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České fórum 
pro rozvojovou spolupráci

České fórum pro rozvojovou spolupráci (fors) je platformou 
českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších 
neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, 
rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Členství ve 
FoRS je přístupné pro všechny nevládní neziskové organizace 
i instituce z akademické sféry z ČR působící v rozvojové a hu-
manitární oblasti, osvětě a globálním rozvojovém vzdělávání. 

Členské a pozorovatelské organizace FoRS se zavázaly k na-
plňování principů obsažených v kodexu efektivnosti fors: 

• znalost rozvojové problematiky a priorit cílových skupin, 
• transparentnost a odpovědnost za výsledky i postupy, 
• partnerství založené na důvěře a společných hodnotách  
 a zájmech, 
• respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami, 
• odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost.

Děkujeme členům, pozorovatelům, donorům a všem těm, kdo 
nám umožnil v roce 2016 působit.
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ÚvoDNí slovo

Držíte v rukou výroční zprávu FoRS za rok 2016 - rok, který byl 
v řadě ohledů zlomovější než léta předchozí. To ve svých aktivitách 
musí zohledňovat i řada aktérů působících v oblasti zahraniční 
rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a globálního rozvojo-
vého vzdělávání, FoRS nevyjímaje. Jaký obrázek nám při zpětném 
stručném ohlédnutí v roce 2016 skýtal vývoj ve světě a v České 
republice? Mezinárodní situaci rámovala zejména pokračující 
válka v Sýrii. Evropu zasáhlo několik dalších teroristických útoků 
i hlasování o Brexitu.  Závěr roku se pak nesl v duchu bizarního 
výsledku prezidentských voleb v USA. Pokračovaly kroky maďarské 
vlády proti otevřené společnost, podobným směrem se vydalo 
Polsko.  Ani zatím naštěstí příznivější domácí realita v lecčem za 
těmito „trendy“ nezaostávala, nejvíce asi v rychlosti oslabování 
humanistických a lidskoprávních tradic novodobé ČR. Své dno 
zjevně stále nenalezlo vystupování hlavy státu.

Ve FoRSu však můžeme o roce 2016 v ČR přinést i lepší zprávy: 
Participativním způsobem probíhaly práce na přípravě koncepce 
Česká republika 2030 - rámce, který převádí do domácího kon-
textu agendu naplňování Cílů udržitelného rozvoje a  mimo 
jiné nově uchopuje snahu o koordinaci sektorových politik, tak 
aby nebyly s dosahováním těchto cílů v nesouladu. Pozitivní 
vývoj můžeme zaznamenat i v oblasti humanitární pomoci  
a zahraniční rozvojové spolupráce. Po letech stagnace došlo ke 
schválení nárůstu plánovaných výdajů na léta 2017-2019, což 

ČR posunuje o něco blíže k dosažení z roku 2015 odloženého 
závazku poskytovat na oficiální rozvojovou pomoc v roce 2030 
částku odpovídající 0,33 % HND. Jde o   krok správným směrem 
v duchu v české společnosti sdíleného přístupu, že podstatné je 
pomáhat lidem žít důstojný život v místech, odkud pocházejí. Ke 
kladům lze přičíst i to, že v roce 2016 prošla zahraniční rozvojová 
spolupráce ČR úspěšně i peer review ze strany Výboru pro rozvo-
jovou spolupráci OECD a že byly za účasti všech klíčových aktérů 
včetně neziskového sektoru zahájeny práce na přípravě nové 
strategie ZRS a programů pro šestici prioritních zemí české ZRS. 

Specifickou rolí FoRS je posilování kapacit a advokačního poten-
ciálu jeho členské základny s cílem zvyšovat kvalitu a efektivnost 
ZRS a humanitární pomoci a prosazovat hodnoty udržitelného 
rozvoje. Každodenní činnost FoRS se opírá o vytrvalou práci jeho 
členských a pozorovatelských organizací, které jsou schopny 
pružně reagovat na humanitární krize, systematicky pracovat ve 
zranitelných zemích a regionech s komplikovaným prostředím, 
poskytovat služby a specifické know-how, zvyšovat povědomí  
o ZRS u českých politiků i veřejnosti či pracovat s učiteli  
a školami i partnery z řad neformálního vzdělávání na zavádění 
globálního rozvojového vzdělávání do českého vzdělávacího 
systému. Členské základně FoRS patří veliký dík za to, jak nevy-
číslitelnou roli sehrává. A díky také patří všem, ať již z občanské, 
veřejné, soukromé či akademické sféry, kteří s FoRS na plnění 
tohoto poslání spolupracují.

pavel přibyl
ředitel FoRS
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přehleD aktivit 
v roce 2016
Aktivity FoRS v roce 2016 probíhaly v rámci dvou okru-
hů definovaných v rámci jeho strategie na období 2016  
až 2020: 

1. okruh:

zastupování zájmů členů fors a ovlivňování roz-
vojových a souvisejících politik na české i evropské 
úrovni (policy/advocacy/vnější komunikace)

s hlavNími cíli: 

• ČR má kvalitní koncepci ZRS, zahrnující navyšování  
 a předvídatelnost financování české ZRS (včetně víceletého  
 financování projektů) 

• Posilovat rozvojovou dimenzi v nerozvojových politikách  
 a přispívat k tomu, aby ČR a EU směřovaly k naplňování 
 Cílů udržitelného rozvoje

• ČR dosáhne významného pokroku v efektivnosti ZRS

• Zvýšit informovanost české veřejnosti o aktivitách FoRS  
 a o aspektech ZRS a Cílů udržitelného rozvoje

2. okruh:

posilování kapacit fors, vzdělávání členů, 
sdílení zkušeností a základních hodnot

Akce pořádaná FoRS a Člověkem v tísni na Fóru 2000, 
17. 10. 2016
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1. zastupováNí zájmů ČleNů fors 
a ovlivňováNí rozvojových 
a souvisejících politik Na České 
i evropské ÚrovNi

hlavNí zaměřeNí:

 Monitoring klíčových procesů a dokumentů zahraniční 
 rozvojové spolupráce (ZRS) na úrovni ČR a EU.

 Formulování společných stanovisek FoRS k rozvojové 
 politice a jejich komunikace zainteresovaným 
 stranám v ČR a EU.

 Spolupráce na Policy tématech s partnerskými 
 organizacemi.

vybraNé výstupy:

• Jednání s misí OECD DAC v rámci peer review ZRS ČR

• Uspořádaný seminář Význam zahraniční rozvojové 
 spolupráce a humanitární pomoci ČR ve světě v kontextu 
 aktuálního dění a agendy udržitelného rozvoje v Po- 
 slanecké sněmovně Parlamentu ČR ve spolupráci s jejím 

  zahraničním výborem. Seminář byl zaměřen na zdůraznění  
 významu ZRS a humanitární pomoci a potřeby přistoupit  
 k navyšování prostředků, jež ČR poskytuje na bilaterální  
 zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc.

• Účast zástupců FoRS v  jenom z panelů na konferenci  
 o ZRS pořádané MZV Česká rozvojová pomoc jako investice.

• Účast na jednání u kulatého stolu ke komerční návaznosti  
 projektů ZRS, pořádaného na MZV Svěřeneckým fondem  
 ČR v UNDP.

• Vydání tiskové zprávy u příležitosti Světového humani- 
 tárního summitu v Istanbulu, na kterém FoRS v oficiální 
 delegaci ČR reprezentoval místopředseda správní rady  
 Š. Pánek (Člověk v tísni). Tato zpráva byla připravena  
 společně s kabinetem vicepremiéra P. Bělobrádka, jenž  
 vedl oficiální delegaci ČR na summitu.

• Účast zástupce FoRS D. Svobody (DWW) na schůzce na  
 vysoké úrovni Globálního partnerství pro efektivní roz-
 vojovou spolupráci (GPEDC) v Nairobi, kde českou delegaci 
 vedl náměstek ministra zahraničí V. Kolaja. 

• Proběhlo několik jednání FoRS s představiteli ORS MZV  
 a ČRA k aktuálním tématům ZRS mezi něž patřila např.  
 témata Strategie ZRS na období 2018-2030, realizace  
 usnesení vlády k humanitární pomoci civilistům v Sýrii  
 či objem a rozdělování humanitární pomoci.
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• Účast na všech jednáních Rady pro ZRS, kde zástupci  
 FoRS prezentovali své vstupy a přispívali do diskuse.

• FoRS zajišťoval účast svých zástupců na setkáních k pre- 
 zentaci výsledků evaluací projektů ze strany MZV a zpra- 
 cování písemných připomínek. FoRS měl svého zástupce  
 i v pracovní skupině pro evaluace při Radě pro ZRS.

• Zapojení FoRS do činnosti Rady vlády pro udržitelný 
 rozvoj, zejména v pracovních výborech pro koordinaci  
 pozic k udržitelnému rozvoji a výboru pro vzdělávání  
 k udržitelnému rozvoji. V  rámci těchto výborů FoRS  
 spolupracoval na přípravě návrhu Strategického rámce  
 udržitelného rozvoje ČR 2030, který byl schválen vládou  
 v dubnu 2017.

• V průběhu celého roku působila pracovní skupina Policy,  
 která se ve spolupráci s Ad hoc skupinami v rámci progra- 
 mování nové strategie ZRS a s dalšími pracovními skupinami 
 podílela na následujících odborných výstupech, která  
 FoRS vypracoval, zaslal a diskutoval s představiteli MZV:

• Vyjádření k návrhu Předběžných teritoriálních a sekto- 
 rových priorit nové Koncepce ZRS po roce 2017
• Podněty k osnově Strategie ZRS
• Podněty k osnově Programů ZRS
• Podněty k formám a nástrojům ZRS
• Podněty ke všem šesti budoucím programovým zemím:  

 Bosna a Hercegovina, Gruzie, Zambie, Etiopie, Mol- 
 davsko, Kambodža

• Podněty ke specifickým zemím (Afghánistán, Palestinská  
 autonomní území, Ukrajina)

• Stanovisko k plánu ZRS na rok 2017 a výhledem do roku 
 2019

• Připomínkování Národní strategie Globálního rozvojového  
 vzdělávání pro období 2016–2017 a Akčního plánu GRV 
 2016–2017 v rámci pracovní skupiny FoRS Globální  
 rozvojové vzdělávání a osvěta

• Podněty FoRS k příští podobě vztahů EU se zeměmi  
 Afriky, Karibiku a Tichomoří po vypršení platnosti Dohody  
 z Cotonou v roce 2020. 

• FoRS v roce přispěl ke zintenzivnění společného úsilí  
 platforem rozvojových NNO za změnu navrhovaných  
 podmínek tzv. výzev DEAR EK (pro oblast GRV), tak, aby  
 byly přístupné i pro menší konsorcia organizací ze zemí  
 EU13. Tato snaha byla částečně úspěšná již v minulosti  
 a v r. 2016 na ni navázalo také úspěšné úsilí o možnost 
  zapojení organizací v projektech ve více kategoriích, než  
 pouze v původně povolené jedné.

• FoRS zpracoval tzv. country page za ČR pro celoevropskou  
 zprávu CONCORD Aidwatch.
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výČet hlavNích partNerů a spolupracujících 
orgaNizací (vyjma členské základny FoRS):

• Na základě dlouholetých pozitivních zkušeností bylo  
 podepsáno memorandum o spolupráci mezi Čra a fors.

• FoRS se podílel na přípravě obsahu i logistice výroční  
 konference Střechy pod střechou, která byla zaměřena  
 na hledání průniků mezinárodní agendy udržitelného  
 rozvoje s  možnostmi jejího uchopení v aktuální spo- 
 lečenské situaci v ČR. Konference byla organizována  
 ve spolupráci s platformami a organizacemi zapojenými  
 do iniciativy měj se k světu, kterou koordinuje organizace  
 Glopolis. Řadí se k nim Zelený kruh, SKAV, EDUin, Asociace  
 DEMAS, PUR, PROUD, Česká ženská lobby, Platforma pro  
 sociální bydlení, Transparency International ČR, Amnesty  
 International ČR, aj. 

• V průběhu roku s ohledem na rozvojově-migrační dy- 
 namiku zintenzívnil FoRS pracovní kontakty s konsorciem 
 NNo pracujících s migranty v Čr , k čemuž mj. přispěla   
 i větší komunikační kapacita FoRS v důsledku obnovení  
 pracovní skupiny Migrace a rozvoj. 

• FoRS zahájil spolupráci s cee bankwatch Network  
 a lidskoprávní sekcí organizace Člověk v tísni, a to v oblasti  

 prosazování souladu nerozvojových politik s rozvojovými  
 cíli – jednalo se zejména o spolupráci na zviditelňování  
 nesouladu mezi energetickou politikou ČR a impera- 
 tivy ochrany lidských práv, životního prostředí a klimatu 
 v rozvojovém světě.  K tomuto tématu FoRS ve spolupráci  
 s ČvT uspořádal debatu v rámci doprovodného programu  
 Fóra 2000.

• FoRS se také stal přidruženým partnerem projektu  
 simple, který koordinuje ČZU a v němž je zapojeno  
 9 univerzit z různých částí světa (ČR, Belgie, Rakousko,  
 Kambodža, Thajsko, Indonésie). Projekt je zaměřen na  
 výměnu zkušeností mezi univerzitami z několika zemí  
 bohatého Severu a rozvojového Jihu v oblasti propojování  
 studentů s praxí.

• FoRS je členem coNcorD, evropské konfederace NNO  
 pro humanitární pomoc a rozvoj. CONCORD zastřešuje  
 národní platformy a sítě NNO ze zemí EU, jež dohromady  
 sdružují na 2600 nevládních organizací. Prostřednictvím 
 CONCORD se FoRS zapojuje do diskusí a politických  
 jednání o rozvojové spolupráci a souvisejících politikách 
  na úrovni EU. V roce 2016 sekretariát FoRS podporoval  
 zapojení zástupců a zástupkyň členských organizací  
 FoRS do nově utvářených pracovních formátů CONCORD. 
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• FoRS je také členem ifp, Mezinárodního fóra národních  
 rozvojových platforem NNO, zahrnujícího organizace z pěti  
 světadílů. V průběhu roku se 2016 zapojil do víceletého  
 projektu IFP zaměřeného na prosazování implementace  
 Cílů udržitelného rozvoje schválenými v rámci OSN (SDGs). 

• Pokračuje i aktivní zapojení do činnosti globální iniciativy  
 cpDe – cso partnership for Development effectiveness.  
 Hlavní náplní činnosti zástupce FoRS v rámci CPDE byl  
 podíl na přípravě stanoviska a účast na setkání na vysoké  
 úrovni GPEDC v Nairobi.

2. posilováNí kapacit fors, 
vzDěláváNí ČleNů, sDíleNí zkušeNostí 
a záklaDNích hoDNot

hlavNí zaměřeNí:

 Koordinační a informační činnost

 Vzdělávací aktivity a posilování kapacit členů 
 a pozorovatelů

 Zajištění fungujícího Sekretariátu FoRS 
 a financování

vybraNé výstupy:

• 1 x týdně rozesílané e-Novinky členům a pozorovatelům  
 fors (přehled akcí, grantových příležitostí, dokumentů,  
 informací z pracovních skupin a členské základny, zahra- 
 ničních informačních zdrojů, atd.), počet jejichž odbě- 
 ratelů zaznamenal téměř 50% nárůst oproti roku 2015 
 a které označuje v průzkumu členské základny za vý- 
 znamný zdroj informací 96 % respondentů. 

Akce pořádaná FoRS v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR, 17. 2. 2016
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• Pracovní skupiny FoRS v roce 2016 zasedaly celkem 24krát.

• Kromě dlouhodobě činných pracovních skupin vznikla  
 v roce 2016 i Ad hoc pracovní skupina Strategie ZRS,  
 a dílčí pracovní skupiny k jednotlivým programovým  
 zemím připravované Strategie ZRS na období od r. 2018,  
 které s podporou sekretariátu FoRS zajišťovaly koordino- 
 vané vstupy do procesu přípravy programů.

• Na základě průzkumu členů v r. 2015 uspořádal FoRS  
 v roce 2016 dvě vzdělávací akce pro členy, pozorovatele  
 a další partnery. Jednalo se o workshop Plánování,  
 Monitoring, Evaluace a o školení k přípravě projektů  
 v rámci výzvy DEAR. Akcí se v průměru zúčastnilo vždy  
 po 20 lidech. 

• V rámci průzkumu spokojenosti a potřeb ohodnotili členové  
 a pozorovatelé FoRS v roce 2016 naplnění svých očekávání  
 a motivací průměrnou známkou 7,91 a činnost Sekretariátu  
 známkou 8,30 bodů ze škály 1 (slabá) až 10 (silná). 

• V rámci nových pracovních struktur má FoRS zástupce ve  
 všech čtyřech tematických oblastech (hub 1-4) a v Inclusive  
 Network Committee. 

• Šestého sebehodnocení dle kodexu efektivnosti fors  
 se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů fors (tj. 57 %  
 členské základny) a sekretariát FoRS.

• Na začátku roku 2016 proběhla celková aktualizace obsahu  
 webové stránky www.fors.cz, jejíž součástí je i modernizace  
 internetového rozhraní, které slouží pro výměnu a sdílení  
 informací mezi členy. Návštěvnost webu byla v roce 2016  
 přibližně 1 500 vstupů měsíčně.

• Zástupci členských organizací FoRS se zúčastnili celkem  
 4 odborných a vzdělávací akcí. Jednalo se o školení na  
 finanční řízení projektů EK/DEVCO pořádané CONCORDem 
 a EK/DEVCO v Bruselu, účast na kulatém stole MZV k do- 
 poručením z evaluací projektů ZRS z roku 2015, účast na 
 jednání nových pracovních struktur CONCORDu a na jeho  
 valné hromadě.

http://www.fors.cz
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ČleNové fors v roce 2016
ČleNské orgaNizace: 

1.  ADRA
2.  Arnika 
3.  ARPOK 
4.  Burma Center Prague 
5.  CARE Česká republika 
6.  Centrum Dialog (do 6. 10. 2016)
7.  Česká evaluační společnost 
8.  Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta 
 tropického zemědělství 
9.  Člověk v tísni 
10.  Development Worldwide 
11.  Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 
12.  EDUCON (do 14. 5. 2016, poté členství přerušeno)
13.  Ekumenická akademie Praha 
14. Fairtrade Česko a Slovensko 
15.  Glopolis 
16.  Humanitas Afrika 
17.  Charita Česká republika 
18.  INEX - Sdružení dobrovolných aktivit 
19.  MOST 
20.  Multikulturní centrum Praha 

21.  Nadační fond CCBC 
22.  NaZemi 
23.  Salesiánská asociace Dona Boska 
24.  Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER 
25.  ShineBean 
26.  SIRIRI 
27.  Společnost Podané ruce 
28.  Světlo pro svět - Light for the World 
29.  Univerzita Palackého v Olomouci 
30.  Ústav mezinárodních vztahů 
31.  Volonté Czech 
32.  Vysoká škola ekonomická - Fakulta mezinárodních vztahů

pozorovatelské orgaNizace:

1.  Alterra (do 6. 10. 2016)
2.  CARITAS - VOŠ sociální Olomouc
3.  Civitas per Populi 
4.  Gender Studies
5.  IOM - International Organization for Migration 
6.  Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontières in Czech Republic 
7.  Neslyšící s nadějí 
8.  Partners Czech (do 6. 10. 2016)
9.  Pro-Contact 
10.  Život 90
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pozorovatelé – fyzické osoby:

1.  Lenka Černá 
2.  Martina Kollerová
3.  Michal Procházka
4.  Blanka Šimůnková 

orgaNizace s přerušeNým ČleNstvím:

EDUCON – od 15. 5. 2016
Wontanara – od 1. 1. 2015

Nová pozorovatelská orgaNizace:

Český červený kříž – od 5. 9. 2016

ukoNČeNé ČleNství:

Centrum Dialog (k 7. 10.  2016)
Wontanara (k 31. 12. 2016)

ukoNČeNé pozorovatelství:

Partners Czech (k 7. 10. 2016)
Alterra (k 7. 10. 2016)
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liDé ve fors v roce 2016
složeNí správNí a DozorČí raDy/koNtrolNí komise fors v roce 2016:

správní rada Do valné hromady 26. 5. od valné hromady 27. 5.

předseda: ondřej kopečný, Glopolis lukáš laube, Charita ČR

místopředsedové:
jan Dus, Diakonie ČCE ondřej kopečný, Glopolis

šimon pánek, Člověk v tísni jan Dus, Diakonie ČCE 

Členové:

lukáš laube, Charita ČR šimon pánek, Člověk v tísni 

Daniel svoboda, DWW richard schinko, Světlo pro svět

radomír špinka, ADRA ČR Daniel svoboda, DWW

radomír špinka, ADRA ČR

Dozorčí rada/ kontrolní 
komise*

hana chorváthová, Fair Trade Česko a Slovensko jan koubek kejzlar, CARE ČR

kristina rušarová, FTZ ČZU eva komlossyová, UPOL

vladislav vik, Člověk v tísni kristina rušarová, FTZ ČZU

*od přeregistrace FoRS ze z.s.p.o. na zapsaný spolek zanesené soudem do veř. rejstříku 28.9.2016 byla Dozorčí rada přejmenována na Kontrolní komisi. 
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sekretariát:  

 pavel přibyl
 / ředitel

 katarína šrámková
 / policy officerka 

 marie zázvorková
 / koordinátorka 
    pro posilování kapacit (1-6)

 michaela Ditrych lenc
 / koordinátorka pro zázemí, 
    kapacity a komunikaci 

 květoslava štěpánová
 / spolupracovnice pro finanční řízení 
 
 jana miléřová
 / odborná spolupracovnice

stáže:   
 
 kateřina brzicová
 tomáš Čihák
 anna lodinová 
 barbora plecháčková
 eliška šertlerová
 petra šrůtková
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fiNaNČNí zpráva 
rozvaha k 31. 12. 2016 (v tis. kČ)

aktiva Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016

a) Dlouhodobý majetek 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0

IV. Oprávky 0 0

   

b) krátkodobý majetek 2 208 1 710

I. Zásoby 0 0

II. Pohledávky                       105 12

III. Krátkodobý finanční majetek 2 083 1 688

IV. Jiná aktiva celkem 20 10

ÚhrN aktiv 2 208 1 710



15

   

pasiva Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016

a) vlastní zdroje 2 001 1 533

I. Jmění 600 600

II. Výsledek hospodaření 1 401 933

   

b) cizí zdroje 207 177

I. Rezervy 0 0

II. Dlouhodobé závazky 0 0

III. Krátkodobé závazky 204 174

IV. Jiná pasiva 3 3

ÚhrN pasiv 2 208 1 710
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výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016 (v tis. kČ)

Spotřebované nákupy      81 Tržby za vlastní výkony      17

Služby    496 Změny stavu zásob        0

Osobní náklady 1 619 Aktivace celkem        0

Daně a poplatky        2 Ostatní výnosy celkem     60

Ostatní náklady      22 Tržby z prodeje majetku        0

Odpisy        0 Přijaté příspěvky    665

Poskytnuté příspěvky      68 Provozní dotace 1 079

Daň z příjmů        0   

Náklady celkem 2 288 Výnosy celkem 1 821

    

výsledek hospodaření   -467   
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zDroje fiNaNcováNí fors v roce 2016

Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Česká rozvojová agentura – Posilování kapacit platforem nestátních 
subjektů pro rozvojovou spolupráci    1 000 000

CEE Bankwatch Network - A deal not to continue with: Pipeline that feeds dictatorship          79 116

Členské a pozorovatelské příspěvky        664 778

Jiné výnosy, cestovní náhrady, úroky           77 313

celkem výnosy v roce 2016 v kč     1 821 207
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NáklaDy fors v roce 2016 v kČ

Mzdové náklady, vč. pojištění 1 618 790

Cestovné – externí účastníci        8 946

Expertní služby      93 108

Cestovné, stravné      19 986

Pronájem kanceláře      91 080

Finanční služby      90 000

Členský příspěvek – CONCORD, Trialog      67 550

Jiné náklady      16 822

Pronájem prostor      18 291

Pevná linka, mobilní telefony, internet      46 548

Jiné služby      16 647

Potraviny v rámci akcí      21 619

Konzultační, poradenské a právní služby    113 256

Energie a služby k pronájmu      16 827

Spotřeba materiálu      39 869

Překlady        1 050

Kurzové ztráty        5 037

Poštovné            688

Ostatní daně a poplatky         2 100

celkem náklady 
v roce 2016 v kč  2 288 214

Tento dokument obsahuje pouze vybrané údaje z účetní závěrky. Účetní závěrka je uložena v sídle účetní jednotky a ve 
sbírce listin rejstříkového soudu. Účetní závěrku ověřila auditorská společnost ADAMEC AUDIT s.r.o. a dne 18. května 2017 
k ní vydala zprávu bez výhrad.



sezNam vybraNých zkratek 

cee – Central and Eastern Europe

coNcorD – European NGO Confederation for Relief and 
Development (Evropská konfederace NNO pro humanitár-
ní pomoc a rozvoj)

cpDe – The CSO Partnership on Development 
Effectiveness

csos – Civil society organizations 
(Organizace občanské společnosti)

Čr – Česká republika

Čra – Česká rozvojová agentura

Dear – Development Education and Awareness Raising 
(Grantová výzva Evropské komise pro Globální rozvojové 
vzdělávání a osvětu)

Dg Devco – Directorate-General for International 
Cooperation and Development

ek – Evropská komise

eu – Evropská unie

fors – České fórum pro rozvojovou spolupráci

gpeDc – Global Partnership for Effective 
Development Cooperation

grv – Globální rozvojové vzdělávání

ifp – International Forum of National NGDO Platforms 
(Mezinárodní fórum národních rozvojových 
platforem NNO)

mzv – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

NNo – Nevládní neziskové organizace

oecD Dac – Organisation for Economic Cooperaton 
and Development, Development Assistance Commitee 
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 
Výbor pro rozvojovou spolupráci)

ors mzv – Odbor rozvojové spolupráce, 
Ministerstvo zahraničních věcí

osN – Organizace spojených národů

sDgs – Sustainable development goals

zrs / zrs Čr – Zahraniční rozvojová spolupráce 
České republiky



fors – České fórum 
pro rozvojovou spolupráci

vladislavova 1460/12
110 00 praha 1

tel:  +420 222 522 480

email:  info@fors.cz 

Web:  www.fors.cz 

twitter:  @FoRS_CZ  

facebook:  https://www.facebook.com/FoRSPraha

Titulní foto: Pracovník balírny z fairtradového družstva Coobana v Panamě - Ekumenická akademie, 2016

Grafická úprava a sazba: Eva Petruželková

Vznik této výroční zprávy byl umožněn díky dotaci poskytnuté od České rozvojové agentury a Ministerstva 
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Obsah nevyjadřuje stanovisko 
poskytovatele dotace.

Vydalo FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci v Praze 
v červnu 2016.

Vladislavova 1460/12
110 00 Praha 1

Tel: +420 222 522 480
Email: info@fors.cz
Web: www.fors.cz
Twitter: @FoRS_CZ 
Facebook:	 https://www.facebook.com/FoRSPraha

Grafická	úprava	a	sazba:	Lucie	Míková

Vznik	této	Výroční	zprávy	byl	umožněn	díky	dotaci	poskytnuté	od	České	rozvo-
jové	agentury	a	Ministerstva	zahraničních	věcí	ČR	v	rámci	Programu	zahraniční	
rozvojové	spolupráce	ČR.	Obsah	nevyjadřuje	stanovisko	poskytovatele	dotace.

mailto:info%40fors.cz?subject=
http://www.fors.cz
http://www.facebook.com/FoRSPraha

