Výroční
zpráva
2015

Úvodní slovo
Držíte v rukou výroční zprávu FoRS za rok 2015. Byl to rok bohatý na významné události na mezinárodní i domácí úrovni, a to
v dobrém i v tom horším. Nelze nezmínit, že se nesl ve znamení
masivní uprchlické vlny z oblastí, kde probíhají dlouhodobé konflikty a kde dochází k brutálnímu porušování lidských práv. Kořeny
těchto problémů může sebelépe nastavená zahraniční rozvojová
spolupráce ovlivnit jen v minimální míře. FoRS je hrdý na to, že má
ve svých řadách organizace, které v této věci s nasazením prosazují i realizují humanitární akce, pomáhající zmírňovat utrpení lidí,
ať už v epicentrech konfliktů, tak v uprchlických táborech v sousedních zemích nesoucích zásadní část břemene „péče“ o uprchlíky. Nešlo přitom jen o elementární pomoc zajišťující přežití, ale
v nemalé míře i o práci s těmi, kteří již několik let žijí v nouzových
podmínkách uprchlických táborů, bez zajištění vzdělání, bez vazeb
na dřívější nezřídka civilizovaný, důstojný, anebo alespoň relativně
bezpečný život.
Navzdory této pro Evropu bezprecedentní situaci se v roce 2015
odehrála i řada událostí, jež dávají naději, že mezinárodní společenství dokáže pracovat ve prospěch společné pozitivní vize. Státy
světa přijaly v září na valném shromáždění OSN ambiciózní Cíle
udržitelného rozvoje, tzv. Agendu 2030. Prosincová dohoda z Paříže je pak považována za významný průlom po letech stagnace
klimatických jednání.

Dohody na papíře jsou jedna věc, realita druhá. FoRS, jenž v roce
2015 aktualizoval svou strategii na období 2016 – 2020, se však
zaměřuje na to, aby se učiněné sliby proměnily také v činy. Oceňuje aktivní přístup vlády ČR k Agendě 2030, která pro ni má v rámci
svého úřadu vyčleněno samostatné a velmi aktivní oddělení. FoRS
je rovněž činný v pracovních strukturách Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Podílí se na aktivitách iniciativy platforem NNO Měj se
k světu, zaměřené na prosazování prioritních „domácích úkolů“
Agendy 2030, jejich plnění a hodnocení.
Každodenní činnost FoRS stojí na vytrvalém úsilí jeho členských
a pozorovatelských organizací, které posouvá věci kupředu. Na
posilování jejich kapacit a uskutečňování společně určovaných
konkrétních kroků usilujících o co nejkvalitnější zahraniční rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc i prosazování hodnot udržitelného rozvoje. Kroků, které budou pro ČR vizitkou odrážející vědomí potřeby spolupodílet se konkrétními kroky na snaze o řešení
problémů světa.  Právě tuto činnost se snažíme přiblížit ve stručně
pojaté výroční zprávě.

Pavel Přibyl
ředitel FoRS
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FoRS - 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 humanitární oblasti, osvětě a globálním rozvojovém vzdělávání.
FoRS a jeho členové a pozorovatelé se zavázali naplňovat principy
uvedené 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.
www.fors.cz
twitter: @FoRS_CZ
facebook: https://www.facebook.com/FoRSPraha
Děkujeme členům, pozorovatelům, donorům a všem těm, kteří
nám umožnili v roce 2015 působit.
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Vize
Vizí FoRS je svět, ve kterém existují podmínky pro důstojný život,
jsou naplňovány lidská práva a principy udržitelného rozvoje.

Poslání
Posláním FoRS je usilovat o zlepšování kvality a udržitelnosti života
lidí ve světě i v ČR a o zvyšování efektivnosti rozvojové spolupráce.
FoRS proto prosazuje společné zájmy svých členských organizací,
přispívá k rozvíjení jejich odbornosti a k vytváření prostoru pro spolupráci.

Zaměření činnosti
ü Z astupování zájmů členů FoRS a ovlivňování rozvojových a souvisejících politik na české i evropské úrovni.
ü Posilování kapacit FoRS, vzdělávání členů, sdílení zkušeností
a základních hodnot.

Fakta a čísla 2015

43
8
50
15 000

 členských a pozorovatelských organizací, 3 individuální pozorovatelé
 dlouhodobě působících pracovních skupin
 týdenních e-zpravodajů FoRS
 výtisků „Dobrých zpráv ze světa“ rozdáno 85 dobrovolníky ve 21 stanicích pražského
metra a ulicích 19 českých, moravských a slezských měst

10

 nových publikací - 5 vlastních, 5 spoluautorských

9	odborných stanovisek

3

Přehled aktivit
v roce 2015
Aktivity FoRS v roce 2015 byly rozčleněny do tří strategických pilířů definovaných v rámci Strategie na období 2011 až 2015.

1. Policy/advocacy
Hlavní zaměření:
ü M
 onitoring klíčových procesů a dokumentů zahraniční rozvojové spolupráce na úrovni ČR a EU.
ü Formulování společných stanovisek FoRS k rozvojové politice
a jejich komunikace zainteresovaným stranám v ČR a EU.
Hlavním motivem roku 2015 v oblasti rozvojové spolupráce byly
tři významné celosvětové akce, zaměřené na rozvojové priority
v dalších letech a desetiletích: mezinárodní konference o financování rozvoje (Addis Abeba, červenec), summit OSN k novým Cílům
udržitelného rozvoje (New York, září) a mezinárodní konference
o klimatu (Paříž, prosinec).  Zejména první dvě témata se významně odrážela i v národních aktivitách FoRS, jakkoliv v oblasti politické a advokační práce sledoval i svou „standardní“ agendu.
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Vybrané výstupy:
• S eminář „Současné výzvy a možnosti podpory zahraniční rozvojové spolupráce ČR“ v poslanecké sněmovně ve spolupráci
se zahraničním výborem.
• P
 anelová diskuse a tisková konference v rámci iniciativy Měj
se k světu, která představila pohled na tzv. „domácí úkoly“
vyplývající pro ČR z přijetí Cílů udržitelného rozvoje, za účasti
vedoucího oficiální delegace ČR na summit OSN vicepremiéra
P. Bělobrádka. (FoRS je garantem jednoho z  pěti hlavních témat iniciativy – Spolupráce se světem.)

• P
 roběhlo několik jednání FoRS s představiteli ORS MZV a ČRA  
k aktuálním tématům ZRS včetně Plánu ZRS na rok 2016 a výhledu na další roky, nové koncepce ZRS po roce 2017, rozpočtu
ZRS, podmínkám výzev EK pro NNO, Strategii rozvoje ČRA, spolupráce v ZRS napříč sektory, aktualizaci koncepce GRV, vazbě
ZRS na agendu Cílů udržitelného rozvoje, k aktuálním otázkám
humanitární pomoci, chystanému peer review ze strany OECD
DAC aj.
• F oRS zajišťoval účast svých zástupců na setkáních k prezentaci výsledků evaluací projektů ze strany MZV a zpracování písemných připomínek. Jeho zástupci se účastnili kulatého stolu
k využití doporučení evaluací. FoRS měl svého zástupce i v pracovní skupině pro evaluace při Radě pro ZRS.
• Ú
 čast na všech jednáních Rady pro ZRS, vystoupení k tématům: objem ZRS, příprava stanoviska ČR k Cílům udržitelného
rozvoje, aktualizace koncepce Globálního rozvojového vzdělávání, národní zpráva Aidwatch 2015, informace o semináři
v Poslanecké sněmovně PČR, informace o aktivitách FoRS
v rámci Evropského roku rozvoje.
• Z apojení do činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj, zejména
v rámci dvou pracovních výborů (výbor pro koordinaci pozic
k udržitelnému rozvoji, výbor pro vzdělávání).
• P
 racovní skupina Policy v rámci FoRS zpracovala 9 pozičních analýz ke koncepčním dokumentům ZRS, které komunikovala směrem ke státní správě a partnerským organizacím:

• K
 rámcové pozici ČR k mezivládnímu dialogu o rozvojové agendě po roce 2015
• K předběžným závěrům Evropské rady o rozvojové agendě po
roce 2015
• K Plánu ZRS na rok 2016 a střednědobému výhledu do roku
2018
• K návrhu nové koncepce zahraniční politiky ČR
• K revidovanému Nultému návrhu závěrečného dokumentu
Třetí mezinárodní konference OSN o financování rozvoje v Addis Abebě
• K oficiální Informaci o ZRS ČR 2014
• K Nultému návrhu závěrečného dokumentu OSN o rozvojové
agendě po roce 2015
• K aktualizaci Strategického rámce udržitelné rozvoje ČR (resp.
Agendě ČR 2030)
• F oRS se aktivně podílel na podobě stanoviska evropských rozvojových NNO ke grantovým mechanismům EK (zejm. DEAR – pro
oblast globálního rozvojového vzdělávání a osvěty). Cílem bylo
zpřístupnit výzvy i menším organizacím a konsorciím. Kroky přispěly k tomu, že navrhované grantové podmínky EK/DEAR 2016
byly před schválením detailněji diskutovány a následně i upraveny.
• V
 e spolupráci s členskou organizací NaZemi FoRS uspořádal „Fórum pro změnu: společně měníme pracovní podmínky v oděvním
a obuvnickém průmyslu“ se záměrem zahájit mezisektorový dialog zástupců občanské společnosti, firem a státní správy o stavu
dodržování lidských práv v dodavatelských řetězcích v globálním
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oděvním a obuvnickém průmyslu, o možnostech jejich zlepšení
a otázce souladu obchodní, rozvojové a lidskoprávní politiky EU. Zúčastnili se zástupci občanské společnosti, státní správy (MZV, ČRA) a
firem.
• V
 listopadu FoRS ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů
zorganizoval seminář k představení zprávy AidWatch „Zahraniční
spolupráce ČR ve světle nových cílů udržitelného rozvoje“ zaměřený na otázky: O jaké úspěchy ZRS ČR se může ČR opřít při implementaci Cílů udržitelného rozvoje?  Jaké výzvy a podněty přináší
Cíle udržitelného rozvoje a další aktuální společenské trendy pro
českou ZRS?
• F oRS se zapojil do kampaně World’s Best News a ve spolupráci
s 85 dobrovolníky z okolí FoRS, kampaně Česko proti chudobě
a UNICEF distribuoval 14. září 15 000 výtisků tzv. Dobrých zpráv
ze světa ve 21 stanicích metra v Praze a na 19 dalších místech po
celé ČR.

• Informování o aktivitách FoRS vedlo ke 23 výstupům v médiích,
včetně veřejnoprávní TV a rozhlasu.

2.	P osilování kapacit platformy
FoRS a jejích členů
Hlavní zaměření:
ü K
 oordinační a informační činnost
ü Vzdělávací aktivity a posilování kapacit členů a pozorovatelů
ü 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, zahraničních informačních zdrojů etc.), které označuje v průzkumu členské základny
za významný zdroj informací 97 % respondentů.
• D
 o činnosti pracovních skupin se zapojovali zástupci 34 členských a pozorovatelských organizací, tj. 76 % členské základny.
Pracovní skupiny FoRS v roce 2015 jednaly celkem 23krát.
• V
 souvislosti s přípravou nové globální rozvojové agendy pokračovala činnost 3 přesahových pracovních skupin v rámci člen
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ských organizací FoRS a jejich partnerů. K výsledkům jejich činnosti patřilo například představení prioritních témat pro českou reflexi
Agendy 2030 na společné tiskové konferenci.
• Bylo vydáno 8 tiskových zpráv.
• P
 roběhlo 6 vzdělávacích akcí pro členy, pozorovatele a další
partnery, kterých se zúčastnilo kolem 130 účastníků.
• P
 růzkum spokojenosti členů a pozorovatelů FoRS a jejich potřeb
ukázal, že kvalita školení FoRS je dlouhodobě vysoce ceněna –
průměrná známka 8 ze škály 1 (slabá) až 10 (silná).
• 8
 7 % respondentů dále kladně ohodnotilo sdílení zkušeností
v rámci FoRS a 96 % pak získávání informací, poznatků a kontaktů.
• P
 átého ročníku sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se
zúčastnilo 33 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 72 % členské základny) a Sekretariát FoRS.
• Z ástupci 5 organizací se zúčastnili peer learningu – procesu poskytování vzájemné zpětné vazby na vlastní práci a sdílení zkušeností.

3. Spolupráce s partnery v ČR, EU
a ve světě
Realizace značného množství aktivit FoRS v roce 2015 byla založena
na spolupráci s řadou partnerů z ČR. Rok 2015 byl jednak Evropským
rokem pro rozvoj, ale zejména rokem, kdy se většina aktivit zaměřovala na novou rozvojovou agendu přijatou na zářijovém summitu
OSN. K rozvoji pracovních kontaktů vedlo také živé téma migrace.
Výčet hlavních partnerů a spolupracujících
organizací (vyjma členské základny FoRS):
* Kampaň Česko proti chudobě * platformy a organizace zapojené do iniciativy Měj se k světu - Klima koalice, Zelený kruh, EDUin,
STUŽ, Česká ženská lobby, Platforma pro sociální bydlení *
Asociace DEMAS * Platforma podnikatelů v ZRS * Informační centrum OSN * UNICEF * Konsorcium organizací pracujících s migranty
v ČR * Amnesty International ČR * UNHCR *
Řady partnerů dále rozšířily organizace zapojené do aktivit kolem
Vize vzdělávání, které FoRS vedl v rámci projektu DEEEP ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
a Technologickou agenturou ČR: Mezi 64 účastníky konference „Vize
vzdělávání: brána debatě otevřená“ byli i zástupci soukromého sektoru (Svaz průmyslu a dopravy, Asociace společenské odpovědnosti),
akademické obce, státní správy (MZV, MŠMT, Úřad vlády, Senát PČR),
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samospráv (Magistrát hlavního města Prahy), nevládních neziskových
organizací i několik zástupců škol.

Publikace FoRS v roce 2015

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 přes 2600 nevládních organizací. Prostřednictvím CONCORD se FoRS zapojuje do diskusí a politických jednání o rozvojové spolupráci a souvisejících politikách na úrovni EU. V roce 2015 měl zástupce v sedmi pracovních
skupinách CONCORD a podílel se na přípravě strategie CONCORD
na období 2016 – 2022.

Vlastní publikace

Byl také aktivní v rámci spolupráce v projektu TRIALOG, zaměřeného na podporu kapacit platforem rozvojových NNO v zemích EU13.
S partnerskými platformami ze zemí Visegrádské čtyřky (Grupa Zagranica, MVRO, HAND) spolupracoval na projektu analyzujícím soulad vybraných aktivit zemí V4 s rozvojovými cíli v zemích Východního partnerství. Dále byl aktivní v tříletém projektu World Wise
Europe zaměřeném na problematiku souladu nerozvojových politik s rozvojovými prioritami koordinovaném belgickou organizací
CNCD –11.11.11.
FoRS je také členem IFP, Mezinárodního fóra národních rozvojových
platforem NNO, zahrnujícího organizace z pěti světadílů, a partnerem jeho aktuálního projektu.
Dále byl aktivně zapojen do činnosti globální iniciativy CPDE – CSO
Partnership for Development Effectiveness.
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• A
 idwatch 2015: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky ve světle nových cílů udržitelného rozvoje (Pohled FoRS –
Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR za rok 2014)
• Shrnutí Aidwatch 2015: Zahraniční rozvojová spolupráce České
republiky ve světle nových cílů udržitelného rozvoje
• Globální rozvojové vzdělávání: Proč je nezbytné pro českou
společnost a udržitelný rozvoj
• Mediální brief před konferencí v Addis Abebě
• Na plný plyn a bez skrupulí? (Role České republiky a zemí Visegrádu v podpoře Jižního plynového koridoru)
FoRS jako spoluautor
• M
 ěj se k světu – Český příspěvek k Cílům udržitelného rozvoje
• Vize vzdělávání pro Česko
• CONCORD Aidwatch: „Looking to the future, don´t forget the
past – Aid beyond 2015“
• CPDE Global Synthesis Report 2015. The State of Development
Cooperation,   CSO Enabling Environment and CSO Development Effectiveness (s případovou studií Česká republika)
• Policy Coherence for Development: V4 in Eastern Partnership
Countries. Case studies

Strategie FoRS 2016 – 2020
Valná hromada FoRS v roce 2015 přijala strategii organizace na
období 2016 – 2020, která by měla po dvou letech projít střednědobou revizí. Vyjma aktualizované vize a poslání definuje strategie
strategické cíle, očekávané výsledky a indikátory v rámci dvou základních okruhů činnosti FoRS:
1. okruh: Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování rozvojových a souvisejících politik na české i evropské úrovni (Policy/
Advocacy/Vnější komunikace)
S hlavními cíli:
• Č
 R má kvalitní koncepci ZRS, zahrnující navyšování a předvídatelnost financování české ZRS (včetně víceletého financování
projektů)
• ČR dosáhne významného pokroku v efektivnosti ZRS
• Posilovat rozvojovou dimenzi v nerozvojových politikách
a přispívat k tomu, aby ČR a EU směřovaly k naplňování Cílů
udržitelného rozvoje
• Zvýšit informovanost české veřejnosti o aktivitách FoRS, aspektech ZRS a Cílů udržitelného rozvoje
2. okruh: Posilování kapacit FoRS, vzdělávání členů, sdílení
zkušeností a základních hodnot
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Členové a pozorovatelé FoRS
v roce 2015
Členské organizace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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ADRA
Arnika
ARPOK
Burma Center Prague
CARE Česká republika
Centrum Dialog
Česká evaluační společnost
 Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta tropického zemědělství
Člověk v tísni
Development Worldwide
 Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
EDUCON
Ekumenická akademie Praha
Fairtrade Česko a Slovensko
Glopolis
Humanitas Afrika
Charita Česká republika
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
MOST
Multikulturní centrum Praha
Nadační fond CCBC
NaZemi
Salesiánská asociace Dona Boska

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER
ShineBean
SIRIRI
Společnost Podané ruce
Světlo pro svět - Light for the World
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav mezinárodních vztahů
Volonté Czech
 Vysoká škola ekonomická - Fakulta mezinárodních vztahů

Pozorovatelské organizace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alterra
CARITAS - VOŠ sociální Olomouc
Civitas per Populi
Gender Studies
IOM - International Organization for Migration
Klub Hanoi
 Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontières in Czech Republic
Neslyšící s nadějí
Partners Czech
Pro-Contact
Život 90

Pozorovatelé – fyzické osoby
1.
2.
3.

Lenka Dobiáš Černá
Michal Procházka
Blanka Šimůnková

Lidé ve FoRS v roce 2015

Hana Chorváthová
/ Fairtrade Česko a Slovensko

Správní rada:

Kristina Rušarová
/ Česká zemědělská univerzita

Předseda:

Ondřej Kopečný
/ Glopolis

Místopředsedové:

Jan Dus
/ Diakonie ČCE – Středisko humanitární
a rozvojové spolupráce
Šimon Pánek
/ Člověk v tísni

Členové:

Pavel Přibyl
/ ředitel
Katarína Šrámková
/ policy officerka
Marie Zázvorková
/ koordinátorka pro posilování kapacit

Daniel Svoboda
/ Development Worldwide

Adéla Stiborová
/ koordinátorka pro komunikaci (1-7)

Radomír Špinka
/ ADRA

Michaela Lenc
/ koordinátorka pro komunikaci (8-12)

Lukáš Laube
/ Charita ČR

Květoslava Štěpánová
/ spolupracovnice pro finanční řízení

Tomáš Bílý
/ NaZemi (odstoupil k datu Valné hromady 17. 6. 2015)
Dozorčí rada:

Sekretariát:

Vladislav Vik
/ Člověk v tísni

Stáže:
Radka Lacinová
	Anna Lodinová
	Barbora Molnárová
	Markéta Pavlíková
	Linda Slováková
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Finanční zpráva
Rozvaha k 31. 12. 2015 (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

2 201

2 208

0

0

60

105

1 942

2 083

199

20

2 201

2 208

B/ Krátkodobý majetek
I. Zásoby
II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva celkem
ÚHRN AKTIV
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PASIVA

Stav k 1. 1. 2016

Stav k 31. 12. 2016

1 861

2 001

600

600

1 261

1 401

304

207

I. Rezervy

0

0

II. Dlouhodobé závazky

0

0

III. Krátkodobé závazky

281

204

IV. Jiná pasiva

59

3

ÚHRN PASIV

2 201

2 208

A/ Vlastní zdroje
I. Jmění
II. Výsledek hospodaření

B/ Cizí zdroje
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

Spotřebované nákupy

194

Tržby za vlastní výkony

59

Služby

1 279

Změny stavu zásob

0

Osobní náklady

1 782

Aktivace celkem

0

Daně a poplatky

1

Ostatní náklady

54

Odpisy
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem
Výsledek hospodaření
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Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku

239
0

0

Přijaté příspěvky

595

82

Provozní dotace

2 638

Výnosy celkem

3 531

0
3 392
139

Zdroje financování FoRS v roce 2015 (V kč)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Česká rozvojová agentura . podpora kapacit platforem

997 800

Evropská komise- projekt  World Wise Europe – Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět
(FoRS jako partner)

794 763

Evropská komise v rámci projektu TRIALOG V
(FoRS jako partner)

259 053

DEEEP – Capacity building, National Seminar

250 752

ČRA – podpora trojstranných projektů – World Wise Europe – Koherentnější Evropa pro
spravedlivější svět
(FoRS jako partner)

238 800

ČRA – Osvětové aktivity v rámci EYD 2015

215 580

International Visegrad Fund - „Research cooperation for policy coherence in support
of the Eastern Partnership (EaP) Countries“
(FoRS jako partner)

66 198

Evropská komise – World’s Best News
(FoRS jako partner)

37 295

Členské a pozorovatelské příspěvky

595 121

Jiné výnosy, cestovní náhrady, úroky

75 268

CELKEM výnosy v roce 2015

3 530 630
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Náklady FoRS v roce 2015 (v kč)
Mzdové náklady, vč. pojištění a DP
Cestovné – externí účastníci

1 782 265
73 365

Expertní služby

220 622

Cestovné, stravné

220 683

Pronájem kanceláře
Finanční služby

90 045
174 216

Členský příspěvek – CONCORD, Trialog

82 095

Jiné náklady

30 080

Pronájem prostor
Pevná linka, mobilní telefony, internet

100 473
48 702

Jiné služby

266 955

Potraviny v rámci akcí

115 920

Konzultační, poradenské a právní služby

29 040

Energie a služby k pronájmu

34 766

Spotřeba materiálu

78 152

Překlady

16 231

Kurzové ztráty

23 445

Poštovné

3 482

Ostatní daně a poplatky

1 250

CELKEM výnosy v roce 2015

3 391 787

Tato výroční zpráva obsahuje pouze vybrané údaje z účetní závěrky. Účetní závěrku ověřil auditor Adamec Audit s.r.o. a dne 13. 5. 2016 k ní vydal zprávu bez výhrad.

seznam použitých zkratek
CNCD—11.11.11 – The National Centre for Development Cooperation

ORS MZV – Odbor rozvojové spolupráce, Ministerstvo zahraničních věcí

CONCORD – European NGO Confederation for Relief and Development (Evrop-

OSN – Organizace spojených národů

ská konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj)

PČR – Parlament České republiky

CPDE – The CSO Partnership on Development Effectiveness

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees (Úřad Vysokého ko-

CSO – Civil society organizations (Organizace občanské společnosti)

misaře OSN pro uprchlíky)

ČR – Česká Republika

UNICEF – The United Nations Children‘s Fund (Dětský fond Organizace spoje-

ČRA – Česká rozvojová agentura

ných národů)

EK – Evropská komise

V4 – Země Visegrádské čtyřky – Česká republika, Slovensko, Polsko,

DEAR – Development Education and Awareness Raising (Grantová výzva Evrop-

Maďarsko

ské komise pro Globální rozvojové vzdělávání a osvětu)

ZRS / ZRS ČR – Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

EU – Evropská unie
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
GRV – Globální rozvojové vzdělávání
HAND – Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian
Aid (Maďarská asociace nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc)
IFP – International Forum of National NGO Platforms (Mezinárodní fórum národních rozvojových platforem NNO)
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MVRO – Platforma mimovládních rozvojových organizací
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
NNO – Nevládní neziskové organizace
OECD DAC – Organisation for Economic Co-operation and Development, Development Assistance Committee (Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj, Výbor pro rozvojovou spolupráci)
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Vydalo FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci v Praze
v červnu 2016.
Vladislavova 1460/12
110 00 Praha 1
Tel:
Email:
Web:
Twitter:
Facebook:

+420 222 522 480
info@fors.cz
www.fors.cz
@FoRS_CZ
https://www.facebook.com/FoRSPraha

Grafická úprava a sazba: Lucie Míková
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.

