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Zahraniční rozvojová spolupráce ČR 
jako značka

Markéta Barošová Lajdová                                                     Praha, 24. 9. 2014
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České fórum pro rozvojovou spolupráci

Hodnoty značky Škoda

 Spolehlivost

 Funkcionalita

 Kvalita

 Čestnost

 Lidskost

Simply clever. 
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České fórum pro rozvojovou spolupráci

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky je 
značkou. Vy jste její součástí a je vaším úkolem 

postarat se o to, aby značka vzkvétala a měla dobré 
jméno. Pak jste to opět vy, kdo bude z této situace 

mít prospěch.   
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České fórum pro rozvojovou spolupráci

Jak tato fotografie přispívá k image ZRS 
ČR? 

Foto ©ADRA
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České fórum pro rozvojovou spolupráci

Komunikační minimum (členů FoRS)
 Respektovat širší rámec „ZRS ČR“ a neprezentovat své projekty jako jediný možný způsob spolupráce s 

partnery ze zemí globálního Jihu. 

 Nekritizovat či neočerňovat práci jiných rozvojových NNO, pokud k tomu není vážný etický důvod. 

 Dodržovat principy Kodexu efektivnosti FoRS.

 Respektovat a prezentovat takové hodnoy, které směřují k dosažení udržitelného rozvoje lidské společnosti, 
odstranění extrémní chudoby, dosažení genderové rovnosti, naplňování lidských práv a předcházení a 
nenásilnému řešení konfliktů. 

 Otevřeně prezentovat informace o původu a určení financí na projekty ZRS a činnost organizace. 

 V komunikačních aktivitách dodržovat postup rešerše – strategie – komunikace – evaluace. 

 Aktivně vyhledávat nové způsoby, jak veřejnosti přiblížit témata ZRS. 

 Na svých webových stránkách a v dalších materiálech se hlásit ke členství ve FoRS jakožto známce vysokého 
etického standardu. 

 Průběžně a pravidelně se vzdělávat a rozšiřovat svou odbornost v oblasti PR bez ohledu na to, zda 
organizace akuálně má vytvořenu pozici PR pracovníka/-ice. 

 Spolupracovat s pracovní skupinou Komunikace a PR, sdílet dobrou praxi a čerpat inspiraci pro 
individuální komunikaci i propagaci značky „ZRS ČR“. 
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České fórum pro rozvojovou spolupráci

 

Photo via Compfight
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České fórum pro rozvojovou spolupráci

Kdo je naše cílová skupina a co o ní víme?

 Průzkum NMS Market Research (41% „nadšenců“, 4% populace údajně aktivně 
vyhledávají informace) 

 Kdo jsou a kde žijí? Co mají společného? Co je baví? Co je trápí? Co si slibují od 
podpory projektů jako je ten váš? 

 Jak nejčastěji komunikují? Jaká média sledují? Jakým informačním zdrojům věří? 
Jaký jazyk a styl jim vyhovuje?

Čeho chceme dosáhnout a jak to změříme?
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České fórum pro rozvojovou spolupráci

Chytré cíle

 SMART – konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově vymezené

 Cíl má svou anatomii, která se skládá z povahy kýžené změny, definice cílové 
skupiny, definice vlastní změny, míry změny a časového rámce změny. 

Zvýšit počet zmínek o právech indických žen 
v ženských časopisech vydávaných v ČR o 

50% ročně do konce roku 2015.   



9

České fórum pro rozvojovou spolupráci
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České fórum pro rozvojovou spolupráci

Děkuji za pozornost 

Markéta Barošová Lajdová
marketalajdova@gmail.com

http://www.linkedin.com/in/marketalajdova

mailto:marketalajdova@gmail.com
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