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SLOVO ÚVODEM

Při ohlédnutí za rokem 2014 je namístě uvést, že 
pro FoRS – České fórum pro rozvojovou spoluprá-
ci, nešlo o rok zcela typický. Odrážela se v něm to-
tiž výrazněji než jindy celosvětová agenda rozvojové 
spolupráce: jednak se začaly rekapitulovat výsledky 
plnění tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), přija-
tých v rámci OSN na období 2000–2015, které byly 
po mnoho let pro organizace usilující o odstraňová-
ní chudoby a  podporujícími rozvojovou spolupráci 
významným referenčním měřítkem. Zároveň se již 
začala formulovat nová globální rozvojová agenda 
na období 2016–2030, tentokrát pod názvem Cíle 
udržitelného rozvoje. Ta by měla být šířeji zaměřená, 
neboť v mezinárodním společenství zesílilo vnímání, 
že problematiku vymaňování nejchudších obyvatel 
z chudoby, na niž se zaměřovaly stávající cíle, nelze 
oddělovat od dalších zásadních aspektů. Například 
od toho, v jakém stavu a proč se nalézá jejich životní 
prostředí, jak na ně dopadá změna klimatu, jak dobře 
je spravována ta která země či nakolik mají garanto-
vána základní lidská a občanská práva.  

S potřebou rozšíření rozvojového paradigmatu 
se ztotožňuje i FoRS, jakkoliv v  jeho případě ne-

jde o úplné novum: širší vnímání kontextu odstra-
ňování chudoby a  cílů rozvojové spolupráce mu 
je vlastní již mnoho let. Konečnou podobu Cílů 
udržitelného rozvoje zatím neznáme. Na  návr-
zích nové agendy však jednoznačně vítáme, že by 
měla obsahovat řadu „domácích“ úkolů pro všech-
ny země, včetně bohatých. Proto jsme se aktivně 
zapojili jak do definování priorit, jež by v procesu 
konkretizace nových cílů měla prosazovat Česká 
republika na oficiální úrovni, tak do vyjasňování, 
jakým způsobem očekávanou širokou agendu při-
rozeně propojit s potenciálem, který v sobě nese 
pestrá česká občanská společnost.

Vědomi si výše uvedeného kontextu, jsme se 
samozřejmě v roce 2014 věnovali také dlouhodo-
bým „vlajkovým“ tématům FoRS. Těmi jsou jednak 
úsilí o  zvyšování efektivnosti, kvality a  objemu 
české zahraniční rozvojové spolupráce a humani-
tární pomoci a  o  rozšiřování dopadu globálního 
rozvojového vzdělávání, a dále posilování kapacit 
vlastní členské základny FoRS. 

Nadále jsme vedli aktivní dialog s MZV a ČRA 
a  byli aktivní v  rámci meziresortní Rady při za-
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hraniční rozvojovou spolupráci, v  níž máme sta-
tus pozorovatele. Z  širokého spektra konkrétních 
aktivit bych zdůraznil kupříkladu prosazení našich 
zásadních připomínek ke střednědobé revizi Kon-
cepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 
2010–2017 a také důrazu na reflektování filoso-
fie zahraniční rozvojové spolupráce a  zohledně-
ní lidskoprávních aspektů při přípravě Koncepce 
zahraniční politiky ČR. Dále třeba úspěšné kroky 
k prosazení posílení úlohy a kvality evaluací v sys-
tému zahraniční rozvojové spolupráce. Ceníme si 
také toho, že jsme byli zastoupeni v oficiální dele-
gaci ČR na  jednání na vysoké úrovni Globálního 
partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci 
(GPEDC) v  Mexiku. Velice nás potěšilo, že Kodex 
efektivnosti FoRS inspiroval mezinárodní síť CSO 
Partnership for Development Effectiveness (CPDE) 
při přípravě jejího vlastního mechanismu sebehod-
nocení efektivnosti působení v rozvojové spoluprá-
ci. V oblasti mezinárodních aktivit byl FoRS aktivní 
zejména prostřednictvím svého zapojení v  rámci 
evropské konfederace rozvojových platforem a sítí 
CONCORD, kde měl aktivní zástupce v sedmi pra-

covních skupinách. Zaměřoval se ale i na posílení 
mezioborové spolupráce s  dalšími organizacemi 
v  České republice – ekologickými, vzdělávacími, 
podnikatelskými. Z  řad členské a  pozorovatelské 
základny FoRS byly velice dobře hodnoceny naše 
vzdělávací akce (například k participativnímu plá-
nování, monitoringu a evaluacím, k  fundraisingu, 
ke zlepšení komunikačních dovedností, aj.) 

Jak patrno, naše činnost není izolovaná.  Velký 
dík za  výsledky náleží samozřejmě naší členské 
a pozorovatelské základně. A v nemenší míře sa-
mozřejmě všem partnerům, organizacím i jednot-
livcům, z  řad státní správy i dalších oblastí, kteří 
přispívají ke společnému úsilí o zlepšování život-
ních podmínek lidí v  nejchudších zemích světa 
i ke snaze o to, aby se ČR – naopak jako člen klubu 
zemí nejbohatších - v oblasti rozvojové spolupráce 
nebála uvědomit si svůj skutečný potenciál a ak-
tivně ho rozvíjet.  

Pavel Přibyl, ředitel FoRS
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1. PŘEDSTAVENÍ FORS

České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) je 
platformou českých nevládních neziskových orga-
nizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, kte-
ré se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým 
vzděláváním a humanitární pomocí.

Platforma FoRS byla založena v roce 2002 pat-
nácti zakládajícími organizacemi. Ke  konci roku 
2014 činil počet členů 32. Dále v něm bylo zapo-
jeno 13 pozorovatelů – právnických osob (NNO, 
univerzit a akademických institucí, mezinárodních 
organizací, dobrovolnických sdružení, think-tanků 
a dalších) a 3 pozorovatelé – fyzické osoby, 4 orga-
nizace měly statut pozastaveného členství. V prů-
běhu let si FoRS vybudoval pozici zástupce českých 
rozvojových a  humanitárních NNO vůči státním 
institucím v  ČR a  EU a  platformy pro koordinaci 
a budování odborných kapacit českých neziskových 
subjektů v rozvojové spolupráci a vzdělávání.

Členství ve  FoRS je přístupné pro všechny ne-
závislé nevládní neziskové organizace i  instituce 
z akademické sféry z ČR působící v rozvojové a hu-
manitární oblasti, osvětě a globálním rozvojovém 
vzdělávání. 

Vizí FoRS je přispívat k  odstranění extrémní 
chudoby, podporovat environmentálně udržitelný 
a  sociálně spravedlivý rozvoj, pomoci naplňovat 
lidská práva, předcházet konfliktům a nenásilně je 
řešit.

Posláním FoRS je zvyšovat efektivnost, kvalitu 
a  objem české zahraniční rozvojové spolupráce 
(ZRS) a  humanitární pomoci, posilovat pozitivní 
dopady působení českých rozvojových a humani-
tárních organizací a institucí v potřebných zemích 
i  doma a  při tvorbě souvisejících politik. FoRS 
zdůrazňuje, že zahraniční rozvojová spolupráce 
nemůže být jediným nástrojem na snižování chu-

doby a že odstraňovat chudobu ve světě nelze bez 
koherence politik pro rozvoj, tj. systematických 
strukturálních změn v ostatních oblastech hospo-
dářství, obchodu, zemědělství, financí atd. na ná-
rodní, regionální a globální úrovni.

FoRS je členem CONCORD, evropské konfede-
race NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. CON-
CORD zastřešuje národní platformy a sítě NNO ze 
zemí EU, jež dohromady sdružují přes 2400 ne-
vládních organizací. Prostřednictvím CONCORD 
se FoRS zapojuje do diskusí a politických jednání 
o  rozvojové spolupráci a  souvisejících politikách 
na úrovni EU. 

FoRS je také členem IFP, Mezinárodního fóra 
národních rozvojových platforem NNO, zahrnující-
ho organizace z pěti světadílů. 

FoRS a jeho členové se zavázali naplňovat princi-
py uvedené v Kodexu efektivnosti FoRS: 
• znalost rozvojové problematiky a priorit cílo-

vých 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.

Činnost FoRS probíhá v rámci tří strategických pilířů:
1. zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování 

rozvojových a  souvisejících politik na  české 
i evropské úrovni (tzv. policy/advocacy);

2. posilování kapacit a koordinace členů FoRS;
3. strategická partnerství a osvěta.
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2. ČLENOVÉ A POZOROVATELÉ

ČLENOVÉ K 31. 12. 2014

1. ADRA, o. s.
2. ARPOK, o. p. s. 
3. ARS – Asociace pro rozvojovou spolupráci, o. s.
4. Burma Center Prague, o. p. s.
5. CARE Česká republika, o. s.
6. Centrum Dialog, o. p. s.
7. Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta 

tropického zemědělství
8. Člověk v tísni, o. p. s. 
9. Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvo-

jové pomoci 
10. EDUCON
11. Ekumenická akademie Praha
12. Fairtrade Česko a Slovensko 
13. Glopolis, o. p. s.
14. Humanitas Afrika, o. p. s.
15. Charita Česká republika
16. INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
17. MOST, o. p. s.
18. Multikulturní centrum Praha, z. s.
19. Nadační fond CCBC
20. NaZemi, o. s.
21. Občanské sdružení Development Worldwide
22. Salesiánská asociace Dona Boska, o. s.
23. Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – 

SEVER 
24. ShineBean, o. p. s.
25. SIRIRI, o. p. s.
26. Společnost Podané ruce, o. p. s.
27. Sue Ryder International CZ, o. p. s.
28. Světlo pro svět – Light for the World, o. s.
29. Univerzita Palackého v Olomouci
30. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
31. Volonté Czech, o. p. s .        

32. Vysoká škola ekonomická – Fakulta meziná-
rodních vztahů  

POZASTAVENÁ ČLENSTVÍ

33. IGPN – International Gender Policy Network
34. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. –  

(členství ukončeno k 31.1.2015)
35. SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emi-

granty, o. s.
36. Wontanara, o. p. s 

POZOROVATELÉ – PRÁVNICKÉ OSOBY 
K 31. 12. 2014

1. Alterra
2. Arnika (od května 2014)
3. CARITAS – VOŠ sociální Olomouc (od  června 

2014)
4. Civitas per Populi, o. p. s.
5. Česká evaluační společnost, o. s. (od února 2014)
6. Gender Studies, o. p. s.
7. IOM – International Organizaton for Migration
8. INFO-DRÁČEK, o. s. – (status pozorovatele 

ukončen k 31. 3. 2015) 
9. Klub Hanoi
10. Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières 

in Czech Republic, o. p. s.
11. Neslyšící s nadějí, o. p. s.
12. Partners Czech, o. p. s.
13. Pro-Contact, o. s.
14. Život 90
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POZOROVATELÉ – FYZICKÉ OSOBY 
K 31. 12. 2014

1. Černá Lenka
2. Procházka Michal
3. Šimůnková Blanka      

Během roku 2014 ukončili své členství ve FoRS: 
Centrum Narovinu, o. p. s. – členství ukončeno 
k 31. 12. 2014
Sdružení pro integraci a  migraci, o. s. - členství 
ukončeno k 30. 8. 2014 

Během roku 2014 ukončili své pozorovatelství 
ve FoRS: 
AMBOS MUNDOS - status pozorovatele ukončen 
k 31. 12. 2014
Česká rozvojová organizace, o. p. s. - status pozoro-
vatele ukončen k 31. 12. 2014
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3. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

CONCORD European NGO Confederation for Relief and Development – Evropská konfedera-
ce NNO pro humanitární pomoc a rozvoj

CSO  Civil Society Organisations – organizace občanské společnosti
ČRA  Česká rozvojová agentura
DAC/OECD Development Co-operation Directorate / Organisation for Economic Co-operati-

on and Development – Výbor pro rozvoj Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj

EU  Evropská unie
EU-13  země, které se staly členy EU po roce 2004 (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slo-

vinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko)
FoRS  České fórum pro rozvojovou spolupráci
GRV  globální rozvojové vzdělávání
HND  hrubý národní důchod
IATI  International Aid Transparency Initiative – Mezinárodní iniciativa pro transpa-

rentnost pomoci
MZV  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
NNO  nevládní neziskové organizace
ODA  Official Development Assistance – oficiální rozvojová pomoc dle DAC/OECD
OSN  Organizace spojených národů
PS   pracovní skupina FoRS
SDGs   Sustainable Development Goals – Cíle udržitelného rozvoje
V4  země Visegrádské čtyřky – Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko
ZRS / ZRS ČR zahraniční rozvojová spolupráce České republiky
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4. ČINNOST FORS V ROCE 2014

4.1 ZASTUPOVÁNÍ ZÁJMŮ ČLENŮ FORS 
A OVLIVŇOVÁNÍ ČESKÝCH A EVROPSKÝCH 
POLITIK (TZV. POLICY A ADVOCACY)

O co FoRS usiluje – střednědobé cíle do roku 2015:
Cíl 1  Posílit odpovědnost České republiky vůči ze-
mím globálního Jihu

Očekávané výsledky:
1.1   Řešení globálních problémů je pravidelně za-
řazováno do politické agendy ČR.
1.2  Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) ČR je 
transparentní, v souladu se standardy Internatio-
nal Aid Transparency Initiative (IATI).

Aktivity v roce 2014 pro naplňování cíle 1:
• Zástupci FoRS prosazovali své podněty v rám-

ci oficiálních jednání, jako například na pravi-
delném zasedání meziresortní Rady pro zahra-
niční rozvojovou spolupráci, při bilaterálních 
jednáních s představiteli Odboru pro rozvojo-
vou spolupráci a humanitární pomoc MZV a se 
zástupci České rozvojové agentury. Konkrétně 
šlo o následující aktuální témata: metaevalu-
ace projektů rozvojové spolupráce, příprava 
plánu ZRS na  rok 2015, příprava Informace 
o ZRS za rok 2013, proces střednědobé revize 
Koncepce ZRS ČR na  léta 2010-2017, huma-
nitární pomoc, příprava pozice ČR na nadchá-
zející jednání k  novému rozvojovému rámci 
po roce 2015 (tzv. post-2015) či Evropský rok 
pro rozvoj 2015.  Své postoje k otázce udrži-
telného rozvoje FoRS prosazoval i v rámci ob-
novené Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále 
RVUR), která je za tuto agendu odpovědná.

• FoRS se zapojil do procesu tzv. politické inventu-
ry zahraniční politiky ČR a pravidelně se vyjadřo-
val k aktuálním otázkám na expertních kulatých 
stolech MZV, týkajících se především lidských 
práv v zahraniční politice ČR. Aktivně se zapojil 
i do diskuse o Koncepci lidských práv a  trans-
formační spolupráce, k  tomuto tématu zaslal 
společný advokační dopis s platformou DEMAS 
Ministru zahraničních věcí ČR L. Zaorálkovi.

• FoRS prováděl analýzy koncepčních dokumen-
tů v oblasti ZRS – zejména Informace o ZRS 
za  rok 2013, Plán ZRS 2015 a  Střednědobý 
výhled ZRS do roku 2017 – a adresoval MZV 
detailní podněty ke střednědobému vyhodno-
cení Koncepce ZRS 2010–2017.

• FoRS formuloval a předal společná stanovis-
ka ke klíčovým vládním materiálům a dílčím 
procesům na úrovni ČR: 16 stanovisek k ZRS 
na  národní úrovni určených zejména MZV 
a  ČRA a  10 podnětů či stanovisek souvisejí-
cích s  evropskými či globálními tématy (ad-
resáty byli premiér, ministr zahraničních věcí, 
ministr financí, členové Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, čeští členové Evropského par-
lamentu, Stálé zastoupení ČR v Bruselu aj.).

• FoRS sledoval vyhlašovaná výběrová řízení 
ČRA/MZV a uveřejňované informace na webu 
ČRA/MZV. Zpracoval analýzu informací pro 
zhodnocení transparentnosti ZRS pro inicia-
tivu PublishWhatYouFund, která přispěla k se-
stavení Indexu transparentnosti pomoci (Aid 
Transparency Index) dle standardů Internati-
onl Aid Transparency Index (IATI) za rok 2013.  

• FoRS připravil zprávu hodnotící naplňování 
mezinárodních závazků v  objemu a  kvalitě 
rozvojové pomoci ze strany České republiky 
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s  názvem AidWatch 2014: Co Česko (u)dělá 
pro odstranění chudoby ve světě do roku 2015 
a dále – Pohled nevládních neziskových orga-
nizací na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR.

• Pracovní skupina Gender připravila spolu s Čes-
kou evaluační společností metodiku „Jak zohled-
nit rozdílné role, potřeby a priority žen a mužů 
v  rozvojových, humanitárních, vzdělávacích 
a osvětových projektech“, která se následně stala 
doporučenou metodikou ČRA pro přípravu pro-
jektů ZRS.

• V rámci FoRS probíhala diskuze o možnostech 
efektivního zapojování soukromého sekto-
ru do  rozvojové spolupráce. FoRS se aktivně 
účastnil diskuse k  mezisektorové spolupráci 
jak s MZV, tak ČRA.

Cíl 2  Naplňovat evropské a mezinárodní závazky 
v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

Očekávané výsledky:
2.1  ZRS dodržuje hlavní cíl, tj. snižování chudoby 
a naplňování Rozvojových cílů tisíciletí na úrovni 
politických a strategických rozhodnutí i na úrovni 
projektové.
2.2  ČR má jasnou vizi, jak naplnit závazek navyšo-
vat rozpočet ZRS ČR až na úroveň 0,7 % HND.
2.3  ZRS ČR naplňuje mezinárodní standardy efek-
tivnosti pomoci dle Evropského konsensu o rozvo-
ji, Pařížské deklarace a následných jednání na vy-
soké úrovni.

Aktivity v roce 2014 pro naplňování cíle 2:
• FoRS se snaží propojovat „policy“ témata z ev-

ropské a globální úrovně s úrovní českou – ze-
jména přes společný postup a stanoviska vůči 
českým a  evropským politickým partnerům. 
V  roce 2014 těmi tématy byly zejména: po-
st-MDG agenda – příprava Cílů udržitelného 
rozvoje SDGs, grantové podmínky Evropské 
komise pro projekty v oblasti globálního roz-
vojového vzdělávání a osvěty, oblast koheren-
ce nerozvojových politik s cíli rozvojové spolu-
práce, efektivnost rozvoje aj.

• FoRS zpracoval data a příspěvek o české ZRS 

pro mezinárodní zprávu  Aidwatch 2014 zveřej-
něnou konfederací CONCORD pod názvem „Aid 
beyond 2015: Europe´s role in Financing and 
Implementing Sustainable Development Goals 
post 2015“. Zpráva hodnotí naplňování meziná-
rodních závazků v  objemu a  kvalitě rozvojové 
pomoci EU a  jejích členských států. FoRS také 
připravil případovou studii k tématu koherence 
nerozvojových politik s cíli rozvojové spoluprá-
ce (tzv. Policy Coherence for Development), která 
se stala součástí publikace Studie o koherenci 
politik pro rozvoj - 8 případových studií na pod-
poru koherence politik pro rozvoj. Dále FoRS 
vydal český překlad společné pozice o potravi-
nové bezpečnosti platformy CONCORD - Evrop-
ské konfederace NNO pro rozvojovou spolupráci 
a  humanitární pomoc „Férovost, demokracie 
a rozmanitost našeho potravinového systému“.

• FoRS připravil stanovisko k závěrečnému ko-
muniké ze setkání na vysoké úrovni Globální-
ho partnerství pro efektivní rozvojovou spolu-
práci  (HLM GPEDC) konanému v dubnu 2014 
v Mexiku. Dva zástupci FoRS se rovněž setkání 
zúčastnili, z toho jeden v rámci oficiální dele-
gace ČR. FoRS se u  příležitosti GPEDC podí-
lel na publikacích mezinárodních občanských 
platforem - Platformy občanské společnosti 
pro efektivnost rozvoje (CPDE) a CONCORD.

Cíl 3  Posílit legitimitu FoRS

Očekávané výsledky:
3.1  FoRS je všeobecně uznán jako zástupce čes-
kých rozvojových organizací občanské společnosti 
a obecně i občanské společnosti ze zemí globál-
ního Jihu.
3.2 Spolupráce s  ostatními platformami NNO 
na tématech týkající se českého neziskového sek-
toru nad rámec FoRS.

Aktivity v roce 2014  pro naplňování cíle 3:
• FoRS si dlouhodobě buduje pozici zástupce 

českých rozvojových a  humanitárních NNO 
vůči státním institucím v ČR a EU. Při zastupo-
vání společných zájmů se snaží opřít o otevře-
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ný dialog zejména s Ministerstvem zahranič-
ních věcí ČR a jeho Odborem pro rozvojovou 
spolupráci a humanitární pomoc, Českou roz-
vojovou agenturou a o své formální postavení 
přidruženého člena Rady pro ZRS. 

• FoRS jako aktivní člen evropské konfedera-
ce CONCORD přinášel do její činnosti pohled 
českých rozvojových a rozvojově-vzdělávacích 
organizací a podílel se na společné práci ne-
vládního sektoru na evropské i globální úrov-
ni. Mj. v Praze proběhla schůzka ředitele CON-
CORD Seamuse Jeffersona s členy a partnery 
FoRS k rozvojové agendě post-2015.

• Na národní úrovni FoRS vstupoval do diskusí 
o podobě přístupu ČR k dojednávání nových 
celosvětových rozvojových cílů pro období 
2016 – 2030 a  prosazoval, aby v  novém pa-
radigmatu byla reflektována potřeba zapojení 
občanské společnosti. FoRS rozvíjel spoluprá-
ci s dalšími subjekty v ČR a uspořádal násle-
dující akce: 
• S  organizací Glopolis seminář „Biopaliva 

a  únik kapitálu - Jak pracovat na  nových 
rozvojových tématech v ČR?“. 

• Se Zeleným kruhem seminář k novému ob-
čanskému zákoníku pro členy a pozorova-
tele FoRS.

• S Informačním centrem OSN a Glopolis se-
minář „Vzdělávání, sociální kapitál a mul-
tilateralismus: priority NNO pro Česko 
po roce 2015?“.

• S  Českou rozvojovou agenturou seminář 
a diskuzi k udržitelnosti projektů ZRS, kde 
byla prezentována studie Udržitelnost čes-
kých projektů zahraniční rozvojové spolu-
práce. 

• S  Glopolis diskuzi o  potravinové bezpeč-
nosti v Africe: „Jak přispět ke spravedlivé-
mu a  udržitelnému potravinovému systé-
mu“.

• S Českou evaluační společností workshop 
„Participativní plánování, monitoring 
a evaluace“.

4.2 POSILOVÁNÍ KAPACIT A KOORDINACE 
ORGANIZACÍ FORS

O co FoRS usiluje – střednědobé cíle do roku 2015:

Cíl 4  Posílit kapacity a dialog mezi členy FoRS

Očekávané výsledky:
4.1  Vnitřní komunikace ve FoRS je efektivní a zo-
hledňuje různé kapacity a potřeby členů.
4.2  Kapacity FoRS a jeho členů jsou systematicky 
posilovány při realizaci projektů, vlastním rozvoji 
organizací i při tvorbě politik.
4.3  Organizace sdružené ve FoRS naplňují princi-
py schválené v Kodexu efektivnosti FoRS.
4.4  FoRS má efektivně fungující Sekretariát, který 
má dostatečné personální kapacity a finanční pro-
středky pro naplňování strategie FoRS.

Aktivity v roce 2014 pro naplňování cíle 4:
• FoRS vytvářel příležitosti pro výměnu zkuše-

ností, společné učení a sdílení jak mezi členy, 
tak zejména s partnery z ČR a ze zahraničí. Cel-
kem se do více než 180 akcí (semináře, kon-
ference, workshopy, pracovní jednání, zasedání 
aj.), které FoRS v  roce 2014 partnersky pod-
pořil, zajistil nebo zprostředkoval, zapojilo 38 
členských a pozorovatelských organizací. 

• FoRS uspořádal 7 vzdělávacích akcí. 
• Pro členskou základnu FoRS koordinoval tyto 

interní procesy: diskusi nad společnou komuni-
kací; formulaci společných stanovisek pro střed-
nědobé vyhodnocení Koncepce ZRS 2010–2017 
vedené ze strany MZV;  diskusi o roli soukromé-
ho sektoru v rozvojové spolupráci. 

• Sekretariát FoRS pro své členy a pozorovatele 
vydával pravidelné týdenní Novinky FoRS, spra-
voval vnitřní internetové fórum www.fors.cz/fo-
rum a pro vnější informační činnost vedl webové 
stránky www.fors.cz a www.ceskapomoc.cz, pro-
fil na  Facebooku https://www.facebook.com/
FoRSPraha a účet na twitteru @FoRS_CZ.

• FoRS každoročně organizuje sebehodnocení 
členů dle Kodexu efektivnosti FoRS. V  roce 
2014 se jej zúčastnilo 24 organizací, tj. cca 
45 % základny, a Sekretariát FoRS. 
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• Sekretariát FoRS pokračoval v  individuálních 
schůzkách se členy a  pozorovateli pro lepší 
znalost své členské základny a  sdílení infor-
mací se členy. V roce 2014 se takovýchto se-
tkání uskutečnilo 12. 

• FoRS během roku 2014 pokračoval v podpoře 
procesu tzv. peer reviews mezi organizacemi 
FoRS. Sekretariát v roce 2014 připravil k tema-
tice sekci na interním webu FoRS. Vedl konzul-
tace a přispěl k zahájení vhodných partnerství 
pro výměnu zkušeností mezi 7 zájemci. 

• FoRS společně se svými organizacemi realizo-
val 6 společných projektů (4 jako hlavní řeši-
tel, 2 jako partner). 

• Sekretariát měl stabilní organizační strukturu 
a zajištěné financování a zapojoval do činnosti 
FoRS stážisty a stážistky z vysokých škol. 

• Byla podporována činnost pracovních skupin:
• Pracovní skupiny jsou základní formou 

zapojení členů a pozorovatelů do činnos-
ti a utváření směřování FoRS. Závisí plně 
na  zájmu, odbornosti, výměně informa-
cí a  zkušeností a  schopnosti koordinace 
mezi samotnými organizacemi. Aktivní 
pracovní skupiny svolávaly svá zasedání, 
stanovily si a sledovaly vlastní agendu, na-
vázanou na strategické cíle FoRS, podílely 

se na  formulování pozic FoRS či realizaci 
společných akcí. Právě o výsledky společné 
práce a odbornosti PS se pak FoRS opírá 
ve všech třech pilířích své činnosti.

• V roce 2014 se konalo celkem 19 zasedá-
ní sedmi pracovních skupin FoRS (Policy, 
Globální rozvojové vzdělávání, Efektivnost, 
Humanitární pomoc, Komunikace a  P.R., 
Gender, Zahraniční rozvojová spolupráce 
pro osoby se zdravotním postižením). Prů-
běžná komunikace probíhala elektronicky.

• V  souvislosti s přípravou rozvojové agen-
dy pro období po roce 2015 a Evropského 
roku pro rozvoj 2015 vznikly v rámci člen-
ských organizací FoRS a jejich partnerů 3 
přesahové pracovní skupiny (PS Klíčové 
kompetence, PS Inovativní osvěta a PS Po-
licy k  SDGs). Vyjma intenzivního zapojení 
do  činnosti posledně jmenované skupiny 
se pracovníci/nice sekretariátu účastnili 
pravidelných koordinačních a plánovacích 
schůzek a seminářů všech skupin, kterých 
v roce 2014 proběhlo celkem 7. 

• Do  pracovních skupin se různou měrou 
zapojovalo cca 33 členů a pozorovatelů, tj. 
téměř dvě třetiny členské základny.
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4.3 STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ A OSVĚTA

O co FoRS usiluje – střednědobé cíle do roku 2015:

Cíl 5 Posílit strategická partnerství

Očekávaný výsledek:
5.1  FoRS posiluje spolupráci se strategickými 
partnery z ČR a zahraničí.

Aktivity v roce 2014 pro naplňování cíle 5:
• FoRS rozvíjel dialog se svými hlavními strate-

gickými partnery na ČR úrovni – Odborem roz-
vojové spolupráce MZV ČR a Českou rozvojovou 
agenturou. Dále spolupracoval s  Platformou 
podnikatelů v ZRS, Klimatickou koalicí, Asociací 
pro podporu lidských práv a  demokracie DE-
MAS, Asociací ekologických organizací Zelený 
kruh a kampaní Česko proti chudobě. 

• Evropská konfederace CONCORD je pro FoRS 
hlavní členskou strukturou na úrovni EU. Díky 
zástupcům FoRS z  řad členů a  pozorovatelů 
a  jejich aktivnímu přístupu a  odbornosti se 
FoRS zapojil do činnosti všech klíčových pra-
covních skupin CONCORD.

• FoRS je spolu s dalšími národními platforma-
mi ze zemí EU-13 partnerem projektu TRIA-
LOG V: Strengthening CSOs in EU12/AC for 
active engagement in Global Development 
(2012–2015). Projekt posiluje vzdělávací ka-
pacity FoRS a  mezinárodní spolupráci mezi 
NNO. FoRS se zapojoval do globální iniciativy 
Partnerství organizací občanské společnosti 
pro rozvojovou efektivnost (CPDE – CSO Part-
nership for Development Effectiveness). Zpra-
coval dvě případové studie za ČR: „The Istanbul 
Principles in Czech Republic“ pro souhrnnou 
publikaci CPDE o  principech zvyšování efek-
tivnosti rozvojové spolupráce.  Přispěl také 
do publikace  CPDE „An Enabling Environment 
for Civil Society Organizations: A Synthesis of 
evidence of progress since Busan“ (tzv. Synthe-
sis Report) (publikace v květnu 2015) a do pu-
blikace CONCORD “How CSOs strive for own 
development effectiveness“ . 

• Kodex efektivnosti FoRS také posloužil jako 
inspirace pro nový nástroj CPDE pro sebehod-
nocení implementace Istanbulských principů 
efektivnosti rozvoje.  

• FoRS je členem Mezinárodního fóra národních 
platforem NNO (IFP – International Forum of 
National NGO Platforms). 

• Do výzvy Evropské komise v oblasti GRV a osvě-
ty (DEAR 2013/2014) předložilo projekty spo-
lečně se svými partnery celkem 9 členských 
a pozorovatelských organizací FoRS (5 organi-
zací s celkem 10 projekty bylo úspěšných).

Cíl 6  Posílit povědomí o ZRS

Očekávaný výsledek:
6.1  FoRS je v ČR vnímán ze strany odborníků, mé-
dií a veřejnosti jako důležitý zdroj informací o ZRS.

Aktivity v roce 2014 pro naplňování cíle 6: 
• S cílem zlepšit schopnosti členů a pozorovatelů 

komunikovat důležitá témata rozvoje a globální 
zodpovědnosti a ujasnit roli FoRS jako platformy 
v komunikaci byla dokončena komunikační stra-
tegie. V jejím rámci vznikly tři dokumenty: 
• rámec pro veřejnou komunikaci o ZRS v Čes-

ku (strategický dokument) s názvem Zahra-
niční rozvojová spolupráce ČR – Strategický 
rámec pro společnou komunikaci nevládních 
neziskových organizací působících v oblasti 
rozvojové spolupráce a humanitární pomoci; 

• komunikační manuál pro NNO působící 
v oblasti ZRS s názvem Komunikační kom-
pas pro rozvojové nevládky – praktické tipy 
a rady pro kvalitní a efektivní PR;

• komunikační plán sekretariátu FoRS.
• FoRS vydal 5 tiskových zpráv, 5 publikací a vý-

roční zprávu.
• FoRS inicioval a uhradil náklady na novinářské 

cesty do  rozvojových zemí třem novinářům – 
Markétě Tauerové Kutilové na  Srí Lanku, Jany 
Vrubelové do Indie a Jana Prokeše do Zambie.

• Byly provozovány webové stránky www.fors.cz 
a  www.ceskapomoc.cz a  profil na Twitteru (@
FoRS_CZ).
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4.4  HODNOCENÍ ČINNOSTI FORS ZA ROK 
2014 ZE STRANY ORGANIZACÍ FORS

Od roku 2009 Sekretariát FoRS každoročně na pod-
zim provádí průzkum spokojenosti členů s činností 
FoRS a jejich potřeb pro následující rok. Průzkumu 
se v roce 2014 zúčastnilo 29 členů a pozorovatelů 
(tj. 56 % členů a pozorovatelů). Z výsledků hodno-
cení činnosti platformy FoRS ze strany členů lze 
vybrat následující závěry:
• Naplnění svých očekávání / motivací pro člen-

ství ve FoRS členové a pozorovatelé ocenili prů-
měrnou známkou 6,79 ze škály 1 (slabá) až 10 
(silná).

• Členové vnímají FoRS jako důležitého hrá-
če v  oblasti ovlivňování rozvojových politik 
na úrovni ČR a EU – průměrná známka 6,89 ze 
škály 1 (slabá) až 10 (silná).

• FoRS je hlavním či důležitým zdrojem vzdělá-
vacích aktivit v  oblasti rozvojové spolupráce 
(6,46), jeho školení jsou z dlouhodobého hle-
diska kvalitní (6,96).

Hlavní přínos/motivaci vnímají členové a pozoro-
vatelé FoRS takto:
• Získat důležité informace, poznatky a  kontakty 

(90 %).
• Sdílet zkušenosti, nalézat nové partnery a bu-

dovat spolupráci s ostatními (83 %).
• Mít možnost účastnit se specifických vzdě-

lávacích akcí v  ČR i  EU a  posilovat kapacity 
vlastní organizace (62 %).

• Zapojit se do diskusí o  tom, jak se rozvojová 
spolupráce vyvíjí a kam směřuje (62 %).

Hlavní nedostatky FoRS členové a  pozorovatelé 
vidí v:
• nízkém povědomí o  FoRS mimo odborný 

okruh, neexistujícím povědomí o  FoRS u  ve-
řejnosti a médií (55 %);

• nedostatku širší politické práce a politického 
vlivu (34 %);

• širokém spektru názorů, resp. neznalosti názorů 
členů, případně vedoucí k nedostatečné identi-
fikaci členů s prosazovanými postoji za FoRS a/
nebo k nedostatečně důrazným postojům (31 %).

Za  nejefektivnější způsob sdílení informací 
ve FoRS organizace považují zasílání Novinek pří-
mo do emailu (97 % respondentů) a dále prostřed-
nictvím pracovních skupin (55 %).
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5.ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Dne 3. 6. 2014 se konalo zasedání Valné hromady FoRS, nejvyššího orgánu platformy, za účasti 22 členů 
a 10 pozorovatelů. Proběhla volba členů a členek Správní rady a Dozorčí rady. Během roku 2014 se ko-
nalo 10 zasedání Správní rady FoRS, která je statutárním orgánem platformy a v roce 2014 měla 7 členů 
ze 7 členských organizací FoRS. Mezi zasedáními projednávala Správní rada důležité otázky per rollam 
(mimo svá řádná zasedání).

SPRÁVNÍ RADA A DOZORČÍ RADA FORS A SEKRETARIÁT FORS PŮSOBILY V ROCE 2014 
V TOMTO SLOŽENÍ:

Správní rada Do 3. 6. 2014 Od 3. 6. 2014, volba předsedy a místopřed-
sedů 11. 6. 2014

Předseda: Ondřej Kopečný, Glopolis Ondřej Kopečný, Glopolis

Místopředsedové: Jan Bárta, ADRA, o. p. s. 
Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s.

Jan Dus, Diakonie ČCE – Středisko humanit. 
a rozvoj. pomoci 
Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s.

Členové:

Táňa Bednářová, Wontanara 
Jan Dus, Diakonie ČCE – Středisko hu-
manit. a rozvoj. pomoci 
Daniel Svoboda, Development World-
wide

Tomáš Bílý, NaZemi 
Lukáš Laube, Charita ČR 
Daniel Svoboda, Development Worldwide 
Radomír Špinka, ADRA

DOZORČÍ RADA FORS:

Dozorčí rada Do 3. 6. 2014 Od 3. 6. 2014

Členové:

Ivona Remundová, EDUCON
Hana Chorváthová, Fairtrade 
Česko a Slovensko
Vladislav Vik, Charita ČR

Vladislav Vik, Člověk v tísni
Hana Chorváthová, Fairtrade Česko a Slovensko
Karel Plechl, SIRIRI (do 15. 10.) / Kristýna Rušaro-
vá, FTZ ČZU (od 15. 10.) 
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 SLOŽENÍ SEKRETARIÁTU V ROCE 2014:
 
Jméno a příjmení Funkce/agenda
Pavel Přibyl Ředitel (od 1. 4. 2014)
Jana Miléřová Ředitelka (do 31. 3. 2014)
Katarína Šrámková Policy Officerka 
Marie Zázvorková Koordinátorka pro posilování kapacit 
Adéla Stiborová Koordinátorka pro komunikaci (1–8, částečně 

9–12)
Radka Lacinová Koordinátorka pro komunikaci (9–12)
Květoslava Štěpánová Externí spolupracovnice pro finanční řízení

ČINNOST SEKRETARIÁTU V PRŮBĚHU ROKU 2014 PODPOŘILY DVĚ STÁŽISTKY A JEDEN 
STÁŽISTA:
 
Jméno Termín Škola
Radka Lacinová 26. 2. 2014 – 26. 8. 2014 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
František Ficek 18. 2. 2014 – 18. 9. 2014 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Joanna Jurkiewicz 1. 7. 2014 – 30. 9. 2014 University of Warsaw 
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6. PROJEKTY FORS REALIZOVANÉ 
V ROCE 2014

FORS JAKO HLAVNÍ ŘEŠITEL:

Posilování kapacit a efektivnosti platformy FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v roce 2014
Poskytovatel dotace: Česká rozvojová agentura 
Doba trvání:   1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Hlavní řešitel:   FoRS
Partneři:   CONCORD, TRIALOG, DEEEP, členské a pozorovatelské organizace FoRS

Posilování práce platformy v Aidwatch a novém víceletém finančním rámci EU (Strengthening the work 
on AidWatch and the new EU Multi-annual Financial Framework)
Poskytovatel dotace:  CONCORD/Gates Foundation 
Doba trvání:   1. 5. 2014 – 31. 10. 2014
Hlavní řešitel:   FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
Partneři:   Členové a pozorovatelé FoRS

Přenos zkušeností v oblasti komunikace v rozvojové spolupráci mezi Švýcarskem a Českou republikou 
Poskytovatel dotace:  Fond partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce (Ministerstvo financí ČR)
Doba trvání:  1. 5. 2013 – 31. 10. 2014
Hlavní řešitel:   FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
Partneři:   Alliance Sud – Swiss Alliance of Development Organisations (Švýcarsko) 

Podpora kapacit organizací působících v oblasti globálního rozvojového vzdělávání
Poskytovatel dotace:  DEEEP – projekt realizovaný DARE forem při organizaci CONCORD
Doba trvání:   1. 9. 2014 – 30. 6. 2015
Hlavní řešitel:   FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
Partneři:   členské organizace FoRS

Realizace národního semináře na téma globální rozvojové vzdělávání
Poskytovatel dotace:  DEEEP – projekt realizovaný DARE forem při organizaci CONCORD
Doba trvání:  1. 9. 2014 – 30. 6. 2015
Hlavní řešitel:   FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
Partneři:   členské organizace FoRS
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FORS JAKO PARTNER:

RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí 
Poskytovatel dotace:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) z Evropského 

sociálního fondu (ESF)
Doba trvání:   1. 2. 2012 – 31. 1. 2014
Hlavní řešitel:   Univerzita Hradec Králové
Partneři:  Univerzita Palackého v Olomouci, Metropolitní univerzita Praha, Vyšší odborná 

škola cestovního ruchu v Hradci Králové, Ústav mezinárodních vztahů, firma No-
vasoft a sdružení FoRS 

Evropský projekt TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/AC for active engagement in Global Develop-
ment 
Poskytovatel dotace:  Evropská komise (EuropeAid) 
Doba trvání:   1. 10. 2012 – 30. 9. 2015
Hlavní řešitel:   HORIZONT3000, Rakousko
Partneři:   Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V./AGEH, Arengukoostöö Ümarlaud 

– AKÜ, Estonian Roundtable for Development Cooperation, Association LITDEA 
– Network of Lithuanian Non-governmental Associations of Developmental Coo-
peration, Bulgarian Platform for International Development – BPID, Centar za mi-
rovne studije /Center for Peace Studies, České fórum pro rozvojovou spolupráci 
(FoRS Czech Forum for Development Cooperation),  CONCORD a.i.s.b.l, Cyprus 
NGO Platform „the Development“, Grupa Zagranica/Zagranica Group, Hungarian 
Association of NGOs for Devt. and Humanitarian Aid – HAND, Latvian Platform for 
Development Cooperation LAPAS, Light for the World – Christoffel Development 
Cooperation, Polish Humanitarian Action, The Romanian NGDO Platform – FOND, 
SKOP (Solidarjetà u Koperazzjoni) – The National Platform of Maltese NGDOs, 
SLOGA, Slovenian NGDO platform for development cooperation and humanitari-
an aid, Slovak Nongovernmental Devt. Organizations (NGDOs) Platform – MVRO.

Evropský projekt World-Wise Europe: Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět
Poskytovatel dotace:  Evropská komise (EuropeAid) – kontrakt DCI-NSA ED/2012/280-934, Česká roz-

vojová agentura – rozhodnutí č. 19/2013/45
Doba trvání:   1. 2. 2013 – 31. 1. 2016
Hlavní řešitel:   Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11 asbl), Belgie
Partneři:   Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), SLOGA – Slovenian 

Global Action, Grupa Zagranica, Nemzetkozi Humanitarius es Fejlesztesi Civil 
Szovetseg (Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian 
Aid – HAND), The Romanian NGDO Platform (FOND), Estonian Roundtable for 
Development Cooperation (AKÜ), Eurodad – European Network on Debt and De-
velopment asbl, Centre de Recherche et d’Information pour le Développement 
(CRID)
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7. FINANČNÍ ZPRÁVA

ROZVAHA K 31. 12. 2014 (V TIS. KČ)

AKTIVA Stav k 1. 1. 2014 Stav k 31. 12. 2014
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 2 179 2 201
I. Zásoby 0 0
II. Pohledávky  858 60
III. Krátkodobý finanční majetek 1 312 1 942
IV. Jiná aktiva celkem 9 199
ÚHRN AKTIV 2 179 2 201
   
PASIVA Stav k 1. 1. 2014 Stav k 31. 12. 2014
A) Vlastní zdroje 1 460 1 861
I. Jmění 99 600
II. Výsledek hospodaření 1 361 1 261
   
B) Cizí zdroje 719 340
I. Rezervy 0 0
II. Dlouhodobé závazky 0 0
III. Krátkodobé závazky 169 281
IV. Jiná pasiva 550 59
ÚHRN PASIV 2 179 2 201
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2014 (V TIS. KČ)

Spotřebované nákupy    135 Tržby za vlastní výkony    158
Služby 1 607 Změny stavu zásob        0
Osobní náklady 1 775 Aktivace celkem        0
Daně a poplatky        1 Ostatní výnosy celkem      96
Ostatní náklady      35 Tržby z prodeje majetku        0
Odpisy        0 Přijaté příspěvky    609
Poskytnuté příspěvky      82 Provozní dotace 3 173
Daň z příjmů        0   
Náklady celkem 3 635 Výnosy celkem 4 036
    
Výsledek hospodaření    401 

    
 
ZDROJE FINANCOVÁNÍ FORS V ROCE 2014
 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Česká rozvojová agentura – podpora platforem    999 800
Evropská komise – projekt  World Wise Europe – Koherentnější Evropa pro spravedli-
vější svět    725 522

Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Česká rozvojová agentura – podpora trojstranných 
projektů – World Wise Europe – Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět    210 000

Fond Partnerství švýcarsko-české spolupráce    662 780
Evropská komise v rámci projektu TRIALOG V    369 638
CONCORD / Gates Foundation – Strengthening the work on AidWatch and the new 
MFF    117 043

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Resareas    105 428
DEEEP – Capacity building, National Seminar     40 516
Členské a pozorovatelské příspěvky    608 703
Jiné výnosy, cestovní náhrady, úroky    197 246
CELKEM výnosy v roce 2014 v Kč 4 036 617
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 NÁKLADY FORS V ROCE 2014 V KČ

Mzdové náklady, vč. pojištění a DP 1 775 271
Cestovné – externí účastníci    118 355
Expertní služby    319 927
Cestovné, stravné    136 685
Pronájem kanceláře      78 660
Finanční služby      90 000
Členský příspěvek – CONCORD, Trialog      82 050
Jiné náklady      30 945
Pronájem prostor      82 208
Pevná linka, mobilní telefony, internet      44 343
Jiné služby    514 012
Potraviny v rámci akcí      79 388
Konzultační, poradenské a právní služby    155 398
Energie a služby k pronájmu      34 657
Spotřeba materiálu      56 831
Překlady      26 795
Kurzové ztráty        3 642
Poštovné        4 924
Ostatní daně a poplatky        1 200
Celkem náklady 3 635 291

  
 
 



23

 ZPRÁVA AUDITORA
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8. PŘEHLED PUBLIKACÍ FORS 
V ROCE 2014

• AidWatch 2014: Co Česko (u)dělá pro odstranění chudoby ve světě do roku 2015 a dále – Pohled 
nevládních neziskových organizací na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR

• AidWatch 2014: What the Czech Republic does (will do) for poverty eradication in the world by 2015 
and beyond (Czech AidWatch report)

• Zahraniční rozvojová spolupráce ČR – Strategický rámec pro společnou komunikaci nevládních ne-
ziskových organizací působících v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

• Komunikační kompas pro rozvojové nevládky: Praktické tipy a rady pro kvalitní a efektivní PR
• Studie o koherenci politik pro rozvoj (8 případových studií na podporu koherence politik pro rozvoj) 
• Policy coherence for development study (8 case studies to promote PCD)
• Jak zohlednit rozdílné role, potřeby a priority žen a mužů v rozvojových, humanitárních, vzdělávacích 

a osvětových projektech
 
 

http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2014/11/aidwatch-final-4-web.pdf
http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2012/08/aidwatch-en-final-web.pdf
http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2012/08/Komunikacni-ramec_FINALweb.pdf
http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2012/08/fors_manual_A5_www.pdf
http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2014/07/WWE_-PCD-study_CZ_4.pdf
http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2014/07/WWE_-PCD-study_EN_6.pdf
http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2015/06/FoRS_CES_Metodika_gender_projektyZRS.pdf
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9. PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN 
CONCORD, V NICHŽ JE FORS 
AKTIVNĚ ZAPOJEN

Pracovní skupina Popis Zástupce FoRS ve skupině
Funding for Development 
and Relief (FDR)

Monitoruje a konstruktivně ovlivňuje 
finanční mechanismy (geografické 
i tematické) Evropské komise určené 
pro financování rozvojové spolupráce. 
Prosazuje větší zapojení občanské spo-
lečnosti do procesu formulování roz-
vojových priorit v jednotlivých zemích.

Petra Humlová (Člověk v tísni)

Policy Forum (PoFo) Sleduje vývoj v různých sektorech 
rozvojové politiky a vytváří potřebné 
reakce Concord na aktuální dění v roz-
vojové politice.

Katarína Šrámková (Policy Offi-
cerka FoRS)

Development Education 
and Awareness Raising 
Forum (DARE)

Sleduje potřeby rozvojového vzdělá-
vání a rozvojové osvěty v EU, spolu-
pracuje s Evropskou komisí na nových 
programech rozvojového vzdělávání 
a rozvojové osvěty.

Tereza Čajková (Člověk v tísni / 
Glopolis)

Aid Watch, vč. řídicího 
a koordinačního orgánu 
tzv. Advocacy Group

Monitoruje plnění závazků v oblasti 
kvality a kvantity rozvojové pomoci 
členských států EU, sleduje efektivnost 
pomoci, připravuje evropské AidWatch 
zprávy a související advokační činnost 
vůči Evropské komisi, OECD/DAC aj.

Katarína Šrámková (Policy Offi-
cerka FoRS)

European Food Security 
Group

Monitoruje rozvojovou spolupráci EU 
a její programy v oblasti potravinové 
bezpečnosti, roli EU ve Výboru pro 
potravinovou bezpečnost (Committee 
on Food Security, CFS), politiku EU 
o výživě a potravinové bezpečnosti; 
koherenci Spol. zemědělské politiky 
pro rozvoj.

Aurele Destree (Glopolis)

Enlargement, Pre-accessi-
on and Neighbourhood 
(EPAN)

Analyzuje dopad rozšíření na roz-
vojovou spolupráci EU a současně 
monitoruje její implementaci v nových 
členských státech EU.

Ondřej Nádvorník (Člověk v tís-
ni)
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Pracovní skupina Popis Zástupce FoRS ve skupině
CSO Development Effecti-
veness Group

Podporuje zvyšování efektivnosti roz-
vojové spolupráce ze strany organizací 
občanské společnosti (CSO) a připra-
vuje doporučení pro další rozvojové 
aktéry v oblasti efektivnosti rozvoje 
a při vytváření příznivého prostředí 
pro činnost CSO a mezisektorovou 
spolupráci.

Daniel Svoboda (Development 
Worldwide)

CPDE – CSO Partnership 
for Development Effecti-
veness

Ovlivňuje globální agendu týkající se 
efektivnosti, posiluje kapacity organi-
zací občanské společnosti, podporuje 
jejich zapojení do procesů s ostatními 
aktéry a dále podporuje příznivé pro-
středí pro rozvoj.

Inka Píbilová – zástupce zemí 
subregionu Evropa v řídicím or-
gánu Global Council (do dubna 
2014); Daniel Svoboda (Deve-
lopment Worldwide) je členem 
pracovních skupin.

 
 
 



ČLENOVÉ K 31. 12. 2014
ADRA, o. s.
ARPOK, o. p. s. 
ARS – Asociace pro rozvojovou spolupráci, o. s.
Burma Center Prague, o. p. s.
CARE Česká republika, o. s.
Centrum Dialog, o. p. s.
Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta tro-
pického zemědělství
Člověk v tísni, o. p. s. 
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové 
pomoci 
EDUCON
Ekumenická akademie Praha
Fairtrade Česko a Slovensko 
Glopolis, o. p. s.
Humanitas Afrika, o. p. s.
Charita Česká republika
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
MOST, o. p. s.
Multikulturní centrum Praha, z. s.
Nadační fond CCBC
NaZemi, o. s.
Občanské sdružení Development Worldwide
Salesiánská asociace Dona Boska, o. s.
Středisko ekologické výchovy a  etiky Rýchory – 
SEVER 
ShineBean, o. p. s.

SIRIRI, o. p. s.
Společnost Podané ruce, o. p. s.
Sue Ryder International CZ, o. p. s.
Světlo pro svět – Light for the World, o. s.
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
Volonté Czech, o. p. s.        
Vysoká škola ekonomická – Fakulta mezinárod-
ních vztahů
   
POZOROVATELÉ – PRÁVNICKÉ OSOBY 
K 31. 12. 2014
Alterra
Arnika 
CARITAS – VOŠ sociální Olomouc 
Civitas per Populi, o. p. s.
Česká evaluační společnost, o. s. 
Gender Studies, o. p. s.
IOM – International Organizaton for Migration
INFO-DRÁČEK, o. s 
Klub Hanoi
Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières in 
Czech Republic, o. p. s.
Neslyšící s nadějí, o. p. s.
Partners Czech, o. p. s.
Pro-Contact, o. s.
Život 90

Vydalo FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci v Praze v červnu 2015.
Grafická úprava a sazba: Markéta Jedličková
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci 
Zájmové sdružení právnických osob zabývajících se rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární 
pomocí
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 522 480, www.fors.cz
facebook: https://www.facebook.com/FoRSPraha 
twittter: @FoRS_CZ
Peněžní ústav: ČSOB, a. s., Anglická 20, 120 00 Praha 2, č. ú. 181618095/0300

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.
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