Tisková zpráva Českého fóra pro rozvojovou spolupráci - FoRS a evropské
konfederace CONCORD

Jak zvýšit účinnost rozvojové pomoci nejen v době
finanční krize?
Praha, 22. června 2009:
Ve dnech 23. a 24. června 2009 pořádají české nevládní organizace mezinárodní
konferenci o účinnosti rozvojové pomoci. Koná se pod záštitou Jana Kohouta,
ministra zahraničních věcí ČR v Praze a je oficiální doprovodnou akcí českého
předsednictví v radě EU. Více než stovka expertů z oblasti rozvojové spolupráce
z České republiky, nových a starých členských států EU, zemí Afriky, Asie, Latinské
Ameriky bude diskutovat nad otázkami dopadů činnosti nevládních organizací i vlád
v řešení globální chudoby a principy spolupráce s rozvojovými zeměmi.
Konferenci pod názvem „Civil Society Organisations Development Effectiveness” slavnostně
v 9:30 zahájí Jakub Karfík, vrchní ředitel Sekce mimoevropských zemí a rozvojové
spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR, a Šimon Pánek, předseda FoRS a ředitel
společnosti Člověk v tísni.
Nevládní neziskové organizace a další organizace občanské společnosti hrají v rozvojové
pomoci nezastupitelnou roli. Realizují vzdělávací, osvětové a rozvojové projekty, hrají
podstatnou roli při ovlivňování vládních politik a při prosazování lidských práv a dobré správy
věcí veřejných, do rozvojových zemí přinášejí významné zdroje od nestátních dárců
i veřejnosti. Právě proto se zapojily do procesu hodnocení principů reálných dopadů toho, co
pro lidi žijící v chudobě v rozvojových zemích dělají. Proces definice principů účinnosti
rozvojové pomoci zároveň zahrnuje dialog s donory, vládami a dalšími aktéry v rozvojové
spolupráci a sleduje oficiální vládní procesy kolem Pařížské deklarace a Akční agendy z Akry
o účinnosti pomoci z loňského roku.
Platforma českých nevládních organizací FoRS si zvolila téma účinnosti organizací
občanské společnosti v rozvojové spolupráci jako prioritu pro svůj program během českého
předsednictví v Radě EU. Výsledky více než půlroční činnosti budou prezentovány na této
mezinárodní konferenci.
„Základními prvky úspěšné rozvojové pomoci jsou pocit vlastnictví změny v rozvojové
zemi a účast místních lidí na změně. Opět a opět se přesvědčujeme o tom, jak jsou
důležité tyto aspekty pro úspěšnou realizaci změn. Politiky zaváděné zvenčí mohou
být za nesouhlasného mumlání přijaty, ale jen málokdy budou uvedeny do praxe
původně zamýšleným způsobem. Rozvojové aktivity se nemohou zúžit na jednání
mezi dárcem a orgány příjemcem, (tj. vlády rozvojového státu). Rozvojové aktivity
musí jít hlouběji, musí zahrnovat a podporovat skupiny občanské společnosti.“,
shrnuje jeden aspekt účinnosti pomoci pan Kibble Ngalauka, programový manažer Sue
Ryder Foundation v Malawi, který na konferenci rovněž vystoupí.
První den konference je zaměřený spíše na vnitřní faktory účinnosti organizací občanské
společnosti v rozvojové spolupráci. Druhý den je na programu vztah mezi těmito
organizacemi a vládami a dalšími zástupci dárcovských institucí v rozvojové spolupráci
a jejich vliv na schopnost organizací občanské společnosti plně přispívat k cílům
odstraňování chudoby ve světě.
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Důležité poznámky a zdroje:
• Kontakty pro novináře:
o Daniel Svoboda, expert FoRS na téma účinnosti rozvojové pomoci, tel.:
724 179 562
• Konference začíná v úterý 23.6. v 9:30 v hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.
Program konference naleznete na
http://www.fors.cz/cz/predsednictvi_eu/seminare-a-konference/konference-CSOeffectiveness
• Novináři jsou zváni na zahájení konference Jakubem Karfíkem a Šimonem Pánkem
dne 23. června od 9:30 do 10:00 v hotelu Pyramida, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6.
V úterý 23.6. se od 10:00 v prostorách hotelu Pyramida koná Press Point –
poskytneme Vám další informace, tipy na rozhovory se zajímavými hosty z Afriky a
Asie a základní představení témat konference s Danielem Svobodou. Press Point
bude označen u vchodu do hotelu cedulemi. Novináři jsou také zváni k účasti na
následném programu konference.
• FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci je zájmové sdružení právnických
osob – českých nestátních neziskových organizací zabývajících se rozvojovou
spoluprací a humanitární pomocí. Sdružuje přes 40 českých nevládních organizací.
Předsedou sdružení je Šimon Pánek ze společnosti Člověk v tísni (www.fors.cz).
• CONCORD je evropská konfederace nevládních organizací, sídlí v Bruselu
a zastupuje přes 1 600 nevládních organizací zejména vůči orgánům Evropské unie
(www.concordeurope.org)
• V procesu reformy architektury mezinárodní spolupráce se organizace občanské
společnosti rozhodly převzít vůdčí úlohu a společně definovat a prosazovat vlastní
rámec účinnosti rozvoje prostřednictvím globálního procesu Open Forum for CSO
Development Effectiveness (www.cso-effectiveness.org).
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie a Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
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