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„Chceme,
aby zahraniční
rozvojová spolupráce,
humanitární pomoc i naplňování
Cílů udržitelného rozvoje byly
efektivním a oceňovaným příspěvkem
naší země k řešení společných problémů,
a tím i investicí do kvality života nás
i našich potomků.“

Vznik publikace byl podpořen z prostředků Evropské unie a České rozvojové agentury.
Obsah nevyjadřuje stanoviska donorů a nezakládá zodpovědnost z jejich strany.
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Ke členům FoRS se řadí domácí neziskové organizace a think-tanky, národní sekce mezinárodních
organizací, univerzity a další subjekty. FoRS je platformou pro vzájemnou koordinaci a reprezentaci své
členské základny vůči dalším aktérům zejména v ČR a EU, jako jsou státní instituce, partnerské platformy
– České
fórum pro rozvojovou spolupráci je platforma
a sítě NNO, zástupci soukromého FoRS
sektoru,
aj.

neziskových organizací, nadací, akademických institucí a dalších
subjektů zaměřených na zahraniční rozvojovou spolupráci,
09.02.19
humanitární pomoc a globální rozvojové vzdělávání.
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TÉMATA FoRS

JAKÝ JE PŘÍNOS NAŠICH ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ:

| Zahraniční rozvojová spolupráce

| Rozšiřování partnerské spolupráce

| Humanitární pomoc ČR v zahraničí

| Prostředí pro působení NNO

| Vzdělávání a informování

| Soulad rozvojových i nerozvojových politik

o rozvojové problematice

s Agendou 2030 – Cíli udržitelného rozvoje

JSME AKTIVNÍ V:

FoRS je aktivní v síti platforem českých NNO Měj se k světu,
která vznikla jako příspěvek českých neziskových organizací
k úsilí o podporu plnění globálních Cílů udržitelného rozvoje
(SDGs), schválených summitem OSN v roce 2015.

FoRS je zakládajícím členem evropské konfederace NNO pro
humanitární pomoc a rozvoj CONCORD, sdružující 28 národních
rozvojových platforem ze zemí EU, 23 mezinárodních sítí,
4 přidružené organizace, a celkem reprezentující více než 2 600
neziskových organizací.
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FoRS je rovněž členem Forus - globální sítě sdružující 69 národních
platforem NNO a 7 regionálních koalic z pěti kontinentů. Forus
se zaměřuje na posilování kapacit platforem pro efektivní
participaci na rozhodování o rozvojových prioritách a jejich
naplňování.

FoRS je zastoupen v CPDE - Partnerství organizací občanské
společnosti pro efektivnost rozvoje, které reprezentuje
občanskou společnost vůči GPEDC (Global Partnership for
Effective Development Cooperation), sdružující vlády, donory,
občanskou společnost, soukromý sektor aj.

1. Jsou mezi prvními na místě humanitárních katastrof
a zůstávají, dokud je potřeba.
2. Věnují se problémům, kterým se nevěnují nebo
nedokáží věnovat místní vlády, samosprávy ani
soukromý sektor. Hledají přitom systémová řešení
problémů.

7. Dokáží získat až 4násobek prostředků, zejména
z Evropské unie, k těm, jež získají v rámci podpory
trojstranné rozvojové spolupráce z veřejných
rozpočtů v ČR.

3. Mají výsledky, know-how, zkušenosti a širokou síť
kontaktů v zemích, kde dlouhodobě působí.

8. Jsou transparentní a samy transparentnost prosazují.
Jejich činnost pravidelně prochází nezávislými
audity, evaluacemi a kontrolou. Definují společné
standardy – např. Kodex efektivnosti či Humanitární
standardy FoRS.

4. Šíří dobré jméno České republiky v rozvojových
zemích i západních státech. Otevírají příležitosti pro
firmy, univerzity nebo odborná pracoviště.

9. Rozvojová spolupráce je díky nim vidět. Působí
v rozvojovém světě, ale také vysvětlují domácí
veřejnosti problémy a témata, které pomáhají řešit.

5. Mají podporu české veřejnosti. Tři ze čtyř obyvatel ČR
si myslí, že je potřeba pomáhat lidem v rozvojových
zemích (Eurobarometr 2018).

10. Přenášejí své zkušenosti do vzdělávání. V ČR
spolupracují se školami, volnočasovými organizacemi i místními komunitami. Pomáhají rozvíjet
dovednosti dětí a připravit je na život v rychle se
měnícím globalizovaném světě.

6. Jsou efektivní a inovativní. Umí řešit komplexní
rozvojové problémy s minimálními náklady
a s využitím inovativních řešení.
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