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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 pů-

sobící v rozvojové a humanitární oblasti, osvětě a 

globálním rozvojovém vzdělávání.

Členské a pozorovatelské organizace FoRS se zavá-

zaly k naplňování principů obsažených v Kodexu 
efektivnosti FoRS. 

Principy FoRS dle Kodexu efektivnosti: 

• 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.

Děkujeme členům, pozorovatelům, donorům   

a všem, kteří nám umožnili v roce 2017 působit.
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ÚVODNÍ SLOVO

Držíte v rukou výroční zprávu FoRS za rok 2017. Opět to byl 
rok bohatý na události, jež tak či onak s rozvojovou spoluprací  
a humanitární pomocí souvisejí. Ve stručném výčtu procesů, 
jež se přímo na tyto oblasti zaměřují lze uvést schválení no-
vého rozvojového konsensu na úrovni EU, na české úrovni 
pak přijetí Strategie zahraniční rozvojové spolupráce na 
období 2018-2030 a nových programů spolupráce se šesti 
prioritními zeměmi ZRS ČR. Těmi jsou od roku 2018 tři z těch 
nejchudších a tři z řad středněpříjmových: Etiopie, Zambie, 
Kambodža, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Gruzie. Schválen 
byl také strategický rámec ČR 2030, jímž naše země reflektuje 
potřebu přispět k naplnění Cílů udržitelného rozvoje do roku 
2030, schválených summitem OSN v roce 2015. 

Na přípravě všech zmíněných dokumentů se FoRS podílel 
jako jeden z důležitých partnerů, přičemž jeho imperativy 
byly prosazování hlediska skutečné efektivnosti rozvojových 
a humanitárních aktivit a zajištění toho, aby v budoucnu 
přijímané či aktualizované nerozvojové politiky nebyly 
v nesouladu s Cíli udržitelného rozvoje. Stejně tak jsme se 
snažili o to, aby neuvadla pozornost věnovaná globální-
mu rozvojovému vzdělávání a aby nadále bylo nástrojem 

umožňujícím přibližovat žákům ve školách i při neformálních 
vzdělávacích aktivitách kontext vzájemné provázanosti 
světa a naší spoluzodpovědnosti za něj. Nakolik se nám to 
vše podařilo, to ukáže až čas.  

Na aktivitách FoRS se v 16. roce jeho činnosti podílelo na 40 
členských a pozorovatelských organizací, jejichž společná 
práce se odehrává na půdorysu sedmi trvalých pracovních 
skupin, ale i řady ad hoc pracovních formátů k aktuálním 
procesům či tématům.  Stručné shrnutí těchto aktivit na-
leznete na dalších stránkách.

Pavel Přibyl
ředitel FoRS
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Školení v ČR i zahraničí v roce 2017
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PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2017
Aktivity FoRS v roce 2017 probíhaly v rámci dvou okruhů 
definovaných v rámci jeho strategie na období 2016 až 2020: 

1. Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování rozvo-
jových a souvisejících politik na české i evropské úrovni 
(Policy/Advocacy/Vnější komunikace)

HLAVNÍ CÍLE: 

• ČR má kvalitní koncepci ZRS, zahrnující navyšování a předví- 
 datelnost financování české ZRS (včetně víceletého finan- 
 cování 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 
 a o aspektech ZRS a Cílů udržitelného rozvoje

2. Posilování kapacit FoRS, vzdělávání členů, 
  sdílení zkušeností a základních hodnot

Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, březen 2017
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HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ:

	Monitoring a analýza klíčových procesů a dokumentů  
 zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) a humanitární  
 pomoci na úrovni ČR a EU

	Formulování společných stanovisek FoRS a jejich obha- 
 joba vůči klíčovým aktérům a tvůrcům politik k rozvojové 
 politice a humanitární pomoci  ČR a EU

	Spolupráce na konkrétních tématech jako jsou klimatická 
 změna, genderová rovnost, lidská práva a demokracie,  
 udržitelná výroba a spotřeba, daňová spravedlnost,  
 důstojná práce s partnerskými organizacemi z ČR (jako  
 Klimatická koalice, Asociace DEMAS, Konsorcium ne- 
 vládních organizací pracujících s migranty, Zelený kruh 
 aj.) i zahraničí (jako CONCORD, IFP, CPDE, CAN, EURODAD,  
 VOICE aj.)

VYBRANÉ VÝSTUPY:

• Účast na všech jednáních Rady pro ZRS, kde naši zástupci  
 prezentovali stanoviska FoRS a přispívali do diskuse.  
 V roce 2017 zejména v souvislosti s přípravou Strategie  
 ZRS na období 2018-2030 a programů ZRS pro šest  
 prioritních zemí české ZRS. FoRS se aktivně zapojil do  
 všech šesti pracovních skupin při Radě k programům ZRS  
 a přispěl i konkrétními podněty k nové kategorii prio- 
 ritních zemí ZRS po roce 2018, tzv. specifických zemí.

• Proběhlo několik jednání FoRS s představiteli ORS MZV  
 a ČRA k aktuálním tématům ZRS, k nimž kromě Strategie  
 ZRS na období 2018-2030 patřila například  Operační  
 strategie humanitární pomoci na rok 2018. 

• Členské humanitární organizace FoRS se přihlásily  
 Humanitárním standardům FoRS, čímž potvrdily svůj  
 závazek dodržování obecně platných kvalitativních stan- 
 dardů a principů souvisejících s poskytováním humani- 
 tární pomoci.

1. ZASTUPOVÁNÍ ZÁJMŮ ČLENŮ FORS A OVLIVŇOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH 
  A SOUVISEJÍCÍCH POLITIK NA ČESKÉ I EVROPSKÉ ÚROVNI
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• Aktivní účast v pracovních skupinách při Radě  
 ZRS  k plánu vnějších investic/EFSD EU, pro multilat- 
 erální  ZRS, pro evaluace, a stejně tak v meziresortní 
 pracovní skupině pro Globální rozvojové vzdělávání,  
 která se začala zabývat přípravou nové strategie 
 GRV.

• Uspořádání kulatého stolu ve spolupráci se zahraničním 
 výborem PSP ČR na téma „Zahraniční rozvojová spolupráce  
 ČR: Jaké kvality by si měla udržet a jak ji dále rozvíjet?“.  
 Diskutovány byly priority ZRS ČR v období 2018-2030  
 a role občanské společnosti.

• Vydání zprávy Aidwatch ČR 2017 hodnotící kvalitu 
 a objem české zahraniční rozvojové spolupráce,  
 globálního rozvojového vzdělávání a humanitární 
 pomoci. U příležitosti  jejího zveřejnění proběhla  
 panelová diskuse zástupců  NNO, ČRA a ORS v In- 
 formačním centru OSN v Praze. 

• Spolupráce na přípravě návrhu Strategického rámce 
 udržitelného rozvoje ČR2030, který byl schválen vládou  
 v dubnu 2017 a následné přípravy implementačního  
 dokumentu. Zapojení FoRS probíhalo prostřednictvím  

 výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj, kde je zastou- 
 pen ve výboru pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému  
 rozvoji a výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji.  
 V roce 2017 získal FoRS zástupce také přímo v RVUR.

• V průběhu celého roku působila pracovní skupina  
 FoRS Policy, která se ve spolupráci s ad hoc pracovními  
 skupinami FoRS pro prioritní země české ZRS v rámci  
 programování nové strategie ZRS a s dalšími pracovními  
 skupinami podílela na odborných výstupech, které FoRS  
 vypracoval a diskutoval s představiteli MZV a ČRA.

• FoRS dále zpracoval shrnutí hlavních aspektů ZRS ČR  
 pro celoevropskou zprávu CONCORD Aidwatch 2017.

• V rámci doprovodného programu Fora 2000 uspořádal  
 předvolební debatu na téma Zahraniční rozvojová 
 spolupráce ČR jako nástroj podpory udržitelného rozvoje  
 ve světě, které se zúčastnili zástupci NNO, ČRA, CONCORD,  
 Senátu Parlamentu ČR a zájemci z široké veřejnosti.

• Ve spolupráci s humanitárními organizacemi a FHS UK se 
 FoRS podílel na přípravě Humanitárního kongresu na  
 téma Nové trendy, noví hráči, stará etika.
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• Dále zahájil realizaci projektu Coherent Europe for  
 Sustainable development: Action for Policies that Will 
 Make a Difference, jehož koordinátorem je jeho člen- 
 ská organizace NaZemi, a v němž jsou zapojeny   národní  
 rozvojové platformy z dalších osmi evropských států.

• Ve spolupráci s CONCORD a svou členskou organizací  
 Glopolis uspořádal školení pro členy a pozorovatele na  
 téma Financování rozvoje na příkladech přípravy Vícele- 
 tého finančního rámce EU  a podoby daňových smluv  
 mezi dárcovskými a přijímacími zeměmi.

VÝČET HLAVNÍCH PARTNERŮ A SPOLUPRACUJÍCÍCH 
ORGANIZACÍ (vyjma členské základny FoRS):

• V roce 2017 FoRS navázal na dlouholetou spolupráci  
 s ČRA, s níž má od roku 2016 podepsáno víceleté  
 Memorandum o spolupráci.

• FoRS byl aktivní v iniciativě Měj se k světu, zaměřené   
 na prosazování implementace Cílů udržitelného rozvoje   
 ze strany ČR. V iniciativě, jíž koordinuje organizace   
 Glopolis, jsou zapojeny především oborové sítě NNO,   
 jako jsou Asociace DEMAS, Česká ženská lobby, Konsor-  
 cium organizací pracujících s migranty v ČR, Platforma   
 pro sociální bydlení, PROUD, SKAV, Zelený kruh;  
 k dalším členům patří např. IPSI, ČOSIV, STUŽ či Transpa- 
 rency International ČR. Aktivity zahrnovaly jak komu- 
 nikaci  hlavních priorit SDGs směrem k politické scéně,  
 tak  vstupy v rámci přípravy Strategického rámce udr- 
 žitelného rozvoje ČR 2030 a jeho návazné implementace. 
 Dále  pak FoRS ve spolupráci s dalšími partnery v ini- 
 ciativě uspořádal konferenci Jak prosazovat naplňování 
 Agendy  2030/SDGs v současné společenské situaci v ČR? 
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• V tematické oblasti migrace a uprchlictví v zahraniční  
 politice ČR FoRS úzce spolupracoval s Konsorciem  
 NNO pracujících s migranty v ČR. Důležitou roli v dialogu  
 sehrávala pracovní skupina FoRS Migrace a rozvoj.

• V poslanecké sněmovně se FoRS spolu s Asociací DEMAS  
 úspěšně angažoval v krocích na podporu schválení  
 návrhu rozpočtu na ZRS a transformační spolupráci  
 v předložené výši. 

• Ve spolupráci s organizacemi zapojenými v Klimatické  
 koalici se FoRS podílel na vydání publikace Když klima  
 není prima, která shrnuje společenské, environmentální  
 i rozvojové dopady klimatických změn a možná a potřebná  
 opatření k minimalizaci jejich dopadů. 

• 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 na 2600 nevládních organi- 
 zací. Prostřednictvím CONCORD se FoRS zapojuje  
 do diskusí a politických  jednání o rozvojové spolu- 
 práci a souvisejících politikách  na úrovni EU. V roce 

 2017 sekretariát FoRS podporoval  zapojení zástupců 
 a zástupkyň členských organizací  FoRS do nově  
 utvářených pracovních formátů CONCORD. 
 
• FoRS je také členem IFP, mezinárodního fóra národních 
  rozvojových platforem NNO, zahrnujícího organizace 
 z pěti světadílů. V roce 2017 byl zapojen do projektu IFP   
 zaměřeného na prosazování implementace SDGs. Policy  
 officerka FoRS také  absolvovala tréninkový program  
 IFP zaměřený na Leadership Development. 

• FoRS je aktivně zapojen do činnosti globální inici- 
 ativy  CPDE – CSO Partnership for Development  
 Effectiveness.
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HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ:

 Koordinační a informační činnost

 Vzdělávací aktivity a posilování kapacit členů 
 a pozorovatelů

 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, zahra- 
 ničních informačních zdrojů, atd.).  V roce 2017 došlo ve  
 srovnání s rokem 2015 k nárůstu odběratelů o více než  
 50 %. E-Novinky označuje v průzkumu mezi členskou 
 základnou za významný zdroj informací 96 % respondentů. 

• Pracovní skupiny FoRS v roce 2017 zasedaly celkem 19krát.

• Na základě zájmu členů uspořádal FoRS třídenní školení  
 o krizové komunikaci na sociálních sítích, foto-postprodukci 
  a video-postprodukci.

2. POSILOVÁNÍ KAPACIT FoRS, VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ, SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A ZÁKLADNÍCH HODNOT

Diskuze o ZRS v rámci Fora 2000, říjen 2017
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• Ve spolupráci s North-South Centre Rady Evropy uspořádal  
 FoRS regionální seminář o globálním rozvojovém vzdě- 
 lávání ve státech Visegrádské skupiny. Mezi účastníky  
 z ČR byli vyjma zástupců NNO také představitelé ORS  
 MZV, MŠMT, ČRA, NÚV, NIDV, SMO ČR a další. Přítomni byli  
 i zástupci CONCORD a GENE.  

• Ve spolupráci s členskou organizací CARE a PS Gender byl  
 uspořádán jednodenní workshop na téma Gender equality  
 and Diversity. 

• V rámci průzkumu spokojenosti a potřeb ohodnotili členové  
 a pozorovatelé FoRS v roce 2017 naplnění svých očekávání  
 a motivací průměrnou známkou 7,48 a činnost Sekretariátu  
 známkou 8,56 bodů ze škály 1 (slabá) až 10 (silná). 

• V rámci nových pracovních struktur má FoRS zástupce ve  
 všech čtyřech tematických oblastech (hub 1-4) a v Inclusive  
 Network Committee. 

• Sedmého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS  
 se zúčastnilo 27 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 69 %  
 členské základny) a sekretariát FoRS.

• V průběhu celého roku byly průběžně aktualizovány  
 webové stránky www.fors.cz.

Seminář o globálním rozvojovém vzdělávání, červen 2017
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ČLENOVÉ FoRS V ROCE 2017

ČLENSKÉ ORGANIZACE: 

1.  ADRA
2.  Arnika 
3.  ARPOK 
4.  Burma Center Prague 
5.  CARE Česká republika 
6.  Česká evaluační společnost 
7.  Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta 
 tropického zemědělství 
8.  Člověk v tísni 
9.  Development Worldwide 
10.  Diakonie ČCE – Středisko humanitární a
 rozvojové spolupráce 
11.  Ekumenická akademie Praha 
12. Fairtrade Česko a Slovensko 
13.  Glopolis 
14.  Humanitas Afrika (do 31. 12. 2017)
15.  Charita Česká republika 

16.  INEX - Sdružení dobrovolných aktivit 
17.  MOST 
18.  Multikulturní centrum Praha 
19.  Nadační fond CCBC 
20.  NaZemi 
21.  Salesiánská asociace Dona Boska 
22.  Středisko ekologické výchovy 
 a etiky Rýchory – SEVER 
23.  ShineBean 
24.  SIRIRI 
25.  Společnost Podané ruce 
26.  Světlo pro svět - Light for the World 
27.  Univerzita Palackého v Olomouci 
28.  Ústav mezinárodních vztahů 
29.  Volonté Czech (do 5. 10. 2017)
30.  Vysoká škola ekonomická - Fakulta 
 mezinárodních vztahů
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POZOROVATELSKÉ ORGANIZACE:

1.  Bez mámy
2.  CARITAS - VOŠ sociální Olomouc
3.  Civitas per Populi 
4.  Český červený kříž
5.  Gender Studies (do 26.12.2017)
6.  IOM - International Organization for Migration 
7.  Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontières 
 in Czech Republic 
8.  Neslyšící s nadějí 
9.  Pro-Contact 
10.  Život 90

POZOROVATELÉ – FYZICKÉ OSOBY:

1.  Lenka Černá 
2.  Martina Kollerová
3.  Michal Procházka
4.  Blanka Šimůnková 

ORGANIZACE S PŘERUŠENÝM ČLENSTVÍM:

EDUCON – od 15. 5. 2016
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LIDÉ VE FoRS V ROCE 2017

SLOŽENÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY/KONTROLNÍ KOMISE FORS V ROCE 2017:

Správní rada Do Valné hromady 23. 5. 2017 Od Valné hromady 23. 5. 2017

Předseda: Lukáš Laube, Charita ČR Richard Schinko, Světlo pro svět

Místopředsedové:
Ondřej Kopečný, Glopolis Ondřej Kopečný, Glopolis

Jan Dus, Diakonie ČCE Daniel Svoboda, DWW

Členové:

Šimon Pánek, Člověk v tísni Šimon Pánek, Člověk v tísni 

Richard Schinko, Světlo pro svět Ondřej Suchánek, Charita ČR

Daniel Svoboda, DWW Radomír Špinka, ADRA ČR

Radomír Špinka, ADRA ČR Tomáš Tožička, Diakonie ČCE

Kontrolní komise

Jan Koubek Kejzlar, CARE ČR Jan Koubek Kejzlar, CARE ČR

Eva Komlossyová, UPOL Eva Komlossyová, UPOL

Kristina Rušarová, FTZ ČZU Jan Dus, humanitární a rozvojový pracovník
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Sekretariát fors působil po většinu roku v rozsahu 
cca tří úvazků v následujícím složení: 
  
Pavel Přibyl / ředitel

Katarína Šrámková / senior policy officerka 

Michaela Ditrych Lenc / koordinátorka pro zázemí, 
kapacity a komunikaci (1-5)

Eliška Šertlerová  / koordinátorka pro zázemí, 
kapacity  a komunikaci (6-12)

Vojtěch Šmolík / junior policy officer (od 10) 
 
Květoslava Štěpánová / spolupracovnice pro finanční řízení

Jana Miléřová / odborná spolupráce

Marie Zázvorková / odborná spolupráce

Na stážích ve FoRS v roce 2017 působili:   
 
 Barbora Plecháčková

 Eliška Šertlerová

 Tomáš Mařík

 Michael Sojka

 Michaela Hanzlová
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Z aktivit FoRS v roce 2017
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

ROZVAHA K 31. 12. 2017 (V TIS. KČ)

AKTIVA Stav k 1. 1. 2017 Stav k 31. 12. 2017

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 1 710 1 853

I. Zásoby 0 0

II. Pohledávky 12 39

III. Krátkodobý finanční majetek 1 688 1 753

IV. Jiná aktiva celkem 10 61

ÚHRN AKTIV 1 710 1 853
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PASIVA Stav k 1. 1. 2017 Stav k 31. 12. 2017

A) Vlastní zdroje 1 533 1 672

I. Jmění 600 600

II. Výsledek hospodaření 933 1072

   

B) Cizí zdroje 177 181

I. Rezervy 0 0

II. Dlouhodobé závazky 0 0

III. Krátkodobé závazky 174 178

IV. Jiná pasiva 3 3

ÚHRN PASIV 1 710 1 853

*od přeregistrace FoRS ze z.s.p.o. na zapsaný spolek zanesené soudem do veř. rejstříku 28.9.2016 byla Dozorčí rada přejmenována na Kontrolní komisi. 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2017 (V TIS. KČ)

Spotřebované nákupy a služby 873 Provozní dotace 1 732

Osobní náklady 1 592 Přijaté příspěvky 834

Daně a poplatky 0 Tržby za vlastní výkony 93

Ostatní náklady 25 Ostatní výnosy celkem 38

Odpisy 0 Tržby z prodeje majetku        0

Poskytnuté příspěvky 69

Daň z příjmů 0

  

Náklady celkem 2 559 Výnosy celkem 2 697

    

Výsledek hospodaření 138   
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ FORS V ROCE 2017

Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Česká rozvojová agentura – Posilování kapacit platforem nestátních 
subjektů pro rozvojovou spolupráci

1 500 000

CEE Bankwatch Network 178 519

EK/DEAR – projekt Coherent Europe for Sustainable Development 53 133

Členské a pozorovatelské příspěvky 750 330

Jiné výnosy, dary, cestovní náhrady, úroky 214 689

CELKEM výnosy v roce 2017 v Kč 2 696 671
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NÁKLADY FORS V ROCE 2017 V KČ

Mzdové náklady, vč. pojištění 1 591 506

Cestovné – externí účastníci 38 916

Expertní služby 83 500

Cestovné, stravné 61 982

Pronájem kanceláře 91 080

Finanční služby 90 000

Členský příspěvek – CONCORD 69 270

Jiné náklady 18 034

Pronájem prostor 17 600

Pevná linka, mobilní telefony, internet 37 670

Jiné služby 97 975

Potraviny v rámci akcí 106 420

Konzultační, poradenské a právní služby 113 256

Energie a služby k pronájmu 19 025

Spotřeba materiálu 110 416

Konference, školení a semináře 3 322

Kurzové ztráty 6 908

Poštovné 1 521

Ostatní daně a poplatky 0

Celkem náklady 
v roce 2017 v Kč

2 558 401

Tento dokument obsahuje pouze vybrané údaje z účetní závěrky. Účetní závěrka je uložena v sídle účetní jednotky a ve sbírce 
listin rejstříkového soudu. Účetní závěrku ověřila auditorská společnost ADAMEC AUDIT s.r.o. a dne 23. 5. 2018 k ní vydala 
zprávu bez výhrad.



SEZNAM VYBRANÝCH ZKRATEK 

CEE – Central and Eastern Europe

CONCORD – European NGO Confederation for Relief 
and Development (Evropská konfederace NNO 
pro humanitární pomoc a rozvoj)

CPDE – The CSO Partnership on Development 
Effectiveness

CSOs – Civil society organizations 
(Organizace občanské společnosti)

ČR – Česká republika

ČRA – Česká rozvojová agentura

DEAR – Development Education and Awareness Raising 
(Grantová výzva Evropské komise pro Globální rozvojové 
vzdělávání a osvětu)

DG DEVCO – Directorate-General for International 
Cooperation and Development

EK – Evropská komise

EU – Evropská unie

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

GPEDC – Global Partnership for Effective 
Development Cooperation

GRV – Globální rozvojové vzdělávání

IFP – International Forum of National NGDO Platforms 
(Mezinárodní fórum národních rozvojových 
platforem NNO)

MZV – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

NNO – Nevládní neziskové organizace

NÚV – Národní ústav pro vzdělávání

NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání

OECD DAC – Organisation for Economic Cooperaton 
and Development, Development Assistance Commitee 
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 
Výbor pro rozvojovou spolupráci)

ORS MZV – Odbor rozvojové spolupráce, 
Ministerstvo zahraničních věcí

OSN – Organizace spojených národů

SDGs – Sustainable development goals

ZRS / ZRS ČR – Zahraniční rozvojová spolupráce 
České republiky
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FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci: je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových sub-
jektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

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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