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TISKOVÁ ZPRÁVA
ČESKÁ POMOC VE SVĚTĚ JE KVALITNĚJŠÍ, ALE POTŘEBUJE LEPŠÍ FINANCOVÁNÍ
Praha, 20. listopadu – Česká republika skrze svou zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) vyjadřuje
svůj díl zodpovědnosti a svůj zájem podílet se na řešení dlouhodobých problémů ve světě. V roce
2011 vydala na rozvojovou spolupráci 4,43 mld. Kč. České nevládní neziskové organizace
v nejnovější studii o české pomoci za rok 2011 upozorňují, že kvalita české pomoci se sice zvyšuje,
ale je třeba zajistit její stabilní financování.
Objem ZRS představoval v minulém roce 4,43 mld. Kč. Ze zemí směřovalo nejvíce peněz do
Afghánistánu (201 mil. Kč), Mongolska (76 mil. Kč) a Moldavska (76 mil. Kč). Celkem ČR financovala
více než 300 projektů. Největší část prostředků se v partnerských zemích vynaložila na posílení
státní správy a občanské společnosti, což je sektor, kde má Česká republika vybudovanou
dlouholetou expertízu.
Rozvojová spolupráce představuje v současné chvíli 0,12% hrubého národního důchodu (HND). ČR
tím bohužel nesplňuje své mezinárodní závazky, podle kterých by do roku 2015 měla na rozvojovou
spolupráci vyčlenit 0,33% HND. Celkový objem 4,43 mld. Kč je přitom srovnatelný například
s průměrnými náklady na výstavbu 20 km dálnice či cca 3 km jižní části pražského okruhu. Také se
snižuje podíl tzv. dvoustranné pomoci (31%), kterou představují vlastní projekty ČR v partnerských
zemích (oproti mnohostranné pomoci, tedy příspěvkům do EU a mezinárodních organizací).
Podobnému tématu se nyní věnuje i EU: v těchto dnech probíhají jednání Rady EU (20. 11) a
Evropské rady (22. – 23. 11.) o novém víceletém finančním rámci EU. I přes nutnost zpřísnit fiskální
disciplínu EU se FoRS domnívá, že krácení prostředků na rozvojové projekty není žádoucí, a to
v zájmu rozvoje celosvětové společnosti a ekonomiky.
Příkladem úspěšného projektu financovaného ČR je projekt Podpora rozvoje domácí pečovatelské
služby v Moldavsku z let 2007 – 2010: externí evaluace zadaná Ministerstvem zahraničních věcí
zhodnotila, že všechny cíle projektu byly naplněny a jejich udržitelnost je vysoká. Náplní projektu bylo
poskytování odborného školení pro zdravotnický personál, sociální pracovníky a dobrovolníky v
moldavských oblastech Cahul a Dorockaja. „Domácí pečovatelská služba pacientům nebyla v těchto
oblastech do té doby vůbec dostupná. Projekt tak pomohl zlepšit kvalitu stovek lidí v cílové skupině,“
řekl Oldřich Pospíšil, vedoucí sekce humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity ČR.
Česká veřejnost dlouhodobě rozvojovou spolupráci podporuje – za důležitou ji v posledním průzkumu
EU označilo 86% Čechů. „Proto nevládní neziskové organizace sdružené ve FoRS – Českém fóru pro
rozvojovou spolupráci apelují na Ministerstvo financí a Vládu ČR, aby zajistily stabilní a předvídatelné
financování rozvojové spolupráce ČR,“ řekla Jana Miléřová, ředitelka FoRS.
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FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – je platformou českých nevládních neziskových
organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací,
rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Nyní FoRS sdružuje více než 50 subjektů. Mezi nimi
jsou nevládní neziskové organizace, mezinárodní organizace, univerzity a další akademické instituce
(www.fors.cz)
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