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Česko čeká týden věnovaný globálnímu rozvoji
Série veřejných akcí představí úspěchy a výzvy ve světovém boji s chudobou
(1)

V rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 a ve vazbě na chystaný významný Summit OSN o
(2)
udržitelném rozvoji se v týdnu od 14. a 20. září v Praze i dalších městech ČR uskuteční série
kulturně-informačních i odborných akcí o rozvojové spolupráci. Vrcholem týdne bude Český
rozvojový den, který se koná ve čtvrtek 17. září v pražském parku Kampa.
Český rozvojový týden je sérií akcí, které mají za cíl poskytnout veřejnosti informace o významu
a úspěších zahraniční rozvojové spolupráce.
Přehled akcí Českého rozvojového týdne:


Distribuce novin World´s Best News na veřejných místech (Praha a další česká města, 14. září
2015). Desítky dobrovolníků FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci a Česka proti chudobě
budou v ranních hodinách 14. září 2015 rozdávat tisíce výtisků novin s dobrými zprávami z celého
světa, v nichž se mimo jiné dozvíte, nakolik se podařilo naplnit mezinárodní rozvojové cíle pro období
2000 – 2015.



Výstava o české zahraniční rozvojové spolupráci (Praha, park Kampa, 14. – 24. září 2015).
Výstava seznámí návštěvníky se způsobem, jakým ČR pomáhá v zahraničí. Prostřednictvím jedenácti
informačních panelů se dozvíte více o deseti zemích, ve kterých ČR v rámci rozvojové spolupráce
působí.



Silná OSN, lepší svět. Výstava k 70. výročí Organizace spojených národů (Praha,
Jungmannovo náměstí, 14. září – 3. října 2015). Žijeme na společné planetě, která je mnohem
menší a vyčerpatelnější, než jsme si doposud mohli myslet. V propojeném světě s rostoucí populací
se objevuje čím dál více problémů, které působí bez ohledu na hranice států nebo kontinentů.
Výstava ukazuje, jakým způsobem přispívá OSN ke zlepšení situace v globálním světě. Akci pořádá
Informační centrum OSN v Praze.



Panelová diskuze Demokracie ve vzdělání: jak probíhá dialog v České republice / Democracy
in Education through Dialogue of Actors (Praha, Goethe Institut, 15. září 2015, 15.45 – 17.15). V
rámci konference Forum 2000 spolupořádají Univerzita Karlova v Praze (Centrum pro otázky
životního prostředí) a FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci panelovou diskuzi, zaměřenou
na to, jak vzdělávání formuje společnost i jednotlivce a jak v propojeném světě narůstá význam jeho
kvality.



Seminář „Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání“
(Brno, Mezinárodní strojírenský veletrh, pavilon E, 17. září 2015, 9.30 – 12.30). Nové Cíle
udržitelného rozvoje vyhlášené OSN pro období 2016 – 2030 přinesou nové obchodní příležitosti do
vyspělých i rozvojových zemí. Představitelé podnikatelů z Botswany, Burundi, Jamajky a expert na
podnikatelské prostředí západní Afriky vystoupí s konkrétními informacemi o místních
technologických potřebách v rámci semináře organizovaného Platformou podnikatelů pro zahraniční
rozvojovou spolupráci.



Festival pod širým nebem Český rozvojový den (Praha, park Kampa, 17. září 2015, 13.00 –
21.00). Česká rozvojová agentura pořádá zdarma přístupný festival s bohatým programem: hudebnětaneční workshopy, vědomostní soutěže, výtvarné dílny, promítání filmů, informace o zahraniční
rozvojové spolupráci ČR, ale i hudební produkci několika skupin. Návštěvníci se budou moci seznámit
se zeměmi, v nichž Česká republika realizuje rozvojovou spolupráci, včetně jejich národní
gastronomie.



Panelová diskuze Nové trendy v evaluacích a prezentování výsledků rozvojových projektů
(Praha, Hotel Pyramida, 18. září 2015). FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci pořádá
diskuzi se zahraničními i českými experty o aktuálních trendech v evaluacích rozvojových projektů a
prezentacích jejich výsledků. Tato akce je určena pro odbornou veřejnost.

Přehled těchto a dalších akcí je možno nalézt na internetové adrese: https://europa.eu/eyd2015/cs/events
Kontakty pro tisk:
Ladislav Koubek, Česká rozvojová agentura, koubek@czda.cz, +420 770 772 866
Pavel Přibyl, FoRS, pavel.pribyl@fors.cz, +420 603 207 249

Poznámky:
(1) Evropská unie již tradičně vyhlašuje pro každý kalendářní rok jedno celospolečenské téma v rámci tzv.

evropského roku, a snaží se o něm podnítit diskusi na domácí úrovni i mezi členskými státy EU.
Evropský rok pro rozvoj 2015 (EYD2015) je první evropský rok, který se zaměřuje na téma mimo území
EU, konkrétně na úlohu Evropy ve světě. Cílem EYD2015 je informovat občany EU o zahraniční
rozvojové spolupráci, upozornit na výsledky, jichž Evropa jako globální hráč dosáhla a rovněž zapojit do
diskuse širokou i odbornou veřejnost. Více informací o EYD2015 naleznete na internetových stránkách
Evropské komise na adrese: https://europa.eu/eyd2015/cs
(2) Týden je naplánován v souvislosti s významným Summitem OSN o udržitelném rozvoji (Agenda

udržitelného rozvoje 2030), který se bude konat 25. – 27. září 2015 v New Yorku. Na tomto summitu
přijmou hlavy států sadu tzv. Cílů udržitelného rozvoje platných na dalších 15 let. Tyto cíle se budou týkat
všech členských států OSN a poskytnou jim vodítko při řešení zásadních problémů současného světa.

