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Šestého ročníku sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 26 členů a pozorovatelů 
FoRS (tj. 57 % členské základny, resp. 62 % čl. a pozorovatelských organizací) a Sekretariát FoRS. 
Tučně vyznačené organizace se sebehodnocení účastní každoročně: ADRA, Arnika, ARPOK, Burma 
Center Prague, CARE ČR, Česká evaluační společnost, Civitas per Populi, Člověk v tísni, Development 
Worldwide, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Fairtrade Česko a 
Slovensko, Glopolis, Charita ČR, INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, MOST, Multikulturní Centrum 
Praha, Nadační fond CCBC, NaZemi, Neslyšící s nadějí, SADBA - Salesiánská asociace Dona Boska, 
Společnost Podané ruce, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, SIRIRI, Univerzita 
Palackého v Olomouci, Volonté, Život 90. Seznam všech organizací, které se každoročně hodnotí dle 
Kodexu efektivnosti FoRS, je zveřejněný na webové stránce FoRS (v seznamu členů a pozorovatelů). 
 
Principy efektivnosti byly sledovány a hodnoceny v pěti hlavních oblastech: 

1. Znalost problematiky 
Projekty členů a pozorovatelů FoRS vycházejí ze skutečné znalosti situace, problémů a priorit cílových 
skupin. Tyto znalosti jsou využívány k aktivnímu ovlivňování priorit rozvojových programů a při 
přípravě strategií vlastních činností. 
2. Transparentnost a odpovědnost 
Členové a pozorovatelé FoRS jsou plně zodpovědní za výsledky i postupy své práce, mají 
transparentní řídící strukturu a transparentní způsob financování své činnosti. Informace o 
realizovaných projektech jsou v potřebném rozsahu přístupné veřejnosti. 
3. Partnerství  
Členské a pozorovatelské organizace FoRS sdílejí se svými partnery všechny informace týkající se 
společných cílů a aktivit. Členové a pozorovatelé FoRS respektují rozdílné názory, postoje a 
zkušenosti svých partnerů a o návrzích společných projektů rozhodují na základě konsensu.  
4. Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami 
Členové a pozorovatelé FoRS usilují o dodržování lidských práv, používání nediskriminačních postupů, 
zlepšení situace sociálně vyloučených a dalších ohrožených a znevýhodněných skupin a o posilování 
jejich role ve společnosti, se zvláštním zřetelem na ženy a dívky. 
5. Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost 
Členové a pozorovatelé FoRS jsou odpovědni za pozitivní i negativní, plánované i neplánované 
dopady svých rozvojových intervencí na situaci cílových skupin a ostatních rozvojových aktérů, 
pomáhají omezit poškozování životního prostředí a podporují zachování biologické rozmanitosti. 

Následují hlavní závěry sebehodnocení, dále detailní souhrnné výsledky s komentáři a konkrétními 
příklady z praxe. 

Hlavní závěry 

Členové a pozorovatelé FoRS kladně hodnotí naplňování Kodexu efektivnosti: v průměru 96 % 
odpovědí je „zcela ano“ nebo „většinou ano“, v jednotlivých 5 oblastech pak takto: 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

3 

 

o Nejlépe hodnocené oblasti:  
 Transparentnost a zodpovědnost (96 % odpovědí „zcela ano“) 

 Příklad dobré praxe: „Vždy si maximálně ověřujeme jednotlivé dary, podezřelé/netransparentní 
dárce odmítáme.“ 
 

 Respekt k lidským právům a genderové rovnosti (87 % odpovědí „zcela ano“) 
Příklad dobré praxe: „…někteří žáci s paní ředitelkou (z Ghany) přijeli do ČR a navštívili školy zapojené 
do projektu. Osobní kontakt pomáhá odstraňovat předsudky nejlépe. Na základě projektu vznikly 
výukové programy, které se pomocí práce s fotkami a videi snaží nabourávat vžité představy a 
odstraňovat stereotypy…“ 
 

 Partnerství (78 % odpovědí „zcela ano“) 
Příklad dobré praxe: „Od r. 2016 otevřená spolupráce s dalšími organizacemi FoRS nejen při přípravě 
projektů, ale i sdílení informací k příležitostem pro činnost. V r. 2015 se slibně otevřela diskuze pro 
peer learning přínosná pro naši organizaci jako pro jednu menších startujících organizací. Otevřela se 
tím i cesta k lepšímu sdílení a komunikaci s dalšími členy…“ 

 

o Oblasti, které je třeba posílit: 
 Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost (55 % odpovědí „zcela ano“, 38 % „většinou ano“), 

především nedostatečně zohledněné očekávané a participativně zhodnocené dopady projektů 
a chybějící názory cílových skupin/partnerů na průběh a výsledky projektů. 

Výzvy: „Naší aktuální výzvou je udržet si vzájemnou "blízkost" a dobrou komunikaci s příjemci naší 
pomoci a strategickými partnery. Dobrá evaluace je postavená na dobré komunikaci a 
transparentnosti/upřímnosti, což může nést svá rizika.“ 
 
 Znalost problematiky (50 % odpovědí „zcela ano“, 41 % „většinou ano“), především 

nedostatečné zapojení organizací ve FoRS do činnosti pracovních skupin v oblasti jejich 
specializace. 

Výzvy: „Stále usilujeme o větší propojenost jednotlivých sekcí v rámci naší organizace, snažíme se 
více propojovat jednotlivé projekty. Hledáme styčné zóny, kde se témata, kterými se zabývá naše 
organizace, mohou propojovat.“ 
 
Změny oproti 2015: 
 O pětinu méně členských a pozorovatelských organizací FoRS (tj. o 7) provedlo sebehodnocení. 

 Vyšší průměr kladných odpovědí („zcela“ nebo „většinou ano“): z 94 % (2015) na 96 % (2016). U 
oblasti Respekt k lidským právům a genderové rovnosti 100 % kladných odpovědí.   

 Lepší hodnocení ve všech pěti oblastech.  
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Detailní souhrnné výsledky sebehodnocení členů a pozorovatelů dle Kodexu 
efektivnosti FoRS v roce 2016 

1. Znalost problematiky (Istanbulský princip č. 3) 

Projekty členských organizací FoRS vycházejí ze skutečné znalosti situace, problémů a priorit cílových 
skupin. Členové FoRS využívají této znalosti k aktivnímu ovlivňování priorit rozvojových programů a 
při přípravě strategií vlastních činností včetně strategie zajištění financování, protože dlouhodobé 
priority nelze měnit ad hoc pouze na základě aktuálních donorských výzev. 

Indikátory: 

1.1 Dlouhodobé priority a cíle naší organizace jsou zveřejněny na naší webové stránce a 
v oficiálních dokumentech, včetně základního zdůvodnění. 

 

Komentáře: 

 Usilujeme o zlepšení. V r. 2015 proběhlo strategické plánování organizace. Výstupem je 
strategie 2016-2018 s pojmenováním cílů a aktivit, doplněná o akční plán na rok 2016. 
Strategie není zveřejněna na webové stránce s ohledem na připravovaný relaunch webu a 
změnu struktury, ve které bude strategie a i např. výroční zprávy vhodně umístěné. Priority a 
cíle jsou textově vyjádřeny v poslání (vč. webu) a v dostupných stanovách spolku.  

 Výsledky strategického plánování budou zveřejněny v průběhu r. 2016. Máme vytvořené 
konkrétní cíle jak celkově pro organizaci, tak pro jednotlivé sekce a projekt. 

 V loňském sebehodnocení jsme zmiňovali proměnu webových stránek, která bohužel stále 
není dokončena. Reformulace cílů a poslání naší organizace však bude do úpravy webu 
zahrnuta. Během r. 2016 by snad finální podoba stránek měla být dokončena. 

 Uvedeno ve stanovách a prohlášení na webu. 

 Rozvojová pomoc naší organizace je prezentována navenek méně než základní činnost 
organizace. 

 Naše vize je uvedena na webových stránkách. Strategický plán na další období se právě 
upravuje, ale ten stejně zveřejněn nebude.  

 

 
1.2 V oficiálních dokumentech naší organizace je uvedena naše teritoriální a sektorová 

specializace. 

 

Ne 0 0 % 

Omezeně 1 4 % 

Většinou ano 10 40 % 

Zcela ano 14 56 % 

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 11 44 % 

Zcela ano 14 56 % 

Omezeně; 1

Většinou 
ano; 10Zcela ano; 14

1.1

Většinou 

ano; 11
Zcela ano; 

14

1.2
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Komentáře: 

 Především zaměření na cílové skupiny. Teritoriální a sektorová oblast působnosti vyplývá z 
činnosti mezinárodní sítě, jíž jsme členy a našeho příspěvku.  

 Oblast GRV je dílčí částí toho, čemu se naše organizace věnuje. I přesto je v našich oficiálních 
dokumentech zanesena. 

 Sektorová specifikace je uvedená ve stanovách a v prohlášení, teritoriální vyplývá z výročních 
zpráv. 

 Rozvojová pomoc není uvedena jako základní zaměření naší organizace, ale obecně jako 
pomoc při řešení drogového/závislostního problému v zemi.  

 Teritoriálně se zaměřujeme na ČR na všech úrovních. Zaměření je především na vzdělávání a 
osvětu v oblasti životního prostředí, GRV a trvale udržitelného rozvoje. 
 

 

1.3 Naše organizace se podílí na činnosti pracovních skupin FoRS v oblasti své specializace. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře: 

 Věnujeme se především činnostem souvisejícím s ochranou životního prostředí, právem lidí na 
zdravé životní prostředí a na informace o něm. Doposud jsme nenašli PS, do které bychom se 
mohli efektivně zapojit. 

 V rámci kapacitních možností se snažíme co nejvíce přispívat do práce PS, pro které vidíme 
relevanci. Interně je popsáno zastoupení ve skupinách podle pracovní pozice. 

 Jsme součástí několika PS, ve kterých se aktivně podílíme na jejich chodu. 

 Často jsou sezení v nevhodný čas a nejsme pražská organizace.  

 Snažíme se podílet a zapojovat do činnosti PS GRV, úměrně naším omezených kapacitám. 
Dlouhodobě však usilujeme o aktivnější zapojování do společných aktivit PS GRV a FoRS 
(komentování návrhů strategických dokumentů atd.). Jsme si však vědomi jistých rezerv, které 
v této oblasti máme. 

 Bohužel se neangažujeme tolik, kolik bychom mohli a chtěli, protože jsme situováni na Moravě 
a personální kapacity jsou nedostatečné na to, abychom na pracovní skupiny dojížděli. 

 Bohužel nemáme zatím kapacity posilovat skupinu FoRS. 

 Snažíme se podílet na činnosti PS GRV. Chtěli bychom se podílet i na jiných PS, ale z kap. 
důvodů to není možné.  
 

 

1.4 Při přípravě a realizaci našich projektů jsou aplikovány principy demokratického vlastnictví 
(zapojování cílových skupin již do fáze identifikace a formulace projektů a do rozhodování). 

 

Ne 4 16 % 

Omezeně 7 28 % 

Většinou ano 5 20 % 

Zcela ano 9 36 % 

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 12 48 % 

Zcela ano 13 52 % 

Ne; 4

Omezeně; 

7
Většinou 

ano; 5

Zcela ano; 9

1.3

Většinou 

ano; 12Zcela ano; 

13

1.4
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Komentáře: 

 Identifikace vychází z našich dlouhodobých zkušeností a osobních motivací, ale projekty jsou 
jasně směřovány na problémy partnerů a cílových skupin, a jsou s těmito skupinami dlouhodobě 
diskutovány. 

 Snažíme se průběžně zlepšovat komunikaci s cílovou skupinou a její zapojování do všech fází 
projektového cyklu v roce 2015 jsme získali zajímavá data díky realizaci výše zmiňovaného 
výzkum. Šetření, jehož cílem byla mj. revize používání metodiky našeho projektu ve výuce. 
Pravidelně připravujeme evaluační setkání nebo sdílení učitelů zapojených v našich projektech. 

 Při formulování projektů vycházíme ze znalosti potřeb cílových podporovaných komunit. Každý 
rok monitorujeme a evaluujeme jednotlivé projekty a výstupy zohledňujeme v projektových 
dokumentech. Projekty nastavujeme v souladu s potřebami komunit. 

 Analýzu potřeb a projektové návrhy připravujeme vždy v kooperaci se zástupci cílových skupin. 

 Ne vždy jsou cílové skupiny zapojeny přímo do rozhodování, ale vzhledem k dlouhodobé úzké 
spolupráci jsme schopni identifkovat jejich potřeby a formulovat odpovídajícím způsobem. 

 Drtivá většina podnětů, které iniciují nové projekty, přichází právě od cílové skupiny (přes 
strategického partnera, který se nachází ve středu cílové skupiny). 

 

        

1.5 Při řízení a hodnocení našich projektů jsou potřebné informace ověřovány přímo na místě 
realizace. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře: 

 V projektech podaných za poslední 2 roky se snažíme, aby toto bylo vždy jejich součástí. 

 …pokud je to možné… 

 Usilujeme o ověřování informací z různých zdrojů. Využíváme informace od našich cílových skupin. 
Sdílíme zkušenosti v rámci PS GRV, informace do FoRS a další. 

 V rámci našich kapacit se snažíme zdroje informace ověřovat. Spolupráce s tibetskou exil. vládou je 
oficiální zdroj informací, které se nám však oplatilo testovat v terénu osobně, protože může dojít k 
výjimečným nedostatkům, které je dobré podchytit v rámci osobních návštěv cílových oblastí. Tyto 
poznatky a zkušenosti pak přinášíme zpět k jednání s odpovědnými osobami na pověřených 
místech. Naše organizace tak příležitostně působí v cílových lokalitách jako ověřovací prvek. V ČR se 
snažíme naše metody práce konzultovat a konfrontovat se současnými trendy. Usilujeme o 
efektivnější a transparentnější činnost.  

 Pokud jsou dostupné a relevantní, využíváme více informačních zdrojů. 

 Afghánistán je země, kde se informace ověřují velmi špatně vzhledem k bezpečností situaci a lokální 
kultuře. 

 Naši činnost realizujeme v prostředí, které známe a jsme s ním v interaktivním kontaktu. Příp. se 
snažíme zjišťovat veškeré relevantní informace a data o problematice a jejím kontextu z více zdrojů.  

 

 

 

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 13 52 % 

Zcela ano 12 48 % 
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2. Transparentnost a odpovědnost (Istanbulský princip č. 5)  

Členové FoRS jsou plně zodpovědní za výsledky i postupy své práce a jsou připraveni je veřejně 
prezentovat. Členské organizace FoRS mají transparentní řídicí strukturu a transparentní způsob 
financování svých činností. Informace o realizovaných projektech jsou připravovány ve spolupráci 
s projektovými partnery a jsou v potřebném rozsahu přístupné veřejnosti. 

Indikátory: 

2.1 Informace o financování naší organizace jsou uvedeny na webové stránce a ve veřejně 
dostupných výročních zprávách. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře: 

 Informace o financování organizace nejsou vždy dostatečně detailní. 

 2.2 Naše organizace je připravena předložit výsledky realizovaných auditů a interních či externích 
evaluací. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Komentáře: 

 V případě, že by byly evaluace dostupné, nevidíme důvod k jejich nepředložení. 
 

2.3 Naše organizace má transparentní řídicí strukturu a kontaktní údaje na vedoucí pracovníky jsou 
veřejně přístupné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne 0 0 % 

Omezeně 1 4 % 

Většinou ano 1 4 % 

Zcela ano 23 92 % 

Ne 0 0 % 

Omezeně 1 4 % 

Většinou ano 2 8 % 

Zcela ano 22 88 % 

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 0 0 % 

Ano 25 100 % 

Omezeně; 1

Většinou 

ano; 1

Zcela ano; 

23

2.1
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2.4 Naše organizace uvádí pravdivé a nezkreslující informace o své činnosti, partnerech a cílových 
skupinách (klíčový indikátor). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Komentáře: 

 Snažíme se používat co nejpřesnější údaje. 

                                                                              

2.5 Naše organizace odmítá používat a tolerovat korupční praktiky při získávání prostředků na 
svou činnost a při realizaci projektů (klíčový indikátor). 

 

   

 

 

 

 

 

Komentáře: 

 Stát bohužel stále nedostatečně podporuje transparentnost a osobní odpovědnost za výsledky. 

 Bohužel takových není mnoho a klientelismus je na MZV a ČRA doma. 

 Naše organizace považuje etický kodex a přístup jako klíčový a zásadní prvek, který je protkán všemi 
našimi aktivitami. I přesto, že se setkáváme s porušováním etiky u jiných organizací, tuto záležitost 
necháváme bez reakce. Zaměřujeme se na vlastní činnost, její zlepšení a udržení. 

 Považujeme to za standardní a zdravou praxi. 

 Na druhou stranu v některých kulturách je zcela běžné dát "dárek" úředníkovi, se kterým jednáte. 
Takže snažíme se chovat nekorupčně, zároveň ale efektivně.  

 

 
3. Partnerství (Istanbulské principy č. 6 a 7) 

Členské organizace FoRS sdílejí se svými partnery všechny informace týkající se společných cílů a 
aktivit. Partnerství je založeno na společných hodnotách a zájmech, vzájemné důvěře a sdílené 
odpovědnosti vůči donorům, soukromým sponzorům a cílovým skupinám. Členové FoRS respektují 
rozdílné názory, postoje a zkušenosti svých partnerů a o návrzích společných projektů rozhodují na 
základě konsensu. 

Indikátory: 

 

 

 Ne 
 

0 
 

0 % 

 Omezeně 0 0 % 

 Většinou ano 0 0 % 

 Ano 25 100 % 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 0 0 % 

Zcela ano 25 100 % 
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3.1 Naše partnerské organizace i cílové skupiny mají k dispozici relevantní projektové dokumenty a 
závěrečné zprávy společných projektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře: 

 Závěrečnou zprávu v češtině zpět do angličtiny nepřekládáme a nezasíláme je nazpět partnerským 
organizacím. Nicméně informace, které ve zprávách jsou, pochází od partnerských organizací. 
Partnery však informujeme o schválení závěrečných zpráv a dále jim zasíláme výroční zprávy. 

  S našimi partnery sdílíme všechny relevantní dokumenty. 
 

 

3.2 Naše organizace poskytuje svým partnerům informace o současné spolupráci s dalšími 
organizacemi v oblastech souvisejících se společnými aktivitami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře: 

 Zlepšení v r. 2016 - intenzivní vlastní iniciativy. V r. 2015 zahájení díky peer learningu z iniciativy 
FoRS. 

 Partnerství je stále jednou z našich klíčových hodnot. 

 Projektové záměry se málokdy překrývají, není tedy třeba sdílet vše. 
 

  

3.3 Hlavní principy spolupráce s partnery či cílovými skupinami jsou předem vzájemně 
odsouhlaseny. 

 

Ne 0 0 % 

Omezeně 1 4 % 

Většinou ano 8 32 % 

Zcela ano 16 64 % 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 1 4 % 

Většinou ano 6 24 % 

Zcela ano 18 72 % 

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 3 12 % 

Zcela ano 22 88 % 
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Komentáře: 

 S našimi cílovými skupinami, zejména NNO, ale i další rozvoj. aktéry pracujeme dlouhodobě a 
principy spolupráce jsou jasné i bez "písemných" smluv. 

 

 

3.4 Součástí našich projektů a činností je sdílení zkušeností a vzájemné posilování kapacit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komentáře: 

 V případě partnerských projektů vnímáme větší potenciál pro učení se - inspirace ze zahraničí. 

 Sami se jezdíme vzdělávat k našim kofinancujícím partnerům a naopak implementující partnery 
zveme do ČR na stáže. 

 Bohužel často sdílíme spíše deprese. 

 Náš projekt je také zaměřen na výměnu know-how, poznání vzájemných procesů s partnery v 
zahraničí. Umožňujeme rozvoj koordinačním pracovníkům a vítáme zasvěcení do pochodů v 
podporovaných institucích.  

 Snažíme se to implementovat v rámci všech projektů a vůbec spolupráce s partnery.  
 

 3.5 Naše organizace svou činností prokazuje, že nezneužívá informace a know-how 
spolupracujících organizací ve svůj vlastní prospěch (klíčový indikátor). 

 

 

 

 

 

 

 
Komentáře: 

 Nemáme k tomu důvody. 

 Stejně tak jako v obchodní sféře i v neziskovém sektoru platí určité principy sdílení metod, učení se 
jeden od druhého. My jsme otevřeni sdílet určité metody naší práce v rámci koordinace projektů. 
Stejně tak i my se necháváme inspirovat od silných neziskových subjektů. Nepovažujeme však tuto 
inspiraci za zneužívání, protože tím neobohacujeme sebe.  

 Cílem naší organizace je podpora cílových skupin prostřednictvím našich partnerů. 
 
 
 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 6 24 % 

Zcela ano 19 76 % 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 2 8 % 

Zcela ano 23 92 % 
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4. Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami (Istanbulské principy č. 1 a 2) 

Společnou hodnotou všech členských organizací FoRS je respekt k lidské důstojnosti a lidským 
právům a používání nediskriminačních postupů. Členové FoRS usilují o zlepšení situace sociálně 
vyloučených a dalších ohrožených a znevýhodněných skupin a o posilování jejich role ve společnosti, 
se zvláštním zřetelem na ženy a dívky. 

Indikátory: 

4.1 Výběr cílových skupin v oblasti působení naší organizace vychází z priorit stanovených 
participativním způsobem a je plně transparentní. 

  

 

 

 

 

 

 

Komentáře: 

 Podporované skupiny jsou vybírány na základě doporučení tibetskou exilovou vládou. Tyto podpory 
jsou přizpůsobeny potřebám daných komunit, které jsou každoročně monitorovány a konzultovány. 

 Cílové skupiny vyplývají ze specifického zaměření naší organizace. 

 Cílové skupiny pro naši organizaci jsou školy, učitelé, žáci, kteří se účastní na základě další 
spolupráce našich programů. Při vzdělávání a osvětě vůči veřejnosti jsme participativní a 
transparentní.  
 

 

4.2 Naše organizace podporuje rovný přístup všech zástupců cílových skupin, s důrazem na 
rovnoprávnost mužů a žen, k přínosům rozvojových projektů a programů. 

 

Komentáře: 

 Je to jedním z hlavních principů a cílů naší organizace.  

 Genderová rovnost pro nás není úplně rozhodující. Zajímá nás např. více rovnost přístupu ke 
vzdělávání pro lidi s poruchami sluchu.  

 

  

 

 

 

 

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 7 28 % 

Zcela ano 18 72 % 

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 2 8 % 

Zcela ano 23 92 % 
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4.3 Naše organizace odmítá používat stereotypy zobrazující cílové skupiny jako pouhé pasivní 
příjemce humanitárních a rozvojových intervencí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře: 

 V naší činnosti zásadně vycházíme z etických pravidel a schvalovacího postupu pro využívání 
textových i obrazových materiálů mezinárodní sítě, vycházíme i z doporučení ostatních členů FoRS. 

 Vítáme participativní přístup příjemců podpory. Ale nebudeme zároveň předstírat, že se takový 
přístup děje, pokud tomu tak není. 

 Považujeme za základ úspěchu, aby byla cílová skupina do projektu aktivně zapojena.  

 Vzhledem k zaměření organizace na ekologickou výchovu a GRV je cílová skupina odlišná od 
organizací zabývajících se rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí, ale v našich programech se 
stereotypnímu vnímání světa vyhýbáme a snažíme se na tuto problematiku upozorňovat.  

 
 

4.4 Postupy a dokumenty naší organizace respektují lidskou důstojnost a lidská práva cílových 
skupin a dalších aktérů humanitární pomoci a rozvojové spolupráce (klíčový indikátor). 

      

Komentáře: 

 Řídíme se kodexem efektivnosti, FoRS a Code of Conduct CONCORDU. 
 
 
 

4.5 Naše organizace odmítá používat zobrazení a popisování extrémního utrpení pro účely 
získávání finančních prostředků na svou činnost (klíčový indikátor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 3 12 % 

Zcela ano 22 88 % 

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 2 8 % 

Zcela ano 23 92 % 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 2 8 % 

Zcela ano 23 92 % 
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Komentáře: 

 V Kambodži je pro nás pojem extrémní utrpení velmi relativní. 

 Genderový přístup je pro nás prioritou. 

 

5. Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost (Istanbulské principy č. 4 a 8) 

Členské organizace FoRS jsou odpovědné za pozitivní i negativní, plánované i neplánované dopady 
svých rozvojových intervencí a dalších činností na situaci cílových skupin a ostatních rozvojových 
aktérů. Přijímají svou část odpovědnosti za udržitelnost pozitivních dopadů a zajímají se o změny 
v životě či postojích cílových skupin i po ukončení svých projektů. Rovněž posilují udržitelnost rozvoje 
místních komunit tím, že pomáhají omezit poškozování životního prostředí a podporují zachování 
biologické rozmanitosti. 

Indikátory: 

5.1 Očekávané dopady – změny v životě cílových skupin (včetně vhodných indikátorů) jsou 
zahrnuty ve všech našich projektových dokumentech. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Komentáře: 

 Ano, v naprosté většině případů jsou jasně definovány hned v základních částech projektových 
žádostí a jsou předmětem hodnocení ze strany donorů (převážně EuropeAid). 

 Dlouhodobý dopad je těžko měřitelný u humanitárních projektů, které jsou zaměřeny na např. na 
distribuci hygienických balíčků. Obecně se však snažíme nastavovat humanitární projekty                   
s přesahem do rozvojové pomoci-pořádáme life-skills trainings atd. 

 Děláme to ve výstupech projektů, které jdou na veřejnost (méně v závěrečných zprávách). 

 Je to vždy součástí návrhů projektů.  

 Hlavním předmětem činnosti jsou týdenní pobyty. I když je to poměrně krátká doba, máme 
zpětnou vazbu, že žáci/studenti o tématech, se kterými se seznámili, diskutují, osvojili si je a na 
základě pobytu jsou schopni přehodnotit své chování a postoje. V projektech se snažíme působit 
dlouhodoběji. 

 Ne všechny naše projektové dokumenty jsou vždy natolik obsáhlé, aby obsahovaly detailní analýzu, 
dopad na cílovou skupinu (zejména v příp. malých, drobných projektů). Nicméně právě dopady na 
život cílových skupin je vždy zásadním bodem při schvalování všech našich projektů. S tím spojené 
faktory jsou vždy řádně konzultovány a reflektovány. 

 

 

 

 

 

 

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 14 56 % 

Zcela ano 11 44 % 
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5.2 Součástí závěrečných zpráv našich projektů je prezentace názorů cílových skupin či partnerů na 
průběh a výsledky těchto projektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře: 

 Dříve tomu tak nebylo, ale v posledních dvou letech je to nedílnou součástí našich projektů.  

 Prostor pro zlepšení - výsledky z dotazníků z akcí vkládat více jak na naše www či do závěrečných 
zpráv projektů. 

 Názory a hodnocení využíváme jak v závěrečných zprávách, tak při monitoringu projektu na místě k 
ověření informací nejen od projektového týmu, ale i přímo u cílových skupin. 

 Pokud máme možnost získat vyjádření odpovědných osob, toto hodnocení uvádíme do výroční 
zprávy- př. premiér tibetské exilové vlády, generální ředitel exil. vesniček aj. 

 Snažíme se prezentovat názory cílových skupin v závěrečných zprávách. Jednodušší situace je ve 
vydání příručky, ve které jsou názory obsaženy. Ne vždy je zpětná vazba vypovídající a její 
vymahatelnost je poměrně obtížná. 

 V příp. našich malých projektů nejsou závěrečné zprávy natolik rozpracované, aby zahrnovaly tento 
typ informací. Naše organizace nicméně aktivně sleduje následný vývoj i po ukončení jednotlivých 
projektů. Součástí sledování uzavřených projektů je i kontakt s místní komunitou (cílovou 
skupinou), jejich reflexe jsou pak zaznamenány a brány jako inspirace pro tvorbu a řízení dalších 
projektů. 

 Záleží, co je cílem projektu…ale zpravidla jsou zohledněny a evaluovány názory všech zapojených 
aktérů a stakeholderů. 

 

 

5.3 Součástí našich interních nebo externích evaluací je participativní zhodnocení dosažených, 
očekávaných či možných dopadů po ukončení projektu. 

 

 

Ne 0 0 % 

Omezeně 6 24 % 

Většinou ano 11 44 % 

Zcela ano 8 32 % 

Ne 0 0 % 

Omezeně 2 8 % 

Většinou ano 14 56 % 

Zcela ano 9 36 % 



 

15 

 

Komentáře: 

 V této oblasti máme mezery. 

 Snažíme se, aby součástí závěrečných zpráv byla zpětná vazba, kterou získáváme při 
monitorovacích výjezdech příp. evaluacích. Vždy je ale součástí závěrečné zprávy alespoň 
zprostředkovaný názor cílové skupiny přes našeho implementujícího partnera. 

 Záleží na kvalitě externích evaluací. 

 Monitorujeme závislost příjemců podpory na našich finančních příspěvcích. Získané informace 
vyhodnocujeme a volíme dlouhodobé strategie, které povedou k větší stabilitě organizací a 
podporovaných institucí. 

 Snažíme se co nejintenzivněji komunikovat s našimi partnery, aby byl jejich názor co nejvíce 
přítomen.  

 Tyto evaluace nedosahují profesionální úrovně, ale díky našim strategickým partnerům přímo na 
místě pomoci jsme schopni získat velmi směrodatného vyhodnocení, které nám umožní 
maximalizovat efektivnost našich projektů. Do evaluace našich projektů jsou zapojeny tři strany: 
naše organizace, strategický partner/misionáři a cílová skupina. V tomto složení jsme schopni 
zhodnotit výsledky našich projektů a dopady po ukončení. 

 

 

5.4 Naše organizace podporuje principy udržitelného rozvoje a upřednostňuje řešení šetrná 
k životnímu prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře: 

 Ochrana životního prostředí je klíčová otázka pro naši organizaci a veškeré projekty proto jdou 
tímto směrem. 

 Vycházíme přitom ze zaměření mezinárodní sítě, která principy udržitelného rozvoje a životního 
prostředí aktivně posuzuje a podporuje. Česká pobočka působí jako pozorovatel v Klimatické 
koalici, která poskytuje důležité poučení na činnosti a advocacy aktivity naší organizace i propojení 
témat ZRS, rozvoje i životního prostředí. 

 Životní prostředí zohledňujeme a do budoucna bychom se chtěli na tuto oblast zaměřit více. Např. v 
našich zemědělských projektech usilujeme o ekologické udržitelné zemědělství. 

 To je základ naší motivace k činnosti! 

 Naše projekty obvykle nemají relevantní dopady na životní prostředí. 

 Z podstaty naší organizace je toto téma zásadní. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 6 24 % 

Zcela ano 19 76 % 
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5.5 Naše organizace odpovídá za dopady svých činností, využívá výsledky evaluací a aktivně řeší 
případné negativní důsledky své práce (klíčový indikátor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáře: 

 Intenzivně dbáme na plnou zpětnou vazbu s partnery a dalšími donory. 
 

Příklady z praxe 

1. Znalost problematiky (Istanbulský princip č. 3) 
Pozitivní příklady (dobrá praxe) 

 V projektu zaměřeném na posilování lokálních komunit v řešení problematiky průmyslového 
znečištění v Thajsku (http://arnika.org/thajsko) je nedílnou součástí široké hodnocení dopadů 
aktivit, které využívá data sesbíraná od škály cílových skupin (od lokálních komunit po politiky). 

 Při plánování projektů jsou zapojeny cílové skupiny, které se podílejí také na rozhodování v 
průběhu projektu, monitoringu, a vyhodnocování přínosu aktivit. Při monitoringu a evaluaci 
využíváme osvědčených nástrojů CARE International, které jsou průběžně aktualizovány. Do 
projektů české pobočky pravidelně zařazujeme monitoring projektů na místě, abychom ověřili 
informace v souladu se záměry projektů i účast cílové skupiny na realizaci. 

 Snažíme se v rámci možností propojovat všechny rozvojové aktéry (nejen v ČR) a dostupné 
informace. S tím souvisí naše zapojení ve FoRS, v CONCORD (Hub 3 - Civil Society Space, Inclusive 
network committee), několika PS CPDE-CSO Partnership for Development Effectiveness a Task 
Team on CSO Dev. Effectivenes and Enabling environment. 

 Každoroční podrobný průzkum členů a pozorovatelů FoRS (hodnocení činnosti FoRS vč. sekretariátu 
a SR v daném roce a uvádění potřeb a priorit na další rok). 

 Za dobrou praxi považujeme projekt Světová škola. Jako pozitivní vnímáme spolupráci v rámci 
několika organizací na tomto projektu, možnost přímého sdílení zkušeností a podílení se na jeho 
vylepšování. V r. 2015 jsme také ocenili spolupráci s Centrem občanského vzdělávání, které podle 
našeho zadání připravilo a zrealizovalo výzkumné šetření na osmi institucí zapojených do našeho 
projektu. Získali jsme podnětnou zpětnou vazbu z výuky zaměřené na téma GRV. Na základě 
získaných informací jsme připravili další vzdělávací aktivity. 

 Projekt starých Tibeťanů v exilových vesnicích. V r. 2013 byl na náš popud vytvořen tibetskou 
exilovou vládou seznam starých lidí, kteří se nacházejí na hranici chudoby v oblasti exilových 
kempů. Seznam těchto potřebných byl následně srovnán s naším seznamem podporovaných osob a 
jednotlivé průniky nebo naopak vyloučení jsou podrobena důkladnější pozornosti, aby se situace 
konkrétních lidí-tibetských seniorů podrobněji prozkoumala. 

 Děláme evaluace, na které si najímáme externí experty, ti zajišťují triangulaci. 

 Jsme jediná organizace, která se zaměřuje v rámci rozvojové pomoci na specifickou cílovou skupinu, 
kterou jsou neslyšící osoby. 

 Při harm reduction programu v Afghánistánu byly kontaktovány místní NNO, místní úřady, vládní 
úřady, afghánský parlament, zároveň spolupracujeme s německým odborníkem na HR v globálním 
pojetí.  

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 3 12 % 

Zcela ano 22 88 % 
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 Díky naší dlouholeté praxi v oblasti vzdělávání známe dobře individuální potřeby našich škol v 
návaznosti na oficiální kurikulární a legislativní rámce. Při realizaci projektů a našich činností obecně 
vycházíme z přechozí i aktuální spolupráce s nimi, jakož i s představiteli regionálních a místních 
samospráv (např. intenzivní spol. s KÚ KH kraje, město Litoměřice aj.), mezinárodních organizací 
(např. IC OSN) a tuzemských i zahraničních organizací občanské společnosti a jejich platforem 
(Pavučina, ZK, FoRS, STEP, Národní síť zdravých měst aj.). Tato provázanost nám umožňuje čerpat 
aktuální informace, být stále v obraze o nových trendech ve vzdělávání a o potřebách občanské 
společnosti a cílových skupinách. Současně jsme tzv. "na očích“, což nám přináší potřebnou míru 
sebereflexe. Konkrétním příkladem dobré praxe může být dlouhodobě (od r. 2004) realizovaný 
projekt Škol pro udržitelný život, ve kterém je velmi silně přítomen princip demokratického 
vlastnictví, neboť jádro projektu spočívá v identifikaci problému samotnými cílovými skupinami a 
jeho řešení ve spol. s námi (metodické, konzultační, fundraisingové). 

 Lokální autority znají místní jazyk a místní lidi, mají přehled a vhled do problémů místních komunit;  
jsou schopni (a jsou zmocněni místní komunitou) s jednotlivými problémy pracovat.  Jedná se o 
skvělý zdroj informací, schopný přesně obsáhnout průběh a dopad našich projektů. 

 Spolupráce s HelpAge International (Linking real lives, development cooperation) a jejich partnery   
z 9 evropských zemí. 

 
Problémy a výzvy 

 Některé cílové skupiny nemají zájem podílet se na hodnocení projektů a jejich dopadů. 

 Omezené možnosti zařadit evaluace projektů a programů s ohledem na finanční zdroje. Evaluace by 
nepochybně přispěly k rozvoji a zlepšování naší činnosti. 

 Problémy přetrvávají  -čas a finance a netransparentnost a nepředvídatelnost české ZRS. Personální 
náklady a velkou část provozních nákladů musíme krýt z vlastních zdrojů - ČRA prakticky 
nepodporuje advocacy a odbornou činnost. Z dotačního programu posilování kapacit a partnerství 
jsme na r. 2016 získali 240 tis. Kč, navíc tento program nepodporuje víceleté projekty (které jsou 
pro naši činnost nezbytností). 

 MZV a ČRA často vypisují nevhodně granty v regionech bez ohledu na skutečnou distribuci 
problémů a skutečný život regionů. Vrcholem je vypsání "soc. grantu" jednomu příjemci. 

 Stále usilujeme o větší propojenost jednotlivých sekcí v rámci naší organizace, snažíme se více 
propojovat jednotlivé projekty. Hledáme styčné zóny, kde se témata, kterými se zabývá naše 
organizace, mohou propojovat. 

 Flexibilita druhé strany zahraničních partnerů je velmi různá v závislosti na technologických 
možnostech - internet. Z toho důvodu jsou jednotlivé oblasti a projekty různě rozvinuté, 
propracované a dochází k různé míře výměny informací. Z naší strany je to výzva nastavit chod 
jednoduše pro odlehlé oblasti, aby nevyžadovaly tolik kontroly. Závisí to také na místních 
koordinátorech a jejich možnostech a iniciativě. 

 Dlouhodobé financování organizace, personální stabilita a perspektiva budoucího růstu. 

 V některých zónách nám chybí více místních zdrojů, jsme vázání pouze na názor jednotlivce - 
zkreslené hodnocení projektů. 

 Nedostatečné rozvojové kapacity, především personální. 
 
Důležitá poučení z vlastních zkušeností 

 Neustále se ptát cílové skupiny na jejich potřeby. A z nich vycházet při psaní projektů. 

 Stále si myslíme, že naše práce má smysl. 

 Poučení z výsledků výzkumného šetření, které proběhlo v r. 2015. Z nich plyne nezbytnost věnovat 
více pozornosti a systematičtější práci s cílovou skupinou.  

 Je třeba procesy pro druhou stranu zahraničních partnerů nastavit na jednu stranu individuálně, 
zároveň také jednoduše a jasně. Potřebujeme jasně stanovit pravidla pro spolupráci v závislosti na 
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možnostech partnerů. 

 Je dobré evaluace dělat průběžně, ne až po skončení projektu. Plánovat je při psaní projektu. 

 Je dobré pro vyhodnocování jednotlivých projektů (v otázkách řízení, efektivnosti, apod.) se vždy 
opírat o více než jednoho lokálního pozorovatele) zejména v otázkách otevírání nových projektů. 

 

2. Transparentnost a odpovědnost (Istanbulský princip č. 5)  
 
Pozitivní příklady (dobrá praxe) 

 Zveřejňujeme i zprávy z projektů. 

 Naše organizace dodržuje veškeré principy transparentnosti, pravidelně procházíme projektovými 
audity a externími i interními evaluacemi. V oblasti GRV jsme prošli evaluací projektů MZV v r. 
2015. 

 Cítíme největší závazek předat a využít veškeré poskytnuté finanční prostředky určeným lidem a 
účelům v souladu se souhlasem dárců. I při realizaci projektů volíme ty nejjednodušší cesty k 
naplnění cílů projektu. 

 Máme etický kodex, který bude v nejbližší době uveřejněn na webu.  

 Vždy si maximálně ověřujeme jednotlivé dary, podezřelé/netransparentní dárce odmítáme. 

 Podpora transparentních rozvoj. aktivit , do kterých jsme zapojeni, ze strany EK. 
 
Problémy a výzvy 

 Díky tomu, že cítíme odpovědnost vůči ostatním a za naše výsledky, chybí kapacity a čas pro vlastní 
propagaci či fundraising. 

 Nelze monitorovat každý dar, ne pro každý dar lze 100% analyzovat a zjistit jeho původ. 

 Vzhledem k omezeným rozvojovým kapacitám je důležité partnerství s HelpAge Intl. a ostatními 
affiliates. 

 
Důležitá poučení z vlastních zkušeností 

 Od r. 2016 otevřená spolupráce s dalšími organizacemi FoRS nejen při přípravě projektů, ale               
i sdílení informací k příležitostem pro činnost. V r. 2015 se slibně otevřela diskuze pro peer learning 
přínosná pro naši organizaci jako pro jednu menších startujících organizací. Otevřela se tím i cesta k 
lepšímu sdílení a komunikaci s dalšími členy. Pozitivní poučení: Kde je vůle, je i cesta. 

 Bylo by potřebné věnovat se i vlastnímu rozvoji a vlastní propagaci. 

 Příprava a monitoring projektů se odráží v jejích kvalitě a dopadech. 

 Co se týká transparentnosti, velké diskuze u nás vyvolaly otázky, jak a kde hledat rovnováhu mezi 
otevřeností organizace a právem na ochranu osobnostních práv jednotlivých pracovníků. Lze to 
spatřovat např. na příkladu dilemat jaké informace o našich pracovnících veřejně uvádět a jaké už 
ne. Každý člověk má meze intimity stanoveny individuálně. Proto kupř. na naší kontaktní stránce 
mají umístěnu fotografii jen někteří naši pracovníci  - k jednotnému standardu jsme v tomto ohledu 
dosud nedospěli, ale v zájmu jednotnosti organizace navenek by shoda v tomto ohledu byla 
vhodná.  

 

3. Partnerství (Istanbulské principy č. 6 a 7) 
Pozitivní příklady (dobrá praxe) 

 Zmínit lze 10. výročí letní školy EPDET-European program for development evaluation training a 
pravidelně poskytovaná školení a konzultace. 

 Velmi přínosná byla zkušenost z peer learningu s rakouskou NGDO platformou v lednu 2015, 
kde jsme sdíleli zkušenosti a názory nejen v oblasti efektivnosti, ale i schodem platformy 
všeobecně. 
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Problémy a výzvy 

 Pro efektivnější sdílení kapacit je nutné zapojení, sledování a aktivní vstupy v rámci PS a ze strany 
SR. Naše organizace má v tomto omezené kapacity a nedaří se proto dostatečně využívat sdílení 
kapacit a know-how, nebo až se zpožděním. 

 Nezbytná je úprava postupů a přístupů používaných ČRA a jasná strategická vize ze strany MZV. 
Problémy ze strany státních institucí se objevují (zvyšují i v dalších zemích bez ohledu na závazky 
týkající se "příznivého prostředí" nebo navyšování rozpočtu na ZRS). Nezájem MZV i ČRA o aktivní 
zapojení do Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci. 

 Problematická někdy může být komunikace se zahraničními partnery. Vzhledem k absenci 
prostředků nebo kapacit často chybí osobní kontakt. Ten může vytvářet jistou formu komunikační 
bariéry. Snažíme se však být otevření a budovat vzájemný dialog. 

 Vzhledem k zahraničním projektům v rozvoj. zemích bývá někdy problém s partnery pravidelně 
komunikovat.  

 
Důležitá poučení z vlastních zkušeností 

 Ve většině případů se snažíme se spolupracujícími organizacemi navázat úzkou a dlouhodobou 
spolupráci založenou na vzájemné důvěře a otevřenosti, což se nám víceméně daří a žádosti 
podáváme opakovaně se stejnými partnery. 

 Nekonečný příběh. 

 Realizace s dalšími platformami/aktéry ze zahraničí i ČR. 

 Jako zásadní vnímáme nejasné nastavení spolupráce se zahraničními partnery již před jejím 
začátkem, jasná pravidla, rovný přístup. 

 Přínosné je umět používat jazyk domovské země a co nejčastější, ideálně osobní kontakt. 

 

4. Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami (Istanbulské principy č. 1 a 2) 
 
Pozitivní příklady (dobrá praxe) 

 Snad všechny naše aktivity. 

 Participativní příprava nové strategie FoRS od r. 2016. 

 Naše organizace podporuje respekt k lidským právům, rovnost na zákl. rasy, náboženství i 
pohlaví. V r. 2015, resp. zač. 2016, jsme např. publikovali výzkum zaměřený na práci a pracovní 
podmínky domácích i zahraničních pracovnic v obchodu ČR (projekt Ženy za pultem). 

 Ve svých výstupech navenek se snažíme mj. o používání genderově vyváženého jazyka. 

 Máme zkušenosti z předchozích let se spoluprací se školou v Ghaně (Global literacy pro fairer 
world) někteří žáci s paní ředitelkou přijeli do ČR a navštívili školy zapojené do projektu. Osobní 
kontakt pomáhá odstraňovat předsudky nejlépe. Na základě projektu vznikly výukové 
programy, které se pomocí práce s fotkami a videi snaží nabourávat vžité představy a 
odstraňovat stereotypy. V rámci projektu Jak vidí EYD 2015 a SDGs mladí jsme představovali 
žákům trvale udržitelný rozvoj, tak že představovali zástupce různých zemí (EU, glob. Jih, BRICS) 
- naše cíle jsou stejné a každá země může přispět k naplnění cílů k naplnění cílů a  některé výzvy 
jsou společné. 

 Naše organizace v této věci má velmi jednoznačně natavena vnitřní pravidla (vnitřní směrnice), 
která takovýto typ emočního vydírání zakazuje. Naše organizace si zakládá na neagresivním a 
inteligentním fundraisingu, zneužívání cizího utrpení je pro tyto účely odsuzuje. 

 
Problémy a výzvy 

 S předchozími podobnými aktivitami. Proto je klíčové je zodpovědně informovat o výstupech a 
výsledcích projektu. 

 Neustálé snahy prosazovat kvóty a pozitivní diskriminaci místo podpory rovného přístupu (což 
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ve skutečnosti degraduje podporované skupiny na nesvéprávné objekty, se kterými lze 
manipulovat podle aktuálních politických a jiných nálad). 

 Je těžké získávat do projektů skupiny či jednotlivce, kteří nemají zájem spolupracovat. Tito 
jedinci však často potřebují nejvíce pozornosti. Snažíme se proto průběžně hledat nové cesty, 
jak je efektivně zapojovat 

 Delikátní situace nastává vždy, pokud sháníme prostředky na humanitární pomoc pro lidi v 
nouzi v důsledku např. války. V takovém případě je zapotřebí max. ostražitosti a citlivosti při 
volbě slov, foto apod., jelikož se můžeme ocitnout na hraně ve zmiňované problematice.  

 
Důležitá poučení z vlastních zkušeností 

 Stále platí, že dobro nelze vnutit a že je potřebné bourat stereotypy. 
 

5. Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost (Istanbulské principy č. 4 a 8) 
 
Pozitivní příklady (dobrá praxe) 

 Mj. i stála snaha o prosazování kvality a efektivního využívání evaluací (viz EPDET a práce ve 
FoRS, v referenční skupině evaluace MZV, ČES a IDEAS, snahy o prosazení participativního a 
inkluzivního přístupu a také efektivního monitoringu a evaluací v CONCORD či CPDE). 

 Snaha zlepšovat hodnocení dopadů vč. nastavení indikátorů a zapojování cílových skupin a 
dalších aktérů do hodnocení projektů aj. prostřednictvím každoročních školení na participativní 
plánování, monitoring a evaluaci. 

 Využíváme výsledky evaluací našich projektů k poučení se a vylepšování projektů následujících. 
V r. 2015, resp. při tvorbě projektu na 2016, jsme využili závěry a doporučení evaluace 
předchozího projektu. Z výsledků šetření z r. 2015 jsme připravili metodologii a obsah nového 
semináře, který cílí na odstraňování problémů a nedostatků, které se při výuce GRV během 
šetření objevovaly. 

 Díky účasti ve specializačním studiu pro koordinátory EVVO začali mnozí učitelé v pozitivním 
smyslu měnit své okolí (školu, obec), vnímají problematiku udržitelného rozvoje jako důležitou a 
dlouhodobě jsou ve škole hybatelem dění. Vzhledem k absenci stejné funkce pro GRV jsou oni 
často těmi, kteří přinášejí rozvojová témata do škol. 

 Evaluace neprobíhají jen interně, ale ve spolupráci se strategickým partnerem (většinou cílovou 
skupinou). Případné nedostatky, pochybení v rámci projektu se tak diskutují na několika 
úrovních. 

 
Problémy a výzvy 

 Nepředvídatelnost politické a finanční podpory. 

 Vnímáme samozřejmě prostor pro zlepšení v oblasti práce s evaluacemi, ale také v oblasti 
plánování a monitoringu projektů. 

 Limity v kapacitách organizace spatřujeme jak v personální, tak finanční rovině - často bychom 
rádi dělali více, než na co stačí naše zdroje (lidské i materiální). Velkou výzvou tedy stále zůstává 
najít priority a přiměřenost či rovnováhu mezi vynakládanými zdroji a efektivitou naší práce. 

 Naší aktuální výzvou je udržet si vzájemnou "blízkost" a dobrou komunikaci s příjemci naší 
pomoci a strategickými partnery. Dobrá evaluace je postavená na dobré komunikaci a 
transparentnosti/upřímnosti, což může nést svá rizika. 

Důležitá poučení z vlastních zkušeností 

 Nezbytné je testování v praxi a využívání zpětné vazby. Změny chování dlouhodobé 
pozitivní dopady potřebují dlouhodobé úsilí. 

 


