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Hodnocení činnosti FoRS v roce 2015 (leden až září) 
a priority členů a pozorovatelů pro rok 2016 

 

Výsledky průzkumu realizovaného od 4. 9. do 19. 10. 2015 
 
V tomto roce se průzkumu týkajícího se hodnocení činnosti FoRS a spokojenosti členů za rok 2015 a očekávání 
od FoRS a potřeb svých organizací pro rok 2016 zúčastnilo 23 (tj. 50 %) členů a pozorovatelů FoRS. 
Níže uvádíme stručné shrnutí. Tam, kde to je možné, uvádíme i srovnání s předchozími dvěma lety (účast 
v průzkumu byla v roce 2013 55 % a v roce 2014 56 % členské základny). Podrobné souhrnné výsledky jsou 
uvedené zde.  
 
Celkové hodnocení činnosti FoRS v roce 2015 (leden  - září) 

Hodnocení probíhalo na ze škály 1 (nízké) až 10 (vysoké). Členové a pozorovatelé celkově hodnotili činnost 
FoRS průměrnou známkou 7,91 (v roce 2014 to bylo 6,79 a v r. 2013 7,15). 
 
Hlavní motivaci vnímají členové a pozorovatelé FoRS takto: 

 Získat důležité informace, poznatky a kontakty (96 %) 

 Sdílet zkušenosti, nalézat nové partnery a budovat spolupráci s ostatními (87 %) 

 Mít šanci ovlivňovat programy a politiku ZRS ČR (70 %) 

 Zapojit se do diskusí o tom, jak se rozvojová spolupráce vyvíjí a kam směřuje (61 %) 

 Mít možnost účastnit se specifických vzdělávacích akcí v ČR i EU a posilovat kapacity své organizace 
(56 %) 

 Prostřednictvím FoRS podporovat pozici nevládních neziskových organizací (NNO) na národní a 
mezinárodní scéně (56 %) 

 
Hlavní nedostatky FoRS členové a pozorovatelé vidí takto: 

 Široké spektrum názorů, resp. neznalosti názorů členů, případně vedoucí k nedostatečné identifikaci 
členů s prosazovanými postoji za FoRS a/nebo k nedostatečně důrazným postojům (33 %) 

 Nedostatečné propojení policy/advocacy s praxí a realizací projektů (29 %) 

 Málo členských a pozorovatelských organizací aktivně zapojených do činnosti FoRS (29 %) 

 Nedostatečné identifikování členů a pozorovatelů s prioritami a strategií činnosti FoRS (24 %) 

 Nedostatečně fungující či nevyužívané komunikační kanály mezi členy, Sekretariátem a Správní radou 
(24 %) 

 
Hodnocení Sekretariátu bylo v průměru 8,90 (2014: 7,93 a 2013: 8). Vlastní zapojení do FoRS členové a 
pozorovatelé ohodnotili průměrnou známkou 5,82 (2014: 5,21 a 2013: 5,67 bodů).  
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Oblast Policy/advocacy:  
 

 Členové FoRS vnímají jako důležitého hráče v oblasti ovlivňování rozvojových politik na úrovni ČR – 
průměrná známka 8,23 (2014: 6,89 a 2013: 6,93)  

 Úsilí o změny na úrovni politik ze strany členů a pozorovatelů FoRS týkající se jejich činnosti:  
o 56 % respondentů (13 organizací) usiluje o změny v ČR (2014: 54 %),  
o 22 % (5 organizací) v EU (2014: 32%),  
o 30 % (7 organizací) v zemích implementace (2014: 21 %)  
o a 30 % (7 organizací) se věnuje jen implementaci projektů (2014: 29 %). 

 
 
Posilování kapacit, koordinace 
FoRS jako hlavní či důležitý zdroj vzdělávacích aktivit v oblasti rozvojové spolupráce získal hodnocení 6,91 
(2014: 6,46) a kvalita školení z dlouhodobého hlediska 8,05 (2014: 6,96). 
 
Z témat, kde NNO potřebují zvýšit své znalosti, se pro rok 2016 jeví jako nejdůležitější tato: 

 Možnosti spolupráce se soukromým sektorem (společenská zodpovědnost firem a přesah do 
udržitelné ZRS ČR) (64 %) 

 Příležitosti financování NNO ze strany EU pro projekty rozvoj. spolupráce, osvěty a globálního 
rozvojového vzdělávání (GRV) (59 %) 

 Nové trendy a příležitosti pro NNO v novém globálním rámci rozvojové spolupráce po roce 2015 
(SDGs) (59 %) 

 Migrace a rozvoj (41 %) 
 

Z dovedností potřebují členové a pozorovatelé zlepšit tyto nejčastěji zvolené: 

 Monitoring a evaluace (52 %) 

 Participativní plánování a evaluace (využití různých/vybraných metod) (39 %) 

 Zvyšování dopadu (efektivnosti) NNO v rozvoj. spolupráci, GRV a humanitární pomoci (39 %) 

 Příprava projektových žádostí pro Evropskou komisi (důraz na logframe a rozpočet) (39 %) 

 Fundraising (39 %) 

 Organizační rozvoj a strategické plánování - specifika pro rozvojové organizace (35 %) 

 Ovlivňování politik ZRS (lobbying/advocacy/vedení kampaní) v ČR a EU (35 %) 

 Vytváření sítí a konsorcií – mezi NNO, mezi NNO a akademickým sektorem a/nebo privátním sektorem 
(35 %) 
 

Největší zájem mají členové a pozorovatelé o zapojení se do těchto pracovních skupin: 

 Globální rozvojové vzdělávání (65 %) 

 Policy (39 %) 

 Migrace a rozvoj (39 %) 

 Ad hoc k přípravě koncepce ZRS ČR od r. 2018 (39 %) 

mailto:sekretariat@fors.cz
http://www.fors.cz/
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 Komunikace a PR strategie (35 %) 

 Humanitární pomoc (30 %) 

 Financování (30 %) 

 Gender (26 %) 

 Efektivnost (26 %) 
 

9 členů a pozorovatelů vyjádřilo zájem poskytovat si vzájemně zpětnou vazbu a sdílet zkušenosti („peer 
learning“) na základě Kodexu efektivnosti FoRS a v souladu s požadavky a potřebami své organizace. 
 
Jako nejefektivnější způsob sdílení informací ve FoRS se jeví zasílání Novinek přímo do emailu (91 % 
respondentů) a dále pracovní skupiny (61 %) a osobní schůzky/společné akce (56 %).  
 
Z průzkumu dále vyplývá, že FoRS musí zlepšit: 

 Informovanost o činnosti CONCORD a zapojení FoRS do CONCORD (5,90, v r. 2014 5,08). 

 Způsob, jakým FoRS přibližuje svým členům evropská témata a jejich vazbu na českou úroveň (6,53, 
v r. 2014 5,81). 

 Využívání Kodexu efektivnosti jako vodítka pro organizace k naplňování principů efektivnosti (v 
průměru hodnoceno 6,39 body, v r. 2014 5,27 body). 

 Funkci webových stránek www.fors.cz (v průměru hodnocena 6,14 body) a jako zdrojů souvisejících 
s činností členů. 
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