
 

Závěrečná zpráva ze zahraniční cesty  
 

Jméno a příjmení:  Jana Miléřová 

Destinace (stát - město): Srbsko, Bělehrad 

Termín pobytu:  1. – 4. 7. 2012 

Cíl cesty: Účast na konferenci „European Consultation on the CSO Partnership for 

Development Effectiveness (CPDE)“, zapojení do národních prezentací, sběr kontaktů 

a navazování budoucí spolupráce s účastníky z EU a zemí mimo-EU. 

 

Stručně popsaný výsledek cesty: 

Cesta se skládala ze dvou částí: 

1. Zasedání konzultační skupiny k tématu efektivnost rozvoje na úrovni EU (1 den, 2.7.), 

které pořádala evropská konfederace NNO pro rozvoj CONCORD. 

2. Mezinárodní konference o procesu budování globálního partnerství pro efektivnost rozvoje 

na úrovni regionu Evropa (2 dny, 3. – 4. 7.), kterou pořádaly organizace Open Forum for 

Development Effectiveness, BetterAid, evropská konfederace CONCORD, Balkan Civil 

Society Development Network a Civic Initiatives. 

 

Ad 1) Zasedání se zúčastnili zástupci organizací z členské základny konfederace CONCORD, 

která sdružuje na 2 000 nevládních organizací z celé EU. Předmětem prezentací a diskusí byly 

zejména: 

 představení nového procesu strategického plánování v CONCORD a důsledky pro 

fungování pracovních skupin CONCORD; ujasnění role a principů spolupráce mezi 

nevládními organizacemi v rámci pracovní skupiny CONCORD pro rozvojovou 

efektivnost; 

 informace o navazující konferenci a příprava na reorganizaci globálního procesu 

efektivnosti rozvoje a představení návrhu nové struktury pod názvem CSO Partnership 

for Effective Development Cooperation (CPDE) a role nevládních organizací z EU 

v CPDE; 

 aktuality z tzv. Strukturovaného dialogu vedeného Evropskou komisí s vládami 

členských států, nevládními organizacemi, Evropským parlamentem, Radou EU, 

mezinárodními institucemi, odbory a dalšími aktéry rozvojové spolupráce a plán na 

ustavení tzv. Policy Fora ze strany EK;  

 výměna zkušeností z praktické implementace Istanbulských principů efektivnosti 

rozvoje a návrhy na konkrétní společné aktivity a projekty - workshop o kvalitě od 

belgické platformy NNO ACODEV, výměna zkušeností s monitoringem a evaluacemi 

od francouzské evaluační platformy F3E, seminář na transparentnost od britské 

platformy BOND. 

Výsledkem zasedání byly především výměna zkušeností s uváděním principů efektivnosti 

rozvojové spolupráce do praxe na úrovni nevládních organizací a stanovení priorit spolupráce 

v oblasti efektivnosti rozvojové spolupráce v rámci konfederace CONCORD. 

 

Ad 2) Konference se zúčastnilo 34 účastníků z 23 zemí Evropy a 31 organizací – většinou 

ředitelů/ek nebo koordinátorů/ek s určitým mandátem k jednání. Cílem konference bylo 



 

projednání a formulace příspěvku za region Evropa do globálního procesu ustavení nové 

struktury tzv. “CSO Partnership on Development Effectiveness (CPDE)” a určení priorit za 

region Evropa. Na závěr proběhla volba zástupce Evropy do nové struktury CPDE. 

Na úvod byl prezentován globální proces efektivnosti rozvoje vedený OECD, vč. mezníků dle 

zasedání vysokých fór pro efektivnost pomoci - HLF - v Římě, Paříži, Akkře, Busanu. Dále 

byl představen proces na straně organizací občanské společnosti a ustavení iniciativ pro 

sledování a implementaci principů efektivnosti dle Pařížské deklarace – Open Forum for 

Development Effectiveness (zaměřená na zvyšování efektivnosti organizací občanské 

společnosti) a BetterAid (zaměřená na zastupování NNO vůči institucionálním dárcům 

v rámci globálního procesu na úrovni OECD). V rámci Otevřeného fóra se organizace 

občanské společnosti (CSOs) dohodly na tzv. mezinárodním rámci = „International 

Framework“, což představuje globální prohlášení o závazcích CSOs směrem k posílení jejich 

efektivnosti, které je opřeno o tři pilíře: Istanbulské principy; Posilování mechanismů pro 

zodpovědnost CSOs, a formulace nutných vnějších podmínek pro rozvojovou efektivnost 

CSOs (tzv. enabling environment). Vysoké fórum HLF 4 v Busanu bylo důležité z několika 

hledisek – zejména že bylo posledním a na jeho základě bude postavena nová rozvojová 

architektura, CSOs byly uznány jako aktéři rozvoje, na druhou stranu je důraz na roli 

privátního sektoru a nových hráčů (země BRICs) a celkově se prostředí pro působení CSOs 

v rozvoji zhoršuje. Dále byly v rámci prezentace představeny tzv. Building Blocks – tj. 

tematické pracovní skupiny pod OECD a UN, v rámci kterých bude probíhat další globální 

proces a zapojení všech aktérů. 

Nevládní sektor se rovněž organizuje a výsledkem zasedání v Cebu a Amsterdamu byl návrh 

na spojení iniciativ Open Forum a BetterAid do nové struktury pod pracovním názvem 

CPDE. Ve všech regionech světa se nyní konají konzultace k tomuto návrhu a tato konference 

byla uspořádána právě za region Evropa. Další část programu proto byla koncipována tak, aby 

byly představeny hlavní části návrhu a prodiskutovány všechny důležité požadavky a návrhy 

ze strany evropských CSOs. Následně byl zformulován postoj za region Evropa – tzv. klíčové 

body k návrhu, priority k dalšímu zpracování a volba zástupce za region Evropa.  

 

Důležité odkazy: 

Koncept vytvoření nové struktury Global CSO Partnership for Development Effectiveness 

(CPDE): http://www.cso-effectiveness.org/-creation-of-global-cso-platform,221-

.html?lang=en 

Tzv. „Stavební kameny“ (Building Blocks), které jsou výsledkem 4. Vysokého fóra pro 

efektivnost pomoci v Busanu z 2011 a akční plány pro implementaci Busanského dokumentu 

http://www.cso-effectiveness.org/-building-blocks,212-.html?lang=en 

Průvodce pro implementaci mezinárodního rámce pro efektivnost rozvoje organizací 

občanské společnosti – tzv. Advocacy Toolkit a Putting the Istanbul Principles into Practice - 

http://www.cso-effectiveness.org/Toolkits?lang=en 

 

Seznam účastníků konference 

Příjmení Jméno Země Organizace Pozice E-mail  

Andrespok  Evelin Estonia  Akü Policy officer evelin@terveilm.net  

http://www.cso-effectiveness.org/-creation-of-global-cso-platform,221-.html?lang=en
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Arpaia Gemma  Italy  Associazione 

ONG Italiane 

Focal point 

DEV EFF 

arpaia@iscos-cisl.org 

BARTLET

T 

Amy Global Open Forum Global 

coordinator 

abartlett@concordeurope.org 

Boisteau Charlotte  France F3E European 

officer 

c.boisteau@f3e.asso.fr 

Boneva Iva  Bulgaria  Centre for 

Inclusive 

Education 

Director i.boneva@cie-bg.eu 

Cabo Carlos  Spain Solidaridad 

International/

CONCORD 

CONCORD 

Board 

ccabo@solidaridad.org 

Dimitrijevi

c Miskovic 

Marija Serbia  Civic 

initiative  

Program 

associate 

masha@gradjanska.org 

Dubuisson Denis  Belgium Acodev Head of quality dd@acodev.be 

Genova Yana Bulgaria  Next Page 

Foundation 

Director ygenova@npage.org 

Greiner  Sonja  Austria Austrian Red 

Cross 

SEE 

programme 

manager  

sonja.greiner@redcross.at 

Hartay Eszter  Hungary  HAND/ECN

L 

Legal advisor eszter@ecnl.org.hu  

Heyer Heloise  France Coordination 

sud  

Quality and 

effectivness 

coordinator 

Heyer@coordinationsud.org 

Jakovleska Gonce Macedon

ia  

MCIC PR Officer gjk@mcms.org.mk  

Kilcullen Justin Ireland Trocaire  Director jkilcullen@trocaire.ie 

Kocaqi Monika Albania Refleksione 

Association 

Executive 

Director 

monikakocaqi@refleksione.org 

Kooijman Margo  Netherla

nds 

PSO/Partos Director PSO Kooijman@pso.nl 

Kroeker - 

Falconi 

Caroline  Europe World Vision 

International 

Sr 

Policy/advocac

y  director 

Caroline_Kroeker@wvi.org  

Lallemand Aude  Europe CONCORD Intern-Junior 

advocacy 

officer 

Aude.LALLEMAND@concord

europe.org 

Marriott Lorraine  Cyprus NGO Support 

Centre 

Director lorraine@ngo-sc.org 

Milerova Jana  Czech 

Republic 

FoRS-Czech 

National 

Platform 

Director jana.milerova@fors.cz 

Nicodeme Gaële Global Open Forum Finance & 

resource 

coordinator 

Gaele.NICODEME@concordeu

rope.org 
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mailto:c.boisteau@f3e.asso.fr
mailto:i.boneva@cie-bg.eu
mailto:masha@gradjanska.org
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Nikolić Nenad Serbia  Local Agenda 

21 for 

Kostolac – 

Municipality  

Director la21nikolic@eunet.rs  

Nuijten Daniel  Europe CONCORD Capacity 

Building 

Officer 

Daniel.Nuijten@concordeurope.

org 

Ossberger Melanie  Austria Global 

Verantwortun

g 

Project 

coordinator  

melanie.ossberger@globalevera

ntwortung.at 

Popovic  Tihomir Croatia Centar za 

mirovne 

studije & 

OIDC 

External 

advisor 

t.tihomirpopovic@gmail.com 

Salamadze Vazha Georgia Civil Society 

Institute 

Director  vazha@civilin.org 

Sladkova Zuzana  Europe CONCORD AidWatch 

Coordinator 

zuzana.sladkova@concordeurop

e.org 

Starck Auli  Finland  Kepa Coordinator for 

member 

organisations 

auli.starck@kepa.fi 

Svoboda Daniel Czech 

Republic 

DWW & 

FORS 

Chairman & 

resources 

person 

svoboda@dww.cz 

Szabunko Joanna  Poland  KARAT 

Coalition 

Program 

Manager  

joanna.szabunko@karat.org.pl  

Tymchuk  Taras  Ukraine GURT Director of 

societal 

information 

department  

tymchuk@gurt.org.ua 

Vaivare Inese  Latvia LAPAS Director inese.vaivare@gmail.com 

Vardanyan Gayane Armenia Counterpart 

International 

Armenia  

Human Rights 

& Government 

Relations 

Specialist 

gvardanyan@counterpart.am   

Vlachos  Fotis  Greece Greek 

Platform & 

Plateau NGO 

Member of 

Board 

&Chairman 

fotis.vlachos@plateau.gr 

 

Detailní zpráva z konference k dispozici u Jany Miléřové (jana.milerova@fors.cz). 

 

 

Datum 3.8. 2012 

 

 

Podpis účastníka:  
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