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1 Rozvojový den FoRS 

1.1 Jak zajišťujeme pozitivní dopad a udržitelnost naší práce? K jaké 

změně přispíváme? – Inka Píbilové, Petr Lebeda, Petr Drbohlav, Karel 

Plechl 

Úvod 

 Zástupci pracovní skupiny FoRS Inka Píbilová (konzultantka a evaluátorka, 
pozorovatelka FoRS) a Daniel Svoboda (členská organizace FoRS Development 
Worldwide) nejprve představili možnosti pro zvyšování efektivnosti rozvojových NNO 
jakožto podklad pro následnou diskusní skupinu „Jak zajišťujeme pozitivní dopad a 
udržitelnost naší práce? K jaké změně přispíváme?“.  

 Inka Píbilová zmínila jako jeden z nástrojů Kodex efektivnosti FoRS a hlavní oblasti, 
které vyšly jako nejsilnější a nejproblematičtější z letošního sebehodnocení členů a 
pozorovatelů na základě tohoto kodexu.  

 Mezi silnými stránkami zmínila odmítání stereotypů, uvádění pravdivých a 
nezkreslujících informací, odmítání korupčních praktik při fundraisingu a realizaci 
projektů, respektování lidské důstojnosti a lidských práv a nevyužívání zobrazení 
extrémního utrpení pro fundraising.  

 Problematické stránky plynoucí ze sebehodnocení spadají právě do obou hlavních 
diskusních skupin: plánování a analýza potřeb (nedostatečné zapojení se do činnosti 
pracovních skupin FoRS či nezveřejňování strategických priorit) a zjišťování dopadů 
a udržitelnosti (neuvádění názorů cílových skupin a partnerů v závěrečných zprávách 
nebo nezahrnování participativního hodnocení do evaluací a indikátorů dopadů).  

 Inka Píbilová také zmínila, že kromě tohoto subjektivního hodnocení dle kodexu 
FoRS lze také využít objektivnější nástroje pro zvyšování efektivnosti - z 10% nám 
mohou pomoci workshopy nebo konference, z 20% učení se od ostatních např. 
v rámci pravidelných sdílení Development Coffee, pracovních skupiny ve FoRS nebo 
peer review a ze 70% praxe.  

Peer review 

 Peer review bylo představeno podrobněji na základě zkušenosti z pilotního projektu 
členské organizace FoRS SIRIRI v roce 2012.  

 Pokud jde o postup, na začátku je důležité domluvit se v rámci dané organizace, proč 
peer review podstupujeme, poté zajistit dostatečné kapacity a vlastnictví, vybrat si 
partnera, kterému věříme (zde může Sekretariát FoRS poradit).  

 Jako podklad je možné využít Kodex efektivnosti FoRS a jako vodítko manuál pro 
peer review ze zmiňovaného pilotního projektu.  

 Zájemci o peer review by měli být otevření různým perspektivám a změnám, stanovit 
si priority a navázat na celý proces akčním plánem.  

 Vzhledem k různým nejasnostem a mýtům kolem peer review, Inka Píblová také 
objasnila, co tento proces znamená (tj. získání perspektivy od praktiků, vzájemné 
učení se, nízké finanční náklady a časovou flexibilitu) a co není (externí evaluace či 
audit, expertní poradenství, ztráta know-how) a že samo o sobě nepřináší změny.  

Znalost problematiky 
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 Daniel Svoboda se poté zaměřil na výše zmíněné problematické oblasti a zároveň 
hlavní témata diskusní skupiny. V první z nich, spojené se znalostí problematiky, 
zdůraznil význam zveřejňování strategických priorit jako důvod existence dané 
organizace a specializace uvedením regionů a sektorů, sdílení naší expertízy jakožto 
důkaz odbornosti a zájmu o výsledky, zajištění místního vlastnictví prostřednictvím 
zapojení cílových skupin, dohodu na prioritách, rovnoprávné zapojení do realizace 
(nejen účast na placených akcích), společný monitoring a reporting a ověřování 
informací na základě triangulace.  

 Uvedl také konkrétní příklad z praxe a poskytl několik praktických návodů jako 
například nepoužívat dříve formulované projekty, nepovažovat vyplnění dotazníků za 
dostatečnou participaci nebo ptát se lidí na jejich vlastní otázky.  

Dopady a udržitelnost 

 V druhé oblasti –zjišťování dopadů a udržitelnosti- poukázal na nezbytnost 
zakomponování indikátorů dopadů do projektů, které by nám pomohly ověřit teorii 
změny (chování), budování evaluačních kapacit pro zhodnocení dopadů, participace, 
tj. uvádění názorů cílových skupin i ve zprávách, braní v potaz pozitivních i 
negativních vlivů našich činností na životní prostředí a odpovědnost za dopady (péče 
o výsledky, Realistická a reálná teorie změny).  

SIRIRI – Karel Plechl 

 V následné diskusní skupině nejprve Karel Plechl, ředitel členské organizace FoRS 
SIRIRI, uvedl na konkrétním příkladu, jak v jejich organizaci probíhá plánování a 
analýza potřeb.  

 V rámci tohoto bloku zaznělo, že je nutné rozlišit, kdy je vhodná úplná důvěra 
v místní partnery a kdy je třeba vše raději ověřovat. Účastníci diskuze zmínili 
nezbytnost dlouhodobé přítomnosti na místě, realizace počátečních výzkumů (tj. 
situace před naší činností), znát dělbu moci v místě (kdo o čem rozhoduje apod.).  

 Také zaznělo jako vhodné předem přemýšlet o situaci cílové skupiny po našem 
odchodu, doplňovat naši expertizu s jinými a jako doporučení pro FoRS uspřádat 
vlastní průzkum veřejného mínění zahrnující naše otázky. 

Člověk v tísni – Petr Drbohlav 

 Druhý blok –zjišťování dopadů a udržitelnosti- také uvedl příkladem z vlastní praxe 
Petr Drbohlav, zástupce další členské organizace Člověk v tísni, počínaje 
kontroverzní otázkou, zda musí být každý projekt udržitelný.  

 Diskuse směřovala k tomu, že je vhodnější zaměřit se na programovou a sektorovou 
udržitelnost, než na jednotlivé projekty.  

 Bylo také zmíněno, že udržitelnost by měla být součástí celé fáze projektového cyklu. 
Zazněl názor, že by výstupy měly být předány spíše rodinám a jednotlivcům s jejich 
finanční spoluúčastí, než komunitám. za žádoucí účastníci považovali průběžné 
budování kapacit, zjišťování vedlejších negativních dopadů a nalézání alternativních 
řešení.  

 Účast cílových skupin v evaluacích a závěrečných zprávách by měla být kvalitní. 
Také bychom si měli uvědomit, že k určitému konkrétnímu dopadu nepřispíváme jen 
my. 

Komunikace navenek 
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 Ohledně komunikace úspěchů navenek zazněly názory, že bychom měli sdělovat 
výstupy a ne informaci o realizaci projektu, že je nutné, aby zazněl hlas lidí a daná 
problematika vysvětlena na konkrétním lidském příběhu.  

1.2 Komu se zodpovídáme: souvislosti mezi praxí rozvojové spolupráce, globálním 
rozvojovým vzděláváním a ovlivňováním politik – Eva Malířová, Jan Svitálek 

PROPOJENÍ GRV A POLICY 

Téma skupiny: Jsme konzistentní? Souvislost mezi praxí ZRS, GRV a policy 

 

V zápise uvádíme nejdříve plánované cíle sezení, přehled obsahu diskuze a nejdůležitější 

myšlenky. Podrobný zápis následuje potom.  

Cíl: 

 popsat, jak vzájemné ovlivňování mezi oblastmi funguje 

- Popsat, jak by to mělo vypadat 

- Navrhnout způsoby, jak to v rámci organizací i v rámci FoRS dělat 

 

Obsah:  

Diskutovaná témata 

1. překryv cílových skupin s příjemci benefitu 

2. dělení práce našich organizací do tří skupin a přemýšlení v těchto škatuklách je 

omezující 

3. mělo by být GRV globální? 

4. co od sebe oblasti potřebují a co mohou druhým nabídnout a kde se to 

překrývá 

Shrnutí: nejdůležitější myšlenky 

 

 

Rozdělení účastníků do skupin policy – GRV – rozvojová praxe 

 

1. Kdo jsou  cílové skupiny a  kdo příjemci (beneficaries) našich aktivit (kdo má největší 

benefit) 

GRV 

 ARPOK: cílové skupiny jsou žáci a učitelé – cílová skupina i příjemci 

 Varianty: cílová skupina pedagogové, příjemci žáci (sekundárně rodiny, veřejnost) 

 RS: cílové skupiny a beficaries bývají titíž 

 

 Finálními příjemci u GRV a policy není cílová skupina – pracujeme s politiky, ale 

příjemci jsou nejen oni, ale i veřejnost a lidé v rozvojových zemích. 

 Obecně lze říci, že primárně má největší prospěch žák, potažmo pak kdokoli, s kým 

se v životě setká. Pokud máme zobecnit příjemce GRV projektů, jsou to všechny 

marginalizované skupiny kdekoli na světě. „Příjemci jsme všichni.“ Ovšem i projekty 

na Jihu mají dopad na Severu. Ve výsledku jsou projekty obojího typu zaměřené na 

globální změnu. Cílem je empowerment, ať už u kterékoli skupiny. 
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 Na druhou stranu implementátor, přestože by měl mít povědomí o souvislostech, by 

si měl stanovit co nejkonkrétnější cílovou skupinu. 

 Nevytvářet priority sami, aniž bychom se zeptali lidí na Jihu. 

 Zarámování debaty – vzdělávání nemusí být jen úzce zamřené, ale globální rozvoj 

může být průřezovým témem v různých jiných tématech (finanční gramotnost, 

občanská výchova, ekologie…) a na všech úrovních vzdělávacího systému 

 

2. Je GRV globální? Jaký je stav GRV na Jihu?  

 Paradoxně k chápání souvislostí dochází často v zemích Jihu ještě víc, než u nás 

(např. dochází k deforestaci, protože se pěstují rostliny pro biopaliva na Severu) 

 GRV na Jihu by mělo obsahovat odstranění mýtů o Severu – i Sever má svoje 

problémy, není to ráj na zemi, v tom můžeme přispět na jihu 

 

3. Dělení činností organizací FoRSu do tří oblastí (rozvojové projekty, GRV, ovlivňování 

politik) nás omezuje. 

1. Věnujeme se i oblastem, které nezapadají do stanovených tří škatulek. Jaké další 

oblasti naší práce tedy jsou: 

1. ZRS 

2. GRV 

3. Policy (i politická práce) 

4. Výzkum 

5. Síťování (i jako cíl – mít spojence pro řešení problémů) 

6. Spolupráce se soukromým sektorem 

7. Spolupráce s akademickým sektorem 

8. práce s médii 

9. kampaně 

2. diskuze, zda jsou to oblasti činnosti, nebo cílové skupiny 

 Návrh: říct si  oblast práce, nástroje a cílovky a to nakombinovat. Např. GRV  

ve firmách. Všechny nástroje spolu souvisí navzájem! Každá organizace si 

může určit kombinaci, která jí bude nejvíce vyhovovat. 

 CÍL je stejný v GRV, policy i v projektech na Jihu. Je ale škoda, že se 

jednotlivé skupiny nedívají na to, jak to dělají ostatní, včetně jiných sektorů 

(akademie, firmy, média…).  

 

2. Organizace se mohou převážně věnovat a hlásit k jedné oblasti, ale ve své 

činnosti dělají i druhé (např. Rozvojoví pracovníci dělají policy v zemích svých 

projektů) 

 reflektujme prvky a buďme si vědomi prvků práce oblastí a spojujme v rámci 

FoRSu tyto lidi 

 

4. Jak se potkávají potřeby a nabídka toho, co si oblasti (GRV, RS, OP   ) mohou 

poskytnout 
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(Práce ve skupinách podle příslušnosti k oblasti, srovnání sloupců vedle sebe tedy ukazuje, 

do jaké míry se představy lidí pracujících v různých oblastí překrývají). 

 

Globální rozvojové vzdělávání 

RS nabízí GRV: 

evidence z praxe rozvojových projektů 

kontakt s partnery v zemích Jjihu 

komunikace problémů/politik 

zpětnou vazbu na zobrazování reality ve 

vzdělávání 

Informace o skutečných potřebách příjemců 

GRV potřebuje od RS 

informace z terénu (konkrétní příklady, 

cases) 

data (analýzy, výsledky) 

informace od donorů (kam jsou ochotni 

směřovat prostředky? Nezávislost?) 

Znalost jaké jsou aktuální problémy 

(message) 

OP nabízí GRV 

 

 

GRV potřebuje od OP 

tlak na efektivní ukotvení GRV ve formálním 

vzdělávání 

tlak na vytvoření a ukotvení politik, které 

podpoří dosažení cílů GRV (zeměděl, 

obchod, ŽP, Průmysl) 

podpora, prosazování good governance 

Zajištění prostředí práce pro NNO, watchdog, 

porozumění rozhodovacím procesům 

 

- Otázka, která vzniká: kdo je nositelem tlaku s cílem dosahování  cílů GRV, kdo by 

měl vyvíjet hlavní aktivitu a jaké mají být nástroje 

 

Ovlivňování politiky (OP – policy)  

RS nabízí policy 

evidence z praxe rozvojových projektů 

kontakt/síťování s partnery v zemích Jihu 

komunikace problémů/politik 

zpětná vazba 

předávat zkušenosti z vlastní policy práce v 

zemích projektů 

OP potřebuje od RS 

zapojit implementátory projektů do skutečné 

policy 

data, informace o dopadech 

„evidence-based approach“ 

průběžné ověřování 

přímé zapojení příjemců/dát jim hlas 

zpětnou vazbu: když změny nastaly, jestli 

vedly k dopadům, ke kterým směřovaly – 

znovu dodatečně hodnotit 

GRV nabízí Policy 

příklady dobré praxe a výstupy (podklady pro 

argumentaci) 

pomoc s reflexí souvislostí , s kontexty (GRV 

je dál) 

OP potřebuje od GRV 

společná formulace argumentů=přetavit 

složitá sdělení do srozumitlné řeči 

znalost názoru v ČR od cílovek GRV 

přímé zapojení cílových skupin 
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ověřování dat+postojů 

budování podpory veřejnosti 

 občanské vzdělávání (aby lidé věděli, co je 

politika a proč je důležitá)  

 

- Lidé ve fieldu se odvolávají na nedostatek kapacit, přitom jsou ale nakonec policy 

nucení dělat – měli by částečně být policy officery. Není o kapacitách, ale o nastavení 

priorit. 

 

- Pokud se bude ZRS ubírat směrem, který se teď objevuje, bude důležité pro NNO na 

Severu ne hlavně budovat své kapacity pro politickou práci. Stejně tak policy officeři 

jezdit na Jih, aby místním NNO pomáhali ovlivňovat politiky na místě. 

- GRV je o krok napřed v chápání globálnosti rozvojových problémů – souvislosti, 

kontext – měli by víc tyto zkušenosti sdílet s ostatními (policy i ZRS) 

 

Rozvojová spolupráce 

GRV nabízí RS 

přenos informací k veřejnosti 

zpětná vzaby od veřejnosti na RS 

konkrétní metody jak komunikovat vytčená 

(aktuální) témata a jak jim porozumět 

změna obrazu rozvojovky ve společnosti  

RS potřebuje od GRV 

Sdílení metod, porozumění tématům a cílům 

Přenos informací k veřejnosti, komunikování 

kontextu (pokud nebude od veřejnosti) 

Zviditelnění RS – ale má být včetně kritiky a 

zviditelnění negativních dopadů? 

OP nabízí RS 

Ovlivnění priorit + finance 

watchdog skutečného naplňování 

 enabling environment pro NNO 

koherence ostatních politik z pohledu 

rozvojových cílů 

uznání neziskového sektoru jako aktéra + 

kredibilita NNO sektoru 

promítání dat a problémů z fieldu do 

koncepční policy úrovně 

 porozumění rozhodovacím procesům 

 

RS potřebuje od OP 

zviditelnění RS 

ovlivňování donorů a široké veřejnosti 

(Ovšem OP nepracuje s veřejností) 

zpětná vazba 

sdílení zkušeností/metod 

 

 

Nové myšlenky: 

 výměna policy zkušeností mezi lidmi z terénu a lidí z policy doma 

 Pokud se bude ZRS ubírat směrem, který se teď objevuje, bude důležité pro NNO na 

Severu ne hlavně budovat své kapacity pro politickou práci. Stejně tak policy officeři 

jezdit na Jih, aby místním NNO pomáhali ovlivňovat politiky na místě.  
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 GRV je v přemýšlení a reflektování vývoje kontextů a souvislostí dál (než policy a 

rozvojovka), může pomoci s reflexí praxe 

 GRV může přispět Policy se znalostí názoru a postojů cílovek – možná spolupráce 

 

Závěry: 

- Činností je víc, než co by obsahovalo rozdělení na 3 základní oblasti 

- Je potřeba překonat ostych ze spolupráce s ostatními a mnohem lépe se propojit 

navzájem, to umožní být věrnější realitě 

- Definice potřeb – zazněla 

- Je nutné přijít na způsoby, jak očekávání dosáhnout!!! 

Ve FoRS by se měly nastavit dlouhodobé mechanismy na spolupráci a komunikaci napříč 

oblastmi práce – nejen pracovní skupiny, ale také správní rada a valná hromada – 

strategické a praktické průběžné vytváření strategií a priorit. 

 

Parkoviště:  

 cílová skupina osvěty by měl být byznys 

 kdy, jak a jakou rozvojovou spolupráci komunikovat v GRV  ( může být včetně kritiky 

a zviditelnění negativních dopadů?) 

 Paradox: policy nepracuje s veřejností, ale veřejnost pro svou práci potřebuje 

1.3 Je možné zajistit finanční stabilitu a zároveň nezávislost? – Pavel Gruber, Evžen 
Diviš 

 Zpočátku se debatující zaměřili na otázku, co pro ně znamená nezávislost.  
V odpovědích nejčastěji zazníval názor, že se organizace nemůže nazývat zcela 
nezávislou, pokud je podporována granty od státních nebo soukromých dárců. Bylo 
by to možné pouze v případě, že by se spoléhala pouze na dary individuálních dárců 
(př. Greenpeace), ale to je pro středně velké organizace nereálné.  

 Záleží také na oblasti, každá oblast si najde svého „dárce“, v případě rozvojové 
problematiky je tu však vždy vazba na státní a evropské granty (hrozba také u 
soukromých dárců). Někteří  

 diskutující vnímali finanční nezávislost jako totožnou s myšlenkovou. Zazněl názor, že 
není dobře se přizpůsobovat penězům za cenu ústupků ze své vize. Nikdo by neměl 
dělat to, s čím se neztotožňuje.  Ale většina se shodla na tom, že bez těchto ústupků 
by nebyla životaschopná. Proto je důležité, aby donátoři a realizátoři sdíleli stejnou 
vizi.  

 Zazněla otázka, zda z grantů pokrývat pouze projekt. Peníze jsou nezbytné i na chod 
a činnost organizací. Je důležité si tuto skutečnost uvědomit a přijmout uvnitř 
organizace za samozřejmost a poté umět komunikovat navenek (donorům a 
veřejnosti). Je důležité, aby byli zaměstnáváni odborníci a byli za svou práci příslušně 
ohodnoceni.  

 Shoda panovala v tom, že je dobré si strategie financování jasně definovat od 
začátku fungování organizace (př. chci/nechci využívat státní podporu, přijmu 
/nepřijmu finanční podporu od konkrétních soukromých dárců). 

 Nejvíce finančně ohroženy jsou středně velké organizace. Malé organizace mají jen 
drobné výdaje na zaměstnance a vedení kanceláře a využívají do značné míry práce 
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dobrovolníků. Velké organizace mohou náhlý nedostatek financí řešit financováním 
z jiných projektů (tzv. diverzifikace zdrojů financí). Středně velké organizace jsou tak 
nejvíce ohroženy zánikem, pokud nepřijmou státní grant 

 Stávají se tak nejvíce závislé na podpoře. Často chybí peníze na provoz kanceláře. 
V některých případech je řešení omezit aktivity či navázat partnerství.  

 Zazněl názor, zda neuvažovat o jiných právních formách organizací. Na příklad po 
vzoru OXFAM – implementační agentura. Snižuje se tak závislost na donorech.  

 V otázce nezávislosti se objevuje i problematika sítí – síť podléhá tzv. většinovým 
zájmům, jedna organizace v rámci sítě není nikdy zcela nezávislá (př. ADRA). 

 Pokud jde o komunikaci organizací směrem k veřejnosti, je nutné, aby si organizace 
nastavily/změnily vnitřní organizační kulturu. Tzn. aby se naučily vnímat samy sebe 
jako plnohodnotné odborníky ve své specializaci (nikoli „trpící pro blaho lidstva“, 
„dobrovolníci“). Teprve potom, je možné měnit veřejné mínění o neziskových 
organizacích. Podle diskutujících velká část veřejnosti netuší, co je náplní práce 
zaměstnanců neziskovky, vnímá je spíše jako „dobrovolníky“.  

 Diskutující vnímají tlak od českých donorů na snížení platů (až 18 tisíc hrubého) a 
opačné tendence ze strany evropských donorů. Organizace by si měly neústupně 
stát za určenou výší platů a neustupovat.  

Diskutující sumarizovali následné doporučení směrem k organizacím 

 Transparentní účet (online všichni můžou sledovat finanční toky) X nebezpečí 
kontrola dárců, u některých položek (např. kancelářský provoz) je lepší uvést kolonku 
„jiné“ 

 Nutné zrušit autocenzuru v NNO, sami se zavrhují, mzdově podhodnocují 

 Dobré diverzifikovat vlastní zdroje, přesvědčit lidi o své užitečnosti 

 Důsledná transparentnost, komunikovat porovnáváním s businessem (potřeba 
kvalitních lidských zdrojů dobře placených), organizace musí přijmout riziko, že 
někoho dobře zaplatí 

 Individuální komunikace, náklady za účast na přednášce atd., důležité komunikace 
(vysvětlení v čem spočívá práce v organizaci) s přáteli, rodinou atd. 

 Chce to čas – u nás stále převládají nadšenci, kteří pracují za málo peněz, 
v zahraničních neziskových organizacích již jsou stanoveny odpovídající platy 

 V oblasti rozvojové spolupráce se stále častěji objevuje nebezpečí dumpingu 
(podhodnocené financování režijní a mzdové a osobní náklady), organizace by se 
neměly navzájem vnímat jako konkurenční a neměly by tomuto trendu propadat.  

 Zazněla otázka, zda se prezentovat se jako profesionální nezisková organizace, která 
se přibližuje businessu nebo zůstat vyloženě „nevládní“ bojovat proti projektovému 
jazyku. Otázka do budoucna.  

 Diskutující se shodli, že velkou překážkou firemnímu fundraisingu je byrokracie. 
Často víc financování za směrnice než za samotný projekt.  

1.4 Spolupráce s privátním sektorem – Petr Lebeda, Inka Píbilová 

Úvodní příspěvek: Petr Lebeda (viz ppt prezentace) 

Facilitace: Inka Píbilová 

Proč spolupracovat s privátním sektorem? 
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 Protože je to jeden z nejdůležitějších aktérů ekonomiky – pokud chceme zlepšovat 
udržitelný rozvoj a ekonomiku, tak s privátem musíme spolupracovat. V pohledu 
z implementace rozvojové spolupráce ta nevyhnutelnost není tak zřejmá. 

 Vyvstává otázka definice rozvojové spolupráce. 

 Existuje určitá komplementarita – my i oni máme určité schopnosti, silné a slabé 
stránky, vhodnou kombinací se může dosáhnout vyšších výsledků než samostatně. 

 Ovlivňování toho, jakým způsobem podnikají – tzn. abychom je ovlivňovali. 

 Mají jiný pohled na věc – znát ho. 

 Zasáhnout širokou škálu zákazníků, spotřebitelů, mají vypracované strategie, 
komunikaci, marketing, postupy – můžeme tu jejich síť využít nebo se naučit ty 
postupy. 

 Umět si zmapovat, kdo co dělá, jestli mají společné cíle / zájmy – řada může mít blíže 
než jiné NNO. 

 Nositelé inovací, „searchers“ pro řešení. 

 Mají zdroje – různé typy zdrojů: know-how, manažerské schopnosti, lidské zdroje, 
finanční, sociální kapitál – kontakty. 

Proč nespolupracovat s privátním sektorem? 

 Hrozba manipulace s cílovou skupinou (spotřebiteli), nelze přijmout jejich způsob. Ale 
otázka, co je manipulace – je to ovlivňování nebo obelhávání, aniž by ten 
„manipulovaný“ věděl, kam to směřuje. Nedělají to i nevládky? 

 Zneužitelnost toho, co je pro velkou část společnosti zajímavé a tím zneužijí pro 
vlastní prosazení (např. využívání značky Bio pro marketing). Souvisí s dravostí 
určitého  

 Green washing – zneužívání pro NNO a rozvojovky pro jiné cíle. Může to vést 
k poškození dobrého jména organizace, diskreditaci.  

 Hrozba ohrožení reputace: Zvážit dopady spolupráce s určitým byznysem pro naše 
vnímání naší organizace ve veřejnosti a vůči dalším partnerům – nutné určit si 
hranice spolupráce, od koho brát peníze a ne, uvědomit si vlastní cenu (riziko pro 
malé NNO – pro firmu nemusí být velká částka, ale pro NNO je to hodně a spojení 
jména může mít pro firmu větší efekt). Není možné udělat celkový screening, vždy se 
najde část lidí, kteří danou firmu neberou – musíme si určit, kolik jsme schopní ztratit 
u určité části veřejnosti. 

 Jak určitá firma přistoupila k řešení určitých problémů v minulosti. 

 Národní divize vs. celá firma jako MNC. Připravit komunikaci a krizový manuál. 

 Důležitá komunikace, proč s byznysem spolupracujeme. 

 Možnost nadále kritizovat firemní dárce. 

 Jednostranné přebírání know-how ze strany firmy od NNO. Udržet míru vzájemného 
užitku. Hledání společného konsensu a cílů (viz. Nepodařená podpora pro 
fotovoltaiku).Jeden příklad může poškodit celý sektor (biopaliva, nemocnice 
v Zambii). Problém, když se institucionalizuje určitý podíl biopaliv nebo fotovoltaiku – 
musíme přiznat chybu, mrzí nás to, jdeme dál, kultivovat prostředí, řešit chyby. 

 Problém konkrétních projektů na míru od firmy – potřeba důkladné analýzy projektu / 
needs assessment a rizik a zpětná kontrola stejně jako u jiných projektů. 

 Hrozba zneužití pro jiné účely / policy práce – nutno definovat, za jakých podmínek i 
ujasnit si motivy. Odlišit typ spolupráce, do které jít a do které ne, pečlivě vybrat typ 
spolupráce s danou firmou. 
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 Finanční závislost – nutno diverzifikace portfolia financování, neutralizovat ty donory, 
kde je větší riziko ztráty finanční nezávislosti formou „multistakeholders“ přístupu i při 
financování – sdílené cíle i v multilaterálních firemních projektech. 

 Zneužití NNO pro získání grantu/zakázky v ZRS – tedy opět jednostrannost. 

 Negativní přístup k určité firmě nás může odříznout zcela od možnosti cokoliv změnit 
v sektoru (např. ČEZ a energetika a klimatické změny – nelze je zcela odstřihnout od 
diskuse o změnách). Měří se míra změny a potenciál změny, pozitivní přístup 
zlepšovat a kultivovat po dobrém to, co tam je.  

 Diskusí získáme nové pohledy, argumenty. 

 Jsou tu firmy, které jsou zcela mimo spolupráci? Asi existují (zbrojařské apod.). Ale je 
to otázka naší filozofie – část NNO, které s nimi budou chtít spolupracovat, bychom 
měli respektovat, že mají jinou filozofii změny. Není ale možné z toho dělat kodex a 
normu zakazovat s někým určitý typ spolupráce.  

 Zkušenost s Home Credit – oceněný ČvT za pokrok, ale zneužil – dal si na letáky, že 
ČvT doporučuje Home Credit. 

 Je nutný definovat cíl spolupráce a formu – debaty? Financování? Spojování jména? 
Ovlivňování? 

 Neexistuje bezpodmínečná pomoc a dotace od firem. 

 Co je cílem spolupráce? Chceme peníze nebo jinou formu – např. pro ovlivňování, 
diskuse? 

Existující typy spolupráce: 

 Např. poskytující služby – P.R., komunikace, grafika. 

 Policy/advocacy práce – např. výnosy s emisního obchodování – vznikla koalice mezi 
firmami a NNO (zateplování staveb, stavební firmy) pro využití proti klima změnám. 
Společné pozice, debaty s politiky apod. 

1. Realizace projektů v partnerských zemích  
o velký kredit, PR, velké NNO, filantropie, nebo projektová spoluráce, časem 

obhconí zájmy českých firem (SME). 
o Příspěvky na ZRS projekty – má asi jen Člověk v tísni, velké projekty.  
o Konsorcium při realizaci projektů – dělení dodávky na hard a soft části, 

doplňující.  
o Uchopitelné téma – je možné lépe získat prostředky od firem – i menší firmy. 
o Využití komunit pro dodávky velkým firem (viz CARE). Komerční spolupráce. 

2. Osvěta a GRV – rozšířit vnímání rozvojovky na globální udržitelnost 
o Zlepšování praxe firem a jejích dopadů (např. NaZemi a jejich průzkum 

outdoor firem o dodavatelských řetězcích). 
o Spolupráce přes CSR – přes malé projekty je možné se dostat k velkým 

změnám byznys modelu (změna výrobního nebo distribučního postupu). 
Forma komplexní spolupráce – výrobní postupy a změna prostředí i jako 
fundraising. 

o Spolupráce při definování CSR strategie vč. připojení se k myšlence a jejich 
vlastní propagace vůči veřejnosti, vezmou si téma za své a změna jejich 
myšlení (viz. Bageterie Boullevard). 

o Vysvětlit firmě, že ač má lokální byznys, tak může své zákazníky oslovit 
s globální vazbou. 

o GRV může podpořit CSR projekty mimo ČR. 
3. Policy/advocacy 
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o Spolupráce přes ILO. 
o Mezinárodní tematické sítě (pro multistakeholder) pro systémové změny 

(např. – naše NNO to ještě nereflektují, bylo by dobré podpořit, jak se zapojit 
do této spolupráce. 

o EDUFON – fórum pro představení inovativních vzdělávacích projektů, Praha, 
Brno, projekty se představují mezi firmami a NNO a síťuje se. 

2 Jak naše společné i rozdílné pohledy komunikovat navenek? – Ivona Remundová 

 Bude FoRS komunikovat jednotně? Shodneme se na společných tezích? A jak to 
budeme komunikovat? 

 Inzeráty za velké peníze vs. k čemu to vede a jaký to má dopad? 

 Podobné problémy v jiných oblastech: dopadová kampaň – jak strukturální fondy 
měly reálný dopad na ČR 

 Popularizační kampaň na vědu a techniku – zapojení studentů, proč se tomu 
věnovat. 

 Výzvy: neochota schopnost se přizpůsobit té cílové skupině, na kterou se 
zaměřujeme. 

 Jak srozumitelně vysvětlit smysl a dopad primárního výzkumu, dopad na společnost. 

 Pro nás: pohybujeme se ve sféře pojmů a hodnot, ale cílová skupina (veřejnost, 
politici apod.) to nebudou vnímat srozumitelně. Termíny a způsob komunikace – 
budeme je schopni polopaticky přenést na cílovou skupinu? Trpíme profesionální 
slepotou. Zkusme si vysvětlit naší babičce, co děláme a proč. 

 Maximální umění je popsat komplexní a složitou věc jednoduše.  

 Výzva:  
o dostat se mentálně na tuto úroveň – i politici jsou občané, jiné nástroje, ale 

způsob komunikace bude stejný. Jaký to pro ně bude mít přínos, jaké politické 
body to pro ně bude znamenat. Soft projekty se těžko prodávají, ale síla je 
v těch příbězích.  

o Roztříštěnost názorů, nejednotnost.  

 Most (přestřihnu pásku, data, kolik to ušetří) vs. vzdělávání (k dispozici je řada 
příběhů) 

 Výhoda: schopnost komunikace, běžně hovoříme s lidmi, jsme schopní mluvit. 
Musíme spolu pracovat při ovlivňování apod. 

 Vytvořit minimální komunikační minimum, na kterém se můžeme shodnout – hlavně 
argumentační minimum. Vydefinovat si 10 otázek a odpovědí a na ně být schopní 
stejně odpovídat. 

 Argumentář a jednotný hlas na všech úrovních. 

 Bude to trvat dlouho. 

 Mít jednoho ambasadora mimo sektor a politikou – dlouhodobě by za nás mohla stát 
a podporovat a vydupat sektor z prachu. Ušetří nám to peníze. Někdo, koho budou 
schopní vyslechnout i PS Parlamentu.  

Diskuse: 

 Chce mít FoRS společný argumentář? 

 Chceme mít jednoho ambasadora? 

 Máme spolupracovat s agenturou, která pomáhala propagovat nejdražší stezku. 

 Budeme působit důvěryhodněji, proces bude vést k tomu, aby FoRS fungoval lépe, 
příchozí organizace, které přijdou k hotovému, bude pro ně ušetření kapacit. 
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 Mít pro FoRS zlidštěný slovník – to by pomohlo všem. 

 Proces je možná důležitější než ta komunikace. Otázka, jestli navyšovat nebo 
nenavyšovat nebyla zřejmá. Kde ten stejný hlas je. 

 Není to jen hlas FoRS, ale sektoru, spolupráce s MZV a ČRA při tvorbě. 

 Co jsou cíle a ataky takového nástroje – honíme moc zajíců najednou. Musíme si 
ujasnit, co přesně chceme. Komunikační minimum je akorát tak ambiciózní. 
Argumentační materiál pro nejčastější útoky z veřejného prostoru a od politiků. Bude 
to mít i přidaná hodnota pro usazování naší strategie – co chceme, na čem jsme 
schopní se shodnout (ta míra neshody je vysoká). 

 Další přidaná hodnota – spolupráce s externími odborníky mimo náš sektor, dostat 
zpětnou vazbu, nutnost převyprávět to, co děláme. 

 Dobré komunikační minimum – obecně vnímání neziskového sektoru „blázni, co za 
málo peněz něco dělají“ nebo „vyžírkové, co žijí z grantů, a nevíme, co dělají“. 

 Připravit argumentář ze spřátelených médií a politiků. 

 Ambasador – problém, že sami nemáme vždy schopnost obejmout všechny 
souvislosti. Nejsme schopní se shodnout na jednom i na tom širokém obsahu. 
Nemůžeme očekávat, že bude mít veškeré znalosti. Spíše upozorňovat na ty globální 
výzvy a tím by to skončilo. Popisovat, že se globální kontext mění a že je třeba, aby 
česká společnost začala vnímat ty problémy. Spíše nastolovat otázky než se 
zapojovat do diskuse. 

2.1 Doporučení pro FoRS 
o Jak zajišťujeme pozitivní dopad a udržitelnost naší práce? K jaké změně 

přispíváme? 
o Zazněl rovněž názor, že neúspěchy by měly být uváděny např. ve výročních 

zprávách. FoRSu bylo doporučeno, aby došel k dohodě, jak si dávat zpětnou 
vazbu (i kritickou) mezi jednotlivými organizacemi ve FoRS a zamezit výměnu 
názorů skrze média a podkopávat si tak vlastní dopady, či zveřejňovat obsah 
fóra určeného jen členům a pozorovatelům FoRS.  

o Ohledně používaných technických a odborných termínů, které komplikují 
správné chápání našich sdělení, je třeba zlidštit slovník (jedna organizace se 
o to právě pokouší).  

o Bylo též doporučeno budovat dobré vtahy se sousedy naší kanceláře, aby 
porozuměli tomu, co děláme.  

o Rolí FoRS by mělo být ujasnění, co je cílem společné komunikace – snaha 
zajistit podporu veřejnosti i politiků, vybrat společné poselství/argumenty. 
Také bylo zmíněno, že role FoRS by měla být spíše v rámci obecné advocacy 
a policy práce, ne v konkrétních tématech. FoRS by měl podporovat 
různorodost (např. menší organizací v neprioritních zemích), provozní věci a 
vzájemný respekt.  

o Také by měl předávat dobré zprávy (i malá změna je dobrý vklad, pracovat 
s osobní výpovědí), zohlednit ne/fungování médií a doplňovat zjednodušené 
pohledy. Sdělení by měla být jednoduchá  - proč ZRS, proč GRV.  

o Problémy by měly být jednotně a celistvě komunikované. Jako sektor bychom 
se neměli tvářit nadřazeně (děláme dobro) nad privátním sektorem, spíše 
stavět mosty. 

o Souvislosti mezi praxí rozvojové spolupráce/polic a osvětou  
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o Ve FoRS by se měly nastavit dlouhodobé mechanismy – nejen pracovní 
skupiny, ale také správní rada a valná hromada – strategické a praktické 
průběžné vytváření strategií a priorit. 

o Financování 
o zvýšit tlak na státní/nestátní donory, zrušit prioritní země, vypisovat grantová 

řízení v souladu s iniciativou neziskových organizací ne donorů. 
o Zazněla otázka, jaká je přidaná role severní neziskové organizace. Nejdřív 

kapacitní struktury v jižních zemích, až poté práce na „severu“? Jižní 
neziskové organizace zatím nejsou připraveny převzít vše do svých rukou. 
Budeme si umět přiznat, kdy budou jižní země připraveny? Řeknou si sami. 
Aktuálním trendem je decentralizace.  

o Pokud jde o komunikaci a osvětu na veřejnosti. Je otázkou, zda veřejnou 
vůbec zajímá, zda jsou neziskové organizace v oblasti rozvojové spolupráce 
nezávislé. Zazněl názor, že jde pouze o interní otázku. Lidé spíše oceňují 
viditelnou pomoc a průhlednost – na příklad konkrétní příběh malé neziskové 
organizace. Nezávislost veřejnost řeší v tu chvíli, kdy se něco stane, důležité 
u firemních dárců. Zastupitelé organizací by měli vytvářet vztahy s lidmi, 
komunikovat přes přednášky nebo osvětové akce.   

o Jsou v otázce financování důležité komerční aktivity NNO? Mohou to být 
potenciální finanční zdroje na projekt. Podle zkušeností diskutujících má např. 
prodej předmětů určitý přínos, ale důležitější je to, co prodej předmětů přináší 
pro PR. Nicméně zaznělo doporučení, že je dobré nastavit účastnické 
poplatky za každou pořádanou akci.  

o Posledním diskutovaným tématem byla etika firemních dárců. Většina 
diskutujících má v rámci organizace tzv. black list donorů a striktně jej 
dodržuje (v tomto směru kritika vůči FoRS). Apriori zamítat všechny firemní 
peníze není dobré, nicméně je vhodné si nastavit vnitřní kodex etického 
financování.  Několik organizací používá strategii konsensu, musí se na 
kodexu shodnout všichni. Rozhodně není vhodné brát peníze od firem, které 
kritizujeme, ani od jejich konkurentů.  

o Spolupráce s privátním sektorem:  
o Návrh na MZV/ČRA vytvořit program pro CSR projekty a multistakeholders 

přístupu – osvěta a policy. Vytvořit mechanismus financování spolupráce 
NNO a soukromého sektoru v oblasti – je to dodatečný incentiv a pobídka, 
aby to ty NNO dělaly, není to ale nutně potřeba k tomu, aby ta spolupráce 
probíhala. Pokud bude vytvořen tento prostor, tak to bude mít šanci vyčlenit 
určitou systematičnost. Vyčlenit člověka, který se té zmapování spolupráci 
mohl věnovat. 

o Ale není možné to takto institucionalizovat – je třeba, aby si to ta NNO 
uvědomila a sama chtěla a vyčlenila zdroje a kapacity, jinak to nebude 
efektivní.  

o Vyvolávání pocitu viny – vy jste ti, co vyděláváte, tak musíte dávat peníze na 
NNO a rozvojovku. Byznys propaguje úspěch vs. NNO vypráví o negativních 
věcech.  

o NNO jsou úspěšné, ale nejsme schopni sebevědomě prezentovat náš úspěch. 
Ale my se zase nemůžeme stát těmi marketéry. Ale NNO nesmí být vnímaný 
ze strany byznysu jako ten, kdo stále natahuje ruku. Pozor na stereotypy 
z obou stran! 



 

 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  
 

o Pojďme si říct, co je ten mechanismus pro MZV ale taky to, co jsou už ty 
existující mechanismy, zvát lidi zvenku a diskutovat. Nehledě na mechanismu.  

o Potřeba ale konkrétního, specifického výkopu, konkrétní téma – ale to je na 
každé NNO. 

o Má FoRS vůbec tuto spolupráci facilitovat? Nebo to nechat na bilaterální 
cestu.  

o Platforma musí vytvářet rámec, příležitosti pro konkrétní příležitosti, pomáhat 
organizacím, jak to dělat. 

o Vytvořit téma pro HUB setkání mezi byznysem  
o Jít o dva-tři kroky dále a vydefinovat si typy práce, potřeb NNO a k nim 

napasovat typy firem, připravit možné setkání pro určitý typ spolupráce 
(realizace ZRS projektů, CSR apod.).  

o Přistupovat k tomu trochu ad hoc a nebudovat spolupráci pro spolupráci, ale 
pro jasný a konkrétní účel (např. k prosazení určitého cíle/tématu – např. 
emisní povolenky apod.). 

o V jakých našich tématech máme mezi firmami spojence? Při našich aktivitách 
přemýšlet, s jakými aktéry spolupracujeme. 

o Asi bychom neměli vstupovat do policy práce vztahu byznysu a rozvoje.  
o Vytvořit koncepci na spolupráci NNO a firem a zapojování firem do ZRS? 

Musíme si připravit argumenty, abychom nebyly příliš v defenzivní roli. 
 

 


