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1 Česká rozvojová spolupráce na křižovatce - Odpovídá Česká 

rozvojová spolupráce na současné globální výzvy 

1.1 Panelová diskuze: Výzvy pro rozvojovou spolupráci v 21.století 

1.1.1 Jana Miléřová 

 Cíl: pozastavit se nad tím, k čemu ZRS slouží, jak ji vnímáme a jestli splňuje roli, 
kterou by měla na globální úrovni hrát. 

 Přitáhnout do ČR témata, která nám bývají vzdálená, porovnat s názorem českých 
NNO. 

 Program bude zaměřený hlavně na diskuse. Hlavní bude aktivita účastníků. 

1.1.2 Jan Bárta 

 Svět se rychle mění. Podaří se nám definovat novou roli české ZRS? Jak k jejímu 
obrazu přispívá vzdělávání a osvěta?  

 V českém prostředí dochází ke specifiku: generační problém a rozdíly v nahlížení 
významu rozvoje. 

1.1.3 Šimon Pánek 

 Euroamerický svět je v krizi, ale hlavně kvůli tomu, jaké jsou změny ve zbytku světa. 

Euroamerický svět prochází propadem, kdežto ty nové ekonomiky rostou a ne vždy 

se chovají podle našich představ. 

 Náš „euroamerický mejdan“ se po 20 letech zadrhl, již není možné pokračovat 

v dosavadní spotřebě. Navíc zde sílí negativní psychologické očekávání, , na rozdíl 

od chudších zemí se v Evropě a Americe do budoucna lidé dívají s negativismem 

(naopak např. v Indii většina lidí své životní vyhlídky vidí pozitivně). 

 Média razí syndrom špatných zpráv – nesnaží se o vyvážený pohled, ale hledí spíš 

na svoji prodejnost. 

 Potřeba odstupu, nadhledu, vlastního kompasu ve všeobecném naladění 

 Volání po novém pořádku je nesmyslné. Je třeba vnímat evoluci a postupně 

napravovat ten nedokonalý rámec, ve kterém se pohybujeme. Neměli bychom se 

nechat mást tím, že to špatné by se dalo změnit za něco lepšího – to je utopie. Nový 

sociální konflikt s cílem lepšího světa je intelektuální nedostatek lidí, kteří o něm 

mluví. 

 Nemůžeme ale zůstat u dnešní ZRS – důležité jsou přesahy. Například zamezit 

daňovým únikům do daňových rájů a zlepšit zdanění a multilaterální přistup, který se 

po éře Bushe ze světové politiky vytratil. 

 Krize v Sýrii je příkladem klasického kolapsu racionálního uvažování, vytváří 

podmínky pro utrpení, moc peněz, kdy není možné dojít k multilaterálnímu jednání 

a nové dohodě. Dnešní svět vychází z uspořádání postaveného po 2. světové válce, 

což už nefunguje, je nutná změna i pro země BRICS.  

 Racionalita by měla převážit a všechny země se podílet na multilaterální dohodě. 

 Další hodnota: dobré vládnutí. I u nás se ztrácí spousta prostředků z Eurofondů, tj. 

v jednom z nejvíce strukturovaných systémů, kterým EU je. Nemůžeme se proto divit, 

kolik peněž se ztrácí v rozvojových zemích. Governance/vládnutí je důležité vnímat 

jako něco, co lidé vyžadují. Empowerment souvisí i se sebevědomím. Demokracii 

často lidé nechtějí – vidí za ní demokracii v U.S. smyslu. Ale spolurozhodování si o 

tom, co se jich týká, a usilování o svá práva - to chtějí. Proto je klíčová podpora 



občanů, místních NNO a dalších v tom, že je to jejich země a že si mají o ní 

rozhodovat. Hardware není to hlavní, ale aby si lidé vzali část moci do svých rukou.  

 Tyto hodnoty často unikají – jsme pohlceni projekty a ročními plány. 

 I mezi rozvojovými zeměmi jsou země špatně řízené a dobře řízené – to působí 

propastné rozdíly, např. Botswana vs. Zimbabwe. Není to jen nutně otázka fungující 

demokracie, ale alespoň občasné změny u moci. 

 Otázka přechodu NNO na konzultanty a ty, co zajištují monitoring – tlačí to lidé, co 

nedělají projekty. Vítězí tak koncept nad realitou. Ale realita není taková, aby si místní 

NNO byly schopné realizovat vlastní projekty.  

o Z toho i vyplývá, že ZRS ČR bude ještě dlouho o implementaci jako dosud. 

Těžko vymyslíme něco nového. Máme malou ZRS, která by měla být 

inovativní, zaměřená na přenos know-how, soft projekty, podporu kapacit. 

Nemáme na financování velkých infrastrukturních projektů.  

o Technické projekty mají platit velcí donoři, kteří se mohou lépe vyrovnat 

s transakčními náklady. Máme dost zajímavé kapacity mezi NNO, firmami i 

vysokými školami. I hard komponenty jsou potřeba, ale je třeba sledovat, kde 

je naše přidaná hodnota – tedy v soft projektech. 

 Důležité je mít přísnější evaluace, zohledňování, komu prostředky svěřit – tj. mezi 

kvalitní realizátory, lepší a hlubší identifikace a zacílení. Realizátoři by měli být poctiví 

a snažit se o implementaci se skutečnými dopady a nejen s cílem realizovat projekt. 

 České NNO nemohou působit v zemi krátkodobě, ale je zapotřebí dlouhodobá 

přítomnost v zemích, jen ty velké NNO jsou schopné to zajistit nebo na jednu zemi 

zaměřené NNO tak, že kombinují různé zdroje a snaží se být konkurenceschopné. To 

přináší skutečnou znalost prostředí. To co selhává, je právě ta neznalost (viz kniha 

Poor Economics: A Radical Rethinking of the way to fight Poverty).  

Diskuse: 

 Proč NNO více netlačí na své vlády, aby vyvíjely tlak na země, které mají peníze, aby 

se více staraly o své lidi? Např. Angola má peníze z ropy a diamantů. 

o Dobrá poznámka, ale kulhá v realitě – ti, kdo to mohou změnit, jsou právě 

Angolané. Nelze být watchdog a zároveň velkou implementační agenturou. 

Pokud chceme dělat projekty, tak nelze být zároveň nezávislí.  

 Jak představit veřejnosti, co je skutečně potřeba v rozvoji – např. vybrat na postavení 

školy je snazší než na demokratizační projekt.  

 Dotace nyní nelze udělovat ne-českým subjektům. Ale v rámci odvázání pomoci bude 

část výběrových řízení (kromě dotací) probíhat přímo v rozvojových zemích. Ústup 

ČR z Afriky je chyba. NNO se mohou stát subdodavateli a experty pro partnerské 

země. 

 Ukázalo se, že všechno globální rozvojové vzdělávání nestačí, když lidé na sobě 

pociťují dopady krize – nikdo se proti krácení rozpočtu na ZRS nevzbouřil. DFID např. 

skončila veškeré projekty zaměřené na veřejnost s tím, že celá ODA půjde na 

projekty na Jihu potřebným příjemcům. A nikdo se proti tomu vůbec neohradil. 

 Rozvojovku nemohou dělat pesimisté a demagogové. Je potřeba podpořit 

sebevědomí a předvídatelnost.  

 Neřešíme tu otázku multilaterální rozvojové spolupráce, ale multilaterální politiky – tj. 

společné řízení světa. Nebezpečné je právě to závodění v Africe – poskytují se tu 

bezpodmínečné peníze vládám i na podporu diktátorů. Ale otázka zní: Kdo má tento 

new order dělat? Osvícení politici? My je můžeme trochu ovlivnit – ale jsou to 



především šéfové EU, US, Číny. Je třeba je tlačit na budování racionálního způsobu 

mezinárodního jednání.  

1.1.4 Olivier Consolo 

 Současná situace se z hlediska CONCORD může shrnout do dvou hesel: 
o Mezinárodní agenda se opravdu nachází na křižovatce, projevuje se to stále 

více. 
o „Business as usual is not an option“ – zažité přístupy již nefungují, je třeba 

hledat nová, inovativní řešení. To neplatí jen pro vládní a mezinárodní 
instituce. Se změnou musíme všichni začít především u sebe. 

 Rozvojová pomoc je stále jedním z hlavních nástrojů pro naplňování solidarity mezi 
státy, poskytuje i prostor pro diskusi nad tématy, která se týkají nás všech. I rozvojová 
pomoc má ale svá omezení: nemůže zohlednit faktory, jako jsou mimo jiné 
mezinárodní obchod, změny životního prostředí, lokální konflikty. Mezinárodní 
společenství musí proto společně navrhnout, ověřit a využít nové cesty a řešení 
v tomto kontextu. 

 Evropské organizace občanské společnosti nejsou jen poskytovateli služeb. Mohou 
také vést dialog se státními institucemi a aktéry, zodpovědnými za špatné přístupy 
k rozvoji. Cílem není jen pomoc chudým lidem na Jihu, ale vytvořit lepší svět jako 
celek. Nové členské státy se v CONCORD ozývají s názorem, že rozvoj nespočívá 
pouze v sociálních službách, ale především v demokratizaci, prosazování lidských 
práv, transformaci a příznivém prostředí (enabling environment) pro občanskou 
společnost. Je třeba se zaměřit na to, jak se stát skutečnými politickými aktéry, 
působícími v Evropě i z Evropy do zbytku světa. 

 Na našich sděleních je vidět, že do určité míry se nám daří toho dosáhnout a že 
občanská společnost stojí opravdu ve středu společenských změn. 

 Při debatách o rozvojovém sektoru je třeba zohlednit všechny různé přístupy, které 
se v poslední době objevují. 

 Dvě hlavní oblasti agendy CONCORD jsou v této chvíli: 
o Politický narativ CONCORD, definování vlastní politické agendy 
o Proces tvorby agendy po roce 2015, který probíhá na mnoha úrovních a je 

ovlivňován mnoha aktéry. Společná otázka je: jaký model rozvoje může 
fungovat pro všech 7 miliard lidí na planetě? 

 CONCORD k tomuto tématu vydal důležitou publikaci, kterou představil v Evropské 
komisi – nejen komisaři pro rozvoj, ale také komisaři pro životní prostředí, což je 
důležité. 

 Na závěr poznámka k citlivému tématu – k Evropské unii jako takové. Mnozí mohou 
EU vnímat jako příliš byrokratickou, ale stále zůstává jedinečným systémem pro 
tvorbu a řešení společné agendy. Pokud chceme vidět změny, je jen na nás, 
abychom byli aktivní a prosazovali svou vizi světa, jaký chceme. 

1.1.5 Sara Worku Zergaw 

 Etiopie je v poslední době jedním z hlavních příjemců oficiální rozvojové pomoci a 
soukromých zdrojů. 

 Podle OECD-DAC statistiky činila ODA v roce 2006 1,94 miliardy USD, díky čemuž je 
Etiopie 7. největším příjemcem pomoci mezi 169 přijímajícími rozvojovými zeměmi 
v současné době.  

 V současnosti přijala Etiopie pětiletý rozvojový plán (GTP) 

 Co je důležité 
o Zajistit existenci možných rozvojových politik a strategií, které dopomohou ke 

zvýšení účinnosti pomoci 
o Zásadní rozvojové intervence aktérů rozvojové spolupráce  
o Podpora přímých zahraničních investic 



o Změna strategií (z krátkodobých na dlouhodobé intervence)  

 Role pomoci ve snižování chudoby 
o Obecně platí, že pomoc překonává pasti chudoby, zvyšuje ekonomický růst a 

zlepšuje životní úroveň 
o Nástroj k překlenutí mezery mezi domácími zdroji a devizovými rezervami  
o Význam jako zdroj financování pro rozvoj kapacit 

 Lidské kapacity 
 Správní kapacity 
 Budování institucí 
 Policejní reformy 

o Sociální péče a posílení:  
 Zlepšení sociálních vztahů v rodině a na úrovni Společenství 
 Zlepšení relativního sociálního postavení nejnižších vrstev společnosti, 

menšinových etnik a přistěhovalců   
 Poznání sociálních preferencí ostatních 

o Důležitý nástroj pro realizaci národní strategie rozvoje a k překonávání 
nedostatku kapacit v poskytování veřejných služeb  

o Zvyšuje veřejné výdaje pro nejchudší obyvatele a má pozitivní vliv na 
ekonomický růst 

o Nástroj k přechodu od uspokojivého k udržitelnému růstu  
o Umožňuje podporu širších intervencí a doplňuje národní strategie  

 Přidaná hodnota pomoci oproti privátnímu sektoru:  

 

 Co je zapotřebí od aktérů rozvojové spolupráce - intervence by měly být:  

o Táhnuté poptávkou 

o Měly by přijmout rozvojovou politiku přijímající země 

o Zaměřené na přenos znalostí a technologií přizpůsobený kontextu dané země 

o Brát v úvahu měnící se rozvojovou dynamiku rozvojových zemí 



o Dlouhodobé 

o Řešící problém nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva 

o Zahrnující environmentální témata, gender a problematiku HIV/AIDS 

 Pozice evropských NNO:  

o Měly by být partner pro rozvojové organizace v dané zemi 

o Rozvojové intervence by vždy měly být v souladu s rozvojovými prioritami 

dané země 

 Udržitelnost projektů vyžaduje: 

o Participativní přístup ve všech fázích projektového cyklu 

o Zahrnutí dané komunity, použití lokálních zdrojů 

o Lépe se zaměřit na soft rozvoj – lepší učit jak chytat rybu než jak jíst rybu 

o Úzká spolupráce s komunitními organizacemi (CBOs) 

o Projekty zaměřené na pocity komunit 

o Spolupracovat s privátním sektorem 

o Podporovat vytváření kapacit partnera 

 Výzvy 

o Nedostatečná koordinace institucí  

o Finanční krize 

o Vztah mezi veřejným sektorem a vládou 

o Některé intervence vytváří syndrom závislosti 

o Neschopnost pracovat na podpoře lidských práv 

1.1.6 Diskuze 

 Z řad účastníků nejprve zazněl dotaz na to, jak NNO vnímají přesun ZRS na Jih a 
s tím spojenou změnu role severních/evropských NNO, tj. ztrátu role 
poskytovatelů služeb. Další dotaz na české NNO se týkal jejich nedostatečné kritiky 
těch místních partnerských vlád, které získávají relativně dost prostředků z prodeje 
nerostných surovin na jejich území (tj. dynamicky se rozvíjející země). Právě 
v kontrole využívání prostředků ODA ze strany těchto vlád je naprosto zásadní velká 
role severních NNO.  

o V odpovědi jeden ze zástupců NNO souhlasil s ukončením role severních 
NNO jakožto poskytovatelů služeb, ale nadále viděl velkou roli v přenosu 
know-how, technologie, nalézání modelů řešení.  

o Také zazněl názor, že severní NNO ještě stále zůstávají implementátory i 
přes větší distribuci prostředků přímo na Jihu, vzhledem k omezené kapacitě 
místních subjektů.   

o Zmínil i posun k realizaci velkých mnohamiliónových (EUR) projektů 
s dlouhodobou přítomností v dané zemi, tj. odklon od malých solitérních a 
neudržitelných projektů vytržených z kontextu.   

o Také zde zazněl názor, že rozvojové projekty jsou neúspěšné kvůli 
nedostatečné znalosti místního prostředí, že nerozumíme dostatečně tomu, 
jak se lidé na Jihu rozhodují, jaké jsou mocenské vlivy apod.  

o Ohledně kritické role vůči vládám příjemců by spíše měla hrát česká vláda. 
Ale v některých zemích, kde je např. velký vliv Číny poskytující 
bezpodmínečné prostředky, česká vláda ani NNO nemají vliv. Zároveň je 
nutné si uvědomit, že pokud NNO pomáhají extrémně chudým v partnerských 
zemích, nemohou si dovolit být absolutně nezávislí a kritičtí.  

o Také zaznělo, že se lépe získávají prostředky na stavbu školy, než na kritiku 
vlád příjemců. Je tedy nejspíš nutné lépe vysvětlit veřejnosti, jaké činnosti 
jsou nezbytné.  



o I v rámci mezinárodních sítí NNO je patrná větší síla implementačních 
kanceláří vůči donorským a jejich větší zájem mít větší účast na rozhodování.  

o ČRA také chystá určité změny, např. část výběrových řízení pro dodávky se 
uskutečňují přímo v zemích příjemců (oproti tomu dotačních výběrových 
řízení se mohou účastnit pouze české subjekty).  

 Ač je GRV a osvěta je v naší zemi zásadní oblast, veřejnost stále nemá dobré 
znalosti, naopak má falešné představy. Byly zmíněny i odstrašující příklady: např. ve 
Španělsku, kde došlo k velkému snížení rozpočtu na ZRS, proti tomu veřejnost 
vůbec neprotestovala, vlastní problémy považovala za důležitější. Naopak ve Velké 
Británii se vždy deklaruje, že ZRS bude zachovaná za každé situace, také je zde 
tendence veškeré prostředky směřovat na Jih, což veřejnost naprosto podporuje. Je 
tedy nutné sledovat situaci v dalších zemích a pracovat s veřejností. Pokud ZRS 
chceme obhájit, měli bychom vysvětlit, že je určená těm nejpotřebnějším.  

 Dále zaznělo, že nejspíš dobré, že se nás začínají dotýkat globální problémy, 
chudoba, které nás přimějí pochopit, že jsme součástí propojeného světa. Právě 
v tom osvěta spočívá a bylo by dobré využít tohoto momentu.  

 Zazněl i ten názor, že se nejedná o novou agendu, že základní pilíře (MDGs) budou 
podobné a že základní výzvy se nemění, ale vetší důraz se klade na 
„empowerment“ a snahu o dobré vládnutí. 

 Další otázka se týkala financování ZRS – co vše se dá do ODA započítat, co 
členství v DAC OECD pro českou ZRS znamená? Zástupce NNO znovu připomenul, 
že diskuze není o objemu peněz, který je relativně vetší, ale spíš se jedná o změnu 
konceptuálních přístupů. Hlavní je pomoc místním lidem se špatným vládnutím 
v tom, aby si sami vynutili změnu.  

 Další z názorů se také dotýkal nezbytnosti budování místních kapacit, tak aby 
místní obyvatelé byli schopni vlastní problémy řešit sami. Naše role je společné 
partnerství, podpora místních struktur. ZRS také nemohou dělat pesimisté a 
demagogové s utopickými vizemi. V tomto by naše historie mohla poskytnout 
komparativní výhodu. Nezbytné předpoklady jsou dostatečné sebevědomí a 
předvídatelnost. Je také velkou diplomatickou a rozvojovou chybou, pokud odejdeme 
ze země, kam vstoupí nový koloniální donor.  

 Jiný účastník naopak zdůraznil, že není dobré zůstávat v pozici, že jsme dobří v tom, 
co děláme a s nikým se nebavit. Svět se totiž mění, dochází k posunům. Důležité je 
diskutovat o roli multilaterální spolupráce. Jedná se o klíčový paradigmatický zlom. 
Nestačí pomáhat chudým komunitám k větší emancipaci, ale je nutné také pomáhat 
přetvářet prostředí, protože mnoho problémů místní vlády neovlivní, je nutné dojít ke 
globální smlouvě. Věnujeme tomu dostatečně velkou pozornost? Co české NNO 
mohou dělat? 

 I přes souhlas s výše zmíněným však zazněl názor, že by se této situaci neměla 
dávat nálepka nové agendy. Spíše než o multilaterální rozvojovou spolupráci se 
jedná o politiku. Důležité je zapojit země skupiny BRIC do racionální debaty, aby se 
neopakovalo soupeření o mocenský vliv v Africe jako v dobách studené války, což 
poté přispělo k vzestupu diktátorské generace. Toto ovlivňování by mělo být rolí 
osvícených politiků (které se zase můžeme pokoušet ovlivňovat my, experti, think-
tanky). Je nutné budovat racionálnější způsob mezinárodních rozhodovacích 
procesů. 

 V diskuzi také zazněl názor, že se na příkladu klimatických změn dobře ukazují 
limity dosavadního přístupu k ZRS, kdy se prosazují dočasná řešen. Je ale nutné 
řešit příčiny na globálních fórech i na národní úrovni, např. ovlivňovat vlády 
produkující emise na základě konkrétních argumentů z našich projektů.  

 Další dotaz se věnoval roli osvěty – má to být propagace ZRS nebo vytváříme 
globální společnost, a co znamená pro české NNO.  

 V podobném duchu byl i další příspěvek – na jedné straně máme ZRS, ale na druhé 
straně má ČR negativní dopad na rozvoj (např. člen investičních bank s podíly 



v energetice a těžbě surovin, poskytující půjčky do rozvojových zemí, kde se tímto 
posiluje energetická chudoba. NNO, ve spolupráci s evropskými NNO, by tedy měly 
vyvíjet tlak na českou vládu, aby prosazovala pozitivní kroky.  

 Diskuze byla zakončena stanoviskem, že stávající ZRS je nedostatečná, že je nutné 
ji rozšířit, a právě zde je role think-tanků a názorových koalic. 

1.2 Worldcafé 

1.2.1 Role ZRS v kontextu implementace projektů na Jihu – Jana Miléřová 

 Kontext a problémy 
o ZRS by měla přinášet mutual benefits, měla by být vzájemná vyvážená (je 

otázka, jak chápeme benefits) 
o Potřeba řešit místní potřeby (local needs) 
o Informovaný souhlas (informované priority) – sami lidé musí projít procesem 

identifikace příčin, problémů a možností řešení, projekty by měly být demand-
driven, příčinou je do jisté míry nedostatek politické vůle (mohou ovlivnit i 
NNO – potřeba kampaní). Místní musí sami pochopit, co chtějí, musí projít 
identifikací. 

o Potřeba pokory a spolupráce (z obou stran) - není dostatečná pokora ke 
kultuře, k tomu, jak lidé vlastní problémy řeší, převažuje v NNO vlastní způsob 
řešení (ovlivněný kulturním paradigmatem) 

o Na druhou stranu může vést až ke strachu sdělovat své názory a zkušenosti  
 Severní NNO mají právo sdělovat své názory a své přístupy – NNO 

mají občas přílišnou obavu z narušení kulturního kontextu v zemi – 
přesun informací je nutný a snaha o sdílení našich zkušeností (nebát 
se říkat i nepříjemné pravdy) 

 Bez určených mechanismů nelze očekávat, že bude člověk mít pokoru 
o O těchto problémech se stále mluví, proč nepřichází řešení, proč to některé 

organizace nedělají  
 Nedostatek sebevědomí NNO, nedostatek politické vůle, problém 

v podmínkách výběrových řízení 
o Sami lidé v RZ spíše preferují dodávku hard materiálů, soft projekty nejsou 

tak oblíbené (zároveň se na ně lépe získávají finanční prostředky)  
o Je potřeba zaměřit se také na systémové změny, ale není dostatečná vůle, 

podpora, hůře se uskutečňují 
o Potřeba, aby projekty byly demand-driven (je také otázkou politické vůle) 
o Bez práce s komunitami nelze pochopit změny 
o Ovlivňování politik je potřeba, vše je politická hra – většina NNO se do 

politiky nehrne 
o  financování na NNO na Jih – vyvolává problém brain drain – místní kapacity 

odcházejí do zahraničních NNO 
o Potřeba změny přístupu a změny myšlení 
o Jakýkoli rozvojový projekt je zásahem do místní kultury, přináší naše řešení 

a náš přístup 
o Potřeba budovat dlouhodobé partnerství a důvěru  

 Problémem je krátkodobost většiny projektů 
o Jde ošetřit tak, že NNO nebude myslet v projektech, ale v programech 

(potřeba dlouhodobé strategie) – zlepšuje se 
o Pro systémové změny potřeba spolupráce s místními NNO 
o Dlouhodobé působení je základ, dlouhodobé působení organizací, expertů 

atd. – vytváří v zemi klima k překonávání problémů (potřeba, aby se 
v koncepci, zákonech atd. neměnily příliš rychle krátkodobě priority) 

 Financování 
o Členství ČRA v OECD DAC – jedna z hlavních podmínek v evaluační zprávě 

bylo odvázání pomoci 



o Lépe se shánějí finance na konkrétní věci, ale systémové změny je také 
potřeba financovat 

o V tuto NNO ještě nejsou schopny spolupracovat ve velkých konsorciích 
(většina NNO není ještě připravena – po stránce kapacit, sebevědomí atd.) 

o NNO nemají dostatečné kapacity dělat privátní fundraising 
 Nikdo dostatečně nepracuje s privátními filantropy (myšleno jako velice 

úzká skupina velmi bohatých lidí), kteří se začínají objevovat  
 neumíme jednoduchými slovy říct co chceme, chybí sebevědom 

o Na projekty probíhající v české prostředí, či realizované českými subjekty se 
shánění peníze snáze (pro dárce lépe kontrolovatelné, srozumitelnější, vyšší 
zpětná vazba)  

o Potřeba myslet i finančně v dlouhodobých programech (nejen NNO, ale i 
ČRA) 

o Budget support – špatné, utopí se mnoho financí (i když dle kritérií splňuje 
kritéria partnerství), menší projekty jsou více uhlídatelné (příklady 
neschopnosti uhlídat finance i v ČR – strukturální fondy EU) 

o Mikrofinanční financování jako cesta k většímu zapojení příjemců a 
soukromého sektoru (také splňuje podmínky partnerství) 

o Potřeba získávat finance na dostatečnou analýzu před zahájením projektu a 
needs assesment (potřeba velmi asertivně sdělovat tyto požadavky MZV, 
potřeba dostatečně vyargumentovat a obhájit si, stejně tak potřeba dostatečně 
obhájit výši platů (tlak na snižování osobních financů u zaměstnanců NNO ze 
strany MZV byl silný) 

o Potřeba generovat místní zdroje (ČRA se snaží v Zambii, přidaná hodnota 
ČR je přenos know-how, před projekty se sepisuje Memorandum of 
Understanding) – otázka politického tlaku – potřeba vytvářet na vlády 
rozvojových zemí tlak, aby byly schopni sami se postarat o své obyvatele 

o Možnost připojit se k projektům, které jsou realizované RZ 
o Příspěvky od CBOs (matching fund) 
o Moc se upínáme na stát, jako hlavního dárce, ale je privátní dárci jsou také 

potřeby 

 Role českých NNO 
o NNO se nedaří jednoduše sdělovat, co dělají, svou přidanou hodnotu, své 

schopnosti 
o Potřeba práce s komunitami i systémových změn 
o Potřeba většího důrazu na vládu, kampaně, fungovat jako watchdog 
o Schopnost vlastní exit stratégy (z projektu, země) 
o Potřeba dlouhodobé strategie, nejen lov grantů (z projektových žádostí je 

poznat) 
o Chybí přenos informací (mezi praxí rozvojové spolupráce, advocacy a GRV, 

nedostatek příkladů)  
o Role českých NNO - budovat mosty mezi lidmi a partnery 
o NNO budou potřeba na obou úrovních – na úrovni ČR i partnerské země 
o České NNO – potřeba zvýšení zodpovědnosti, do jaké míry reagujeme na 

negativní změny a negativní dopady 
o Potřeba důraznějšího hlasu u NNO vůči státu – potřeba konstruktivní kritiky 

konkrétních úkonů – pro toto je však potřebná shoda všech NNO, což je 
problém 

o V projektových žádostech je vidět, zda je to lov grantů nebo budování 
partnerství 

o Chybí rámcová strategie, dlouhodobé strategické plánování, dlouhodobé 
program  

o Potřeba zaměřit se na jedno téma, specializace (už mají západní NNO) 
 Výsledky sebeevaluace podle kodexu – NNO nemají stanoveny 

strategické priority (sektorově atd.) 



o Pracovníci české NNO jsou většinou mladá generace, nedaří se 
profesionalizace – důvody: nízké plat, nejsme schopni si obhájit vysoké platy 

o Neexistuje systém sběru dat, provázanost mezi praxí a advocacy a GRV 
o Do jaké míry jsou dlouhodobě NNO zodpovědné za svou práci, nebo jen 

krátkodobě reagují na změny 
o Chybí příběhy a zkušenosti z projektu pro GRV 

1.2.2 Role zahraniční rozvojové spolupráce na globální úrovni – Petr Lebeda 

o Jak efektivně mohou české NNO přispět k řešení globálních problémů? 
o Důraz na větší spolupráci na uceleném řešení globálních problémů: únik kapitálu, 

mezinárodní finanční toky, mezinárodní zdanění, postupující klimatické změn 
o Kontext a problémy 

o V novém rozvojovém rámci se uvažuje o tom, že nebude koncipován jako 
klasické MDGs, ale jako velký politický obchod. 

o Pokud nebude existovat domluva v oblastech jako obchod, životní prostředí a 
migrace, krize se vrátí. 

o Evropa potřebuje více obchodovat s J, který má zájem exportovat 
zemědělskou produkci a lidi – klíčový politický problém, nelze oddělit s diskuzí 
o migraci 

o změna klimatu: přechod na zelenou ekonomiku je klíčový problém. Vyvstávají 
otázky jako, kdo by měl financovat 

o rozvojová spolupráce ovlivněna širokým kontextem 
o Hlavní výzvy: 

 Nízké sebevědomí občanské společnosti, že opravdu v rámci naší 
demokracie jsme schopni přinést větší změny 

 Chybí experti 
 Komplexní problematika = velká výzva 
 Pokud organizace expertní je – selhává komunikace 

 veřejnost téma nevnímá, je na povrchu, nedává se tomu 
váha, vůbec problém nekomunikace zahraniční politiky 

 nízká informovanost a pochopení procesů, včetně oblasti 
GRV – dostatečně se nereaguje na aktuální změny, 
zakonzervovanost v základních procesech 

 neschopnost médií propojit si věci, pochopit 
 proč se veřejnost/politici nezajímají – nezájem nebo nerozumí 

o Financování 
o Multilaterální ZRS je nyní jediným přímým nástrojem pro řešení globálních 

problémů. 
o V ČR ale není dohled nad tokem těchto peněz – a jejich efektivním 

vynakládáním. 
o Natož, aby tyto peníze podporovaly politickou aktivitu 
o je nutné multilaterálnost v ČR reformovat a zprůhlednit  
o Investice do kontroly finančních toků v multilaterálních organizacích 
o Kde na to vzít prostředky? Bude k tomu vůle? -> Je to vnímáno jako téma? 

Cítíme tlak veřejnosti?  
o migrace, obchod, zdaňování jsou témata, která multilaterální spolupráce může 

adresovat, ale jsou mimo rámec ZRS?  
o Jsou peníze na dobrou advocacy a politickou práci? Ta je nutná, pokud 

chceme něco ovlivnit.  
o Nutnost evidence-based polic, potřeba konkrétních čísel a příběhů. Lze čerpat 

z watchdogovýchh grantů, ale s obtížemi. Ze soukromého sektoru – pokud 
budou firmy nakloněny podpoře občanské společnosti. 

o Prokázat konkrétní výstupy policy práce je náročné. Kauzální linku mezi 
aktivitami projektu a politickým posunem v praxi není možné prokázat. 



o Nutnost profesionality, expertízy + nové sorty dárců – schopné investovat do 
práce, která dává kontextuální smysl 

o Nestátní zdroje 
o Příklad z české NNO: advocacy činnost nevyužívá finance získané 

fundraisingem, ani se o to často nepokouší, protože se to považuje za 
nemožné. 

o Amnesty International jako zcela opačný příklad NNO, fundraisují právě na 
advocacy 

o Zdroje na policy práci bude nutno hledat interně v každé organizaci – kapacita 
budována zevnitř, ve spolupráci s think-tanky 

o Jedna organizace nemůže dělat všechno – měly by se doplňovat a dělat to, co 
umí dobře 

o Typická česká NNO tohle téma nedokáže komplexně zajistit¨ 
o Imperativ donorů - dodat přímé měřitelné výsledky v krátkém období, čísla.. 

 Ale co watchdogové aktivity s dlouhodobými dopady? 
 Tlak na cíle je i ve watchdogovém prostředí – jde o kompromis mezi 

typem cílů a časovým horizontem jejich dosažení, při zachování 
koncepčního prostoru pro práci 

o Otázka efektivního využívání financí – potřeba zvýšit investice do lidského 
kapitálu 

o Otázka investic do fundraisingu 
o V CR chybí crowdfunding 
o I FoRS potřebuje podporu svého provoz 

o Role českých NNO  
o nutná větší expertiza 
o propojování s jinými aktéry  - např. klima změny a rozvojovka (seminář na 

podzim, ale i zde názor, že propojování je problém v ČR – mluvit o tom, příliš 
složité pro člověka) 

o vysvětlovat, co přinese rozvojová spolupráce mně jako běžnému občanovi 
(propojování glob. s lokálních bez terminologie, fakta atd.) – běžný člověk 
nerozumí termínům globalizace apod. – novinář se snadno ztratí 

o Jsme schopni to, co v NNO děláme, předat dál tak, aby to lidé pochopili? 
o GRV by nemělo odvádět pozornost od lokálních problémů, ale propojovat dva 

světy, např. klimatická změna 
o Výrazně větší spolupráce s ostatními aktéry, zvláště na globální úrovni je 

zásadní  
o Multiaktérové iniciativy, které pomáhají zvýšit standardy práce v jednotlivých 

sektorech za spolupráce firem a NNO 
o Důraz na propojenost globální – lokální 
o Řešení komplexnosti – specializace NNO na dílčí výseky a síťování 

 Nutná spolupráce s dalšími aktéry - multistakeholder - řešení není v rukou 
pouze vlád ani soukromého sektoru 

 „politická střecha“ (politický narativ) – převyprávění složitého příběhu do rámce 
uchopitelného pro běžného člověka - Je třeba vysvětlit, jak klimatická změna poškozuje 
českého občana! 

 Vnímáme vůbec výše zmíněná témata jako součást rozvojové práce? Dopady na 
obyvatele Jihu již jsou. 

o Dříve byly příčinou problémů Jihu koloniální témata, dnes výše zmíněná témata 
o Komplexnost témat působí v některých organizacích problémy – nezájem publika 
o „Pošťouchnout, aby se sami zajímali“ 
o Dnes mají lidé problémy vyznat se sami ve svých tématech. 
o Dopady vlivu 90. let – PR rozvojovky, stereotypizace  
o Chybí jasně prokázané vazby mezi vzděláváním – politikou – kontextem 

 Potřeba podpory watchdogových aktivit obyvatel rozvojových zemích – výsledky 
nebudou zjevné hned, ale měla by to být součást ZRS 



 Důraz na pozitivní příklady – good practise – naděje motivuje; úspěchy lze opakovat 

 Negativní příklady vytváří pocit, že situaci není možno měnit 

 Tendence NNO „informovat jako cíl“ versus „přizpůsobení informací cíli“ 
o Hodně prostředků se v NNO vyplýtvá na informování veřejnosti – s chybějícím 

dopadem 
o Role NNO = zprostředkování zkušenosti s problematikou S-J a J-S 

 Potřeba průběžné reflexe = může být důležitější nástroj než strategické plánování 

 „Obyvatel Jihu musí mít také ownership řešení“ 

 Potřeba zapojovat se do diskusí o koncepci – i když se organizace zabývá výsečí 

 „Tvrdá kritika systému“ versus „motivace pozitivními příklady“ -> jsou české NNO „na 
jedné lodi“? 

o S kritikou musí přicházet i alternativa 

 Dokáže FoRS sám za sebe jasně vysvětlit, proč jsou globální výzvy důležité?  

 Proč české NNO nemají více společných projektů zaměřených na řešení konkrétních 
témat z této oblasti? 

1.2.3 Role ZRS na české úrovni – Petr Patočka 

 ZRS prošla v posledních letech transformací. Existuje zákon a koncepce a tím i 
rámec, ve kterém bude fungovat. Nastavení sice platí do roku 2017, ale je načase se 
začít bavit o tom, kudy by se měla politika ubírat po roce 2017. 

 Financování – objem se drží dlouhodobě na úrovni 0,12%. ČR sice nedostává 
mezinárodním závazkům, ale alespoň je financování relativně stabilní. Trendem je 
ovšem pokles podílu bilaterální pomoci. V současné chvíli tvoří asi třetinu celkové 
ZRS (přitom například v roce 2008 byla přibližně polovina). Tento podíl je ale daný 
hlavně zvýšením příspěvku do rozpočtu EU a tím i multilaterální složky ZRS. Není ale 
jednoznačná shoda na tom, že by byla bilaterální pomoc o tolik efektivnější a více 
žádoucí než multilaterální. 

 Bohužel stále není dostatečná politická podpora pro ZRS ze strany současné vlády a 
parlamentu. Klade se větší důraz na komerční návaznost ZRS a debatu o roli 
soukromého sektoru. 

 Široká veřejnost také není plně pro podporu ZRS. Informovanost je často zkreslená; 
pro média není téma příliš zajímavé 

 Otázka do debaty: Vede ZRS (ve svém současném nastavení) ke snižování 
chudoby? 

 Kontext a problémy 
o Projekty financované ČRA mají vždycky za cíl odstranění chudoby. Projekty 

jsou menší, ale tím spíše zacílené na místní komunity, především v Africe. 
Dopad je zřejmý – je vidět změna, kterou projekty přináší. ČRA se snaží o 
identifikaci míst, kde ZRS chybí. 

o Komerční návaznost – politika je nastavena ze strany MZV. ČRA podporuje 
NNO i firmy, narážíme ale i na limity zákona o veřejných zakázkách. Pokud se 
firma osvědčí v místě, není problém, aby dál pokračovala ve svých aktivitách 
a reagovala na poptávku na místním trhu, ale místní vlády dávaní někdy důraz 
na místní firmy (Etiopie). 

o Pokud má projekt české firmy přidanou hodnotu v rozvojové zemi, je 
v pořádku, ale ZRS by neměla primárně dávat práci českým firmám. 
Jednoznačnou komerční návazností je například už jen zkušenost firmy pro 
účast v dalších veřejných zakázkách. Dlouhodobá přítomnost v teritoriu 
znamená i zkušenost ke sdílení s ostatními subjekty a možnost vstupu do 
konsorcií. 

o Dalším faktem je, že každý projekt nemusí mít nutně komerční návaznost. 
Otázka není, jestli komerční návaznost mít, ale jak nastavit kritéria. 

o Využití spolupráce s NNO pro firmy – osvětové kampaně a vzdělávání na 
místě, například o sanitaci. 



o ZRS by neměla být omezena na ČRA, ale jednotlivé složky MZV by spolu 
měly spolupracovat – provázanost rozvojové a zahraniční politiky. 
Uzavření mnoha ambasád byl krok zpátky. 

o Spolupráce probíhá mezi ČRA a ZÚ, ty ale často nemají kapacitu – pokrývají 
příliš mnoho zemí najednou. 

o Možný pragmatický přístup: vnímání ZRS jako investice, která něco 
přinese i nám. Mluvíme o tom, že chceme zachránit svět, ale je v tom i přínos 
pro nás. OECD DAC říká, že rozvoj je investice do budoucnosti naší země. 
Souvisí to s kontakty ve světě a prestiží ČR. Měli bychom si tento přístup sami 
vyjasnit a prezentovat jej navenek. Investice není jen v komerčním náhledu, 
ale také do vzdělání, sociálního sektoru – společnost se pak bude sama 
rozvíjet. 

o Některé aktéry, hlavně politiky, není možné přesvědčit jinak než 
pragmatickými argumenty. 

o Prestiž je i o hrdosti na výsledky vlastní práce a možnost pomoci. 
o Důležitý problém: přístup k ZRS nemáme změřený! 
o Monitoring médií se dělá jen omezeně, stejně tak průzkumy veřejného mínění 

apod. – chybí proto představa o potřebách veřejnosti 
o Je třeba systematická a dlouhodobá práce s určitými tématy. Veřejnost musí 

mít schopnost kritického myšlení;  alespoň do určité míry pochopit 
provázanost současných problémů. 

 Financování 
o vládní zdroje  

 Otázky: Do jaké míry se máme snažit o navyšování současného 
objemu – existuje absorpční kapacita NNO? Nebo bude stačit 
zefektivnit fungování současných mechanismů? Bilaterální i 
multilaterální spolupráce financují jiný typ projektů. Která z nich je 
efektivnější? Máme možnost ovlivnit obsah výzev v EK a jejich 
efektivnost? A obecně mezinárodní proces? 

 Jádro problému není ani v diskusi, jestli bilaterální nebo multilaterální 
pomoc – obě mají své klady a zápory. 

 Multilaterální ZRS: výzva je hlavně v tom, zmapovat, kde konkrétně 
zdroje v multilaterální spolupráci jsou, a snažit se, aby je stát spravoval 
co nejlépe. Důležité je také zapojení do evropských fondů (a více 
využívat např. EDF).  

 Je také možné investovat do multilaterální spolupráce a například 
zaměřit se na konkrétní problém (malárie, vakcinace apod.) 

 Názory na rámcové smlouvy s velkými NNO: Teď vytváříme 
angažovanou občanskou společnost. Pokud dáme přednost velkým 
NNO, ztratíme potenciál, který v tomto sektoru je. 

 Bilaterální ZRS: existuje představa, že je víc efektivní a zacílená, ale 
je otázka, jestli v novém globálním kontextu je právě toto přidaná 
hodnota, kterou jsme schopni mít. Další problém je závislost na 
bilaterální ZRS – je to způsob financování většiny NNO. To přináší 
rizika finančních krizí i politickou závislost. 

 Pravda ale je, že bilaterální spolupráce je nejvíc vidět. 
o Objem ZRS 

 Není otázka výše – můžeme dávat málo, ale v tomto případě je nutné 
dávat dlouhodobě a systematicky. 

 Dalším pohledem je, že ZRS pomáhá rozšiřovat podstatné globální 
vazby, které si všichni musí uvědomovat – měla by se navyšovat. 

 Závazek 0,33%HND – jeho výše je již daná, a proto není důvod o něm 
diskutovat – jen hledat způsoby naplňování. 

 Navýšení by mohlo být, ale absorpční kapacita českých NNO je nyní 
na limitu – muselo by se zvyšovat postupně. Na druhou stranou 



s většími možnostmi by se zvětšila i kapacita NNO. Je třeba trvat na 
plnění závazků, ale v rozumné době a s postupným vytvářením kapacit 
– možné to ale JE, byl by to přirozený proces. 

 Další pohled: neměla by být výše rozpočtu spíš vedena potřebami na 
Jihu, než kapacitou českých NNO? Nedíváme se na ZRS moc přes 
optiku NNO jako hlavních aktérů? První kritérium by měla být 
efektivnost/transparentnost/orientace na výsledky, pak teprve kdo to 
dělá. 

 Otázka GRV – patří skutečně pod ZRS, nebo neukrajují zbytečně 
z rozpočtu? Neměla by být osvěta vedena pod MŠMT? Ten názor tu 
existuje, ale podle jiných by přechod pod MŠMT znamenal okamžitou 
likvidaci GRV z důvodu nepochopení jeho principů. 

o Obecně: 
 Pokud ti, kteří rozhodují o rozpočtu, budou vnímat smysl ZRS, bude 

pravděpodobnější, že se bude rozpočet zvyšovat. ČRA nemá žádné 
PR aktivity – a to je v tomto smyslu handicap. 

 ZRS není samospasitelná – je třeba se otevírat jiným možnostem a 
například evropským partnerstvím. 

 Důležité: potřeba mezi sektory otevírat se navzájem. 
o Jiné a nové zdroje 

 Existuje jednoznačný tlak/volání po jiných a nových zdrojích. Těch je 
více druhů: 

 Výnosy z emisních povolenek – jen je otázka, zda započítávat do ODA 
nebo nad její rámec. 

 Soukromé zdroje: od nadnárodních firem po individuální dárce - jsou 
nejen potenciálně, ale i prakticky využívány. Sice nejsou využívány na 
Jihu, ale ve spolupráci více aktérů se tyto peníze mohou využít v policy 
práci. 

 Nefinanční zdroje – dobrovolníci, in-kind zdroje. 
 Mobilizace místních zdrojů – i tam jsou vlády, firmy, jednotlivci, kteří 

mají peníze. S tím je možné spojit financování rozvojových aktivit. 
 Konsorcia – často spolupracujeme se zahraničními NNO, ale ne 

s českými mezi sebou. Bylo by dobré prodiskutovat s ČRA/MZV, jestli 
by bylo možní to do nástrojů zapracovat. 

 Důležitosti komunikace = jak jsme schopni se prodat a komunikovat 
navenek to, co děláme. Ztrácíme tím lidi, kteří by mohli přinést know-
how a inovaci. 

 Role NNO 
o Otázka: Měly by se NNO posouvat tak, aby nedělaly jen klasické rozvojové 

projekty, ale i osvětu, ovlivňování politik, včetně jiných politik, než ta rozvojová 
(zemědělská, energetika,…)? 

o Měli bychom pomoci spolupráci s partnerskou zemí neoficiální cestou – tam, 
kde nemůže vláda. 

o V některých zemích má ČR už teď prestiž – toho by se mělo využít, stavět na 
dlouhodobých vazbách. 

o NNO mají v tomto směru obrovské rezervy – velkým úkolem je práce 
s politiky, hlavně s těmi, kdo ve vládě budou. Je třeba systematické budování 
dlouhodobých vztahů. Také s médii chybí dlouhodobější vztahy. My řešíme 
spíše jednorázově, ale v zahraničí se média a NNO informují pravidelně a 
dlouhodobě – blízké, osobní vazby, časté telefonické konzultace i schůzky. 

o Česká televize má nyní projekt „Měsíc na misi“ – reportáže o rozvojových 
misích 

o Proč policy nefunguje v NNO? Nemají zájem, vnímají politiky jako svoje 
odpůrce, nikoli jako partnery. 



o Je potřeba analyzovat, jaké informace k nám proudí, mít povědomí o 
globálních otázkách a vědět, jak na ně reagovat. 

o Když budou NNO ve vzdělávání společnosti samy, tj.  nebudou mít partnery 
na straně médií, vlády, firem apod., nebude jejich snaha efektivní. 

o Dokud jsou normální lidé v politice, je třeba s nimi pracovat. Je k nim ale třeba 
konsenzuální přístup – zatím má spíš každá NNO jiný pohled. Politická scéna 
sice není responzivní, ale v tom případě by bylo vhodné zjistit, proč tomu tak 
je, a začít s tím pracovat. 

o Proč NNO víc nedělají policy? Priority, kapacity, nebo nedostatek zkušeností? 
o Jak dostat marginalizovaná témata do mainstreamového vnímání – je možné 

si vzít příklad z jiných aktérů, kterým se podařilo prosadit na první pohled 
naprosto neatraktivní téma (například gayové, ekologické NNO) Navíc 
nevýhoda ekologických organizací je jejich špatná pověst. Tento problém 
rozvojové organizace nemají. 

o Je možné, že díky dobré pověsti (ale i neuchopitelnosti policy) nemají NNO 
potřebu se věnovat policy 

o ZRS je dobře vymezený prostor, který má svoje jisté a uzavřenou skupinu lidí, 
kteří se jí věnují. Chybí ambice, sebevědomí – to platí i u českých diplomatů. 

o Jaký má být obsah policy? Co by měla přesně dělat? Jestli chceme mít jasné 
argumenty, tak ZRS jasným řešením nebude. Proto možná budeme muset být 
připraveni na přesun rozpočtu. 

o Ani v GRV není cítit chuť se pouštět do přemýšlení o systému, strategii, 
společné vizi, ovlivňování 

o Klíčová záležitost je propojení NNO z terénu a policy. 
o Problém je v tom, že neznáme jedinou správnou cestu. Proto začít alespoň 

tím, co je minimální argument, na kterém se shodnou všichni. Jak předat své 
argumenty neinformované společnosti? 

o Ani zaměstnanci NNO často nejsou přesvědčeni o smyslu policy práce. 
Znamená to i ten luxus, vymezit tomu kapacitu. 

o Využít příležitosti, když se stát ptá na názor – připomínkování strategických 
dokumentů, revize Koncepce apod. 

1.3 Summary worldcafé 
 Role NNO 

o Je třeba věnovat se implementaci i systémovým změnám, vzájemné se 

podporuj 

o Policy 

 Není konsenzus o spoustě témat mezi NNO 

 Nejsou kapacity, resp. vůle pro policy práci  

 Přitvrdit v kritice politiky, větší tlak a watchdog  

 Policy práce riskantní pro FR 

 Klíčová role PS Policy, SR a sekretariátu FoRS – stanovení priorit, 

členové pak můžou dodat data, eviden 

o GRV, osvěta 

 Chybí data, příběhy z praxe, předávání zkušeností a propojení s policy 

a GRV 

 GRV neřeší systémové věci, chybí vize, jasně definovaná role NNO v 

GRV a propojení s policy prací (FoRS)  

 Propojování glob a lok 

 Zprostředkovat zkušenost, prožite 

 GRV má národní strategii, ale malá vůle v pracovní skupině posunout 

se k systémové změně, policy roviny 



o Strategie a propojení aktivit 

 Navázat na měnící se globální kontext a nabídnout konkrétní 

doporučení (debata více pro CEOs!!!) 

 NGO nemají strategie, jen podle FR, nejsou dlouhodobě odpovědné 

 Společná politická střecha-narativ 

 Pozitivní příklady 

 Průběžná reflexe, včetně reflexe zvenku od zcela netčených lidí 

 Prohlubování expertizy, specializace, ale rozhle 

o Spolupráce 

 Změna prostředí jen spoluprací s ostatními, včetně rozvojových a 

ekoNNO, soukromého sektoru  

 Učit se od dalších hnutí 

 Financování 

o Vládní zdroje 

 Netřeba radikálně navyšovat, postupně, ale měla by absorpční 

kapacita být kritériem pro objem ZRS 

 Větší tlak na bilaterální spolupráci – víc efektivní, transparentní, 

vzdělávací, multi snižuje kapacity českých NNO, nejsme s to je 

ovlivňovat, lepší zapojení do EDF a dalších nových zdrojů 

 Přetlak u NNO, nedočerpání a neefektivnost stipendií, přetlak dobrých 

projektů u osvěty/GRV, ale postaveny proti implementačním projektům 

– ZVÁŽIT LOBOVÁNÍ ZE PŘESUN FINANCÍ ZE STIPENDIÍ DO 

OSVĚTY 

 Zvýšit kvalitu a transparentnost multilaterálky, tlak na důležitost a 

doplňkovou diplomatickou práci  

 Přílišná závislost na stát 

o Nové zdroje  

 Nové zdroje GRV mimo ZRS (MŠMT?, klima finance), nefinanční 

zdroje (dobrovolníky, in-kind, CSR)  

 Nefunguje spolupráce s privátním sektorem, filantropie, firmy, ani 

individuální dárce 

 Generovat místní zdroje v zemích Jihu (vlády, firmy) 

 podpora/aktivita ČRA – měli bysme žádat ČRA, aby podpořili takové 

multi-stakeholder projekty, spolupráci českých NNO, páku na 

soukromé zdroje 

 Potřeba uchránit malé NNO před trendem mega projektů, i kvůli 

obhajobě, podpoře občanské společnosti jako takové – startovací a 

kapacity grant 

o Dlouhodobost 

 Položit důraz na dlouhodobější programování a zdroje pro něj, nejen 

krátké projekty, financovat needs assessment - efektivnost, 

koordinace, odpovědnost 

 Core funding a výzkum budget line 

 Komunikace 

o Více PR pro rozvojovku jak od státu, tak NNO 

o Nedostatečná, nepřesvědčivá komunikace, neuhájíme své platy a ztrácíme lidi 

o Lépe komunikovat, jak to prodat, jak se spojit, jak obhájit   



1.4 GENDER JAKO PRŮŘEZOVÉ TÉMA 

1.4.1 Gender v rozvojové spolupráci – Anna Kotková 

 V čem gender spočívá 
o Obsah pojmu se lidé často ztrácí. Gender je něco jako sociální pohlaví – role, 

kterou určuje společnost, normy a očekávání ohledně chování. Koncept je 
proměnlivý; postihuje obě pohlaví, ale ženy zatím stále omezuje výrazněji a je 
obtížnější se ze zažitých norem vymanit. 

o Proč se zabývat pojmem gender v rozvojové spolupráci? 
o Gender přístup by měl pomoci analyzovat stav současné nerovnosti na světě 
o „sociální pohlaví“ - něco, co není „od přírody“, co získáváme během života 
o formován kulturou a společností  
o určení rolí, chování a norem vztahujících se k ženám a mužům; ovlivňuje 

všechny sféry, oblasti a fáze života (výchova, vzdělávání, rodina, práce atd.)  
o je proměnlivý: v různých společnostech, obdobích či sociálních skupinách 

rozdílné  
o učíme se ho, denně se s ním setkáváme a pracujeme na něm 
o genderové stereotypy (představy o tom, jaké a jací mají ženy a muži být, a jak 

se mají chovat) 
o v konzervativnějších společnostech je těžší genderovým rolím uniknout 
o “doing gender” v pracovní oblasti vs. osobní život 

 Pohlaví 
o Biologické pohlaví, od narození 
o Obvykle dané a neměnné 

 Proč se zabývat genderem v rozvojové spolupráci? 
o V každé společnosti na světě ženy představují  znevýhodněnou skupinu ve 

srovnání s muži.  
 Vzdělání 
 zdravotní péče 
 obživa 
 přístup k a nakládání s výrobními prostředky 
 moc  

o V každé společnosti na světě mají ženy a muži rozdílné potřeby vzhledem k 
rozdílným rolím a povinnostem a vzhledem k nerovnému přístupu k a ovládání 
zdrojů.  

 Ženy odpracují 67% všech odpracovaných hodin.  
 Vydělají si pouze 10% příjmů. 
 Dvě třetiny negramotných jsou ženy.  
 Ženy vlastní méně než 1%  majetků.  (Gender and Development, 

Training Kit,  Oxfam, zdroj: OSN 
 Jsou to ve své většině ženy, kdo v současné době obvykle pečují o 

domácnost a děti.  
 Jejich blaho= blaho jejich rodiny a dalších generací potomků.   

o Výsledek: překážka v rozvoji kvůli omezení šancí a příležitostí poloviny 
populace.  

 Feminizace chudoby 
o Snižování chudoby jako základní klíč v rozvojové spolupráci 
o Chudoba není stejná pro muže a ženy 
o Z cca 1.2 miliardy lidí, žijících celosvětově v chudobě, více než dvě třetiny 

jsou ženy a dívky 
o Jejich chudoba je přímým důsledkem jejich znevýhodnění, především 

nerovnosti v přístupu ke zdrojům a příležitostem, vlastnictví půdy, možnosti 
dědictví, neúčasti v rozhodovacích procesech atd. 



o Ženy a dívky nesou velkou zodpovědnost a vykonají množství neplacené a 
reprodukční práce v domácnosti, v oblasti péče o rodinu atd. 

o Vymýcení chudoby je nemožné, pokud se nezaměříme na specifickou situaci 
žen a dívek.  (Zdroj: Gender in Development Matters) 

 Cílem je genderové rovnost, rovnost příležitostí (gender equality) 
o Genderová rovnost neznamená stejnost, ale stejné příležitosti. Cílem je 

změna způsobu myšlení – neuplatňování stereotypů 
o Situace, v níž jsou ženám a mužům garantována stejná práva a příležitosti a 

svobodu volby 

o Neznamená stejnost mužů a žen 
o Mění způsob myšlení-neuplatňuje genderové stereotypy, genderové role 

apod.  

 Proces 
o Genderová spravedlnost (Gender Equity) 

 Vede k genderové rovnosti. Je to proces, který zahrnuje strategie a 

opatření,  které kompenzují  nevyrovnané postavení žen (v závislosti 

na situaci a oblasti i mužů) a eliminují jejich historické a společenské 

znevýhodnění.  

o Posílení postavení žen (Women´s Empowerment) 

 Proces, v rámci nějž ženy získávají kontrolu nad vlastním životem, 

uplatňují svá práva a dovedností a zlepšuje se jejich přístup k a  

ovládání různých zdrojů (politická moc, ekonomické postavení, 

informace atd.) 

o Gender Mainstreaming  

 Je strategií, jejímž cílem je dosáhnout genderové rovnosti.  Genderová 

perspektiva je uplatňována na dvou úrovních:  

 Jako průřezové téma ve všech politikách, programech a projektech (na 

všech úrovních projektového cyklu: psaní projektu (vstupní analýza), 

realizace (průběžné evaluace), reporting (výsledná evaluace).  

 Rozdíl: women in development (projekty pro ženy) vs. Gender in development 
(odstraňování stereotypů, zlepšování přístupu ke zdrojům i rozhodovacím procesům) 

 Gender v rozvojové spolupráci 
o Přístup, který se nezaměřuje pouze na ženy nebo muže, ale spíše na 

proměnu  a narovnání vztahů mezi sociálně danými pohlavími:  

o nesnaží se upozadit a marginalizovat muže, ale snaží se rozšířit účast žen na 

všech úrovních  

o chce zajistit, že přístup ke zdrojům nebude vázán na příslušnost k jednomu 

nebo druhému pohlaví.  

 Ženy v rozvojové spolupráci 
o snaží se zapojit ženy do stávajícího rozvojového procesu 

o projekty o ženách a pro ženy 

o princip, který neřeší příčiny a kořeny diskriminace a nerovnosti žen  

1.4.2 Zohlednění genderu jako dlouhodobého cíle projektu prevence obchodování 

s dětmi v Etiopii a jejich rehabilitace – Inka Píbilové 

 Gender mezi dlouhodobými cíli projektu 
o Integrovaný systém etiopských institucí ke snížení počtu obchodovaných dětí 

a zlepšení jejich rehabilitace.  
 Osvěta a posilování kapacit „vysílajících komunit“  



 Posilování kapacit institucí „přijímajících komunit“, které identifikují a 
rehabilitují obchodované děti  

 „Advocacy“ na regionální a národní úrovni vůči politikům a úředníkům  
o Dlouhodobé přispění k MDG 1 (chudoba a hlad), MDG 3 (gender) a dětským 

právům.  
o Implementoval Člověk v tísni s místními organizacemi v letech 2010 – 2012.  

 Evaluace projektu 
o Průběžná evaluace v roce 2011, závěrečná evaluace ve 2012  
o V zadání evaluace nebyl gender výslovně zmíněn  
o Gender byl zohledněn průřezově na úrovni aktivit a částečně výstupů a 

výsledků  
o Mezi aktéry zapojenými do evaluace byly muži i ženy, ovšem skupiny nebyly v 

průběhu konzultací odděleny  
o Analýza byla inspirována manuálem 

http://www.proequality.cz/res/data/008/000964.pdf  

 Zohlednění genderu na úrovni aktivit 
o Sběr dat během projektu většinou odděleně muži x ženy  
o „Community conversation groups“ zapojily vyváženě muže i ženy, 

facilitátoři byli zejména muži, hlavní témata se týkala ochrany dětských práv, 
školní docházky konkrétních dětí, neznámé zapojení žen do diskuse.  

o „Radio listening groups“ nebyly v závěru hodnoceny, ženy byly facilitátorky 
minimálně, zapojení žen do diskuse a témata nehodnocena.  

o „Paracounsellors“ ve byly zejména vážení muži na důležitých pozicích, kteří 
mají vliv na vysílající rodiny. Nízké zapojení žen kvůli vnímaným „jiným 
povinnostem“ či „nízké podpoře ze strany manželů“ mohlo mít vliv na práci s 
dívkami v ohrožení / matkami, dopad nehodnocen  

o Counter-Child Trafficking Committees“ zapojily různé aktéry vč. instituce 
zabývající se ženami a dětmi, ženy se na rozhodování účastnily spíše v 
menšině, témata genderu se reflektovala omezeně.  

o „Výslech“ prováděli spíše policisté z důvodu nedostatku policistek, což mohlo 
mít dopad na práci s dívkami, ovšem byli proškoleni.  

o Osvětová kampaň obsahovala specifické problémy dívek i chlapců, jakož i 
potenciální řešení, ovšem zapojení žen a dívek do jejich přípravy nebylo 
hodnoceno.  

 Zohlednění genderu na úrovni výsledků 
o Přístup chlapců a dívek ke vzdělávání je obdobný, dívky se více zapojují do 

prevence v rámci školních klubů, chlapci a dívky obdobně často předčasně 
ukončují vzdělávání, ovšem z různých důvodů.  

o Zlepšování možností obživy zaměřeno na ženy i muže, výběr povolání byl 
částečně stereotypní, následný vliv na obživu rodin nebylo možno hodnotit.  

o Počet identifikovaných a rehabilitovaných chlapců a dívek byl obdobný, pobyt 
v domácím prostředí či přístřešku omezil zneužívání dětí, nejsou jasné 
dopady pro chlapce/dívky. ? Nově přijaté politické dokumenty nebyly 
analyzovány z pohledu genderu.  

 Zohlednění genderu na úrovni dopadů 
o Konzultovaní muži i ženy z „vysílajících komunit“ měli vysoké povědomí o 

příčinách a řešeních týkajících se obchodování chlapců a dívek, ovšem muži 
více rozhodovali.  

o Místní zákony (schváleny místními orgány - zejména muži) byly použity pro 
návrat dívek i chlapců, je vyvíjen silný nátlak na rodiny, aby žádné děti 
neobchodovaly? Osud většiny dětí není znám.  

 Závěry 



o Přispění k MDG 3 (gender) nebylo evaluováno – nutná kvantitativní i 
kvalitativní analýza výsledků (zápisy, národní dokumenty, zákony) a dopadů 
(oddělené fokusní skupiny...), jakož i úplná gendrově segregovaná data.  

o Pro posílení genderu je vhodné jeho explicitní zohlednění při přípravě všech 
aktivit, monitorování i evaluaci s ohledem na zapojení žen/dívek do 
rozhodování a potenciální dopady na jednotlivé cílové skupiny.  

o Pro interpretaci genderu je klíčový místní kontext.  

1.4.3 Interaktivní workshop 

 Účastníci měli zhodnotit následující výroky:  

o A sustainable development project will benefit the whole community, which will 

automatically include women 

o We aspire to help the poorest of the poor. Poor women are particularly 

disadvantaged, so they should be especially helped. 

o I agree that the southern women have a hard life, but it is not up to us to 

change their culture. 

o Women (in any society) often find it difficult to speak in the presence of men. 

Therefore, it is important to find ways enabling them to speak. 

o Women do the main farming work. Therefore, they must be involved in any 

agriculture programming if it is to succeed. 

o There should be an aspect of income-generating in all schemes for women. 

The goal should be that such schemes should be self-financing. 

o Sustainable development for women would enable them to have the power to 

make meaningful choices and changes in their lives. 

o Equal Opportunities policy and practice in northern NGOs should be directly 

relevant to, and can offer guidelines for, the projects we support in southern 

countries. 

o When the situation is serious, you cannot take the time to stop and think about 

gender inequalities. 

o If a community is involved in a national liberation or class struggle, then this 

has to be the priority for both men and women. To concentrate on women´s 

specific needs is divisive and disruptive. 

o Women as wives and mothers are responsible for the health and welfare of 

the whole family. Thus, we should assist them to help the whole family. 

o All aspects of development will affect women and men differently. Therefore, 

we need to look at everything for its different impacts on men and women. 

o Within each culture, women are subordinate to men. The goal should be to 

reduce this inequality and subordination. 

o If women had more education, they could catch up with men to become more 

economically self-reliant. 

o The significant thing is to help the people most in need, not just the women. 

 Preferované výroky: A, G, N, B 

o N – někteří účastníci chápali vzdělání jako základ pro kvalitní rozvoj. Jiní 

nesouhlasili, ale shodli se na tom, že záleží na místním kontextu. 

o L – většina účastníků souhlasila. 

o Komunita nemůže být vnímána jako celek, ale jsou potřeba různé přístupy 

k mužům a ženám. 

o Opačný pohled: tento výrok pokrývá jen jeden aspekt, zatímco je třeba spíše 

obecnější výrok. 



o Závěr: různé výroky byly vnímány různě – podle toho, zda se zaměříme na 

obecný pohled, na dopad rozvojových aktivit, na kontext na různých úrovních 

apod. 

 Odmítnuté výroky:  

o I – v humanitární pomoci je potřeba přihlédnout k mnohem většímu množství 

aspekt 

o M – jde o příliš zobecňující výrok 

o Zajímavý závěr: finanční krize se může použít jako výmluva, pro odmítání 

zohlednění genderu, nebo to může být naopak příležitost se na gender více 

zaměřit.  

1.4.4 Hodnocení nerovností – Dan Svoboda 

 MDG 3 “Podpora rovnosti mezi ženami a muži a posilování žen” má 3 indikátory: 
o 3.1 Poměr dívek a chlapců na jednotlivých vzdělávacích úrovních 
o 3.2 Podíl zaměstnaných žen v nezemědělském sektoru 
o 3.3 Podíl žen v národních parlamentech 
o ALE: 

 Měření školní docházky neidentifikuje příčiny, proč některé děti 
nenavštěvují školu, ani kvalitu vzdělávání, ani možnost uplatnění 
vzdělávání v reálném životě. Tento indikátor nemá ani žádné ambice 
odstraňovat bariéry… 

 Měření zaměstnanosti nepopisuje motivace (zaměstnavatelů a 
zaměstnanců/žen) ani pozitivní a negativní dopady (na zdraví, rodinný 
život, využití času). Nezaměřuje se ani na pracovní příležitosti… 

 Podíl míst v národním parlamentu neměří ani motivaci žen ani kvalitu 
demokracie (kvalitu a roli parlamentu v dané zemi). 

 Gender indikátory 
o Gender Inequality Index kombinuje indikátory pro ženy a muže v aspektech 

zdraví, posilování rolí a pracovního trhu. 

 

o Ale dva „ženské“ indikátory pro zdraví jsou mateřská úmrtnost a těhotnost 
dospívajících – neexistuje žádný srovnatelný indikátor pro muže. Pokud nejsou 
srovnatelná vstupní data, žádný matematický postup z nich nemůže vytvořit objektivní 
srovnávací indikátor pro muže a ženy! 

o Jeden z indikátorů pro posilování rolí je počet míst v parlamentu. Ale tento indikátor 
nezahrnuje žádnou informaci o tom, jaké procento mužů a žen chce opravdu tuto 
práci. Stejně bychom mohli monitorovat zastoupení mužů a žen v jiných sektorech a 
vždy bychom dostali úplně jiný výsledek – podle toho, jaký výsledek bychom chtěli. 

o Data Světové banky zahrnují 54 cenných indikátorů, ale žádný z nich se netýká 
změny chování, např. rozhodování v rodinách nebo komunitách nebo trendy ve 
využití času. 

o Podobná segregovaná data jsou zásadně důležitá pro indikaci problémů, ale 
neindikují ani příčiny těchto problémů ani dopady konkrétních politik    a dalších 
rozvojových intervencí. 



o http://data.worldbank.org/topic/gender 

 Inequality-adjusted Human Development Index pracuje se třemi relevantními dimensemi: 

i) dlouhý a zdravý život, ii) znalosti, a iii) slušný standard života. 

 

 Ale indikátor očekávané délky života může popsat délku, ale ne, jak zdravý a šťastný 
tento život je. Více let ve škole neznamená lepší vzdělání a lepší vzdělání automaticky 
neznamená šťastnější život. Indikátor příjmu na hlavu lze těžko sledovat podle pohlaví 
nebo konkrétní komunity. Indikátor spotřeby to sice umožňuje lépe, ale otázka je, kdo 
rozhoduje o tom, jaký model spotřeby je nejlepší… 

 Pokud jde o očekávanou délku života, muži většinou umírají podstatně dříve. Tento fakt 
obvykle není zohledněn v projektech zaměřených na gender… 

 Shrnutí 
o Komplexnost problematiky gender zahrnuje řadu propojených aspektů a týká se 

mnoha aktérů: 
 Mateřská úmrtnost určitě potřebuje efektivní intervence, ať už jde o 

zdravotní služby nebo osvětu. Tyto intervence musí primárně mířit na 
ženy, ale musí také pracovat s rodinami, komunitami a vládami. 

 Problematika těhotnosti nezletilých potřebuje mnoho osvěty mezi dívkami i 
chlapci, ale také politickou práci – zejména v zemích, kde má otázka 
lidské důstojnosti nízkou politickou podporu. 

 Intervence v oblasti vzdělávání nesmí skončit na úrovni základního 
vzdělání, ale musí se zaměřit také na bezpečnost, výdělečné aktivity rodin 
a na možnost využití vzdělání – příležitost a schopnost pokračovat ve 
vzdělávaní nebo šanci pro a odpovědnost za výběr odpovídající a slušné 
práce. Takže se problematika netýká jen dětí, učitelů, komunit či místních 
vlád, ale také soukromého sektoru. 

 Pokud jde o zaměstnanost, některé indikátory již ukazují na podíl 
nezaměstnaných, kteří jsou připraveni pro daný sektor a hledají v něm 
zaměstnání. Obdobně i místa v parlamentu by měla být porovnávána s 
lidmi připravenými pro a usilujícími o toto uplatnění. 

 Závěry 
o Změny chování a přístupů nemohou být vnuceny zvenku – osvícenými vládami, 

donory nebo neziskovými organizacemi. 
o Cílové skupiny jsou klíčovými aktéry a musí se podílet na stanovení priorit, na 

implementaci rozvojových intervencí a na hodnocení a udržování přínosů. 
o Indikátory úspěchu musí reflektovat úroveň cílů a dopadů, bez ohledu na to, jak 

složitý je jejich monitoring. 
o Intervence v oblasti gender musí být zaměřeny na odstraňování vnějších a 

vnitřních bariér, ale nejdůležitější indikátor by měl reflektovat vzájemný respekt 
mezi muži a ženami, chlapci a dívkami. Náhradní (proxy) indikátory těžkou mohou 
rozeznat lidské pocity… 

o Další důležitá informace by měla reflektovat spokojenost lidí s jejich rolemi, 
rozeznat, co opravdu chtějí nebo nechtějí. To souvisí i s poznáním možností a 
pochopením vlastních šancí a odpovědností. 

o Vzdělání, sebedůvěra a poučení se z vlastních zkušeností jsou klíčovými 
předpoklady. 

http://data.worldbank.org/topic/gender


o Možné otázky pro hodnocení změn by mohly být: 
o Pro respekt: Respektujete, že ženy a muži mají stejná práva? Vadí vám pracovat 

s muži/ženami? 
o Pro diskriminaci: Cítíte nějakou diskriminaci ohledně svého pohlaví? 
o Pro spokojenost: Pokud jde o vaše pohlaví, jste spokojeni se svou rolí v 

komunitě/rodině? 
o Pro rozhodování: Je váš hlas v rodině/komunitě důležitý? 
o Pro posilování: Pokud čelíte nějaké diskriminaci, jste připraveni iniciovat nějaké 

konkrétní kroky, jak tuto situaci změnit? 
o Externí tlak nemůže nikomu vnutit štěstí. Pro štěstí není univerzální definice, 

natož manuál. Vlastní poznání je mnohem atraktivnější a důležitější než externě 
poskytované benefity. 

o Poslední dvě poznámky: 
 Absolutní rovnost mezi muži a ženami není dosažitelná a nesmí být 

prosazována. Každý člověk je unikátní lidskou bytostí se svými problémy, 

sny a motivacemi. Štěstí ani pokrok nelze zajistit bez respektu k diverzitě. 

 Pokud posuzujeme rovnost, musíme si uvědomit minimálně jednu zásadní 

nevýhodu mužů – nemohou rodit děti. A to nezmění žádná intervence. 

  



 


