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I. Analýza instituce 

1.  Struktura a zaměření pracoviště  

FoRS je platformou pro členské organizace působící v oblasti mezinárodní rozvojové 

spolupráce. Platforma byla založena v roce 2002 a v současné době spojuje 37 členských 

a 20 pozorovatelských organizací. Mezi členy patří nevládní neziskové organizace, 

nadace, mezinárodní organizace, vzdělávací instituce a další. FoRS provozuje své aktivity 

jak na domácí úrovni, tak na úrovni evropské, je jedním ze zakládajících členů 

CONCORD, sdružení, jenž zastřešuje národní platformy a sítě nevládních neziskových 

organizací v celé EU.  

2. Analýza aktivit instituce 

Aktivity Sekretariátu FoRS jsou zaměřené na zvyšování efektivnosti, kvality a objemu 

české zahraniční rozvojové spolupráce prostřednictvím posilování kapacit svých 

členských organizací, jenž míří ke společnému cíli – odstranění extrémní chudoby, 

dosažení udržitelného a sociálně spravedlivého rozvoje, který klade důraz na šetrné 

zacházení s přírodními zdroji, naplňování lidských práv a svobod a nenásilné řešení 

konfliktů.  

3.  Realizace projektů na daném pracovišti  

V současné době se FoRS aktivně podílí na realizaci šesti projektů, mezi nimi je 

například projekt na přenos zkušeností v oblasti komunikace v rozvojové spolupráci 

mezi Švýcarskem a Českou republikou, jehož cílem je přispět ke zvýšení povědomí české 

veřejnosti o roli zahraniční rozvojové spolupráce a sjednotit postupy při komunikaci a 

oslovování médií, politiků, široké veřejnosti a dalších cílových skupin. Dále projekt 

zaměřený přímo na posilování efektivnosti a kapacit platformy FoRS, projekt RESAREAS 

na vytváření sítě spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí, v rámci jejž bylo 

zorganizováno několik tuzemských i zahraničních stáží nebo právě probíhající projekt 

zaměřen na zlepšení koherence evropských politik k rozvoji a další. Projekty jsou 

realizovány ve spolupráci s mnoha evropskými partnery, což zlepšuje zapojení instituce 

do národního a mezinárodního dění. 

4. Publikační aktivity pracoviště (časopisy, publikace, atd.) 

Veškeré publikace, které FoRS vytvořil nebo na jejichž tvorbě se spolupodílí s jinými 

organizacemi, jsou dostupné ke stažení na webových stránkách organizace v sekci 

Dokumenty. Tradiční výroční publikací členů CONCORD je report AidWatch, mapující 

rozvojovou spolupráci jednotlivých zemí EU, který slouží k lobování a hájení zájmů při 

tvorbě strategie rozvojové spolupráce jak v Bruselu, tak v jednotlivých členských státech 

EU. Mimo jiné FoRS publikuje souhrn výstupů ze školení a jiných pořádaných akcí, 

tiskové zprávy, výroční zprávy či závěrečné zprávy z projektů.  

 



 

5. Organizace národních a mezinárodních konferencí na dané instituci 

Během mé stáže se mimo jiné v zásluze FoRS uskutečnil humanitární kongres 

v Olomouci hostící mnohé experty z různých koutů světa. Pořádání setkání, konferencí a 

školení je pro platformu na běžném pořádku, je tedy výborným informačním zdrojem 

jak pro členské organizace, tak pro širokou veřejnost. 

II. Materiálně technické vybavení navštívené instituce 

 

1. Technické vybavení pracoviště 

Sekretariát FoRS sdílí sídlo s organizací Charita Česká republika v samém centru 

města Prahy. Prostory jsou využity jako kancelář, současně je v budově zasedací 

místnost, ve které se konají schůzky správní rady, jednotlivých pracovních skupin či 

individuální odborné konzultace a porady. Sekretariát FoRSu je vybaven běžnými 

kancelářskými potřebami.  

 

2. Vybavení odborné knihovny 

Sekretariát FoRSu je vybaven knihovnou, která je přístupná pro širokou veřejnost. 

K zapůjčení je řada méně i více odborných knih zaměřených na problematiku sociálního 

a ekonomického udržitelného rozvoje, Fairtrade, rozvojovou spolupráci, některé 

rozvojové regiony či řízení a efektivitu organizací pracujících v této oblasti. Současně 

obsahuje řadu propagační materiálů, letáků a brožur vytvořených svými členskými 

organizacemi.  

 

3. Přístup k elektronickým databázím 

FoRS nemá přístup k placeným elektronickým databázím, data, s nimiž zaměstnanci 

pracují, jsou veřejně přístupná nebo zaslaná na vyžádání k potřebám jednotlivých 

projektů. Díky projektu RESAREAS mohou členské organizace a FoRS využívat rozhraní 

pro vyhledávání odborných článků dostupné na adrese http://resareas.ff.uhk.cz/.  

 

III. Individuální odborné konzultace 

Během stáže jsem pracovala především s následujícími odborníky: 

Jana Miléřová – Ředitelka - jana.milerova@fors.cz 
Marie Zázvorková – Koordinátorka posilování kapacit, TRIALOG V  
marie.zazvorkova@fors.cz 
Adéla Stiborová – Koordinátorka posilování kapacit, RESAREAS - 

adela.stiborova@fors.cz 

Katarina Šrámková – Policy officer - katarina.sramkova@fors.cz 

 

 

Tito odborníci mi během stáže poskytovali potřebné konzultace a asistenci při řešení  

jednotlivých úkolů. Po ukončení stáže bych ráda kontakt s nimi udržela a v první řadě jej 

využila v rámci svého doktorského studia na FTZ ČZU v Praze a byla tak jakýmsi dalším 
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prostředníkem mezi univerzitou a platformou FoRS. Tato spolupráce by mohla být do 

budoucna přínosná jak při řešení rozvojových projektů, tak při vědecko-výzkumných 

aktivitách univerzity. Spolupráce umožní zapojení jednotlivých odborníků do 

konkrétních aktivit, jako např. konference, semináře či workshopy. 

 

IV.Spolupráce na aktivitách organizace FoRS 

V rámci stáže jsem se nejvíce podílela na tvorbě nového vydání publikace AidWatch, 

mapující českou rozvojovou spolupráci za rok 2012 a do projektu zaměřeného na 

zlepšení koherence evropských politik. Současně jsem se zapojila do přípravy, 

organizování a administrativní práce kolem seminářů, diskuzí, konferencí apod., jichž 

jsem se sama z velké části také účastnila a byly mi tak velkým přínosem. V rámci 

projektu RESAREAS jsem měla možnost nahlédnout do statistických podkladů 

mapujících rozvojovou spolupráci České republiky jak v současné době, tak v letech 

předchozích. Převážně jsem pracovala s daty z MZV a OECD, jejichž analýza byla 

prospěšná jak potřebám projektu RESAREAS, tak přínosná v rámci mého osobního 

vzdělávání. 

Moc děkuji všem členům FoRS za jejich přátelské chování a za to, že mě aktivně 

zapojili do svých činností a umožnili mi tak nahlédnout do dění v české i evropské 

rozvojové spolupráci, budu se těšit na budoucí setkání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 29.10.2013 

Podpis 


