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FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci 

vyhlašuje výběrové řízení na vyhodnocení projektu na zvýšení kapacit 

členských organizací FoRS působících v oblasti globálního rozvojového 

vzdělávání 
 

Realizátor projektu:  

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních 

neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou 

spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. 

Cílová skupina projektu: 

Organizace působící v oblasti GRV (globálního rozvojového vzdělávání) a sdružené 

v pracovní skupině FoRS GRV. Cílovou skupinou byli především zaměstnanci organizací 

pracující přímo v projektech GRV, případně se zabývající kampaněmi či advocacy/policy. 

GRV je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi 

životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, 

sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí 

dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně 

se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje 

k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. 

Cíl projektu:  

Cílem projektu bylo zvýšit kapacity a odbornost výše uvedených cílových skupin, a to 

především:  

 Zvýšit schopnost členských organizací FoRS získávat data o dopadu GRV projektů a 

zvýšit schopnost využívat vhodnou metodologii měření dopadů těchto projektů. 

 Zvýšit schopnost členských organizací FoRS evaluovat projekty GRV. 

 Zvýšit kapacity v oblasti policy/advocacy, které mohou být využity v jejich snaze 

zahrnovat aspekty globální propojenosti, udržitelného rozvoje a globálního občanství 

do univerzitních programů a kurikul.  

Představit koncept systémové změny členským organizacím FoRS a prozkoumat 

možnosti využití tohoto konceptu v projektech GRV.  
 

Aktivity projektu probíhaly v období 1. září 2014 až 21. května 2015 – jednalo se o jeden 

seminář, dva workshopy a zpracování jedné publikace.  
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Cíle evaluace:  

 

Cílem evaluace je zhodnocení přínosů aktivit realizovaných v rámci projektu na podporu 

kapacit členských organizací FoRS působících v oblasti Globálního rozvojového vzdělávání a 

vypracování doporučení využitelných pro rozhodování FoRS – Českého fóra pro rozvojovou 

spolupráci o dalších realizovaných aktivitách v oblasti posilování kapacit GRV organizací. 

 

Dále zadavatel uvítá vyhodnocení koordinace a komunikace mezi Sekretariátem FoRS a 

členskými organizacemi.  

 

Hlavní evaluační otázka:  
Pomohly aktivity realizované v rámci projektu k dosažení výše uvedených cílů, tj. využili 

účastníci aktivit nabyté znalosti a dovednosti v praxi? 

 

Navržené další evaluační otázky:  

 Jak jednotlivé aktivity realizované v rámci projektu odpovídaly potřebám jednotlivých 

účastníků? (relevance) 

 Bylo načasování aktivit vhodné? Pokud ne, co udělat příště pro lepší načasování 

aktivit a s tím spojené zvýšení účasti na akcích? Cítili se členové PS GRV dostatečně 

vtaženi do přípravy jednotlivých akcí, měli pocit, že je příprava jednotlivých aktivit 

s nimi dostatečně konzultována? (efektivita) 

 Jak se zvýšily znalosti účastníků aktivit v jednotlivých oblastech? (efektivnost) 

 Jakým způsobem byla v rámci projektu zajištěna jeho udržitelnost? Jsou znalosti 

nabyté účastníky během akcí využitelné v praxi a přenositelné na další pracovníky 

v rámci organizace? (udržitelnost) 

 Měli aktivity realizované v rámci projektu nějaký dopad na práci účastníků? Využili 

účastníci dosažené znalosti a dovednosti ve své práci? (dopady) 

 Jaké další možnosti na zvýšení odbornosti a kapacit by členové PS GRV uvítali 

v návaznosti na realizované aktivity či jiné?  

 

Evaluační kritéria dle OECD/DAC 

Zjištění a závěry z  evaluace mají poskytnout vyhodnocení projektu z hlediska mezinárodně 

uznávaných evaluačních kritérií OECD/DAC, tj. relevance, efektivity (hospodárnosti), 

efektivnosti (účelnosti) a zejména udržitelnosti a dopadů. Stručné definice těchto kritérií dle 

OECD/DAC jsou následující: 

Relevance – míra, ve které rozvojová intervence odpovídá potřebám, prioritám a koncepcím 

cílové skupiny. 

Efektivita (hospodárnost) – míra využití vstupních zdrojů (časového plánu, odborných 

znalostí, administrativy a managementu, finančních prostředků atd.) s ohledem na reálně 

dosažené výstupy a cíle.  

Efektivnost (účelnost) – teorie změny a míra dosažení cílů intervence. 
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Udržitelnost – míra, resp. pravděpodobnost pokračování pozitivních důsledků projektu pro 

cílovou skupinu po ukončení aktivit a financování ze strany donora/realizátora.  

Dopady – pozitivní i negativní, přímé i nepřímé a zamýšlené i nezamýšlené krátkodobé i 

dlouhodobé důsledky intervence pro cílovou skupinu. U kritéria dopadů se musí evaluace 

důkladně zabývat také vnějšími vlivy prostředí, ve kterém byl projekt realizován a 

specifikovat objektivní překážky, které mohly tyto dopady ovlivnit. 

 

Požadované výstupy: 

Zadavatel požaduje po zpracovateli:  

 Zpracování jedné evaluační zprávy (max. 4 strany) v angličtině.  

 

Zájemci o zpracování evaluace mohou zasílat svůj životopis, nabídkovou cenu a návrh 

metodiky (max. 2 strany A4), a to do 22. června 2015. Pro výběr vhodného kandidáta 

budou použita následující kritéria (40 % cena, 20 % zkušenosti evaluátora, 40 % metodika). 

Předpokládaná hodnota zakázky maximálně 8000 Kč. 

Harmonogram:  

 Identifikace evaluátora – 22.června. 

 Průběh evaluace – 22.června až 20.července 

 Odevzdání závěrečné zprávy – 20.července 
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