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Pátého ročníku sebehodnocení se zúčastnilo 33 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 72 % členské 
základny, tučně vyznačené organizace se zúčastnily všech ročníků, příp. od doby svého vstupu do 
FoRS): ADRA, o. p. s.; Alterra; Arnika; ARPOK, o. p. s.; Burma Center Prague, o. p. s.; CARE ČR  o. s.; 
CARITAS-VOŠ sociální Olomouc; Česká evaluační společnost; Civitas per Populi, o. p. s.; Člověk v tísni, 
o. p. s.; ČZU-Fakulta tropického zemědělství; Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové 
spolupráce; EDUCON; Fairtrade Česko a Slovensko; Gender Studies, o. p. s.; Glopolis, o. p. s.; Charita 
Česká republika; INEX-Sdružení dobrovolných aktivit; MOST, o. p. s.; Multikulturní Centrum Praha; 
Nadační fond CCBC; NaZemi; Neslyšící s nadějí; Občanské sdružení Development Worldwide; 
Partners Czech, o. p. s.; SADBA - Salesiánská asociace Dona Boska.; Společnost Podané ruce, o. p. s.; 
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER; SIRIRI, o. p. s.; Univerzita Palackého 
v Olomouci; Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.; Volonté, o. p. s.; Život 90- a Sekretariát FoRS.  
 
Seznam všech organizací, které se každoročně hodnotí dle Kodexu efektivnosti FoRS, naleznete na 
webové stránce FoRS (v přehledu členů a pozorovatelů). 
 
Principy efektivnosti byly sledovány a hodnoceny v pěti hlavních oblastech: 
 

1. Znalost problematiky 
Projekty členů a pozorovatelů FoRS vycházejí ze skutečné znalosti situace, problémů a priorit cílových 
skupin. Tyto znalosti jsou využívány k aktivnímu ovlivňování priorit rozvojových programů a při 
přípravě strategií vlastních činností. 
2. Transparentnost a odpovědnost 
Členové a pozorovatelé FoRS jsou plně zodpovědní za výsledky i postupy své práce, mají 
transparentní řídící strukturu a transparentní způsob financování své činnosti. Informace o 
realizovaných projektech jsou v potřebném rozsahu přístupné veřejnosti. 
3. Partnerství  
Členské a pozorovatelské organizace FoRS sdílejí se svými partnery všechny informace týkající se 
společných cílů a aktivit. Členové a pozorovatelé FoRS respektují rozdílné názory, postoje a 
zkušenosti svých partnerů a o návrzích společných projektů rozhodují na základě konsensu.  
4. Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami 
Členové a pozorovatelé FoRS usilují o dodržování lidských práv, používání nediskriminačních postupů, 
zlepšení situace sociálně vyloučených a dalších ohrožených a znevýhodněných skupin a o posilování 
jejich role ve společnosti, se zvláštním zřetelem na ženy a dívky. 
5. Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost 
Členové a pozorovatelé FoRS jsou odpovědni za pozitivní i negativní, plánované i neplánované 
dopady svých rozvojových intervencí na situaci cílových skupin a ostatních rozvojových aktérů, 
pomáhají omezit poškozování životního prostředí a podporují zachování biologické rozmanitosti. 

 

FoRS svým sebehodnocením inspiroval nastavení podobného procesu v rámci celosvětové platformy 
Partnerství organizací občanské společnosti pro rozvojovou efektivnost (CPDE) a zároveň od něj 
sám přejal ve svém dotazníku pro sebehodnocení možnost uvést příklady (pozitivní, výzvy, poučení) 
z vlastní praxe. Členové a pozorovatelé FoRS této nabídky plně využili a k dispozici je tak množství 
příkladů ke vzájemnému sdílení, učení se a zlepšování vlastní práce, což je hlavním cílem procesu 
reflexe a sebehodnocení. 

Následují hlavní závěry sebehodnocení, dále detailní souhrnné výsledky s komentáři a konkrétními 
příklady z praxe. 
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Hlavní závěry 

Členové a pozorovatelé FoRS kladně hodnotí naplňování Kodexu efektivnosti: v průměru 94 % 
odpovědí je „zcela ano“ nebo „většinou ano“, v jednotlivých 5 oblastech pak takto: 
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o Nejlépe hodnocené oblasti:  
� Transparentnost a zodpovědnost (92 % odpovědí „zcela ano“) 

Příklad dobré praxe: „Na webové stránce zveřejňujeme mj. i roční a závěrečné zprávy jednotlivých 
projektů. Účetnictví prochází každoročním auditem. Zveřejňujeme i problémy, se kterými se 
potýkáme.“ 
 

� Respekt k lidským právům a genderové rovnosti (85 % odpovědí „zcela ano“) 
Příklad dobré praxe: „…měli jsme příležitost při společném týdenním pobytu zprostředkovat osobní 
kontakt dětí z Ghany a ČR - jsme toho názoru, že osobní kontakt, je pro získání objektivních informací 
o lidech a komunitách z „Globálního Jihu“ tím nejlepším způsobem a zároveň prostředkem nápravy 
zkresleného či stereotypního vnímání reality na „Jihu“.“ 
 

� Partnerství (65 % odpovědí „zcela ano“) 
Příklad dobré praxe: „Snažíme se o maximální otevřenost a sdílení zkušeností, metod práce a 
informací se všemi relevantními partnery ve veřejném, soukromém i občanském sektoru na národní i 
mezinárodní úrovni - je to velmi obohacující a zvyšuje naše know how.“ 

 

o Oblasti, které je třeba posílit: 

� Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost (40 % odpovědí „zcela ano“, 46 % „většinou 
ano“), především nedostatečně zohledněné očekávané a participativně zhodnocené dopady 
projektů a chybějící názory cílových skupin/partnerů na průběh a výsledky projektů. 

Výzvy: „Mj. na základě účasti jednoho z workshopů organizovaného FoRS se domnívám, že bychom s 
evaluací měli pracovat mnohem důkladněji a zapracovávat její principy lépe již do přípravy nových 
projektů.“ 
 

� Znalost problematiky (39 % odpovědí „zcela ano“, 44 % „většinou ano“), především 
nedostatečné zapojení organizací ve FoRS do činnosti pracovních skupin v oblasti jejich 
specializace. 
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Výzvy: „Největší výzvou je umění najít rovnováhu mezi potřebou být přítomen „v terénu“, odkud 
čerpáme podněty, informace, znalosti a dovednosti pro naší práci a skutečnými kapacitami 
organizace.“ 

 
Změny oproti 2014: 
• Zvýšení počtu členů a pozorovatelů FoRS, kteří provedli sebehodnocení (o 9, tj. o třetinu); 

• Vyšší průměr kladných odpovědí („zcela“ nebo „většinou ano“): z 91 % (2014) na 94 % (2015) 

• Lepší hodnocení v oblastech Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost, Respekt vůči lidským 
právům a genderové rovnosti a Partnerství. 

 
 

Detailní souhrnné výsledky sebehodnocení členů a pozorovatelů dle Kodexu 
efektivnosti FoRS v roce 2015 

1. Znalost problematiky (Istanbulský princip č. 3) 

Projekty členských organizací FoRS vycházejí ze skutečné znalosti situace, problémů a priorit cílových 
skupin. Členové FoRS využívají této znalosti k aktivnímu ovlivňování priorit rozvojových programů a 
při přípravě strategií vlastních činností včetně strategie zajištění financování, protože dlouhodobé 
priority nelze měnit ad hoc pouze na základě aktuálních donorských výzev. 

Indikátory: 

1.1 Dlouhodobé priority a cíle naší organizace jsou zveřejněny na naší webové stránce a 
v oficiálních dokumentech, včetně základního zdůvodnění. 

 
 
Komentáře: 

• U jednotlivých projektů máme specifikovány jednotlivé cíle, ale nemáme popsané obecné cíle 
pro celou naši organizaci. 

• Naše webové stránky prochází již několik let proměnou, která se v tuto chvíli snad konečně 
rýsuje, součástí proměny by měla být i reformulace cílů a poslání naší organizace. 

• Naše vize je uvedena na našich webových stránkách. Strategické priority jsou stanoveny ve 
strategickém plánu, který je každoročně přehodnocován a aktualizován - ten ale není veřejně 
přístupný. Nejsme zcela determinováni aktuálními grantovými výzvami, snažíme se udržovat 
činnosti v souladu s našimi prioritami, které nemáme vždy zajištěny finančně.  

• Cíle v rozvojové pomoci jsou zatím definovány, cíle v hlavní činnosti organizace jsou zcela ano, 
jednoznačné. 

• Připravujeme nové webové stránky a vždy je co zlepšovat. 

• Stránku se snažíme pravidelně aktualizovat, ale je pravdou že jako malá organizace nemáme 
toho mnoho, co bych tam dávali. 

• Dlouhodobé priority jsou předmětem diskuze a vize, ty úplně nezveřejňujeme. 
 

Ne 1 3 % 

Omezeně 3 9 % 

Většinou ano 14 41 % 

Zcela ano 16 47 % 
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1.2 V oficiálních dokumentech naší organizace je uvedena naše teritoriální a sektorová 
specializace. 

 
 
Komentáře: 

• Pracujeme na zlepšení, konkrétně na komunikační strategii, kde bude jasnější, na které cílové 
skupiny se zaměřujeme a proč. 

• Naše organizace se z velké části soustředí především na migrační problematiku a témata, oblast 
GRV je (alespoň v současné době) jednou z menších, i přesto však v našich oficiálních 
dokumentech je zanesena. 

• Stabilně vyvíjíme činnosti na několika teritoriálních úrovních: lokální, krajská, národní. 

• Vždy se snažíme zasadit naše dokumenty, či projekty do širšího rámce. Hlavně co se týče cílů 
rozvojové pomoci. Aby byly kompatibilní s cílením organizací, od kterých požadujeme 
prostředky. 

• Ve výročních zprávách, na webu a jinde přesně uvádíme, v které oblasti a jak jsme činní. 

 

1.3 Naše organizace se podílí na činnosti pracovních skupin FoRS v oblasti své specializace. 

         
 

Komentáře: 

• Rádi bychom zapojili dobrovolníky, kteří se vrátili ze své služby, ale většinou jsou mimo 
Prahu či přichází jiné starosti a nemají kapacitu pro tuto činnost. 

• Nepodílí se, jelikož spolupracujeme s organizacemi, které nejsou ve FoRS. 

• Stále se podílíme na několika pracovních skupinách, které jsou relevantní k naší činnosti. 

• V současné době se bohužel jako malá organizace potýkáme s nedostatkem lidských zdrojů 
i částečného opuštění rozvojových témat (tj. v našem případě zejm. GRV). 

• Podílíme se na činnosti pracovních skupin, zajímáme se o dění v pracovních skupinách a 
usilujeme o zapojení se společných aktivit a společné prosazování strategických cílů 
(úměrně našim kapacitám a možnostem). 

• Jsme aktivně zapojeni do pracovní skupiny GRV. Pravidelně se zúčastňujeme setkání 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 3 9 % 

Většinou ano 14 41 % 

Zcela ano 17 50 % 

Ne 6 18 % 

Omezeně 9 26 % 

Většinou ano 8 24 % 

Zcela ano 11 32 % 
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pracovní skupiny GRV a občas se podílíme i na jejich přípravě a organizaci. 

• Naše specializace je dost specifická, v tuto chvíli se žádná z pracovních skupin nevěnuje 
přímo oblasti, ve které působíme - tj. podpoře drobných farmářů na Jihu. 

• Bohužel nemáme kapacity. 

• Současně pouze jeden výzkumník v PS Policy, a to omezeně. 

• Z časových důvodů to úplně nelze, navíc těžiště činnosti máme mimo Prahu a nemáme 
plně profesionalizovaný aparát. 

 

1.4 Při přípravě a realizaci našich projektů jsou aplikovány principy demokratického vlastnictví 
(zapojování cílových skupin již do fáze identifikace a formulace projektů a do rozhodování). 

 

 
Komentáře: 

• Identifikovali jsme nové další oblasti pro zapojování členů v blízké budoucnosti. 

• Ne vždy je to možné, např. v okamžiku, kdy jsou naší cílovou skupinou politici či vládní úředníci, 
které se snažíme přesvědčit o relevantnosti naší agendy. Ale i v tomto případě se snažíme 
reflektovat jejich názory (např. v rámci doporučení) a vždy se snažíme dát prostor i pro jejich 
názor. 

• Do plánování GRV projektů jsme se snažili zapojovat učitele, resp. jejich zpětnou vazbu využít pro 
plánování dalších projektů. 

• Při přípravě nových projektů zpravidla komunikujeme s cílovými skupinami, zjišťujeme zájem o 
naše projekty ještě před jejich podáním, domlouváme partnerství s institucemi včetně škol již 
během přípravy nových projektů. Usilujeme také o průběžnou evaluaci našich projektů a 
komunikujeme o možnostech zlepšení s cílovými skupinami.  

• Naše cílové skupiny nezapojujeme zcela vždy do fáze formulace projektů, ale díky stálé a 
intenzivní práci s nimi a akceptaci zpětných vazeb dokážeme do značné míry identifikovat 
potřeby učitelů a škol v ČR, zejména v Královéhradeckém kraji. Jeden z příkladů dlouhotrvajícího 
projektu, kde jsou cílové skupiny aktivně zapojeny do participace (od plánování až po realizaci a 
trvalou udržitelnost) lokálních a komunitních projektů jsou Školy pro udržitelný život. Jsme 
organizace otevřená navenek, takže i do našich interních procesů, jako je třeba strategické 
plánování za účasti externího plánovače, vstupovaly subjekty - organizace i jednotlivci - kteří s 
námi dlouhodobě spolupracují na formální i neformální úrovni a podílely se tak na formulaci 
strategických cílů a aktivit k jejich naplňování. 

• V této oblasti usilujeme o zlepšení - při plánování naší poslední kampaně jsme již konzultovali 
kritéria kampaně s dotčeným subjektem. U ostatních kampaní je stále konzultační proces spíše 
nahodilý, poskytujeme zapojeným organizacím řadu informací, ale plánovaní realizují více 
koordinující organizace. 

• Naše projekty vždy myslí na místních stakeholdery a podobně. 

• Tak jak to lze specificky vyjádřit ve vztahu k výzkumu. 

• Řada projektů takto nejde koncipovat, musí být vedeny s určitou vizí a tu má projektový tým. 

Ne 1 3 % 

Omezeně 3 9 % 

Většinou ano 19 56 % 

Zcela ano 11 32 % 
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1.5 Při řízení a hodnocení našich projektů jsou potřebné informace ověřovány přímo na místě 
realizace. 

    
 

Komentáře: 

• Usilujeme o ověřování informací z různých zdrojů. Využíváme naše cílové skupiny, výsledky různých 
šetření, atd.  

• Naše činnosti realizujeme v prostředí, které známe, a jsme s ním v interaktivním kontaktu. 
Případně se snažíme zjišťovat veškeré relevantní informace a data o problematice a jejím kontextu 
z více zdrojů. 

• Afghánistán je specifický mimo jiné tím, že u všech údajů (i výzkumů) je nutné počítat s jistým 
procentem chyb, případně není možné některé údaje vůbec ověřit, např. procento HIV pozitivních 
žen-závislých. 

• Vždy ověření na místě - spolupráce s misionáři působícími v místě - ověřování z různých misií (od 
více lidí) a na základě informací od dalších nevládek a mezinárodních organizací v místě. Pouze na 
média se nespoléháme nikdy. 

• Zde záleží, co je považováno za aktivity/projekty naší organizace. Pokud se jedná o působení v 
zemích, kde Fairtrade působí (místa, kde jsou drobní farmáři), tak toto Fairtrade Int. velmi 
intenzivně konzultuje (polovinu hlasů v rámci Fairtrade Int. mají právě zástupci farmářů a 
pracovníků z Jihu). Na úrovni ČR hodnotí FT ČS své projekty spíš izolovaně, ev. po konzultaci se 
členy a partnery v kampaních. Zatím velmi omezeně konzultujme výsledky a dopady projektů či 
kampaní se samotnými stakeholdery. Děje se tak např. po některých konferencích - např. po 
konferenci Fairtradových měst, která se koná 1x za 2 roky. 

• Je to činnost, která nám někdy dělá problém. Je pro nás těžké se někdy orientovat v 
komplikovaných pravidlech grantových struktur především EuropeAid. Rádi bychom získali někoho 
se zkušeností na pravidelné konzultace. 

• Ano, vyplývá to i z našeho Etického kodexu. 

 

2. Transparentnost a odpovědnost (Istanbulský princip č. 5)  

Členové FoRS jsou plně zodpovědní za výsledky i postupy své práce a jsou připraveni je veřejně 
prezentovat. Členské organizace FoRS mají transparentní řídicí strukturu a transparentní způsob 
financování svých činností. Informace o realizovaných projektech jsou připravovány ve spolupráci 
s projektovými partnery a jsou v potřebném rozsahu přístupné veřejnosti. 

Indikátory: 

2.1 Informace o financování naší organizace jsou uvedeny na webové stránce a ve veřejně 
dostupných výročních zprávách. 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 2 6 % 

Většinou ano 20 59 % 

Zcela ano 12 35 % 
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Komentáře: 

• Dokončujeme nový web, zatím jsou publikovány pouze starší výroční zprávy, novější 
budou přidány. 

• Zveřejňujeme výroční zprávy o činnosti, ale ne vždycky jsou tam detaily o financování 
organizace. 

 

2.2 Naše organizace je připravena předložit výsledky realizovaných auditů a interních či externích 
evaluací. 

 

 
  Komentáře: 

• Zveřejňování evaluací se chystá v průběhu 2015. 

• Přímo tyto doklady nemáme k dispozici a připraveny. Ale jako malá flexibilní organizace 
bychom je uměli rychle připravit. 

 

2.3 Naše organizace má transparentní řídicí strukturu a kontaktní údaje na vedoucí pracovníky jsou 
veřejně přístupné. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Ne 

 
0 

 
0 % 

Omezeně 3 9 % 

Většinou ano 0 0 % 

Zcela ano 31 91 % 

Ne 0 0 % 

Omezeně 1 3 % 

Většinou ano 6 18% 

Zcela ano 27 79 % 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 1 3 % 

Ano 33 97 % 
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2.4 Naše organizace uvádí pravdivé a nezkreslující informace o své činnosti, partnerech a cílových 
skupinách (klíčový indikátor). 

 

 
Komentáře: 

• Vždy se snažíme ve veškeré komunikaci používat korektní údaje. 

                                                                               

2.5 Naše organizace odmítá používat a tolerovat korupční praktiky při získávání prostředků na 
svou činnost a při realizaci projektů (klíčový indikátor). 

 

  Komentáře: 

• Řídíme se interním etickým kodexem organizace. 

• V ČR úplně, v zemi působení místní zaměstnance vybírají naši partneři misionáři na základě 
zkušenosti v místě - nemáme bezprostřední kontrolu nebo formální pravidla, ale je založeno na 
dlouhodobé důvěře a spolupráci. Nevyskytly se žádné problémy nebo jejich náznaky. 

 

3. Partnerství (Istanbulské principy č. 6 a 7) 

Členské organizace FoRS sdílejí se svými partnery všechny informace týkající se společných cílů a 
aktivit. Partnerství je založeno na společných hodnotách a zájmech, vzájemné důvěře a sdílené 
odpovědnosti vůči donorům, soukromým sponzorům a cílovým skupinám. Členové FoRS respektují 
rozdílné názory, postoje a zkušenosti svých partnerů a o návrzích společných projektů rozhodují na 
základě konsensu. 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
Ne 0 0 % 

 Omezeně 0 0 % 

 Většinou ano 1 3 % 

    

 Ano 33 97 % 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 1 3 % 

Zcela ano 33 97 % 
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Indikátory: 

3.1 Naše partnerské organizace i cílové skupiny mají k dispozici relevantní projektové dokumenty a 
závěrečné zprávy společných projektů. 

 
 

Komentáře: 

• Partnerské organizace ano, cílové skupiny ne všechny. 

• Zprávy z evaluace výročních konferencí doposud nejsou uveřejněny na WWW stránkách. 

• Projekt v Afghánistánu nemá oficiálního partnera, zpráva byla podávána v českém jazyce. Určitě by 
stálo za uvážení, zda zprávu nepřeložit pro místní ministerstvo zdravotnictví. 

• Informace jsou sdíleny, některé zprávy jsou ale jen v jedné jazykové verzi a překládají se jen po 
dohodě. U řady projektů pro naše partnery není tak zásadní projektový proces běžící v ČR, ale 
obsah podpory. 

• Ne všechny dokumenty zvládáme překládat, ale hlavní informace naši partneři mají. 

• Do této doby jsme nesdíleli veřejně závěrečné zprávy z projektů, velmi stručně jsou hlavní body 
vždy uvedeny ve výroční zprávě. FT ČS zváží zpracování krátkého extraktu z reportů, které posílá do 
Fairtade Int. a jeho zveřejnění na webu. 

• Jsme malá organizace a máme velmi intenzivní komunikaci s našimi partnery v Gruzii a Moldavsku. 
Sdílíme všechny relevantní dokumenty. 

 

3.2 Naše organizace poskytuje svým partnerům informace o současné spolupráci s dalšími 
organizacemi v oblastech souvisejících se společnými aktivitami. 

 
 

Komentáře: 

• Kromě veřejně uvedených na webu další na vyžádání. 

• Partnerství je stále jednou z našich klíčových hodnot. 

• V místě, kde máme většinu projektů, je misie přirozeným centrem řízení různých projektů                  
i styčným místem pro další organizace. V dalších lokalitách máme menší projekty, kde spolupráci 
formálně neřídíme. 

• Málo kdy se projektové zájmy přímo překrývají, a tedy není potřeba. 
 

Ne 0 0 % 

Omezeně 2 6 % 

Většinou ano 5 44 % 

Zcela ano 17 50 % 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 12 35 % 

Zcela ano 22 65 % 
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3.3 Hlavní principy spolupráce s partnery či cílovými skupinami jsou předem vzájemně 
odsouhlaseny. 

 
Komentáře: 

• S misionáři uzavřeny dohody vyjasňující, které typy aktivit podporujeme (zdravotnictví, 
vzdělávání, humanitární, podpora podnikání, zemědělství, nikoli evangelizační aktivity). 

• Naši partneři naše principy a přístupy znají a spolupráce je založena na vzájemné důvěře. Pouze v 
některých případech jsou dohody formalizovány v písemné podobě. 

 

3.4 Součástí našich projektů a činností je sdílení zkušeností a vzájemné posilování kapacit. 

 
Komentáře: 

• Projekt je vzdělávací, budování případných kapacit se týká především afghánských organizací, 
nikoliv nás. 

• Toto sdílení není příliš systematické, zkušenosti sdílíme se členy i ostatními partnery dle příležitostí 
a nemáme na to zpracovaný postup. Se členy komunikujeme při setkáních valné hromady a dále 
dle aktuálních projektů. Posilování kapacit je výsledkem jednotlivých akcí (např. konference, 
semináře). Na tyto aktivity většinou nemáme dlouhodobý plán. 

• Vždy to je v záměru projektu, ale je to někdy těžké naplňovat. 

 

3.5 Naše organizace svou činností prokazuje, že nezneužívá informace a know-how 
spolupracujících organizací ve svůj vlastní prospěch (klíčový indikátor). 

 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 9 26 % 

Zcela ano 25 74 % 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 3 9 % 

Většinou ano 16 47 % 

Zcela ano 15 44 % 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 2 6 % 

Zcela ano 32 94 % 
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Komentáře: 

• Pouze na základě společných dohod. 

 

4. Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami (Istanbulské principy č. 1 a 2) 

Společnou hodnotou všech členských organizací FoRS je respekt k lidské důstojnosti a lidským 
právům a používání nediskriminačních postupů. Členové FoRS usilují o zlepšení situace sociálně 
vyloučených a dalších ohrožených a znevýhodněných skupin a o posilování jejich role ve společnosti, 
se zvláštním zřetelem na ženy a dívky. 

Indikátory: 

4.1 Výběr cílových skupin v oblasti působení naší organizace vychází z priorit stanovených 
participativním způsobem a je plně transparentní. 

  
 
Komentáře: 

• Probíhá v rámci organizace, veřejnosti je dostupné ve strategickém plánu. 

• Naše hlavní cílové skupiny se vždy aktivně podílejí na průběhu projektu a dalších kooperativních 
akcí. Velká část jejich aktivit vychází z vlastní iniciativy a my jsme v roli facilitátora a odborného 
garanta. Ve vzdělávacích projektech se snažíme klást důraz na vyvracení stereotypů o globálním 
Jihu, o vzájemnou interakci našich cílových skupin s komunitami na Jihu a akcentujeme osobní 
rozměr globálních problémů, globálně odpovědný způsob života, odpovědnou spotřebu apod. 

• Misionáři dlouhodobě pracují s komunitou, na tom staví naše společné projekty a výběr cílových 
skupin. Jen u velkých projektů je ale diskutováno na základě podkladů, u menších založeno na 
rozhodnutích garantů projektů a jejich osobní zkušenosti. 

 

4.2 Naše organizace podporuje rovný přístup všech zástupců cílových skupin, s důrazem na 
rovnoprávnost mužů a žen, k přínosům rozvojových projektů a programů. 

 
 
Komentáře: 

• Naše organizace má jen málo lidí. Cílové skupiny si vybíráme hlavně dle kontaktu a možností, které 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 1 3 % 

Většinou ano 16 47 % 

Zcela ano 17 50 % 

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 2 6 % 

Zcela ano 32 94 % 
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nabízí EuropeAid a ČRA. 

• Necháváme místní NGO, aby si samy definovaly, kteří lékaři na školení přijdou, účast žen však i tak 
byla poměrně vysoká. 

• Zaměření na rovný přístup žen a mužů k projektu je hlavním kritériem a průřezovým tématem 
všech projektů naší organizace. 

• Rovnoprávnost žen pro nás není úplně rozhodující. Víc nás zajímá problém například rovnost 
přístupu ke vzdělání pro lidi se zdravotním postižením. 

• Ano v interním fungování snaha, ale bez výsledků posílení počtu žen v organizaci. Obsahově 
realizujeme projekty na gender v diplomacii. 

 

4.3 Naše organizace odmítá používat stereotypy zobrazující cílové skupiny jako pouhé pasivní 
příjemce humanitárních a rozvojových intervencí. 

 
Komentáře: 

• Součástí vnitřní logiky projektu je jednoznačně aktivizace místních lékařů, která by časem vedla k 
jejich vlastní harm reduction síti fungující za podpory místních orgánů. 

• Dbáme na to u vydávaných materiálů apod., ale stane se nám, že v útržkovitých sděleních (FB, 
diskuze na akci apod.) se zkratkovité sdělení vyskytne. 

• V našich projektech je takhle vnímaná udržitelnost základním principem. 

 

 4.4 Postupy a dokumenty naší organizace respektují lidskou důstojnost a lidská práva cílových 
skupin a dalších aktérů humanitární pomoci a rozvojové spolupráce (klíčový indikátor). 

 

      
Komentáře: 

• Řídíme se kodexem efektivnosti FoRSu, stejně tak jako Code of Conduct Concordu. 

• Ano, máme Etický kodex. 

 

 

 

 

Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 4 12 % 

Zcela ano 30 88 % 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 1 3 % 

Zcela ano 33 97 % 
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4.5 Naše organizace odmítá používat zobrazení a popisování extrémního utrpení pro účely 
získávání finančních prostředků na svou činnost (klíčový indikátor). 

 

 
Komentáře: 

• Naše činnosti nezahrnují získávání prostředků prostřednictvím veřejných sbírek. 

 

5. Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost (Istanbulské principy č. 4 a 8) 

Členské organizace FoRS jsou odpovědné za pozitivní i negativní, plánované i neplánované dopady 
svých rozvojových intervencí a dalších činností na situaci cílových skupin a ostatních rozvojových 
aktérů. Přijímají svou část odpovědnosti za udržitelnost pozitivních dopadů a zajímají se o změny 
v životě či postojích cílových skupin i po ukončení svých projektů. Rovněž posilují udržitelnost rozvoje 
místních komunit tím, že pomáhají omezit poškozování životního prostředí a podporují zachování 
biologické rozmanitosti. 

Indikátory: 

5.1 Očekávané dopady – změny v životě cílových skupin (včetně vhodných indikátorů) jsou 
zahrnuty ve všech našich projektových dokumentech. 

  

Komentáře: 

• Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost je zohledňována u všech připravovaných aktivit; 
nedostatečná je analýza dopadů (zejména v souvislosti s konferencí). 

• Aktivity, na kterých pracujeme, mají často poměrně nepřímý dopad na životy cílových skupin. Při 
jejich výběru se však vždy snažíme zdůrazňovat a promýšlet způsoby (a indikátory), jak mohou 
pomoci (byť zprostředkovaně) zlepšit situaci cílových skupin. 

• Naším hlavním cílem je změna myšlení lidí k společensky a environmentálně odpovědnému 
způsobu života, proto se snažíme s našimi cílovými skupinami pracovat dlouhodobě a intenzivně. 
Naše projekty se snažíme předkládat, realizovat a hodnotit konstruktivisticky a cyklicky, abychom 
zmíněnou dlouhodobost práce zajistili. 

• Krátkodobé dopady ano, dlouhodobé dopady se dají velmi těžko určit vzhledem k nestabilní situaci 
země. 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 0 0 % 

Většinou ano 2 6 % 

Zcela ano 32 94 % 

Ne 1 3 % 

Omezeně 2 6 % 

Většinou ano 18 53 % 

Zcela ano 13 38 % 
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• Přínosy diskutujeme vždycky (i dlouhodobější). U malých projektů moc neřešíme (zejména ne 
definici indikátorů), u velkých vyžadujeme a formulujeme i indikátory. 

• Je to skoro vždy i základní požadavek, většinou se její věnuje samostatná část dokumentu. 

 

5.2 Součástí závěrečných zpráv našich projektů je prezentace názorů cílových skupin či partnerů na 
průběh a výsledky těchto projektů. 

 
 
Komentáře: 

• Dosud jsme používali pouze interní evaluace, první externí evaluace proběhne do konce letošního 
roku. 

• Tam, kde je to relevantní. 

• Zpětné vazby vyžadujeme, ale (s výjimkou evaluačních zpráv profesionálních evaluátorů) 
neuvádíme je v průběžných a závěrečných zprávách. 

• Spolupracující organizace přispívají vlastní zprávou ke zprávě o projektu. 

• Pracujeme s podklady partnerů, které včleňujeme do zpráv dle potřeb projektů a požadavků 
donora. 

• Záleží na typu a rozsahu projektů. 

• Z toho důvodu jsme se začali více zabývat evaluacemi v cílových oblastech pomoci. 

• Snažíme se intenzívně komunikovat se partnery v Gruzii a v Moldavsku, aby byl jejich názor silně 
přítomen. 

 

5.3 Součástí našich interních nebo externích evaluací je participativní zhodnocení dosažených, 
očekávaných či možných dopadů po ukončení projektu. 

 

 
Komentáře: 

• Většinou ano, ale usilujeme o zlepšení, protože si uvědomujeme důležitost zpětné vazby od příjemců 
pomoci. 

• Pokud je evaluace uskutečněných projektů provedena, pak jsou dosažené, očekávané a možné 
dopady hodnoceny participativně. Nedostatkem je, že takováto evaluace není prováděna 

Ne 0 0 % 

Omezeně 8 24 % 

Většinou ano 20 59 % 

Zcela ano 6 18 % 

Ne 2 6 % 

Omezeně 1 3 % 

Většinou ano 21 62 % 

Zcela ano 20 29 % 



 

16 

 

systematicky u všech projektů (což zohledňuje první z indikátorů této části). 

• Zcela pravidelně získáváme od našich cílových skupin a partnerů zpětné vazby o naší činnosti, která 
nám slouží při měření úspěšnosti naší činnosti a identifikaci aktuálních požadavků při plánování 
našich budoucích činností. V mnoha případech je součástí realizace projektů externí evaluace, která 
nám na tyto otázky poskytne zpravidla jasnou odpověď. 

• Nemáme externí evaluátory projektů, dopady posuzujeme v diskuzi českých garantů, místních 
partnerů (vždy více lidí z ČR i ze SAR). Je nastavený proces při rozhodování o realizaci projektů a 
následně pokračování/navazujícím projektu. U jednorázových projektů, kde se rozhodlo už 
nepokračovat, nejsou úplně nastavené mechanismy na uchovávání „lessons learnt“, ale vzhledem k 
velikosti organizace se zatím drží v paměti. 

• Externí evaluace zatím FT ČS nezadávala, nicméně snažíme se o interní vyhodnocování dopadů 
našich aktivit, kde do hodnocení zařazujeme také jednotlivé stakeholdery (většinou na bázi 
neformálního zhodnocení vnímaného přínosu). 

 

5.4 Naše organizace podporuje principy udržitelného rozvoje a upřednostňuje řešení šetrná 
k životnímu prostředí. 

 
Komentáře: 

• Životní prostředí se snažíme zohledňovat, ale obvykle to není prioritní téma našich projektů. 

• Zcela určitě. Používáme certifikované výrobky EŠV a principy šetrného chování v našich 
každodenních činnostech. Podali jsme oficiální žádost o udělení certifikace Ekologicky šetrná 
služba. 

• Některé aktivity jsou cíleně budovány jako ekologicky šetrné (stavba solárních panelů spíše než 
agregáty...), někde je ale upřednostněn sociální rozměr - neaplikujeme evropské standardy na 
podmínky v SAR (např. užití antibiotik na drůbeží farmě v situaci nedostatku masa pro 
obyvatelstvo...na téma ale v organizaci proběhla diskuze). 

• Pro naši organizaci nejsou zcela klíčové problémy životního prostředí. 

• Nemáme na to zvláštní politiku, spíše ad hoc. 

 

5.5 Naše organizace odpovídá za dopady svých činností, využívá výsledky evaluací a aktivně řeší 
případné negativní důsledky své práce (klíčový indikátor). 

 

 
Ne 0 0 % 

Omezeně 2 6 % 

Většinou ano 10 29 % 

Zcela ano 22 65 % 

Ne 0 0 % 

Omezeně 1 3 % 

Většinou ano 9 26 % 

Zcela ano 24 71 % 
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Komentáře: 

• V našich činnostech se snažíme předcházet nezamýšleným negativním důsledkům naší 
činnosti, zejména nechtěnému podporování stereotypních představ o lidech globálního Jihu. 
Zpětovazebné aktivity a externí evaluace nám tyto potenciálně problematická místa pomáhá 
odhalovat a adekvátně řešit. 

• S tímto nemáme mnoho zkušeností vzhledem ke krátkosti projektu. 

• Jsme v lokalitách 9 let a projekty udržujeme dlouhodobě, některé z nich jsou zaměřené na 
následnou soběstačnost (podpora podnikání) - tam je zatím zkušenost na hodnocení krátká. 
Spolupracujeme s partnery působícími v oblasti několik desítek let. 

• Zatím nemáme výsledky evaluací. 
 
 

Příklady z praxe 

1. Znalost problematiky (Istanbulský princip č. 3) 
 
Pozitivní příklady (dobrá praxe) 

• Jako pozitivní příklad vnímáme zapojení do projektu Světová škola, kde již druhým rokem 
čerpáme cenné zkušenosti ze spolupráce s organizacemi ARPOK a Člověk v tísni. 

• Díky naší dlouholeté praxi v oblasti vzdělávání známe dobře individuální potřeby našich škol v 
návaznosti na oficiální kurikulární a legislativní rámce. Při realizaci projektů a našich činností 
obecně vycházíme z předchozí i aktuální spolupráce s nimi, jakož i s představiteli regionálních a 
místních samospráv (např. intenzivní spolupráce s KÚ KH Kraje, město Litoměřice aj.), 
mezinárodních organizací (např. IC OSN) a tuzemských i zahraničních organizací občanské 
společnosti a jejich platforem (Pavučina, Zelený kruh, FoRS, Step, Národní síť zdravých měst aj.). 
Tato provázanost nám umožňuje čerpat aktuální informace být stále v obraze o nových trendech 
ve vzdělávání a o potřebách občanské společnosti a cílových skupinách. Současně jsme tzv. „na 
očích“, což nám přináší potřebnou míru sebereflexe. Konkrétním příkladem dobré praxe může 
být dlouhodobě realizovaný projekt Škol pro udržitelný život, ve kterém je velmi silně přítomen 
princip demokratického vlastnictví, neboť jádro projektu spočívá v identifikaci problému 
samotnými cílovými skupinami a jeho řešení ve spolupráci s námi (metodické, konzultační a 
fundraisingové). 

• Spolupracujeme s Mental Health Hospital in Kabul na výměně informací a znalostí, rozšiřujeme 
kontakty na místní ministerstvo zdravotnictví, sledujeme nejnovější výzkumy z oblasti drog v 
Afghánistánu. Zároveň udržujeme kontakty s lokálními NGO klinikami, např. Nademee Clinic, 
Shefa Clinic, asociací ANPHA atd. 

• Při hodnocení projektů čerpáme ze zkušeností celosvětové sítě CARE International. Nástroje pro 
průběžný monitoring a evaluaci jsou průběžně revidované tak, aby odpovídaly aktuálním 
potřebám, zejména cílových skupin. Ty se aktivně podílí na finální podobě těchto nástrojů. 

• Projekty Home Care Moldavsko. 

• Naše orientace na efektivnost rozvoje a z hlediska teritoriálních priorit na Vietnam je zjevná. Jsme 
zapojeni v PS Efektivnost a Gender a současně reprezentujeme FoRS ve Správní radě, PS Evaluace 
Rady pro ZRS a referenční skupině evaluací (a také ve WG CONCORD CSO DEFF a Convenors 
Forum a ve WG CPDE Enabling Environment). Přestože je tato práce časově velmi náročná, 
věříme, že se nám daří systém ZRS ovlivňovat. Dobrým příkladem je úspěšný lobbing na prosazení 
paragrafu k enabling environment pro občanskou společnosti a k podpoře mezisektorové 
spolupráce v závěrech Rady EU k SDGs. 

• Příkladem dobré praxe je každoroční průzkum mezi členy a pozorovateli FoRS ohledně jejich 
priorit a potřeb na zvyšování svých znalostí a dovedností, policy a advocacy práci a partnerství 
s dalšími subjekty a komunikace. Po každém vzdělávací akci mají její účastníci z řad členů a 
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pozorovatelů FoRS možnost ji zhodnotit a výsledky těchto evaluací jsou zohledněny při přípravě 
dalších akcí.  

• Studie k udržitelnosti projektů ZRS ČR s řadou konkrétních příkladů z praxe, kterou vydal FoRS. 

• Za dobrou praxi bych uvedla činnost a způsob fungování Fairtrade Int., kterou v ČR a na 
Slovensku zastupujeme. Polovinu hlasů na valné hromadě Fairtrade Int. mají zástupci sítí 
producentů (farmářů a pracovníků z Jihu). Fairtrade Int. také konzultuje každý standard 
(produktové standardy, standardy pro obchodníky, organizace farmářů) se všemi stakeholdery. 
Nicméně toto není aktivitou FT ČS u nás. Od března 2015 FT ČS má novou kolegyni, která pracuje 
s obchodníky, a v tuto chvíli jsou obchodní partneři konzultováni v přípravě další strategie. V 
plánech FT ČS jsou zohledněny pohledy a názory jak členských organizací reprezentujících 
občanskou společnost, tak i obchodní partnery. 

• Vypracovali jsme první koncept projektu pro Evropskou Komisi (Europe Aid). Byli jsme spokojení, 
že jsme tuto první fázi časově zvládli a poslali slušný koncept, který by mohl být úspěšný. 

• Společné akce s HelpAge International (Linking Real Lives) a jejich affiliates z 9 evropských zemí. 

• Ano, pořádáme vědecké konference v zahraničí (Mexiko, Indonésie), čerpáme nejen z jejich 
vědeckých prací. 

 
Problémy a výzvy 

• Nedostatečné rozvojové kapacity organizace. 

• Výzvy, ano. Jelikož naše projekty jsou pouze v zahraničí, nedorozumění se nakupí právě v 
rozdílných kulturách. Ale výzva je pro nás poznání. 

• Naše instituce sice založila databázi absolventů, ale stále ji v podstatě nevyužívá. 

• Analýza potřeb cílových skupin bez dostatečných finančních prostředků. 

• Nezbytnost dořešení vnitřních priorit a cílů v rámci organizace, možnosti propojení GRV se 
zbytkem organizace a zvýšení kapacit v této oblasti. 

• Největší výzvou je umění najít rovnováhu mezi potřebou být přítomen „v terénu“, odkud 
čerpáme podněty, informace, znalosti a dovednosti pro naší práci a skutečnými kapacitami 
organizace. Stává se, že kvůli naší snaze být všude a u všeho nemusí být vždy prostor k přenosu 
informací a sdílení s ostatními partnery, cílovými skupinami, ale i uvnitř organizace. 

• Spolupráce s místními lékaři je specifická, zastírají problémy, je nutné jít do hloubky, vše učit 
ukázkou, praktickým příkladem, teoretické znalosti mají velké, prakticky spoustu věcí při terapii a 
léčbě závislosti nedělají. 

• Definování daných partnerů pro projekty ze strany ČRA. 

• Čas a finance - tato práce není oceněna ze strany ČRA a je převážně hrazena z vlastních zdrojů. 
Netransparentnost české ZRS – stále neexistují (resp. nejsou aplikována) jasná pravidla. 

• Nedostatek kapacit členů FoRS více se zapojit do společné práce platformy. 

• Výzvou stále zůstává společné plánování kampaní s našimi partnery v ČR, nicméně po valné 
hromadě v r. 2014 se schválil proces dalšího plánování strategických priorit, na kterém se budou 
podílet všechny členské organizace. 

• Projekt na Evropskou komisi jsme podávali poprvé a neměli jsme s kým konzultovat jeho podobu 
a jestli je dobře připraven. Dotazy přes oficiální mail, ať na Delegace EU nebo jiné oficiální 
instituce trvají dlouho a často jsou nedostačující. 

 
Důležitá poučení z vlastních zkušeností 

• Ano více lpět na detailech, na komunikaci a na dodržování termínů. 

• Potřebujeme ještě úžeji pracovat s cílovými skupinami, propracovanější systém nabídky. 

• Zapojením do různých platforem a organizací se zvyšuje naše odbornost a potenciál.  
Co se týče našich poznatků o přítomnosti globálně-rozvojových témat ve společnosti, vidíme, že 
na celostátní úrovni se o těchto tématech mezi různými zapojenými aktéry ví (centrální orgány 
státní správy, NNO s celostátní působností, některé nadnárodní korporace, mezinárodní 
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organizace apod.) a jsou v jejich agendách přiměřeně reflektována. Cítíme nicméně, že na rozdíl 
od environmentálních témat, témata globálně-rozvojová nejsou stále příliš přítomná na nižších 
úrovních veřejného života - krajské a místní samosprávné celky, regionální a místní NNO, školy 
apod. (jako příklad budiž uvedeno, že z celkového počtu více než 500 měst je fairtradových pouze 
devět, škol třináct oproti více než stu „Zdravým městům“ či téměř devadesáti „udržitelným 
školám“...). 

• Cílem projektu je zlepšit vyhlídky harm reduction programu v Afghánistánu, je tedy nutné úzce a 
do hloubky spolupracovat s klinikami (klinikou, dle finančních možností projektu) a jednotlivými 
lékaři, zároveň provádět advocacy/policy na ministerstvu zdravotnictví. 

• Dělání průběžných evaluací. 

• Stojí za to sdílet zkušenosti a přispívat ke zlepšování kultury a dopadů rozvojové spolupráce. 
Důležitá jsou partnerství jak uvnitř nevládního sektoru, tak napříč sektory a hranicemi. Bohužel je 
ale pro přežití nutné zajišťovat jiné zdroje (projektového) financování, protože pro posilování 
odborných kapacit a advokační práci neexistuje podpora ze strany oficiálních struktur. 

• Ještě se nám nevrátily odpovědi na koncepty projektů, které jsme zaslali, ale pokud budeme 
přizvaní do dalších kol, pro úspěšné zvládnutí projektů by byly konzultace v rámci peer-learning 
výhodou. 

 

2. Transparentnost a odpovědnost (Istanbulský princip č. 5)  
 
Pozitivní příklady (dobrá praxe) 

• Naše organizace dodržuje veškeré principy transparentnosti, pravidelně procházíme 
projektovými audity a externími i interními evaluacemi. 

• Na našich webových stránkách máme umístěny všechny výroční zprávy za deset let. Stejně tak 
jsou zde umístěny veškeré informace o našich aktuálních i ukončených projektech. 

• Vztah a spolupráce s místními NGOs 

• Na webové stránce zveřejňujeme mj. i roční a závěrečné zprávy jednotlivých projektů. Účetnictví 
prochází každoročním auditem. Zveřejňujeme i problémy, se kterými se potýkáme. Absolvovali 
jsme 2 peer review (plus peer-review mezi FoRS a rakouskou platformou Global Responsibility) a 
jsme připraveni na další sdílení zkušeností touto formou. 

• FT ČS má na webu aktuální znění etického kodexu, který podepisují všechny členské organizace. 
Nově je na webových stránkách také text jednacího a provozního řádu, ve kterém jsou 
formulovány požadavky na pozorovatele FTČS (vychází z nových stanov schválených v prosinci 
2014). FT ČS transparentně informuje o svých partnerech a jednoznačně uvádí, co je a není 
výsledkem práce které organizace. 

 
Problémy a výzvy 

• Omezené možnosti spolufinancování. 

• Jako velmi nešťastnou hodnotíme stávající praxi a tlak na nízké osobní ohodnocení expertů, které 
je naprosto nesrovnatelné (a často i protikladné) se standardy jiných grantových agentur nejen ve 
světě, ale i v ČR. 

• Chybějící anglická mutace WWW stránek. 

• Potřebovali bychom zvýšit kapacity na některé činnosti. 

• Jisté rezervy bychom mohli spatřovat v tom, že ne všechny projekty jsou strukturně evaluovány 
externími evaluátory. Výsledky proběhlých evaluací jsme nicméně připraveni na vyžádání 
předložit. 

• Narážíme na zvyklosti Afghánistánu. 

• Díky kapacitním omezením neaktualizujeme web tak často, jak bychom měli. Začínáme mít 
problém podílet se (i jako příjemce dotací) na netransparentním systému české ZRS. Nemůžeme 
akceptovat nezdůvodněná krácení rozpočtu našich projektů – musíme najít jiné způsoby 
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financování naší činnosti, minimálně do doby, než začnou platit stanovená hodnotící kritéria 
výzev ČRA. 

 
Důležitá poučení z vlastních zkušeností 

• Investice do důkladné přípravy projektů se odráží v jejich evaluaci. 

• Co se týká transparentnosti, velké diskuse u nás vyvolaly otázky jak a kde hledat rovnováhu mezi 
otevřeností organizace a právem na ochranu osobnostních práv jednotlivých pracovníků. Lze to 
spatřovat zejména na příkladu dilemat, jaké informace o našich pracovnících veřejně uvádět a 
jaké už ne. Každý člověk má meze intimity stanoveny individuálně. Proto kupříkladu na naší 
kontaktní stránce mají umístěnu fotografii jen někteří naši pracovníci - k jednotnému standardu 
jsme v tomto ohledu dosud nedospěli, ale v zájmu jednotnosti organizace na venek by shoda v 
tomto ohledu byla vhodná. 

• Striktně dodržovat bezpečnostní pravidla chování v Afghánistánu, vyhýbat se potenciálně 
konfliktní situacím. 

• Změny systémů vyžadují dlouhodobé úsilí a pevné nervy. 
 

3. Partnerství (Istanbulské principy č. 6 a 7) 
 
Pozitivní příklady (dobrá praxe) 

• EC podpořila náš společný projekt s HAI k posilování kapacit, v souvislosti s projektem se připojili 
rozvojové organizace z Dánska a Švédska. 

• Informujeme členy o významných událostech prostřednictvím pravidelně rozesílaného 
Newsletteru Novinky z České evaluační společnosti. 

• S partnery vždy sdílíme veškeré potřebné informace. V projektu Světová škola nezneužíváme 
know-how naopak sdílíme naše zkušenosti a totéž dělají i ostatní organizace v projektu zapojené. 
Vždy však zdůrazňujeme vlastnictví projektu partnerskou organizací. 

• Jak jsme uváděli již v první části dotazníku, snažíme se o maximální otevřenost a sdílení 
zkušeností, metod práce a informací se všemi relevantními partnery ve veřejném, soukromém i 
občanském sektoru na národní i mezinárodní úrovni - je to velmi obohacující a zvyšuje naše know 
how (např. v nedávném projektu Global Literacy for a Fairer World jsme si rozšířili spektrum 
metod od partnerů z Velké Británie; v aktuálně probíhajícím mezinárodním projektu Storyline 
approache jsme naopak předali metodiku dějové linie našim partnerům v Polsku a na Slovensku - 
oplátkou jsme od slovenské organizace Sosna získali množství zajímavých informací o praktických 
postupech a návody na domácí využívání obnovitelných zdrojů). 

• Při zveřejňování a využívání informací jsou vždy uváděny zdroje. 

• Sílení zkušeností a posilování kapacit je naším základním přístupem. Jako příklad lze uvést školení 
a konzultace pro členy FoRS i další aktéry ZRS nebo již 9 ročníků evaluačního tréninku EPDET – 
European Program for Development Evaluation Training. Od vzniku DWW se snažíme podporovat 
partnerství mezi členy FoRS i s dalšími organizacemi napříč sektory a hranicemi - viz např. Open 
Forum for CSO Development Effectiveness, CSO Partnership for Development Effectiveness, Task 
Team on CSO Development Effectiveness and Enabling Environment, CONCORD, či podpora 
spolupráce se soukromým (a akademickým a státním) sektorem. 

• FoRS se ze své podstaty snaží stále hledat příležitosti pro vzájemné sdílení a učení mezi svými 
členy i s dalšími partnery. 

• FT ČS usiluje o zlepšení a podnikla řadu kroků během loňského roku. Po konferenci pořádané pro 
města a školy jsme zformulovali speciální manuál, připravili prezentaci pro zapojené subjekty. V r. 
2014 se také uskutečnil seminář pro členy s účastí zástupkyně z Fairtrade Int. s novinkami z 
globálního trhu a aktuálními výzvami. 
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Problémy a výzvy 

• Vzhledem k našim omezeným kapacitám je pro nás partnerství klíčové. 

• Velkého potenciálu mezi více než padesátkou velmi rozmanitých členů a pozorovatelů FoRS není 
dostatečně využíváno k vzájemnému sdílení a učení - kvůli omezeným kapacitám, nedostačeným 
znalostem o ostatních členech/pozorovatelích, ale i konkurenci. 

• Výzvou stále zůstává zapojování partnerů do plánování aktivit - většinou z důvodu omezeného 
času. Díky budování vlastních kapacit v týmu FT ČS očekáváme zlepšení v této oblasti. 

• Někdy je při spolupráci nutné komunikovat, ale je problém s některými partnery pravidelně 
komunikovat. 

• Spolupráce s některými zahraničními partnery může být ztížená jinak fungujícími systémy. Výzvou 
je pro nás zlepšení komunikace s některými zahraničními partnery a vzájemné pochopení 
principů spolupráce. 

• Vymezování se mnoha „neziskových“ organizací vůči dalším aktérům a levicové postoje velké 
části společnosti a na druhou stranu jednání z pozice síly ze strany státních institucí (případně 
nulové rozhodovací pravomoci řady partnerů ze státní správy. 

 
Důležitá poučení z vlastních zkušeností 

• Důležité je jasné nastavení spolupráce se zahraničními partnery již před jejím začátkem, jasná 
pravidla a rovný přístup. 

• Viz pozitivní příklady a dále: Pokud při tvorbě nových metodik užíváme cizího know how, žádáme 
autory o svolení a řádně uvádíme zdroje. 

• Je potřeba pokračovat v odstraňování bariér (zejména mentálních). Je potřeba nabízet 
pragmatická a realistická řešení (a hlavně nabízet řešení místo pouhé kritiky. 

• Větší a intenzivnější propojování partnerů mezi sebou - vytváření prostoru pro networking 
(workshopy, semináře). Sbírání zpětné vazby od důležitých partnerů po konferencích a aktivní 
práce na zlepšeních. 

 

4. Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami (Istanbulské principy č. 1 a 2) 
 
Pozitivní příklady (dobrá praxe) 

• Genderový princip je pro nás v 2. roce projektu posilování kapacit prioritou. 

• Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami patří mezi důležité průřezové téma ve 
výuce v naší FTZ - studenti jsou vedeni k zohledňování tématu v budoucí praxi. Problematika 
gender i etického přístupu k cílovým skupinám je z různých úhlů probírána i diskutována. 

• Přímo posláním naší organizace je podpora respektu k lidským právům a rovnosti mezi muži a 
ženami. Pozitivním příkladem zplnomocňování cílových skupin je například opět projekt Světová 
škola, ve kterém spolupracujeme, a který se zaměřuje mimo jiné na aktivizaci mladých lidí a 
učitelů v oblasti globálních témat a problémů. 

• V rámci projektu Global Literacy for a Fairer World jsme měli příležitost při společném týdenním 
pobytu zprostředkovat osobní kontakt dětí z Ghany a ČR - jsme toho názoru, že osobní kontakt, je 
pro získání objektivních informací o lidech a komunitách z „Globálního Jihu“ tím nejlepším 
způsobem a zároveň prostředkem nápravy zkresleného či stereotypního vnímání reality na 
„Jihu“. Profesor Emmanuel Boon z partnerské organizace ICED z Ghany realizoval na našem 
středisku přednášku pro učitele i širší veřejnost o aktuálních problémech rozvojové spolupráce a 
globálního obchodního systému. 

• Nejkrásnější jsou ty fotky, které jsem neudělal (např. plačící Miss Vietnam při návštěvě rodiny s 
postiženými dětmi, slum v New Delhi apod.). Hodně se mi líbil způsob, jakým vietnamská 
asociace obětí Agent Orange rozdělovala kozy zakoupené ze sbírky – udělali z toho „bojovku“ – 
vybrané rodiny s postiženými dětmi si vylosovaly čísla a musely si své očíslované kozy najít v 
blízkém okolí. Pokud jde o gender, jsme členy PS Gender a snažíme se bojovat proti 
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zjednodušování problematiky na sledování počtu mužů a žen při akcích, a také proti vnucovaným 
kvótám 

• Princip lidských práv a sociální spravedlnosti je v současné vizi FoRS a jsou rovněž spolu s dalšími 
Istanbulskými principy efektivnosti rozvoje organizací občanské společnosti zmíněn mezi 
hodnotami v současné strategii FoRS. Dalším příkladem je diskuze s asociací DEMAS o chápání 
konceptu lidských práv. V roce 2014 dále pracovní skupina FoRS pro gender společně s Českou 
evaluační společností připravila metodiku pro zohledňování genderu v celém projektovém cyklu. 
Metodika byla sdílena se členy FoRS a dalšími subjekty. MZV ČR ji uvádí jako referenční nástroj 
pro evaluátory projektu v rámci ZRS ČR.  

• FoRS zajišťuje podmínky pro práci zaměstnaných rodičů/matek na rodičovské dovolené a 
zohledňuje jejich specifické potřeby. 

• Fair trade se výrazně zaměřuje na posilování rovnosti mužů a žen v zemích globálního Jihu a 
samozřejmě tento přístup propaguje i v ČR. Fairtrade ČS velmi často přináší příběhy pěstitelů a 
pěstitelek, jejichž životy byly pozitivně ovlivněny právě díky zapojení do Fairtrade. Fairtrade 
Foundation (UK) vydala podrobnou studii na téma Fairtrade a gender, tato studie je k dispozici 
všem ostatním Fairtrade organizacím a její výstupy budou organizace sdílet na webu a při 
interních setkáních. http://www.fairtrade-cesko.cz/#!doma/novinky/8-brezen-svatek-vsech-zen-
na-svete a  
http://fairtrade.org.uk/~/media/fairtradeuk/what%20is%20fairtrade/documents/policy%20and%
20research%20documents/policy%20reports/equal%20harvest%20full%20report%20v2.ashx 
 
Problémy a výzvy 

• Je těžké projekty šířit i do těch částí cílových skupin, které nemají zájem spolupracovat. I přesto 
se snažíme naše projekty nabízet všem školám. 

• V našem případě spatřujeme největší výzvu v tom, jak při našich výukových programech s 
multikulturní tematikou čelit stereotypům ve vnímání našich „historických“ menšin, zejména 
romské. Jak zacházet s negativní zkušeností „většinových“ žáků a učitelů z lokalit s vysokým 
podílem vyloučených skupin obyvatel, u kterých je míra generalizací je neobyčejně vysoká?? 

• Vzhledem k naší veřejné sbírce pro oběti dioxinů ve Vietnamu se nemůžeme zcela vyhnout 
popisování problémů, které postižené děti a jejich rodiny mají; snažíme se však hledat 
optimistické způsoby našich sdělení. 

• Vnější výzva jsou snahy firem o tzv. komerční návaznost v rámci ZRS ČR.  

• Skutečné využití metodiky pro zohlednění genderu v rozvojových, vzdělávacích a humanitárních 
projektech, připraveného FoRS a ČES. 
 
Důležitá poučení z vlastních zkušeností 

• Jako odpověď na řečnickou otázku položenou výše nalézáme jednoznačnou odpověď - používat 
pozitivní příklady z vlastní zkušenosti. 

• Stereotypy je třeba odbourávat. Dobro nelze vnutit, lidé musejí sami chtít něco změnit. 

• I přes řadu diskuzí s různými subjekty je koncept lidských práv stále nejasně interpretován a 
někteří aktéři stále považují politická a občanská práva za nadřazená ostatním generacím lidských 
práv. 

 

5. Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost (Istanbulské principy č. 4 a 8) 
 
Pozitivní příklady (dobrá praxe) 

• V roce 2014 pilotně proběhla analýza dopadů konference po 6 měsících od jejího konání. 

• Využíváme výsledky našich evaluací projektů. Tradičně při tvorbě nových projektů a k poučení se 
z vlastních chyb. Například některá doporučení z evaluace projektu La Ngonpo nebo evaluace 
projektu Stereotýpek v nás. 
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• Externí evaluace některých projektů. 

• Díky účasti ve specializačním studiu začali mnozí učitelé v pozitivním smyslu měnit své okolí 
(školu, obec), vnímají problematiku udržitelného rozvoje jako důležitou a dlouhodobě jsou ve 
škole hybatelem dění. 

• Dlouhodobě realizované evaluace programu EPDET a snaha zohledňovat doporučení. Zapojení do 
diskuse o SDGs (které mimochodem postrádají provázanost a komplexní teorii změny) a zaměření 
na oblast životního prostředí a na omezování dopadů kontaminace na lidské zdraví. Ocenění naší 
práce ze strany partnerů – mj. medaile za mír a přátelství mezi národy, předaná při návštěvě 
vietnamského prezidenta v ČR (a to i přesto, že české projekty ZRS skončily v roce 2014). Snaha o 
prosazení kvality a dopadů evaluací. 

• FoRS považuje spolupráci s jinými sektory NNO –environmentální, sociální, vzdělávací- za velmi 
důležitou v kontextu budoucích SDGs a pomáhá svým členům uvědomit si a chápat tento nový 
kontext a tzv. agendu post-2015.  

• Studie udržitelnosti vydaná FoRS a snahy FoRS o ovlivnění nastavení oficiálního systému evaluací 
projektů v rámci ZRS ČR.  

• Zástupce FoRS v pracovních skupinách k efektivnosti rozvoje/evaluacím na národní (Rada pro 
ZRS, PS Evaluace), evropské (CONCORD) a mezinárodní (CPDE) úrovni. 

• Fairtrade ČS realizuje své aktivity na podporu farmářů prostřednictvím svého zapojení do 
Fairtrade Inteternational. Pravidelně komunikujeme s kolegy jak ve Fairtrade International i v 
ostatních Fairtrade organizacích. Fairtrade Int. má na svém webu sekci „Impact and research“ - 
kde se pravidelně publikují evaluační zprávy - http://www.fairtrade.net/impact-and-
research.html#c8222 Toto je zdroj informací pro všechny Fairtrade organizace. Některé Fairtrade 
organizace zadávaly také tvorbu studií nezávislými subjekty, např. Max Havelaar Švýcarsko 
(studie provedená institutem CEVAL. 
 

Problémy a výzvy 

• Naše cílová skupina jsou senioři, jejich názory na udržitelný rozvoj jsou různé a ne vždy berou v 
potaz životní prostředí. 

• Využití evaluací však zdaleka není takové, jaké by mohlo být. Mimo jiné na základě účasti jednoho 
z workshopů organizovaného FoRS a zaměřeného na monitoring a evaluaci projektů, se 
domnívám, že bychom s evaluací měli pracovat mnohem důkladněji a zapracovávat její principy 
lépe již do přípravy nových projektů (nejen výsledky minulých evaluací, ale komplexní uvažování, 
volba indikátorů, možnosti udržitelnosti, efektivnost atd.). 

• V první části dotazníku jsme se zmínili o limitech v kapacitách organizace. Ty spatřujeme jak v 
personální, tak finanční rovině - často bychom rádi dělali více, než na co stačí naše zdroje (lidské i 
materiální). Velkou výzvou tedy stále zůstává najít priority a přiměřenost či rovnováhu mezi 
vynakládanými zdroji a efektivitou naší práce. 

• Malá (resp. žádná) předvídatelnost podpory pro naše dlouhodobé aktivity a minimální výše 
finanční podpory. To samozřejmě omezuje i dlouhodobé dopady resp. možnosti dlouhodobé 
práce s cílovými skupinami a zahraničními partnery 

• Lépe spolupracovat s NNO z jiných sektorů a společně ovlivňovat rozhodnutí MZV, MŽP, MPO a 
MF. Je velmi obtížné zaměřit se na udržitelnost vzhledem ke kontextu české ZRS, kdy projekty 
jsou jen jednoleté.  
 

Důležitá poučení z vlastních zkušeností 

• Nevzdávat se (a neustupovat od principů). 

• Obtížné navázat efektivní způsob spolupráce s environmentálními NNO vzhledem k odlišným 
způsobům jejich práce a advokačním mechanismům.  


