FoRS hledá dobrovolníky pro aktivity v rámci Evropského roku
pro rozvoj
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci,

platforma sdružující téměř 50 českých
nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších subjektů působících v oblasti rozvojové spolupráce,
rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci, hledá dobrovolníky pro pomoc s distribucí tištěných
materiálů v rámci kampaně World´s Best News.

Co jsou World's Best News? Mezinárodní kampaň, která vznikla původně v Dánsku, zaměřená na
šíření dobrých zpráv z rozvojového světa. Pomocí různých informačních kanálů dává veřejnosti vědět o tom,
jakých úspěchů dosáhly neziskové organizace při zlepšování života v rozvojovém světě.
Letos se do kampaně chceme zapojit i v České republice,
abychom upozornili na to, že právě rok 2015 je pro rozvojovou
spolupráci přelomovým. Budou se totiž hodnotit výsledky
naplňování tzv. Rozvojových cílů tisíciletí, na kterých se v roce
2000 dohodlo mezinárodní společenství. A zároveň se
dojednávají Cíle udržitelného rozvoje na léta 2016 – 2030. Při
té příležitosti byl rok 2015 vyhlášen Evropskou komisí

Evropským rokem pro rozvoj.
Kdy: v pondělí 14. září 2015 v době ranní špičky
Kde: na frekventovaných místech v Praze (i jinde, po celé České republice)
Co: distribuce české verze World’s Best News
Co můžete díky zapojení se do iniciativy získat?







Dozvíte se více o činnosti českých organizací pomáhajících v rozvojovém světě a o možnostech, jak
se do jejich činnosti zapojit.
Jako pozornost dostanete tričko s logem akce.
Dozvíte se více o Evropském roku pro rozvoj a aktivitách na evropské úrovni.
Zažijete si na vlastní kůži, jaké je to prezentovat rozvojovou problematiku široké veřejnosti.
Stanete se součástí širokého týmu lidí aktivně se zajímajících o rozvojová témata.
Získáte certifikát potvrzující Vaše zapojení v této iniciativě.

Jak nám ještě můžete pomoci?



s organizací Českého rozvojového dne (přípravná fáze, léto 2015 & den D, čtvrtek 17.9. 2015)
se šířením informací (např. sdílením této facebookové události) na sociálních sítích

Co je to Český rozvojový den?
Jednodenní open air festival pořádaný Českou rozvojovou agenturou s cílem přilákat pozornost široké
veřejnosti k problematice rozvojové spolupráce. V den akce se budou prezentovat mimo jiné i členové FoRS
s konkrétními projekty v rámci svých informačních stánků.
Zájemci se mohou hlásit do 23. srpna 2015 na email michaela.lenc@fors.cz. Pro více informací se
obraťte na Michaelu Lenc, michaela.lenc@fors.cz.
Více se dozvíte:




O kampani World´s Best News – zde.
O Evropském roku pro rozvoj – zde.
O aktivitách FoRS v rámci Evropského roku pro rozvoj - zde.

Akce je organizována v rámci projektu Evropského roku pro rozvoj díky podpoře Evropské unie, České rozvojové agentury a
Ministerstva zahraničních věcí. Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá zodpovědnost z jejich strany.

