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Veřejnost 

Soukromý 

sektor 

Vláda 

Ministerstva 

Akademické 

instituce 

Kdo je do rozvojové spolupráce zapojen 

Místní 

samospráva 

… a řada dalších 

Nevládní 

neziskové 

organizace 

Nadace 

MNC = 

Multinárodní 

korporace 

CBOs = 

Community 

Based 

Organisations 
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„Watchdogs“ 

hlídací psi 

Networking 

+ partnerství 
Analýzy 

/ policy 

Projekty – „Service 

Delivery“ 
Obhájci zájmů 

jiných vč. 

lidských práv 

Inovace 

Nové přístupy Osvěta + 

vzdělávání 

Role NNO v rozvojové spolupráci 

Zdroj 

financování 

… a řada dalších 

Nevládní 

Neziskové 

Organizace 
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Systém české ZRS 
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Role FoRS v české ZRS 
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2002 
• 15 zakládajících členů – hlavní hráči i malé NNO 

• Obrat cca 1 mil. Kč 

• Závislost na 1 zdroji financování 

2014 
• Přes 50 členů a pozorovatelů – široké spektrum NNO 

• Obrat přes 4 mil. Kč (projekty EU, ČR, další) 

• Kumulovaný obrat členů přes 800 mil. Kč 

• Stovky projektů v rozvojových zemích 

Vývoj v čase: 
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Oč nám jde: 

Vize:  

 Odstranění extrémní chudoby,  

 Environmentálně udržitelný a 
sociálně spravedlivý rozvoj,  

 Naplňování lidských práv,  

 Předcházení a nenásilné 
řešení konfliktů. 

Poslání: 

 Společné zvyšování efektivnosti, kvality a 
objemu české zahraniční rozvojové 
spolupráce a humanitární pomoci,  

 posilování pozitivních dopadů působení 
českých rozvojových a humanitárních 
organizací a institucí v potřebných zemích i 
doma a při tvorbě souvisejících politik. 

  

Ovlivňování 
politik = 

policy/advocacy 

Spolupráce 
vně a Osvěta 

Budování 
kapacit a 

koordinace 
členů 

Co pro to děláme: 

  

Ovlivňování 
politik = 

policy/advocacy 

Spolupráce 
vně a osvěta 

Budování 
kapacit a 

koordinace 
členů 

… a konkrétně: 

 Aidwatch 
 Společná 

stanoviska 
 Analýzy, průzkum 

veř. mínění 
 Jednání v ČR a EU 

 CONCORD 
 TRIALOG 
 Klima koalice 
 Platforma 

podnikatelů 
 Česko proti 

chudobě, 
Zelený kruh…  

 Komunikační 
strategie pro 
NNO 

 Pracovní 
skupiny 

 Semináře 
 Studijní cesty 
 Projekty 
 Kodex 

efektivnosti 
 Peer reviews 

  

 

 

… ještě konkrétněji: 

Programování 

Identifikace 

Formulace Realizace 
Monitoring 

Zhodnocení 
/ Evaluace 

Koncepce ZRS, MFF EU, 
ČR a OECD DAC, MDGs, 

SDGs 

Jaké sektory v 
jednotlivých 

zemích 

Školení na 
přípravu 
projektů  

Sdílení námětů 

Sdílení 
metodik v GRV, 

Gender 
metodika 

Aidwatch 
zpráva / 

Náměty k 
zadávání 
evaluací 

Zákon o ZRS 

Účast v 
přípravné 
skupině 

  

 

 

www.concordeurope.org 
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Téma diplomové 
práce dle potřeb 

praxe 

www.rozvojovka.cz 

www.ceskoprotichudobe.cz 

www.rozvojovevzdelavani.cz  

Dobrovolnictví 
 + GLEN 

Stáže ve FoRS 

Inzeráty na 
www.fors.cz 

Sbírky/fin. podpora 
členů FoRS 

„Watch 
Aidwatch“ 

Tipy pro vás: 

Aktivity v rámci členů FoRS  

… a řada dalších 

Chci: 

Vědět víc? 

Něco podpořit? 

Něco změnit? 

Pracovat?  
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GLEN (Global Education Network of Young Europeans) 
 
GLEN je program globálního rozvojového vzdělávání.  

Kombinuje dohromady vzdělávací semináře, zkušenosti ze stáže v zemi 
globálního Jihu a praxi při realizaci aktivit globálního rozvojového 
vzdělávání.  

V jeho rámci navíc dochází k vzájemné výměně mezi partnery ze zemí 
globálního Jihu a Evropy a také mezi evropskými státy navzájem. 

Program je založen na spolupráci devíti evropských organizací z nových i 
starých členských států Evropské unie (Česká republika, Slovensko, 
Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Německo a 
Francie), dále pak na spolupráci mnoha organizací ze zemí globálního 
Jihu. 

http://www.inexsda.cz/cze/glen 
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Děkuji za pozornost 
FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci 

www.fors.cz  www.ceskapomoc.cz 
Pavel Přibyl – pavel.pribyl@fors.cz, 603 207 249 

http://www.fors.cz/

