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Prezentace projektu 

Evropský rok rozvoje 

/EYD2015/ 
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1. Kampaň Česko proti chudobě 

Od roku 2005 tvoří hlavní agendu kampaně Česko proti 

chudobě osm Rozvojových cílů tisíciletí. Těchto osm cílů, 

které byly schváleny představiteli 189 členských států 

(včetně České republiky) na zasedání Valného shromáždění 

OSN v roce 2000, představuje globální strategii boje s 

extrémní chudobou. Cílem této strategie je snížit počet lidí 

žijících v extrémní chudobě na polovinu do roku 2015. 
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V globalizovaném světě ovlivňuje vývoj každé země nejen 

její vnitřní potenciál, ale rovněž (globální) prostředí, v němž 

se tento rozvoj odehrává. Žádná země nezůstává ušetřena 

dopadů spojených s globálními problémy, mezi něž extrémní 

chudoba bezesporu patří. Zájem české společnosti o 

globální rozvoj by proto měl patřit mezi její strategické 

priority. 

1. Kampaň Česko proti chudobě (pokr.)  
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Hlavním cílem kampaně je zvyšovat zájem české veřejnosti o 

situaci v nejchudších částech světa, vysvětlovat příčiny této situace 

a možné souvislosti s Českou republikou a pomocí pozitivních 

příkladů motivovat české občany k větší podpoře či aktivnímu 

zapojení do projektů, které souvisí s tématem chudoby a globálního 

rozvoje. Usilujeme tak o to, aby se zájem o řešení extrémní 

chudoby ve světě postupně stal jednou z priorit české společnosti.  

1. Kampaň Česko proti chudobě (pokr.)  
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Rok 2015, termín pro naplnění osmi Rozvojových cílů tisíciletí se 

blíží. I přes pozitivní výsledky v některých sektorech a zemích je 

dnes již více méně zřejmé, že se tyto cíle nepodaří zcela splnit.  

 

Výstižně zhodnotil současnou situaci naplňování Rozvojových cílů 

tisíciletí generální tajemník OSN Pan Ki-mun dne 4.4.2014 ve své 

přednášce na UK při jeho návštěvě České republiky: 

 

2.  Současná situace naplňování MDGs 
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„Stojíme na křižovatce. Pro nadcházející rok jsou aktuální tři výzvy, 

které budou mít vliv na životy budoucích generací. 

Za prvé musíme urychlit naplňování Rozvojových cílů tisíciletí – 

celosvětového plánu na odstraňování chudoby, hladu a nemocí, 

zlepšování přístupu ke vzdělání, posilování příležitostí a vytváření 

čistší a zelenější budoucnosti. Tyto cíle byly stanoveny na období 

2000 až 2015. Zbývá tedy už jen rok.“ 

 

2.  Současná situace naplňování MDGs (pokr.)  
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„Dosáhli jsme významného zlepšení. Chudoba ve světě se snížila 

na polovinu. Do škol chodí více dětí. Ale ještě stále máme před 

sebou dlouhou cestu. Hladem trpí téměř miliarda lidí. Nemoci, jimž 

lze předcházet, zabíjejí každý den desetitisíce dětí. Ženy stále 

nejsou v odpovídající míře zastoupeny ve vládách a parlamentech. 

Růst globální teploty ohrožuje budoucnost naší planety.“ 

2.  Současná situace naplňování MDGs (pokr.)  
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„Naléhám na světové společenství, aby udělalo maximum pro 

urychlení postupu k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí příští rok. 

Tou dobou musíme vstoupit do udržitelné budoucnosti a 

přizpůsobit se měnícímu globálnímu prostředí. 

A to je druhá výzva. Při vytváření dlouhodobého plánu rozvoje pro 

příští generace vycházíme ze zkušeností, které jsme získali z 

realizace Rozvojových cílů tisíciletí. Zahájili jsme globální debatu s 

co nejširším možným počtem účastníků.“ 

2.  Současná situace naplňování MDGs (pokr.)  
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„Chceme zformulovat odvážný a konkrétní plán reagující na 

současné potřeby. Musíme posílit rozvoj ve třech směrech: 

ekonomickém, sociálním i environmentálním. Chceme dosáhnout 

prosperity a udržitelnosti. Připravujeme nyní „navigaci“, která nám 

ukáže cestu k lepšímu světu a důstojnému životu pro všechny.“ 

2.  Současná situace naplňování MDGs (pokr.)  
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„Tím se dostávám ke třetí výzvě: reagovat na změnu klimatu. 

Tomuto tématu věnuji velkou pozornost při všech svých cestách. 

Minulý měsíc jsem byl v Grónsku, kde rychle odtávají ledovce. 

Změna klimatu je existenční hrozbou, avšak využijeme-li možností, 

které s sebou přináší nutnost se s klimatickou změnou vyrovnat, 

můžeme dosáhnout velkých ekonomických zisků.“ 

2.  Současná situace naplňování MDGs (pokr.)  
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S blížícím se koncem roku 2015 probíhají desítky jednání o tom, 

jak by měl vypadat rámec pro globální rozvojovou spolupráci po 

tomto termínu a jakou roli v něm budou hrát vlády, neziskové 

organizace a soukromý sektor. 

3.  Rozvojová agenda po roce 2015 
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Zdá se, že shoda většiny aktérů se rodí kolem potřeby jediného a 

společného rámce pro globální udržitelný rozvoj, který by definoval 

společné (tedy sociální i environmentální) cíle, ale ponechával 

prostor pro různé cesty a různou míru jejich naplnění v závislosti na 

odlišných národních podmínkách. 

3.  Rozvojová agenda po roce 2015 (pokr.)  
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Evropská komise reagovala na společnou iniciativu občanské 

společnosti a Evropského hospodářského a sociálního výboru a 

vyhlásila rok 2015 Evropským rokem rozvoje. Reagovala tedy na 

skutečnost, že rok 2015 bude pro rozvojovou tématiku důležitým 

rokem: je to poslední rok, ve kterém lze dosáhnout společně 

dohodnutých Rozvojových cílů tisíciletí a zároveň rok, během 

kterého bude třeba učinit zásadní rozhodnutí týkající se rámce, 

který tyto cíle v budoucnu nahradí. 

4.  Reakce Evropské komise 
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informovat občany EU o rozvojové spolupráci EU, přičemž je třeba 

zdůraznit, čeho může EU jako největší dárce pomoci na světě (60 % 

EU a její členské země) dosáhnout již dnes a jak by mohla učinit 

ještě více, pokud její orgány a členské státy spojí své síly 

podnítit aktivní zájem evropských občanů o rozvojovou spolupráci 

posílit smysl pro odpovědnost a poskytnout příležitost k účasti na 

vytváření a provádění politik v této oblasti 

5.  Cíle Evropského roku rozvoje 
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Cíle EYD2015 plně vystihuje i jeho motto 

„Our world, our dignity, our future“  

5.  Cíle Evropského roku rozvoje (pokr.)  
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inspirativní: měl by to být proces, v němž všichni aktéři společně jednají a 

rozvíjejí nové myšlenkové přístupy a nové postupy v oblasti rozvoje a hledají 

konsenzus v otázce „co znamená globální spravedlnost pro Evropu a její 

občany?“  

participativní: zaměřit pozornost na občany a jejich názory na globální 

spravedlnost a učinit je hlavními aktéry diskuse. K tomu je zapotřebí jim 

poskytnout rovnou příležitost k prezentaci vlastních názorů a názorů jejich 

organizací. Znamená to přechod od „zlepšování informovanosti občanů“ ke 

„společné diskusi o jejich názorech na spravedlivý globální rozvoj“. 

6.  Jaký má být Evropský rok rozvoje? 
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koherentní: rozvojová politika by měla být konzistentní a v průběhu 

evropského roku by i politiky Evropské komise v dalších oblastech (např. obchod, 

finance, zemědělství) měly být projednávány z tohoto hlediska;  

proces vzdělávání a informování o rozvojové problematice: evropský 

rok by měl být chápán jako participativní proces vzdělávání a informování o 

rozvojové problematice vycházející z pedagogických zásad a hodnot evropského 

konsenzu o rozvoji vzdělávání;  

globální: veškerá diskuse s partnery mimo Evropu musí být založena na 

zásadě rovnoprávného postavení. 

 

6.  Jaký má být Evropský rok rozvoje? (pokr.)  
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Pro úspěch a průběh Evropského roku rozvoje jako takového má 

zásadní význam angažování a zapojení evropských občanů a 

organizací občanské společnosti a jejich partnerů v celém 

světě do rozvoje a politického dialogu o globálním rozvoji a 

spravedlnosti.  

6.  Jaký má být Evropský rok rozvoje? (pokr.)  
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Přípravná fáze: 2. polovina roku 2014 

Vlastní průběh: v roce 2015  

Veškeré aktivity jsou na národní úrovni koordinovány FoRSem 

ve spolupráci s MZV 

7.  Kampaň ČpCH a EYD2105 
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EDUCON v této fázi realizuje projekt, jehož záměrem je 

informování široké veřejnosti a jejích vybraných podmnožin o tom, 

že rok 2015 bude Evropským rokem rozvoje, o jeho cílech, 

aktivitách a možnostech zapojení veřejnosti do aktivit EYD2015 v 

jeho průběhu.  

 

8.  Přípravná fáze 
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Cíle projektu: 

1. Příprava účinné informační kampaně k Evropskému roku 

rozvoje 2015 – mobilizace občanů 

2. Informovanost, zvýšení povědomí s cílem angažovaného 

přístupu k Evropskému roku rozvoje 2015 v jeho průběhu 

 

 

8.  Přípravná fáze (pokr.)  
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Kampaň bude zaměřená na:  

1. Informace o aktivitách evropské a české rozvojové spolupráce  

2. Upozornění na globální problémy spojené se sociálními 

nerovnostmi a ekologickými problémy (vztah a závislosti mezi 

Jihem a Severem) 

3. Získání podpory občanů ČR pro oficiální i občanské aktivity v 

oblasti rozvojové spolupráce  

8.  Přípravná fáze (pokr.)  
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Pro realizaci přípravné fáze Evropského roku rozvoje 2015 bude 

využito všech dosud používaných forem – sítě spolupracujících 

organizací, spolupráce regionálních spolupracovníků a více jak 

4200 registrovaných dobrovolníků, průběžné rozesílky materiálů 

všem, kteří se o aktivity kampaně zajímají, atd.  

8.  Přípravná fáze (pokr.)  
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Akce realizované na v ČR na národní úrovni budou rovněž 

koordinovány s vybranými akcemi, které koordinuje GCAP ve 

spolupráci s CONCORDem, platformami Beyond 2015, BOND, 

Global Campaign for Climate Action, CAN Europe, CIDSE, 

International Forum of National NGO Platforms (IFP), atd. 

8.  Přípravná fáze (pokr.)  

CONCORD - evropská konfederace humanitárních a 

rozvojových organizací, která zahrnuje 28 národních platforem, 

18 mezinárodních sítí, jednoho přidruženého člena a 

reprezentuje tak přes 1800 nevládních organizací, jež mají 

podporu milionů evropských občanů. 
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celý rok budou využívány akce kampaně ČpCH, s materiály 

připravenými v rámci přípravné fáze 

část aktivit bude směřovat do akčního týdne, který bude 

součástí celoroční evropské kampaně CONCORD, který bude 

zahrnovat zejm. aktivity zaměřené na širší veřejnost 

9.  EYD2015 
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září 2015 – konference zaměřená na lidskoprávní rozměr 

rozvojové spolupráce v duchu Všeobecné deklarace lidských 

práv a Práva na rozvoj 

9.  EYD2015 (pokr.)  


