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Úvodem 

Na přelomu listopadu a prosince 2011 byla v jihokorejském Busanu schválena dohoda o Globálním 
partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci. Jsme rádi, že naše vize o skutečném partnerství napříč 
hranicemi a sektory dostala významnou podporu v této mezinárodní deklaraci. Rok 2012 pak přinesl 
možnost prvního testu, který měl dokázat, nakolik rozvojové agentury, vlády, organizace občanské 
společnosti či soukromý sektor myslí své závazky vážně a nakolik jim opravdu záleží na efektivnosti 
rozvoje. Organizace občanské společnosti (CSO) udělaly v tomto směru již druhý rozhodující krok – po 
schválení vlastních „Istanbulských“ principů rozvojové efektivnosti v roce 2010 vznikla v roce 2012 nová 
globální platforma CPDE – CSO Partnership for Development Effectiveness, která sloučila dva 
předcházející procesy tzv. Otevřeného fóra a BetterAid. Na straně spolupráce s dalšími aktéry bylo 
dalším důležitým krokem odsouhlasení pokračující spolupráce mezisektorového Task Team on CSO 
Development Effectiveness and Enabling Environment, ve kterém jsou zastoupeny donorské agentury, 
vlády partnerských zemí a CSO. Na české scéně pokračovalo uplatňování Kodexu efektivnosti, 
schváleného nevládní platformou FoRS již v roce 2011, a rozšířila se činnost její pracovní skupiny 
„Efektivnost“. Naše občanské sdružení se na všech těchto procesech aktivně podílelo a bude se 
samozřejmě podílet i nadále. 

Druhým pilířem naší činnosti je posilování kapacit a vzájemná výměna zkušeností mezi všemi 
rozvojovými aktéry. Součástí tohoto pilíře jsou naše vzdělávací programy na vysokých školách (přímo 
spolupracujeme s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Českou zemědělskou univerzitou v Praze            
a Metropolitní univerzitou Praha), organizace každoroční letní evaluační školy EPDET – European 
Program for Development Evaluation Training (v roce 2012 proběhla na Slovensku) a spolupráce v rámci 
České evaluační společnosti, Evropské evaluační společnosti a mezinárodní evaluační asociace IDEAS – 
International Development Evaluation Association. Také tyto aktivity budou pokračovat. 

Třetím pilířem našich aktivit je spolupráce s Vietnamem, a to jak realizace rozvojových a humanitárních 
projektů ve Vietnamu, tak společné aktivity s vietnamskou minoritou žijící v České republice. Ve 
Vietnamu se jedná zejména o projekty v oblasti ochrany životního prostředí a lidského zdraví, ale také    
o vzájemnou výměnu odborných zkušeností (v roce 2012 jsme například zorganizovali již šestou 
společnou česko-vietnamskou konferenci, tentokráte ve městě Nha Trang). V České republice pak 
dlouhodobě podporujeme odstraňování bariér mezi majoritní společností a minoritami. Kromě akcí 
v oblasti kulturní výměny, jejichž vlajkovou lodí bylo v roce 2012 uspořádání již třetího ročníku soutěže 
Miss Vietnam České republiky, se snažíme Vietnamcům pomoci získat statut národnostní menšiny. Tento 
statut je v současné době přiznán dvanácti menšinám: bulharské, chorvatské, maďarské, německé, 
polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské a ukrajinské. Vietnamci jsou v České republice 
třetí největší minoritou po Slovácích a Ukrajincích, o oficiální uznání se však zatím snaží marně. Více jak 
šedesát let společné historie, vzájemné lidské, kulturní a obchodní vztahy, dlouhodobě budovaná důvěra 
a řada nových česko-vietnamských aktivit zdá se nejsou dostatečným argumentem pro státní úřady, 
kterým patrně více vyhovuje vyhrocování problémů a kriminalizace menšin. Naše vietnamské přátele 
budeme nadále podporovat a věříme, že se nám společně podaří zbývající bariéry odstranit. 

Děkuji všem našim příznivcům a sponzorům a věřím, že se budeme dále potkávat na společných akcích. 
Partnerství pro nás není prázdným pojmem… 
 

 

 
 

 

 
Daniel Svoboda 

předseda občanského sdružení Development Worldwide (DWW) 



VÝROČNÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2012 

DWW má v současné době 28 aktivních členů a jejich odborná zkušenost zahrnuje řešení rozvojových 
problémů zejména v následujících oblastech: 

 technická ochrana životního prostředí, vodní a odpadové hospodářství, udržitelné zdroje energie  

 environmentální manažerské systémy a environmentální vzdělávání 

 geologie a sanační geologie, hydrogeologie, geochemie, hodnocení environmentálních rizik 

 komunitní práce - ochrana zdraví, sociální péče, práce s dětmi 

 rozvojové vzdělávání a osvěta 

 finanční nástroje udržitelného rozvoje a budování rozvojových institucí 

 budování systémů zahraniční rozvojové spolupráce 
 
Zahraniční pracovní zkušenosti členů DWW pokrývají následující země: 

 Afghánistán  Albánie  Arménie  Barbados  Belgie  Bolívie  Bosna a Hercegovina  Bulharsko          
 Burkina Faso  Černá Hora  Egypt  Estonsko  Filipíny  Finsko  Francie  Gruzie  Guinea Bissau         
 Chorvatsko  Indie  Indonésie  Irán  Irsko  Izrael  Jemen  Jihoafrická republika  Jordánsko            
 Kambodža  Kamerun  Kanada  Kosovo  Lotyšsko  Libye  Litva  Lucembursko  Maďarsko              
 Makedonie  Malajsie  Malawi  Mali  Maroko  Mexiko  Moldavsko  Mongolsko  Mosambik         
 Německo  Nizozemí  Pákistán  Palestina  Peru  Polsko  Rakousko  Rumunsko  Řecko                   
 Slovensko  Slovinsko  Srbsko  Sri Lanka  Súdán  Surinam  Sýrie  Španělsko  Tanzanie  Tunis      
 Turecko  Velká Británie  Vietnam  Zambie. 
 

Dlouhodobým cílem DWW je přispívat ke zvyšování rozvojové efektivnosti a k posilování partnerství 
mezi všemi rozvojovými aktéry. Odpovědnost, otevřenost a sdílení zkušeností je naší základní 
strategií. 

V dalším textu uvádíme přehled činnosti DWW v roce 2012, vztažený k zastřešujícímu projektu 
DEFNET dotačního programu České rozvojové agentury „Posilování kapacit a partnerství nestátních 
neziskových organizací“ a k projektům spolupráce s Vietnamem, které byly také částečně podpořeny 
z programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. 

DEFNET (DEVELOPMENT EFFECTIVENNESS NETWORK) 
Tříletý projekt DEFNET (Development Effectiveness Network) byl zahájen v roce 2010 v návaznosti na 
prezidentský projekt FoRS a na dosavadní zapojení DWW do globálního procesu Otevřeného fóra pro 
rozvojovou efektivnost organizací občanské společnosti (CSO – Civil Society Organisations). Od roku 
2011 byl projekt rozšířen o aspekty budování kapacit v oblasti rozvojových evaluací, řešené v roce 2010  
v samostatném projektu „Cesta k výsledkům“. 

Hlavním koordinátorem národních i mezinárodních aktivit projektu byl Daniel Svoboda, který současně 
plnil úkoly v rámci platformy FoRS, konfederace CONCORD, Globální facilitační skupiny Otevřeného fóra 
a evaluační asociace IDEAS. Také díky tomu se podařilo posílit synergii a komplementaritu všech 
uvedených aktérů. Dalšími členy projektového týmu byli za ČZU Jan Banout, za MUP Tereza Němečková, 
za DWW asistentka projektu Jana Pícková, webmaster Tomáš Svoboda a dále v roli technických expertů 
Ondřej Pokorný a Petr Honskus. Externě spolupracovali Dagmar Gombitová ze Slovenské evaluační 
společnosti, američtí lektoři Ray C. Rist a Linda G. Morra Imas (EPDET 2012), paní Zdenka Dubová 
z občanského sdružení INFO-DRÁČEK, pan Tran Quang Hung ze Svazu Vietnamců v České republice          
a řada členů DWW, zejména Adéla Lánová, Bui Thuy Duong a Thu Trang Nguyen. 

Cílem projektu je otevřené partnerství a národní a mezinárodní networking organizací občanské 
společnosti se vzájemným posilováním kapacit. Důraz na principy vlastní efektivnosti a také na příznivé 
prostředí ze strany dalších aktérů by měl vést k plnému využití přidané hodnoty a potenciálu organizací 



občanské společnosti. Zvláštní pozornost věnujeme novým členským zemím Evropské unie (NMS – New 
Member States) a evropským zemím mimo EU. Indikátory úspěchu byly minimálně tři společné akce 
nebo stanoviska k tématu efektivnosti rozvoje a účast minimálně 5 NMS na školeních EPDET (European 
Program for Development Evaluation Training). 

Oba indikátory byly výrazně překročeny. První tři společné akce se uskutečnily již v roce 2010 - semináře 
v rámci projektu CASE v Praze a dvě panelové diskuse k rozvojové efektivnosti ve Varšavě. Organizace 
FoRS se navíc shodly na zásadním společném stanovisku - přihlášení se ke Kodexu efektivnosti. V roce 
2011 pokračovala spolupráce v rámci Otevřeného fóra a společných projektů FoRS a dalších platforem.  
V roce 2012 jsme se například podíleli na pražském centrálním tréninku, který FoRS organizoval společně 
s programem TRIALOG. Pokud jde o druhý indikátor, tréninku Slovak DET 2010 se zúčastnilo 44 
odborníků z 11 zemí, z toho 32 z nových členských zemí EU (Slovensko, ČR, Slovinsko) a další 
z transformujících se zemí - Ukrajiny, Gruzie, Srbska a Albánie. Tréninku EPDET 2011 v České republice se 
zúčastnilo 56 odborníků z 22 zemí, z toho 30 z NMS (ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko, 
Rumunsko) a dalších 5 z evropských zemí mimo EU (Turecko, Kosovo, Albánie, Bosna a Hercegovina, 
Ázerbájdžán). Školení EPDET 2012 na Slovensku absolvovalo 56 účastníků z 23 zemí, z toho 24 účastníků 
ze šesti NMS (Česká republika, Estonsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). 

Dlouhodobým záměrem projektu a všech dalších aktivit DWW je zvýšení efektivnosti a dopadů 
zahraniční rozvojové spolupráce. Indikátorem našeho příspěvku k dosažení záměru projektu bylo 
prosazení stanovisek CSO do agendy 4. jednání Fóra na vysoké úrovni (HLF – High Level Forum on Aid 
Effectiveness) v roce 2011 v jihokorejském Busanu a aktivní zapojení minimálně 5 NMS do procesu CSO 
Development Effectiveness. Oba indikátory se podařilo překročit do konce roku 2011. Většina základních 
požadavků CSO se v Busanu ve schváleném dokumentu objevila, přetrvává však obava z nenaplnění 
odsouhlasených principů ze strany donorů a vlád. V dokumentu totiž chybějí konkrétní závazky pro 
podporu příznivého prostředí pro činnost CSO a pro posilování skutečného partnerství mezi jednotlivými 
rozvojovými aktéry. Pokud jde o druhý indikátor, od roku 2010 se do procesu aktivně zapojili zástupci 
nevládních organizací ze všech 12 nových členských zemí a dále z Turecka, Bosny a Hercegoviny, 
Chorvatska, Srbska, Makedonie, Moldavska, Kosova, Albánie a ze zemí bývalého Sovětského svazu 
(Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Tádžikistán, Kyrgyzstán). Na základě 
dosavadních výsledků byl doplněn nový indikátor zaměřený na prosazení závazků ke zvyšování 
efektivnosti do rozvojové praxe – očekávaným dlouhodobým výsledkem by měla být mezisektorová 
shoda na standardech příznivého prostředí. 

Nejdůležitějším úspěchem na mezinárodní úrovni bylo založení nové platformy CPDE – CSO Partnership 
for Development Effectiveness, která sloučila dosavadní procesy Open Forum for CSO Development 
Effectiveness (Otevřeného fóra) a BetterAid. Česká platforma FoRS se na přípravě této transformace 
velmi aktivně podílela. Byli jsme také zapojeni do činnosti mezisektorového Task Team on CSO 
Development Effectiveness and Enabling Environment – při jednání v Amsterdamu v dubnu 2012 bylo 
odsouhlaseno pokračování jeho činnosti. Pokračovala samozřejmě také spolupráce členských organizací 
FoRS v České republice (mimo jiné v pracovních skupinách Efektivnost a Gender nebo při druhém ročním 
hodnocení aplikace Kodexu efektivnosti FoRS). 

Pro rok 2012 byly při vědomí nutnosti flexibilní reakce na vývoj situace v Busanu a po Busanu navrženy 
čtyři hlavní stavební bloky / výstupy projektu: 

• Výstup 1 - Prosazení tématu rozvojové efektivnosti do programu mezinárodních evaluačních          
a dalších odborných konferencí 

• Výstup 2 - Aktivní zapojení do procesu „rozvojové efektivnosti a příznivého prostředí“ na české, 
evropské a světové úrovni  

• Výstup 3 - Trénink EPDET 2012 na Slovensku 

• Výstup 4 - Dokončené moduly školení projektového managementu a evaluací pro VŠ 

Indikátorem úspěchu pro výstup 1 byly minimálně 3 přijaté příspěvky pro mezinárodní či národní 
rozvojová fóra. Na začátku roku jsme bohužel museli odmítnout pozvání na 6. konferenci africké 



evaluační asociace AfrEA v ghanské Akkře, zaslali jsme ale příspěvek „Development effectiveness and 
the roles of evaluators beyond Busan“. V rámci elektronické konference IDEAS (a na webové stránce 
www.ideas-int.org) jsme reagovali na výsledky z Busanu v příspěvku „Reflections to the 4th HLF on Aid 
Effectiveness in Busan – So what the Busan brings?“. Téma rozvojové efektivnosti jsme osobně 
prezentovali například na následujících akcích: 

 Konference TRIALOG „Advancing Beyond 2015“ dne 24. dubna 2012 s příspěvkem a workshopem 
„Partnership for Development Effectiveness – New Opportunity for CSOs“ (příspěvky DWW byly 
také prezentovány v bulletinech TRIALOG 20. března 2012 a č. 9/2012); 

 Světové setkání CIVICUS ve dnech 2. až 6. září 2012 v Montrealu s příspěvkem „Partnership for 
Development Effectiveness“; 

 10. konference Evropské evaluační společnosti 2. až 5. října 2012 v Helsinkách s příspěvkem 
„Evaluation of International Commitments – Busan Partnership for Effective Development 
Cooperation“. 

Téma rozvojové efektivnosti bylo také součástí náplně výroční konference České evaluační společnosti, 
konané v Praze dne 30. května 2012. Této konference jsme se nemohli kvůli souběhu s jinými akcemi 
osobně zúčastnit, ale byli jsme plně zapojeni do její přípravy. 

Podíleli jsme se také na přípravě další světové konference IDEAS realizované v květnu 2013 na ostrově 
Barbados s hlavním tématem „Evaluation and Inequality - Moving beyond the Discussion of Poverty“. 

Výstup 2 byl a bude klíčový pro prosazení závěrů jednání 4. HLF v Busanu do rozvojové praxe. V roce 
2012 se ve všech mezinárodních strukturách projednávaly možnosti pokračování multisektorového 
dialogu, výměny zkušeností a spolupráce. Pokračovaly konzultace v rámci konfederace CONCORD i mezi 
organizacemi zapojenými do procesu Otevřeného fóra pro rozvojovou efektivnost CSO a BetterAid. Na 
konci roku pak byla oficiálně založena nová platforma CPDE – CSO Partnership for Development 
Effectiveness. Bylo také potvrzeno pokračování činnosti multisektorového Task Team on CSO 
Development Effectiveness and Enabling Environment. 

Indikátorem dosažení tohoto výstupu bylo potvrzení našeho zastoupení v mezinárodních skupinách 
pracujících s výsledky 4. HLF v Busanu. 

Na národní úrovni jsme se účastnili odborných akcí a projednávání strategických dokumentů týkajících 
se rozvojové spolupráce, včetně zapojení do pracovních skupin platformy FoRS Efektivnost a Gender. 
Kromě úkolů přímo souvisejících s Kodexem efektivnosti, přípravou Valné hromady či zastupováním 
FoRS v mezinárodních strukturách jsme se podíleli na činnosti pracovní skupiny Evaluace v Radě pro 
zahraniční rozvojovou spolupráci a připravovali podklady pro Aid Watch report 2012. Zodpověděli jsme 
také dotazník Evropské komise pro Consultation Paper – Preparing the European Commission 
Communication on Civil Society Organisations in Development. 

V České republice probíhala také řada aktivit souvisejících s podporou vietnamské minority, včetně 
realizace třetího ročníku soutěže Miss Vietnam 
České republiky (od roku 2012 „Open for 
Europe“), jejíž finále proběhlo za velkého zájmu 
občanů obou národností i médií dne 24. června 
2012 v TOP Hotel Praha. Tuto akci organizujeme 
společně se Svazem Vietnamců v České republice, 
společností VIET MEDIA a občanským sdružením 
INFO-DRÁČEK. V porotě za českou stranu zasedl 
mj. nový velvyslanec ve Vietnamu pan Martin 
Klepetko, poslanec Evropského parlamentu a stálý 
zpravodaj pro jednání o zóně volného obchodu 
mezi EU a Vietnamem pan Jan Zahradil či ředitel 
České rozvojové agentury pan Michal Pastvinský. Akce dále získala oficiální záštitu také od ministra 
zahraničních věcí pana Karla Schwarzenberga, primátora hlavního města Prahy pana Doc. MUDr. 

http://www.ideas-int.org/


Bohuslava Svobody, CSc. a Ministerstva životního prostředí. Mezi významnými zahraničními hosty byli 
velvyslanec Vietnamu v České republice pan Do Xuan Dong a zástupci ambasád z Indonésie, Koreje, 
Japonska, Mongolska, Filipín, Thajska a Ázerbájdžánu. Akce se zúčastnily dva štáby České televize a na 
ČT2 byly následně vysílány dva dokumenty: 

 “Dcery vietnamského draka” - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10434244034-dcery-
vietnamskeho-draka/21256226440/. Česká televize také podle našeho návrhu připravila 
dvacetiminutový sestřih, který byl zařazen do programu konference v Nha Trang (viz dále); 

 „Vietnamská miss“ v pořadu Babylon - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1131721572-
babylon/412236100152026/.  

Další dva dokumenty pořadu Babylon o činnosti DWW a patronce našeho občanského sdružení slečně 
Thu Trang Nguyen (první Vicemiss Miss Vietnam ČR 2009) byly vysílány na ČT2 již na jaře 2012: 

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/1131721572-babylon/412236100152008/;  

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/1131721572-babylon/412236100152009/.  

K tématu rozvojové spolupráce jsme se dne 18. dubna 2012 vyjadřovali také v programu Studia STOP 
Českého rozhlasu. 

Na evropské úrovni jsme pokračovali v zastupování FoRS v pracovní skupině evropské konfederace 
CONCORD CSO Development Effectiveness a také se opětovně zapojili do pracovní skupiny Aid Watch. 
Kromě průběžné on-line komunikace jsme se také účastnili navazujících jednání obou skupin ve dnech 
26. až 29. listopadu 2012 v Bruselu. 

Ve spolupráci s CONCORD jsme se podíleli na organizaci evropských konzultací k rozvojové efektivnosti  
a nové platformě CPDE v Bělehradě ve dnech 1. až 4. července 2012. V průběhu roku jsme se účastnili 
řady telefonických konferencí a přípravy evropských stanovisek k založení platformy CPDE. 

Jednání na globální úrovni o založení platformy CPDE byla zahájena v Busanu v prosinci 2011 a tento 
záměr byl potvrzen při jednání ve filipínském Cebu v únoru 2012. Platforma FoRS udávala směr celého 
procesu od roku 2009 a jako první ze zapojených aktérů odsouhlasila již v roce 2011 vlastní Kodex 
efektivnosti, kompatibilní s Istanbulskými principy a zahrnující konkrétní indikátory a monitorovací 
mechanismy. V průběhu roku 2012 jsme se zúčastnili globálních, regionálních a tematických konzultací   
k založení CPDE (řada telefonických konferencí užšího pracovního týmu a několik etap písemného 
připomínkování) a také diskuse k návrhu indikátorů pro monitoring závazků z Busanu – této 
problematice byl mj. věnován speciální workshop na světovém setkání CIVICUS v září 2012 v Montrealu. 

Činnost Otevřeného fóra a tedy i zastoupení FoRS v Globální facilitační skupině skončilo založením CPDE 
(Nairobi, 9. prosince 2012). Platforma FoRS a konfederace CONCORD odsouhlasila zapojení Daniela 
Svobody do nové pracovní skupiny CPDE „Enabling Environment“. 

V roce 2011 jsme patřili mezi aktivní členy Task Team on CSO Development Effectiveness and Enabling 
Environment a podíleli jsme se na dokončování strategických materiálů. V celé skupině (zástupci 
bilaterálních a multilaterálních donorských agentur, vlád rozvojových zemí a občanské společnosti) 
existuje jasný konsensus, že vzájemné konzultace musí nadále pokračovat. Na posledním společném 
jednání ve dnech 17. až 19. dubna 2012 v Amsterdamu byla připravena strategie a akční plán další 
činnosti. Na jaře 2013 byla ze strany CPDE potvrzena naše další účast v tomto týmu. Uvítali bychom 
účast zástupců ČRA nebo MZV ve skupině aktivně zapojených donorů, protože postupy české ZRS mohou 
být v mnoha oblastech dobrým příkladem pro další donory. Zmínit lze zejména podporu trilaterálních 
projektů (v souladu se závazky Akční agendy z Akkry) a důraz na skutečné výsledky rozvojové spolupráce. 
Na druhou stranu je velmi důležité diskutovat a sdílet zkušenosti ostatních donorů a sledovat potřeby      
a požadavky dalších rozvojových aktérů. České republice byla nabídnuta účast ve skupině donorů již        
v roce 2011. V souvislosti s naším zapojením do DAC se tato nabídka stává ještě aktuálnější. 

Indikátorem úspěchu výstupu 3 bylo absolvování EPDET 2012 minimálně 35 účastníky a hodnocení 
využití získaných znalostí a dovedností minimálně průměrným stupněm 4 na pětibodové škále. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10434244034-dcery-vietnamskeho-draka/21256226440/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10434244034-dcery-vietnamskeho-draka/21256226440/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1131721572-babylon/412236100152026/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1131721572-babylon/412236100152026/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1131721572-babylon/412236100152008/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1131721572-babylon/412236100152009/


Při přípravě EPDET jsme věnovali speciální pozornost jednání s DEVCO a dalšími ředitelstvími Evropské 
komise, která projevila zájem o spolupráci nebo o účast na školení. Podařilo se nám zajistit účast pana 
Martina Páva z Evaluation Unit DEVCO, který pro účastníky připravil krátkou prezentaci evaluačních 
postupů Evropské komise.  

Školení se uskutečnilo ve dnech 16. až 22. září 
2012 v Šamoríně u Bratislavy. Celkem školení 
absolvovalo 56 účastníků z 23 zemí, z toho 6 NMS 
(Česká Republika, Estonsko, Polsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko). Lektory byli opět Ray C. Rist 
a Linda G. Morra Imas. Hodnocení kurzu bylo 
velmi pozitivní, průměrné hodnocení klíčové 
otázky „Jaká je pravděpodobnost, že využijete 
znalosti a zkušenosti získané při EPDET?“ dosáhlo 
stupně 4,32 (tedy 82,93%). Program školení, 
seznam účastníků a kompletní výsledky evaluace 
jsou uvedeny na www.dww.cz. 

Indikátorem dosažení výstupu 4 byly kompletní manuály pro lektory a studenty, v obou jazykových 
verzích (čeština, angličtina) a kladné hodnocení kursu ze strany absolventů. 

Ve školních rocích 2011/2012 a 2012/2013 byly kompletně dokončeny a otestovány nové semináře 
projektového managementu a evaluací na třech vysokých školách - na Vysoké škole ekonomické (VŠE), 
České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU) a Metropolitní univerzitě Praha (MUP). 

Na ČZU pokračoval kurz Monitoring a Evaluace (v oboru International Economic Development) doplněný 
o cvičení Management of Development. Na přednášky předmětu Project Management and Planning in 
Tropics and Subtropics (Prof. Ing. Bohumil Haverland, CSc.) pak rovněž navazovala praktická cvičení. 
Úprava tohoto předmětu (příprava nových skript) závisí na rozhodnutí školy, při praktických cvičeních 
však jsou již používána doporučení z projektu DEFNET. Koordinátorem partnera byl Doc. Ing. Jan Banout 
PhD. Na poslední přednášce studenti hodnotili předmět pomocí dotazníků. Celkově vyšlo hodnocení 
pozitivně, studenti byli spokojeni s náplní přednášek i cvičení. Nejvíce ocenili diskuze ohledně 
praktických zkušeností. Témata, která navrhují pro příští rok, zahrnují udržitelnost projektů. Za silnější 
stránky předmětu považovali účast externistů a možnost diskuze na rozvojová témata z různých regionů. 
Pro zlepšení navrhují více ukázek evaluací z praxe a možnost zapojení studentů do evaluace či 
monitoringu projektů. 

Na MUP pokračovaly kurzy projektového managementu a pilotně byly testovány moduly evaluace. 
Koordinátorem partnera byla Ing. Tereza Němečková, Ph.D. V průběhu roku 2012 byl kurz vyučován 
celkem dvakrát. V letním semestru 2011/2012 byl vypsán jako povinně volitelný pro studenty 
navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě. Výsledná známka hodnocení kurzu 
v rámci celoškolské ankety byla 1,7 (1 nejlepší - 5 nejhorší). V zimním semestru 2012/2013 byl kurz 
vyučován pro studenty třetího ročníku oboru Mezinárodní obchod. Vedení katedry mezinárodního 
obchodu odsouhlasilo, že od akademického roku 2012/2013 bude vyučován nový kurz Evaluace 
rozvojových projektů pro studenty třetích ročníků bakalářského oboru Mezinárodní obchod. 

Na VŠE byly stejně jako v předchozích letech doplněny kurzy projektového managementu (probíhající 
podle podkladů zpracovaných v rámci programu DEFNET) samostatnými přednáškami Daniela Svobody, 
které se uskutečnily ve dnech 15. a 16. května 2012 na téma Evaluace rozvojových projektů a následně 
dne 22. listopadu 2012 dva navazující semináře pro různé skupiny studentů na téma Teorie změny / 
logický model / evaluace. Za semináře na VŠE odpovídá paní PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc. z Katedry 
regionálních studií Národohospodářské fakulty. 

Kromě pravidelných seminářů na vysokých školách v Praze proběhlo ve dnech 7. až 9. února 2012 
samostatné školení v Bratislavě pro 13 pracovníků Slovenské agentury mezinárodní rozvojové 
spolupráce (SAMRS). Školení vycházelo z konkrétních postupů, podkladů a projektů slovenské rozvojové 
spolupráce a zahrnovalo řadu doporučení pro úpravu stávající praxe. 

http://www.dww.cz/


SPOLUPRÁCE S VIETNAMEM 
Naše občanské sdružení pracuje ve Vietnamu od roku 2004, kdy jsme byli zapojeni do evaluace dvou 
projektů české zahraniční rozvojové spolupráce a účastnili se mezinárodní identifikační mise 
organizované kanadskou rozvojovou agenturou CIDA v rámci trilaterálního programu ODACE. Od roku 
2005 realizujeme ve Vietnamu vlastní rozvojové projekty a v letech 2006 až 2009 jsme se podíleli na 
facilitaci a koordinaci dalších českých projektů rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. 

V roce 2012 naše občanské sdružení ukončilo realizaci dvouletého projektu „HCE2 – Program of 
improvement of social & environmental responsibilities in Ho Chi Minh City“, hrazeného Francouzskou 
rozvojovou agenturou (AFD) a realizovaného pro Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned 
Company (HFIC) a pro klienty tohoto rozvojového fondu (místní úřady, nemocnice, stavební firmy 
v sociální výstavbě a environmentální společnosti). Náplní projektu byly tréninky, praktické workshopy   
a exkurse, zahraniční studijní cesta pro 26 zástupců cílových skupin do Indonésie a příprava příruček pro 
jednotlivé cílové skupiny (General handbook, Handbook to assess environmental and social impacts, 
Handbook for beneficiaries: Hospitals, Handbook for beneficiaries: Environmental companies, Handbook 
for beneficiaries: Social housing companies). Technická část projektu byla ukončena posledními 
wokshopy a praktickým testováním příruček při hodnocení konkrétních investičních projektů v prosinci 
2011 a celý projekt byl v březnu 2012 uzavřen finálním ceremoniálem a následnou závěrečnou zprávou, 
jejíž přílohy zahrnovaly aktualizaci manuálů podle připomínek a požadavků cílových skupin a donora. 

Záměrem projektu bylo přispět k udržitelnému rozvoji Ho Chi Minh City prostřednictvím podpory 
investic do infrastrukturních a dalších projektů z prioritních rozvojových oblastí. Cílem jsou vyškolení 
odborníci HFIC, kteří budou plně využívat získaných znalostí pro zefektivnění financování investičních 
projektů a pro hodnocení jejich environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů a dopadů. 

Hlavním koordinátorem projektu byl Daniel Svoboda, na realizaci jednotlivých aktivit se podíleli Petr 
Honskus, Jan Štejfa, Monika Přibylová, Simona Kosíková, Tomáš Vanický, Jaroslav Kreuz a vietnamské 
spolupracovnice Phung Thi Phuong Hien (koordinátorka projektů DWW ve Vietnamu, překlady, rešerše 
legislativních podkladů) a Nguyen Ngoc Ly (odborné konzultace, spolupráce při školení včetně logistiky, 
tlumočení a odborných překladů, příprava případových studií pro testování, komunikace s HFIC). 

Partnerská organizace HFIC po testování navržených postupů odsouhlasila jejich užitečnost a praktickou 
aplikovatelnost a připravuje systém dlouhodobého školení svých zaměstnanců, klientů a partnerů. 
Udržitelnost výsledků závisí na vůli managementu HFIC aplikovat navržené postupy v praxi (včetně jejich 
odsouhlasení ze strany „nadřízených“ institucí) a částečně také na zajištění financování pro Školu 
managementu, která je důležitá pro dlouhodobé posilování kapacit. 

Od srpna 2011 spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a společnostmi Enviros, s.r.o. 
a DEKONTA a.s. při realizaci projektu „Udržitelná energie na lokální úrovni v provincii Thua Thien - Hue 
ve Vietnamu“. Projekt je hrazen z prostředků České rozvojové agentury. Jeho cílem je výstavba                
a zprovoznění kvalitních bioplynových stanic včetně ověření kvality a vyškolení uživatelů ve čtyřech 
okresech v provincii Thua Thien - Hue ve středním Vietnamu (kvalita bioplynových stanic musí splnit 
alespoň standardy kvality národního Programu na 
využití bioplynu v živočišném hospodářství ve 
Vietnamu). Součástí projektu je také ověření 
dalších alternativních zdrojů energie. DWW se 
podílí na průzkumech v cílových lokalitách, na 
hodnocení alternativních postupů a na přípravě 
opatření k zajištění udržitelnosti pozitivních 
přínosů projektu. 

V roce 2012 se DWW stalo partnerem nového 
projektu „Podpora překonávání následků 
působení herbicidů/dioxinů ve Vietnamu“, který 
je realizován konsorciem společností DEKONTA – 



ALS rovněž v rámci programu české zahraniční rozvojové spolupráce. Cílem projektu je připravit 
monitorovací systémy pro dvě vojenská letiště Phu Cat a Bien Hoa. DWW spolupracuje na celkovém 
řízení projektu a na odborných pracích na letišti Bien Hoa. Zastupovalo rovněž konsorcium na některých 
jednáních a také na mezinárodním workshopu k přípravě plánu monitoringu na letišti Phu Cat, který se 
uskutečnil v prosinci 2012 ve městě Hai Phong. 

Cílem dalšího projektu „Životní prostředí a udržitelný rozvoj – mezinárodní konference v Nha Trang“ 
realizovaného v roce 2012 je zavádění systémů podporujících udržitelný ekonomický, environmentální   
a sociální rozvoj Vietnamu prostřednictvím mezinárodní výměny zkušeností a participativní identifikace 
priorit. Na společnou identifikaci problémů a příležitostí by v dalších letech měly navázat konkrétní 
projekty, které by se mohly stát příkladem pro další oblasti Vietnamu. Projekt byl podpořen z českého 
programu trilaterální rozvojové spolupráce a dále spolufinancován ze zdrojů Ministerstva životního 
prostředí České republiky, vietnamského MONRE (Ministry of Natural Resources and Environment)         
a dánské rozvojové agentury DANIDA. 

Dlouhodobým záměrem projektu je přispět ke zlepšení životních podmínek ve Vietnamu prostřednictvím 
aktivit v oblasti ochrany životního prostředí. Indikátorem jsou systémová řešení zaměřená na finanční 
podporu environmentálních projektů a environmentální osvěty, která by se měla promítnout do 
programu Vietnamského fondu na ochranu životního prostředí (VEPF) a dalších vládních a regionálních 
institucí. Dosažení tohoto záměru vyžaduje další úsilí a z velké míry také souvisí s nutností prosazovat 
větší transparentnost rozhodovacích a finančních mechanismů. Na tuto oblast se ve Vietnamu zaměřují 
také další donoři a dobrým příspěvkem jsou například UN – EU Guidelines for Financing of Local Costs in 
Development Co-operation with Viet Nam, které byly naposledy aktualizovány v březnu 2012. 

V průběhu května 2012 připravilo DWW v rámci 
projektu další studijní cestu zástupců MONRE        
a VEPF (Vietnam Environment Protection Fund) do 
České republiky, pod vedením prvního náměstka 
MONRE, pana Bui Cach Tuyen. V jejím průběhu 
bylo dne 23. května 2012 slavnostně podepsáno 
obnovené Memorandum o spolupráci mezi 
Ministerstvem životního prostředí (MŽP)                 
a MONRE. Součástí akce byla návštěva energeticky 
soběstačné obce Kněžice či setkání delegace            
s českými partnery a zástupci Svazu Vietnamců     
v pražském kulturním a obchodním centru SAPA. 
Setkání se zúčastnil také velvyslanec Vietnamu v České republice pan Do Xuan Dong a nový velvyslanec 
ČR ve Vietnamu pan Martin Klepetko. Dne 24. května 2012 proběhl na MŽP kulatý stůl „Vietnam a Česká 
republika: Spolupráce pro udržitelný rozvoj“. 

V průběhu cesty vietnamské delegace do ČR byla 
potvrzena organizace páté společné konference 
VEPF a DWW, která se uskutečnila ve městě Nha 
Trang 31. října až 2. listopadu 2012. Jejím účelem 
bylo podpořit spolupráci mezi vietnamskými          
a českými organizacemi a identifikovat konkrétní 
projekty nebo programy, které by mohly být 
společně realizovány. 

Záštitu nad konferencí kromě pořadatelských 
organizací VEPF a DWW převzal náměstek MONRE 
pan Bui Cach Tuyen, náměstek MŽP pan Tomáš 

Tesař (zastupující na konferenci ministra životního prostředí pana Tomáše Chalupu) a velvyslanec ČR ve 
Vietnamu pan Martin Klepetko. Konference se zúčastnilo cca 120 odborníků z Vietnamu a České 
republiky a také z Jižní Koreje a Japonska. 



Příspěvky byly prezentovány ve vietnamštině a češtině, s velmi kvalitním tlumočením spolupracovnice 
DWW paní Nguyen Thi Thu Hien. Přednášky českých účastníků byly předem přeloženy do vietnamštiny   
a vietnamské prezentace do češtiny, tým DWW provedl korektury a finální editace všech podkladů          
a všechny přednášky byly zpracovány do sborníku rozdaného účastníkům (česká a vietnamská verze). 
Účastníci měli také k dispozici společnou publikaci Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), DWW   
a VEPF „Vietnam – projekty, příroda, lidé“, která je dokladem dobře fungující dosavadní spolupráce 
těchto tří organizací. 

Konferenci postupně předsedali náměstek 
MONRE pan Bui Cach Tuyen, velvyslanec ČR ve 
Vietnamu pan Martin Klepetko, ředitel VEPF pan 
Nguyen Nam Phuong, předseda DWW pan Daniel 
Svoboda a náměstek ministra životního prostředí 
pan Tomáš Tesař. Přednáškový blok konference 
zakončil poslanec Evropského parlamentu pan Jan 
Zahradil, stálý zpravodaj pro jednání o zóně 
volného obchodu mezi EU a Vietnamem. Výsledky 
a náměty konference a následné diskuse celkově 
shrnul velvyslanec ČR pan Martin Klepetko. 

Náplň přednášek nastínila potřeby vietnamské strany a možnosti řešení odborných problémů v oblasti 
ochrany životního prostředí a podpory udržitelného rozvoje, ve kterých by se mohli dobře uplatnit čeští 
experti a společnosti. Již v diskusi na závěr konference bylo identifikováno několik konkrétních námětů 
pro vzájemnou spolupráci a účastníci konference proto pokračovali v bilaterálních jednáních. 

Po konferenci následovala exkurze do továrny 
FOCOCEV (Tapioca Starch Joint Stock Company) 
na zpracování kasavy v provincii Phu Yen. 
Modernizace továrny je podpořena dotovanou 
půjčkou od VEPF na řešení odpadového 
hospodářství a modernizaci vybavení. Prohlídka 
provozu umožnila zajímavé srovnání s obdobným 
zařízením firmy SEPON v provincii Quang Tri, 
které jsme v posledních letech navštívili třikrát. 
Oproti firmě SEPON nemá FOCOCEV dosud 
dostatečně vyřešenou problematiku čištění 
odpadních vod, po pouze jednostupňovém 
přečištění a částečném využití odpadů v bioplynové stanici je pro další čištění využíván prakticky pouze 
systém kořenové čistírny (zatravněná jezera v okolí závodu). Bioplynová stanice byla uvedena do 
provozu teprve nedávno a není tedy možné vyhodnotit její celkovou účinnost a kapacitu. Zatím není 
řešeno nakládání s dalšími odpady, zejména možnost jejich recyklace (např. výroba krmiv a hnojiv jako   
v SEPON) nebo energetického využití. Těmto aspektům se chce vedení závodu věnovat v dalším období. 

Následná návštěva korálového moře v zálivu Nha Trang a ostrova Hon Tre umožnila poznat systém péče 
o přírodní bohatství Vietnamu a nabízené možnosti ekoturistiky (podmořská akvária a prezentace 
unikátní mořské flóry a fauny, organizované potápění v oblasti výskytu korálů, apod.). 

Součástí cesty byl doprovodný program: 

 25. října 2012 Hoa Binh – návštěva Son Thuy Joint Stock Company (Wood Processing Factory) 

 26. října 2012 Hanoj (dopoledne) – jednání s Office 33, MONRE k probíhajícímu projektu „Podpora 
překonávání následků působení herbicidů/dioxinů ve Vietnamu“, za účasti ředitele Office 33 pana 
Le Ke Son a zástupce Velvyslanectví ČR pana Milana Vágnera 

 26. října 2012 Hanoj (odpoledne) – jednání s partnerskými organizacemi a Zastupitelským úřadem 
ČR při příležitosti oslavy státního svátku ČR 



 29. října 2012 Thai Binh – návštěva 
rehabilitačního střediska pro oběti dioxinů 
(slavnostní předání dalšího výtěžku sbírky 
projektu „Pomoc postiženým dioxiny ve 
Vietnamu“ ve výši 6900 USD partnerské 
organizaci VAVA Thai Binh) a prohlídka 
místní průmyslové zóny. Návštěva proběhla 
den po ničivém tajfunu a delegace tak 
mohla vidět následky v jedné z nejvíce 
postižených provincií. Diskutovány byly 
možnosti spolupráce při odstraňování 
následků podobných přírodních katastrof. 

Hlavním koordinátorem projektu byl Daniel Svoboda, dalšími členy týmu byla asistentka projektu Jana 
Pícková, experti DWW Petr Honskus a Jan Prášek a vietnamské expertky Phung Thi Phuong Hien 
(vietnamská koordinátorka DWW), Nguyen Thi Thu Hien (tlumočnice) a Bui Thuy Duong (asistentka 
projektu a tlumočnice). Úzká spolupráce dlouhodobě probíhala se všemi českými účastníky konference. 
Hlavním koordinátorem za Ministerstvo životního prostředí byl Petr Krupa, za SFŽP ČR spolupracovaly 
paní ředitelka Radka Bučilová a Lenka Brandtová. Velmi výrazně při realizaci projektu pomohli poslanec 
Evropského parlamentu Jan Zahradil, bývalý velvyslanec ve Vietnamu pan Michal Král a obchodní rada 
David Jarkulisch, nový velvyslanec pan Martin Klepetko a nový obchodní rada Milan Vágner. 

V průběhu jednání v srpnu až listopadu 2012 byla ve Vietnamu připravena spolupráce DWW a Office of 
National Steering Committee on overcoming of the consequences of toxic chemicals used by US during 
the war in Vietnam (Office 33) na novém projektu „Rehabilitační opatření pro venkovské oblasti 
Vietnamu zasažené dioxiny (Rehabilitation measures for rural areas in Vietnam affected by dioxins)“, 
který bude zahájen v roce 2013 v rámci českého programu trilaterální rozvojové spolupráce. Projekt 
přímo koordinuje Office 33 MONRE. 

Po návratu z Vietnamu jsme se zúčastnili otevření pobočky Vietnamské investiční a rozvojové banky 
BIDV v Praze (7. listopadu 2012) a sjezdu Svazu Vietnamců v České republice (15. listopadu 2012). 

V roce 2012 pokračovala rovněž veřejná sbírka pro projekt „Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu“. 
Projekt je zaměřen na podporu rehabilitačního střediska a chráněných dílen pro oběti Agent Orange 
v provincii Thai Binh. Realizují jej společně DWW, občanské sdružení INFO-DRÁČEK a Svaz Vietnamců 
v České republice. Rehabilitační středisko bylo podpořeno také z fondu malých grantů Zastupitelského 
úřadu ČR v Hanoji. Veřejná sbírka byla po třech letech ukončena s celkovým výtěžkem 392 666,79 Kč      
a po schválení vyúčtování magistrátem hlavního města Prahy bude na podána žádost o její obnovení. 

Zdravotní následky používání Agent Orange během americko-vietnamské války se projevují v některých 
případech ještě ve čtvrté generaci. Ve Vietnamu zatím stále není dostatečná informovanost o možných 
zdravotních komplikacích souvisejících s výskytem dioxinů v potravinovém řetězci resp. s přenosem 
z matky na dítě a neexistuje systém péče o postižené ani systém jejich zapojení do společnosti. 
Rehabilitace kontaminovaných území je pak dalším problémem, který vyžaduje urgentní řešení. 

Sbírka na projekt byla registrována Magistrátem hlavního města Prahy pod č.j. 
S-MHMP /312017/2010. Finanční příspěvky bylo možné zasílat na bankovní účty 
235581188/0300 (CZK) a 198711595/0300 (USD). Od roku 2011 bylo také možné 
na projekt přispívat formou DMS na tel. číslo 87 777 - jednorázově ve výši 30 Kč 
(sbírce je připsáno 27 Kč) s heslem DMS DETIVIETNAM, nebo 30 Kč měsíčně po 
dobu jednoho roku s heslem DMS ROK DETIVIETNAM. Na našich akcích jsme 
využívali také zapečetěné pokladničky. 

 

 



VÝHLED NA ROK 2013 
Také v roce 2013 budou hlavní aktivity DWW směřovat k prosazování principů rozvojové efektivnosti. 
Platforma FoRS bude pokračovat v monitoringu uplatňování Kodexu efektivnosti a v zavádění peer 
reviews (zavedení obdobného systému zvažuje také evropská konfederace CONCORD). DWW bude 
nadále zapojeno do činnosti pracovních skupin Efektivnost a Gender platformy FoRS a pracovních skupin 
CSO Effectiveness a Aid Watch konfederace CONCORD a do dalších konzultací na národní, celoevropské 
či světové úrovni. Bude také zahájena činnost pracovních skupin nové globální platformy CSO 
Partnership for Development Effectiveness a pokračovat bude činnost mezisektorového Task Team on 
CSO Development Effectiveness and Enabling Environment. DWW se bude na všech těchto aktivitách 
podílet v rámci nového projektu „Partnerství pro rozvoj“, podpořeného z programu české zahraniční 
rozvojové spolupráce. Budeme se snažit do mezinárodní spolupráce v oblasti efektivnosti rozvoje více 
zapojit zástupce České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí. 

Pokračovat budou naše metodické a školící aktivity, včetně dalších kursů na třech vysokých školách 
(MPU, ČZU a VŠE) a 7. ročníku mezinárodního evaluačního tréninku EPDET - European Program for 
Development Evaluation Training, který se bude konat v září 2013 v Praze. Metodickým otázkám se 
budeme věnovat rovněž ve spolupráci s mezinárodní evaluační asociací IDEAS a Českou evaluační 
společností – v květnu 2013 se například zúčastníme konference IDEAS „Evaluation and Inequality“ na 
Barbadosu a konference ČES „Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+“ v Praze. 

Speciální kapitolou nadále zůstane naše spolupráce s Vietnamem. Při aktivitách ve 
Vietnamu a pro Vietnam budeme pokračovat ve spolupráci s občanským sdružením 
INFO-DRÁČEK a Svazem Vietnamců v České republice a našimi dalšími dlouhodobými 
partnery. Kromě kulturních, osvětových a vzdělávacích akcí začne již v roce 2013 
příprava dalšího ročníku soutěže Miss Vietnam České republiky, jejíž finále je 

plánováno na září 2014. Organizovat budeme cestu delegace vietnamských expertů 
v oblasti energetiky (společnost VECC – Vietnam Energy Consultancy Center, EVN – 

Vietnamské energetické závody a zástupci elektráren). Podílet se budeme rovněž na organizaci 
studijní cesty pro odborníky vietnamských dioxinových laboratoří a Ministerstva obrany 
v rámci projektu konsorcia DEKONTA - ALS. 

Ve Vietnamu budeme pokračovat v běžících projektech „Udržitelná energie na lokální úrovni v provincii 
Thua Thien - Hue“ pod vedením České zemědělské univerzity a „Podpora překonávání následků 
působení herbicidů/dioxinů ve Vietnamu“ řízeném konsorciem DEKONTA – ALS. Zahajovat budeme 
nový projekt „Rehabilitační opatření pro venkovské oblasti Vietnamu zasažené dioxiny“ a společně s 
nově založenou společností BPI-DWW se budeme snažit připravit ve Vietnamu několik projektů 
zaměřených na energetické využití odpadů. V roce 2013 by měla být, po schválení vyúčtování prvních tří 
let Magistrátem hlavního města Prahy, obnovena veřejná sbírka pro projekt „Pomoc postiženým dioxiny 
ve Vietnamu“. 

Stejně jako v předcházejících letech věříme, že naše rozvojové vize a aktivity mají smysl a cítíme stále 
silnější podporu od našich partnerů a cílových skupin. Jejich důvěru nechceme zklamat, navíc nás 
výsledky naší práce opravdu těší a nové výzvy motivují. 

FINANČNÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2012 
Přehled hospodaření občanského sdružení Development Worldwide předkládáme v kopii účetní závěrky 
(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha). Účetnictví za rok 2012 prošlo účetním auditem, realizovaným 
nezávislou auditorkou Ing. Blankou Hálovou. Výrok auditorky je přiložen před účetní závěrkou. 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádné události, která by měla významný vliv na činnost občanského 
sdružení a měla by být promítnuta v účetnictví roku 2012. 





 



 



 



 



PRIORITNÍ OBLASTI ČINNOSTI DWW 
 

ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA 
(semináře, workshopy, konference, publikace) 

 

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 
(odborná školení pro manažery projektů a studenty VŠ) 

 

KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY 
(pro všechny vládní i nevládní partnery) 

 

ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ EFEKTIVNOSTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE 
(efektivní management projektového cyklu, důraz na výsledky a udržitelnost) 

 

ASISTENCE PŘI BUDOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH STRUKTUR 
(posilování kapacit, zejména spolupráce s platformou FoRS, ČRA a MZV ČR) 

 

PŘÍPRAVA, REALIZACE, MONITORING A EVALUACE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ 
(důraz na sdílení zkušeností a na demonstraci postupů a výsledků) 

 

POSILOVÁNÍ VZTAHŮ S ROZVOJOVÝMI ZEMĚMI I ZKUŠENÝMI DONORY 
(adekvátní reakce na potřeby a příležitosti rozvojového světa) 

   


