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Pár obvyklých vět úvodem 

Nechce se mi začínat naši výroční zprávu tím, že rok 2016 byl „opět“ výjimečný. Možná ale byl, protože 
nám nabídl možnost ovlivnit zahraniční rozvojovou spolupráci na řadu dalších let: 

 České rozvojové agentuře jsme nabídli nový způsob řízení rozvojových projektů i jednotlivých 
dotačních titulů; 

 v české platformě nestátních neziskových organizací FoRS - České fórum pro rozvojovou 
spolupráci i v evropské konfederaci CONCORD (European NGO Confederation for Relief and 
Development) jsme se shodli na hlavních principech rozvojové efektivnosti a tyto principy byly 
zahrnuty i do návrhu nové Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky; 

 druhé setkání na vysoké úrovni Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci 
v Nairobi potvrdilo závazky všech rozvojových aktérů, a to ve vztahu k rozvojové spolupráci i ve 
vztahu k naplňování cílů udržitelného rozvoje (v jednotlivých formulacích těchto závazků lze nalézt 
naši stopu). 

Na skutečný úspěch si ale budeme muset počkat. Teprve po roce průběžných jednání začínají být 
opatrně zvažovány naše metodické návrhy. Aktuální verze Strategie zahraniční rozvojové spolupráce 
České republiky (z června 2017) již nereflektuje připomínky platformy FoRS. A situace organizací 
občanské společnosti (CSO - Civil Society Organizations) se v Evropě i ve světě nadále zhoršuje… 

Řešení a předcházení problémů je nicméně (bohužel) hlavní náplní naší práce. Proto jsme se i v roce 
2016 snažili podpořit a dále propojovat všechny důležité aspekty efektivnosti rozvoje i jednotlivé 
rozvojové partnery. V následujícím přehledu naší loňské činnosti najdete mimo jiné informace: 

 o přibližování důležitých údajů, dokumentů a stanovisek širšímu okruhu lidí a o snaze zlepšit 
kvalitu českých rozvojových projektů; 

 o 15. ročníku mezinárodní evaluační školy EPDET (European Program for Development Evaluation 
Training) a aktivitách souvisejících s evaluacemi rozvojových projektů a programů; 

 o naší činnosti v národní platformě FoRS, evropské konfederaci CONCORD a globální platformě 
CPDE – CSO Partnership for Development Effectiveness; 

 či o pokračující spolupráci s našimi vietnamskými partnery. 

V závěrečné části zprávy jsou pak shrnuty naše hlavní plány na další období, které mimo jiné zahrnují 
úpravu všech modulů mezinárodního evaluačního školení IPDET (International Program for 
Development Evaluation Training) a nově i nabídku převzít organizaci tohoto školení po odstoupení 
Carleton University Ottawa, pokračující spolupráci s Českou evaluační společností, Slovenskou evaluační 
společností a mezinárodní evaluační asociací IDEAS (International Development Evaluation Association), 
stejně jako spolupráci v rámci FoRS, CONCORD a CPDE, ale také s Platformou podnikatelů pro zahraniční 
rozvojovou spolupráci. 

I přes nepředvídatelnost podpory ze strany státních institucí a všechny další překážky nadále věřím, že 
má naše práce smysl a že můžeme prosadit potřebné změny v přístupech k rozvojové spolupráci a 
podpořit její dopady. Potřebujeme k tomu jednu důležitou věc – pokračující důvěru našich členů, 
partnerů a podporovatelů. Chtěl bych proto všem poděkovat za důvěru dosavadní. Je pro nás tou 
nejlepší a největší motivací pro pokračování všech našich aktivit. Je pro nás současně klíčovým 
závazkem, hlavním cílem i prostředkem jeho dosažení. 

 
 

 

 
Daniel Svoboda 

Předseda Development Worldwide, z.s. (DWW) 
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Podpora GPEDC/SDGs 

Srozumitelná stanoviska 

Aktivní zapojení partnerů 

Nové metodiky ZRS ČR Nová struktura spolupráce 

studium podkladů 

testování a konzultace návrhů 

finalizace a předložení návrhů 
prostřednictvím FoRS 

studium a připomínkování zásadních 
stanovisek 

příprava a překlady dokumentů 

tisk a zveřejnění 

zastupování FoRS/ČES v mezinárodních 
strukturách 

efektivní spolupráce s dalšími zástupci 
v CONCORD/CPDE 

management a administrace projektu 
zapojení v Referenční skupině evaluací MZV ČR 

příprava a realizace EPDET 2016 
spolupráce v IDEAS a s dalšími evaluačními strukturami 

spolupráce s národnostními menšinami v ČR 

Instituce CSOs 

Partneři 

V roce 2016 jsme získali podporu od České rozvojové agentury v rámci dotačního programu „Posilování 
kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací“ na projekt „Keep it simple (V jednoduchosti je 
síla)“ ve výši 240 000 Kč. Zbývajících 46 % rozpočtu (cca 204 400 Kč) a další související náklady ve výši cca 
320 000 Kč jsme pokryli z vlastních zdrojů (z rozpočtu projektu nebyly hrazeny žádné osobní náklady 
projektového týmu). Samostatně byl rozpočtován desátý ročník letní evaluační školy EPDET – European 
Program for Development Evaluation Training, který byl opět plně hrazen z příspěvků účastníků. EPDET 
je integrální součástí našich aktivit zaměřených na budování odborných kapacit a mezinárodní 
networking. 

Projekt Keepi it simple byl zaměřen na výměnu a sdílení informací, na přípravu společných stanovisek, 
projektů a strategií, na spolupráci při posilování systému české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS), na 
zpřístupnění odborných studií a stanovisek širší veřejnosti, na zastupování nestátních neziskových 
organizací (NNO) v českých a mezinárodních rozvojových strukturách. Komplementární aktivity 
zahrnovaly pokračující spolupráci s vietnamskými partnery a také aktivity související s rozvojovými 
evaluacemi. Hlavními cílovými skupinami byly organizace občanské společnosti (NNO/CSO - Civil Society 
Organizations), státní rozvojové instituce, realizátoři a evaluátoři projektů a odborná veřejnost. 
Struktura výroční zprávy za rok 2016 z velké části odpovídá struktuře tohoto zastřešujícího projektu, 
podle následujícího schématu. 
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Výroční zpráva DWW za rok 2016 

Naše činnost v roce 2016 nadále směřovala k dlouhodobému záměru, kterým je česká podpora 
globálního partnerství pro udržitelný rozvoj. Cílem bylo aktivní zapojení různých partnerů do společného 
prosazování principů udržitelného rozvoje. V roce 2016 měly být a byly zpracovány tři základní výstupy: 

Výstup 1: Návrh pro úpravu metodik a strategických dokumentů ZRS ČR 

Výstup 2: Série zásadních podkladů a stanovisek připravených v jednoduché, srozumitelné formě 

Výstup 3: Funkční nová struktura spolupráce v evropské konfederaci CONCORD a v CPDE 

Doplňkové aktivity pak kromě managementu a administrace projektu Keep it simple zahrnovaly zapojení 
v referenční skupině evaluací Ministerstva zahraničních věcí ČR, přípravu a realizaci 15. ročníku 
evaluačního školení EPDET, spolupráci v asociaci IDEAS (International Development Evaluation 
Association) a s dalšími evaluačními strukturami (zejména Česká evaluační společnost, ale také např. 
Directorate General Development Cooperation Evropské komise) a pokračující spolupráci s Vietnamem. 

Záměrem projektu je česká podpora globálního partnerství pro udržitelný rozvoj a efektivní rozvojovou 
spolupráci. Indikátory naplnění záměru bude existence konkrétních nástrojů a závazků pro prosazování 
principů GPEDC a SDGs (jasné priority, definované zdroje financování, funkční a vlivná Rada vlády pro 
udržitelný rozvoj – zaměřená rovněž na rozvoj v celosvětovém kontextu). 

Pokud jde o naplnění výše uvedeného záměru, podařilo se nám dosáhnout konsensu na stanovisku 
národní platformy FoRS (konzistentním se stanoviskem evropské konfederace CONCORD) k požadavkům 
na podporu principů efektivnosti rozvojové spolupráce. Zaměřili jsme se na požadavky v následujících 
čtyřech oblastech: 

 Demokratické vlastnictví rozvojových intervencí a inklusivní účast na rozhodování; 

 Podpora partnerství a sdílené odpovědnosti za rozvojové výsledky, včetně podpory pro 
uplatňování Istanbulských principů rozvojové efektivnosti organizací občanské společnosti a 
dalších dobrovolných mechanismů; 

 Závazky zajistit příznivé prostředí (enabling environment) pro organizace občanské společnosti, 
aby mohly plně uplatňovat své rozvojové role v souladu s mezinárodně uznávanými právy; 

 Transparentní kritéria a dlouhodobá předvídatelnost rozvojové spolupráce a lepší přístup k 
rozvojovému financování, včetně zjednodušeného a na výsledky orientovaného managementu a 
reportování. 

Na národní úrovni se může příspěvek k naplnění záměru projevit schválením postupného navyšování 
rozpočtu ZRS (byť zatím pouze do roku 2019), zvyšováním transparentnosti a předvídatelnosti finanční a 
politické podpory a také promítnutím závazků týkajících se efektivnosti a udržitelnosti rozvoje do nové 
Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. DWW se podílí na prosazování principů 
rozvojové efektivnosti na všech úrovních – prostřednictvím tlaku na zvyšování kvality projektů (či 
evaluací) ze strany jejich manažerů, návrhů na zlepšování kvality hodnocení, monitoringu a evaluací 
projektů ze strany státních institucí, či prostřednictvím zapojení do diskusí o strategických otázkách či o 
strategických partnerstvích. 

Na mezinárodní úrovni jsou pro naplnění záměru zásadní závěry druhého setkání GPDEC (Global 
Partnership for Effective Development Cooperation) na vysoké úrovni v Nairobi, které mj. potvrdily 
předcházející závazky všech partnerů a rozšířily je o konkrétní závazky týkající se jednotlivých 
rozvojových aktérů. Došlo také ke shodě na provázání systémů rozvojové spolupráce a Agendy 2030 
(prosazování Cílů udržitelného rozvoje) a jejich monitoringu. DWW se dlouhodobě snaží prosazovat 
společný důraz na efektivnost organizací občanské společnosti a na příznivé prostředí pro jejich zapojení 
do rozvojových intervencí. V následujícím období bude nutné nastavit konkrétní plány pro prosazování 
schválených závazků, a to jak ve vztahu ke Globálnímu partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci, 
tak při přípravě implementačního plánu pro strategický rámec „Česká republika 2030“. 

Dílčím úspěchem na evropské úrovni je zahájení činnosti Inclusive Network Committee CONCORD a také 
činnosti Hub 3 - Promoting Civil Society Space, které se mimo jiné propojily při přípravě prvního 
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úspěšného ročníku „Learning and Exchange Forum“ v Budapešti v listopadu 2016. Tato akce naplňují 
systém peer learning, který jsme v CONCORD prosazovali v předchozích letech. Aktivity budou v roce 
2017 pokračovat průzkumem problémů a potřeb členů CONCORD a jejich členských organizací a 
přípravou funkčních mechanismů pro vzájemnou podporu a pro vzájemné sdílení zkušeností. 

Dlouhodobému cíli odpovídaly jednotlivé výstupy projektu a k nim směřované aktivity. 

Návrh pro úpravu metodik a strategických dokumentů ZRS ČR 
 (strategie, dotační programy, projektový cyklus) 

Se zvyšováním efektivnosti rozvojové spolupráce a orientací na výsledky souvisí sjednocení požadavků 
na přípravu a hodnocení projektů, jejich implementaci, monitoring i evaluace. První návrhy úprav 
dosavadních dokumentů a postupů byly předloženy České rozvojové agentuře (dále ČRA) 
prostřednictvím pracovní skupiny FoRS Efektivnost při semináři ČRA dne 9. 6. 2016. Následné konzultace 
proběhly 15. 6. 2016. V prosinci 2016 byly zhodnoceny zkušenosti s využitím nového formátu průběžné 
zprávy požadovaného ČRA a paralelně byly diskutovány komplexnější úpravy navrhované FoRS a 
podpořené také Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS). Související 
aktivity zahrnovaly: 

 Studium podkladů - stávajících metodik a strategických dokumentů 

Byla provedena rešerše podkladů zveřejněných na webu www.czda.cz (resp. nově www.czechaid.cz) a 
systémů používaných dalšími donory (zejména Evropská komise). Informace byly průběžně 
aktualizovány. 

 Příprava, testování a konzultace nových návrhů s partnery 

Záměr a návrhy nových metodik byly projednávány ve Správní radě FoRS, se členy pracovní skupiny 
Efektivnost a se zástupci PPZRS. Návrhy upravených metodik (osnov dokumentů – projekt, hodnotící 
kritéria, projektové zprávy pro grantová schémata i veřejné zakázky) byly předloženy a projednány s ČRA 
začátkem června 2016 a byly také přiloženy k průběžné zprávě projektu DWW v červenci 2016, další 
podklady byly ČRA předány v září a listopadu 2016. Pro otestování navržené osnovy zpráv byla průběžná 
i závěrečná zpráva projektu DWW předložena také v nové verzi (viz také webová stránka www.dww.cz). 

 Finalizace a předložení doporučení či nových návrhů prostřednictvím FoRS 

Vzhledem k nutnosti reagovat na nové požadavky ČRA týkající se průběžné zprávy proběhly hlavní 
konzultace ve FoRS a s platformou PPZRS v červnu a v průběhu letních měsíců. V září 2016 jsme 
předložili prostřednictvím FoRS další podklady týkající se metodiky darů poskytovaných do zahraničí. 
Finální verze metodických návrhů byly předloženy v listopadu 2016 a projednány s ČRA dne 7. 12. 2016. 
Vzhledem k posunutému termínu projednání mohou být případné úpravy zahrnuty až ve vyhlášení 
dotačních programů a veřejných zakázek na rok 2018 (jednání pokračovala 19. 5. 2017). Probíhaly také 
konzultace k nové Strategii zahraniční rozvojové spolupráce (dále ZRS) České republiky 2018 - 2030. 

Série podkladů a stanovisek připravených ve srozumitelné formě 
Účelem tohoto bloku výstupů bylo přiblížení důležitých dokumentů a stanovisek širší veřejnosti, protože 
jejich obvyklý rozsah a častá nesrozumitelnost omezují jejich využití a aktivnější zapojení při jejich 
prosazování. Na webové stránce www.dww.cz (sekce Keep it simple) bylo do konce roku zveřejněno 11 
dokumentů v rozsahu do 2 stran textu, s případnými odkazy na doplňující podklady a zdrojové 
informace. Některé z nich byly použity také při prezentacích a ve stanoviscích FoRS (viz také 
www.fors.cz) nebo při jednáních s partnery (CONCORD, MZV). Související aktivity zahrnovaly: 

 Studium a připomínkování zásadních stanovisek na národní úrovni 

Dílčí aktivity zahrnovaly mj. práci ve Správní radě (SR) FoRS. Jednání SR jsme se zúčastnili 22. 1., 26. 2., 
31. 3., 27. 4., 21. 6., 21. 7., 16. 9., 4. 11. a 16. 12. Valná hromada FoRS se konala 26. 5. 2016. Další 
související akce zahrnovaly např. setkání k databázi SMART indikátorů 16. 2., seminář v Parlamentu 7. 2., 
jednání na MZV v rámci peer-review OECD/DAC dne 2. 3., školení pro členy FoRS na téma Participativní 

http://www.czda.cz/
http://www.czechaid.cz/
http://www.dww.cz/
http://www.dww.cz/
http://www.fors.cz/
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monitoring a evaluace ve dnech 8. - 9. 3., účast na školení k programu DEAR (Development Education 
and Awareness Raising 6. - 7. 4., schůzky pracovní skupiny Efektivnost 8. 4., 8. 6. a 21. 11., pracovní 
skupiny Gender dne 11. 4., pracovní skupiny Policy 
22. 9., projednání návrhu metodiky hodnocení 
průřezových témat se společností INESAN 4. 11. a 
16. 11., pracovní oběd se zástupci ČRA a podpis 
memoranda o spolupráci s FoRS 11. 5., setkání s 
náměstkem MZV panem Tlapou 20. 5., jednání s 
ředitelem ČRA panem Kaplanem 13. 10., setkání s 
náměstkem MZV panem Kolajou 24. 11. a následně 
v průběhu druhého setkání na vysoké úrovni (HLM – 
High Level Meeting) GPEDC v Nairobi a školení na 
téma teorie změny v porovnání s logickým rámcem 
pro společnost SPF Group 15. 12. 2016. 

Průběžně jsme se podíleli na přípravě, komentování či projednávání stanovisek nebo dokumentů FoRS, 
týkajících se například Strategie ZRS (29. 1.), trilaterálních projektů (28. 6.), dotazníku CONCORD k 
rozvojové efektivnosti (18. 7.), informací o české ZRS pro každoročně publikovanou AidWatch Report 
CONCORD (19. 7.), nástrojů ZRS (jednání na MZV 30. 9. a další komentáře 10. 10. a 12. 10.), partnerství 
(jednání na MZV 31. 10.), či účasti na prezentaci výsledků peer-review OECD DAC (MZV, 22. 11.). 

Tento blok zahrnoval také spolupráci s Českou evaluační společností (ČES), mj. účast na jednání Správní 
rady 11. 2., 21. 9. a 20. 12. a na Kongresu dne 26. 5. Většina komunikace v rámci FoRS i ČES nicméně 
probíhá prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Na Kongresu ČES 1. 12. 2016 byl Daniel 
Svoboda zvolen členem Správní rady, na pozici tajemníka. 

 Příprava a případné překlady zjednodušených verzí klíčových dokumentů 

Aktivita probíhala celý rok. Paralelně s přibližováním jednotlivých témat českým cílovým skupinám jsme 
prosazovali v rámci Inclusive Network Committee také zjednodušování stanovisek CONCORD. 

 Tisk a zveřejnění zjednodušených dokumentů (také formou osobních prezentací na akcích) 

Na webové stránce www.dww.cz bylo zveřejněno a následně také sdíleno v rámci FoRS 11 dokumentů: 

  Efektivnost rozvoje – úvod 

  Efektivnost rozvoje a role FoRS 

  Globální partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci 

  Milníky zapojení DWW a FoRS do procesu efektivnosti rozvoje 

  Evropská konfederace CONCORD 

  Agenda 2030 – SDGs 

  Požadavky FoRS pro setkání GPEDC v Nairobi 

  Nairobi Outcome Document (v češtině a angličtině) 

  Limity logického rámce 

  Česká republika 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dww.cz/
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Některé tyto dokumenty byly prezentovány při jednáních FoRS, souhrn informací byl využit také při 
jednáních CONCORD, CPDE - CSO Partnership for Development Effectiveness a při jednáních se zástupci 
MZV. Výše uvedené dokumenty doplňují požadavky CONCORD „The Road to the Nairobi High Level 
Meeting – CONCORD Key Messages“, na jejichž přípravě jsme se rovněž zásadněji podíleli (viz níže).  

Funkční struktura spolupráce v konfederaci CONCORD a CPDE 

Stanoveným indikátorem úspěchu bylo aktivní zapojení českých zástupců ve všech čtyřech pilířích a 
průřezových prioritách dle nové Strategie CONCORD, resp. „česká stopa“ viditelná v globálních 
strukturách a procesech. Nové pracovní struktury CONCORD zahájily činnost podle schválených plánů. 
FoRS je zastoupen ve všech čtyřech nových hlavních pracovních strukturách (tzv. „Hubs“): 

  Hub 1: Sustainable Development and Policy Coherence for Sustainable Development 
(Sekretariát FoRS) 

  Hub 2: Financing for Sustainable Development (FoRS a částečně DWW) 

  Hub 3: Promoting Civil Society Space (DWW, FoRS a Člověk v tísni) 

  Hub 4: Global Citizenship Education & Peoples Engagement (Glopolis a částečně DWW) 

  a také v Inclusive Network Committee (DWW). 

Nadále jsme také zastoupeni ve třech pracovních skupinách CPDE: CSO Development Effectiveness, 
Enabling Environment, Monitoring. Z našich písemných příspěvků lze uvést např. podněty k plánu Hub 3 
CONCORD (24. 2.) či stanoviskům CPDE pro jednání k Nairobi (14. 2. a 25. 2.), k monitoringu a 
indikátorům GPEDC (5. 2. a 7. 5.), ke stanovisku CPDE k teorii změny a obnovení mandátu GPEDC (9. 5. a 
26. 5.) a k Draftům 0 až 3 Nairobi Outcome Document (16. 5., 31. 7., 16. 10. a 22. 11.) a ke klíčovým 
požadavkům CONCORD pro setkání v Nairobi – většina našich podnětů byla partnery přijata a promítla 
se také do schváleného Nairobi Outcome Document (http://effectivecooperation.org/the-nairobi-
outcome-document/). 

Mezi nejdůležitější konkrétní výstupy patří návrh dokumentu „The Road to the Nairobi High Level 
Meeting - CONCORD Key Messages“ a příspěvek „Unfinished Core Business in the Czech Republic“ v 
CPDE 2016 Global Synthesis Report „State of Development Cooperation: Checking the Core of 
Effectiveness“ (http://csopartnership.org/2016-cpde-global-synthesis-report/, str. 53 – 60). Příspěvek ČR 
byl vybrán jako jediný z dárcovských zemí (celkem je v publikaci zahrnuto 18 zemí, z čehož 9 zemí, 
včetně ČR, se průzkumu zúčastnilo i v letech 2014 - 2015). 

Aktivity tohoto bloku zahrnovaly: 

 Zastupování FoRS případně ČES na mezinárodní úrovni 

Na začátku roku 2016 byla ukončena činnost CONCORD Strategy Task Force a byla zahájena činnost 
nových pracovních struktur. FoRS zastupujeme v řídící komisi Hub 3 - Promoting Civil Society Space a 
také v průřezové Inclusive Network Committee. Sekretariátu FoRS pomáháme sledovat činnost Hub 2 - 
Financing for Sustainable Development a Hub 4 - Global Citizenship Education & Peoples Engagement. 
Ve druhém pololetí 2016 jsme se zapojili do činnosti CONCORD HLM Nairobi Task Force. 

Nadále jsme zastupovali FoRS v mezisektorovém 
Task Team on CSO Development Effectiveness 
and Enabling Environment a pracovních 
skupinách CPDE CSO Development Effectiveness, 
Enabling Environment a Monitoring. V Task Team 
a CPDE probíhaly intenzivní přípravy na druhé 
setkání na vysoké úrovni Globálního partnerství 
pro efektivní rozvojovou spolupráci v Nairobi, 
včetně přípravy komentářů k draftům 0 až 3 
Nairobi Outcome Document. Kromě těchto 
komentářů jsme také připravili předfinální návrh 
dokumentu „The Road to the Nairobi High Level 

Meeting - CONCORD Key Messages“ (12. 9. 2016). 

http://effectivecooperation.org/the-nairobi-outcome-document/
http://effectivecooperation.org/the-nairobi-outcome-document/
http://csopartnership.org/2016-cpde-global-synthesis-report/
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V období od 1. 9. do 20. 10. probíhala příprava českého příspěvku do CPDE 2016 Global Synthesis Report 
„State of Development Cooperation: Checking the 
Core of Effectiveness“. 

29. 9. jsme vyplnili on-line dotazník CPDE pro 
sebehodnocení efektivnosti podle Istanbulských 
principů, který byl připravený na základě našich 
návrhů z roku 2015.  

Ve dnech 25. 11. až 2. 12. se Daniel Svoboda zúčastnil 
druhého setkání na vysoké úrovni Globálního 
partnerství v Nairobi jako oficiální zástupce 
evropských CSO ve struktuře CPDE. 

Dne 9. 12. jsme se zapojili do průzkumu CPDE 
týkajícího se výsledků HLM v Nairobi. 

 Efektivní výměna informací a spolupráce s dalšími českými zástupci v CONCORD/CPDE 

Většina komunikace probíhala a nadále probíhá prostřednictvím elektronické pošty a intranetu. V roce 
2016 jsme se zúčastnili řady telekonferencí: Hub 2 (12. 12.), Hub 3 (21. 1., 1. 7., 25. 8., 30. 9., 16. 11.), 
Hub 4 (22. 2.), CPDE (3. 2.), CONCORD – CSO Forum (5. 2. a 26. 2.), CPDE Enabling Environment (11. 2.), 
CPDE Nairobi team (24. 2.), CONCORD General Assembly Team (9. 6.), CONCORD HLM Nairobi Task 
Force (1. 7., 27. 9., 29. 9.), CONCORD Inclusive Network Committee (21. 9. a 21. 12.). 

Zúčastnili jsme se také pěti jednání v Bruselu: setkání všech pracovních struktur CONCORD (27. - 28. 1.), 
jednání Hub 3 (13. - 15. 4.), jednání Inclusive Network Committee (12. 5.), General Assembly (13. - 14. 6.) 
a společného jednání Hub 2 a Hub 3 (25. - 27. 10.). Další setkání Inclusive Network Committee se 
uskutečnilo v rámci prvního Learning and Exchange Forum v Budapešti (8. - 10. 11. 2016). 

Průběžné sdílení informací a koordinace stanovisek FoRS probíhá prostřednictvím Sekretariátu a Správní 
rady, všichni čeští zástupci v CONCORD pak prezentovali hlavní informace na Valné hromadě FoRS. 
Setkání zástupců FoRS v CONCORD se uskutečnilo 20. 9. 2016. 

Výsledky průřezových aktivit 

Tyto aktivity přispěly k naplnění všech projektových výstupů a cílů, tedy: 

  k optimalizaci metodik a přístupů zahraniční rozvojové spolupráce; 

  ke zpřístupnění rozvojové problematiky širší skupině zainteresovaných stran; 

  k posílení „české stopy“ v globálních strukturách a procesech. 

 Management a administrace 

Průběžná i závěrečná zpráva projektu Keep it simple byla předložena před termínem daným dotačním 
rozhodnutím. Nad rámec této povinnosti byly připraveny obě zprávy také v nově navrhovaném formátu. 

 Zapojení v referenční skupině evaluací MZV ČR 

V lednu a únoru 2016 byl dokončen evaluační cyklus roku 2015 předáním a projednáním závěrečné 
zprávy z Gruzie. Zpracovali jsme souhrnnou zprávu z hodnocení evaluací roku 2015 (předána na MZV 
dne 19. 2. 2016). 17. 2. proběhlo na MZV pravidelné setkání pracovní skupiny Evaluace Rady pro 
zahraniční rozvojovou spolupráci. Součástí bylo mimo jiné projednání vypořádání doporučení evaluací z 
roku 2015, která pak byla samostatně projednána také formou kulatého stolu 19. 2. 2016.  

V roce 2016 proběhly evaluace zemědělských projektů v Etiopii, programu vysílání učitelů s příklady 
projektů z Mongolska a Kambodži a projektu v rámci rozpočtového opatření v Bosně a Hercegovině. 
Daniel Svoboda připravil komentáře a návrhy úprav k zadávacím podmínkám, vstupním a závěrečným 
zprávám a zúčastnil se jednání referenční skupiny 28. 4., 23. 8., 14. 11. a 5. 12. 2016. Následně byla 
zpracována souhrnná zpráva z hodnocení evaluací v roce 2016. 

V období březen až květen 2016 jsme se podíleli na evaluaci trilaterálního projektu „Community Based 
Social Harmonization and Livelihood Development“ Diakonie ČCE v Kambodži. 

Tyto aktivity nebyly hrazeny z rozpočtu projektu. 
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 Příprava a realizace EPDET 2016 

10. ročník mezinárodního evaluačního školení EDPET se uskutečnil ve dnech 4. až 9. září 2016 v Praze. 
Zúčastnilo se celkem 56 účastníků, zastupujících 33 zemí (29 zemí podle původu, 21 zemí podle místa 
pobytu). Na poslední chvíli zrušili účast další dva registrovaní účastníci z Afghánistánu, tři zájemci z 
Turecka (kvůli pokusu o státní převrat) a jedna zájemkyně z UNIDO Vídeň (bez udání důvodu). Program 
školení, seznam účastníků a hodnocení EPDET i následného evropského workshopu lze nalézt na webové 
stránce www.dww.cz. Tato aktivita nebyla hrazena z rozpočtu projektu Keep it simple, protože naší 
dlouhodobou snahou je zajistit dlouhodobou udržitelnost bez nároků na dotace při současném 
zachování neziskového charakteru akce s cílem 
zachovat přístupnost školení pro zástupce 
nestátních neziskových organizací a účastníků ze 
zemí EU13 a rozvojových zemí. 

Organizace školení byla hodnocena průměrným 
stupněm 4,40 (84,90 %) na pětibodové škále a 
pravděpodobnost využití znalostí a zkušeností 
stupněm 4,11 (77,66 %). Na druhou stranu 
respondenti doporučili úpravy odborného 
programu resp. prezentací – této oblasti se 
věnuje nový projekt DWW pod názvem „EPDET 
CZ - Česká evaluační škola“ v roce 2017. 

 Spolupráce v asociaci IDEAS a s dalšími evaluačními strukturami (např. DG DEVCO) 

V mezinárodní asociaci IDEAS jsme se podíleli na revizi pravidel pro volby do Správní rady a byli jsme 
opět zastoupeni ve volební komisi. Ve dnech 2. - 22. 9. 2016 jsme byli zastoupeni také v komisi pro 
referendum o nových stanovách a finančním plánu. Na základě schválených stanov jsme byli v lednu 
2017 Správní radou požádáni o přípravu nových volebních pravidel. Prezident IDEAS nabídl roční členství 
zdarma všem absolventům EPDET 2016. Po skončení EPDET se uskutečnil velmi pozitivně hodnocený 
workshop zástupce DG DEVCO pana Martina Páva. Tyto aktivity nebyly hrazeny z rozpočtu projektu Keep 
it simple. 

 Spolupráce s národnostními menšinami v ČR 

Hlavní plánovanou aktivitou na rok 2016 byl 5. ročník integrační soutěže Miss Vietnam České republiky - 
Open for Europe, finále se mělo uskutečnit 16. 9. 2016 v Divadle Hybernia v Praze. Kromě průběžné on-
line komunikace jsme se zúčastnili schůzek organizačního týmu ve dnech 7. 1., 14. 1., 3. 2., 12. 2., 25. 2., 
10. 3., 28. 4., 16. 5. a 9. 6. Vzhledem k nižšímu počtu registrovaných dívek muselo být nicméně páté 
finále odloženo a dne 16. 9. se místo něj uskutečnilo slavnostní setkání organizátorů, partnerů a 
finalistek předcházejících ročníků (mj. za účasti vietnamského velvyslance a dalších institucionálních 
partnerů, např. delegace MONRE - vietnamského Ministerstva přírodních zdrojů a životního prostředí; 
viz níže). Kromě toho jsme se zúčastnili oslav vietnamského nového roku 2. 2., soukromé večeře s 
velvyslancem Vietnamu dne 6. 2. a zakládajícího kongresu Asociace Vietnamců v Evropské unii dne 29. 
10. 2016 v pražském Paláci kultury. Z vlastních zdrojů projektu Keep it simple byla hrazena pouze část 
cestovních nákladů po Praze.  

Nad rámec plánovaných aktivit projektu jsme byli 
pozváni k účasti v mezinárodním vědeckém 
workshopu Vietnamské asociace obětí Agent Orange 
VAVA (s prezentací na téma hodnocení rizik na letišti 
Bien Hoa). Během semináře jsme předali asociaci 
VAVA další výtěžek sbírky DWW ve výši 1000 USD. 
Součástí akce byla také návštěva dioxinové 
laboratoře, která byla do roku 2014 podporována 
z programu české ZRS. Po skončení semináře jsme 
poskytli odborné školení pracovníkům Komise 33 

http://www.dww.cz/


 10 

vietnamského Ministerstva přírodních zdrojů a životního prostředí – tyto akce se uskutečnily v Hanoji ve 
dnech 8. - 11. 8. 2016. 

Nad rámec plánovaných aktivit jsme uzavřeli 
smlouvu s MONRE a Ministry of Home Affairs na 
logistické a odborné zajištění studijní cesty pro 15 
zástupců MONRE (na úrovni ředitelů odborů) do 
České republiky. Tato akce se uskutečnila ve 
dnech 10. - 19. 9. 2016 a podíleli se na ní mimo 
jiné zástupci Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva 
zemědělství, Státního fondu životního prostředí 
ČR, České inspekce životního prostředí, 
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. 
Masaryka, poslanec Evropského parlamentu Jan 

Zahradil, zpravodaj EP pro zónu volného obchodu mezi EU a Vietnamem, či zástupci společností ŠKODA 
AUTO a ŠKO-ENERGO. Delegace byla také 
pozvána na slavnostní setkání k soutěži Miss 
Vietnam České republiky (zúčastnil se mj. pan 
Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru 
kanceláře prezidenta republiky, nyní velvyslanec 
ČR v USA, pan velvyslanec Vietnamu Truong 
Manh Son či náměstek ministra životního 
prostředí pan Vladislav Smrž). Zorganizovali jsme 
rovněž samostatné setkání delegace s panem 
velvyslancem na pracovním obědě v den odletu.  

Všechny tyto aktivity potvrzují náš dlouhodobý 
přínos k posílení vzájemných vztahů mezi Českou 
republikou a Vietnamem. 

Zapojení členů DWW a dalších partnerů 

V úvodní etapě realizace aktivit roku 2016 byli hlavními odpovědnými osobami Daniel Svoboda jako 
koordinátor a Jana Pícková jako asistentka projektu (její roli od poloviny září 2016 převzal Zdeněk 
Valenta, protože se Jana Pícková vrátila do sektoru zdravotnictví). Webmaster je nadále Tomáš Svoboda. 

V průběhu projektu se zapojila řada dalších členů DWW: 

Dmitrij Švec a Ondřej Pokorný pracovali jako facilitátoři školení EPDET 2016. 

Simona Kosíková, Monika Přibylová, Jan Štejfa, Thu Trang Nguyen, Petr Honskus a Jan Prášek se zapojili 
do organizace studijní cesty vietnamského Ministerstva přírodních zdrojů a životního prostředí do České 
republiky na české straně, ve Vietnamu na přípravách spolupracovaly naše členky paní Phung Thi 
Phuong Hien a paní Nguyen Ngoc Ly. 

Konzultace k problematice evaluací probíhaly mj. s Jiřím Pištorou a Marií Körner. 

Úzká spolupráce pokračovala se členy Správní rady České evaluační společnosti (a její bývalou členkou 
Inkou Píbilovou), se členy Správní rady a Sekretariátu FoRS a se zástupci Platformy podnikatelů pro 
zahraniční rozvojovou spolupráci. Na přípravě školení pro SPF Group spolupracovala absolventka EPDET 
2016 Lucie Jungwiertová. 

Na mezinárodní úrovni jsme úzce spolupracovali s vedením a pracovními strukturami CONCORD a CPDE 
a se zástupci Task Team on CSO Development Effectiveness and Enabling Environment. 

Hlavním partnerem pro zajištění EPDET 2016 byla, kromě lektorů pana Ray C. Rista a paní Lindy G. Morra 
Imas, asociace IDEAS (zejména Sekretariát a Správní rada) a DG DEVCO (zejména pan Martin Páv). 

V rámci aktivit spojených s podporou česko-vietnamské spolupráce byli nadále našimi hlavními partnery 
zapsaný spolek INFO-DRÁČEK, Svaz Vietnamců v České republice, společnost VIET MEDIA a 
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velvyslanectví Vietnamu v České republice. Na školení zástupců MONRE v ČR se aktivně podílela řada 
českých spolupracujících institucí a odborníků. 

Výhled na rok 2017 
Většina aktivit z roku 2016 bude pokračovat také v dalším období, protože efektivnost rozvojové 
spolupráce a podpora udržitelného rozvoje zůstane prioritou našeho spolku i dalších organizací, se 
kterými spolupracujeme. Naším cílem je, aby alespoň část navržených či dosažených změn byla 
v nejbližší době institucionalizována. Týká se to zejména: 

 Aktualizace metodik projektového cyklu ZRS ČR; 

 Schválení postupného a závazného navyšování rozpočtu ZRS ČR; 

 Konsensu na hlavních principech a prioritách nové koncepce/strategie ZRS ČR; 

 Schválení konkrétního plánu naplňování závazků Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou 
spolupráci a závazků k dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDG - Sustainable Development Goals); 

 Prosazení nových postupů pro zvyšování inkluzivity a solidarity na úrovni CONCORD; 

 Pokračování monitoringu uplatňování Istanbulských principů na úrovni CPDE (pro jednání 
v Nairobi se ze strany CPDE nepodařilo připravit komplexní vyhodnocení on-line testů 
k uplatňování Istanbulských principů, byl však připraven dokument „Istanbul Five Years After: 
Evidencing Civil Society Development Effectiveness and Accountability“, založený na 11 
případových studiích – zprávách ze 7 zemí a 4 sektorů). 

O pokračování resp. o schématu školení EPDET a 
také soutěže Miss Vietnam České republiky - Open 
for Europe bude rozhodnuto po vyhodnocení 
loňského ročníku na základě diskusí všech 
zainteresovaných stran v roce 2017. Pro 
navrhovanou úpravu modulů a programu EPDET 
nám byl ze strany ČRA schválen projekt „EPDET CZ 
- Česká evaluační škola“ (s výší dotace 250 000 Kč 
a celkovým rozpočtem 369 000 Kč). Současně jsme 
společně s Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze zahájili jednání se Světovou bankou o 
převzetí školení EPDET po odstoupení dosavadního 
organizátora - Carleton University Ottawa. 

Zůstaneme rovněž zapojeni do systému evaluací – 
buď ve formátu pokračujícího členství v referenční 
skupině MZV, nebo jiným způsobem. Budeme 
pokračovat v podpoře činnosti FoRS, CONCORD, 
CPDE, České evaluační společnosti a IDEAS. 

Naše pokračující činnost vyžaduje minimálně dva 
dlouhodobé pracovní úvazky a kancelářské zázemí. 
Proto je pro nás nadále klíčové dlouhodobé zajištění financování. Vzhledem k převládajícímu 
advokačnímu a metodickému charakteru naší práce a zaměření na podporu národních, mezinárodních a 
mezisektorových partnerství je však obtížné zajistit financování činnosti ze soukromých zdrojů. Podpora 
formou provozní dotace dosud není systémem české ZRS umožněna. Jednoroční projektové financování 
je problematické jak s ohledem na stabilizaci organizace, tak s ohledem na nutnost bezprostředně 
reagovat na nové potřeby a možnosti související s problematikou rozvojové efektivnosti. Naše činnost je 
proto z větší části zajišťována formou dobrovolnické práce. V roce 2016 se do jednotlivých aktivit 
projektu přímo zapojilo 16 (tedy 64 %) členů našeho spolku, což svědčí o vysoké míře podpory. 

Jsme přesvědčeni, že otevřené diskuse problémů, společné hledání jejich řešení, sdílení zkušeností a 
plná odpovědnost za výsledky patří mezi příklady dobré praxe. Všechna naše systémová nebo metodická 
doporučení vycházejí z dlouhodobé zkušenosti a jsou testována na našich vlastních aktivitách (viz také 

Moduly využívané při školení 

Moduly uznané IPDET/IDEAS 

Moduly kompletní 

Alternativní scénáře 
(programy školení) 

Nadstavba modulů 
(cvičení, testy…) 

Práce s lektory 
(včetně testování) 

Dokončení školících 
modulů  

Oponentura 
IPDET/IDEAS 

Pilotní testování, 
evaluace 

Draft nových 
modulů EPDET CZ 

Analýza současných 
modulů a výzkum 

Autorizace návrhu 
lektory IPDET 

Využití znalostí a dovedností 

Min. na 2 mini-IPDET 

Garance IPDET a IDEAS 

15 modulů & program 

Zkušenosti absolventů 
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předložení zpráv z našeho projektu v původním i nově navrhovaném formátu). Věříme, že tyto příklady 
mohou motivovat další rozvojové aktéry. Budeme se proto snažit udržovat a rozšiřovat naše partnerství 
s dalšími organizacemi. 

Pokračovat bude naše 
spolupráce s Vietnamem, včetně 
veřejné sbírky pro projekt 
„Pomoc postiženým dioxiny ve 
Vietnamu“. Její výtěžek bude 
použit na podporu postižených 
rodin v provincii Thua Thien Hue. 

Finanční příspěvky pro tento projekt je možné zasílat 
na bankovní účty 235581188/0300 (CZK) nebo 
198711595/0300 (USD). Dárcům vystavíme smlouvy o 
poskytnutí daru na humanitární účely nebo darovací 

certifikáty. Do sbírky je možné přispívat také formou DMS, zaslanou na telefonní číslo 87 777 ve tvarech: 

DMS DETIVIETNAM 30 (cena DMS je 30 Kč, sbírka získá 29 Kč) 

DMS DETIVIETNAM 60 (cena DMS je 60 Kč, sbírka získá 59 Kč) 

DMS DETIVIETNAM 90 (cena DMS je 90 Kč, sbírka získá 89 Kč) 

DMS TRV DETIVIETNAM 60 (měsíčně bude automaticky odečteno 60 Kč a sbírka měsíčně získá 59 Kč). 
Pro ukončení trvalé podpory stačí zaslat na číslo 87 777 DMS ve tvaru: STOP DETIVIETNAM. 

Na našich akcích využíváme také zapečetěné pokladničky. 

Děkujeme všem našim členům, partnerům a sponzorům, kteří nás v našich aktivitách podporují. Ceníme 
si tohoto přátelství a podpory a určitě nechceme zklamat jejich důvěru. 

Předseda: Mgr. Daniel Svoboda (svoboda@dww.cz) 

Místopředseda: Ondřej Pokorný (pokorny@agss.cz) 

Místopředseda: Ing. Petr Honskus (honskus@spfgroup.org) 

 

 

 

 

 
 

Finanční zpráva DWW za rok 2016 
Přehled hospodaření spolku Development Worldwide, z.s. předkládáme v kopii účetní závěrky (rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty, příloha). Účetnictví za rok 2016 prošlo účetním auditem, realizovaným nezávislým 
auditorem Ing. Ivo Rambouskem ze společnosti AUDIT FINANCO, spol. s r.o. Výrok auditora je přiložen 
před účetní závěrkou. Po datu účetní závěrky nedošlo k žádné události, která by měla významný vliv na 
činnost spolku a měla by být promítnuta v účetnictví roku 2016. 

V roce 2016 DWW finančně podpořili Daniel Svoboda, Simona Kosíková a řada drobných dárců. 
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Prioritní oblasti činnosti DWW 
 

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

 

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

 

KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY 
(pro všechny vládní i nestátní 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) 

 


