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Úvodem
Občanské sdružení DEVELOPMENT WORLDWIDE (DWW) bylo založeno na podzim roku 2001
a vlastní činnost zahájilo začátkem roku 2002 …
Tak začínaly předcházející výroční zprávy a dále pokračovaly rekapitulací našich aktivit,
hlavních zkušeností a historických úspěchů - jak se ostatně od výročních zpráv očekává ...
Přehled projektů a výsledků roku 2007 samozřejmě v následujícím textu najdete, ale opakování
historie bych tentokrát rád nahradil krátkým zamyšlením nad budoucností české i světové
rozvojové spolupráce.
V čem je pro toto zamyšlení přelom roku 2007 a 2008 zajímavý?
o Na české scéně došlo k radikálním změnám systému zahraniční rozvojové spolupráce byla založena Česká rozvojová agentura a na Ministerstvo zahraničních věcí ČR přešla
řada nových kompetencí od některých dalších ministerstev;
o Byly zahájeny nové evropské programy v rámci finančních perspektiv 2007 - 2013;
o Svět se připravuje na zhodnocení výsledků Pařížské deklarace o efektivnosti rozvojové
spolupráce;
o Česká republika se začíná připravovat na Předsednictví EU v roce 2009;
o A ta samá Česká republika se rozhodla (zcela v rozporu s přijatými mezinárodními
závazky) snižovat objem finančních prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci …
Ani v jedné z výše uvedených oblastí není občanské sdružení Development Worldwide pouhým
pasivním pozorovatelem a snaží se odbornosti a zkušenosti svých členů uplatnit při
prosazování potřebných změn (za což občas dostáváme nálepku „troublemaker“). Je nutné
přiznat, že to není lehká úloha a že optimální stav je stále v nedohlednu.
Společným jmenovatelem přetrvávajících problémů všech oblastí našeho života (nejen
zahraniční rozvojové spolupráce) je obvykle nepřipravenost a nechuť ke změnám, obava
z převzetí vlastní odpovědnosti a lpění na starých modelech, a to i přes jejich minimální nebo
dokonce kontraproduktivní výsledky. Důkazy lze nacházet na každém kroku:
§ v ČR nejsme připraveni na roli odpovědného donora - dosud není k dispozici dostatek
kvalifikovaných a tématu oddaných lidí a nebo tito lidé nemají dostatečné pravomoci;
§ v EU pokračuje netransparentní příprava nových programů (konzultace s partnery jsou
zcela nedostatečné a dokonce i oficiální doporučení členských zemí jsou bagatelizována)
a podivný způsob „ročního“ výběru a schvalování jednotlivých projektů;
§ oficiální diskuse o efektivnosti rozvojové spolupráce se zaměřuje na technické faktory
poskytování pomoci místo na výsledky, dopady a skutečné partnerství; ostatně i cíle a
priority mnoha evropských programů se stále pohybují spíše na úrovni (donekonečna
opakovaných) aktivit než potřebných dopadů…;
§ efektivnost rozvojové spolupráce se sice dostala mezi priority české vlády i nevládní
platformy FoRS, ale zatím se spíše čeká, že za nás někdo naše závazky vymyslí a pokud
možno i splní;
§ a když už jsou závazky přijaty, neděláme si vůbec žádnou hlavu s jejich dodržováním střednědobý výhled financování rozvojové spolupráce signalizuje pokles objemu
finančních prostředků z 0,12 % HND v roce 2006 na 0,09 % HND v roce 2010, ačkoliv
jsme se v tomto roce zavázali dosáhnout 0,17 % HND resp. 0,33 % HND v roce 2015;
§ a když už něco nechceme nebo nezvládáme, alespoň jednu svou schopnost umíme
uplatnit v každé situaci - umění najít odpovídající výmluvu …
Ještě v loňském roce se Česká republika chlubila svým vedoucím postavením mezi novými
členskými zeměmi EU. Do roku 2008 jsme pyšně vstoupili v čele pelotonu nejsobečtějších
evropských zemí.
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Existuje cesta, jak zvrátit nepříznivé trendy financování rozvojové spolupráce ale hlavně trendy
jejích minimálních pozitivních dopadů?
Určitě ano - pokud opustíme model bohatého strýčka, který podle svého rozmaru občas
obdaruje náhodně vybraného chudáka, a začneme se skutečně zajímat o světové problémy a
také o naše partnery.
Určitě ano - pokud se naučíme navzájem spolupracovat a také přijímat odpovědnost za
výsledky svých činů i nečinnosti a pokud se poučíme z úspěchů i proher.
Určitě ano - pokud si přiznáme, že svět je jenom jeden a nedělitelný.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří s DWW spolupracují a kteří nás podporují nebo budou
podporovat v úsilí o prosazování principů partnerství, transparentnosti a efektivnosti rozvojové
spolupráce. A chtěl bych jménem DWW slíbit, že to nevzdáme! Rozvojová spolupráce má určitě
smysl!

Daniel Svoboda
předseda DEVELOPMENT W ORLDWIDE, o.s.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2007
Aktivity našeho občanského sdružení nadále pokračují v několika hlavních oblastech:
a) budování kapacit nevládních neziskových organizací - kromě posilování týmu DWW jsou
primární cílovou skupinou nevládní neziskové organizace, zejména členi platformy FoRS;
b) rozvojové vzdělávání a osvěta - kromě NNO jsou to všichni ostatní partneři české
rozvojové konstituence - počínaje vysokoškolskými studenty či projektovými manažery a
konče zástupci institucí odpovědných za řízení a koordinaci české ZRS;
c) podpora spolupráce na úrovni EU a hájení zájmů nových členských zemí - v této oblasti je
klíčové zapojení DWW v několika pracovních skupinách FoRS a evropské konfederace
CONCORD (European NGO Confederation for Relief and Development);
d) posílení spolupráce na mezinárodní úrovni - zde se prolíná snaha o posílení efektivnosti
evropské rozvojové spolupráce s celosvětovými snahami o hledání reálných možností
dosažení miléniových rozvojových cílů (MDG - Millenium Development Goals) - důležitým
partnerem DWW je mezinárodní rozvojová evaluační asociace IDEAS - International
Development Evaluation Association, Česká evaluační společnost a rovněž instituce
skupiny Světové banky či agencie systému OSN;
e) rozvojové projekty realizované ve Vietnamu a Malawi - každý z nich je ve své podstatě
demonstrační - rozvíjíme spolupráci s jinými donory (kanadská CIDA, rakouská ADA,
dánská DANIDA), místními úřady i se soukromým sektorem (projekt v gesci MŽP) a
dobrovolníci z několika zemí řeší malawský projekt (hrazený ze soukromých zdrojů).
Veškeré aktivity DWW jsou vzájemně provázané jak na úrovni komplementarity jednotlivých
projektů tak zejména při využívání a sdílení získaných zkušeností („training by doing“).
Činnost DWW probíhá jednak na dobrovolnické bázi (neplacené nebo pouze částečně hrazené
aktivity členů) a jednak díky financování z několika zdrojů:
§ jednorázové národní a mezinárodní rozvojové projekty;
§ sponzorské dary;
§ vlastní příjmy za poskytované služby (konzultace a tréninky, organizační a administrativní
podpora, odborná a publikační činnost atd.);
§ členské příspěvky.
V dalším textu uvádíme přehled činnosti DWW v roce 2007 podle jednotlivých projektů,
ke kterým je také vztažena většina doprovodných aktivit.

„CESTA VPŘED – NÁVRAT K PRINCIPŮM“
(PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA ROZVOJ KAPACIT V ČR)
Tento projekt se uskutečnil ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci
dotačního programu „Kapacity“ pro nestátní neziskové organizace působící v oblasti rozvojové
spolupráce na rok 2007. Realizace probíhala od ledna do konce prosince 2007.
Dlouhodobým záměrem projektu je alespoň částečně přispět ke zvýšení kvality a dopadů české
ZRS a s tím souvisejícímu vyššímu zapojení českých subjektů do rozvojových programů, a to
jak v rámci EU tak na mezinárodní úrovni.
Mezi hlavní příjemce výsledků projektu patří NNO, manažeři a evaluátoři rozvojových projektů
a další zapojené instituce a organizace.
Cílem projektu bylo zvýšení kapacity (znalostí) českých subjektů v oblasti přípravy
a implementace rozvojových projektů a jejich evaluace. Pro dosažení tohoto cíle byly
realizovány 2 výstupy:
1. Manuál pro české NNO „Rozvojové fondy EU 2 – Finanční perspektivy 2007 – 2013“.
2. Vyškolení evaluátoři a manažeři rozvojových projektů – absolventi týdenního
evaluačního tréninku Czech DET 2007.
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Zhodnocení výstupů
1. výstup
150 výtisků manuálu je průběžně distribuováno a dále je manuál k dispozici v elektronické
podobě s hyperlinkovými odkazy na zdroje informací na webových stránkách www.dww.cz.
Aktivity k výstupu:
§ Monitoring evropských programů – koordinátor Dmitrij Švec ve spolupráci s asistentkou Adélou
Pořízovou identifikovali, zhodnotili a zpracovali vhodné zdroje informací, které posléze využili
k přípravě prvního konceptu manuálu.
§ Příprava, editace a tisk manuálu – po důkladném prověření dostupných zdrojů (získaných též
v rámci zapojení do pracovních skupin evropské nevládní konfederace CONCORD a konzultací
s dalšími partnery) byla doplněna a sestavena finální verze manuálu. Vzhledem ke stále
probíhajícím změnám ve schvalování jednotlivých finančních nástrojů a procedur výběrových řízení
byla finální editace provedena v prosinci 2007 a po nezbytných korekturách byl manuál předán
do tisku.
§ Workshop pro NNO – prezentace manuálu – vzhledem k přeplněnému kalendáři akcí v závěru
roku 2007 byl manuál uveřejněn pouze na webu DWW a jeho osobní prezentace byla přesunuta
na začátek roku 2008. První oficiální představení proběhlo v rámci čtyřdenního workshopu
tréninkového programu „Projekt není problém“ (PNP), realizovaného občanským sdružením ADRA
ve spolupráci s DWW pro manažery NNO se sídlem v Praze. Dílčí informace o rozvojových
fondech EU byly v tomto programu prezentovány již během roku 2007.

DWW se také aktivně podílelo na ovlivňování podoby nových evropských programů, a to
spoluprací při přípravě stanovisek pracovních skupin Funding for Development and Relief
(FDR), Aid Watch a Task Force on CSO Aid Effectiveness evropské nevládní konfederace
CONCORD a také při přípravě většiny oficiálních stanovisek české platformy FoRS.
2. výstup
Trénink Czech DET 2007 absolvovalo 34 účastníků z celkem 4
zemí – České republiky, Slovenska, Polska a Francie. Trénink
byl lektorován renomovanými odborníky Ray C. Ristem
a Lindou G. Morra ze skupiny Světové banky a Petrem Halaxou
z Evaluation Unit EuropeAid Cooperation Unit Office.
Aktivity k výstupu:
§ Příprava odborného programu DET – za tuto aktivitu byl
odpovědný Daniel Svoboda, který byl od počátku roku 2007
v kontaktu se všemi 3 lektory tréninku. Připravili společně
podkladové materiály a dokumenty. Kapacita kurzu byla
navýšena z původních 26 na 34 účastníků, tedy na maximální
počet, který umožňovala vybraná lokalita a dostupné finanční
prostředky.
§ Logistická a organizační příprava DET – s dostatečným
předstihem byl připraven potřebný počet výtisků tréninkového
manuálu i elektronická verze všech podkladů. Zajištěna byla
doprava, školící prostory, ubytování a stravování a též
doprovodný program.
§ Realizace DET – trénink proběhl v plánované délce 6 dní ve školícím centru hotelu Zámeček
v Rynarticích u Děčína. Lektorování 5 dnů se ujali mezinárodní experti Ray C. Rist a Linda G.
Morra (zakladatelé a hlavní lektoři renomované letní školy IPDET v Ottawě – viz www.ipdet.org),
šestý školící den proběhl pod vedením Petra Halaxy, pracovníka EuropeAid. Tréninku se mj.
zúčastnili pracovníci Rozvojového střediska ÚMV, 4 zástupci českých ministerstev, jeden zástupce
polského Ministerstva financí a též 6 českých členů mezinárodní evaluační asociace IDEAS.

Věříme, že Czech DET 2007 přinesl zajímavé podněty pro všechny účastníky. Tomu napovídají
i výsledky anonymních dotazníků, které byly rozdány účastníků po skončení školení – celková
očekávání účastníků byla splněna z 84,2% a 91% účastníků by program doporučilo svým
kolegům.
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Kromě jednorázového tréninku Czech DET 2007 jsme v průběhu roku poskytovali konzultace
různým partnerům a také se podíleli na odborném hodnocení rozvojových projektů v gesci
Ministerstva zemědělství. Evaluacím se věnujeme i v rámci aktivit asociace IDEAS (mj. práce ve
Správní radě, zastoupení ve volební komisi, příprava a hodnocení odborných akcí).
Zhodnocení cílů projektu
První indikace naplnění cíle lze vidět
mj. v přípravě návrhu pro postup
evaluací českého programu ZRS na
Rozvojovém středisku, v přípravě
zadání externí evaluace vlastního
projektu organizací Charita ČR nebo
v založení
České
evaluační
společnosti. Za důležitý indikátor
považujeme zveřejňování výsledků
evaluací – pouze transparentní
přístup může přispět ke zvyšování
kvality české ZRS a posílení důvěry
veřejnosti. V této oblasti došlo během
roku 2007 k výraznému posunu –
zveřejňování výsledků evaluací je
integrální součástí všech nových relevantních vládních usnesení a metodických materiálů.
Transparentnosti celého systému ZRS by mělo přispět také založení Rady pro rozvojovou
spolupráci.
Kromě školení Czech DET se členové DWW podíleli i na dalších školeních týkajících se
managementu rozvojových projektů, a to zejména ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou
v Praze (celosemestrální kursy), Rozvojovým střediskem ÚMV či v rámci dvouletého projektu
PNP - „Projekt není problém“, realizovaného v partnerství s občanským sdružením ADRA.
Jednorázová školení proběhla např. na Letní škole rozvojové pomoci a spolupráce při
Univerzitě Palackého v Olomouci nebo na Ministerstvu zemědělství.
Na hodnocení reálného využití vydaného manuálu „Rozvojové fondy EU 2“ je ještě relativně
brzy, z hlediska monitoringu současné situace je však nutné konstatovat, že bylo velmi obtížné
manuál připravit, protože existují velké nedostatky v informovanosti ze strany evropských
(a částečně i českých) institucí a hlavně na úrovni komunikace (konzultací) Evropské komise
s nevládními aktéry v rozvojích zemích i EU. Zejména ve druhé polovině roku jsme se snažili
tuto situaci změnit prostřednictvím aktivit CONCORD a ve spolupráci s FoRS a oficiálními
českými zástupci, bohužel je však ještě málo osob a institucí, které by nás v tomto úsilí více
podporovaly.
Doporučení projektu
Hlavním doporučením pro zajištění udržitelnosti je v tomto ohledu důraznější lobbing ze strany
FoRS i oficiálních institucí ČR směrem k Evropské komisi, aby byly dodržovány procedury
konzultací, principy transparentnosti a včasná informovanost. Považujeme za velké selhání
Evropské komise, že většina relevantních dokumentů k novým programům finančních
perspektiv 2007 – 2013 nebyla veřejně dostupná ani na konci roku 2007. U konzultací v rámci
ČR je situace podstatně lepší, přestože některé důležité materiály týkající se zásadní
restrukturalizace systému české ZRS byly připravovány v relativně velkém časovém stresu
až na konci roku 2007.
Pokud jde o trénink Czech DET 2007, považujeme jej za velký úspěch. Za negativum lze
označit částečnou neochotu několika účastníků spolupracovat s ostatními a jejich nízká osobní
angažovanost. Přestože to trochu narušilo atmosféru kursu, zájem a nadšení pro věc absolutní
většiny účastníků tento „nedostatek“ bohatě eliminovalo. Jednoznačné doporučení kursu bylo
opakovat podobné aktivity a hlavně spolupracovat i nadále.
Doporučení pro navrhovaný opakovaný trénink Czech DET 2008 mají několik úrovní:
· Vybrat lokalitu s větší kapacitou a kvalitní infrastrukturou (zejména wifi připojení).
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· Otevřít trénink pro širší region – nabídnout větší účast zahraničním zájemcům.
· Částečně zvýšit účastnický poplatek – jednak pro zajištění větší udržitelnosti (Czech DET
2007 byl prakticky shodným dílem kofinancován z dotace MZV, sponzoringu a příspěvků
účastníků) a jednak pro zvýšení motivace účastníků.
· Zaměřit se na vytvoření českých lektorských kapacit v oblastí evaluací (training of
trainers), tedy vytipovat mezi účastníky odborníky, kteří by se mohli – nejlépe
ve spolupráci s Českou evaluační společností – zapojit do přípravy českých metodik
evaluace a do následujících školeních. Z tohoto pohledu považujeme za velký přínos,
že i pro opakovaný trénink v roce 2008 potvrdili účast špičkoví mezinárodní lektoři Ray C.
Rist a Linda G. Morra a také Petr Halaxa.
Hlavním závěrem vycházejícím z výsledků
projektu z roku 2007 je, že bychom měli
pokračovat ve zvolené cestě a nadále stavět na
otevřené spolupráci a výměně odborných
zkušeností se všemi partnery. I proto byl jako
hlavní směr aktivit pro rok 2008 (kromě
rozvojových projektů v zahraničí a pokračujících
vzdělávacích aktivit) zvolen cíl vybudování
evaluačních kapacit v ČR v souladu s naším
dlouhodobým záměrem přispívat ke zvyšování
efektivnosti rozvojové spolupráce – tedy kvality
a dopadů české ZRS.

VIETNAMSKÉ INSPIRACE
(PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA ROZVOJOVOU OSVĚTU V ČR)
Příprava publikace „Vietnamské inspirace (nejen o rozvojových projektech)“ měla sloužit
k přiblížení Vietnamu prostřednictvím osobních zkušeností realizátorů rozvojových projektů
a dále podpořit rozvojovou spolupráci s touto zemí. Osvětový projekt probíhal ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci přípravy finanční podpory v souvislosti
s aktivitami informujícími o prioritních zemích Zahraniční rozvojové spolupráce ČR v roce 2007.
Na přípravě publikace se v období listopad 2007 – leden 2008 podílelo kromě DWW dalších 6
organizací, a to ADRA o.s., Česká zemědělská univerzita v Praze – Institut tropů a subtropů,
Dekonta a.s., ETC Consulting Group s.r.o., Hospimed a.s. se svým partnerem (Fakultní
nemocnice Motol) a Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. se svými partnery (Česká zemědělská
univerzita v Praze a IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.).
Publikace má v tiskové podobě 36 stran a obsahuje:
o Úvod – přestavení publikace
o 4 strany informací o Vietnamu a programu zahraniční rozvojové spolupráce: „Vietnam –
prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce České republiky“
o 28 stran o rozvojových projektech a zkušenostech jednotlivých organizací včetně fotografií
a doporučení pro další práci ve Vietnamu
o 1 strana pohledu na ZRS ČR z Vietnamu – „Češi očima Vietnamky“
Místo předpokládaných 200 výtisků bylo po předchozí dohodě zúčastěných stran vytištěno 500
kusů a byla zpracována i elektronická verze pro umístění na webech všech partnerů (publikace
byla zaslána též partnerským organizacím FoRS, MZV ČR a Rozvojovému středisku).
Doufáme, že tato publikace přispěje k řešení klíčových problémů v této krásné a zajímavé zemi,
se kterými se potýkají obyvatelé zejména na venkově. Záleží nám na úspěšnosti našich
projektů i projektů ostatních českých organizací. Přes dynamický vývoj je Vietnam stále
postižen následky americko-vietnamské války (mnoho lokalit je dodnes kontaminováno dioxiny
a stále se rodí postižené děti), obyvatelé trpí nedostatkem pitné vody a průmyslovým
znečištěním, nedostupností nebo nedostatečnou kvalitou základních služeb a jen pomalu
se snižující chudobou - to souvisí mj. se zastaralými postupy zemědělské a průmyslové výroby.
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Na většinu těchto problémů se soustředí i ostatní donoři, ale Česká republika by měla díky
dlouhodobé a historicky dané vzájemné spolupráci a transformační zkušenosti převzít větší díl
odpovědnosti za jejich postupné odstraňování.

PNP - PROJEKT NENÍ PROBLÉM
(DLOUHODOBÝ TRÉNINK PRO PRAŽSKÉ NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE)
Projekt realizovaný ve spolupráci s občanským sdružením ADRA byl zahájen na konci roku
2006 a v loňském roce proběhlo 12 jednodenních a 2 víkendové školící semináře teoretického
modulu pro manažery pražských nevládních neziskových organizací. V roce 2008 bude projekt
ukončen čtyřmi čtyřdenními workshopy praktického modulu a vydáním školících manuálů
z obou modulů. Tyto manuály budou určeny jak pro manažery NNO tak pro budoucí školitele.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a
rozpočtem hlavního města Prahy.
Role DWW v projektu je jednak organizační (asistujeme koordinátorovi a podílíme se na
přípravě školení) a jednak gestorská (odborně spolugarantujeme celé školení i jednotlivé lekce,
včetně zajišťování lektorů, finalizace prezentací či hodnocení seminářů).

MEZINÁRODNÍ ROZVOJOVÉ PROJEKTY
PROJEKT ODACE, VIETNAM
CAPERA – CAPACITY BUILDING FOR ENVIRONMENTAL RISK AWARENESS
Projekt proběhl v rámci dotačního programu Ministerstva zahraničí ČR „Podpora trojstranných
projektů českých subjektů“.
Vietnam v současné době prožívá bouřlivý rozvoj včetně politického uvolnění. S tím je spojena
velká řada pozitivních ale i negativních faktorů. Zkušenosti z předchozích projektů
realizovaných sdružením DWW ukázaly, že ve vesnicích s koncentrací tradiční řemeslné výroby
(jako je např. vesnice Phong Khe v provincii Bac Ninh na severu Vietnamu) dochází
k nekontrolovanému znečišťování,
které působí závažné negativní
dopady na životní prostředí i lidské
zdraví. V těchto vesnicích se vyrábí
jeden druh zboží – hedvábí, papír,
košíky, keramika apod. Zmiňovaný
způsob výroby je ve Vietnamu
realizován
v
přibližně
2000
komunách. Pro obyvatele je práce v
těchto dílnách ekonomicky velmi
výhodná, a proto si ani nechtějí
připustit, v jak špatných podmínkách
pracují a žijí. Přes rozvíjející
se ekonomiku a novou legislativu v
zemi stále ještě nejsou v praxi
dostatečně
uplatňovány
vhodné
právní a finanční nástroje pro řešení znečišťování a poškozování životního prostředí a veřejnost
si neuvědomuje související environmentální a zdravotní rizika.
Vnímali jsme potřebu zvyšovat povědomí o rizicích znečišťování prostředí, a to jak na lokální
úrovni (přímo mezi obyvateli těchto vesnic) tak i na úrovni vládní. Také si uvědomujeme,
že mediátor projektu (konkrétně náš partner CWE – Centre for Water Resources Development
and Environment) by měl být schopen nejen uvádět do praxe potřebná dílčí opatření a řešení,
ale také připravit komplexnější projekty pro vnější financování.
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Na uvedené potřeby se zaměřil náš projekt s cílem podpořit snižování environmentálních
a zdravotních rizik v tradičních vesnických centrech řemeslné výroby ve Vietnamu. Pro
dosažení cíle projektu bylo navrženo celkem devět aktivit k naplnění dvou hlavních výstupů:
1. Zavedení sady nástrojů na zvýšení povědomí o environmentálních rizicích,
2. Proškolení místních odborníků v oblasti ochrany životního prostředí
a environmentálních rizik a v oblasti řízení projektového cyklu.
Projekt probíhal od března do listopadu 2007 ve Vietnamu a v České republice, ve spolupráci
českých a vietnamských odborníků a dalších partnerů.
Aktivity k výstupu 1 - zavedení sady nástrojů na zvýšení povědomí o environmentálních
rizicích
§ Diskuse o místních řešeních s příjemci projektu a práce v terénu a na místě (pochůzkový
audit) – Audit byl proveden v komunitách Phong Khe a Dao Xa. Probíhala diskuse s místními
partnery na místě i během jejich cest do ČR. Poznatky z terénní práce byly základem pro
vytipování možných environmentálních zlepšení.
§ Osvětové materiály týkající se modelových
rizikových situací – Byl vytvořen grafický
návrh a vytištěno 500 kusů karetní hry
„Kvarteto“ obsahující 8 scénářů modelových
rizikových situací. Grafické ztvárnění navrhli
místní (vietnamští) výtvarníci a konzultovali je
v několika krocích s českými členy týmu.
Součástí hracího balíčku je průvodní text
k jednotlivým vyobrazeným scénářům
rizikových situací (ve vietnamštině, angličtině
a češtině), včetně doporučení jejich řešení.
Karetní hra byla využita při osvětové kampani,
která proběhla v obcích Phong Khe a Dao Xa
v závěrečné fázi projektu.
§ Vytipování možných místních zlepšení a realizace klíčových z nich – Na základě provedeného
auditu a diskusí s místními partnery byla navržena realizovatelná technická zlepšení infrastruktury.
Mezi řešitelem (DWW) a partnerem (CWE) byla sepsána dohoda o realizaci zlepšení se specifikací
úkolů, nákladů a technických detailů. Navržená technická zlepšení v obci se týkala jednak oblasti
odvádění, separace a čištění odpadních vod a dále ochrany ovzduší a ochrany zdraví při recyklaci
plastů v malých dílnách v obci. Realizace opatření proběhla v souladu s dohodou. Převážná část
prací byla udělána v období mezi druhou a třetí cestou členů českého týmu do Vietnamu, pod
supervizí místních partnerů; průběžně byly upřesňovány termíny provádění prací podle aktuálních
meteorologických podmínek. Výsledky byly zkontrolovány členy týmu na místě a vyhodnoceny při
závěrečné cestě do Vietnamu. Dokončovací práce proběhly po skončení třetí mise a o jejich
provedení byli řešitelé projektu informování vietnamskými partnery.
§ Zpracování případových studií včetně překladu a tisku – S využitím rozhovorů a vlastních
poznatků o reálné situaci provozování papírenské výroby a na to navázaných provozů (recyklace
plastových zbytků) v Phong Kha a Dao Xa byly zpracovány dvě případové studie. Jejich cílem bylo
upozornit atraktivní formou na reálné znečištění životního prostředí a poškozování zdraví místních
obyvatel a zároveň demonstrovat možná zlepšení stávajícího stavu. Tématem těchto studií se stala
recyklace plastů a hospodaření s odpadní vodou. Studie byly přeloženy do angličtiny
a vietnamštiny a předány partnerům k dalšímu využití.
§ Výše uvedené předem plánované aktivity byly rozšířeny během realizace projektu o aktivitu
Příprava vzdělávacího balíčku pro základní a střední školu. Aktivita vznikla v reakci na potřebu
materiálů pro ekologickou výchovu, která vyplynula z diskusí a jednání v místě. Na základě
poznání situace a dohody s ředitelem místní základní školy ve Phong Khe byl navržen speciální
učební a výcvikový materiál ve formě 2 sad pracovních listů, tématicky zaměřený na oblast
ochrany vody a nakládání s odpady. Forma a obsahové zaměření bylo inspirováno výukovými
materiály z České republiky s tím, že texty byly upraveny místními odborníky, aby obsah odpovídal
vietnamským reáliím. Grafická úprava včetně doprovodných obrázků a tisk byly zadány rovněž
přímo ve Vietnamu. Po dohodě s vedením školy budou vzdělávací materiály odzkoušeny při výuce
v průběhu školního roku 2007/2008 a získané zkušenosti budou využity při plánování dalších aktivit
se zaměřením na budování systému ekologické výchovy. Obdobně budou použity i karetní sady
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se scénáři zdravotních a ekologických rizik (a to nejen v hodinách ekologické výchovy ale např.
i jako pomocný materiál při výuce jazyků).

Dalším příspěvkem k plánovanému výstupu byly dvě důležité akce, které jsme připravili v době
realizace projektu, a to:
§ Mezinárodní konference „Czech Development Co-operation with Vietnam in Environment
Protection and Related Fields”, která se konala v hotelu Melia v Hanoji dne 12.4.2007, při
příležitosti oficiální návštěvy náměstka ministra životního prostředí ČR ve Vietnamu.
§ Studijní cesta sedmi pracovníků VEPF (Vietnamský fond životního prostředí) do České
republiky v rámci vietnamsko-dánského projektu “Pollution Control in Poor Densely
Populated Areas”, která proběhla ve dnech 22.4. – 28.4.2007.
Dále byla realizována řada technických opatření s prokazatelným
pozitivním dopadem na situaci v Phong Khe a Dao Xa, a to hlavně
v oblasti separace a čištění komunálních vod a průmyslových
odpadních vod z papírenských výrob a ochrany zdraví v dílnách
na recyklaci plastů. Byly vybudovány kanály odvádějící odpadní
vody v celkové délce 200 metrů a připojena část domácností
a dílen na kanalizaci. Došlo tak k fyzickému oddělení komunálních
a průmyslových odpadních vod, aby mohla být s vyšší účinností
využita stávající instalovaná technologie čištění papírenské vody
pomocí flotace. Oddělený kal může být zpětně vracen
do výrobního procesu a vyčištěná voda začala být používána pro
závlahu rýžových polí. Stávající kanály byly vyčištěny a stejně jako
nově vybudované části kanalizace jsou zakryty, aby nedocházelo
k mechanickému znečišťování a ucpávání a zároveň se snížilo
riziko kontaktu především dětí a zvířat s odpadními vodami.
Pro řešení čištění odpadních vod z domácností byl zpracován projektový záměr, pro který
se pro rok 2008 podařilo zajistit externí zdroje financování (česko-holandský projekt v rámci
trilaterálního dotačního programu MZV ČR). Důležitým výsledkem spolupráce s místními
odborníky a zástupci veřejné správy je závazek ze strany DONRE zajistit finančně provoz
flotační jednotky v následujícím roce. Ve třech
dílnách na recyklaci plastů byly instalovány
odtahy celkem na 6 kotlích pro tavení plastových
zbytků pro odvod spalin mimo dílnu. Současně
byly pro pracovníky dílen zakoupeny ochranné
masky a pracovníci CWE zorganizovali setkání
s majiteli dílen a jejich zaměstnanci k seznámení
se
zdravotními
riziky
vyplývajícími
ze
znečišťování způsobeného provozem dílen
a také k proškolení o používání ochranných
masek a o zásadách ochrany zdraví při práci.
Toto setkání proběhlo za účasti zástupců obcí
Phong Khe a Dao Xa. Pracovníci CWE při té příležitosti apelovali na majitele dílen, aby přispěli
svým zaměstnancům na ochranné pomůcky.
Aktivity k výstupu 2 - Vyškolení expertů CWE a terénních environmentálních poradců
(školení praxí)
§ Strategie pro pilotní kampaň, postupy pro kampaň – Pro šíření osvětových materiálů sloužila
kampaň v obcích Phong Khe a Dao Xa, která proběhla v závěrečné fázi projektu za aktivního
zapojení partnerů z vietnamské strany (CWE a vedoucí místního družstva ve Phong Khe).
Strategie pro osvětovou kampaň vycházela z praktických zkušeností členů projektového týmu
se zvážením specifických podmínek cílové lokality. Kampaň byla zacílena na dvě hlavní skupiny –
školní děti a jejich rodiče.
§ Školení projektového cyklu (příprava a jeho realizace) – Školení v řízení projektového cyklu
bylo připraveno praktiky z českého týmu pro dva vybrané vietnamské odborníky. Školení proběhlo
na přelomu května a června 2007 v České republice. V rámci přípravy školení čeští experti
shromáždili referenční materiály dostupné v češtině a angličtině a připravili pracovní materiály.
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Část byla přeložena do vietnamštiny. Pětidenní program zahrnoval přednášky, praktická cvičení
a terénní exkurzi zaměřenou na problematiku čištění odpadních vod. Praktický výcvik byl veden
s cílem vytvořit projektové návrhy na technologická řešení vybraných environmentálních problémů
pro potřeby zajištění externího financování (tyto návrhy byly dopracovány během poslední cesty
členů českého týmu ve Vietnamu). Závěrečná část tréninku byla věnovaná přípravě školení, které
následně provedli sami „posluchači“ pro kolegy přímo ve Vietnamu. Školení v základech řízení
projektového cyklu (PCM) pro místní odborníky proběhlo 5.11.2007 v Hanoji, v budově CWE.
Školení se zúčastnilo 10 posluchačů (2 představitelé obce Phong Khe, 2 zástupci DONRE a 6
pracovníků z CWE). Pro účastníky byly připraveny pracovní materiály ve vietnamštině, které
vycházely ze studijních podkladů pro školení PCM v Praze.
§ Realizace pilotní osvětové kampaně na potřebných úrovních (práce v terénu II) – Pilotní
osvětová kampaň proběhla na přelomu října a listopadu 2007 v komunách Phong Khe a Dao Xa
během třetí cesty členů českého týmu do Vietnamu. Tým byl v této fázi posílen o účast
kanadského experta pan Denise Jobina (IDEAS, Environment Canada), jehož úlohou bylo provést
nezávislou revizi běžícího projektu a poskytnout vnější zpětnou vazbu projektovému týmu
a ostatním klíčovým zainteresovaným osobám. Cílem kampaně bylo zvýšit povědomí dětí a jejich
rodičů o problémech životního prostředí v jejich komunitách, zdravotních rizicích a možnostech
těmto rizikům předcházet nebo je snížit. Partneři z vietnamské strany (CWE) oslovovali místní
obyvatele a snažili se podnítit jejich zájem o problematiku. Tomu napomohly osvětové materiály,
které se zájemcům rozdávaly, a mobilní panely, na kterých byly fotografie z lokalit a doprovodné
informační texty v populární a srozumitelné formě. V druhé části kampaně členové týmu navštívili
rovněž základní a střední školu v obci Phong Khe, kde rozdali osvětové materiály a diskutovali
s žáky i učiteli o dané problematice.
§ Příprava projektů “technologických” řešení pro externí financování – Vietnamští odborníci
z CWE, kteří absolvovali školení v řízení projektového cyklu, využili své zkušenosti a nové znalosti
z výcviku při rozpracování návrhů projektových záměrů pro technická opatření na zlepšení
životního prostředí ve vybraných lokalitách. Vytvořili celkem 3 návrhy projektů zaměřené na lokální
řešení problémů v oblasti nakládání s komunálními a průmyslovými odpadními vodami a v oblasti
odpadového hospodářství.
§ Kulatý stůl pro veřejnou správu (organizace CWE) – Výsledky projektu byly shrnuty
a prezentovány při závěrečném Kulatém stole. Setkání, které organizovala vietnamská strana
(CWE) společně se sdružením DWW, se uskutečnilo 6.11.2007 v Hanoji. Kulatého stolu
se zúčastnili zástupci důležitých spolupracujících institucí – VEPF, MONRE (Ministerstvo
přírodních zdrojů a životního prostředí) a DONRE (Regionální úřad se sídlem v provincii Bac Ninh).
Vedle prezentací a diskuse byli účastnící osloveni dotazníkem, ve kterém anonymně hodnotili
výsledky a přínosy projektu.

V této etapě projektu byli vyškoleni 2 experti CWE
a 3 místní environmentální poradci se zúčastnili
preventivních opatření a akcí pro zvýšení
povědomí, včetně osvětové kampaně ve školách.
Místní obyvatelé, přes počáteční stydlivost
pramenící z dosud chybějící osobní zkušenosti
s přímým oslovením v rámci osvětových kampaní,
byli přístupní diskusi o problémech a rizicích
poškozování životního prostředí a zdraví a projevili
zájem o informace zprostředkovávané pomocí
informačních panelů a osvětové karetní hry. Místní
základní škola si vyžádala dodatečné vytištění
většího počtu vzdělávacích materiálů pro ekologickou výchovu a přijala doporučení využít je
nad rámec stanovené výuky.
Také byly vypracovány 3 projektové záměry pro technická řešení problémů ochrany životního
prostředí ve vybraných lokalitách. Tyto projektové návrhy mohou být přímo předloženy
potenciálním investorům nebo poskytovatelům zdrojů externího financování. 10 představitelů
veřejné správy a odborných institucí se účastnilo diskusního Kulatého stolu pořádaného CWE
ve spolupráci s DWW.
Přínosy pro rozvojový záměr projektu byly formálně potvrzeny prostřednictvím názorů zástupců
veřejné správy a environmentálních odborníků v hodnotícím dotazníkovém průzkumu
provedeném při příležitosti závěrečné akce projektu. V něm bylo vyjádřeno veskrze vysoké
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ocenění výsledků projektu i přístupu jeho řešitelů a potvrzen zájem ze strany místní komunity
pokračovat ve spolupráci.
Závěrečné zhodnocení
Získání podpory projektu příjemci na vietnamské straně je důležitým předpokladem pro správné
zacílení a realizaci plánovaných aktivit pro splnění dlouhodobých cílů projektu. Realizace
projektu byla pozitivně ovlivněna následujícími klíčovými faktory, z nichž většina souvisí
s individuálním přístupem a schopnostmi:
§ Účast paní Phung Thi Phuong Hien, která se stala členkou DWW a působila v roli
místního koordinátora a překladatele. Její lidský a zároveň profesionální přístup výrazně
napomohl k vytvoření vzájemné důvěry mezi nositeli a příjemci projektu a k předcházení
konfliktů, které by mohly pramenit z odlišných kulturních a sociálních podmínek či
jazykové bariéry.
§ Vysoce pro-aktivní přístup expertů partnerské organizace projektu (CWE) ke školení
v řízení projektového cyklu; oba vybraní pracovníci projevili zájem o získání nových
znalostí a zároveň prokázali kapacitu tyto znalosti zužitkovat a předat dalším.
§ Projekt si získal podporu ze strany místních
úřadů, zejména DONRE a místního
zemědělského družstva. Ta se projevila
především převzetím odpovědnosti za realizaci
místních technických zlepšení a spoluprací při
akcích zvyšování povědomí o environmentálních
a zdravotních rizicích v místě a následně také
příslibem ze strany DONRE financovat
minimálně roční provoz flotační jednotky pro
čištění odpadních vod z papírenských dílen
a kofinancovat z 30 % všechny tři připravené
projekty CWE. Z pohledu současného politického
uspořádání ve Vietnamu je nutné za pozitivní
považovat přístup místního lidového výboru,
který umožnil působení projektového týmu
na území obcí v jejich působnosti.
§ Ochota a zájem ze strany místních škol (základní a střední) zapojit se do projektu. Vedení
obou škol projevilo dosud ne zcela běžnou otevřenost novým věcem.

PROJEKT MŽP, VIETNAM
REHABILITACE PROVINCIE THUA THIEN HUE KONTAMINOVANÉ DIOXINY
V roce 2006 byl zahájen tříletý projekt v rámci oficiální bilaterální programové spolupráce ČR
„Rehabilitace provincie Thua Thien Hue kontaminované dioxiny“, který je realizován
v gesci Ministerstva životního prostředí. Občanské sdružení DWW se na tomto projektu podílí
jako partner soukromé společnosti DEKONTA a.s.
Problematika dioxinů je politicky velmi citlivé téma, protože následky postřiků (Agent Orange)
z doby vietnamské války jsou dodnes velmi rozsáhlé a drastické (v této souvislosti je možné
odkázat například na článek „Děti chemického agenta“ z Lidových novin ze dne 8.12.2006).
Naším projektovým partnerem na vietnamské straně se proto stal přímo Department of Foreign
Affairs (DFA) Lidového výboru v Hue. V průběhu projektu jsme pak navázali vztahy s vládní
Komisí 33 odpovědnou za řešení následků použití dioxinů, MONRE či asociací obětí Agent
Orange (Vietnam Agent Orange Victims Association).
V průběhu prvního roku projektu byl proveden úvodní průzkum kontaminace ve vybrané
komuně Phong My a přestože tato komuna není považována za zjevný hot spot (výběr lokality
byl zjevně motivován i politicky - bez praktického otestování spolupráce s novými partnery nelze
ve Vietnamu očekávat schválení projektů do kritických oblastí s nejvyššími zdravotními dopady),
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analytické výsledky potvrdily i zde přítomnost dioxinů v potravinovém řetězci. V roce 2007 byl
průzkum doplněn mj. o 100 vzorků krve místních obyvatel a bylo provedeno rozsáhlé
dotazníkové šetření, jehož výsledky byly využity pro zhodnocení reálných expozičních scénářů,
pro které byla následně zpracována analýza rizik. Z této analýzy mj. vyplynula nepřijatelná míra
rizik
při
dlouhodobé
expozici
kontaminovaným potravinám a také velká
rizika spojená s konzumací bakteriálně
kontaminované vody. I na toto zjištění
navázaly
loňské
aktivity
projektu
plánované v rámci cíle zajištění
nezávadné vody pro obyvatele Phong My
- v závěru roku 2007 byl rekonstruován
hlavní vodovodní řad a v roce 2008 budou
dokončeny ve spolupráci s místními
partnery domovní přípojky. Všechny
výsledky a doporučení projektu jsou
průběžně komunikovány s vietnamskými
institucemi a zástupci mezinárodní
donorské komunity (zejména UNDP).
V současné době se řeší optimální způsob dokončení projektu - kromě aktivit zaměřených na
demonstraci bezpečného chovu ryb (s ohledem na signifikantně zvýšené koncentrace dioxinů
v rybách z jezera a místních nádrží) se plánují srovnávací analýzy rizika na dalších dvou
lokalitách. Účelem je otestování metodiky a prověření navrhovaných doporučení tak, aby mohly
být postupy a výsledky projektu využity v mnohem širším měřítku. Vzhledem k důležitosti
projektu je nezbytná úzká koordinace na národní úrovni, s přímým zapojením Komise 33 a
nutným zlepšením spolupráce mezi ní a DFA.
Hlavním cílem projektu je odtabuizovat problematiku dioxinů a přispět k nalezení
dostupných sanačních či preventivních opatření, která by zamezila dalším, často
zbytečným, dopadům dávno skončené války na lidské zdraví. Cíl je to ambiciózní, zejména
s ohledem na stávající finanční i politická omezení, ale stojí za to se pokusit o jeho dosažení.
Každé nově narozené postižené dítě je vykřičníkem a Česká republika je jedna z mála zemí,
které mají s dioxiny reálné zkušenosti a které proto mohou a musí tyto problémy řešit!

VIETNAM, PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY DWW
Díky zkušenosti členů DWW (pracujících ve Vietnamu již od roku 2004), díky oficiální registraci
udělené organizací PACCOM a zejména díky neocenitelné podpoře naší vietnamské
koordinátorky paní Phung Thi Phuong Hien poskytujeme nadále podporu ostatním projektům
zahájeným v rámci programové spolupráce s touto prioritní zemí. V roce 2007 jsme
prohloubili spolupráci s většinou projektových týmů v provincie Hue a snažíme se, aby
komplementarita uvedených projektů a spolupráce jednotlivých realizátorů zvýšila dopady
české ZRS a potvrdila programový přístup k řešení vietnamských priorit. Nadále také funguje
projektová kancelář v Hue, kterou mohou jednotlivé organizace sdílet. Přestože tato spolupráce
není díky přetrvávající roztříštěnosti české rozvojové spolupráce jednoduchá a také realizátoři
jednotlivých projektů a místní partneři se musí teprve učit vzájemné otevřenosti a důvěře, jsme
přesvědčeni, že jsme se vydali správným směrem.
Jako vnější projev vzájemné spolupráce lze uvést dva příklady:
§ Při příležitosti oficiální návštěvy náměstka ministra životního prostředí ČR ve Vietnamu
jsme připravili mezinárodní konferenci „Czech Development Co-operation with Vietnam in
Environment Protection and Related Fields” v Hanoji a navazující jednání v Hue. Na obou
akcích byly prezentovány projekty následujících českých organizací:
o ADRA, o.s. (Rehabilitace distriktu Phong Dien po tajfunu Xangsane)
o Česká zemědělská univerzita v Praze (Udržitelný rozvoj v komuně Phong My)
o Dekonta a.s. (Rehabilitace provincie Thua Thien Hue postižené dioxiny)
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o Development Worldwide, o.s. (environmentální projekty v provinciích Bac Ninh a Hue)
o ETC Consulting Group, s.r.o. (Regionální programy odpadového hospodářství)
o Gekon s.r.o, Plzeň (Identifikace a průzkum vodních zdrojů)
o Jiří Kocourek (Sociální začlenění ohrožených skupin obyvatel v provincii Hue)
o Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. (Rehabilitace a udržitelný rozvoj lesů ve Phong My)
§ Návazně jsme v rámci vietnamsko-dánského projektu PCDA/DANIDA „Pollution Control in
Poor Densely Populated Areas“ zorganizovali trénink pro 7 manažerů VEPF v České
republice. Na tréninku se podílelo Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního
prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a regionální
úřady. Vybraných akcí se zúčastnili i další partnerské organizace.
§ Na konci roku 2007 jsme připravili osvětovou publikaci „Vietnamské inspirace“ (viz výše),
na jejíž přípravě se podílelo celkem 7 českých organizací realizujících projekty ve
Vietnamu.
Na spolupráci českých rozvojových projektů a také na zapojení do přípravy nových programů se
budeme zaměřovat i nadále.

PROJEKT M ALAWI - NEW CHANCE FOR NEW GENERATION
Za podpory soukromých sponzorů jsme se dvěma českými a několika zahraničními
dobrovolníky zahájili v říjnu 2005 rozvojový projekt v Malawi „New Chance for New
Generation“. Projekt je zaměřen na vybudování předškolního zařízení (pro děti ve věku 3-6
let), které má současně sloužit jako komunitní centrum a podporovat vzdělávání a sociální
rozvoj ve vybrané komuně Juma
v kopcovité oblasti jižní Malawi, přibližně
30 km od města Blantyre. Kromě školy
byly vybudovány i latríny a založena
zahrada pro školní kuchyni, kde se
pěstuje kukuřice, kasawa, burské oříšky
a další plodiny.
31. října 2006 škola zahájila provoz,
zapsáno je 60 chlapců a 50 dívek, výuka
probíhá každý pracovní den od 8 do 12
hodin, součástí je také teplé jídlo, které
ve školní kuchyni připravují vždy dva
z rodičů.
Součástí
projektu
jsou
pravidelná školení učitelů a práce
s vybranou komunou i okolními 12
vesnicemi.
Pro udržitelné řízení projektu byla založena místní nevládní organizace boNGO Worldwide
(Based on Need-driven Grassroots Ownership). Aktivity v roce 2007 probíhaly ve dvou
komunách.
1) Umodzi-Mbame CBO (Community Based Organization), Dětské centrum
a
tréninkové centrum pro učitele (Childcare Center and Teacher-Training Center)
Školy v Malawi mají v prosinci prázdniny a projektový tým využil tento čas pro další trénink
učitelů programu POF (Pre-school Of the Future). Po dva týdny čtyři učitelé našeho modelu
Community Based Childcare Center (CBCC) v Umodzi-Mbame CBO a 13 učitelů z okolních
CBCCs (včetně učitelů ze čtyř CBCC v Tiyende Pamodzi) pokračovali ve vzdělávání o holistice
a managementu místních zdrojů. Učitelé pokračovali v přípravě učebních pomůcek z
dostupných odpadních materiálů (hodně nápadů ostatně přišlo od dětí!), aby nebyli závislí na
donorech či nákupu hraček a materiálů ve městě (většinou pocházejících z Číny či Tchajwanu).
Předškolka znovu zahájila činnost 7. ledna 2007, se 60 nově zaregistrovanými dětmi a novým
učitelem (sekretář CBO Rhoda Mwale). Navíc zahájili práci i učiteli vyžádaní asistenti (čtyři na
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každého učitele v souladu s modelem naší školy). To zvýšilo osobní pozornost pro každé dítě a
také kvalitu řízení výuky pro každého učitele.
Noví dobrovolníci se také zapojili do řídícího výboru CBO, což pomohlo k lepší organizaci
práce. To je samozřejmě vítaná změna, protože předchozí výbor byl organizován dobrovolníky
našeho sdružení a ne přímo komunitou. Nyní je výbor složen z lidí, kteří prokázali svou
oddanost a podporu škole i v budoucnosti. Současně byl reorganizován i rodičovský výbor.
Každý den lze ve škole najít rodiče, kteří ve škole uklízejí či vaří. Očekává se, že nový výbor
bude schopen zorganizovat i výdělečné aktivity v zájmu udržitelného rozvoje CBCC a dalších
programů. Letos bude dobrovolníky CBO kultivována minimálně jedna zahrada produkující
potraviny pro školu i generující příjmy pro
rozvoj CBCC.
19. ledna 2007 byl zorganizován
interaktivní Den tvořivosti (Výtvarný den)
pro místní komunitu. Pozváni byli všichni,
kdo chtěli předvést svůj talent či výtvarné
schopnosti a pokusit se také vyhrát cenu.
Den proběhl velmi úspěšně - více jak 100
účastníků vidělo množství představení
včetně živé a DJ hudby, tance,
hudebních skupin, divadla, poezie až po
představení oslavující spokojenost s
předškolkou a její přínos pro komunitu.
2) Tiyende Pamodzi Community Based Organization, Childcare Centers, and Maize Mill
V roce 2007 Early Childhood Development / POF Program boNGO Malawi přesunul pozornost
na Tiyende Pamodzi CBO, supervize tréninku učitelů v Umodzi-Mbame stále pokračuje manažer boNGO Malawi programu monitoruje program jednou za 14 dní, aby hodnotil pokroky
učitelů v programu POF. Reportuje, že učitelé ukazují konstruktivní porozumění holistickému
vzdělávání a že děti působivě reagují na hodiny: nesoustředění přestává být problémem (i ve
venkovních třídách) a písničky a hry se všichni rychle učí a aktivně se programu účastní.
Byla zahájena také výdělečná aktivita CBO v říjnu 2006 byl otevřen mlýn na kukuřici
(Maize Mill) a je považován za velký úspěch.
Jak výkonný výbor předpokládal, podpora
zákazníků se zdá nekonečná, protože se
jedná o jediný mlýn v širokém okolí. Další
známkou úspěchu je sezónní stabilita sklizeň a hlavní nápor začíná v dubnu. Mlýn
je provozován dobrovolníky, kteří se starají
také o účetnictví. Zisk je využíván pro nákup
jídla pro dětská centra a také léků pro HomeBased Care Program.
Dobrovolníci CBO pracují na budování
modelů pro rozvoj CBCC i celé komunity.
BoNGO pomáhá výkonnému výboru v hledání alternativních metod pro využití místních zdrojů a
půdy. BoNGO pomáhá také při hledání možností rozvíjet podobné komunitní aktivity i v dalších
oblastech Malawi.
Pozitivní výsledky projektu v Malawi by nebyly možné bez podpory a zejména velké důvěry
našich soukromých sponzorů, kterým tímto opět velmi děkujeme!
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PŘÍNOS PROJEKTŮ DWW PRO CÍLOVÉ SKUPINY
V této kapitole výroční zprávy můžeme téměř doslova převzít přehled z předcházejících
výročních zpráv. Naše cílové skupiny i náš přístup k nim je od založení DWW konzistentní:
§ Na základě znalostí požadavků praxe se nadále snažíme přispět k nastavení funkčního
systému rozvojové spolupráce i rozvojového vzdělávání. Proto jsou jednou z klíčových
cílových skupin pracovníci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Rozvojového
střediska Ústavu mezinárodních vztahů (resp. od ledna 2008 České rozvojové
agentury - ČRA) a sektorových ministerstev. Přínosem projektu pro tuto skupinu je
právě využití naší odbornosti a praktických zkušeností s nastavováním a prosazováním
funkčních a efektivních pravidel. Věříme, že připomínky a návrhy DWW budou nadále
pomáhat eliminovat některé kritické momenty českého systému zahraniční rozvojové
spolupráce, které by mohly vést k jeho zpochybnění či kolapsu. Další kritické momenty
však pomůže identifikovat (a skutečně již odhalila) až praxe a DWW je připraveno se na
této identifikaci a hlavně na hledání vhodných řešení nadále aktivně podílet.
§ Při přípravě vzdělávacích modulů a jejich testování ve vzdělávacím procesu jsou pro nás
další klíčovou cílovou skupinou studenti a učitelé vysokých škol. V každém
z realizovaných školících seminářů se snažíme o oboustranně otevřený a partnerský
přístup, který pak využíváme také při hodnocení daných kursů a při aktualizaci
jednotlivých modulů. Věříme, že trénink manažerských přístupů zaměřených na výsledky
(„results based management“) přináší výsledky i pro tyto skupiny, tedy že jednak zvyšuje
jejich šanci na uplatnění ve zvoleném oboru a jednak posiluje potenciál celého programu
české zahraniční rozvojové spolupráce díky možnosti uplatnění jejich kapacit.
§ Třetí cílovou skupinou, která doplňuje zpětnou vazbu mezi „teorií, výzkumem a praxí“,
jsou vlastní realizátoři projektů, a to zejména z nevládních neziskových organizací.
Předávání znalosti a zkušeností by mělo vést k přípravě lepších projektů, jejich
efektivnějšímu řízení i hodnocení a ke zvyšování jejich dopadů a tedy také k posilování
možnosti úspěchu dané cílové skupiny v národní i mezinárodní rozvojové „konkurenci“.
Vedlejším, nicméně velmi důležitým aspektem této výměny zkušeností je i vytváření
prostoru pro širší vzájemnou spolupráci všech zainteresovaných stran.
§ Tou nedůležitější cílovou skupinou jsou samozřejmě koneční příjemci přínosů rozvojových
projektů - naši partneři v rozvojových zemích. Hlavně v jejich zájmu a s jejich přímou
podporou musí probíhat všechny naše aktivity.
Naším mottem je, že zahraniční rozvojová spolupráce musí být založena na efektivní
spolupráci již na národní úrovni a na dobré komunikaci mezi jednotlivými donorskými
institucemi. Ve všech našich projektech a aktivitách se proto snažíme prosazovat princip
partnerství, hledání vzájemných výhod a vzájemného se učení. Tento přístup by měl
pomoci naplňovat teorii změn a prokázat přidanou hodnotu kvalitní spolupráce.
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Občanské sdružení DWW v roce 2007 nadále aktivně přispívalo k prosazení potřebných
změn v oblasti české i evropské zahraniční rozvojové spolupráce a také k podpoře
vztahů s mezinárodními partnery:
§ podíleli jsme se na přípravě a prezentaci nových metodik české ZRS a připomínkovali
jsme řadu českých a evropských strategických dokumentů;
§ nadále jsme usilovali o zvyšování kvality rozvojových projektů, a to prostřednictvím
průběžných školících aktivit (zejména profesionálního evaluačního tréninku Czech DET
2007) a poskytovaných konzultací a také přímou spoluprácí s rezorty při hodnocení
konkrétních projektů;
§ podporovali jsme zájem o rozvojovou problematiku při práci se studenty a učiteli
a pomáhali jsme studentům a dobrovolníkům zapojit se do konkrétních rozvojových aktivit;
§ přispívali jsme ke zvýšení spolupráce mezi jednotlivými členskými organizacemi platformy
FoRS i mezisektorové spolupráce v ČR a také k posílení pozice FoRS na národní a
mezinárodní úrovni;
§ podporovali jsme výměnu zkušeností mezi novými i původními členskými zeměmi EU,
a to zejména v rámci aktivit FoRS a CONCORD a programu RPP;
§ ve spolupráci s mezinárodní rozvojovou evaluační asociací IDEAS (International
Development Evaluation Association) a iniciativou Aid Watch v rámci CONCORD jsme se
snažili prosazovat princip přímé participace a hledat nové přístupy k prosazování vyšší
efektivnosti rozvojové spolupráce;
§ vlastní zkušenosti z pilotních trilaterálních projektů v rámci programů ODACE a RPP jsme
se pokusili využít pro zvýšení dopadů českého programu rozvojové spolupráce ve
Vietnamu a pro eliminaci kritických aspektů rozvojové spolupráce obecně.
Pro rok 2008 přetrvávají naše prioritní úkoly:
Ø nadále pokračovat ve stabilizaci a rozšiřování kapacit DWW a připravovat DWW a
partnerské organizace na úspěšné zapojení do projektů EU a dalších mezinárodních
programů;
Ø nadále se soustředit na Vietnam jako náš strategický region a využívat jak pozitivní tak
negativní zkušenosti pro posílení koordinovaného programového přístupu ke spolupráci;
Ø pokračovat v realizaci projektu v Malawi a ověřit možnosti spolupráce s dalšími
rozvojovými zeměmi;
Ø nadále pokračovat v rozvoji lidských zdrojů, tedy ve školících a propagačních aktivitách,
zejména ve spolupráci s MZV ČR, Českou rozvojovou agenturou, platformou FoRS,
asociací IDEAS, nově založenou Českou evaluační společností a jednotlivými vysokými
školami;
Ø nadále aktivně pracovat pro asociaci IDEAS a podporovat zvyšování efektivnosti
rozvojových projektů a programů;
Ø nadále podporovat činnost FoRS a pracovních skupin evropské nevládní konfederace
CONCORD;
Ø a zejména podpořit zaváděné zásadní změny systému české ZRS a prosazovat
dodržování našich mezinárodních závazků týkajících se finančního objemu,
efektivnosti a transparentnosti zahraniční rozvojové spolupráce.

FINANČNÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2007
Přehled hospodaření občanského sdružení Development Worldwide předkládáme v kopii účetní
závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha). Účetnictví za rok 2007 prošlo účetním auditem,
realizovaným nezávislou auditorkou Ing. Blankou Hálovou.
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 2007.
Výrok auditorky je přiložen za účetní závěrkou.
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STRUČNÉ INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ DWW
PRIORITNÍ OBLASTI ČINNOSTI DWW
ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ
(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 VYSOKÝCH STANDARDŮ ZRS V ČESKÉ REPUBLICE I EU
(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 pilotní projekty a na demonstraci jejich postupů i výsledků)

FACILITACE KONTAKTŮ S ROZVOJOVÝMI ZEMĚMI I ZKUŠENÝMI DONORY
(adekvátní reakce na potřeby a příležitosti)

ČLENSKÁ ZÁKLADNA DWW
DWW má v současné době 27 členů a jejich specifická odborná zkušenost pokrývá
širokou škálu rozvojových problémů, zejména v následujících oblastech:
ú ochrana životního prostředí, včetně environmentálních manažerských systémů
ú geologie, hydrogeologie, geochemie a geofyzika
ú komunitní práce - ochrana zdraví, sociální péče, práce s dětmi
ú rozvojové vzdělávání a osvěta
ú podpora malých a středních firem
ú finanční nástroje udržitelného rozvoje a budování rozvojových institucí
DWW a jednotliví členové jsou aktivně zapojeni do zavádění nových systémů
zahraniční rozvojové spolupráce v České republice a dalších zemích. Zahraniční
pracovní zkušenosti členů DWW pokrývají mj. následující země:
 Afghánistán  Albánie  Arménie  Belgie  Bolívie  Bosna a Hercegovina
 Bulharsko  Burkina Faso  Černá Hora  Egypt  Estonsko  Filipíny  Francie
 Gruzie  Guinea Bissau  Chorvatsko  Indie  Irán  Irsko  Izrael  Jemen
 Jordánsko  Kamerun  Kanada  Lotyšsko  Libye  Litva  Lucembursko
 Maďarsko  Makedonie  Malajsie  Malawi  Mali  Maroko  Moldavsko
 Mongolsko  Mozambik  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.

