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Úvodem
Ob anské sdružení Development Worldwide (DWW) pracuje již sedm let…
žeme tedy konstatovat, že jsme úsp šn dokon ili první t ídu základní školy života. Snad jsme p itom
moc nezklamali rodi e, u itele, spolužáky ani kamarády, ale hlavn jsme se opravdu hodn nau ili a taky
víme, že nás ješt eká hodn nových úkol a zkoušek.
První hodn d ležitou novou zkouškou je od konce roku 2008 naše zapojení do spole ného projektu
nevládní platformy FoRS, realizovaného v rámci eského p edsednictví Rady Evropské unie a
zam eného na téma rozvojové efektivnosti organizací ob anské spole nosti (CSOs - Civil Society
Organisations). Toto námi navržené téma bylo FoRS schváleno již v roce 2007 a v roce 2008 pak dostalo
celosv tový rozm r v zahájeném globálním procesu „Open Forum for CSO Development Effectiveness“.
Snaha nevládních organizací o odpov dné a hlavn aktivn jší a sebev dom jší zapojení do mezinárodní
rozvojové spolupráce byla uznána také donory a vládami v tzv. „Ak ní agend z Akkry“. V ghanské Akk e,
na p elomu srpna a zá í roku 2008 v pr
hu jednání nevládních organizací a Setkání na vysoké úrovni
vlád a donor k hodnocení Pa ížské deklarace o efektivnosti pomoci, rovn ž došlo k ustavení „Globální
facilita ní skupiny“. Ta má podporovat hledání a prosazování princip efektivnosti v práci CSOs - tedy
zejména d raz na pozitivní a dlouhodobé dopady naší innosti na život lidí v rozvojových zemích. V této
skupin 25 lidí z celého sv ta reprezentuji zem tzv. Prezidentské trojky (Francii, eskou republiku a
Švédsko) a snažím se podporovat také aktivity v nových lenských zemích EU. Jsem p esv en, že
transforma ní zkušenost nových donor je velikou p idanou hodnotou, která by m la být v rozvojové
spolupráci co nejvíce (a co nejd íve) využita.
V roce 2008 jsme také nadále poskytovali konzultace a školení našim partner m. Hlavní vzd lávací akcí
byl mezinárodní evalua ní trénink Czech DET 2008, který od ú astník dostal velmi vysoké hodnocení.
Czech DET byl díky p ísp vku z dota ního programu Ministerstva zahrani ních v cí R realizován již
podruhé (v roce 2009 bude následovat t etí ro ník), op t ve spolupráci s hlavními lektory kanadské letní
školy IPDET (www.ipdet.org) a se záštitou mezinárodní evalua ní asociace IDEAS - International
Development Evaluation Association (www.ideas-int.org). innost IDEAS dlouhodob podporujeme,
v roce 2008 jsme se mimo jiné podíleli na organizaci mezinárodního workshopu na téma Impact
Evaluation v Kuala Lumpur. Téma evaluace dopad ostatn úzce souvisí se závazky na zvyšování
efektivnosti rozvojové spolupráce.
Pokra ovala také naše dlouhodobá práce ve Vietnamu. Nad rámec pokra ujícího projektu v gesci
Ministerstva životního prost edí a dvou trilaterálních projekt spolufinancovaných MZV R se ješt více
posílila naše spolupráce s Vietnamským fondem životního prost edí (VEPF). Spole
jsme zorganizovali
ve m st Da Nang první oficiální prezentaci program VEPF. Této n kolikadenní akce se zú astnilo také
18 zástupc z eské republiky a veškeré kofinancování bylo zajišt no ze zdroj mimo eský program
zahrani ní rozvojové spolupráce. Do t etího roku vstoupil úsp šný rozvojový projekt v Malawi, hrazený
nadále výhradn ze soukromých zdroj .
Vý et hlavních projekt a aktivit najdete v textu naší Výro ní zprávy. Jejím ú elem ale není pouze
„skládání ú “, ale hlavn potvrzení našeho p esv ení, že rozvojová spolupráce m že opravdu n co
zm nit. Cht l bych proto opakovan pod kovat všem, kte í o pozitivní zm ny usilují!

Daniel Svoboda
edseda Development Worldwide, o.s.
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VÝRO

NÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2008

Aktivity našeho ob anského sdružení nadále pokra ují v n kolika hlavních oblastech:
a)

Budování kapacit nevládních neziskových organizací (NNO) - primární cílovou skupinou jsou
zejména lenové a pozorovatelé platformy FoRS - eského fóra pro rozvojovou spolupráci.

b) Rozvojové vzd lávání a osv ta - krom NNO se zam ujeme i na ostatní partnery eské rozvojové
konstituence - po ínaje vysokoškolskými studenty i projektovými manažery a kon e zástupci
institucí odpov dných za ízení a koordinaci eské zahrani ní rozvojové spolupráce (ZRS).
c)

Podpora spolupráce na úrovni EU a hájení zájm nových lenských zemí - v této oblasti je klí ové
zapojení DWW v n kolika pracovních skupinách evropské konfederace CONCORD (European NGO
Confederation for Relief and Development - www.concordeurope.org).

d) Posílení spolupráce na mezinárodní úrovni - zde se prolíná snaha o posílení efektivnosti evropské
rozvojové spolupráce s celosv tovými snahami o hledání reálných možností dosažení miléniových
rozvojových cíl - d ležitým partnerem DWW je mezinárodní rozvojová evalua ní asociace IDEAS International Development Evaluation Association, eská evalua ní spole nost a rovn ž instituce
skupiny Sv tové banky i agencie systému OSN. Od druhé poloviny roku 2008 jsme zastoupeni
také v tzv. Global Facilitation Group (GFG) globálního procesu „Open Forum for CSO Development
Effectiveness“.
e) Rozvojové projekty realizované ve Vietnamu a Malawi - každý z nich je ve své podstat
demonstra ní. Ve Vietnamu pokra ujeme ve spolupráci s jinými donory (rakouská ADA, dánská
DANIDA, Royal Netherlands Embassy v Hanoji), místními ú ady i se soukromým sektorem (projekt
v gesci MŽP). Dobrovolníci z n kolika zemí pak eší malawský projekt (nadále hrazený ze
soukromých zdroj ).
Veškeré aktivity DWW jsou vzájemn provázané jak na úrovni komplementarity jednotlivých projekt
tak zejména p i využívání a sdílení získaných zkušeností.
innost DWW probíhá jednak na dobrovolnické bázi (neplacené nebo pouze áste
len ) a jednak díky financování z n kolika zdroj :

hrazené aktivity

jednorázové národní a mezinárodní rozvojové projekty;
sponzorské dary;
vlastní p íjmy za poskytované služby (konzultace a tréninky, organiza ní a administrativní
podpora, odborná a publika ní innost atd.);
lenské p ísp vky.
V dalším textu uvádíme p ehled innosti DWW v roce 2008 podle hlavních projekt , ke kterým je také
vztažena v tšina doprovodných aktivit.

„SPOLE NÁ ODPOV DNOST“
(PROJEKT ZAM

ENÝ NA ROZVOJ EVALUA NÍCH KAPACIT V

R)

Projekt „Spole ná odpov dnost“ se uskute nil v rámci dota ního programu Ministerstva zahrani ních
cí R „Kapacity“ pro nestátní neziskové organizace p sobící v oblasti rozvojové spolupráce. Realizace
probíhala od ledna do konce prosince 2008.
Dlouhodobým zám rem, k jehož dosažení m l projekt p isp t, je zvýšení efektivnosti - tedy kvality a
dopad eské zahrani ní rozvojové spolupráce. Vyšší porozum ní princip m rozvojové spolupráce a
vyšší kvalita projekt i jejich hodnocení by m la usnadnit také vyšší zapojení eských subjekt
do rozvojových program EU a dalších donor .
Náš projekt posiluje jak odbornost manažer a realizátor rozvojových projekt , tak mezinárodní
vým nu a sdílení zkušeností, a sou asn otevírá nové možnosti vzájemné spolupráce. Zvýšení kvality
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projekt (i rozhodovacího procesu) však bude možné prokázat až ve st edn dobém horizontu – po
plném rozjezdu nového systému eské ZRS a po obnovení evaluací eských rozvojových projekt a
program .
Zast ešujícím cílem projektu bylo vybudování evalua ních kapacit v R, p emž tento cíl zahrnuje nejen
zvyšování odbornosti, ale také schopnost zapracovat principy efektivnosti rozvojové spolupráce do všech
etap projektového cyklu.
estože je napln ní indikátoru dosažení cíle (minimáln 7 absolvent DET zapojeno do realizace
evaluací v R) komplikováno zastavením evaluací ZRS i prací na p íprav nového systému evaluací, je
zjevné, že minimáln absolventi z centrálních ministerstev (celkem 7 ú astník z MZV, MF a MMR) a jim
pod ízených složek (celkem 12 ú astník ) jsou nebo jednozna
budou do evaluací zapojeni. Pro
tšinu dalších eských i zahrani ních ú astník ze soukromého, neziskového a univerzitního sektoru
jsou evaluace integrální sou ástí jejich práce. P íkladem konkrétních návazných aktivit m že být
kolikam sí ní trénink evaluací a projektového managementu pro pracovníky Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad, realizovaný na konci roku 2008 n kolika absolventy Czech DET.
Pro dosažení stanoveného cíle projektu byly realizovány 3 výstupy:
Výstup 1. Aktivní zapojení do mezinárodní diskuze na téma efektivnosti ZRS
Projektem byly napln ny všechny indikátory, spo ívající v zapojení do národních i do mezinárodních
evalua ních spole ností, v publikování odborných stanovisek k efektivnosti ZRS a v podpo e eské
nevládní platformy FoRS a evropské konfederace CONCORD.
Aktivita 1.1 Navázání i posílení mezinárodní spolupráce s odborníky, institucemi a asociacemi
Krom pr
žné komunikace s lektory školení Czech DET pokra ovala úzká spolupráce s celosv tovou evalua ní
asociací IDEAS – International Development Evaluation Association (hlavní lektor kursu Czech DET Ray R. Rist byl
zvolen Prezidentem IDEAS na následující 3 roky), Evropskou evalua ní spole ností EES – European Evaluation
Society a eskou evalua ní spole ností. V rámci aktivit t chto organizací jsme se pak snažili o v tší zapojení eských
odborník i institucí.
Aktivita 1.2 Ú ast na minimáln 2 mezinárodních konferencích k efektivnosti ODA, spolupráce v rámci FoRS,
CONCORD aj.
V roce 2008 jsme nadále zastupovali platformu FoRS v pracovních skupinách konfederace CONCORD: FDR (EU
Funding for Development and Relief - ídící výbor a podskupina Finan ní nástroje) a Aid Watch a podíleli se na
založení nové pracovní skupiny CSO Development Effectiveness. Krom podílu na vytvá ení stanovisek evropských
nevládních organizací a n kolika jednání pracovních skupin v Bruselu jsme se zú astnili také:
mezinárodního setkání donor , zástupc vlád rozvojových a rozvinutých zemí a organizací ob anské
spole nosti v rámci akce „International Forum on Civil
Society and Aid Effectiveness“ v kanadské Ottaw (únor
2008), po ádané tzv. Advisory Group z ízenou
OECD/DAC,
prvního setkání „Open Forum for CSO Development
Effectiveness“ v Pa íži ( erven 2008),
paralelních akcí organizací ob anské spole nosti
v rámci jednání High Level Forum v ghanské Akk e
(srpen – zá í 2008), v etn setkání s oficiální eskou
delegací
a Regionálního seminá e Evropské komise „Reinforcing
Civil Society through Thematic Instruments and Programmes“ ve filipínské Manile ( íjen 2008).
Na základ výsledk jednání v Pa íži a Akk e byl Daniel Svoboda za platformu FoRS nominován do tzv. Global
Facilitation Group for CSO Development Effectiveness, kde zastupuje prezidentské a nové lenské zem EU (viz
www.cso-effectiveness.org). Podíleli jsme se také na p íprav a zahájení projektu FoRS v dob
eského
edsednictví v Rad EU (kofinancovaného Evropskou komisí a MZV R), jehož nosným tématem je práv rozvojová
efektivnost organizací ob anské spole nosti. Úvodní seminá k tomuto tématu prob hl ve spolupráci s CONCORD
v Praze v listopadu 2008.
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Další mezinárodní aktivity souvisely se zastupováním asociace IDEAS (Daniel Svoboda jako len Správní rady a další
eští lenové IDEAS) – krom práce v nomina ní a volební komisi jsme se podíleli na p íprav a realizaci úsp šného
mezinárodního workshopu na téma Impact Evaluation v Kuala Lumpur (b ezen/duben 2008), který navazoval na
konferenci Malajsijské evalua ní spole nosti. V roce 2008 také probíhala p íprava globální konference IDEAS, která
však musela být z bezpe nostních a finan ních d vod p eložena z p vodn plánovaných lokalit v Keni a Zambii do
Johannesburgu (b ezen 2009).
Na evropské úrovni jsme prezentovali informace o EES - European Evaluation Society i eské evalua ní spole nosti
na školení Czech DET (zá í 2008). V prosinci 2008 prob hlo v rámci tréninku pro Regionální radu regionu soudržnosti
Severozápad (zajišt ného mj. absolventy Czech DET) také školení v Irsku, které organizoval len DWW Dmitrij Švec.
Aktivita 1.3 P íprava a publikace stanovisek a odborných lánk k problematice efektivnosti ZRS
Nejde nám o pasivní ú ast na akcích po ádaných partnery, ale o vlastní aktivní p ísp vek ke zvyšování kvality
evaluací a efektivnosti ZRS. Sou ástí projektu byla proto p íprava oficiálních stanovisek (a už za platformu FoRS,
kampa esko proti chudob , konfederaci CONCORD nebo za DWW), odborných lánk pro média i p ednášek pro
jednotlivé konference. Jako p íklad spolupráce s FoRS m že sloužit podíl na p íprav publikace „Sv tový rozvoj - co
pro n j m žete ud lat“ nebo na finalizaci zprávy Aid Watch „Jak eská republika pomáhá“.
V zastoupení IDEAS jsme ídili workshop v Kuala Lumpur na téma Impact Evaluation a prezentovali záv re nou
shrnující p ednášku „Impact Evaluation - Why, What, How and Who?“ (viz http://www.ideas-int.org). Podíleli jsme
se také na editaci sborníku prezentací.
V R jsme ve spolupráci s vietnamskými i eskými partnery uspo ádali 2 kulaté stoly na téma zahrani ní rozvojové
spolupráce s Vietnamem (MŽP erven 2008, RA íjen 2008) v etn vlastních p íp vk . V Lidových novinách, p íloze
Hospodá ských novin Exportér a v rozhlasovém po adu Radio esko jsme prezentovali zkušenosti z rozvojové
spolupráce ve Vietnamu, další akce prob hly (mj. i za ú asti zástupce eské ambasády, RA, MŽP a Státního fondu
životního prost edí R) p ímo ve Vietnamu a informace o eské rozvojové spolupráci byly publikovány také
ve vietnamském tisku a televizi. V rámci samostatného projektu pro MZV R byla vydána osv tová publikace
„Vietnamské inspirace“, p ipravená ve spolupráci 7 realizátor eských projekt .
O rozvojovém projektu v Malawi (hrazeném ze soukromých zdroj ) a zkušenostech koordinátorky projektu Terezy
Mirovi ové byl publikován rozsáhlý lánek v týdeníku Respekt.
Z jednání v Akk e byla p ipravena souhrnná zpráva a distribuována len m FoRS. Další p ísp vek k tématu Pa ížské
deklarace byl zve ejn n v Kulturním týdeníku A2.
V Manile jsme prezentovali na samostatném workshopu a v pr
hu seminá e Evropské komise (EK) informace o
tématických programech EU, aktivitách evropské konfederace CONCORD a prezidentského projektu FoRS. Zpráva ze
seminá e byla p edložena pracovní skupin FDR a následn jsme se podíleli na editaci souhrnné zprávy ze všech t í
dosavadních regionálních seminá EK.

Výstup 2. Vyškolení evaluáto i a manaže i rozvojových projekt
Všechny indikátory projektu byly výrazn p ekro eny – trénink absolvovalo 43 eských a 16 zahrani ních
astník , celková úsp šnost byla u klí ových
otázek ke kvalit a využitelnosti kursu
hodnocena stupn m 4,67 resp. 4,26 (93 %
resp. 85,2 % na p tibodové škále) a 98 %
respondent
by doporu ilo kurs svým
koleg m.
Aktivita 2.1 Odborná a logistická p íprava Czech
DET 2008
Od po átku roku jsme byli v kontaktu s lektory a
spole
jsme p ipravili podkladové materiály
tréninku. Prob hla také opakovaná jednání v míst
realizace školení a byly zajišt ny všechny logistické
otázky.
Kapacita kurzu byla pro velký zájem navýšena z p edpokládaných 45 na 59 ú astník , což byl maximální po et,
který umož ovala ubytovací kapacita vybrané lokality a dostupné finan ní zdroje.
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Aktivita 2.2 Realizace a evaluace Czech DET 2008
Trénink prob hl v plánované délce 6 dn v Kamenici nad Lipou. Lektorování se op t ujali mezinárodní experti Ray C.
Rist a Linda G. Morra (zakladatelé a hlavní realizáto i letní školy IPDET v Ottaw – viz www.ipdet.org), šestý školící
den je doplnil Petr Halaxa, stálý reprezentant R p i EU
v oblasti rozvojové spolupráce. Tréninku se mj. ú astnili
zástupci eských a zahrani ních ministerstev (z Polska,
Slovinska a Rumunska), 3 zástupci eské rozvojové
agentury, zástupkyn UNDP z Bratislavy, pracovníci
Regionálních rad a zástupci eských i zahrani ních
neziskových organizací a konzulta ních firem.
Program zahrnoval 11 lekcí kanadského modulu IPDET
a samostatný blok k systému evaluací EK. Na konci
kursu prezentovali ú astníci výsledky své týdenní práce
v malých skupinách: „Project Logic Model and
Evaluation Design Matrix“. Výsledky evaluace kursu
jsou k dispozici na www.dww.cz.

Výstup 3. Databáze podklad k problematice evaluací a efektivnosti rozvojové spolupráce
Seznam dostupných publikací v databázi a knihovn DWW dosahuje ke konci roku 2008 zhruba 440
titul . Publikace jsou k dispozici zájemc m bu v elektronické podob , nebo k zap ení.
Aktivita 3.1 Sledování a hodnocení dokument k problematice evaluací a efektivnosti ZRS
Po celý rok byly sledovány dostupné zdroje týkající se dané problematiky, specifická pozornost byla zam ena na
dokumenty týkající se širší oblasti efektivnosti rozvojové spolupráce v souvislosti s p ípravou High Level Forum
k hodnocení Pa ížské deklarace. V této souvislosti upozor ujeme na webové stránky www.betteraid.org a
www.cso-effectiveness.org. Další podklady byly získávány ve spolupráci s IDEAS, EES a eskou evalua ní spole ností
a p i ú asti na mezinárodních akcích. Mezi d ležité materiály k hodnocení rozvojové spolupráce lze za adit i školící
dokumentaci, kterou obdrželi ú astníci kursu Czech DET 2008.
Aktivita 3.2 Aktualizace webové stránky DWW - složka dokument , propojení s weby FoRS a eské evalua ní
spole nosti
Zpracovaná databáze dokument k ob ma souvisejícím témat m je ve ejn p ístupná a pr
žn aktualizována na
webové stránce DWW (www.dww.cz). U vybraných titul je dopln n komentá s krátkou anotací - i tyto informace
budou postupn rozši ovány. Specifické podklady poskytujeme i webmaster m FoRS a eské evalua ní spole nosti.
Aktivita 3.3 Vytvo ení knihovny dokument
Elektronická databáze zahrnuje i knihovnu tišt né dokumentace v kancelá i DWW, jednotlivé tituly je možné si
zap it. Jedná se o oficiáln vydané publikace a tišt né dokumenty z webových stránek nebo mezinárodních akcí
k problematice rozvojové spolupráce. N které vícetisky byly p edány k dispozici eské evalua ní spole nosti.

Celkov považujeme projekt, zejména s ohledem na výsledky evaluace Czech DET 2008, za velmi
úsp šný a za realistické považujeme i napln ní cíle a dlouhodobého zám ru. Výsledky evaluace projektu
budou využity v našich následných aktivitách.
Pozitivní hodnocení a zájem hlavních lektor byly vstupními p edpoklady pro rozhodnutí o organizaci
následujícího tréninku Czech DET 2009. Oba tyto p edpoklady byly jednozna
napln ny a výsledky
hodnocení i osobní komentá e ú astník jsou pro nás velmi zavazující. Rozhodli jsme se proto výzvu
ijmout a potvrdit t etím ro níkem tradici školení, které je náplní, kvalitou i dostupností v evropském
regionu zcela unikátní (kurs je zahrnut v oficiální nabídce regionálních školení IPDET).
Pokud jde o zbývající dva bloky projektu (zapojení do mezinárodní diskuse a databáze podklad ), i v nich
byly podle našeho názory dodrženy resp. p ekonány p edem stanovené indikátory úsp chu.
Ve vztahu k závazku aktivního zapojení do mezinárodní diskuse na téma efektivnosti ZRS považujeme za
hlavní ocen ní naší práce potvrzenou nominaci Daniela Svobody do mezinárodní Global Facilation Group
zahájeného celosv tového procesu tzv. „Open Forum for CSO Development Effectiveness“. V této
tadvaceti lenné pracovní skupin je Evropa zastoupena t emi organizacemi, FoRS naším
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prost ednictvím zaštituje t i aktuální prezidentské zem (Francie, eská republika, Švédsko) a také nové
lenské zem EU. V záv ru roku 2008 bylo rovn ž rozhodnuto o založení pracovní skupiny na toto téma
v rámci CONCORD a byl zahájen prezidentský projekt FoRS, který má p isp t k celosv tovému procesu
nastavení princip rozvojové efektivnosti organizací ob anské spole nosti. V tomto projektu máme
úlohu facilitátora.

VIETNAMSKÉ INSPIRACE
(PROJEKT ZAM

ENÝ NA ROZVOJOVOU OSV TU V

R)

íprava publikace „Vietnamské inspirace (nejen o rozvojových projektech)“ byla zahájena již v roce
2007 a dokon ena v lednu 2008. Publikace slouží k p iblížení Vietnamu prost ednictvím osobních
zkušeností realizátor rozvojových projekt . Osv tový projekt probíhal ve spolupráci s Ministerstvem
zahrani ních v cí R v souvislosti s aktivitami informujícími o prioritních zemích Zahrani ní rozvojové
spolupráce R.
Na p íprav publikace se podílelo krom DWW dalších 6 organizací, a to ADRA o.s., eská zem
lská
univerzita v Praze – Institut trop a subtrop , 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
eská zem
lská univerzita v Praze a IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystém , s.r.o.).
Publikace má v tiskové podob 36 stran a místo
edpokládaných 200 výtisk bylo po dohod
zú ast ných stran vytišt no 500 kus a byla
zpracována také elektronická verze pro umíst ní
na webech všech partner .
Doufáme, že publikace p isp la ke zvýšení zájmu
o tuto krásnou a zajímavou zemi. Vietnam a
zejména lidé na venkov totiž naši podporu
opravdu pot ebují. P es dynamický vývoj je
Vietnam stále postižen následky americkovietnamské války (mnoho lokalit je dodnes
kontaminováno dioxiny a stále se rodí postižené
ti), obyvatelé trpí nedostatkem pitné vody a pr myslovým zne išt ním, nedostupností nebo
nedostate nou kvalitou základních služeb a jen pomalu se snižující chudobou - to souvisí mj.
se zastaralými postupy zem
lské a pr myslové výroby. Záleží nám na úsp šnosti našich projekt
i projekt ostatních eských organizací a jsme p esv eni, že R by m la díky dlouhodobé vzájemné
spolupráci a vlastní transforma ní zkušenosti p evzít v tší díl odpov dnosti za postupné odstra ování
problém v této zemi.

PNP - PROJEKT NENÍ PROBLÉM
(DLOUHODOBÝ TRÉNINK PRO PRAŽSKÉ NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE)
Projekt realizovaný ve spolupráci s ob anským sdružením ADRA byl zahájen na konci roku 2006 a v roce
2008 byl úsp šn ukon en ty mi ty denními workshopy praktického školícího modulu a vydáním dvou
školících manuál (z teoretického i praktického modulu). Manuály jsou ur eny pro manažery NNO a pro
budoucí školitele.
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpo tem eské republiky a
rozpo tem hlavního m sta Prahy.
Role DWW v projektu byla organiza ní (asistovali jsme koordinátorovi a podíleli se na p íprav školení) a
gestorská (odborn jsme spolugarantovali celé školení i jednotlivé lekce, v etn zajiš ování lektor a
asti na finalizaci prezentací i manuál ).
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MEZINÁRODNÍ ROZVOJOVÉ PROJEKTY
ZLEPŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI V DAO XA, VIETNAM
(TRILATERÁLNÍ PROJEKT ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE)
Ve vesnicích s koncentrací tradi ní emeslné výroby (jako je nap . vesnice Dao Xa v provincii Bac Ninh)
dochází ke zcela nekontrolovanému zne iš ování, které p sobí závažné negativní dopady na životní
prost edí i lidské zdraví. Ke klí ovým problém m pat í zne iš ování vody.
Projekt byl identifikován a p ipraven naší partnerskou
organizací IWE jako výsledek p edcházejícího projektu
CAPERA (Capacity Building for Environmental Risk
Awareness) a byl zam en na zlepšení nakládání
s odpadními vodami v komun Dao Xa. V rámci n j byla
postavena ko enová istírna odpadních vod a byly
realizovány osv tové akce. Projekt probíhal od dubna do
prosince 2008 a byl hrazen z prost edk ZRS R (42 %),
Royal Netherlands Embassy v Hanoji (21 %) a provincie
Bac Ninh (37 %) v rámci dota ního titulu MZV R
„Podpora trojstranných projekt eských subjekt “.
Projektový tým tvo ili eští, nizozemští a vietnamští experti. Hlavní partner IWE byl v pr
hu projektu
nahrazen, s ohledem na vietnamské stavební zákony, místním ú adem DONRE (Department of Natural
Resources and Environment) provincie Bac Ninh.
Ko enová istírna byla na konci roku 2008 p edána
místnímu zem
lskému družstvu komuny Dao Xa.
Provincie Bac Ninh se bude v prvních letech podílet
na financování provozu a IWE bude provoz
monitorovat a v p ípad
pot eby poskytovat
konzultace a expertní služby (mj. vzorkování a
analýzy). Se všemi vietnamskými partnery nadále
úzce spolupracuje koordinátorka našich projekt
paní Phung Thi Phuong Hien.
V pr
hu projektu bylo pot ebné ešit adu
kritických problém
zejména ve vztahu ke
stavebnímu povolení (opožd né p id lení dotace zkomplikovalo zahájení projektu) a také souvisejících
se zm nou odpov dností vietnamských partner . V pr
hu prací také vyvstala pot eba navýšit
rozpo et na stavební práce, což bylo áste
vy ešeno restrukturalizací rozpo tu projektu a zejména
vyšším kofinancováním ze strany provincie. Dalším velkým problémem byly výrazné zm ny kurs mezi
CZK, USD, EUR a VND.
V záv ru projektu provedl nezávislé hodnocení holandský expert Bryan Hugill, který také navrhl další
provozní zlepšení a identifikoval možnosti další spolupráce v oblasti ochrany životního prost edí
v tradi ních vietnamských vesnicích.
Dlouhodobým zám rem projektu bylo snížit negativní dopady na lidské zdraví v obci Dao Xa a
demonstrovat ešení, které m že mít multiplika ní charakter - ukázat, že „vodu istit lze“, což m že
v budoucnu vést k rozsáhlejším investicím v oblasti ochrany vod.
Cílem bylo zlepšit kvalitu povrchových a závlahových vod a zvýšit pov domí obyvatel, místních ú ad a
odborné ve ejnosti o nutnosti a zp sobech ochrany životního prost edí. T mto dv ma cíl m odpovídaly
i dva hlavní výstupy - funk ní istírna odpadních vod vyhovující místním podmínkám a p íprava a
distribuce osv tových (a tréninkových) materiál .
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Osobní zaujetí a ochota aktivn p isp t k cíl m projektu na stran partner a dalších klí ových skupin ve
Vietnamu byly d ležitými faktory, které pozitivn ovlivnily realizaci projektu a jeho výsledky.
Projekt ú inn zasáhl jedno z kritických míst vážného environmentálního zne išt ní na vybrané lokalit a
isp l k položení základ pro seriozní a konstruktivní p ístup (ve ejné správy, stejn jako samotných
obyvatel) v otázkách problém životního prost edí tím, že dokázal:
Zvýšit na úrovni komuny i na úrovni vládní a mezinárodní pov domí o environmentálních a
zdravotních rizicích plynoucích ze zne iš ování jako závažného pr vodního jevu života a innosti
v tzv. rukod lných vesnicích a o možnostech, jak t mto rizik m p echázet.
Napomoci místním lidem i p edstavitel m ve ejné správy identifikovat environmentální rizika,
zejména ale realizovat konkrétní ešení: provést místní technologická a infrastrukturní opat ení a
zlepšení na úrovni ízení.
Vytvo it p edpoklady pro oslovení a získání dalších finan ních (domácích a zahrani ních) zdroj na
základ dob e p ipravených projekt na ochranu životního prost edí.
Udržitelnost výsledk na místní úrovni bude dána provozní kázní p i využívání odd lené kanalizace pro
komunální a pr myslové odpadní vody, p i obsluze istírny, ádném nakládání s kalem apod., což je
podmín no zejména zajišt ním finan ních prost edk (zem
lské družstvo, DONRE, provincie) a v lí
istírnu ádn provozovat. Akcelerátorem udržitelnosti m že být IWE a jeho program výzkumu v oblasti
ochrany vod i provád né monitorování ú innosti istírny. Podporu udržitelnosti vidíme rovn ž v roli
Vietnamského fondu životního prost edí (VEPF), který se ú astnil záv ru projektu a bude nadále
prosazovat tradi ní vesnice jako jednu z priorit p i ešení klí ových environmentálních problém v zemi.
eská ZRS v oblasti ochrany životního prost edí by rozhodn nem la opomíjet problematiku tradi ních
vesnic jako specifického fenoménu Vietnamu, kdy v naprosto nevyhovujících podmínkách žije cca 10
milion lidí. Systémové ešení pro tyto vysoce kontaminované lokality je nezbytné a využití znalostí
eských organizací a odborník by mohlo sehrát významnou roli.

REHABILITACE PROVINCIE THUA THIEN HUE KONTAMINOVANÉ DIOXINY
(PROJEKT MŽP, VIETNAM)
V roce 2006 byl zahájen projekt oficiální bilaterální programové spolupráce R v gesci Ministerstva
životního prost edí „Rehabilitace provincie Thua Thien Hue kontaminované dioxiny“. Projekt hodnotí
následky plošných post ik dioxiny (Agent Orange) v pr
hu americko-vietnamské války a p ispívá
k jejich eliminaci. Ob anské sdružení DWW se na tomto projektu podílí jako partner soukromé
spole nosti DEKONTA a.s.
Naším partnerem na vietnamské stran je Department of Foreign Affairs (DFA) Lidového výboru v Hue.
V pr
hu projektu jsme navázali vztahy s vládní Komisí 33 odpov dnou za ešení následk použití
dioxin (sou asný editel Komise se mj. ú astnil studijní cesty do R), MONRE (Ministry of Natural
Resources and Environment) a asociací ob tí Agent Orange (Vietnam Agent Orange Victims Association).
V pr
hu t etího roku projektu pokra ovaly
práce na rekonstrukci hlavního vodovodního
adu (v etn domovních p ípojek), byly
prezentovány výsledky analýzy rizik na
lokalit Phong My a zhodnocena rizika na
další postižené lokalit A So - ú elem bylo
otestování metodiky hodnocení a prov ení
navrhovaných doporu ení tak, aby mohly být
postupy a výsledky projektu využity
v mnohem širším m ítku. Pokra ovala
rovn ž osv tová innost a byly p ipravovány
aktivity pro poslední rok projektu, jejichž
sou ástí bude mj. vybudování rybní
pro
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bezpe ný chov ryb. S ohledem na zvýšené koncentrace dioxin v rybách z jezera a místních nádrží je
nutné se zam it na preventivní opat ení eliminující výskyt dioxin v potravním et zci.
Všechny výsledky a doporu ení projektu jsou pr
žn komunikovány s vietnamskými institucemi a také
zástupci mezinárodní donorské komunity (zejména UNDP).
Hlavním cílem projektu je odtabuizovat problematiku dioxin a p isp t k nalezení vhodných sana ních i
preventivních opat ení, která by zamezila zbyte ným dopad m dávno skon ené války na obyvatele. Cíl
je to ambiciózní, zejména s ohledem na stávající finan ní i politická omezení, ale stojí za to se pokusit o
jeho dosažení. Každé nov narozené postižené dít je vyk níkem a eská republika je jedna z mála
zemí, které mají s dioxiny reálné zkušenosti a které proto mohou a musí tyto problémy ešit!

BUDOVÁNÍ KAPACIT VEPF PRO PODPORU ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
PROST EDÍ V KONTAMINOVANÝCH HOT SPOTS, VIETNAM
(TRILATERÁLNÍ PROJEKT ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE )
Projekt byl v rámci Programu regionálního partnerství (RPP) a dota ního titulu MZV R „Podpora
trojstranných projekt eských subjekt “ spolufinancován Rakouskou rozvojovou agenturou ADA (70 %),
MZV R (20 %) a DWW (10 %). Projekt probíhal ve spolupráci s Vietnamským fondem životního prost edí
(VEPF) a rakouskou nevládní organizací Welthaus Diözese Graz-Seckau od dubna do zá í 2008.
Projekt usiloval o zlepšení environmentálních podmínek
v tradi ních vietnamských rukod lných vesnicích.
Pr myslové a komunální zne išt ní je zde velkým
problémem zejména kv li tomu, že dosud neexistuje
systém ízení ochrany životního prost edí pro tento typ
sídel s pr myslovou výrobou soust ed nou do domácích
dílen. Ú elem projektu bylo navrhnout VEPF efektivní
nástroje pro zvýšení pov domí o jeho innosti a pro
realizaci ú inných opat ení na ochranu životního
prost edí a lidského zdraví.
Plánované aktivity byly uskute
ny podle p edpoklad a o ekávané výsledky projektu byly dosaženy.
Vedle zpracování metodických p íru ek bylo pro podporu projektových cíl uskute
no také n kolik
specifických akcí, p edevším:
Školení pro vietnamské experty v R, zam ené na hodnocení environmentálních rizik a ur ování
priorit financování; sou ástí byl i Kulatý st l o rozvojové spolupráci s Vietnamem na Ministerstvu
životního prost edí R.
Dotazníkové šet ení ve vybraných rukod lných
vesnicích.
Mezinárodní seminá pro místní ú ady a
organizace, který se uskute nil ve m st Da
Nang ve st edním Vietnamu. Jednalo se o
první oficiální prezentaci VEPF pro ve ejnost a
zú astnili se jí mj. i zástupci MŽP, Státního
fondu životního prost edí
R a
eské
rozvojové agentury.
Hlavní aktivity a výstupy projektu:
1.

íru ka pro environmentální audit (EAT) – ást participa ního hodnocení byla odzkoušena ve
dvou tradi ních vesnicích a poté p edložena VEPF.

2.

íru ka pro rozhodování v záležitostech životního prost edí (ERAT) – byla nahrazena nástrojem
pro rozhodování v environmentálních záležitostech na základ reálných podmínek ve Vietnamu.
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Systém ur ování environmentálních priorit a rozhodovacích proces
tréninku ídících pracovník VEPF a MONRE v eské republice.
3.

byl hlavním tématem

íru ka pro komunikaci environmentálních záležitostí – navrhované principy byly odzkoušeny
mimo jiné b hem mezinárodního seminá e v Da Nang a p i spolupráci na p íprav informa ního
letáku VEPF.

Úsp chem projektu je zvýšený zájem o otázky ochrany životního prost edí. P i historicky první ve ejné
prezentaci program VEPF v Da Nang ú astníci oce ovali jak mechanismy podpory poskytované VEPF,
tak mezinárodní podporu projekt ZRS R. Seminá zaujal také média a v d sledku toho Vietnamská
televize p ipravila dv (30ti-minutové) reportáže na téma program podpory VEPF a environmentálních
problém v tradi ních rukod lných vesnicích. K t mto dokument m jsou p ipravovány eské a anglické
titulky. Další informace byly publikovány ve vietnamském tisku.
Dalším slibným ukazatelem je podpora ze strany
Státního fondu životního prost edí eské republiky,
formáln stvrzená podpisem Memoranda o spolupráci
s VEPF. Uvedené Memorandum dopl uje Memoranda
podepsaná mezi VEPF a DWW a mezi Ministerstvem
životního prost edí eské republiky a Vietnamským
ministerstvem p írodních zdroj a životního prost edí
z roku 2006 resp. 2007.
Cenná odborná pomoc b hem p ípravy a realizace
projektu byla poskytnuta ze strany Welthaus Diözese
Graz-Seckau, v etn zp tné vazby k návrhu environmentálních p íru ek a k celkovému nastavení
systému ízení ochrany životního prost edí ve Vietnamu. Spole
jsme se shodli na tom, že ú inná
spolupráce s VEPF se musí zam it nejen na praktická (technická) hlediska, ale p edevším na právní,
finan ní a metodologické rámce a na širokou environmentální osv tu a výchovu. Veškerá doporu ení
našeho rakouského partnera souzní s naší dlouhodobou strategií spolupráce s VEPF.

VIETNAM, PR EZOVÉ AKTIVITY DWW
Díky zkušenosti len DWW (pracujících ve Vietnamu již od roku 2004) poskytujeme nadále podporu
ostatním projekt m realizovaným v rámci programové spolupráce s touto prioritní zemí. V roce 2008
žeme krom spolupráce s partnerskými organizacemi DEKONTA, eská zem
lská univerzita v Praze
a ETC Consulting p ímo ve Vietnamu zmínit organizaci dvou Kulatých stol v eské republice - první se
zástupci VEPF a MONRE v ervnu na MŽP a druhý
se zástupci organizace PACCOM a ministerstev
zastoupených v její správní rad
na
eské
rozvojové agentu e v íjnu. Zorganizovali jsme
také cestu eské delegace (mj. RA, MŽP, SFŽP a
Czech Trade) na konferenci v Da Nang, v etn
souvisejících jednání na centrální úrovni v Hanoji a
jednání a návšt v partnerských institucí a
projektových lokalit v Hue (Phong My) a Bac Ninh
(Phong Khe). Úzce spolupracujeme také se
Zastupitelským ú adem
R v Hanoji, který
poskytuje všem eským projekt m velmi efektivní
podporu.
Na komplementaritu eských rozvojových projekt , mezisektorovou spolupráci a také na zapojení do
ípravy nových program se budeme zam ovat i nadále.
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PROJEKT MALAWI - NEW CHANCE FOR NEW GENERATION
Neoby ejná školka
Z jednorázového projektu plánovaného jen na t i roky (2005-2008) se postupn a p irozen zrodilo n co
tšího a asov neomezeného.
vodním zám rem realiza ního týmu ty dobrovolník ( R, Malawi, Švýcarsko a USA) bylo ve
venkovské oblasti vybudovat a “na vlastní nohy postavit“ p edškolní vzd lávací za ízení pro d ti ve v ku
od 3 do 6 let. Školek na malawském venkov vzniká v poslední dekád pom rn dost a jejich spole ným
jmenovatelem bývá neefektivní vzd lávací systém, v rámci kterého d ti (až 100 na jediného u itele!)
zp sobn sedí a papouškují po u iteli. Školka postavená ve vesnici Juma za asistence Development
Worldwide a soukromých sponzor se v mnohém liší.
Za ala fungovat v íjnu 2006 a o 80 d tí se v ní stará osm u itel . Výuka je koncipována tak, aby se d ti
mohly rozvíjet po všech stránkách – intelektuáln , fyzicky i emo . Každodenní sou ástí výuky jsou hry,
sport, zp v, tanec, vypráv ní p íb
a další innosti podporující rozvoj kreativity. D ti jsou vedeny k
utvá ení vlastního názoru, zvídavosti a samostatnému myšlení.
Najít na malawském venkov u itele, kte í by byli
schopni vyu ovat zp sobem orientovaným na
individuální pot eby dít te je v podstat nemožné.
Už jen z toho d vodu, že u itelé sami nikdy
podobnou výuku nezažili. Proto bylo nezbytné
novat t mto u itel m zvláštní pozornost.
Ješt než školka v íjnu 2006 za ala fungovat, prošli
itelé úvodním školením o r zných metodách
výuky a pot ebách d tí p edškolního v ku. Školení se
pak pravideln opakovala osmkrát do roka a
postupn o n za al r st zájem ze strany sirot inc a
školek v širším okolí. Koncem roku 2008 se jich
pravideln zú ast uje p es 50 u itel z tém dvaceti škol. Pro naprostou v tšinu z nich je to poprvé, kdy
dostávají pedagogické vzd lání (mnoho z nich dokon ilo jen základní školu). Školení se skládají
edevším ze:
Vzorových výukových blok , ve kterých vybraní u itelé p edvád jí p edem p ipravené ukázky
výuky, zatímco ostatní je sledují. Pozd ji spole
debatují o tom, co bylo dobré a co by se m lo
ud lat lépe.
Revize a rozši ování Manuálu pro p edškolní
itele, který postupn vzniká a je vytvá en na
míru venkovským p edškolám a sirot inc m,
které nemají žádné prost edky a pouze
minimum místních zdroj . Tento manuál
edstavuje pro mnoho u itel
skute ný
poklad, protože radí, jak každý den p i výuce
postupovat a obsahuje mnoho tip na r zné
hry a další aktivity.
Výroby u ebních pom cek a hra ek, které pak
itelé používají ve vlastních školách.
Vým ny zkušeností mezi u iteli z jednotlivých škol.
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Veškerá školení jsou po ádána realiza ním týmem, n kdy
také ve spolupráci s UNICEF i malawským Ministerstvem
pro rozvoj žen a d tí.
Na ja e 2008 se kone
naplnila
p edstava
realiza ního týmu
a
budova školky za ala být
využívána
i
k jiným
el m. Každé úterní a
tvrte ní odpoledne se
tam na t i hodiny
scházejí žáci ze dvou
ilehlých základních škol ve v ku 8 až 16 let. Tento d tský klub vedou
3 u itelé a d ti v jeho rámci diskutují o nejr zn jších tématech,
sportují, hrají divadlo nebo se u í anglicky. Skute nou lah dkou je pro
ti malá knihovna s více než stovkou knih nejr zn jších témat.
Mlýn a jeho ve ejn prosp šná hodnota
Koncem roku 2007 podpo il realiza ní tým skupinu vesni an /dobrovolník ve vesnici Kantimbanye,
kte í se již v roce 2003 na základ vlastní pot eby zorganizovali a sami založili ty i centra pro d ti ve
ku do 7 let (p edevším pro sirotky v d sledku AIDS).
Tato odlehlá a t žko p ístupná komunita nutn
pot ebovala trvalý zdroj pen z, který by použila na
udržení a rozší ení svých program . S finan ní podporou
realiza ního týmu byl postaven mlýn na kuku ici, který
v této oblasti scházel. Mlýn funguje již druhým rokem a
zisky z jeho provozu jsou použity na nákup jídla pro
komunitní centra a alespo minimální platy u itel , kte í
v nich pracují. Vesni ané nemusí chodit do vzdálených
konkuren ních mlýn a peníze, které by tam utratili,
stávají v jejich vlastní komunit a jsou použity pro
ve ejn prosp šné ú ely.
Nová mal awská nezisková organizace
S ohledem na úsp šný r st program , které realiza ní tým v Malawi provozuje, a také na plány do
dalších let se p vodní plán z stat v Malawi jen 3 roky zm nil. Tým se rozhodl založit svou vlastní
nevládní neziskovou organizaci a ta byla v listopadu 2008 malawskými ú ady oficiáln zaregistrována.
boNGO (based on Need-driven Grassroots Ownership), jak se organizace jmenuje, plánuje z stat malou,
ale výkonnou a transparentní neziskovkou, která bude podporovat p edevším takové malawské
komunity, které na základ vlastní iniciativy za aly aktivn usilovat o vlastní rozvoj a dokázaly, že jsou
schopny své programy udržet i bez vn jší pomoci zahrani ních i místních sponzor (tak jako komunita
v Kantimbanye). Ob anské sdružení DWW bude tuto místní nevládní organizaci podle možností nadále
podporovat.
Pozitivní výsledky projektu v Malawi by nebyly možné bez podpory a zejména velké d
soukromých sponzor , kterým tímto op t velmi d kujeme!

ry našich
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ZÁV

RY A DOPORU ENÍ

Ob anské sdružení DWW v roce 2008 nadále aktivn p ispívalo k prosazení pot ebných zm n v oblasti
eské i evropské zahrani ní rozvojové spolupráce a také k podpo e vztah s mezinárodními partnery:
ipomínkovali jsme adu eských a evropských strategických dokument .
Nadále jsme usilovali o zvyšování kvality rozvojových projekt , a to prost ednictvím pr
žných
školících aktivit (zejména profesionálního evalua ního tréninku Czech DET 2008) a poskytovaných
konzultací a také p ímou spoluprácí s rezorty p i hodnocení konkrétních projekt .
ispívali jsme ke zvýšení spolupráce mezi jednotlivými lenskými organizacemi platformy FoRS i
mezisektorové spolupráce v R a také k posílení pozice FoRS na národní a mezinárodní úrovni, mj.
prost ednictvím zahájeného prezidentského projektu FoRS.
Podporovali jsme vým nu zkušeností mezi novými i p vodními lenskými zem mi EU, zvlášt
prost ednictvím práce pro CONCORD.
Ve spolupráci s mezinárodní rozvojovou evalua ní asociací IDEAS a iniciativou „Open Forum for
CSO Development Effectiveness“ jsme se na evropské i sv tové úrovni snažili prosazovat princip
ímé participace a hledat nové p ístupy k prosazování vyšší efektivnosti rozvojové spolupráce.
Vlastní projektové zkušenosti v etn trilaterálních projekt s dalšími donory (Rakousko, Nizozemí,
Dánsko) jsme se pokusili využít pro zvýšení dopad eského programu rozvojové spolupráce ve
Vietnamu a pro eliminaci kritických aspekt rozvojové spolupráce obecn .
Pro rok 2009 p etrvávají naše prioritní úkoly:
Pokra ovat ve stabilizaci a rozši ování kapacit DWW a p ipravovat DWW a partnerské organizace
na úsp šné zapojení do projekt EU a dalších mezinárodních program .
Nadále se soust edit na Vietnam jako náš strategický region a využívat jak pozitivní tak negativní
zkušenosti pro posílení koordinovaného programového p ístupu ke spolupráci.
Pokra ovat v projektu v Malawi a ov it možnosti spolupráce s dalšími rozvojovými zem mi.
Podporovat rozvoj lidských zdroj prost ednictvím školících a propaga ních aktivit, zejména ve
spolupráci s MZV R, eskou rozvojovou agenturou, platformou FoRS, asociací IDEAS, eskou
evalua ní spole ností a jednotlivými vysokými školami.
Aktivn pracovat pro asociaci IDEAS (od kv tna 2009 je Daniel Svoboda Vice-President této
organizace) a podporovat zvyšování efektivnosti rozvojových projekt a program .
Podporovat innost FoRS a pracovních skupin evropské nevládní konfederace CONCORD. V roce
2009 jde zejména o zastupování prezidentských a nových lenských zemí EU v tzv. Global
Faciliatation Group celosv tového procesu „Open Forum for CSO Development Effectiveness“ a
úsp šné dokon ení „prezidentského“ projektu FoRS na stejné téma.
A zejména podpo it zavád né zásadní zm ny systému eské ZRS a prosazovat dodržování našich
mezinárodních závazk týkajících se finan ního objemu, efektivnosti, p edvídatelnosti a
transparentnosti zahrani ní rozvojové spolupráce.
Zahrani ní rozvojová spolupráce musí být založena na efektivní spolupráci již na národní úrovni a na
dobré komunikaci mezi jednotlivými rozvojovými aktéry. Ve všech našich projektech a aktivitách se
proto snažíme prosazovat princip partnerství, hledání vzájemných výhod a vzájemného se u ení. Tento
ístup by m l pomoci napl ovat teorii zm n a prokázat p idanou hodnotu kvalitní spolupráce.

FINAN

NÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2008

ehled hospoda ení ob anského sdružení Development Worldwide p edkládáme v kopii ú etní záv rky
(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, p íloha). Ú etnictví za rok 2008 prošlo ú etním auditem, realizovaným
nezávislou auditorkou Ing. Blankou Hálovou. Výrok auditorky je p iložen za ú etní záv rkou.
Po datu ú etní záv rky nedošlo k žádné události, která by m la významný vliv na innost ob anského
sdružení a m la by být promítnuta v ú etnictví roku 2008.
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NÉ INFORMACE O OB ANSKÉM SDRUŽENÍ DWW

PRIORITNÍ OBLASTI INNOSTI DWW
ROZVOJOVÉ VZD

LÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ POV DOMÍ
(seminá e, workshopy, konference, publikace)

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ
(odborná školení pro manažery projekt a studenty VŠ)

KONZULTA

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

ZAVÁD

NÍ VYSOKÝCH STANDARD ZRS V ESKÉ REPUBLICE I EU
(efektivní management projektového cyklu, d raz na výsledky a udržitelnost)

ASISTENCE P

I BUDOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH STRUKTUR
(posilování kapacit, zejména spolupráce s platformou FoRS, RA a MZV R)

P

ÍPRAVA, REALIZACE, MONITORING A EVALUACE ROZVOJOVÝCH PROJEKT
(d raz na sdílení zkušeností a na demonstraci postup a výsledk projekt )

FACILITACE KONTAKT

S ROZVOJOVÝMI ZEM MI I ZKUŠENÝMI DONORY
(adekvátní reakce na pot eby a p íležitosti)

LENSKÁ ZÁKLADNA DWW
DWW má v sou asné dob 27 aktivních len a jejich odborná zkušenost pokrývá širokou škálu
rozvojových problém , zejména v následujících oblastech:
ochrana životního prost edí, v etn environmentálních manažerských systém
geologie, hydrogeologie, geochemie a geofyzika
komunitní práce - ochrana zdraví, sociální pé e, práce s d tmi
rozvojové vzd lávání a osv ta
podpora malých a st edních firem
finan ní nástroje udržitelného rozvoje a budování rozvojových institucí
budování systém zahrani ní rozvojové spolupráce
Zahrani ní pracovní zkušenosti len DWW pokrývají mj. následující zem :
Afghánistán Albánie Arménie Belgie Bolívie Bosna a Hercegovina Bulharsko Burkina
Faso
erná Hora Egypt Estonsko Filipíny Francie Gruzie Guinea Bissau Chorvatsko
Indie Irán Irsko Izrael Jemen Jihoafrická republika Jordánsko Kamerun Kanada
Lotyšsko Libye Litva Lucembursko Ma arsko Makedonie Malajsie Malawi Mali
Maroko Moldavsko Mongolsko Mozambik N mecko Nizozemí Pákistán Palestina Peru
Polsko Rakousko Rumunsko
ecko Slovensko Slovinsko Srbsko Sri Lanka Súdán
Surinam Sýrie Špan lsko Tanzanie Tunis Turecko Velká Británie Vietnam Zambie.

