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Úvodem
„Výzvy roku 2009“
Rok 2009 byl výjime ný z mnoha hledisek. eská republika p edsedala Rad Evropské unie, v polovin
pom rn úsp šného p edsednictví jsme p išli o vládu, chystaly a rušily se p ed asné volby, projevily se
sledky hospodá ské krize. V oblasti eské zahrani ní rozvojové spolupráce pokra ovala postupnými
kroky transformace, došlo k dalším redukcím rozpo tu, zákon o zahrani ní rozvojové spolupráci
a humanitární pomoci poskytované do zahrani í ekal v Parlamentu na vhodný okamžik k projednání
a byla zahájena diskuse o nové koncepci. Zcela nekoncep
pak byla ze dne na den ukon ena rozvojová
spolupráce s Vietnamem, p estože schválený program m l platit až do roku 2010 a p estože se eská
republika ve Vietnamu po p ti letech náro né práce i našeho ob anského sdružení za adila mezi
nejvlivn jší donory v sektoru ochrany životního prost edí a prokázala znalosti, které by mohly hodn
pomoci p i eliminaci následk dioxinových post ik z doby americko-vietnamské války…
Organizace ob anské spole nosti (CSO - Civil Society Organisations) ze všech region sv ta se v roce
2009 p ihlásily ke globálnímu procesu tzv. „Otev eného fóra pro rozvojovou efektivnost CSO“, jehož
cílem je odpov dné, aktivn jší a sebev dom jší zapojení CSO do rozvojové spolupráce, s d razem na
pozitivní a dlouhodobé dopady na život lidí v rozvojových zemích. Prvním významným p ísp vkem do
tohoto procesu byl spole ný projekt len nevládní platformy FoRS, realizovaný v rámci eského
edsednictví. K d ležitým výsledk m projektu pat í publikace „Efektivnost rozvoje - hledání nových
cest“ a Prohlášení pražské konference z ervna 2009, které shrnuje specifické hodnoty CSO a formuluje
základní principy rozvojové efektivnosti. T ší nás, že naše ob anské sdružení bylo již v roce 2006
u úvodních diskusí na toto téma. Od jednání t etího Fóra na vysoké úrovni k hodnocení výsledk
Pa ížské deklarace o efektivnosti pomoci (Akkra, 2008) jsme také zastoupeni v „Globální facilita ní
skupin “, která má celý proces podporovat.
Krom spolupráce p i koordinaci projektu FoRS a odborné innosti pro evropskou nevládní konfederaci
CONCORD jsme v roce 2009 pokra ovali ve vzd lávacích aktivitách - zorganizovali jsme již t etí ro ník
mezinárodního evalua ního školení Czech DET a podíleli jsme se na ad dalších školeních, konferencích
a workshopech v eské republice a v zahrani í.
Velmi d ležitým pilí em naší innosti je dlouhodobá práce ve Vietnamu. S podporou Ministerstva
životního prost edí (MŽP), Státního fondu životního prost edí R (SFŽP) a Zastupitelského ú adu R
v Hanoji pokra ovala vým na zkušeností s Vietnamským fondem životního prost edí (VEPF), na ostrov
Phu Quoc jsme spole
zorganizovali konferenci na téma environmentálního vzd lávání a osv ty a
pomohli jsme s vým nou technologií na vyh ívání keramických pecí ve vesnici Bat Trang. Na podzim jsme
ve Vietnamu podepsali spole nou smlouvu o další spolupráci mezi VEPF, DWW a SFŽP. Podpo e
spolupráce s Vietnamem jsme se v novali i v eské republice - v partnerství s ob anským sdružením
INFO-DRÁ EK jsme pomáhali p i organizaci premiéry sout že Miss Vietnam R, která otev ela možnosti
nových vztah s vietnamskou minoritou.
Rozvojový projekt v Malawi p evzala místní komunitní organizace boNGO Worldwide a v roce 2009 bylo
založeno ob anské sdružení boNGO v eské republice. Ob organizace budeme nadále podporovat.
Navzdory nep íznivým vn jším podmínkám a vlastn i kv li nim budeme stále prosazovat d raz na
efektivnost rozvoje, protože v íme, že i naše malé ob anské sdružení m že p isp t k ešení výzev
rozvojového sv ta. Výro ní zpráva shrnuje, jak se nám to da ilo v roce 2009.

Daniel Svoboda
edseda Development Worldwide, o.s.

VÝRO

NÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2009

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

Budování kapacit nevládních neziskových organizací (NNO) - primární cílovou skupinou jsou
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 rozvojové aktéry, 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 bylo v roce
2009 d ležité zapojení DWW ve dvou pracovních skupinách (FDR - EU Funding for Development
and Relief, CSO Development Effectiveness) evropské nevládní konfederace CONCORD (European
NGO Confederation for Relief and Development - viz www.concordeurope.org).

d) Posilování 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 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 a zam ený na posilování místních struktur. Ve Vietnamu pokra uje naše
spolupráce s místními ú ady, s neziskovým i soukromým sektorem a s jinými donory. Dobrovolníci
z n kolika zemí pak eší spole
s místní organizací boNGO malawský projekt (nadále hrazený ze
soukromých zdroj ).
Veškeré aktivity a projekty DWW jsou vzájemn provázané a snažíme se co nejvíce využívat a sdílet
získané zkušenosti.
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 resp. refundace náklad 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 2009 podle hlavních projekt , ke kterým je také
vztažena v tšina doprovodných aktivit.

CZECH DET 2009 (DEVELOPMENT EVALUATION TRAINING)
(PROJEKT ZAM

ENÝ NA POSILOVÁNÍ KAPACIT A PARTNERSTVÍ NNO)

Projekt Czech DET 2009 se uskute nil díky grantu z dota ního programu Ministerstva zahrani ních v cí
eské republiky „Posilování kapacit a partnerství NNO“, p ísp vku mezinárodní evalua ní asociace IDEAS
a in-kind podpo e Sv tové banky (zajišt ní publikace „The Road to Results - Designing and Conducting
Effective Development Evaluations“ pro všechny ú astníky). Realizace projektu probíhala od ledna do
prosince 2009.
Dlouhodobým zám rem, k n muž m l projekt p isp t, je zvýšení efektivnosti - tedy kvality a dopad
eské zahrani ní rozvojové spolupráce (ZRS). V tší porozum ní princip m ZRS a zlepšení kvality projekt
i jejich hodnocení by m lo také vést k v tšímu zapojení eských organizací do rozvojových program EU
a dalších donor .
Cílem projektu pro rok 2009 bylo prosazování princip efektivnosti rozvojové spolupráce, k emuž m lo
ispívat posilování evalua ních kapacit v R a dalších zemích.
Hlavním indikátorem dosažení tohoto cíle bylo zapojení minimáln 10 absolvent školení Czech DET do
realizace evaluací v R. Dosažení indikátoru je sice komplikováno pozastavením evaluací ZRS v R, p esto
je již nyní 19 ú astník (15 z centrálních ministerstev a jim pod ízených složek a 4 zástupci z Regionálních
rad region soudržnosti) zapojeno do p ípravy a úpravy evalua ních systém nebo p sobí jako
zadavatelé a uživatelé evaluací.
Výstupem projektu byli Vyškolení evaluáto i a manaže i rozvojových projekt - absolventi školení
Czech DET 2009.
Projektem byly v podstat napln ny všechny
stanovené
indikátory.
Kvantitativním
ukazatelem bylo minimáln 20 eských a 10
zahrani ních absolvent školení. Czech DET
2009 absolvovalo 25
eských a 12
zahrani ních
ú astník .
Kvalitativním
indikátorem bylo pr
rné hodnocení kvality
lekcí, napln ných o ekávání a kvality
organizace školení ze strany ú astník
minimáln hodnotou 4 (tedy spokojenost na
úrovni 75 %), resp. doporu ení tréninku
koleg m minimáln od 80 % ú astník . Tyto
ukazatele byly zjiš ovány anonymním evalua ním dotazníkem, který na konci školení vyplnilo 34 z 37
absolvent .
Kvalita lekcí byla hodnocena úrovní 87,5 % (tedy 4,5 na 5-ti bodové škále);
edpokládané využití nabytých znalostí na úrovni 74,26 % (3,97);
Kvalita organizace na úrovni 84,09 % (4,36);
Školení by svým koleg m doporu ilo 88,24 % respondent .
Aktivity byly rozd leny do t í hlavních blok :
Aktivita 1 Odborná p íprava Czech DET 2009
Od po átku roku jsme byli v kontaktu s hlavními lektory, kterými op t byli Linda G. Morra Imas a Ray C.
Rist. Spole
s nimi jsme p ipravili podkladové materiály a dokumenty k tréninku.

Aktivita 2 Logistická p íprava Czech DET 2009
Veškeré logistické p ípravy probíhaly v souladu s harmonogramem. Prob hly opakované koordina ní
sch zky v míst konání školení, byly vytišt ny a zkompletovány všechny školící materiály a pr
žn
probíhala komunikace s ú astníky školení. Byla zajišt na spole ná doprava do místa školení v etn
vyzvednutí n kterých zahrani ních ú astník na letišti. P ípravu zkomplikovalo vyhlášení insolvence
a následné uzav ení hotelu v Kamenici nad Lipou, kde m lo školení p vodn probíhat. Poda ilo se nám
však zajistit kvalitní novou lokalitu.
Aktivita 3 Realizace Czech DET 2009
Vlastní trénink prob hl od 13. do 19. zá í v Srní na Šumav v délce šesti dn . Ú astníci pocházeli
z eských a zahrani ních ministerstev (Slovensko, Slovinsko a Nizozemí), eské rozvojové agentury,
UNDP Bratislava, Regionálních rad, neziskových organizací, univerzit a soukromých firem. Trénink
dokon ilo 37 ú astník z p vodn nahlášených 42 (2 ú astníci od ekli na poslední chvíli a 3 školení
nedokon ili).
Poslední den zástupce eské evalua ní spole nosti p edstavil „On-line self-test tool“, který byl vytvo en
na základ publikace „The Road to Results“, která byla hlavním odborným podkladem pro Czech DET
2009 (autory publikace jsou lekto i kurzu Linda G. Morra Imas a Ray C. Rist). Pomocí tohoto on-line
nástroje mohli ú astníci tréninku otestovat své erstv nabyté znalosti.
Na záv r ú astníci prezentovali výsledky své týmové práce v malých skupinách.
Celkov projekt považujeme za úsp šný a
za realistické považujeme napln ní cíle a
dlouhodobého zám ru projektu. Zkušenosti
a výsledky evaluace využijeme p i našich
následujících aktivitách - zejména p i
íprav dalšího ro níku školení, které se
uskute ní na podzim 2010 na Slovensku
pod názvem Slovak DET. Na rok 2010 jsme
rovn ž p ipravili návrh na zavedení nových
edm
projektového managementu a
rozvojových evaluací na eské zem
lské
univerzit v Praze a Metropolitní univerzit
Praha. Tento návrh získal podporu
z dota ního programu eské zahrani ní rozvojové spolupráce.
Soub žn s projektem Czech DET 2009 probíhaly další aktivity DWW:
Úsp šn byl dokon en „prezidentský“ projekt FoRS na téma „CSO Development Effectiveness“
spolufinancovaný Evropskou komisí a MZV R. DWW bylo iniciátorem a spoluautorem projektu
a facilitovalo jeho realizaci. Vrcholnou aktivitou projektu byla mezinárodní konference v ervnu
2009 v Praze, jejímž výstupem bylo spole né prohlášení cca 170 ú astník z 50 zemí k rolím CSO
v rozvoji a princip m jejich rozvojové efektivnosti. Toto prohlášení je dopln no do finální verze
dvojjazy né publikace FoRS „Efektivnost rozvoje - hledání nových cest, eský p ísp vek ke
globálnímu procesu organizací ob anské spole nosti“, na jejíž editaci jsme se podíleli. Bohužel
jsme museli kv li nedostatk m p i grafickém zpracování za ídit ješt dodate nou korekturu obou
verzí vydané publikace. Dotisky opravené anglické verze jsme pak kofinancovali z vlastních zdroj
a distribuovali p i Czech DET 2009 a všech souvisejících národních a mezinárodních akcích.
Publikace je v elektronické verzi k dispozici na webových stránkách FoRS (www.fors.cz) a DWW
(www.dww.cz). Podpora tématu rozvojové efektivnosti bude pokra ovat v rámci FoRS i v roce
2010.
Také v roce 2009 jsme zastupovali FoRS v pracovních skupinách CONCORD „FDR“ (EU Funding for
Development and Relief) a „CSO“ (CSO Development Effectiveness) a spolupracovali jsme se

skupinou Aid Watch (viz www.concordeurope.org). Od poloviny roku 2010 plánujeme omezení
innosti ve skupin FDR, abychom se mohli pln v novat problematice rozvojové efektivnosti.
Od poloviny roku 2008 zastupujeme p edsednické zem EU v Globální facilita ní skupin (GFG Global Facilitation Group) celosv tového Otev eného fóra pro rozvojovou efektivnost CSO (viz
www.cso-effectiveness.org). V roce 2009 prob hla jednání GFG v lednu v Kuala Lumpur a v ervnu
v Praze - p ed mezinárodní konferencí FoRS. Náš mandát v GFG byl prodloužen i na rok 2010 s tím,
že nov zastáváme pozici jednoho ze dvou p edsed GFG. Hlavním úkolem bude p íprava prvního
celosv tového setkání Open Fora, kde budou prezentovány dosavadní výsledky procesu.
Podíleli jsme se také na organizaci globální konference IDEAS v b eznu 2009 v jihoafrickém
Johannesburgu, v etn p ípravy panelu na téma Pa ížské deklarace a efektivnosti organizací
ob anské spole nosti a moderování dalších panel . V kv tnu 2009 byl Daniel Svoboda zvolen Vicepresidentem této mezinárodní evalua ní asociace, která má v sou asnosti zhruba 700 len ve
více jak 100 zemích sv ta (viz www.ideas-int.org).
Nadále jsme spolupracovali se Sekretariátem a leny FoRS na p íprav koncep ních dokument
a poskytovali jsme jim školení a konzultace. Také tato práce bude pokra ovat v roce 2010.
Zú astnili jsme se rovn ž dalších souvisejících národních a mezinárodních akcí. Zmínit lze
nap íklad seminá k evaluaci programu RPP (Regional Partnership Program for Austria and
Neighbouring New Member States) v dubnu 2009 ve Vídni, konferenci UNDP „Sharing Transition
Experience among the EU Member States, the Balkan countries, and the Commonwealth of
Independent States“ v ervnu 2009 v Bratislav nebo tréninkový workshop pro polské NNO na
téma evaluací v národních systémech rozvojové spolupráce ve Varšav v prosinci 2009.
Za d ležitý úsp ch a za ocen ní našich znalostí a zkušeností považujeme spolupráci s rumunskou
kancelá í UNDP a Ministerstvem zahrani ních v cí p i p íprav Manuálu technického a finan ního
managementu rumunské oficiální rozvojové spolupráce.

SPOLUPRÁCE S VIETNAMEM
V roce 2009 jsme navázali na p edcházející výsledky. Úsp šn byl dokon en projekt „Rehabilitace
provincie Thua Thien Hue kontaminované dioxiny“, realizovaný od roku 2006 spole
organizacemi
Dekonta a.s. a DWW a financovaný z rozpo tu eské ZRS prost ednictvím MŽP. V posledním roce
projektu byla zpracována analýza rizik pro lokalitu A So a studie proveditelnosti pro provincii Thua Thien
Hue, dokon eny byly rezervoáry na vodu a nový vodovodní ad, na n kolika lokalitách byly vybudovány
nové studny a zahájen byl provoz vzorové stanice pro bezpe ný chov ryb.

Sou asn probíhalo jednání s vládní Komisí 33 odpov dnou za ešení následk používání chemikálií
(zejména Agent Orange) v pr
hu americko-vietnamské války. Na základ dobrých zkušeností
s eskými realizátory vláda Vietnamu rozhodla, že eské republice bude sv ena sanace jednoho ze t í
nejvýznamn jších „hot spots“ ve Vietnamu - letišt Phu Cat a toto rozhodnutí podpo ili další dono i
zapojení do ešení následk dioxinové kontaminace. Vláda eské republiky bohužel v polovin roku 2009
ješt p ed vyhlášením výb rového ízení pro letišt Phu Cat zrušila program rozvojové spolupráce

s Vietnamem. Toto rozhodnutí považujeme za velmi nekoncep ní nejen z d vodu, že tak byly vážn
poškozeny dlouho budované vzájemné vztahy (spolupráce s Vietnamem trvá již 60 let!) ale hlavn proto,
že problematiku dioxin umí eští odborníci ešit a mohli jsme tak velmi výrazn p isp t k omezení
trvajících drastických následk války pro vietnamské obyvatele. Ohrožena je také možnost zapojení R
do velkých mezinárodních program zam ených práv na ešení následk používání Agent Orange
a dalších herbicid s obsahem dioxin .
Dále jsme navázali na úsp šný mezinárodní workshop „Assistant Mechanism for Traditional Villages“,
který jsme spole
zorganizovali s VEPF ve m st Da Nang ve st edním Vietnamu ve dnech 31.7. až 1.8.
2008 (zú astnilo se jej 98 vietnamských odborník z mnoha sektor a provincií a 18 eských delegát ).
Výsledky workshopu a souvisejících projekt byly široce prezentovány ve vietnamských médiích; mimo
jiné byly zpracovány t i reportáže pro vietnamskou státní televizi. V roce 2009 DWW k t mto reportážím
zajistilo eské a anglické titulky a ve spolupráci se SFŽP p ipravilo DVD, která jsou p i vhodných
íležitostech distribuována eským i zahrani ním partner m.
Na p elomu b ezna a dubna 2009 se
uskute nila studijní cesta zástupc VEPF a
MONRE (Ministry of Natural Resources and
Environment) do
eské republiky, jejíž
sou ástí byla školení na MŽP a SFŽP, ú ast na
konferenci k environmentálnímu vzd lávání a
osv , návšt va st ediska ekologické
výchovy - Ekocentra Paleta v Oucmanicích a
návšt va Národního parku Šumava v etn
jednání s editelem NP. P i této studijní cest
byl také potvrzen zájem VEPF realizovat ve
Vietnamu další spole nou konferenci tentokrát na téma environmentálního
vzd lávání a osv ty. P ípravu konference krom DWW a VEPF podpo ilo také MŽP a SFŽP R.
Odborná konference „Strengthening Financial
Assistance to Environmental Education and
Awareness Programs from Environmental
Funds“ se uskute nila ve dnech 22.10. - 24.10.
2009 na ostrov Phu Quoc v jižním Vietnamu.
Na konferenci bylo podepsáno nové spole né
Memorandum o spolupráci mezi DWW, VEPF a
SFŽP. Cesta zástupc
DWW, spole nosti
Dekonta, MŽP, SFŽP a Czech Trade byla spojena
také s monitoringem kon ícího projektu
„Rehabilitace provincie Thua Thien Hue
kontaminované dioxiny“ a projektu na
modernizaci technologií na výrobu keramiky v
komun Bat Trang (Hanoj) realizovaného s cílem nahradit spalování uhelného prachu vytáp ním pomocí
plynu a snížit tak spot ebu energie, omezit emise a zvýšit konkurenceschopnost místních keramických
dílen. Tento projekt byl iniciován a spolufinancován Vietnamským fondem životního prost edí a v roce
2009 byl podpo en také z fondu malých projekt Zastupitelského ú adu R v Hanoji.
V návaznosti na dosažené výsledky a dobré zkušenosti byly našimi vietnamskými partnery p edloženy na
rok 2010 další dv žádosti o podporu z fondu malých projekt (pokra ování modernizace technologií
v komun Bat Trang, monitoring a záchrana jezer v okolí Hanoje), které byly následn
eským
Zastupitelským ú adem podpo eny.
Krom prací realizovaných ve Vietnamu jsme se soust edili na pomoc vietnamské minorit v eské
republice a na zlepšování vzájemných vztah . Pom rn pr lomovou aktivitou byla v tomto ohledu

podpora prvního ro níku sout že Miss
Vietnam R na konci prosince 2009 s p ípravou akce jsme pomáhali spole
s ob anským sdružením INFO-DRÁ EK a
spole
jsme také p ipravili návrh projektu
„Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu“,
jehož cílem je pomoci p i rekonstrukci
rehabilita ního centra pro ob ti Agent
Orange v provincii Thai Binh.
Práci ve Vietnamu a pro Vietnam se
budeme s plným nasazením v novat i
nadále. V roce 2010 bychom m li krom
výše uvedeného humanitárního projektu
zahajovat nový rozvojový projekt zam ený na zavád ní environmentálních manažerských systém
v oblasti m sta Ho Chi Minh, hrazený z prost edk francouzské rozvojové spolupráce, pokra ovat bude
intenzivní spolupráce s VEPF (plánujeme mimo jiné uspo ádání prvního ro níku vietnamského Ekofilmu).
Samoz ejm budeme také posilovat spolupráci s ob anským sdružením INFO-DRÁ EK a se Svazem
Vietnamc v R, spole
budeme mimo jiné organizovat sout ž Miss Vietnam R 2010.

SPOLUPRÁCE S MALAWI
(ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VENKOVSKÝCH D

TSKÝCH CENTER)

Z jednorázového projektu plánovaného jen na t i roky (2005-2008) se postupn a p irozen zrodilo n co
tšího a asov neomezeného. Již v roce 2007 byla založena místní nezisková organizace boNGO
Worldwide, dále jen boNGO (Based on Need-driven Grassroots Ownership), usilující o zkvalitn ní
edškolní výchovy v Malawi. boNGO je registrováno malawským výborem neziskových organizací
CONGOMA.
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
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
itele!) zp sobn sedí a opakují po u iteli. Školka
postavená ve vesnici Juma za asistence Development
Worldwide a soukromých sponzor se v mnohém liší.
Modelová školka v Umodzi-Mbame byla postavena v letech 2005 a 2006. Od té doby poskytuje
každoro
kvalitní vzd lání 80 d tem ve v ku 3 až 6 let. Tato školka slouží jako p íklad ostatním
místním školkám. D ti, které školku opustí, mají solidní základy ve tení, psaní i po ítání, a proto maj í
v první t íd velký náskok p ed ostatními. Problémem je nižší standard vzd lání na základních školách,
kde žáci pokra ují se studiem.
itelé z Umodzi-Mbame stále procházejí intenzivním školením, což se pozitivn odráží ve stylu, kterým
vyu ují. Jsou hrdí na to, že se podílejí na d ležitém rozvojovém projektu ve své vesnici. Rodi e žák si
školky také váží a aktivn se zapojují do jejího provozu. Pomáhají va it, pracují na školní zahrad a platí
svým d tem školné, ze kterého jsou financovány skromné platy u itel .
es 50 u itel již p es 3 roky využívá Umodzi-Mbame také jako školící centrum. U itelé p icházejí ze 17
okolních školek a jsou pro n po ádána pravidelná školení. Ta se týkají osvojení r zných styl výuky,

metody „škola hrou“ a improvizace ve chvílích, kdy k výuce schází tabule, papír i tužky. Okolní školky
a sirot ince se ale bohužel potýkají s nedostatkem financí. U itelé zde pracují v tšinou dobrovoln bez
nároku na plat, a proto hledají další zdroje p íjm . Z tohoto d vodu je as a energie v novaná výuce
omezená a pln se nev nují své u itelské profesi.
Cílem pro rok 2010 je prohloubení vztahu
s místními základními školami a hlavn s u iteli
prvních t íd. U itelé budou zapojeni do školení a
získají také p ístup k ru
vyráb ným pom ckám,
které budou moci využívat b hem výuky. Dalším
cílem je adaptovat Školení u itel . T íletá
zkušenost ukázala, že pouhá školení nesta í. Bude
proto probíhat intenzivní monitoring výuky a
pokusíme se zajistit pravidelný plat vyškoleným
itel m, aby se mohli lépe soust edit na svou
práci. Podmínkou p ijetí školek do programu bude
jejich minimáln dvouletá existence, výkonný
management, prokazatelný zájem o profesi u itele a aktivní ú ast rodi . Následující podpora školek
bude záviset na kvalit poskytovaného vzd lání.
Další aktivitou v Malawi je spolupráce komunitní
organizace boNGO se skupinou dobrovolníku
Tiyende Pamodzi (Poj me v jednot ), která
v odlehlé oblasti Kantimbanya založila ty i školky.
Od roku 2007 je boNGO podporuje a poda ilo pro
sehnat peníze na výstavbu kuku ného mlýna,
který slouží jako trvalý zdroj pen z na podporu
provozu školek. V roce 2010 boNGO plánuje
podpo it výstavbu budov pro dv
školky.
V sou asné dob probíhá výuka pod stromem,
a proto je v období deš
velmi omezena.
Ná elníci poskytli zdarma pozemky o velikosti asi
1000 m² a dobrovolníci na n již nanosili kamení
a písek vhodný pro výstavbu. V plánu je též vyvrtání studn u jedné ze školek a za azení dvou školek do
školení u itel v nové p epracované verzi.
Další boNGO programy:
Odpolední klub pro mládež: klub navšt vuje 60 d tí ve v ku od 6 do 18 let. Scházejí se 2 x týdn a
pod dohledem 3 u itel studují angli tinu, sportují a mají p ístup do malé knihovny. V roce 2009
klub podnikl 3 výlety v etn návšt vy Malawského národního muzea.
boNGO Forum: každý m síc probíhá setkání lidí (odborník i laické ve ejnosti) k rozvojové
problematice. Toto Forum slouží jako platforma pro vým nu zkušeností, networking a hledání
udržitelných zp sob rozvojové innosti.
MDG klub: byl založen p i st ední škole Nankumba a má mezi mladými lidmi ší it pov domí o
rozvojových cílech tisíciletí. Studenti m li za úkol diskutovat a psát eseje tématicky spojené
s Rozvojovými cíli. U itelé, kte í tento klub vedli, neprokázali dostatek kreativity, a proto od roku
2010 povedou klub zam stnanci boNGO. Místo esejí zvolí fotografickou dokumentaci dopln nou
krátkými texty.
V srpnu 2009 byla založena pobo ka boNGO Worldwide v eské republice - hlavním cílem boNGO, o.s.
(www.bongoworldwide.org/cz) je realizace vzd lávacích a informa ních aktivit p ibližujících život
v Malawi a získávání finan ních prost edk pro podporu projektu v Malawi. Ob anské sdružení DWW
bude tuto nevládní neziskovou organizaci podle svých možností nadále podporovat.

ZÁV

RY A DOPORU ENÍ

Ob anské sdružení DWW v roce 2009 pokra ovalo v prosazování pot ebných zm n v oblasti zahrani ní
rozvojové spolupráce a rozši ovalo vztahy s národními a mezinárodními partnery:
ipomínkovali jsme adu eských a evropských strategických dokument .
Usilovali jsme o zvyšování kvality rozvojových projekt prost ednictvím konzultací a pr
školících aktivit (zejména profesionálního evalua ního tréninku Czech DET 2009).

žných

Podle našeho názoru jsme výrazn p isp li k posílení spolupráce mezi jednotlivými lenskými
organizacemi platformy FoRS a také pozice FoRS na národní a mezinárodní úrovni díky úsp šn
realizovanému „prezidentskému“ projektu.
V konfederaci CONCORD jsme podporovali další vým nu zkušeností mezi novými a p vodními
lenskými zem mi EU.
Ve spolupráci s mezinárodní rozvojovou evalua ní asociací IDEAS a iniciativou „Open Forum for
CSO Development Effectiveness“ jsme na evropské a sv tové úrovni pomáhali formulovat a také
prosazovat principy rozvojové efektivnosti.
Na základ vlastních zkušeností a d kladné znalosti situace jsme se snažili prosadit navrácení
Vietnamu mezi partnerské zem eské ZRS, bohužel jsme dosáhli pouze áste ný úsp ch. Nadále
však v íme, že rozumný p ístup nakonec zvít zí a že eští odborníci budou moci pokra ovat
v pot ebné a dosud velmi oce ované spolupráci v oblasti ochrany životního prost edí a zdraví
obyvatel Vietnamu.

Pro rok 2010 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 na náš strategický region a využívat jak pozitivní tak
negativní zkušenosti pro posílení dopad eské ZRS v této zemi.
Pokra ovat v podpo e projekt
zem mi.

v Malawi a ov it možnosti spolupráce s dalšími rozvojovými

Podporovat rozvoj lidských zdroj prost ednictvím školících a konzulta ních aktivit, zejména ve
spolupráci s MZV R, eskou rozvojovou agenturou, platformou FoRS, asociací IDEAS, eskou
evalua ní spole ností, Slovenskou 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 a v letech
2010 a 2011 zejména celosv tový proces „Open Forum for CSO Development Effectiveness“.
Naším cílem je, aby mezinárodní závazky týkající se zvyšování finan ního objemu, efektivnosti,
edvídatelnosti a transparentnosti zahrani ní rozvojové spolupráce nebyly pouhými prázdnými sliby.

FINAN

NÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2009

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 2009 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 2009.

STRU

NÉ INFORMACE O OB ANSKÉM SDRUŽENÍ DWW

PRIORITNÍ OBLASTI INNOSTI DWW
ROZVOJOVÉ VZD

LÁVÁNÍ A OSV TA
(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 ZAHRANI NÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE
(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 )

POSILOVÁNÍ VZTAH

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

LENSKÁ ZÁKLADNA DWW
DWW má v sou asné dob 25 aktivních len a jejich odborná zkušenost pokrývá širokou škálu
rozvojových problém , zejména v následujících oblastech:
ochrana životního prost edí, v etn environmentálních manažerských systém a vzd lávání
geologie a sana ní geologie, hydrogeologie, geochemie, hodnocení environmentálních rizik
komunitní práce - ochrana zdraví, sociální pé e, práce s d tmi
rozvojové vzd lávání a osv ta
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 Kambodža 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.

