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Úvodem
Občanské sdružení Development Worldwide (DWW) bylo založeno v roce 2001 a vstoupilo tedy již do
desátého roku své existence. Toto výročí by se mohlo stát dobrým důvodem k rekapitulaci naší historie,
ale já bych se chtěl více věnovat budoucnosti. V roce 2010 se podařilo mnoho důležitých kroků, na
kterých jsme dlouhodobě pracovali. Dosavadní úspěchy (i poučení z neúspěchů) však nesmí skončit
sebeuspokojením, ale musí se stát novou motivací.
Určitě nejpodstatnějším úspěchem je mezinárodní shoda na principech rozvojové efektivnosti, které byly
schváleny při jednání Otevřeného fóra pro rozvojovou efektivnost organizací občanské společnosti
(www.cso-effectiveness.org) v Istanbulu na konci září 2010. Odsouhlasením Istanbulských principů byla
ukončena první etapa procesu zahájeného za účasti DWW již v roce 2006. Organizace občanské
společnosti pojmenovaly hlavní faktory ovlivňující jejich vlastní úspěšnost v rozvoji a současně získaly
silné argumenty pro efektivnější spolupráci s dalšími rozvojovými aktéry. Česká platforma FoRS
(www.fors.cz), zastupovaná DWW, nadále patří k nejaktivnějším účastníkům Otevřeného fóra. Na
základě intenzivních konzultací již dokončila vlastní Kodex efektivnosti, který obsahuje také klíčové
indikátory a hodnotící mechanismy (Kodex byl schválen na Valné hromadě FoRS dne 1.6.2011). Rámec
rozvojové efektivnosti organizací občanské společnosti a hlavní požadavky na příznivé prostředí, ve
kterém mohou všichni aktéři plně uplatnit své role, je diskutován s dalšími partnery – vládami a zástupci
donorů, včetně Ministerstva zahraničních věcí a České rozvojové agentury. Tématu rozvojové
efektivnosti jsme se věnovali rovněž v evaluační asociaci IDEAS – International Development Evaluation
Association (www.ideas-int.org). Společně definované principy a požadavky budou podkladem pro
jednání 4. Fóra na nejvyšší úrovni k efektivnosti pomoci v jihokorejském Busanu na přelomu listopadu
a prosince 2011. Budeme rádi, pokud se stanoviska Otevřeného fóra objeví v závěrečném dokumentu
tohoto jednání, ale mnohem důležitější bude to, co se po jednání v Busanu podaří prosadit v praxi…
Dalším příspěvkem DWW k posilování mezisektorové a mezinárodní spolupráce jsou naše školící aktivity.
V roce 2010 jsme zahájili projekt zaměřený na zavedení nových kurzů managementu rozvojových
projektů a jejich evaluací na vysokých školách. Školící moduly byly pilotně testovány v zimním semestru
2010/2011 na České zemědělské univerzitě v Praze a Metropolitní univerzitě Praha, další semináře
proběhly na Vysoké škole ekonomické v Praze. V říjnu jsme se Slovenskou evaluační společností
zorganizovali mezinárodní evaluační trénink Slovak DET 2010 a společně jsme se rozhodli uspořádat také
pátý ročník, tentokráte pod novým názvem EPDET – European Program for Development Evaluation
Training. Výjimečnou kvalitu této letní evaluační školy potvrdil také zájem Joint Evaluation Unit DEVCO
Evropské komise, která chce s námi spolupracovat při realizaci navazujících evaluačních školeních pro
instituce z nových členských zemí EU. Podporu odborných kapacit, vzájemné sdílení zkušeností
a zavádění nových metodik rozvojové spolupráce považujeme za náš cíl i nadále.
Další dlouhodobou prioritou a srdeční záležitostí je spolupráce s Vietnamem. Stále posilujeme vztahy
s vietnamskými partnery, pokračujeme v odborných projektech, prostřednictvím sbírky podporujeme
rekonstrukci rehabilitačního střediska v provincii Thai Binh pro děti postižené dioxiny a společně
s občanským sdružením INFO-DRÁČEK a Svazem Vietnamců v ČR se snažíme zlepšit vzájemné vztahy
Čechů a Vietnamců. Již druhým rokem jsme se podíleli na organizaci české soutěže Miss Vietnam a určitě
zůstaneme patrony našich vietnamských přátel i v budoucnosti. Ostatně, první Vicemiss z roku 2009 Thu
Trang Nguyen se na oplátku stala patronkou DWW a patronka INFO-Dráček, Miss Vietnam ČR 2009 Mai
Anh Nguyen s námi mj. předávala první výtěžek sbírky v Thai Binh.
Slibuji, že budeme pokračovat stejným směrem také v dalších letech!

Daniel Svoboda
předseda Development Worldwide, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2010
Aktivity našeho občanského sdružení pokračují v několika hlavních oblastech:
a)

Budování kapacit nevládních neziskových organizací (NNO) – primární cílovou skupinou jsou
členové a pozorovatelé platformy FoRS - Českého fóra pro rozvojovou spolupráci.

b) Rozvojové vzdělávání a osvěta – kromě NNO se zaměřujeme také na ostatní rozvojové aktéry,
počínaje vysokoškolskými studenty a projektovými manažery a konče zástupci českých či
zahraničních institucí odpovědných za řízení a koordinaci rozvojové spolupráce (ZRS).
c)

Podpora spolupráce na úrovni EU a hájení zájmů nových členských zemí – DWW je nadále
zapojeno v pracovních skupinách platformy FoRS a 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 posilování efektivnosti
rozvojové spolupráce s celosvětovými snahami o hledání reálných možností dosažení miléniových
rozvojových cílů. Důležitým partnerem DWW je mezinárodní rozvojová evaluační asociace IDEAS International Development Evaluation Association, Česká evaluační společnost, Slovenská
evaluační společnost a rovněž instituce skupiny Světové banky či 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 a humanitární projekty realizované ve Vietnamu – pokračuje zde naše spolupráce
s místními úřady, s neziskovým a soukromým sektorem a s jinými donory.
f)

Podpora rozvojových projektů v dalších zemích – nadále se zajímáme o projekty boNGO
Worldwide v Malawi, snažíme se zahájit vlastní projekty v Kambodži a v roce 2010 jsme se podíleli
na projektu české technické asistence při odstraňování ekologických zátěží v Kosovu,
realizovaném společností DEKONTA a.s.

Veškeré aktivity DWW směřují ke zvyšování rozvojové efektivnosti a snažíme se proto také co nejvíce
využívat a sdílet získané zkušenosti.
Činnost DWW probíhá jednak díky neplaceným nebo pouze částečně hrazeným aktivitám našich členů
a jednak díky financování z několika zdrojů:
 jednorázové národní a mezinárodní rozvojové projekty (dotace a veřejné zakázky);
 sponzorské dary;
 vlastní příjmy resp. refundace nákladů za poskytované služby (konzultace a tréninky, organizační
a administrativní podpora, odborná a publikační činnost, refundace cestovních nákladů atd.);
 členské příspěvky.

V dalším textu uvádíme přehled činnosti DWW v roce 2010, vztažený zejména ke dvěma zastřešujícím
projektům podpořeným z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční
rozvojové spolupráce ČR a k naší programové spolupráci s Vietnamem.

DEFNET (DEVELOPMENT EFFECTIVENNESS NETWORK)
Projekt DEFNET byl zahájen v roce 2010 s podporou dotačního programu MZV „Posilování kapacit
a partnerství NNO (nestátních neziskových organizací)“ a navázal na výsledky prezidentského projektu
FoRS a na dosavadní zapojení DWW do globálního procesu Otevřeného fóra pro rozvojovou efektivnost
organizací občanské společnosti (CSOs – Civil Society Organisations). Cílem projektu je národní
a mezinárodní networking organizací občanské společnosti v oblasti efektivnosti rozvoje, s důrazem na
zapojení nových členských zemí EU (NMS – New Member States) a evropských zemí mimo EU.
Dlouhodobým záměrem je zvýšení efektivnosti zahraniční rozvojové spolupráce.
K dosažení stanoveného cíle byly pro rok 2010 stanoveny tři konkrétní výstupy:
Výstup 1 - Souhrnná publikace z mezinárodní on-line diskuse asociace IDEAS na téma druhé etapy
evaluace Pařížské deklarace o efektivnosti rozvoje - tato diskuse a její editované výstupy byly využity
k posílení synergie na globální úrovni. Publikace je dostupná v elektronické podobě ve dvou jazykových
verzích (angličtina a čeština) na webové stránce DWW (www.dww.cz) a byla
poskytnuta ke zveřejnění na webových stránkách partnerských organizací.
Kromě toho byla na přelomu roku založena tematická pracovní skupina IDEAS,
tzv. ITIG – IDEAS Thematic Interest Group „SAF 3Ps”: Standard Assessment
Framework for Projects, Programs and Policies (viz http://www.ideas-int.org),
SBTG
která přímo navazuje na závěry předcházející on-line diskuse. Pracovní
skupina má v současné době 27 členů z pěti kontinentů. Příspěvek k této
problematice byl uveřejněn v The Journal of MultiDisciplinary Evaluation (viz
http://survey.ate.wmich.edu/jmde/index.php/jmde_1/article/view/289/305). Téma
bylo zařazeno do programu další celosvětové konference IDEAS v dubnu 2011 v Jordánsku.
Výstup 2 reprezentuje náš dlouhodobý závazek podporovat Open Forum for CSO Development
Effectiveness (dále jen Otevřené fórum) - výstupem mělo být naše aktivní zapojení do tohoto procesu na
české, evropské a světové úrovni - v pracovních skupinách FoRS, CONCORD a v GFG (Globální facilitační
skupina Otevřeného fóra). Snahou bylo navázat co nejefektivněji na výsledky prezidentského projektu
FoRS a zapojit nestátní neziskové organizace z dalších nových členských zemí EU. Tento úkol se podařilo
splnit, FoRS je nadále zastoupen v GFG a Daniel Svoboda byl na rok 2010 (do ledna 2011) zvolen jedním
ze dvou předsedů GFG a aktivně se účastní činnosti pracovních skupin FoRS a CONCORD.
V roce 2010 se DWW podílelo na mnoha aktivitách platformy FoRS a na projektech dalších organizací,
mimo jiné:
 na ukončení a vyhodnocení prezidentského projektu FoRS (jaro 2010);
 na přípravě a vyhodnocení průzkumu aplikace principů Prohlášení pražské konference z roku 2009
v rozvojové praxi členů FoRS (květen 2010);
 na tvorbě stanoviska FoRS k nové koncepci zahraniční rozvojové spolupráce a na připomínkování
některých dalších strategických materiálů (jaro 2010);
 na činnosti pracovních skupin FoRS Gender a Efektivnost, včetně přípravy Kodexu efektivnosti
FoRS (byl schválen na Valné hromadě dne 1.6.2011);
 na přípravě či realizaci některých projektů platformy (např. moderování mezinárodního semináře
CASE k problematice gender a rozvojových evaluací, konzultace k přípravě polského předsednictví
Rady EU);
 na projektu zaměřeném na rozvojovou efektivnost organizací Sue Ryder;
 na aktivitách České evaluační společnosti, včetně několika školení.
Do aktivit konfederace CONCORD bylo DWW zapojeno mj. prostřednictvím:
 účasti na jednáních pracovních skupin CSO Effectiveness (únor, duben a listopad 2010 v Bruselu)
a FDR – EU Funding for Development and Relief (březen 2010 v Bruselu), včetně přípravy
některých strategických dokumentů (např. CONCORD Impact paper);

 přípravy a lektorování regionálního semináře Otevřeného fóra pro evropské organizace ze zemí
mimo EU + Slovensko a Maďarsko (březen 2010 ve Vídni);
 přípravy konference k tématu rozvojové efektivnosti a jednání pracovní skupiny CONCORD ve
Španělsku v závěru španělského předsednictví Rady EU (červen 2010);
 účasti na workshopech k rozvojové efektivnosti ve Varšavě (září a listopad 2010).
V celosvětovém procesu Otevřeného fóra se DWW prostřednictvím zastupování FoRS v GFG v roce 2010
podílelo:
 na jednání GFG v Mexiku (leden 2010), kdy byl FoRS prodloužen mandát a Daniel Svoboda byl
zvolen jedním ze dvou předsedů GFG, a následně v Istanbulu (září/říjen 2010), kde byl FoRS jako
zástupce nových členských zemí opětovně zvolen do GFG;
 na výběru koordinátorky Otevřeného fóra;
 na přípravě komunikační strategie Otevřeného fóra;
 na činnosti Task Team on CSO Development Effectiveness and Enabling Environment v Bruselu
(duben 2010) a Istanbulu (říjen 2010); tato pracovní skupina je součástí OECD/DAC Working Party
on Aid Effectiveness a jsou v ní zastoupeni donoři, vlády rozvojových zemí a CSO; jejím smyslem je
lépe poznat a definovat role jednotlivých aktérů v rozvoji a prosadit podmínky, ve kterých se
mohou všichni aktéři plně uplatnit;
 na přípravě a následně na moderování globálního setkání Otevřeného fóra v Istanbulu (přelom
září a října 2010), včetně zapojení do užšího týmu připravujícího návrh konsensu na rámcových
principech rozvojové efektivnosti CSO, které byly účastníky následně odsouhlaseny;
 na finalizaci výkladu a na přípravě indikátorů jednotlivých principů efektivnosti a na schválení
politické strategie Otevřeného fóra (konec roku 2010 a začátek roku 2011).
Mezi další aktivity DWW související s mezinárodní výměnou zkušeností a s budováním kapacit a nových
partnerských sítí patřilo mimo jiné:
 dokončení manuálu rumunské zahraniční rozvojové
institucionálního nastavení (únor až červen 2010);

spolupráce

včetně

doporučení

 odborná záštita a aktivní účast ve virtuální konferenci IDEAS/AfrEA k tématu evaluace Pařížské
deklarace a efektivnosti rozvoje (duben až červen 2010), včetně přípravy souhrnu všech příspěvků
a překladu nejdůležitějších z nich do češtiny (viz také výstup 1);
 účast ve čtvrtém týdnu mezinárodní evaluační školy IPDET v kanadské Ottawě na přelomu června
a července 2010 a příprava a realizace výročního zasedání asociace IDEAS;
 společně se Slovenskou evaluační společností příprava a realizace čtvrtého mezinárodního
evaluačního tréninku, který v říjnu 2010 pod názvem Slovak DET proběhl ve slovenských
Mošovcích (viz Výstup 3);
 účast a lektorování na mezinárodní konferenci Evropské evaluační společnosti v Praze (říjen 2010);
 ale také například posilování spolupráce mezi Čechy
a Vietnamci a mezi vládními úřady obou zemí; příkladem
je studijní cesta zástupců vietnamských institucí do ČR,
během níž jsme mj. uspořádali Kulatý stůl „Vietnamci v
ČR a Češi ve Vietnamu – společná příležitost“ (říjen
2010) a následná cesta zástupců českých institucí do
Vietnamu, spojená mimo jiné s realizací další společné
konference DWW a Vietnamského fondu životního
prostředí na téma vzájemné spolupráce při ochraně
životního prostředí (listopad 2010).
Výstup 3 – Posílený networking v rámci zemí Visegrádské čtyřky: EURODET 2010. Jako konkrétní
příklad vyšší formy spolupráce v regionu byly využity znalosti a zkušenosti z evaluačních tréninků Czech
DET 2007-2009 a byl zorganizován čtvrtý ročník pod názvem Slovak DET 2010 na Slovensku. Trénink

podpořilo MZV SR, Ministerstvo financí SR, UNDP RBEC a Velvyslanectví USA v Bratislavě. DWW nabídlo
své zkušenosti a kapacity a podílelo se na organizaci a zabezpečení školení ve spolupráci s partnerskou
Slovenskou evaluační společností. Hlavními lektory byli opět Ray C. Rist a Linda G. Morra-Imas, Daniel
Svoboda působil jako facilitátor při výuce a praktických
cvičeních. Ohlas Czech DET je dobrou vizitkou České
republiky (která podpořila prostřednictvím dotace MZV
ČR z programu ZRS první tři ročníky) a příkladem toho, že
nový donor resp. nová členská země EU může přinášet
specifické přidané hodnoty a významně ovlivňovat
metodické postupy. O realizaci tohoto školení projevilo
zájem také Slovinsko, Švýcarsko a Srbsko, výhledově je
tedy možné počítat s rozšířením školení do dalších NMS,
případně do evropských zemí mimo EU. Nad rámec
plánu loňského projektu proběhlo v roce 2010 jednání
s Evaluation Unit EuropeAid (nyní DEVCO), jehož výsledkem je záměr uspořádat ve spolupráci s námi
navazující komplementární evaluační školení Evropské komise speciálně pro vládní instituce z nových
členských zemí EU.
Cílem projektu DEFNET je národní a mezinárodní networking organizací občanské společnosti z NMS
a evropských zemí mimo EU v oblasti efektivnosti rozvoje. Pod tím si představujeme zejména
schopnost formulovat a obhajovat vlastní názory a stanoviska, schopnost nalézat vzájemnou shodu na
společných prioritách (vycházejících z historického kontextu) a také schopnost jejich společného
prosazování. Nalezení společných principů by mělo následně vést k silnější spolupráci v konkrétních
projektech a programech a při tvorbě evropských rozvojových politik.
Za indikátory úspěšnosti jsme pro rok 2010 zvolili minimálně 3 společné akce nebo stanoviska k tématu
efektivnosti rozvoje ze strany NMS (v období 2010-2011) a zastoupení minimálně 4 NMS (minimálně 20
účastníků z NMS celkem) mezi absolventy mezinárodního evaluačního školení Slovak DET 2010.
V roce 2010 se uskutečnily čtyři společné akce – seminář v rámci projektu CASE v únoru 2010 Praze,
panelová diskuse k rozvojové efektivnosti a následný specializovaný seminář ve Varšavě (září a listopad
2010) a společný projekt k tématu rozvojové efektivnosti organizací sítě Sue Ryder (zakončený
společným seminářem v Praze v září 2010). Kromě toho byl připraven a projednán návrh Kodexu
efektivnosti organizací sdružených v platformě FoRS. Návrh byl také prezentován při akcích v Polsku, při
globálním setkání Otevřeného fóra v Istanbulu a při jednání pracovní skupiny CONCORD v Bruselu.
Tréninku Slovak DET 2010 se zúčastnilo 44 odborníků z 11 zemí, z toho 32 z nových členských zemí EU
(Slovensko, ČR, Slovinsko) a další z transformujících se zemí - Ukrajiny, Gruzie, Srbska a Albánie.
Aktuálním úkolem je zajistit účast nových členských zemí na plánovaném evaluačním semináři Joint
Evaluation Unit (DEVCO 03). V současné době již potvrdili zájem zástupci centrálních úřadů z ČR,
Slovinska, Rumunska, Maďarska a Estonska (seminář se patrně uskuteční v listopadu 2011 ve Vídni). Na
přípravě a realizaci semináře by se kromě DWW měla podílet také Slovenská evaluační společnost. Účast
by měla být umožněna rovněž zástupcům dalších evaluačních společností, projednáváme možnost
zapojení nestátních organizací z nových členských zemí EU.
Dlouhodobým záměrem všech aktivit DWW je zvýšení efektivnosti zahraniční rozvojové spolupráce.
V rámci projektu chceme k tomuto záměru přispět prostřednictvím lepší spolupráce mezi jednotlivými
rozvojovými aktéry a vyššího zapojení NMS do globálního procesu Open Forum for CSO Development
Effectiveness, což by mělo vést k plnému využití jejich transformačních zkušeností, přidané hodnoty
a potenciálu. Důraz je kladen jak na principy vlastní efektivnosti, tak na tzv. enabling environment příznivé prostředí ze strany dalších aktérů. Tento záměr je platný rovněž pro další roky projektu.
Indikátorem dosažení toho záměru by mělo být prosazení stanovisek NMS do agendy 4. Fóra na vysoké
úrovni v Busanu v listopadu 2011 a aktivní zapojení minimálně 5 NMS do procesu CSO Development
Effectiveness na evropské nebo světové úrovni do roku 2011. Druhý z indikátorů byl již výrazně
překročen, v roce 2010 se procesu účastnili zástupci organizací z České republiky, Slovenska, Polska,

Bulharska, Malty, Litvy a Maďarska a dále z Turecka, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Makedonie,
Srbska, Moldavska, Kosova, Albánie a ze zemí bývalého Sovětského svazu (Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie,
Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Tádžikistán, Kyrgyzstán). Za aktivní příspěvek je možné považovat také
společné úsilí o zvýšení rozvojové efektivnosti organizací Sue Ryder - do projektu, na kterém se DWW
podílelo, se zapojily organizace z ČR, Anglie, Polska, Albánie, Kosova a Malawi.
Podle našeho názoru dosavadní průběh a výsledky projektu prokázaly jeho smysluplnost a vliv na
spolupráci na národní úrovni i na celosvětový proces Otevřeného fóra. Pro zajištění dlouhodobých
dopadů bude nezbytné navázat na úspěšnou práci v předchozích letech a využít silnou pozici ČR, kterou
si v mezinárodním procesu zaměřeném na efektivnost rozvoje české nestátní neziskové organizace
vybudovaly. Naše pokračující zapojení bude důležité zejména v roce 2011, kdy budou kulminovat aktivity
všech rozvojových aktérů směřující ke čtvrtému Fóru na vysoké úrovni k efektivnosti pomoci v Jižní
Koreji. Období po tomto celosvětovém setkání bude rozhodující pro to, zda se podaří využít výsledky
evaluace naplňování a dopadů Pařížské deklarace a naplnit dohodnuté závazky k prosazení rozvojové
efektivnosti v praxi. DWW se bude dané problematice nadále plně věnovat.
Jsme přesvědčeni, že Česká republika může být mezi prvními donory, kteří využijí výsledky konzultací
s neziskovými organizacemi a připojí se k jejich úsilí o zvýšení efektivnosti rozvoje. V první fázi lze
společně diskutovat úpravu metodik řízení projektového cyklu, ve střednědobém horizontu pak úpravu
finančních mechanismů a postupné zvyšování rozpočtu bilaterální, trilaterální a multilaterální rozvojové
spolupráce. Ve stejném duchu by měla ČR prosazovat nezbytné změny na evropské a světové úrovni,
zejména ve strukturách Evropské unie, OECD a OSN.

CESTA K VÝSLEDKŮM / ROAD TO RESULTS
Cílem projektu Cesta k výsledkům zahájeného v roce 2010 a podporovaného z dotačního programu MZV
„Rozvojové vzdělávání a osvěta“ je koordinované zavedení vysokoškolského vzdělávacího programu pro
management a evaluace rozvojových intervencí, který by měl vycházet z mezinárodně uznávaných
postupů a současných trendů. Tento dílčí cíl úzce souvisí s průřezovou nutností spolupráce mezi všemi
rozvojovými aktéry a s tématem rozvojové efektivnosti, která musí být založena na managementu a na
evaluacích zaměřených na výsledky, tedy na pozitivní a udržitelné dopady rozvojových intervencí.
K dosažení stanoveného cíle byly pro rok 2010 navrženy tři konkrétní výstupy:
Výstup 1. Studijní materiály pro oba moduly - pro projektový management a pro evaluace rozvojových
projektů a programů. Na konci roku 2010 měly být k dispozici následující studijní materiály:
 Publikace „Management rozvojových projektů“ v českém jazyce – narativní forma vysvětlující
jednotlivé principy projektového managementu (postupy a doporučené formáty pro jednotlivé
fáze projektového cyklu, role jednotlivých zainteresovaných stran, příklady apod.)
Narativní materiály doplnily prezentace kurzu projektového managementu na Metropolitní univerzitě
Praha (MUP) a při školeních na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). V roce 2011 se připravuje
finalizace doplňkových textových materiálů. Součástí výuky byly na obou partnerských školách
samostatné práce studentů, které byly také podmínkou pro získání kreditů.
 Publikace „The Road to Results“, zakoupená od Světové banky
Publikace byla zakoupena a poskytnuta studentům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Lektoři
mají navíc k dispozici interaktivní elektronickou verzi.
 Podklady pro školení jednotlivých lekcí obou modulů ve formátu PowerPoint – nově připravené
přednášky a cvičení pro projektový management v češtině (pilotně testované na MUP)
a aktualizované prezentace pro kurz evaluací z letní školy IPDET 2010 v angličtině (testovány na
ČZU v Praze a následně využity pro školení EURODET 2010 na Slovensku)
Podklady byly připraveny a poskytnuty studentům, na tréninku Slovak DET 2010 byly použity shodné
podklady, doplněny byly ve spolupráci se Slovenskou evaluační společností případové studie pro
skupinovou práci.

Výstup 2. Panel lektorů - na konci roku 2010 měli být k dispozici minimálně čtyři ověření lektoři
(2 interní, 2 externí), kteří v průběhu roku absolvovali praktický test pilotního školení (training by doing)
a byli hodnoceni ze strany studentů a ostatních zapojených lektorů. Dále měli být identifikováni
a vyzkoušeni další lektoři pro jednotlivé moduly a specializované lekce.
Vzhledem k časovým dispozicím kurzů na obou vysokých školách a redukovanému rozpočtu byli do
přípravy a lektorování zapojeni zejména interní lektoři – Tereza Němečková a Lenka Adamcová na MUP
a Jan Banout a Petra Chaloupková na ČZU; kurzy na MUP doplnil samostatným seminářem externí lektor
Daniel Svoboda (který působil jako facilitátor také na školení Slovak DET 2010 v Mošovcích a realizoval
semináře na VŠE a pro Arcidiecézní charitu Praha). Kromě toho se do přípravy školících modulů
projektového managementu zapojili další členové DWW, zejména Jan Štejfa, Simona Kosíková, Monika
Přibylová a Petr Honskus, kteří je testují také při manažerském školení realizovaném ve Vietnamu.
Výstup 3. Doporučení pro úpravu vzdělávacího programu a pro zvýšení efektivnosti systému české ZRS
- na konci roku 2010 měla být připravena doporučení pro finální úpravu testovaných vzdělávacích
modulů a průběžně měly být na základě zkušeností lektorů a dalších členů týmu poskytovány komentáře
a doporučení k nově nastavovanému systému a metodikám ZRS ČR.
Výsledky hodnocení seminářů ze strany studentů i lektorů a veškerá doporučení budou využita při
aktualizaci školících programů, další semináře proběhnou v zimním semestru školního roku 2011/2012.
V lednu 2011 bylo prostřednictvím platformy FoRS a následně také samostatně předloženo stanovisko
DWW k návrhu nové metodiky projektového cyklu bilaterálních projektů zahraniční rozvojové
spolupráce ČR. Stanovisko vycházelo z modelu projektového managementu připraveného na základě
současných trendů a probíhajících mezinárodních diskusí, účelem našeho návrhu je soulad českých
postupů s postupy ostatních donorů. Současně se snažíme prosadit potřebné úpravy postupů hodnocení
a dokumentace rozvojových intervencí na mezinárodní úrovni. V průběhu roku 2010 byly obdobným
způsobem diskutovány připomínky k nové metodice evaluací. Prostřednictvím platformy FoRS jsme
rovněž připomínkovali novou Koncepci ZRS ČR.
Cílem projektu je koordinované zavedení vzdělávacího programu PCM (Project Cycle Management /
management projektového cyklu) a evaluací rozvojových projektů a programů na vybraných vysokých
školách, jejichž absolventi se přímo zapojují nebo se mohou zapojit do realizace zahraniční rozvojové
spolupráce. Současně je nutné doplnit, že principy řízení k výsledkům se musí uplatňovat také v dalších
oblastech lidské činnosti, a proto má navrhovaný program velký přesah mimo oblast ZRS.
Indikátorem dosažení tohoto cíle mělo být opakované zařazení kurzu PCM na MUP a kurzu týkajícího se
evaluací na ČZU v Praze do akreditovaných oborů studia ročníku 2011/2012 a převzetí těchto kurzů resp.
jeho metodik minimálně na dvou dalších vysokých školách nejpozději v průběhu let 2012 a 2013 (lze
ověřit mj. na www.rozvojovastudia.cz). Současně očekáváme narůstající zájem studentů o absolvování
těchto předmětů (sledovány budou statistiky jednotlivých škol). Bezprostředním úkolem bylo praktické
ověření vzdělávacího programu v průběhu zimního semestru 2010/2011. Indikátorem úspěchu jsou
pozitivní výsledky evaluace pilotních kurzů a schválení návrhu studijního plánu (náplň, metodika
a hodnocení) na partnerských vysokých školách pro další období. Předpokládali jsme, že v prvním roce
kurzy absolvuje 15 studentů na MUP a 20 studentů na ČZU v Praze.
V zimním semestru 2010/2011 absolvovalo kurz managementu rozvojových projektů na MUP 7 studentů
v prezenční a 17 studentů v kombinované formě studia. Na ČZU dokončilo kurz evaluací celkem 14
studentů. Kurzy jsou na obou školách zařazeny do plánu i pro ročník 2011/2012, uvažuje se o aplikaci
obou modulů na obou školách. Pokračovat by měly také přednášky na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Záměrem projektu je přispět ke zvýšení efektivnosti projektů, programů a politik zahraniční rozvojové
spolupráce ČR, a to jak na úrovni intervencí realizovaných bilaterálně či multilaterálně v rozvojových
zemích, tak při podpůrných rozvojových projektech realizovaných v ČR resp. v rámci EU.
Tohoto záměru lze dosáhnout pouze zvýšeným důrazem na kvalitu a dopady rozvojové spolupráce, tedy
důraznějším řízením zaměřeným na skutečné výsledky - na pozitivní a udržitelné dopady na život lidí
v rozvojovém světě. Kvalitní vzdělávací program je pro pochopení a praktickou aplikaci správných

principů projektového managementu základním předpokladem. Vliv na dosažení záměru však nelze
přisuzovat jednotlivému projektu, a proto bude záležet na mnoha dalších faktorech, zejména na
přístupu k managementu ZRS ze strany donorských institucí včetně MZV ČR, České rozvojové agentury či
Evropské komise.
Indikátory úspěchu na úrovni dlouhodobého záměru lze obtížně kvantifikovat, protože zásadním
měřítkem je kvalitativní charakteristika. Na úrovni technické doporučujeme hodnotit zvyšující se podíl
pozitivních výsledků evaluací českých rozvojových projektů (pozitivní trend) v průběhu následujících pěti
let po opětovném zahájení evaluací české ZRS. Za další ukazatel zlepšení současné situace považujeme
průběžné zveřejňování výsledků evaluací a reakcí na evaluační doporučení (u každého doporučení musí
být jasné, zda bude doporučení akceptováno a kdo, jak a do kdy je odpovědný za jejich naplnění) - tento
předpoklad je nezbytný pro smysluplnost a transparentnost české ZRS. Využitelnost výsledků evaluací by
mělo dokumentovat zapracování minimálně 50 % evaluačních doporučení do praxe (doporučujeme
sledovat v letech 2013-2015, po plném zavedení nového systému evaluací).
Na úrovni obecného vnímání účelnosti a efektivnosti ZRS bychom považovali za úspěch narůstající
podporu ZRS ze strany české veřejnosti, neboť tu lze získat pouze za předpokladu, že výsledky ZRS budou
prokazatelně pozitivní a smysluplné. Ověření tohoto předpokladu bude vyžadovat opakované průzkumy
veřejného mínění na celostátní úrovni (optimálně v letech 2011 a 2015, v návaznosti na předcházející
průzkumy zadávané ze strany MZV ČR), zohledněny však musí být vlivy ekonomické a případné
pokračující politické krize. Také v tomto případě musíme sledovat vývoj v horizontu minimálně pěti
následujících let.
Důležitým signálem pro možné naplnění záměru by mohlo být mezinárodní zavedení návrhu tzv.
Standardního hodnotícího rámce (Standard Assessment Framework), na kterém pracujeme v evaluační
asociaci IDEAS. Navrhovaný přístup by měl sjednotit požadavky na dokumentaci a hodnocení
jednotlivých etap projektového cyklu rozvojové spolupráce a zdůraznit klíčový aspekt udržitelných
pozitivních dopadů pro život lidí v rozvojových zemích, mj. prostřednictvím sdílené odpovědnosti, vyšší
transparentnosti a větší flexibility na úrovni projektových aktivit a mechanismů financování.

SPOLUPRÁCE S VIETNAMEM
Naše občanské sdružení pracuje ve Vietnamu od roku 2004, kdy jsme byli zapojeni do evaluace dvou
projektů české zahraniční rozvojové spolupráce a účastnili se mezinárodní identifikační mise
organizované kanadskou rozvojovou agenturou CIDA v rámci trilaterálního programu ODACE. Od roku
2005 realizujeme ve Vietnamu vlastní rozvojové projekty a od roku 2006 do roku 2009 jsme se podíleli
na facilitaci a koordinaci dalších českých projektů rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.
V roce 2010 naše občanské sdružení zahájilo dvouletý „Program of improvement of social &
environmental responsibilities in Ho Chi Minh City“, hrazený Francouzskou rozvojovou agenturou (AFD)
a realizovaný pro Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company (HFIC) a klienty
tohoto rozvojového fondu (místní úřady, nemocnice,
stavební firmy v sociální výstavbě a environmentální
společnosti). V návaznosti na uzavřené memorandum
o spolupráci mezi DWW, Vietnamským fondem životního
prostředí (VEPF – Vietnam Environment Protection Fund)
a Státním fondem životního prostředí České republiky
(SFŽP) jsme se rovněž podíleli na dvou projektech VEPF
podpořených z fondu malých projektů Zastupitelského
úřadu ČR v Hanoji: „Construction of Ceramic Drying
Rooms – Clean Air for Bat Trang Ceramic Handicraft
Village“ a „Preserving Heritage – Protecting Future: Towards Sustainable Protection of Ha Noi Lake
System with the Community Participation“.

V rámci přímé spolupráce s VEPF jsme zorganizovali další studijní cestu 8 odborníků VEPF, MONRE –
Ministry of Natural Resources and Environment a Viet Nam State Bank do České republiky ve dnech
1.10. až 9.10.2010. Součástí byla mj. organizace Kulatého stolu „Vietnamci v ČR a Češi ve Vietnamu –
Společná příležitost“ spojeného s českou oslavou 1000 let Hanoje (pod záštitou poslance Evropského
parlamentu pana Jana Zahradila), školení na MŽP a SFŽP a návštěva filmového festivalu Ekofilm
v Českých Budějovicích.
Na tuto studijní cestu navázala cesta českých odborníků do Vietnamu, jíž se zúčastnila první náměstkyně
MŽP ČR paní Rut Bízková a pan Petr Krupa a dále zástupci SFŽP ČR, České rozvojové agentury (ČRA),
Evropského parlamentu a našeho občanského sdružení. Součástí programu byla návštěva lokalit českých
projektů ve Phong Khe a Bat Trang a v pořadí již čtvrtá mezinárodní konference na téma spolupráce mezi
ČR a Vietnamem v oblasti ochrany životního prostředí, konaná 3.11.2010 v Hanoji pod názvem „Vietnam
Environment Protection Fund with Clean Development Mechanism and Communicative Education in
Environmental Protection“.
Konference pod záštitou prvního náměstka MONRE pana
Nguyen Thai Lai a první náměstkyně MŽP ČR paní Rut
Bízkové se zúčastnilo přes 220 odborníků (VEPF, česká
delegace a ZÚ, zástupci MONRE a DONRE z několika
provincií severního Vietnamu, Ministry of Financing;
Ministry of Industry and Commerce; UNIDO; GEF in VN;
Kyoto Energy office in VN; vietnamské banky;
Environmental Fund of Hanoi City, zástupci provincií Baria
Vung Tau, Dong Nai, Quang Ninh; environmentální
společnosti ze severního Vietnamu; společnosti zabývající
se CDM a energetikou, konzultační a obchodní organizace, výzkumné ústavy, Oil and gas Corporation,
Electronic Corporation, Hydraulic Company; vzdělávací a
tréninková centra; novináři z vietnamských médií včetně
státní televize). Konference byla zahájena prvním
náměstkem MONRE, panem Nguyen Thai Lai a
velvyslancem ČR ve Vietnamu, panem Michalem Králem.
V dopoledním programu vystoupili se svými příspěvky
zástupci VEPF
a vietnamských institucí a organizací,
odpolední blok byl věnován hlavně české delegaci –
prezentacím zástupců MŽP, SFŽP ČR, České rozvojové
agentury a DWW.
Při této cestě byl Vietnamské asociaci obětí Agent Orange
(VAVA) v provincii Thai Binh za účasti velvyslance České
republiky ve Vietnamu pana Michala Krále a zástupců
vládních institucí z obou zemí předán první výtěžek
veřejné sbírky na rekonstrukci rehabilitačního střediska
pro děti postižené dioxiny. Sbírku jsme v roce 2010 zahájili
společně se Svazem Vietnamců v České republice a
partnerským občanským sdružením INFO-DRÁČEK, které
bylo při předávání finančního daru v Thai Binh a při
dalších společných akcích ve Vietnamu zastoupeno svou
patronkou, Miss Vietnam ČR 2009 Mai Anh Nguyen. Mai Anh předala VAVA svůj osobní dar 10 000 Kč
a postiženým rodinám přispěli také ostatní účastníci delegace. Sbírka bude pokračovat do roku 2013.
Z dosavadních návštěv rehabilitačního centra v Thai Binh byla zpracována rozsáhlá fotodokumentace
a s organizací VAVA byly odsouhlaseny prioritní požadavky na pomoc z ČR, zahrnující zejména zajištění
financování odborného personálu centra, zdravotnického vybavení a rehabilitačních pomůcek pro
středisko a chráněné dílny. Po předání prvního příspěvku sbírky si česká delegace prohlédla právě
rekonstruované prostory a následně navštívila dvě rodiny s postiženými dětmi ve venkovských oblastech

provincie. Předseda DWW také poskytl rozhovor pro státní televizi VTV 4, zaměřený na problematiku
následků kontaminace dioxiny a jejich možné eliminace.
Zdravotní následky používání Agent Orange během americko-vietnamské války se projevují v některých
případech ještě ve čtvrté generaci. Ve Vietnamu zatím stále není dostatečná informovanost o možných
zdravotních komplikacích souvisejících s výskytem dioxinů v potravinovém řetězci a neexistuje systém
péče o postižené ani systém jejich zapojení do společnosti. Rehabilitace kontaminovaných území je pak
dalším problémem, který vyžaduje urgentní řešení.
Se Svazem Vietnamců v ČR, občanským sdružením INFO-DRÁČEK a společností Viet Media jsme také
zahájili přípravu druhého ročníku soutěže Miss Vietnam
České republiky, jejíž finále proběhlo v pražském areálu
SAPA 28.1.2011. Tato akce vyvolala velký zájem veřejnosti
a médií. Finálového večera se zúčastnil mj. vietnamský
velvyslanec pan Do Xuan Dong, ministr zahraničních věcí
pan Karel Schwarzenberg a první náměstek pan Tomáš
Dub, první náměstkyně MŽP paní Rut Bízková a další
pracovníci MŽP, ředitel České rozvojové agentury pan
Michal Pastvinský, poslanec Evropského parlamentu pan
Jan Zahradil, zástupci Magistrátu hlavního města Prahy
a další osobnosti. Výtěžek akce bude rovněž použit pro podporu rehabilitačního střediska v Thai Binh.
V roce 2010 se stala patronkou našeho občanského
sdružení první vicemiss Miss Vietnam ČR 2009, studentka
Thu Trang Nguyen. Thu Trang se účastnila všech našich
akcí v ČR a společně připravujeme další aktivity.
Práci ve Vietnamu a pro Vietnam se budeme s plným
nasazením nadále věnovat. V roce 2011 budeme
pokračovat v projektu zaměřeném na zavádění
environmentálních manažerských systémů v oblasti Ho
Chi Minh City, připravujeme výroční pátou konferenci
s VEPF, bude pokračovat veřejná sbírka na podporu
rehabilitačního střediska v Thai Binh a ve spolupráci s občanským sdružením INFO-DRÁČEK a se Svazem
Vietnamců v ČR budeme organizovat soutěž Miss Vietnam České republiky 2011 a další akce na
posilování přátelských vztahů, kulturních vazeb a otevřené spolupráce mezi majoritní společností
a vietnamskou komunitou v ČR.

SHRNUTÍ
Občanské sdružení DWW v roce 2010 úspěšně pokračovalo v prosazování potřebných změn v oblasti
zahraniční rozvojové spolupráce a rozšiřovalo vztahy s národními a mezinárodními partnery:
 Navrhli jsme nebo připomínkovali řadu strategických a metodických dokumentů.
 Usilovali jsme o zvyšování kvality rozvojových projektů prostřednictvím konzultací a průběžných
školících aktivit (zejména semináře na třech pražských vysokých školách a mezinárodní evaluační
trénink Slovak DET 2010).
 V platformě FoRS, konfederaci CONCORD a v celosvětovém procesu Otevřeného fóra jsme
podstatnou měrou přispěli ke konsensu na Istanbulských principech a k dokončení Kodexu
efektivnosti FoRS.
 V Task Team on CSO Development Effectiveness and Enabling Environment jsme pracovali na
projednání podmínek příznivého prostředí pro plné uplatnění rozvojových rolí všech aktérů.
 V mezinárodní evaluační asociaci IDEAS jsme iniciovali přípravu návrhu Standardního hodnotícího
rámce pro všechny typy a fáze rozvojových intervencí.

 Prohloubili jsme naše přátelské vztahy s vietnamskými partnery ve Vietnamu i v ČR a podařilo se
nám získat politickou a částečně i finanční podporu pro pokračování vzájemné spolupráce.
 V roce 2010 jsme společně se Svazem Vietnamců v ČR a občanským sdružením INFO-DRÁČEK
zahájili tříletou veřejnou sbírku na rekonstrukci rehabilitačního střediska v provincii Thai Binh pro
děti postižené dioxiny. Sbírka je registrována Magistrátem hlavního města Prahy pod č.j. SMHMP/312017/2010. Finanční příspěvky je možné zasílat na bankovní účty 235581188/0300
(CZK) a 198711595/0300 (USD) nebo lze přispět do pokladniček nebo formou DMS při našich
společných akcích.

VÝHLED NA ROK 2011
V roce 2011 budou hlavní aktivity DWW směřovat k prosazení stanovisek organizací občanské
společnosti (Otevřeného fóra a platformy Better Aid) a návrhů mezisektorového Task Team při jednání
4. Fóra na vysoké úrovni k efektivnosti pomoci v jihokorejskému Busanu a zejména k následnému
zavedení odsouhlasených principů v rozvojové praxi.
Pokračovat budou naše metodické a školící aktivity, včetně nových kursů na třech vysokých školách
(MPU, ČZU a VŠE) a 5. ročníku mezinárodního evaluačního tréninku EPDET - European Program for
Development Evaluation Training. Metodickým otázkám se budeme věnovat rovněž v činnostech pro
mezinárodní evaluační asociaci IDEAS a Českou evaluační společnost.
Speciální kapitolou opět bude naše spolupráce s Vietnamem. Na rok 2011 máme velmi ambiciózní plány,
zahrnující rozšíření našich odborných projektů ve Vietnamu, pokračující podporu rehabilitačního
střediska v Thai Binh a řadu akcí v ČR, včetně přípravy 3. ročníku Miss Vietnam ČR 2011.
Věříme, že naše rozvojové vize a aktivity mají smysl a cítíme stále silnější podporu od našich partnerů
a cílových skupin. Jejich důvěru rozhodně nechceme zklamat, navíc nás výsledky naší práce opravdu
těší a nové výzvy motivují. Přestože ekonomická a politická situace není předvídatelná, rozvojová
spolupráce je také o srdci a přesvědčení. Tyto dva klíčové aspekty efektivnosti garantovat můžeme.

FINANČNÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2010
Přehled hospodaření občanského sdružení Development Worldwide předkládáme v kopii účetní závěrky
(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha). Účetnictví za rok 2010 prošlo účetním auditem, realizovaným
nezávislou auditorkou Ing. Blankou Hálovou. Výrok auditorky je přiložen před účetní závěrkou.
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádné události, která by měla významný vliv na činnost občanského
sdružení a měla by být promítnuta v účetnictví roku 2010.

STRUČNÉ INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ DWW
PRIORITNÍ OBLASTI ČINNOSTI DWW
ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA
(semináře, workshopy, konference, publikace)

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

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

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

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

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

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

ČLENSKÁ ZÁKLADNA DWW
DWW má v současné době 27 aktivních členů a jejich odborná zkušenost pokrývá širokou škálu
rozvojových problémů, zejména v následujících oblastech:








ochrana životního prostředí, včetně environmentálních manažerských systémů a vzdělávání
geologie a sanační geologie, hydrogeologie, geochemie, hodnocení environmentálních rizik
komunitní práce - ochrana zdraví, sociální péče, práce s dětmi
rozvojové vzdělávání a osvěta
finanční nástroje udržitelného rozvoje a budování rozvojových institucí
budování systémů zahraniční rozvojové spolupráce

Zahraniční pracovní zkušenosti členů DWW pokrývají 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  Jihoafrická republika  Jordánsko  Kambodža  Kamerun
 Kanada  Kosovo  Lotyšsko  Libye  Litva  Lucembursko  Maďarsko  Makedonie  Malajsie
 Malawi  Mali  Maroko  Mexiko  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.

