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Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější!
Přispějte odesláním dárcovské SMS na číslo:

87 777
ve tvaru: DMS DETIVIETNAM
nebo: DMS ROK DETIVIETNAM
na projekt:

„Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu“

Projekt partnersky realizují občanská sdružení Development Worldwide
a Info-Dráček ve spolupráci se Svazem Vietnamců v České republice.
Cílem projektu je podpořit rekonstrukci a provoz rehabilitačního střediska
a školícího centra pro postižené následky dioxinových postřiků (Agent Orange)
z doby americko-vietnamské války.
V provincii Thai Binh trpí následky intoxikace svých rodičů a prarodičů dioxiny
4450 dětí, některým z nich může zdravotní péče a praktické vzdělávání pomoci
získat novou životní motivaci a najít šanci na uplatnění ve společnosti.
Asociace obětí Agent Orange VAVA poskytuje zdravotní služby a učí postižené děti
vytvářet umělecké dřevěné obrazy, brousit šperky a další řemesla. Na další školení
a léčbu není dostatek prostředků, na platy odborného personálu ani na provoz
centra stát nepřispívá a činnost je tak zcela závislá na sponzorech.
Cena DMS je 30 Kč, rehabilitační středisko v Thai Binh obdrží 27 Kč. Přispět
můžete jednorázově (SMS ve tvaru: DMS DETIVIETNAM) nebo částkou 30 Kč
měsíčně po dobu jednoho roku (SMS ve tvaru: DMS ROK DETIVIETNAM).
Více o DMS na www.darcovskasms.cz

Projekt není pouhým projevem solidarity s postiženými, ale také důkazem zájmu
o vzájemné poznávání, pochopení a přátelství. Děkujeme za vaši podporu!

Úvodem
V roce 2011 uplynulo již deset let od založení Občanského sdružení Development Worldwide (DWW).
Spousta našich vizí se zpočátku zdála spíše utopií, ale výsledky naší práce nám potvrdily, že má cenu
snažit se své sny realizovat. Namátkou:
 V letech 2001 a 2002 jsme se pokusili začít měnit přístupy k rozvojovým projektům
prostřednictvím školení projektového managementu. V roce 2011 je většina našich doporučení
zakomponována do oficiálních metodik zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, ale také
na Slovensku a částečně v Maďarsku, Rumunsku, Litvě a Lotyšsku. Podle našich metodik školí
minimálně tři vysoké školy (Česká zemědělská univerzita v Praze, Metropolitní univerzita Praha a
Vysoká škola ekonomická v Praze).
 V roce 2003 jsme se zapojili do činnosti mezinárodní evaluační asociace IDEAS (International
Development Evaluation Association) a v letech 2006 – 2012 jsem měl tu čest pracovat ve správní
radě, z toho poslední tři roky ve funkci Vice-Presidenta. V roce 2008 vznikla Česká evaluační
asociace.
 V roce 2007 jsme s lektory kanadského programu IPDET připravili první evaluační letní školu Czech
DET a v roce 2012 proběhne již šestý ročník pod novým názvem EPDET – European Program for
Development Evaluation Training (z toho již podruhé na Slovensku). Loňského ročníku se
zúčastnilo 56 odborníků z 20 zemí…
 V roce 2006 jsme stáli u zrodu reakce organizací občanské společnosti (CSO) na Pařížskou
deklaraci k efektivnosti pomoci, v roce 2007 se tohoto tématu ujala platforma FoRS, v roce 2008
byl zahájen globální proces Otevřeného fóra pro rozvojovou efektivnost CSO, v roce 2010 byly
přijaty Istanbulské principy rozvojové efektivnosti CSO, v roce 2011 členské organizace FoRS
schválily vlastní Kodex efektivnosti a ve stejném roce se všichni hlavní rozvojoví aktéři shodli na
Globálním partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci. V roce 2012 vznikne sloučením procesů
Otevřeného fóra a BetterAid nová světová platforma CSO Partnership for Development
Effectiveness. U všeho jsme byli a budeme. Zvýšení sebevědomí a odpovědnosti českých
nevládních neziskových organizací a jejich zvyšující se vliv na mezinárodní dění je obrovským
úspěchem.
 V roce 2004 jsme byli poprvé ve Vietnamu a v roce 2011 jsme podepsali již třetí společné
memorandum o spolupráci s Vietnamským fondem životního prostředí a Státním fondem
životního prostředí ČR. V roce 2012 bude díky naší iniciativě podepsáno také druhé memorandum
o spolupráci mezi vietnamským Ministerstvem přírodních zdrojů a životního prostředí a českým
Ministerstvem životního prostředí. Ve Vietnamu budeme realizovat již šestou mezinárodní
konferenci a budeme pokračovat v běžících i nových projektech. Za 8 let spolupráce s Vietnamem
jsme pro naše aktivity získali spolufinancování nejen z programu české rozvojové spolupráce ale
také z Kanady, Rakouska, Nizozemí, Dánska a Francie. A také z veřejné sbírky (děkujeme!!).
 V roce 2012 se budeme podílet na organizaci již třetího ročníku soutěže Miss Vietnam České
republiky, již podruhé pod záštitou ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga…
Vietnam zůstává naší srdeční záležitostí, ale naše spolupráce je také důkazem důležitosti chápání
sociálních a kulturních faktorů, dokonalé znalosti prostředí a zejména skutečného partnerství a důvěry.
Věříme, že budeme nejen pro Vietnamce spolehlivým a důvěryhodným partnerem i nadále.
Chceme pokračovat v plnění svých snů. Držte nám palce!

Daniel Svoboda
předseda občanského sdružení Development Worldwide

VÝROČNÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2011
Dlouhodobým cílem DWW je přispívat ke zvyšování rozvojové efektivnosti a posilování partnerství
mezi všemi rozvojovými aktéry. Odpovědnost, otevřenost a sdílení zkušeností je naší základní
strategií.
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 zahraniční 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 rozvjová evaluační asociace IDEAS International Development Evaluation Association, Česká evaluační společnost, Slovenská
evaluační společnost a rovněž instituce skupiny Světové banky či agentury systému OSN. Od druhé
poloviny roku 2008 jsme zastoupeni v tzv. Global Facilitation Group (GFG) globálního procesu
Open Forum for CSO Development Effectiveness. V současné době probíhá transformace
Otevřeného fóra a platformy BetterAid s cílem spojit zapojené organizace v jediném procesu –
CSO Partnership for Development Effectiveness.
e) Rozvojové a humanitární projekty realizované ve Vietnamu – zde pokračuje naše spolupráce
s místními úřady, s neziskovým a soukromým sektorem a s jinými donory.
Činnost DWW probíhá jednak díky neplaceným nebo pouze částečně hrazeným aktivitám našich členů,
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
podpora, odborná a publikační činnost, refundace cestovních nákladů atd.);
 členské příspěvky.

V dalším textu uvádíme přehled činnosti DWW v roce 2011, vztažený k zastřešujícímu projektu
DEFNET dotačního programu České rozvojové agentury „Posilování kapacit a partnerství nestátních
neziskových organizací“ a k projektům podporujícím spolupráci s Vietnamem, které byly také částečně
podpořeny z programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

DEFNET (DEVELOPMENT EFFECTIVENNESS NETWORK – ROAD TO RESULTS)
Projekt byl zahájen v již 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 (CSO – Civil Society Organisations). Cílem projektu je národní a mezinárodní
networking organizací občanské společnosti, včetně CSO z nových členských zemí a evropských zemí
mimo EU, v oblasti efektivnosti rozvoje.
K dosažení stanoveného cíle byly pro rok 2011 stanoveny tyto čtyři výstupy:
Výstup 1 - Prosazení tématu rozvojové efektivnosti organizací občanské společnosti do programu
globálního setkání a konference IDEAS (konané v dubnu 2011 v Jordánsku).
Plánovaný výstup byl dosažen, téma rozvojové efektivnosti CSO bylo do programu konference zahrnuto
a sklidilo velkou odezvu mimo jiné ze strany autorů evaluace Pařížské deklarace. Hlavní aktivity projektu
v tomto bloku zahrnovaly odbornou a organizační přípravu konference IDEAS, kdy součástí aktivity byla
publicita akce a cílená výzva k účasti organizací aktivních v Otevřeném fóru. V IDEAS pracuje Daniel
Svoboda od května 2009 do jara 2012 v pozici Vice-Presidenta (jedná se o neplacenou funkci) a od
počátku svého členství IDEAS v roce 2003 (a po zvolení do Správní rady v roce 2006) usiluje o větší
zapojení nových donorů, jednotlivců a organizací z nových členských zemí EU (NMS). Jsme přesvědčeni,
že role evaluátorů a evaluačních společností je pro hodnocení a zvyšování efektivnosti rozvoje velmi
důležitá. Vzájemná výměna zkušeností posiluje kapacity a sebevědomí NMS a podporuje konkrétní
spolupráci v regionu a na celosvětové úrovni.
Další aktivitou bylo moderování a lektorování
vybraných tematických bloků globální konference
IDEAS. Konference se uskutečnila ve dnech 11. až
15. dubna 2011 v jordánském Ammanu, zúčastnilo
se jí 196 odborníků z více jak 50 zemí a
mezinárodních organizací, z toho 60 zástupců
z neziskových organizací. Odborné příspěvky
konference jsou publikovány na webové stránce
http://www.ideas-int.org
v sekci
Conferences,
k dispozici je zde rovněž fotodokumentace z akce
(Daniel Svoboda je autorem velké části
publikovaných fotografií). Nadále však byla z důvodů nedostatečného financování nízká účast zástupců
z nových členských zemí EU – zastoupena byla pouze Česká republika, Maďarsko a Bulharsko (plus Bosna
a Hercegovina). Na konferenci, která se mj. zabývala předběžnými výsledky druhé fáze evaluace Pařížské
deklarace, jsme prezentovali tři příspěvky:
 Standard Assessment Framework for Policies, Programs and Projects (SAF 3Ps) - A Proposal to Fill
a Gap in the Paris Declaration (v bloku IDEAS Thematic Interest Groups - ITIGs),
 Impact of evaluations matters (v bloku Evidence to Policy: Lessons Learnt from Influential Impact
Evaluations),
 Aid Effectiveness or Development Effectiveness? - Hot Discussion in Times of Turbulence (v bloku
Impact Evaluations: Different Perspectives).
Konference IDEAS přispěla k prosazování profesionálních postupů při hodnocení výsledků rozvojové
spolupráce a širokému zapojení evaluátorů do přípravy námětů a podkladů pro diskuse o principech
rozvojové efektivnosti.
V rámci práce pro IDEAS jsme se dále podíleli na organizaci voleb do Správní rady či na finalizaci příručky
zaměřené na kompetence evaluátorů a manažerů evaluací (příručka je k dispozici na webové stránce
http://www.ideas-int.org/documents/file_list.cfm?DocsSubCatID=48). Pokračuje úzká spolupráce
s Českou evaluační společností (například při přípravě Etického kodexu evaluátora a přípravě výroční
konference, viz dále) a se Slovenskou evaluační společností (zejména při přípravě školení EPDET 2011).

Od roku 2011 je Daniel Svoboda zapojen také do pracovní skupiny Evaluace při Radě pro zahraniční
rozvojovou spolupráci, zúčastnil se jejího zasedání dne 25.3.2011 a připomínkování podkladů.
Výstup 2 reprezentuje náš dlouhodobý závazek podporovat Open Forum for CSO Development
Effectiveness (dále jen Otevřené fórum).
Výstupem je 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). Získali jsme také
významnou podporu ze strany České rozvojové agentury, která jako jediná agentura z nových členských
zemí EU finančně přispěla do společného fondu Otevřeného fóra.
V roce 2011 se DWW podílelo na mnoha aktivitách platformy FoRS a na projektech dalších organizací,
mimo jiné:
 Aktivně jsme se účastnili jednání pracovní skupiny „Efektivnost“ a finalizace Kodexu efektivnosti,
který byl testován v květnu 2011 a následně schválen na Valné hromadě FoRS dne 1. června 2011.
Pozitivním výsledkem je také účast čtyř českých zástupců (2 z DWW, 1 z Charity a 1 z ČRA) na
druhém globálním setkání Otevřeného fóra v Kambodži (červen 2011).
 Průběžně jsme sledovali, vyhodnocovali a připomínkovali dostupné dokumenty a informace
z celosvětového procesu, konzultovali je s českými a zahraničními partnery a navrhovali vlastní
podněty a návrhy.
 Zapojili jsme se do aktivit České evaluační společnosti, včetně několika školení a konference
„Evaluace na rozcestí – Trendy a praxe“ dne 2. června 2011, včetně přednášky a workshopu na
téma „Evaluace dopadů a dopady evaluace“.
Aktivity DWW na evropské úrovni zahrnovaly zejména spolupráci v rámci konfederace CONCORD:
 V rámci pracovní skupiny CSO Effectiveness jsme zapojili do evropských konzultací a mimo jiné
jsme se podíleli na finalizaci CONCORD Position Paper on CSO Enabling Environment for the 4th
High-Level Forum on Aid Effectiveness in Busan, South Korea. Práce probíhá zejména
prostřednictvím internetové komunikace a telekonferencí, setkání skupiny proběhla v dubnu, říjnu
a listopadu 2011 v Bruselu (na dubnovém jednání zastupovala FoRS Zuzana Sládková vzhledem
k paralelní účasti Daniela Svobody na konferenci IDEAS).
V Globální facilitační skupině (GFG) celosvětového procesu Otevřeného fóra DWW zastupuje FoRS,
presidentské země a nové členské země EU:
 Výsledkem společného jednání koordinační
skupiny BetterAid a GFG ve švédském
Harnosandu v březnu 2011 je společné
stanovisko Otevřeného fóra a BetterAid „CSOs
on the Road to Busan: Key Messages and
Proposals“.
 Na navazujícím jednání Task Team on CSO
Development Effectiveness and Enabling
Environment, tedy skupiny zahrnující donory,
partnerské země a CSOs, bylo odsouhlaseno
společné stanovisko „Key Messages for the 4th
High Level Forum on Aid Effectiveness“.
 Další jednání GFG a druhé globální setkání Otevřeného fóra proběhlo v kambodžském Siem Reap v
červnu 2011. Při tomto jednání byl odsouhlasen „The Siem Reap CSO Consensus on the
International Framework for CSO Development Effectiveness“.
 Zúčastnili jsme se také 10. světového setkání sítě CIVICUS a navazujícího jednání Task Team
v kanadském Montrealu v září 2011.
 Připomínkovali jsme také příručky Otevřeného fóra „Implementation Toolkit“ a „Advocacy
Toolkit“ (červen až prosinec 2011).

 Od července do začátku prosince 2011 jsme připomínkovali jednotlivé návrhy (drafty) dokumentu
Busan Partnership for Effective Development
Cooperation a podíleli se na přípravě
pozičních dokumentů organizací občanské
společnosti.
 Podíleli jsme se na přípravě jednání GFG a
Busan Global Civil Society Forum v listopadu
2011 v Busanu a aktivně se zúčastnili jednání
4. Fóra na vysoké úrovni 29. listopadu až 1.
prosince 2011, včetně podílu na finalizaci
závěrečného prohlášení (na základě našich
intervencí se mimo jiné dostaly organizace
občanské společnosti již do úvodního článku
Busanské deklarace).
S budováním nových partnerských sítí souvisí i prohlubující se spolupráce s vietnamskou minoritou v ČR.
Výstup 3 – Odborná spolupráce nových členských zemí a evropských zemí mimo EU.
Komplementárně k procesu Otevřeného fóra jsme se v tomto výstupu zaměřili na problematiku evaluací
rozvojové spolupráce s důrazem na hodnocení teorie změn a dopadů a na využitelnost a využití výsledků
evaluací. V roce 2011 jsme se ve spolupráci se
Slovenskou evaluační společností a lektory kursu
IPDET rozhodli pokračovat v tradici letní školy
Czech/Slovak DET, a to pod novým názvem EPDET
– European Program for Development Evaluation
Training. EPDET 2011 se uskutečnil ve dnech 19. až
25. září 2011 ve Vílanci u Jihlavy. Přijato bylo 56
účastníků z 22 zemí, dalších 16 zájemců zůstalo
mezi náhradníky na čekací listině a 5 dalších již
projevilo zájem o účast v roce 2012. Školení bylo
velmi úspěšné, a proto bylo rozhodnuto, že další
ročník EPDET 2012 proběhne ve spolupráci se
Slovenskou evaluační společností v týdnu od 17. září 2012 na Slovensku. Prostředky na realizaci byly
v roce 2011 zajištěny převážně mimo zdroje české ZRS.
Výstup 4 – Moduly školení projektového managementu (PCM) a evaluací na dvou VŠ.
V roce 2010 byl v rámci projektu „Cesta k výsledkům“ zahájen na České zemědělské univerzitě v Praze
(ČZU) seminář evaluací v angličtině a na Metropolitní univerzitě Praha (MUP) modul projektového
managementu (PCM) v češtině. V akademickém roce 2011/2012 jsme na obou školách testovali oba
paralelní moduly, a to ve formě specializovaných seminářů nebo cvičení. Na ČZU byla využívána také
interaktivní forma výuky Managementu projektového cyklu založená na platformě Moodle.
Na základě zkušeností a zpětné vazby z roku 2010 byly v roce 2011 průběžně aktualizovány stávající
učební podklady (PCM v češtině a evaluace v angličtině) a připraveny nové manuály, přednášky a cvičení
pro modul PCM v angličtině a evaluace v češtině, přičemž evaluační modul vychází z aktualizovaných
podkladů mezinárodního školení IPDET 2011, které jsme obdrželi v polovině července 2011.
Na ČZU byla dále diskutována možnost aktualizace skript „Projects Management and Planning“ z roku
2003, na MUP se zvažuje vydání nových skript pro projektový management v češtině.
Mimo zdroje české ZRS se nám podařilo předběžně zajistit prostředky na překlad publikace Světové
banky „The Road to Results. Designing and Conducting Effective Development Evaluations“ do češtiny,
práce je však podle podmínek licence Světové banky závislá na získání kvalitního vydavatele a
prostředků na tisk. Nadále se proto snažíme najít partnery, kteří by mohli tisk publikace podpořit.

Nad rámec původního plánu byly připraveny dva samostatné kratší kursy zaměřené na přípravu projektů
a na jejich evaluaci (pilotované na Vysoké škole ekonomické v Praze).
Specifickým příspěvkem DWW bylo prosazení některých změn při projednávání návrhu nové Metodiky
projektového cyklu dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. K úpravám
došlo na základě konsensu FoRS, MZV a ČRA a tyto úpravy mimo jiné odpovídají přístupům používaným
při našich školeních a rovněž doporučením mezinárodní tematické skupiny IDEAS (ITIG – IDEAS Thematic
Interest Group) pro zavedení standardního hodnotícího rámce („Standard Assessment Framework for
Policies, Programs and Projects“). V průběhu roku byl také předložen a diskutován návrh nových
formulářů pro dotační programy ČRA. Konečné rozhodnutí o změnách formulářů bylo zatím odloženo.
Na konci roku 2011 bylo také připraveno školení projektového managementu a evaluací pro Slovenskou
agenturu zahraniční rozvojové spolupráce (SAMRS), které bylo realizováno v únoru 2012.
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. Tento cíl je i nadále platný.
Za indikátory úspěšnosti jsme 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 a EPDET 2011.
V rámci plnění prvního indikátoru se tři akce uskutečnily již v roce 2010 - semináře v rámci projektu CASE
v Praze a dvě panelové diskuse k rozvojové efektivnosti ve Varšavě. Organizace FoRS se navíc shodly na
společném stanovisku - přihlášení se ke Kodexu efektivnosti. V roce 2011 pak (kromě spolupráce v rámci
Otevřeného fóra) probíhala příprava společných projektů FoRS a platforem z dalších zemí do výzev
Evropské unie, výsledky budou známy v roce 2012.
Pokud jde o druhý indikátor, 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. Tréninku EPDET 2011 v České republice se zúčastnilo 56 odborníků z 22 zemí,
z toho 30 z NMS (ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko, Rumunsko) a 5 z evropských zemí mimo
EU (Turecko, Kosovo, Albánie, Bosna a Hercegovina, Ázerbájdžán). Stanovený indikátor byl tedy velmi
výrazně překročen.
Dlouhodobým záměrem všech aktivit DWW je zvýšení efektivnosti zahraniční rozvojové spolupráce.
K tomuto záměru chceme přispět podporou otevřeného partnerství mezi jednotlivými rozvojovými
aktéry a prostřednictvím vyššího zapojení organizací z NMS do globálního procesu Open Forum for CSO
Development Effectiveness. Důraz na principy vlastní efektivnosti a na příznivé prostředí ze strany
dalších aktérů by měl vést k plnému využití přidané hodnoty a potenciálu organizací občanské
společnosti (CSO).
Indikátorem dosažení tohoto záměru bylo prosazení stanovisek CSO do agendy a výstupů čtvrtého
jednání Fóra na vysoké úrovni k efektivnosti pomoci v roce 2011 (HLF – High Level Forum on Aid
Effectiveness) v Busanu a aktivní zapojení minimálně 5 NMS do procesu CSO Development Effectiveness
na evropské nebo světové úrovni do roku 2011.
Pokud jde o první indikátor, většinu základních požadavků CSO se podařilo do schváleného dokumentu
prosadit, busanská deklarace obsahuje také odkaz na Istanbulské principy rozvojové efektivnosti CSO
a na konsensus ze Siem Reap o mezinárodním rámci pro uplatňování principů rozvojové efektivnosti.
Přetrvává však velká obava z nenaplnění odsouhlasených principů ze strany donorů a vlád, protože
v dokumentu chybějí konkrétní závazky a indikátory pro podporu příznivého prostředí pro činnost CSO
a pro posilování skutečného partnerství mezi jednotlivými rozvojovými aktéry.
Druhý z dlouhodobých indikátorů byl výrazně překročen, v roce 2010 se na tomto procesu aktivně
podíleli zástupci nevládních organizací z České republiky, Slovenska, Polska, Bulharska, Malty, Litvy a

Maďarska a dále z Turecka, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Makedonie, Moldavska, Kosova,
Albánie a ze zemí bývalého Sovětského svazu (Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie, Rusko, Ukrajina, Bělorusko,
Tádžikistán, Kyrgyzstán). Další země (mj. Rumunsko, Slovinsko) se zapojily v roce 2011, zejména při
druhém globálním setkání Otevřeného fóra v Kambodži a při jednání 4. HLF v Busanu. Pro budoucí
spolupráci je důležitá také nová role Zuzany Sládkové, která na konci roku 2011 přešla z FoRS do
sekretariátu CONCORD a stala se faktickou koordinátorkou evropského procesu rozvojové efektivnosti a
podílí se také na plánování dalších úkolů Otevřeného fóra.
Hlavním koordinátorem národních i mezinárodních aktivit projektu byl Daniel Svoboda, který současně
plnil úkoly v rámci platformy FoRS, konfederace CONCORD, Globální facilitační skupiny Otevřeného fóra
a evaluační asociace IDEAS. Také díky tomu se podařilo posílit synergii a komplementaritu všech
uvedených aktérů.
Dalšími členy projektového týmu byli za ČZU Jan Banout a Petra Chaloupková a nově Tereza Weissová a
Kristina Rušarová, za MUP Tereza Němečková a Lenka Adamcová, za DWW asistentka projektu Jana
Pícková, webmaster Tomáš Svoboda a dále v roli technických asistentů a konzultantů Petr Honskus,
Simona Kosíková Šulcová, Ondřej Pokorný a Dmitrij Švec. Externě spolupracovali Dagmar Gombitová ze
Slovenské evaluační společnosti (příprava a realizace EPDET 2011), renomovaní američtí lektoři Ray C.
Rist a Linda G. Morra Imas (EPDET 2011) a certifikovaná překladatelka Jarmila Hájková.
Podle našeho názoru dosavadní průběh a výsledky projektu prokázaly jeho smysluplnost a vliv na
spolupráci na národní úrovni i na celosvětový proces Otevřeného fóra (a jeho prostřednictvím na další
rozvojové aktéry). 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, a to i díky úzké spolupráci
s vládními institucemi a partnery ze soukromého sektoru. V tomto směru významně a zejména
symbolicky pomohl příspěvek České rozvojové agentury do společného fondu Otevřeného fóra ve výši
10 000 EUR (ČR přispěla jako jediný nový donor a připojila se tak ke skupině nejuznávanějších
evropských donorů).
Naše pokračující zapojení bude důležité i v roce 2012. Na úrovni organizací občanské společnosti se
připravuje sloučení procesů Otevřeného fóra a BetterAid pod CSO Partnership for Development
Effectiveness a ve spolupráci všech aktérů mají být nastaveny principy Globálního partnerství pro
efektivní rozvojovou spolupráci (Global Partnership for Effective Development Cooperation).

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 2011 naše občanské sdružení pokračovalo
v realizaci dvouletého projektu „HCE2 - Program of
improvement of social & environmental responsibilities
in Ho Chi Minh City“, hrazeného Francouzskou rozvojovou
agenturou (AFD) a realizovaného 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). Náplní tohoto projektu byly
tréninky, praktické workshopy a exkurse, zahraniční
studijní cesta pro 26 zástupců cílových skupin do Indonésie
a příprava příruček pro jednotlivé cílové skupiny (General

handbook, Handbook to assess environmental and social impacts, Handbook for beneficiaries: Hospitals,
Handbook for beneficiaries: Environmental companies, Handbook for beneficiaries: Social housing
companies). Technická část projektu byla ukončena posledními wokshopy a praktickým testováním
příruček při hodnocení konkrétních investičních projektů v prosinci 2011. V roce 2012 bude projekt
uzavřen finálním ceremoniálem (březen 2012), závěrečnou zprávou a aktualizací manuálů na základě
připomínek a požadavků cílových skupin a Francouzské rozvojové agentury.
Ve druhém pololetí roku 2011 doplnil projekt HCE2 komplementární projekt „SOM – School of
Management in Ho Chi Minh City“ podpořený z prostředků České rozvojové agentury a zaměřený na
potřeby dlouhodobého vzdělávání pracovníků HFIC a jeho partnerů a klientů (včetně identifikace
referenčních materiálů pro odbornou knihovnu SOM) a na praktické otestování příruček připravených v
rámci probíhajícího programu HCE2. Hlavním výstupem projektu SOM byl návrh zadání (ToR) pro Školu
managementu financovanou z navazujícího programu AFD.
Záměrem obou projektů je přispět k udržitelnému rozvoji Ho Chi Minh City prostřednictvím podpory
investic do infrastrukturních a dalších projektů z prioritních rozvojových oblastí. Cílem jsou vyškolení
odborníci HFIC, kteří budou plně využívat získaných znalostí pro zefektivnění financování investičních
projektů a pro hodnocení jejich environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů a dopadů.
Hlavním koordinátorem obou projektů byl Daniel Svoboda, na realizaci jednotlivých aktivit se podíleli
Petr Honskus, Jan Štejfa, Monika Přibylová, Simona Kosíková, Tomáš Vanický a naše vietnamské
spolupracovnice Phung Thi Phuong Hien (koordinátorka projektů DWW ve Vietnamu, překlady, rešerše
legislativních podkladů) a Nguyen Ngoc Ly (odborné konzultace, spolupráce při školení včetně logistiky,
tlumočení a odborných překladů, příprava případových studií pro testování, komunikace s HFIC).
Partnerská organizace HFIC po testování navržených postupů odsouhlasila jejich užitečnost a
aplikovatelnost a intenzívně pracuje na přípravě systému dlouhodobého školení svých zaměstnanců,
klientů i partnerů. Udržitelnost výsledků projektu závisí na vůli managementu HFIC aplikovat navržené
postupy v praxi (včetně jejich odsouhlasení ze strany „nadřízených“ institucí) a částečně také na zajištění
financování pro Školu managementu, která je důležitá pro dlouhodobé budování kapacit.
V roce 2011 jsme ve spolupráci s Vietnamem pokračovali také dalším společným projektem
s Vietnamským fondem životního prostředí (VEPF – Vietnam Environment Protection Fund). Příprava a
realizace mezinárodní konference na ostrově Phu Quoc “ Cooperation for Environment Protection and
Sustainable Development“ (přelom října a listopadu 2011) byla podpořena prostřednictvím projektu
„Introducing system to support sustainable economic, social and environmental development in
Vietnam” také z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Cílem
tohoto projektu je zavedení systémů podporujících udržitelný ekonomický, sociální a environmentální
rozvoj Vietnamu prostřednictvím mezinárodní výměny zkušeností a znalostí.
Čtvrtá společná konference DWW a VEPF, spolufinancovaná ze zdrojů MONRE (Ministry of Natural
Resources and Environment) a DANIDA (dánská rozvojová agentura), vycházela z dohody na spolupráci
ze strany první náměstkyně MŽP (Ministerstvo životního prostředí) Rut Bízkové a prvního náměstka
MONRE, uzavřené na předcházející konferenci v Hanoji v roce 2010 a z trilaterální smlouvy o spolupráci
uzavřené mezi VEPF (Vietnam Environment Protection Fund), DWW a SFŽP ČR (Státní fond životního
prostředí ČR) v roce 2009. Navázala na řadu předcházejících společných akcí zahájených již v roce 2006.
Konference v roce 2011 se zaměřila na rozvoj malých a středních firem a na místní rozvoj (s důrazem na
nové technologie a energetiku). Pro hodnocení a podporu environmentálně udržitelného rozvoje jsme
využili situaci ostrovních systémů se silnou provázaností všech aspektů rozvoje. Na společnou
identifikaci problémů a příležitostí a na výměnu zkušeností by v dalších letech měly navázat konkrétní
projekty, které by se mohly stát příkladem pro další oblasti Vietnamu. Záštitu konferenci poskytl
velvyslanec České republiky ve Vietnamu pan Michal Král a zúčastnilo se jí 83 odborníků (VEPF, česká
delegace, zástupci MONRE a DONRE z několika provincií, zástupci dalších vládních úřadů, vysokých škol a
soukromých firem, zástupci provincie Kien Gieng a Národního parku Phu Quoc) a novináři z národních
médií včetně státní a místní televize. Z české strany se zúčastnila řada organizací aktivních ve Vietnamu
nebo se zájmem o tento region, včetně zástupců MŽP a SFŽP ČR. Prezentovány byly také výsledky

ukončených a probíhajících projektů financovaných z programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Na
konferenci navázala společná exkurze do Národního parku Phu Quoc a následně návštěva vybraných
míst a malých podniků na pobřeží ostrova. Rovněž tuto aktivitu dokumentoval štáb vietnamské televize.
Kromě výměny odborných zkušeností byla účelem konference také příprava nové dohody o spolupráci
mezi VEPF, DWW a SFŽP ČR a souvisejícího dvouletého plánu společných aktivit. Tato dohoda byla
slavnostně podepsána 1. listopadu 2011 za účasti prvního náměstka MONRE pana Bui Cach Tuyen a
velvyslance ČR pana Michala Krále. Mezi nejbližší společně připravované akce patří cesta delegace
MONRE a VEPF do České republiky a příprava nového memoranda o spolupráci mezi MONRE a MŽP
(květen 2012) a příprava páté společné konference (město Nha Trang, přelom října a listopadu 2012).
Na realizaci této akce se za DWW podíleli Daniel Svoboda, Petr Honskus, Jan Prášek, Jan Štejfa, Monika
Přibylová (všichni s podílem na přípravě odborných prezentací a jednání s partnery), Nguyen Thu Trang
(tlumočení při jednáních, organizační podpora, předání výtěžku sbírky v Thai Binh), Phung Thi Phuong
Hien (překlady prezentací, logistická podpora) a Nguyen Thi Mui (překlady a tlumočení).
Pro dlouhodobý úspěch environmentálních programů je nejdůležitější přímá komunikace a spolupráce
mezi vietnamskými komunitami, podniky a institucemi. DWW má v této oblasti významnou facilitační
roli – kromě posilování odborných kapacit VEPF a mezinárodní výměny zkušeností se soustředíme právě
na propojování jednotlivých vietnamských úřadů, organizací a odborníků. V mnoha případech se místní
úřady a podniky teprve na našich konferencích dovídají o možnostech finanční podpory svých projektů
nebo o možných odborných řešeních svých problémů. Na druhé straně VEPF může lépe reagovat na
konkrétní požadavky a náměty prezentované dalšími vietnamskými organizacemi. Naše konference se v
minulých letech staly katalyzátorem aplikovaného výzkumu a některých inovativních řešení (např. nové
technologie pro výrobu keramiky v Bat Trang) a přispěly k novým metodám osvěty (např. studentský film
„Ztracená řeka“ inspirovaný problémy znečišťování řeky Ngu Hue Khe v provincii Bac Ninh). Při
konferenci na Phu Quoc jsme se mj. snažili inspirovat místní partnery pro realizaci společného projektu
environmentálního a technologického centra, které by se mělo stát praktickou ukázkou udržitelného
místního rozvoje. Do budoucna chceme podpořit spolupráci Národních parků v obou zemích, další
aktivity zaměřené na záchranu a ochranu přírodního bohatství Vietnamu a také environmentální osvětu
a vzdělávání. Jsme současně přesvědčeni, že společné odborné akce jsou v mnoha směrech inspirativní
také pro zástupce českých úřadů a organizací, protože environmentální problémy spojené s
ekonomickou transformací jsou podobné a často vyžadují bezprecedentní postupy a nové metody.
Vzájemná spolupráce je proto velkým přínosem z odborného i politického hlediska.
Konferenci předcházela odborná jednání v Hanoji a
předání dalšího výtěžku finanční sbírky projektu
„Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu“
Vietnamské asociaci obětí Agent Orange (VAVA)
v provincii Thai Binh. Projekt je zaměřen na podporu
rehabilitačního střediska a chráněných dílen pro
oběti Agent Orange. Realizují jej společně DWW,
občanské sdružení INFO-DRÁČEK a Svaz Vietnamců
v České republice. V roce 2011 jsme organizaci
VAVA v Thai Binh předali celkem 7800 USD.
Rehabilitační středisko bylo podpořeno také z fondu
malých grantů Zastupitelského úřadu ČR v Hanoji.
Svaz Vietnamců v ČR uspořádal rovněž vlastní národní sbírku pro celostátní organizaci VAVA, výtěžek
(cca 530 000 Kč) byl slavnostně předán při setkání občanů Thai Binh ČR dne 17. listopadu 2011. Také
tohoto setkání jsme se zúčastnili.
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 resp. s přenosem

z matky na dítě a neexistuje systém péče o postižené ani systém jejich zapojení do společnosti.
Rehabilitace kontaminovaných území je pak dalším problémem, který vyžaduje urgentní řešení.
Sbírka na projekt 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). Od roku 2011 je také možné
na projekt přispívat formou DMS na tel. číslo 87 777 - jednorázově ve výši 30 Kč
(sbírce bude připsáno 27 Kč) s heslem DMS DETIVIETNAM, nebo 30 Kč měsíčně
po dobu jednoho roku s heslem DMS ROK DETIVIETNAM. Na našich společných
akcích lze přispět i do pokladniček.

V roce 2011 se naše občanské sdružení podílelo
na realizaci soutěže Miss Vietnam České
republiky 2010 (finále se konalo 28. ledna 2011
v rámci oslav nového lunárního roku). Hlavní
záštitu této soutěži poskytli ministr zahraničních
věcí pan Karel Schwarzenberg a poslanec
Evropského parlamentu Jan Zahradil. Výtěžek akce
byl věnován na obnovu vyhořelého tržiště v Brně a
na podporu výše uvedeného projektu v Thai Binh.
Akce vyvolala velký zájem veřejnosti a médií.
Finálového večera se kromě již zmiňovaného
ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a
poslance EP Jana Zahradil zúčastnil například vietnamský velvyslanec pan Do Xuan Dong, první náměstek
MZV pan Tomáš Dub, první náměstkyně MŽP paní Rut Bízková a další pracovníci MŽP, ředitel České
rozvojové agentury pan Michal Pastvinský, zástupci Magistrátu hlavního města Prahy a další osobnosti.
Dalšími společnými akcemi byl například
společenský den v Sokolově 30. května 2011 a
organizace prvního Vietnamského kulturního
dne, který se uskutečnil 8. září 2011 na Náměstí
míru v Praze pod záštitou Magistrátu hlavního
města Prahy a Městské části Praha 2.
Ve spolupráci s Bridge Power Investments byla
zahájena příprava projektu „Malá energetická
centra kombinovaná s výrobou pelet ve
Vietnamu“. Projekt je zaměřen na podporu
udržitelných zemědělských postupů produkce
biomasy a na spojení s výrobou elektrické energie
a pelet a s výstavbou ekologického centra, které by mělo sloužit jako motivační příklad pro
environmentálně udržitelný rozvoj. Projekt je zatím v přípravné fázi, probíhá výběr vhodných partnerů
na vietnamské straně, výběr lokality a vstupní investiční příprava. V roce 2011 byla mj. uskutečněna:
 Návštěva provincie Quang Tri včetně návštěvy provozu na výrobu škrobu a zpracování hnojiv
z odpadů zemědělské produkce (kasava, kravský trus), bioplynové stanice, seznámení s projektem
produkce pepře a dalšími aktivitami (mj. zemědělské technologické centrum).
 Návštěva Vietnam Forestry University (Biodiversity Centre) v Hanoji, kde byly projednány
možnosti spolupráce v rámci potenciálních projektů týkajících se energetického využití biomasy.
Jednání se účastnil ředitel katedry vědy, technologie a mezinárodní spolupráce a ředitel centra
biodiverzity. Universita má k dispozici vlastní experimentální pozemky, v odborném týmu je řada
vietnamských pedagogů vystudovaných v zahraničí a hostující pedagogové z jiných zemí.
Universita spolupracuje s podnikatelskou sférou v rámci aplikovaného výzkumu. České straně byla
nabídnuta kromě projektové spolupráce také možnost využití kancelářských prostor, je možné
uskutečnit také stáže českých expertů a studentů.

Od srpna 2011 spolupracujeme s Českou
zemědělskou univerzitou a společnostmi
Enviros, s.r.o. a DEKONTA a.s. při realizaci
projektu „Udržitelná energie na lokální úrovni
v provincii Thua Thien Hue ve Vietnamu“.
Projekt je hrazen z prostředků České rozvojové
agentury. První výsledky byly představeny na
konferenci na ostrově Phu Quoc. Cílem projektu
je výstavba a zprovoznění kvalitních
bioplynových stanic včetně ověření jejich kvality
a vyškolení uživatelů v chudých domácnostech
čtyř okresů v provincii Thua Thien Hue ve
středním Vietnamu (kvalita bioplynových stanic
musí splnit alespoň standardy kvality národního Programu na využití bioplynu v živočišném hospodářství
ve Vietnamu). Součástí projektu je také ověření dalších alternativních zdrojů energie.

VÝHLED NA ROK 2012
V roce 2012 budou hlavní aktivity DWW nadále směřovat k prosazení principů rozvojové efektivnosti.
Platforma FoRS bude pokračovat v monitoringu uplatňování Kodexu efektivnosti (a to i formou peer
review). Pokračovat bude činnost pracovních skupin Efektivnost v rámci FoRS i CONCORD a konzultace
na národní, celoevropské a světové úrovni. Organizace Otevřeného fóra a BetterAid budou připravovat
založení společné platformy CSO Partnership for Development Effectiveness a zapojení do struktur
globálního partnerství s ostatními rozvojovými aktéry. Bylo také rozhodnuto o pokračování činnosti
mezisektorového Task Team on CSO Development Effectiveness and Enabling Environment. DWW se
bude na všech těchto aktivitách podílet.
Pokračovat budou naše metodické a školící aktivity, včetně dalších kursů na třech vysokých školách
(MPU, ČZU a VŠE) a 6. ročníku mezinárodního evaluačního tréninku EPDET - European Program for
Development Evaluation Training, který se bude konat na Slovensku. Metodickým otázkám se budeme
věnovat rovněž ve spolupráci s mezinárodní evaluační asociací IDEAS a Českou evaluační společností.

spolupráci
podíleli.

Speciální kapitolou zůstane naše spolupráce s Vietnamem. Práci ve Vietnamu a pro
Vietnam se budeme věnovat s plným nasazením, včetně dalších akcí organizovaných ve
spolupráci s občanským sdružením INFO-DRÁČEK a Svazem Vietnamců v ČR.
Nejdůležitější událostí na domácí scéně bude třetí ročník soutěže Miss Vietnam České
republiky. Organizovat budeme také cestu delegace vietnamského Ministerstva
přírodních zdrojů a životního prostředí (MONRE) a Vietnamského fondu životního
prostředí (VEPF) do ČR, při které by mělo být podepsáno nové memorandum o
mezi MONRE a MŽP. Na přípravě prvního memoranda z roku 2007 jsme se rovněž

Ve Vietnamu budeme pokračovat v běžících projektech, včetně sbírky pro rehabilitační středisko v Thai
Binh, a v přípravě projektů nových, včetně 5. společné konference DWW a VEPF, která se uskuteční
v městě Nha Trang na přelomu října a listopadu 2012. Této akce by se měla zúčastnit řada českých
institucí a organizací, včetně Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí,
Ministerstva průmyslu a obchodu, České rozvojové agentury a několika soukromých firem. Budeme
usilovat také o účast poslance Evropského parlamentu Jana Zahradila, který je zpravodajem pro zónu
volného obchodu mezi EU a Vietnamem. Posilování přátelských vztahů, kulturních vazeb a otevřené
spolupráce s Vietnamem na mezinárodní úrovni a také mezi majoritní společností a vietnamskou
komunitou v ČR je přínosem pro všechny strany.
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.

Rehabilitační centrum Thai Binh – realita a plány říjen 2011

Rehabilitační centrum Thai Binh – realita květen 2012

Vize 2013…

FINANČNÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2011
Přehled hospodaření občanského sdružení Development Worldwide předkládáme v kopii účetní závěrky
(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha). Účetnictví za rok 2011 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 2011.

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 30 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.

