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Úvodem
Rok 2014 byl speciální v mnoha ohledech. Z celosvětového pohledu bylo klíčové první jednání na vysoké
úrovni Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci (GPEDC – Global Partnership for
Effective Development Cooperation). Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) nám umožnilo se tohoto
jednání v dubnu 2014 v Mexiku zúčastnit. V jeho závěrech byla mimo jiné potvrzena důležitá role
organizací občanské společnosti a opětovně oceněno jejich úsilí o naplňování Istanbulských principů
rozvojové efektivnosti. Mexiko se s námi rozloučilo zemětřesením o síle 7,5 stupně. Příroda ukázala svou
sílu a naznačila nám nezbytnost pokory a také význam principů udržitelného rozvoje.
Přímo z Mexika jsem přelétal do vietnamského města Bien Hoa na jednání US – Vietnam Dialogue Group
on Agent Orange/Dioxin, které zahrnovalo i setkání s americkými kongresmany. Pozvání na tuto akci,
které vyplynulo z našeho dosavadního angažování v oblasti odstraňování následků používání dioxinů
z doby americko-vietnamské války, si velmi vážím. Při této cestě jsem se zúčastnil také jednání s našimi
partnery z Vietnamské národní univerzity a Komise 33 Ministerstva pro přírodní zdroje a životní
prostředí v Hanoji. Bohužel už v té době bylo zjevné, že nám Zastupitelský úřad ČR znemožnil
pokračování projektu „Rehabilitační opatření pro venkovské oblasti Vietnamu zasažené dioxiny“, do
kterého se měl v roce 2014 zapojit i americký Aspen Institute. Symbolickou dotaci z programu zahraniční
rozvojové spolupráce (ZRS) ve výši 37% plánované částky jsme museli odmítnout. Projekt byl již bez
české finanční podpory v omezeném rozsahu úspěšně dokončen na začátku roku 2015 a potvrdil
použitelnost mikrobiologických metod pro snižování obsahů dioxinů v půdě i pro zlepšování její kvality.
Spolupráci s Vietnamem jsme samozřejmě neukončili. Kromě řady kulturních a odborných akcí v ČR
proběhlo v září 2014 čtvrté finále soutěže Miss Vietnam České republiky – Open for Europe. V říjnu 2014
jsme závěrečným workshopem v Hanoji úspěšně završili tříletý projekt konsorcia DEKONTA – ALS
„Podpora překonávání následků působení herbicidů/dioxinů ve Vietnamu“, poslední projekt hrazený
z programu české ZRS. V Hue jsme předali roční výtěžek naší veřejné sbírky Asociaci obětí Agent Orange
z okresu A Luoi. Díky našim podporovatelům se podařilo shromáždit 6400 USD, za které byly pro 15
nejchudších rodin s postiženými dětmi zakoupeny kozy a poskytnuta odborná pomoc při jejich chovu. Na
konci roku byl na vietnamské ambasádě v Praze slavnostně vyhlášen Rok vietnamské kultury v České
republice 2015 a představeno logo této akce. Protože v roce 2015 uplynulo 65 let od navázání
diplomatických vztahů, mělo by proběhnout 65 česko-vietnamských akcí, včetně první návštěvy
vietnamského prezidenta od poslední cesty Ho Chi Minha.
Zbývající aktivity roku 2014 probíhaly pod zastřešením pokračujícího projektu „Partnerství pro rozvoj“,
podpořeného z programu české ZRS. Jeho cílem je posilovat roli a kapacity českých organizací, navzájem
propojit informace a zkušenosti mezi globální a národní úrovní a vytvářet nové formy partnerství mezi
neziskovými organizacemi a dalšími rozvojovými aktéry napříč hranicemi a sektory. Novinkou mezi
našimi aktivitami bylo zastupování České evaluační společnosti v referenční skupině MZV pro evaluace.
Díky tomu můžeme dále přispívat ke zvyšování kvality hodnocení a realizace budoucích rozvojových
projektů a programů.
Podařilo se nám toho hodně, ale spousta práce a bohužel i překážek nás ještě čeká. Úspěchu můžeme
dosáhnout pouze společně s našimi partnery, kterým bych chtěl tímto velmi poděkovat za dlouhodobou
podporu a spolupráci. Rádi uvítáme další příznivce, které tato výroční zpráva nebo naše konkrétní
aktivity zaujmou.

Daniel Svoboda
předseda Development Worldwide (DWW)
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VÝROČNÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2014
DWW má v současné době 27 aktivních členů a jejich odborná zkušenost zahrnuje řešení rozvojových
problémů zejména v následujících oblastech:









technická ochrana životního prostředí, vodní a odpadové hospodářství, udržitelné zdroje energie
environmentální manažerské systémy a environmentální 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 následující země:
 Afghánistán  Albánie  Arménie  Barbados  Belgie  Bolívie  Bosna a Hercegovina  Bulharsko
 Burkina Faso  Černá Hora  Egypt  Estonsko  Filipíny  Finsko  Francie  Gruzie  Guinea Bissau
 Chorvatsko  Indie  Indonésie  Irán  Irsko  Izrael  Jemen  Jihoafrická republika  Jordánsko
 Kambodža  Kamerun  Kanada  Kosovo  Lotyšsko  Libye  Litva  Lucembursko  Maďarsko
 Makedonie  Malajsie  Mali  Maroko  Mexiko  Moldavsko  Mongolsko  Mosambik  Německo
 Nizozemí  Pákistán  Palestina  Peru  Polsko  Rakousko  Rumunsko  Řecko  Slovensko
 Slovinsko  Spojené Arabské emiráty  Srbsko  Sri Lanka  Súdán  Surinam  Sýrie  Španělsko
 Tanzanie  Tunis  Turecko  Velká Británie  Vietnam  Zambie.
Dlouhodobým cílem DWW je posilování partnerství mezi všemi rozvojovými aktéry a podpora
rozvojové efektivnosti. Odpovědnost, otevřenost a sdílení zkušeností je naší základní strategií.
V dalším textu uvádíme přehled činnosti v roce 2014, rozdělený na činnosti týkající se pokračujícího
projektu „Partnerství pro rozvoj“ částečně podpořeného z dotačního programu České rozvojové
agentury a na aktivity související s naší dlouhodobou spoluprací s Vietnamem.

PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ
V projektu „Partnerství pro rozvoj“, plánovaném na období let 2013 – 2015, pokračujeme v prosazování
partnerské rozvojové spolupráce a efektivnosti rozvoje v souladu se závěry z Busanu (GPEDC - Global
Partnership for Effective Development Cooperation) a s cíli organizací občanské společnosti sdružených
v nové globální platformě CPDE - CSO Partnership for Development Effectiveness. Tyto cíle odpovídají
naší dlouhodobé strategii a principům udržitelného rozvoje obecně. Projekt je podpořen z programu
české zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu Posilování kapacit a partnerství
nestátních neziskových organizací.
Hlavním koordinátorem aktivit projektu je Daniel Svoboda, který současně plní úkoly v rámci platformy
FoRS, konfederace CONCORD, České evaluační společnosti a mezinárodní evaluační asociace IDEAS.
Asistentkou projektu je Jana Pícková, webmaster je Tomáš Svoboda. Při realizaci školení EPDET (jehož
náklady nejsou součástí rozpočtu projektu) s námi dlouhodobě spolupracují renomovaní američtí lektoři
Ray C. Rist a Linda G. Morra Imas a dále Dagmar Gombitová ze Slovenské evaluační společnosti, členové
Správní rady České evaluační společnosti a členové DWW Ondřej Pokorný, Zdeněk Valenta a Marie
Körner. Při aktivitách souvisejících s rozvojovou efektivností a evaluacemi rozvojových projektů úzce
spolupracují Inka Píbilová, zástupci sekretariátu FoRS a členové pracovních skupin FoRS a CONCORD.
Nadále probíhá komunikace s organizacemi sdruženými do CPDE a se členy Task Team on CSO
Development Effectiveness and Enabling Environment.
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Při česko-vietnamských aktivitách je pro nás stále zásadní partnerství se spolkem INFO-DRÁČEK,
vietnamskou ambasádou v Praze, Svazem Vietnamců v České republice a společností VIET MEDIA.
Společných akcí se účastnili další členové DWW.
Dlouhodobým záměrem projektu je naplňování dohod o Globálním partnerství z Busanu, tedy prosazení
konkrétních dopadů těchto dohod na zvýšení efektivnosti zahraniční rozvojové spolupráce. Indikátorem
úspěchu bude shoda na standardech příznivého prostředí (tzv. Enabling Environment), které umožní
všem rozvojovým aktérům plně uplatnit jejich role v rozvoji. Tato shoda je nezbytným předpokladem
rovnoprávného a otevřeného partnerství. Testování monitoringu (ne)příznivého prostředí bylo v roce
2014 provedeno v několika zemích; na jeho přípravě jsme se také podíleli.
Cílem projektu je prosazení české stopy v novém systému zahraniční rozvojové spolupráce a související
posílení odpovědnosti a sebevědomí českých subjektů. Tento cíl předpokládá posílení dialogu mezi
organizacemi občanské společnosti, státními organizacemi, soukromým a akademickým sektorem,
vzájemné posilování kapacit a výměnu zkušeností a informací. Indikátorem úspěchu na této úrovni
budou společná stanoviska nestátních neziskových organizací a vládních institucí ve vztahu ke
strukturám Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci, a to jak na úrovni pracovních
skupin, tak na úrovni „High Level Meetings“, tedy mezinárodních jednání na vysoké úrovni. První setkání
GPEDC a první společné jednání CPDE se konalo 14. - 18. dubna 2014 v Mexiku.
V roce 2014 probíhala intenzivní národní a mezinárodní spolupráce také při diskusi a prosazování
požadavků týkajících se tzv. cílů udržitelného rozvoje (SDGs – Sustainable Development Goals), které
mají od roku 2016 nahradit resp. rozšířit Miléniové rozvojové cíle. Velmi úzká spolupráce byla navázána
mezi FoRS a environmentálními organizacemi převážně sdruženými v Zeleném kruhu s cílem najít
společné zájmy a zajistit vyvážený důraz na environmentální, ekonomický a sociální pilíř. Současný návrh
udržitelných rozvojových cílů bohužel hrozí fragmentací do 17 samostatných oblastí bez potřebné
provázanosti rozvojových intervencí a souvisejících finančních mechanismů.
Účastnili jsme se rovněž přípravy společných akcí FoRS a dalších partnerů pro Evropský rok rozvoje,
Mezinárodní rok evaluací a také Rok vietnamské kultury v České republice 2015.
Díky otevřeným mezisektorovým konzultacím byla již na mnoha aspektech rozvoje dosažena významná
shoda. Na druhou stranu se v mnoha zemích, bohužel i v České republice, situace organizací občanské
společností zhoršuje a řada vlád stále neplní nebo přestává plnit své závazky. Proto je nezbytné nadále
hledat nové argumenty a motivace pro zvyšování objemu, předvídatelnosti a transparentnosti rozvojové
spolupráce a pro posilování odpovědných partnerství.
Práce na prosazení cíle a dlouhodobého záměru projektu nadále probíhají na třech úrovních: národní
(N), evropské (E) a celosvětové (S). Pro tyto úrovně byly specifikovány jednotlivé výstupy projektu:
 Výstup 1N – Plná aplikace Kodexu efektivnosti FoRS
 Výstup 2N – Funkční pracovní skupina FoRS „Efektivnost“
 Výstup 3N – Vyšší informovanost o problematice národnostních menšin
 Výstup 4E – Funkční pracovní skupina CONCORD „CSO Effectiveness“
 Výstup 5E – EPDET 2014
 Výstup 6S – Aktivní zapojení do pracovních skupin CPDE
 Výstup 7S – Spolupráce s IDEAS
Výstup 1N – Plná aplikace Kodexu efektivnosti FoRS
V letech 2011 až 2013 probíhalo v platformě FoRS testování monitorovacího mechanismu pro schválené
principy rozvojové efektivnosti. Převážně se jednalo o roční sebehodnocení podle Kodexu efektivnosti
FoRS, v některých případech proběhlo vzájemné hodnocení několika organizací formou peer-review.
V roce 2014 pokračovaly práce na dalším vysvětlování principů efektivnosti, na zlepšování metod
monitoringu včetně peer-review (mj. proběhlo vzájemné hodnocení mezi organizacemi DWW a ADRA) a
na posílení zpětné vazby mezi členskými organizacemi a sekretariátem FoRS. Zkušenosti FoRS byly
sdíleny také na mezinárodní úrovni. V pracovní skupině CONCORD „CSO Development Effectiveness“ byl
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na základě našeho impulzu zahájen proces peer-learning a český přístup k monitoringu Istanbulských
principů byl převzat globální platformou CPDE – CSO Partnership for Development Effectiveness.
Pokračovaly konzultační a tréninkové aktivity – mj. školení pro zaměstnance České rozvojové agentury
(ČRA) v červnu 2014 nebo školení pro členy FoRS v listopadu 2014 (s navazujícím školením v lednu 2015).
Za indikátor úspěšného naplnění tohoto výstupu jsme stanovili zapojení 75% členů FoRS do
pravidelného sebehodnocení naplňování Kodexu efektivnosti do konce roku 2014 a vzrůstající podíl
peer-reviews. Tento indikátor byl fakticky naplněn až v roce 2015.
Výstup 2N – Funkční pracovní skupina „Efektivnost“
Tato pracovní skupina byla založena již v roce 2007, nadále je však třeba rozšiřovat propojení s dalšími
pracovními skupinami FoRS a s obdobnými skupinami na evropské a celosvětové úrovni. Účelem je
využít výsledky práce skupiny ke vzájemnému posilování kapacit mezi členy FoRS a také pro advocacy
směrem k dalším aktérům.
Loňská činnost pracovní skupiny byla zahájena již v lednu 2014 setkáním evaluátorů a následným
společným setkáním evaluátorů a realizátorů hodnocených projektů, při kterém byly prezentovány
výsledky peer-review 16 evaluačních zpráv ze strany členů České evaluační společnosti (dále ČES).
Výsledky jsme představili také na výroční konferenci ČES na téma „Kvalita evaluací a evaluační standardy
v ČR“, která se konala 10. června 2014.
Problematika evaluací zůstává jednou z přetrvávajících priorit skupiny „Efektivnost“ i spolupracující
skupiny „Gender“. S tím souvisí naše zapojení do pracovní skupiny „Evaluace“ Rady pro ZRS, kde
zastupujeme FoRS, a nově také do referenční skupiny evaluací, kde zastupujeme ČES. V roce 2014 jsme
připomínkovali 5 sektorových evaluací a tzv. metaevaluaci 20 projektů realizovaných v letech 2012-2013.
Hlavní zjištění a doporučení jsme na konci roku zpracovali do souhrnné zprávy. Navržená doporučení
byla převzata do stanoviska FoRS pro kulatý stůl k vypořádání doporučení z evaluačních zpráv roku 2014
a pro jednání pracovní skupiny „Evaluace“ v lednu 2015.
V roce 2014 byly do zadávacích podmínek evaluací vyhlašovaných MZV zařazeny požadavky na
dodržování „Etického kodexu evaluátora“ a „Formálních standardů provádění evaluací“ připravených
ČES. Doporučen byl také manuál „Jak zohlednit rozdílné role, potřeby a priority žen a mužů
v rozvojových, humanitárních, vzdělávacích a osvětových projektech“, připravený ve spolupráci
s pracovní skupinou „Gender“. Od roku 2015 jsou používány námi navržené nové formuláře evaluačních
práv a referenční skupina je zapojena již do přípravy zadávacích podmínek evaluací.
Pracovní skupina je zaměřena také na sledování vnějších podmínek pro efektivní činnost organizací
občanské společnosti. Vstupním podkladem pro oba pilíře činnosti (rozvojová efektivnost a příznivé
prostředí) se stala národní zpráva pro tzv. Synthesizing research platformy CPDE „CSO Contribution to
the Global Process of Development Effectiveness: A Czech Context“, kterou jsme společně s Marií
Zázvorkovou ze Sekretariátu FoRS připravili na konci listopadu 2014. Zvýšená efektivnost (odpovědnost)
neziskových organizací by měla být reflektována zlepšováním externích podmínek pro jejich činnost.
Realita však v tomto ohledu potvrzuje mnoho přetrvávajících slabých míst, včetně nedostatečné
transparentnosti a předvídatelnosti české zahraniční rozvojové spolupráce.
Zúčastnili jsme se rovněž řady jednání k Evropskému roku rozvoje a k cílům udržitelného rozvoje. Pro
ČES jsme zpracovali recenzi příspěvku „Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model: teorie, praktické využití a
možná úskalí“ do recenzovaného časopisu „Evaluační teorie a Praxe“ (1/2014). Ve stejném čísle byla
uveřejněna informace o EPDET 2013 a 2014. V březnu 2014 byl publikován náš příspěvek „Measuring
Inequality – Focusing on People“ ve sborníku mezinárodní konference EADI z roku 2013 „New
Challenges for Cooperation of European and Developing Countries“.
Kromě výše uvedených aktivit zahrnuje naše činnost také zastoupení ve Správní radě FoRS. S tím
souvisely další úkoly, včetně přípravy či připomínkování řady stanovisek a oficiálních dokumentů FoRS,
účasti na 11 zasedáních Správní rady a na dalších interních a externích jednáních a komunikace se členy.
Na konci roku 2014 jsme zahájili konzultace s organizacemi soukromého sektoru zapojenými do české
ZRS. Obdobné úkoly máme ve Správní radě ČES (včetně 9 jednání Správní rady a výročního Kongresu).
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Indikátorem úspěchu tohoto výstupu je využití doporučení pracovní skupiny „Efektivnost“. V tomto
směru se nám podařilo nejvíce ovlivnit postupy zadávání evaluací a zpracování evaluačních zpráv.
Výstup 3N – Vyšší informovanost o problematice národnostních minorit
Jedním z dlouhodobých úkolů projektu je zvyšovat povědomí o problémech
národnostních menšin a pomáhat zlepšovat vzájemné vztahy menšin a majoritní
společnosti. Současně se snažíme propojovat kulturní a osvětové akce s konkrétní
pomocí prostřednictvím veřejné sbírky pro projekt „Pomoc postiženým dioxiny ve
Vietnamu“, který realizujeme společně se spolkem INFO-DRÁČEK a se Svazem
Vietnamců v České republice. V roce 2014 sbírku podpořila také soutěž Miss Vietnam
České republiky – Open for Europe, kterou jsme ve spolupráci se stejnými partnery a
společností VIET MEDIA spoluorganizovali již počtvrté.
Kromě této soutěže proběhla za naší účasti či přímé podpory řada kulturních a odborných českovietnamských akcí, například měsíční výstava Národní galerie „Vietnamské umění v Čechách“ v paláci
Kinských, Vietnamský večer v Písecké bráně, oslava nového lunárního roku v SAPA, studijní cesta 30
vietnamských studentů do Evropského parlamentu ve Štrasburku, Kulatý stůl „Obchodní vztahy ČR a
Vietnamu“, Asijský festival – Vietnamský kulturní den či úvodní setkání na vietnamské ambasádě k Roku
vietnamské kultury v České republice 2015.
Jako indikátory úspěchu pro tento výstup byly stanoveny minimálně tři mediální zprávy či reportáže
ročně k našim aktivitám s vietnamskou minoritou a získání záštity pro Miss Vietnam České republiky od
České televize a od minimálně tří dalších institucí nebo významných osobností. Tyto indikátory se
podařilo výrazně přesáhnout.
Všechny zásadní akce byly mediálně velmi dobře
pokryty, včetně vysílání České televize (viz také odkazy
na www.dww.cz). Finále Miss Vietnam České republiky
moderoval opět Jakub Železný společně s členkou DWW
slečnou Nguyen Thu Trang. Záštity poskytl například
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
pan Jiří Dienstbier, poslanec Evropského parlamentu pan
Jan Zahradil, ředitel České rozvojové agentury pan
Michal Kaplan či ředitel Informačního centra OSN v Praze
pan Michal Broža. V porotě zasedl mimo jiné také bývalý
velvyslanec ČR ve Vietnamu pan Michal Král.
Aktivity tohoto výstupu budou v roce 2015 pokračovat v rámci Roku vietnamské
kultury v České republice, který byl vyhlášen u příležitosti 65. výročí diplomatické
spolupráce mezi Českou republikou a Vietnamem a 70. výročí sjednocení
Vietnamu. Oslavy zahrnují také návštěvu vietnamského presidenta pana Truong
Tan Sang v květnu 2015. Pro hlavní plánované kulturní akce se podařilo zajistit
mediální partnerství České televize a spolupracovat bude rovněž Český rozhlas.
Výstup 4E – Funkční pracovní skupina CONCORD „CSO Effectiveness“
Tato pracovní skupina má podporovat efektivnost evropských neziskových organizací a prosazování
příznivého prostředí pro jejich rozvojovou činnost. Je také kontaktním místem pro spolupráci s globální
platformou CPDE. V roce 2014 probíhala komunikace zejména elektronicky a prostřednictvím řady
telefonických konferencí. Osobní setkání skupiny se uskutečnilo v červnu 2014 v Bruselu v návaznosti na
účast na Valné hromadě CONCORD. Pro toto setkání jsme mimo jiné připravili krátké školení na téma
„Introduction to Evaluations“. Hlavním tématem, kromě informací o výsledcích jednání v Mexiku a
aktivitách CPDE, byl systém peer-learning mezi národními platformami, který by měl pomáhat ke
vzájemnému posilování kapacit. Na začátku roku 2015 proběhla pilotní výměna zkušeností mezi
národními platformami z ČR (FoRS) a Rakouska (Global Responsibility).
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Daniel Svoboda byl v roce 2014 zvolen předsedou této pracovní skupiny a díky tomu se bude více podílet
na konzultacích a spolupráci s dalšími pracovními skupinami CONCORD (Convenors Forum) a na
mezisektorovém dialogu v Policy Forum on Development – při jednání v říjnu 2014 jsme prezentovali
příspěvek „Enabling Environment (not only for CSOs) - Progress and Challenges since Busan“. Zapojili
jsme se také do průřezové „Coordination Group on Enabling Environment“ a do strategického plánování
CONCORD. V říjnu 2014 navštívil FoRS nový ředitel CONCORD pan Seamus Jeffreson a následně jsme se
zúčastnili jeho jednání s vrchním ředitelem sekce ekonomické MZV panem Ivanem Juklem.
V komunikaci a stanoviscích konfederace CONCORD by měl silněji zaznívat hlas zemí EU13 a zemí
přístupových, důležité je mnohem aktivnější (a sebevědomější) zapojení všech organizací. Aktivita FoRS
je v tomto směru dobrým příkladem emancipace národní platformy.
Důležitým mezníkem bylo první jednání na vysoké
úrovni Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou
spolupráci, které se uskutečnilo 14. - 18. dubna 2014
v Mexiku. Daniel Svoboda se jako zástupce FoRS
zúčastnil tohoto jednání jako člen české delegace
a podílel se mj. na přípravě Focus Session on Practical
Ways to Improve the Enabling Environment,
organizované mezisektorovým Task Team on CSO
Development Effectiveness and Enabling Environment.
Akce se jako zástupkyně Globální rady CPDE zúčastnila
za FoRS rovněž Inka Píbilová. Po jednání v Mexiku se
stalo slovenské Ministerstvo zahraničních věcí dalším institucionálním členem Task Team.
Indikátorem úspěchu je prosazení stanovisek transformačních zemí do oficiálních dokumentů evropské
konfederace CONCORD a posílení aktivit zaměřených na výměnu zkušeností a budování kapacit. V roce
2014 jsme se zapojili mj. do přípravy stanovisek CONCORD (a CPDE) pro jednání GPEDC v Mexiku. Na
konci roku jsme připravili studii „CSO Contribution to the Global Process of Development Effectiveness:
A Czech Context“ (za EU byly pro tuto studii vybrány pouze 2 země). Výstupy roku 2014 jsme tedy
naplnili. Spolupráce s CONCORD bude nadále pokračovat.
Výstup 5E – EPDET 2014
Tradice letních evaluačních škol EPDET – European Program for Development Evaluation Training byla
zahájena v roce 2007. Dosud proběhlo pět ročníků v ČR a tři na Slovensku. Poslední ročník byl připraven
opět ve spolupráci se Slovenskou evaluační společností a Českou evaluační společností. Uskutečnil se od
31. srpna do 5. září 2014 v Čilistově u Bratislavy. Přestože od roku 2010 již není organizace tohoto
tréninku dotována z programu české rozvojové spolupráce, je nedílnou součástí našich projektů
zaměřených na posilování kapacit. Současně významně zvyšuje mezinárodní renomé České republiky.
Kvalitu tréninku ocenila i Evaluation Unit Evropské komise (Directorate-General for Development and
Cooperation EuropeAid / DEVCO) a školení se již potřetí zúčastnil zástupce DEVCO pan Martin Páv.
Úspěšné jednání o spolupráci s novým vedením Evaluation Unit (Head of Unit pan Philippe Loop a paní
Bridget Dillon) proběhlo 4. února 2015 v Bruselu.
Kvalitativně chceme dlouhodobě udržet hodnocení
spokojenosti účastníků na úrovni alespoň 70%
(průměrné hodnocení 3,8 na pětibodové škále). Tyto
indikátory byly opět překročeny. Průměrné hodnocení
klíčové otázky „Do jaké míry naplnil EPDET 2014 vaše
očekávání?“ dosáhlo hodnoty 4,07, což odpovídá míře
spokojenosti 76,83%. 36 ze 41 respondentů by
doporučilo trénink svým kolegům (88 %), jeden ne a čtyři
si nebyli jistí. Všichni respondenti doporučili realizaci
EPDET 2015 a odhadovali, že zhruba 50 jejich kolegů by mělo mít zájem o účast. 48 účastníků EPDET
2014 reprezentovalo 21 zemí podle země pobytu (resp. 26 zemí podle původu), z toho 8 účastníků bylo
7

z České republiky a 3 ze Slovenska. Předem stanoveným indikátorem úspěchu bylo minimálně 40
absolventů; z nichž by alespoň 10 mělo být z České republiky nebo Slovenska.
V květnu 2014 byl realizován mini-IPDET v Kosovu, na jehož přípravě jsme se také částečně podíleli.
EPDET 2015 se uskuteční opět v Praze.
Výstup 6S – Aktivní zapojení do pracovních skupin CPDE
Nová platforma CPDE – CSO Partnership for Development Effectiveness (viz www.csopartnership.org),
ve které se sloučily dva hlavní procesy Otevřeného fóra a BetterAid, byla založena při prvním zasedání
Globální rady (Global Council) v prosinci 2012 v Nairobi. V Globální radě CPDE má Evropa tři místa. Celý
region Evropy zastupoval pan Justin Kilcullen (CONCORD a Trocaire, Irsko), ale na konci roku 2014 byl
zvolen spolupředsedou Globální rady a jeho funkci evropského zástupce převzala Izabella Toth (Cordaid,
Nizozemí). Země EU do konce dubna 2014 reprezentovala Inka Píbilová (FoRS), novým zástupcem je
Koos de Bruijn (PARTOS, Nizozemí). Subregion evropských zemí mimo EU až do konce roku 2015
zastupuje pan Vazha Salamadze (Civil Society Institute, Gruzie).
Daniel Svoboda byl již v roce 2013 zvolen do pracovní skupiny CPDE „Enabling Environment“ a jako
(necestující) člen mezisektorového Task Team on CSO Development Effectiveness and Enabling
Environment (dále jen Task Team). Na práci obou těchto skupin se aktivně podílí. Tím byl naplněn
stanovený indikátor (aktivní účast minimálně v jedné pracovní skupině CPDE).
Hlavním úkolem pracovní skupiny CPDE „Enabling Environment“ je příprava indikátoru pro sledování
příznivého prostředí pro organizace občanské společností v rámci oficiálního monitoringu naplňování
Busanské deklarace. Nejdůležitějším výstupem se stala aktualizovaná studie „An Enabling Environment
for Civil Society Organizations: A Synthesis of evidence of progress since Busan“, na jejíž připomínkování
jsme se podíleli v průběhu února až dubna 2014. Tato studie rovněž obsahuje „CPDE Framework for
Assessing Enabling Environment for CSOs“ a několik případových studií. Navržený rámec pro posuzování
(ne)příznivého prostředí je testován pro mapování situace v dalších zemích. Jako podklad pro novou
syntetizující studii CPDE zpracovali Daniel Svoboda za DWW a Marie Zázvorková za Sekretariát FoRS
v listopadu 2014 studii o situaci v České republice „CSO Contribution to the Global Process of
Development Effectiveness: A Czech Context“.
Z hlediska prosazení české stopy v globálním procesu lze uvést kapitolu „The Istanbul Principles in Czech
Republic“ v publikaci CPDE „The Journey from Istanbul: Evidences on the implementation of the CSO
Development Effectiveness Principles“. Důkazem českého vlivu je také sebehodnotící formulář pro
posuzování efektivnosti organizací občanské společnosti (Organizational Self-perception Form on the
Implementation of the Istanbul Principles for CSO Development Effectiveness), zveřejněný v lednu 2015
na webové stránce http://www.csopartnership.org/cso-de-survey-page1/. Přístup i indikátory vycházejí
ze zkušeností s Kodexem efektivnosti FoRS a našich konkrétních návrhů předložených v červnu 2014.
Tento dotazník současně posloužil jako velmi důležitá externí zpětná vazba pro aktualizaci
monitorovacího mechanismu FoRS.
Rovněž pro Task Team bylo nejdůležitějším úkolem první části roku 2014 připravit podklady pro dubnové
jednání v Mexiku. Prostřednictvím elektronické pošty jsme zaslali několik komentářů k dokumentu „Full
Key Messages: Promote Inclusive Development and Democratic Ownership in Development Cooperation
at the 2014 Mexico High Level Meeting“. Dalším důležitým dokumentem je například „Reflections on
Financing for Development“ z prosince 2014. Obě skupiny se setkaly v září 2014 v irském Dublinu.
Výstup 7S – Konference IDEAS / Spolupráce s IDEAS
V roce 2014 se spolupráce omezila na komunikaci se členy Správní rady a Sekretariátu IDEAS a s českými
a slovenskými členy této asociace. Několik nových členů vstoupilo do IDEAS díky školení EDPET 2014 na
Slovensku. Daniel Svoboda se jako bývalý vice-president IDEAS opět podílel na přípravě a realizaci voleb
(dvoukolové volby nového prezidenta, hospodáře a dvou členů Správní rady). Byly také zahájeny
přípravy další konference, plánované na říjen 2015 v Thajsku.
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Po vypršení druhého tříletého mandátu pana Ray C. Rista se prezidentem IDEAS stal pan Rob D. van den
Berg z Nizozemí.
Indikátor pro tento výstup byl naplněn již v roce 2013 přijetím našeho příspěvku „Measuring Inequality –
Focusing on People“ na konferenci IDEAS konanou na ostrově Barbados.

SPOLUPRÁCE S VIETNAMEM
DWW 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 v letech 2006 až 2009 jsme se podíleli na facilitaci a koordinaci
dalších českých projektů rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.
Od roku 2005 se speciálně věnujeme problematice odstraňování následků použití dioxinů v průběhu
americko-vietnamské války. V dubnu 2014 jsme se v této souvislosti zúčastnili jednání US – Vietnam
Dialogue Group on Agent Orange/Dioxin ve městě Bien Hoa. V tomto městě se nachází vojenské letiště,
kde probíhal za naší účasti dále popisovaný tříletý projekt české ZRS realizovaný konsorciem DEKONTA –
ALS. Při jednání jsme krátce prezentovali naše dosavadní aktivity související s omezováním následků
kontaminace dioxiny, zahrnující odborné aspekty (průzkum a monitoring znečištění, hodnocení
zdravotních rizik, sanační práce a výzkum nových metod omezování znečištění), přímou pomoc
postiženým (podpora z veřejné sbírky i malých grantů Zastupitelského úřadu ČR) a rovněž vzdělávání
a osvětu ve Vietnamu i v České republice. S účastníky jednání jsme následně navštívili letiště, které patří
mezi nejvíce riziková místa ve Vietnamu, a také rehabilitační centrum pro postižené děti. Vietnamští
i američtí experti potvrdili zájem o další spolupráci s českými odborníky a organizacemi.

Projekt „Podpora překonávání následků působení herbicidů/dioxinů ve Vietnamu“
V letech 2012 až 2014 jsme byli partnery projektu, který byl realizován konsorciem společností
DEKONTA – ALS v rámci programu české zahraniční rozvojové spolupráce. Jeho cílem bylo připravit
monitorovací systémy pro dvě vojenská letiště Phu Cat a Bien Hoa a posílit odborné kapacity
vietnamských specialistů. Záměrem projektu je zmírnit ohrožení zdraví obyvatel a poškození životního
prostředí následkem masivní aplikace herbicidů s příměsí dioxinů v době americko-vietnamského
vojenského konfliktu.
Spolupracovali jsme na celkovém řízení projektu a na odborných pracích na letišti Bien Hoa. Zastupovali
jsme rovněž konsorcium na některých odborných jednáních ve Vietnamu. Hlavním koordinátorem
projektu za DWW byl Daniel Svoboda, na terénních pracích a na přípravě a realizaci tréninku vzorkování
ve Vietnamu se podílel Ondřej Pokorný.
Geologický a hydrogeologický průzkum a systém pro
monitoring podzemní vody na letišti Phu Cat byl
dokončen již v roce 2013 a obdobné práce následně
proběhly na letišti Bien Hoa. Součástí projektu byla také
školení a studijní cesty pro místní experty a podpora
analytických laboratoří, včetně poskytnutí technického
vybavení. Do projektu se zapojili odborníci Komise 33
pod Ministerstvem přírodních zdrojů a životního
prostředí (MONRE), Vietnamské akademie vědy
a technologie, Centra pro environmentální a sanační
technologie Ministerstva obrany, dioxinové laboratoře
VEA, Vietnamsko-ruského tropického centra (VRTC)
a zástupci základen Bien Hoa a Phu Cat a oddělení životního prostředí provincií Dong Nai a Binh Dinh.
Všechny plánované technické aktivity proběhly do poloviny roku 2014 a projekt byl ukončen závěrečným
workshopem s prezentací a diskusí výsledků v říjnu 2014 v Hanoji. Záštitu poskytl první náměstek
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ministra MONRE pan Bui Cach Tyen a velvyslanec České
republiky pan Martin Klepetko. Mezi 75 účastníky byl
rovněž zástupce České rozvojové agentury pan
František Zouhar a odborníci všech zainteresovaných
vietnamských institucí a zapojených zahraničních
donorů. Workshop a následnou diskusi moderoval
Daniel Svoboda společně s ředitelem Komise 33 panem
Nguyen The Dong. Účastníci workshopu potvrdili, že
cíle projektu byly naplněny a výsledky byly velmi vysoce
oceněny. Po workshopu následovala kontrola aplikace
doporučených postupů a využití předaného vybavení
v dioxinových laboratořích.

Projekt „Rehabilitační opatření pro venkovské oblasti Vietnamu zasažené dioxiny“
V roce 2013 byl s podporou českého programu trilaterální rozvojové spolupráce zahájen tříletý projekt
„Rehabilitační opatření pro venkovské oblasti Vietnamu zasažené dioxiny“. Projekt přímo koordinuje
Office of National Steering Committee on overcoming of the consequences of toxic chemicals used by
US during the war in Vietnam (Komise 33), spadající pod Ministerstvo přírodních zdrojů a životního
prostředí MONRE. Přímým partnerem DWW byl Ústav mikrobiologie a biotechnologií Vietnamské
národní univerzity (IMBT VNU). Projekt podporuje japonský Shibaura Institute of Technology a americký
Aspen Institute. Za DWW se na projektu podíleli Daniel Svoboda, Petr Honskus, Jana Pícková a naše
vietnamská koordinátorka paní Phung Thi Phuong Hien.
Vietnamská vláda se dosud s pomocí mezinárodních organizací soustředila na odstranění dioxinů na
několika hot spots (letiště Da Nang, Bien Hoa a Phu Cat). Ve Vietnamu však existuje mnoho dalších
oblastí zasažených dioxiny, kde má kontaminace přímé negativní dopady na zdraví obyvatel a nepřímo
na jejich sociálně-ekonomickou situaci (díky degradaci půdy a díky uvolňování reziduální kontaminace do
potravního řetězce). Záměrem projektu je přispět k eliminaci dlouhodobých následků působení
herbicidů/dioxinů na obyvatele a na životní prostředí v nejchudších venkovských oblastech Vietnamu.
Projekt vhodně navazoval na předcházející projekt „Rehabilitace provincie Thua Thien Hue
kontaminované dioxiny“ (který probíhal do roku 2009 v okresech Phong Dien a A Luoi) a doplňoval
končící projekt „Podpora překonávání následků působení herbicidů/dioxinů ve Vietnamu“.
Projekt byl pilotně zaměřen na okres A Luoi provincie Thua Thien Hue ve středním Vietnamu, zasaženou
ve válce herbicidy/dioxiny. V roce 2013 a začátkem roku 2014 byla v cílové lokalitě vyhodnocena míra
kontaminace dioxiny, míra degradace lesní a zemědělské půdy a vodních ekosystémů a zjišťovány ekosociální podmínky. Následně byly navrženy vhodné biotechnologie a bylo zahájeno jejich testování.
V závěru projektu by měla být navržena další opatření pro rehabilitaci zemědělské půdy a podpůrné
politiky, které by měly umožnit aplikaci ověřených metod na dalších kontaminovaných lokalitách ve
Vietnamu.
Role DWW a dalších českých expertů měla spočívat ve spolupráci při hodnocení rizik, při rozšíření škály
pilotně aplikovaných metod a jejich ověřování a při prezentaci a odborné diskusi výsledků. Přestože se
v roce 2013 podařilo projekt úspěšně zahájit, Zastupitelský úřad ČR v Hanoji k němu zaujal negativní
postoj a zablokoval možnost pokračování podpory z programu české zahraniční rozvojové spolupráce.
Na pokračování projektu nám byla schválena ze strany České rozvojové agentury dotace ve výši 37%
původně plánované částky, museli jsme ji však odmítnout. Hlavním důvodem tohoto odmítnutí bylo
neoprávněné zpochybňování našich vietnamských partnerů i našich postupů a také fakt, že by tato
částka neumožnila realizaci prací v potřebném rozsahu. Práce realizované do dubna 2014 jsme pokryli
z vlastních sponzorských darů.
Navržené mikrobiologické metody byly v roce 2014 již bez naší účasti úspěšně aplikovány v oblasti
bývalého vojenského letiště A So a testy prokázaly, že došlo jak k výraznému snížení koncentrace dioxinů
(pokles koncentrací průměrně o 46%), tak ke zlepšení kvality půdy (až s pětinásobnou výnosností
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produkce). V souladu s původně navrhovaným rozsahem projektu by však bylo žádoucí pokračovat
v testování a rozšířit objem vzorkovacích a analytických prací pro verifikaci výsledků a ověření možnosti
replikace těchto metod na dalších lokalitách. Pokud by byla účinnost použitých metod potvrzena, mohlo
by jít o průlom v oblasti sanace dioxinů. Závěrečná zpráva projektu bude k dispozici v roce 2015.

Projekt „Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu“
V roce 2013 byla ukončena první tříletá etapa veřejné sbírky pro projekt „Pomoc postiženým dioxiny ve
Vietnamu“ s celkovým výtěžkem 393 534 Kč. Vyúčtování sbírky bylo schváleno magistrátem hlavního
města Prahy a pokračování sbírky bylo osvědčeno dne 1.10.2013 pod č.j. S-MHMP/1101067/2013
(1113569/2013). Projekt byl zaměřen na podporu rehabilitačního střediska a chráněných dílen pro oběti
Agent Orange v provincii Thai Binh. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce tohoto střediska byla již úspěšně
dokončena a jeho provoz je zajištěn, rozhodli jsme se po dohodě s vietnamskými partnery přispívat od
roku 2014 obětem Agent Orange v provincii Thua Thien Hue. Projekt realizují společně DWW, spolek
INFO-DRÁČEK a Svaz Vietnamců v České republice, ve spolupráci s Vietnamskou asociací obětí Agent
Orange VAVA.
Následky intoxikace svých rodičů dioxiny v průběhu vietnamské války dosud trpí v uvedených provinciích
tisíce dětí. Míra jejich postižení často vyžaduje nepřetržitou péči ze strany jejich rodin. Možnosti
odborné zdravotní či rehabilitační pomoci jsou z velké části závislé na kapacitách provinčních středisek
VAVA. Střediska navíc nabízejí odborná školení pro postižené, kteří jsou schopni se vyučit nějaké
řemeslo. Tyto aktivity jsou součástí zdravotní rehabilitace a současně pomáhají k novému zapojení
postižených a jejich rodin do společnosti. V chráněných dílnách probíhají například kursy šití nebo
pletení, výroby uměleckých dřevěných obrazů nebo broušení ozdobných kamenů. Dílny nabízejí také
dlouhodobější pracovní uplatnění. Na platy zdravotního personálu a školitelů (většinou dobrovolníci
převážně v důchodovém věku) ani na provoz center stát významněji nepřispívá a jejich činnost je tak
prakticky závislá na sponzorech a na výtěžku z chráněných dílen. Rehabilitační střediska v obou
partnerských provinciích byla v minulosti opakovaně podpořena také z fondu malých lokálních projektů
českého Zastupitelského úřadu v Hanoji. Tato podpora však již pokračovat nebude, upřednostněny
zřejmě budou dodávky technologií.
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
dioxinů z matky na dítě. Neexistuje systém péče o postižené ani systém jejich zapojení do společnosti.
Rehabilitace kontaminovaných území je pak dalším problémem, který vyžaduje urgentní řešení.
V období 1962 až 1971 americké letectvo použilo ve Vietnamu celkem 72 miliónů litrů herbicidů (hlavně
Agent Orange) k likvidaci zemědělských plodin a stromů. Dioxiny mají dlouhodobé negativní zdravotní
následky. Více jak milion dětí se v posledních desítkách let narodilo s deformacemi odpovídajícími
následkům válečné expozice dioxinům. Celkový počet postižených se ve Vietnamu odhaduje na dva až tři
miliony osob.
Válka v provincii Thai Binh zasáhla 24 % obyvatel, je zde registrováno 17 104 lidí s příznaky intoxikace
dioxiny, u dalších 11 000 lidí se následky možné intoxikace prověřují. Následky intoxikace svých rodičů
dioxiny v provincii trpí 4454 dětí, přibližně 1000 z nich je schopné se vyučit nějaké řemeslo, které by jim
pomohlo k lepšímu životnímu uplatnění.
V provincii Thua Thien Hue je naší cílovou oblastí okres A Luoi poblíž hranice s Laosem, zahrnující 21
komun. Dioxiny zde byly používány od roku 1966 – celkem bylo nad tímto územím rozprášeno 432 832
litrů herbicidů (s obsahem 11 kg dioxinů). Z celkového počtu 43 000 obyvatel je v okrese A Luoi
registrováno 4227 osob s významným zdravotním postižením odpovídajícím následkům intoxikace
dioxiny. 28% obyvatel okresu žije pod hranicí chudoby. Situaci, která zde byla během války, mj. popisuje
známý film Hamburger Hill.
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V roce 2014 se nám podařilo shromáždit 6400 USD,
které jsme v říjnu předali Vietnamské asociaci obětí
Agent Orange VAVA v okrese A Luoi. Tyto prostředky
byly využity na přímou podporu 15 nejchudších rodin
s postiženými dětmi. Pro tyto rodiny byly zakoupeny
kozy a poskytnuty základní prostředky pro jejich chov.
Asociace VAVA poskytla také konzultace a praktický
výcvik v ošetřování koz. Ze slavnostního předání byl
pořízen videozáznam, který je zveřejněn na webové
stránce www.dww.cz. Mezi hlavní sponzory sbírky patřili
v roce 2014 společnost DEKONTA, Pavel Mothejl, Daniel
Svoboda, spolek Asian Style, Andrea Vacková a Nguyen Manh Tung. Děkujeme ale také řadě dalších
dárců, kteří přispěli do sbírkových kasiček nebo zasláním DMS.
Finanční příspěvky na projekt „Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu“ je
možné zasílat na bankovní účty 235581188/0300 (CZK) nebo 198711595/0300
(USD). Do sbírky je možné přispívat také formou DMS, zaslanou na telefonní
číslo 87 777 – cena jednorázové SMS je 30 Kč (sbírce je připsáno 28,50 Kč) při
použití hesla DMS DETIVIETNAM nebo 30 Kč měsíčně po dobu jednoho roku při
použití hesla DMS ROK DETIVIETNAM. Na našich akcích využíváme také
zapečetěné pokladničky.

VÝHLED NA ROK 2015
Také v roce 2015 směřují hlavní aktivity DWW k prosazování principů rozvojové efektivnosti. Platforma
FoRS bude pokračovat v monitoringu uplatňování Kodexu efektivnosti podle aktualizovaného dotazníku,
který nově zahrnuje příklady dobré praxe a hlavní výzvy či problémy. Nadále bude podporován systém
vzájemného se učení (peer-learning). DWW bude zapojeno do činnosti pracovních skupin „Efektivnost“
a „Gender“ platformy FoRS, pracovní skupiny „CSO Development Effectiveness“ a „Convenors Forum“
konfederace CONCORD a pracovní skupiny „Enabling Environment“ globální platformy CSO Partnership
for Development Effectiveness. Pokračovat bude činnost mezisektorového Task Team on CSO
Development Effectiveness and Enabling Environment. DWW se bude na těchto aktivitách podílet
v rámci posledního roku projektu „Partnerství pro rozvoj“. Vzhledem k tomu, že tento projekt získal pro
rok 2015 z programu české zahraniční rozvojové spolupráce pouze velmi omezenou finanční podporu a
většinu nákladů musíme spolufinancovat z vlastních zdrojů nebo zajišťovat formou neplacené práce,
budeme se postupně snažit co nejvíce omezit závislost na nepředvídatelném spolufinancování naší
činnosti ze státního rozpočtu.
Pokračovat budou naše metodické a školící aktivity, včetně již 9. ročníku mezinárodního evaluačního
tréninku EPDET - European Program for Development Evaluation Training, který se bude konat v září
2015 v Praze.
Metodickým otázkám se budeme nadále věnovat ve spolupráci s Českou evaluační společností či
mezinárodní evaluační asociací IDEAS. V říjnu 2015 se v Thajsku uskuteční další celosvětová konference
IDEAS, na které bychom chtěli prezentovat pozitivní zkušenosti českého systému rozvojových evaluací.
Nadále budeme zastupovat FoRS v pracovní skupině „Evaluace“ Rady pro zahraniční rozvojovou
spolupráci a ČES v referenční skupině MZV pro evaluace.
Při aktivitách zaměřených na podporu vztahů s Vietnamem budeme pokračovat ve spolupráci
s občanským sdružením INFO-DRÁČEK, Svazem Vietnamců v České republice a dalšími dlouhodobými
partnery. Rok 2015 je vyhlášen Rokem vietnamské kultury v České republice a také návštěva
vietnamského prezidenta přinese řadu příležitostí pro posilování přátelských vztahů.
Pokračovat bude veřejná sbírka pro projekt „Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu“, jejíž výtěžek
bude opět použit na podporu postižených v provincii Thua Thien Hue.
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Přestože od roku 2015 již nebudou projekty ve Vietnamu podpořeny z programu české zahraniční
rozvojové spolupráce, věříme, že se naše vztahy budou rozvíjet a že se nám bude dařit získávat další
spojence v České republice, přímo ve Vietnamu i mezi zahraničními partnery.
Budeme se nadále snažit, aby nová národní i mezinárodní partnerství v souladu se závazky z Busanu
a Mexika přispívala ke zvyšování efektivnosti rozvoje. Snaha o naplňování Kodexu efektivnosti platformy
FoRS resp. Istanbulských principů ze strany organizací občanské společnosti by měla inspirovat další
rozvojové aktéry k prosazování a uplatňování podobných principů. S tím souvisí také naše dlouhodobé
úsilí o zvyšování kvality a dopadů evaluací rozvojových a humanitárních projektů a programů.
Děkujeme všem našim partnerům, kteří nás v našich aktivitách dlouhodobě podporují a také nám
poskytují velmi potřebnou zpětnou vazbu.
Předseda: Mgr. Daniel Svoboda (svoboda@dww.cz)
Místopředsedkyně: Jana Pícková (pickova@dww.cz)
Místopředseda: Ing. Petr Honskus (honskus@spfgroup.org)

FINANČNÍ ZPRÁVA DWW ZA ROK 2014
Přehled hospodaření spolku Občanské sdružení Development Worldwide předkládáme v kopii účetní
závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha). Účetnictví za rok 2014 prošlo účetním auditem,
realizovaným nezávislým auditorem Ing. Ivo Rambouskem ze společnosti AUDIT FINANCO, spol. s r.o.
Výrok auditora je přiložen před účetní závěrkou.
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádné události, která by měla významný vliv na činnost spolku a měla
by být promítnuta v účetnictví roku 2014.
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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 STANDARDŮ EFEKTIVNOSTI 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)
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