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Pár obvyklých vět úvodem
Rok 2017 pro nás byl, nikoliv překvapivě, minimálně stejně náročný jako všechny roky předcházející.
Kromě činností souvisejících s pokračujícím zapojením do národní platformy FoRS, evropské konfederace
CONCORD, globální platformy CPDE – CSO Partnership for Effective Development Cooperation či do
Referenční skupiny evaluací Ministerstva zahraničních věcí přibyly nové úkoly v rámci České evaluační
společnosti (ČES) díky mému zvolení do pozice tajemníka (ze které jsem v roce 2018 automaticky
přestoupil do role výkonného ředitele).
Využití znalostí a dovedností

Zkušenosti absolventů

Moduly využívané při školení

Min. na 2 mini-IPDET

Moduly uznané IPDET/IDEAS

Garance IPDET a IDEAS

Moduly kompletní

15 modulů & program

Alternativní scénáře
(programy školení)
Práce s lektory
(včetně testování)

Nadstavba modulů
(cvičení, testy…)
Dokončení školících
modulů

Pilotní testování,
evaluace

Oponentura
IPDET/IDEAS
Draft nových
modulů EPDET CZ

Autorizace návrhu
lektory IPDET

Analýza současných
modulů a výzkum

Hlavním odborným úkolem však byla realizace 11.
ročníku evaluačního školení EPDET – European
Program for Development Evaluation Training,
který jsme pojali jako přelomový krok pro budoucí
školení tohoto typu. A to jsme netušili, že rok 2017
bude v tomto ohledu opravdu přelomový.
S dotační podporou z programu zahraniční
rozvojové spolupráce jsme zahájili projekt „EPDET
CZ – Česká evaluační škola“. Jeho náplní byla
změna charakteru tohoto renomovaného
mezinárodního školení včetně úpravy všech 15
modulů a jejich testování s dalšími lektory při
EPDET 2017 v Bratislavě a řadě dalších školících
programů. Cílem bylo uznání nových modulů ze
strany našich partnerů – zejména mateřského
tréninku IPDET (International Program for
Development Evaluation Training) a mezinárodní
evaluační
asociace
IDEAS
(International
Development Evaluation Association) – a následné
využívání „nového“ programu EPDET.

Jenže, v průběhu března 2017 Carleton University Ottawa odstoupila od organizování IPDET. Od této
chvíle již nešlo jen o zlepšování formátu mini-IPDET, ale o zlepšení a zachování letní školy IPDET jako
takové. Aktuální vývoj tak potvrdil vysokou relevanci našeho záměru a projekt získal zcela nový rozměr.
Na začátku června 2017 jsme oficiálně předložili Světové bance společnou nabídku s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze (ČZU) na organizaci IPDET 2.0 od roku 2018 v České republice. Protože rozhodnutí o
výběru nového organizátora nebylo do konce roku 2017 oznámeno, zahájili jsme přípravy EPDET 2018
v Praze, a to s podporou obou našich hlavních partnerů – IPDET a IDEAS. Tím bylo také potvrzeno dosažení
cíle našeho loňského projektu – uznání nově navrženého přístupu. Na přelomu února a března 2018 jsme
však byli osloveni Světovou bankou (viz podrobnosti v dalším textu zprávy) a na základě následného
intenzivního jednání bylo rozhodnuto o zrušení EPDET 2018 a o našem přímém zapojení do realizace IPDET
2.0, jehož organizaci převzala University of Bern v partnerství s CEval (Center for Evaluation at Saarland
University in Germany). Dosáhli jsme tak poměrně velkého uznání, ale za cenu minimálně dočasné ztráty
naší „vlajkové lodi“ EPDET i souvisejících ztrát finančních (například nevratná záloha zaplacená hotelu a
předem zakoupený materiál).
V dalším textu zprávy najdete shrnutí projektu i dalších aktivit v roce 2017, s přesahem do roku 2018.
Věřím, že i další roky budou stejně hektické a že i nadále zůstaneme vlivným hráčem na poli zahraniční
rozvojové spolupráce.

Daniel Svoboda
Předseda Development Worldwide, z.s. (DWW)
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Výroční zpráva DWW za rok 2017
1. Informace o projektu „EPDET CZ – Česká evaluační škola“
Pravidelná letní evaluační škola EPDET – European Program for Development Evaluation Training probíhá
v České republice nebo na Slovensku již od roku 2007 a je zaměřená na podporu evaluačních kapacit,
mezisektorové spolupráce a vzájemného sdílení zkušeností. Od roku 2010 realizujeme toto školení bez
dotací z programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky či od jiných donorů, veškeré náklady
jsou pokryty z účastnických poplatků. Současně byl EPDET vždy pořádán jako nezisková akce, aby mohlo
školení zůstat přístupné účastníkům ze zemí EU13 a ze zemí rozvojových, nebo účastníkům z neziskového
sektoru.
Hodnocení předcházejících ročníků potvrdilo nutnost formalizovat postupně zaváděné změny. Na tyto
změny se zaměřil projekt „EPDET CZ – Česká evaluační škola“, podpořený z programu zahraniční
rozvojové spolupráce ČR v rámci dotačního titulu Posilování kapacit a partnerství NNO (oblast odborné
kapacity a partnerství).
V roce 2017 jsme díky tomuto projektu upravili všechny školící moduly a jejich nadstavbové části a zapojili
nové lektory. Upravené moduly převzaly hlavní principy čtyřtýdenního tréninku IPDET (International
Program for Development Evaluation Training) a současně aktualizovaly informace a přístupy, aby formát
mini-IPDET zůstal relevantní a atraktivní alternativou IPDET na regionální nebo národní úrovni.
Střednědobým cílem projektu bylo posílení zájmu o daný typ školení. Dosavadní ohlasy (včetně naplnění
kapacity EPDET 2017) a zájem o absolvování dalších kurzů naplnění tohoto cíle potvrzují. Bezprostředním
cílem bylo uznání nového školícího systému ze strany spoluředitelů IPDET a Správní rady IDEAS a zachování
garance těchto renomovaných institucí. Absolventům EPDET 2017 bylo opět nabídnuto bezplatné roční
členství v asociaci IDEAS a byli zařazeni na listserv IPDET. Obě instituce také podpořily konání navazujícího
EPDET 2018 v Praze. Dvoudenní trénink „Evaluační minimum“, částečně vycházející z nových modulů
EPDET, se navíc stal součástí nabídky certifikovaných školení České evaluační společnosti. Dva související
semestrální školící programy probíhají na ČZU. Cíle projektu tedy byly naplněny již v roce 2017.
Záměrem (očekávaným dopadem) projektu je uplatnění získaných znalostí, dovedností a zkušeností při
zlepšování kvality evaluací v zemích a institucích reprezentovaných absolventy školení EPDET/IPDET, resp.
absolventy souvisejících školících programů. Historická zkušenost a převládající pozitivní hodnocení ze
strany absolventů kurzů realizovaných v roce 2017 potvrzuje vysokou pravděpodobnost naplnění tohoto
záměru, tedy využití nových evaluačních znalostí, schopností a dovedností. Řada českých absolventů
EPDET se aktivně zapojuje do evaluací českých i mezinárodních projektů a programů. Přetrvávají kontakty
a výměna zkušeností se zahraničními absolventy a na řadě evaluací už se podílely mezinárodní týmy.
Absolvování školení formátu EPDET je uznáváno jako naplnění jednoho z kvalifikačních kritérií pro
evaluace rozvojových projektů a programů v gesci MZV.
Dokladem pozitivní reflexe předcházejících školení
EPDET a využívání zkušeností je mimo jiné také
fakt, že 24 ze 48 absolventů EPDET 2017 se
zúčastnilo na základě doporučení předchozích
absolventů a dalších 9 se registrovalo na základě
doporučení svých kolegů či vedoucích pracovníků.
Opakovaně je vysoká míra zapojení mezinárodních
agentur a programů, zejména OSN (15 účastníků v
roce 2017) a vládních institucí (16 účastníků v roce
2017). Absolventi EPDET 2017 reprezentovali 35
různých zemí. Za 11 let již trénink EPDET
absolvovalo 539 účastníků ze všech rozvojových
sektorů. Každoročně bylo zastoupeno přibližně 25 až 35 zemí, víceméně ze všech kontinentů. Účast žen
na EPDET prakticky vždy přesahovala 60 % (71 % v roce 2017).
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Průběh projektu ovlivnila v březnu 2017 informace, že Carleton University Ottawa odstoupila od
organizování IPDET. Proto jsme nad rámec projektu na začátku června 2017 oficiálně předložili Světové
bance společnou nabídku s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU) na organizaci IPDET 2.0 od roku
2018 v České republice. IPDET je koncipován pro 150-200 účastníků na období 2-4 týdnů (1 až 2 týdny
základní curriculum a 1 až 2 týdny paralelních odborných workshopů). Tento model mimo jiné vyžaduje
podstatně vyšší náklady na lektory (až 20 lektorů), na organizační tým, ubytování, stravování a program o
víkendech. Proto je také účastnický poplatek výrazně vyšší a zhruba 45 % účastníků musí být sponzorováno
(mj. Global Affairs Canada, UKAID, DANIDA, Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Swiss Agency
of Development and Cooperation, UNFPA). Také z tohoto důvodu je nezbytné zastřešení ze strany Světové
banky, která současně vyžaduje odbornou garanci vybrané akademické instituce a národní finanční
podporu. Přestože by v Praze bylo možné očekávat nižší náklady (a tedy i nižší účastnický poplatek) než v
kanadské Ottawě, bylo by pro úspěšné konání IPDET v ČR a pro zachování dostupnosti pro zájemce ze
zemí EU13 a ze zemí rozvojových nutné spolufinancování z národních programů. Tato podmínka zatím
nebyla naplněna, což byl patrně jeden z důvodů, proč nebyla naše společná nabídka s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze přijata.
Na využití výsledků pak měl zásadní vliv výběr nového organizátora IPDET 2.0 – vyhrála evropská nabídka
předložená sdružením University of Bern a CEval (Centre for Evaluation at Saarland University in
Germany). Světová banka nás proto v únoru 2018 požádala o zrušení EDPET 2018 a o podporu konání
prvního ročníku IPDET 2.0 ve švýcarském Bernu s tím, že naše školení bude jako první zařazeno do „rodiny
IPDET“. Konečná dohoda byla uzavřena na konci března 2018. Všem 61 registrovaným účastníkům na
EPDET 2018 byla nabídnuta účast na IPDET 2.0 v Bernu a dva členové našeho týmu byli zařazeni do
školícího týmu IPDET. Převzato bylo také schéma třídenního workshopu na téma Evaluation Design Matrix.
Souhrnné informace o IPDET 2.0 budou uvedeny ve Výroční zprávě DWW za rok 2018.
Hlavním výstupem projektu byl soubor školících modulů a doprovodných materiálů. Na konci roku 2017
byla připravena nová verze všech 14 modulů školení formátu IPDET/EPDET a samostatný modul k zadávání
evaluací (ve formátech PPT i PDF). Naší hlavní snahou bylo zatraktivnit tato školení a zvýšit interakci mezi
lektory a účastníky. Všechny aktualizované školící moduly proto zahrnují konkrétní příklady a cvičení,
krátké testy a úkoly, které musí absolventi splnit. Paralelně bylo připraveno několik dalších schémat
školení v rozsahu od tříhodinového workshopu po semestrální vysokoškolské kurzy. Hlavní školící moduly
formátu IPDET/EPDET zahrnují:
1 Introduction to evaluations
2 Driving issues
3 Building results-based M&E systems
4 Theory of change (and Logical framework)
5 Evaluation approach
6 Evaluation questions
7 Evaluation designs
8 Data collection
9 Sampling
10 Data analysis
11 Complex interventions
12 Managing an evaluation
13 Presenting results
14 Evaluation ethics
15 Bonusový modul: Contracting evaluations
Pro česká školení byly dále doplněny například moduly zaměřené na plánování, organizaci a řízení evaluací
v českém kontextu. Pro prezentace na ČZU byla připravena cvičení v rozsahu 1,5 hodiny ke každé lekci a
také „domácí úkoly“, které nelze realizovat v časově omezeném formátu školení EPDET či IPDET.
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K dispozici je dále 8 základních případových studií pro formát EPDET a 12 případových studií kurzu na ČZU.
Protože v průběhu týdenního školení EPDET není dostatek prostoru pro identifikaci a přípravu vlastního
projektu určeného pro evaluaci, bylo připraveno 8 resp. 9 rozdílných případových studií, ze kterých si
mohou účastníci vybrat. V kurzech na ČZU je naproti tomu úvodním úkolem příprava vlastního projektu v
jednotlivých (maximálně pětičlenných) týmech – tento přístup zvyšuje zapojení, a tedy i vlastnictví
projektových námětů studenty, a současně umožňuje lepší pochopení projektové logiky. Nezbytnou a
velmi důležitou součástí jsou v obou případech týmové prezentace výsledků skupinové práce.
Osm případových studií pro EDPET zahrnuje následující země a témata: Cambodia – Livelihood, Jamaica –
Health sector support, South Africa – AIDS awareness, Jordan – Vocational training, Kenya – Sesame
production, Ethiopia – Extension services, Afghanistan – Gender justice a Sierra Leone – Community Led
Total Sanitation. Dodatečně byla doplněna Uganda – Green School NAMA.
Doprovodným výstupem projektu bylo zapojení dalších českých lektorů. Na lektorování se podíleli Daniel
Svoboda a Dmitrij Švec (Development Worldwide), Vladimír Kváča a Lucie Bučinová (Česká evaluační
společnost, dále jen ČES) a Petra Chaloupková (Česká zemědělská univerzita v Praze, dále jen ČZU).
Realizace projektu probíhala v souladu s plánem, aktivity ale byly rozšířeny o novou dimenzi týkající se
potenciálního převzetí celého programu IPDET (byť naše nabídka nebyla přijata s ohledem na minimální
možnost spolufinancování programu ze strany České republiky). V mnohem větším rozsahu, než bylo
předpokládáno, proběhlo testování nových školících modulů:
• Dne 29. 5. 2017 proběhl v Praze pilotní tříhodinový workshop „Teorie změny a logický rámec“ před
výroční konferencí ČES (česká verze, 32 účastníků).
• Dne 25. 7. 2017 se v Praze uskutečnilo celodenní školení na téma „Teorie změny“ pro pracovníky
mezinárodní neziskové organizace Light for the World (anglická verze, 8 účastníků).
• Dne 27. 7. 2017 proběhlo ve Valticích celodenní školení „Teorie změny a logický rámec“ pro
rozvojové pracovníky neziskového a soukromého sektoru (česká verze, 16 účastníků).
• Ve dnech 17. – 22. 9. 2017 bylo testováno 10
upravených školících modulů na letní škole
EPDET 2017 v Bratislavě (anglická verze, 48
účastníků).
• Od října do prosince 2017 probíhal
semestrální kurz „Project Management and
Planning in Developing Countries“ (s týdenní
alokací 1,5 hodin cvičení pro 4 skupiny
studentů a 1,5 hodiny společných přednášek)
na Fakultě tropického zemědělství České
zemědělské univerzity v Praze; evaluacím
byly věnovány poslední tři moduly (anglická verze, celkem 50 studentů).
• Paralelně na stejné fakultě probíhal semestrální kurz „Monitoring and Evaluation of Projects“, který
převzal všechny nově upravené moduly EPDET 2017 (anglická verze, 25 studentů).
• 11. – 12. 12. 2017 se v Praze uskutečnil pilotní běh certifikovaného dvoudenního školení České
evaluační společnosti „Evaluační minimum“ (česká verze, 11 účastníků z 12 registrovaných).
Za kompletní řízení, monitoring a reporting projektu byli odpovědní Daniel Svoboda a Dmitrij Švec. Od
října 2017 nahradil Dmitrije Švece (který nastoupil na novou pracovní pozici v zahraničí) další člen
Development Worldwide, Petr Honskus. Propagace a příprava EPDET byla také opakovaně podpořena ze
strany České evaluační společnosti. Externí účetnictví bylo zajišťováno společností Patricia, s.r.o. (paní
Lindou Škárovou).
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Organizaci EPDET 2017 zajišťovala Dagmar
Gombitová ze Slovenské evaluační společnosti se
svým týmem a s podporou Development
Worldwide. Hlavními lektory byli opět Ray C. Rist a
Linda G. Morra Imas. Daniel Svoboda se lektorsky
podílel na dvou modulech a společně s Dmitrijem
Švecem také na facilitaci pracovních skupin. Martin
Páv opět moderoval „evropský“ workshop po
skončení EPDET. Všechny aktualizované moduly
EPDET převzala pro kurz monitoringu a evaluací na
České zemědělské univerzitě v Praze paní Petra
Chaloupková. Na dalších školeních souvisejících s
projektem se kromě Daniela Svobody podíleli zástupci České evaluační společnosti Vladimír Kváča jako
lektor a Lucie Bučinová jako facilitátorka.
Experti z České evaluační společnosti, organizátoři a lektoři jednotlivých školení (včetně obou amerických
lektorů) poskytovali zpětnou vazbu k úpravám školících modulů a dalším připraveným podkladům (které
jsou sdílené v systému Dropbox, resp. Google Disc). Prezentace, cvičení a podklady pro kurzy na ČZU jsou
k dispozici v interním online systému Moodle. U workshopu a školení České evaluační společnosti a školení
EPDET proběhlo písemné hodnocení ze strany účastníků.
Většina projektových aktivit byla realizována v podstatně větším rozsahu, než bylo původně plánováno.
Větší byl rovněž rozsah projektových výstupů. K 31. prosinci 2017 byla vyčerpána celá výše dotace České
rozvojové agentury, při částečném navýšení celkového rozpočtu (o 4 %) a vlastního spolufinancování.
Celkové vynaložené náklady činily 384 591 Kč (plánováno bylo 369 000 Kč), z toho bylo hrazeno z dotace
plánovaných 250 000 Kč (65 % nákladů) a z vlastních zdrojů 134 591 Kč (35 % nákladů). Formou in-kind
nad rámec projektu byly hrazeny další náklady ve výši 134 764 Kč.
Projekt byl podle plánu ukončen v prosinci 2017. Veškeré připravené školící moduly však budou nadále
podle potřeby aktualizovány a využívány při akcích ČES nebo DWW (moduly jsou sdíleny v interních sítích
jednotlivých organizací a lektorů). Pokračování školení „Evaluační minimum“ a jeho nadstavbových částí
bylo odsouhlaseno Správní radou České evaluační společnosti (v roce 2018 by se měly uskutečnit další dva
kursy). Od roku 2018 prostřednictvím ČES nově nabízíme také mentoring v jednotlivých organizacích
zabývajících se evaluacemi, ať už z pozice zadavatelů nebo evaluátorů. Pokračovat by měly kurzy na ČZU.
Ve spolupráci s ČZU budeme znovu usilovat o přípravu nových skript managementu projektového cyklu
pro zahraniční studenty. Nadále se také budeme snažit zapojit do přípravy nového manuálu projektového
cyklu České rozvojové agentury, resp. MZV.

2. Další aktivity DWW v roce 2017
Stejně jako v předcházejících letech pokračovalo naše zapojení v národní platformě FoRS – Českém fóru
pro rozvojovou spolupráci (zastoupení na pozici místopředsedy Správní rady a v pracovních skupinách
Efektivnost a Gender). Součástí našich aktivit bylo mj. připomínkování návrhu nové Strategie zahraniční
rozvojové spolupráce České republiky 2018-2030 (viz také rozhovor v Českém rozhlase Plus 20. 8. 2017 –
https://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus#/2017-08-20/17) a dalších koncepčních materiálů.
Ve Správní radě České evaluační společnosti pracoval Daniel Svoboda v roce 2017 ve volené pozici
tajemníka, v roce 2018 bude vykonávat funkci výkonného ředitele. Nadále také zastupoval ČES
v Referenční skupině pro evaluace Ministerstva zahraničních věcí. V roce 2017 se mimo jiné konalo první
společné Evalcafé ČES a MZV zaměřené na diskusi zkušeností z evaluací v předchozím roce a první
workshop MZV k plánu evaluací na další období. Připomínkovali jsme také připravovanou metodiku
hodnocení průřezových principů a podporovali její využití v evaluacích MZV – tato metodika (připravená
společností INESAN) byla na konci roku 2017 dokončena a certifikována MZV.
V evropské platformě rozvojových a humanitárních organizací CONCORD jsme se nadále podíleli na
činnosti Inclusive Network Committee a Hub 3 – Promoting Civil Society Space a zastupovali jsme FoRS na
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Valné hromadě CONCORD nebo na druhém Learning and Exchange Forum v estonském Tallinnu.
Pokračovala také naše účast v pracovních skupinách CSO Development Effectiveness a Enabling
Environment globální platformy CPDE – CSO Partnership for Development Effectiveness a zapojení do
multisektorového Task Team on CSO Development Effectiveness and Enabling Environment.
V asociaci IDEAS jsme byli opět zastoupeni ve volební komisi odpovídající za organizaci každoročních voleb
do Správní rady.
V roce 2017 byla ukončena víceletá veřejná sbírka pro projekt „Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu“.
Celkový výtěžek, předaný rehabilitačním střediskům ve Vietnamu, činil 544 046 Kč. Člen DWW Jan Štejfa
se ve spolupráci s Monikou Přibylovou zúčastnil projektu německé GIZ „Climate Finance Readiness
Programme – Vietnam Component“ jako expert pro podporu kapacit Vietnamské asociace cukrové třtiny
a cukru (VSSA – Vietnamese Sugarcane and Sugar Association) a jejích členů v oblasti lepšího využití
bagasse (vláknitého materiálu, který zůstává po vylisování šťávy z cukrové třtiny) a další biomasy pro
energetické účely. Naše spolupráce s Vietnamem i vietnamskou minoritou v ČR bude pokračovat.

Výhled na rok 2018
Zatímco původní plán na rok 2018 byl věnovat se plně přípravě a realizaci nového schématu EPDET (EPDET
2018 se měl konat ve dnech 16.-21. září 2018 v pražském hotelu Duo) a ke konci března 2018 jsme měli
registrovaných již 61 zájemců, na základě požadavku Světové banky jsme museli EPDET 2018 zrušit. Využili
jsme nicméně nabídku zapojit se do realizace prvního ročníku IPDET 2.0 ve švýcarském Bernu ve dnech
15.-26. července 2018, a to ve třech rolích – facilitátora čtyř pracovních skupin prvního týdne základního
kursu, lektorů třídenního workshopu pro pokročilé na téma „Evaluation Design Matrix“ v průběhu
druhého týdne a speciálního řečníka při obědové prezentaci pro všechny účastníky (prezentace a diskuse
na téma „Institutionalization of evaluation systems – The Czech experience“). Zástupcům Světové banky
a organizátorům jsme také poskytli zpětnou vazbu k organizaci i odborné náplni IPDET 2.0. Nadále také
usilujeme o zavedení podpory pro účastníky ze zemí střední a východní Evropy, pro které současný týdenní
účastnický poplatek ve výši 3000 CHF výrazně limituje možnost účasti.
Pokračovat bude také naše činnost v jednotlivých nevládních společnostech a platformách i zapojení do
Referenční skupiny evaluací MZV. Budeme se také nadále snažit ovlivnit metodiky projektové cyklu
zahraniční rozvojové spolupráce ČR a budeme pokračovat ve školících aktivitách (mimo jiné kurzy
Evaluační minimum, workshopy před výroční konferencí České evaluační společnosti či pilotní mentoring
pro evaluační organizace).
V rámci spolupráce s Vietnamem bych rád zmínil podíl na evaluaci sanace dioxinů na letišti Da Nang pro
USAID, přípravu cesty zástupců Vietnam Environment Protection Fund (VEPF) pod vedením náměstka
vietnamského ministerstva přírodních zdrojů a životního prostředí (MONRE) do České republiky v září
2018 a předpokládanou následnou účast na konferenci v Ho Chi Minh City v říjnu 2018.
Naše činnost bude i v roce 2018 z větší části zajišťována formou dobrovolnické práce (spolek aktuálně
nemá žádné placené zaměstnance). Provozní náklady jsou kryté převážně ze sponzorských darů, členských
příspěvků a příjmů z realizovaných školení. V dlouhodobém výhledu je nezbytné najít nové zdroje
financování, aby naše aktivity mohly pokračovat. Jsme přesvědčeni, že se nám to podaří.
Jako v předcházejících letech děkujeme všem našim členům, partnerům a sponzorům, kteří nás v našich
aktivitách podporují. Ceníme si tohoto přátelství a podpory a věříme, že jejich důvěru nezklameme.
Předseda: Mgr. Daniel Svoboda (svoboda@dww.cz)
Místopředseda: Ondřej Pokorný (pokorny@agss.cz)
Místopředseda: Ing. Petr Honskus (honskus@spfgroup.org)
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Finanční zpráva DWW za rok 2017
Přehled hospodaření Development Worldwide, z.s. předkládáme v kopii účetní závěrky (rozvaha, výkaz
zisku a ztráty, příloha). Ztráta za rok 2017 ve výši 225 000 Kč byla pokryta z výnosů předcházejících let. Po
datu účetní závěrky nedošlo k žádné události, která by měla významný vliv na činnost spolku a měla by
být promítnuta v účetnictví roku 2017.
V roce 2017 DWW finančně podpořili Daniel Svoboda, Jan Štejfa a Simona Kosíková.
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Prioritní oblasti činnosti DWW
ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA
(semináře, workshopy, konference, publikace)

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
(odborná školení pro manažery a evaluátory projektů a pro studenty VŠ)
KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY
(pro všechny vládní i nestátní 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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