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1.

SHRNUTÍ

Dlouhodobým zám rem, k jehož dosažení m l projekt DWW „Spole ná odpov dnost“ p isp t,
je zvýšení efektivnosti - tedy kvality a dopad eské zahrani ní rozvojové spolupráce. Vyšší
porozum ní princip m rozvojové spolupráce a vyšší kvalita projekt i jejich hodnocení by m la
podpo it také vyšší zapojení eských subjekt do rozvojových program EU a dalších donor .
Jsme p esv eni, že náš projekt posiluje jak odbornost manažer a realizátor rozvojových
projekt tak mezinárodní vým nu a sdílení zkušeností a sou asn otevírá nové možnosti
vzájemné spolupráce. Zvýšení kvality projekt (i rozhodovacího procesu) však bude možné
prokázat až ve st edn dobém horizontu – po plném rozjezdu nového systému eské ZRS a po
obnovení evaluací eských rozvojových projekt a program .
Zast ešujícím cíle m projektu pro rok 2008 bylo vybudování evalua ních kapacit v R,
emž tento cíl zahrnuje nejen zvyšování odbornosti ale také schopnost zapracovat principy
efektivnosti rozvojové spolupráce do všech etap projektového cyklu.
estože je napln ní indikátoru dosažení cíle (minimáln 7 absolvent DET zapojeno do
realizace evaluací v R) komplikováno zastavením evaluací ZRS i prací na p íprav nového
systému evaluací, je zjevné, že minimáln absolventi z centrálních ministerstev (celkem 7
astník z MZV, MF a MMR) a jim pod ízených složek (celkem 12 ú astník ) jsou nebo
jednozna
budou do evaluací zapojeni. Pro v tšinu dalších eských (i zahrani ních) ú astník
ze soukromého, neziskového a univerzitního sektoru jsou evaluace integrální sou ástí jejich
práce. P íkladem návazných aktivit m že být i n kolikam sí ní trénink evaluací a projektového
managementu pro pracovníky Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, p ímo
realizovaný absolventy Czech DET.
Pro dosažení stanoveného cíle projektu byly realizovány 3 výstupy:
Výstup 1. Aktivní zapojení do me zinárodní diskuze na té ma efektivnosti ZRS
Projektem byly napln ny všechny indikátory, spo ívající v zapojení do národních i do
mezinárodních evalua ních spole ností, v publikování odborných stanovisek k efektivnosti ZRS
a v podpo e národní nevládní platformy FoRS a evropské konfederace CONCORD.
Výstup 2. Vyškolení evaluáto i a manaže i rozvojových projekt
Všechny indikátory projektu byly výrazn p ekro eny – trénink absolvovalo 43 eských a 16
zahrani ních ú astník , celková úsp šnost byla u klí ových otázek ke kvalit a využitelnosti
kursu hodnocena stupn m 4,67 resp. 4,26 (93 % resp. 85,2 % na p tibodové škále) a 98 %
respondent by doporu ilo kurs svým koleg m (s p edb žným odhadem zájmu 80 dalších osob
ímo z okruhu absolvent ).
Výstup 3. Databáze podklad k proble matice evaluací a efektivnosti rozvojové spolupráce
Seznam dostupných publikací v databázi a knihovn DWW dosahuje ke konci roku 2008 zhruba
440 titul . Seznam je zve ejn n na webové stránce www.dww.cz a publikace jsou k dispozici
zájemc m bu v elektronické podob , nebo k zap ení.
Celkov považujeme projekt, zejména s ohledem na výsledky evaluace, za velmi úsp šný a za
realistické považujeme i napln ní cíle a dlouhodobého zám ru projektu. Výsledky evaluace
projektu budou využity v našich následných aktivitách.
Rozpo et projektu i jeho základní struktura v rámci dotace MZV byly dodrženy. Vícenáklady
nad rámec p vodního rozpo tu byly pokryty z vlastních zdroj .
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2.

2.1

HONOCENÍ AKTIVIT, VÝSTUP , CÍL
PROJEKTU

A ROZVOJOVÉHO ZÁM RU

ehled aktivit a výstup ve vztahu k plánu aktivit a indikátor m pro výstupy

Projekt DWW si pro rok 2008 stanovil zast ešující cíl „Vybudování evalua ních kapacit
v R“. Výstupy sm ující k dosažení tohoto cíle a realizované související aktivity v roce 2008
jsou rekapitulovány v následujícím textu.
Výstup 1. Aktivní zapojení do me zinárodní diskuze na té ma efektivnosti ZRS
Aktivita 1.1 Navázání i posílení me zinárodní s polupráce s odborníky, instituce mi a
asociacemi
Krom pr žné komunikace se všem lektory školení Czech DET (WB, IFC, EuropeAid)
pokra ovala úzká spolupráce s celosv tovou evalua ní asociací IDEAS – International
Development Evaluation Association (hlavní lektor kursu Czech DET Ray R. Rist byl zvolen
Prezidentem IDEAS na následující 3 roky), Evropskou evalua ní spole ností EES – European
Evaluation society a eskou evalua ní spole ností. Všechny tyto asociace byly zastoupeny také
i školení Czech DET 2008. V rámci aktivit jednotlivých organizací jsme se pak snažili o
posílení zapojení eských odborník i institucí.
Aktivita 1.2 Ú ast na minimáln 2 me zinárodních konferencích k efektivnosti ODA,
spolupráce v rámci FoRS, CONCORD aj.
V roce 2008 jsme nadále zastupovali platformu FoRS v pracovních skupinách FDR (EU Funding
for Development and Relief - ídící výbor a podskupiny Finan ní nástroje a Trendy) a Aid Watch
(Task Force Aid Effectiveness) a podíleli se na založení nové pracovní skupiny CSO
Development Effectiveness evropské konfederace NGO pro pomoc a rozvoj CONCORD.
V rámci této spolupráce jsme se krom podílu na vytvá ení stanovisek evropských nevládních
organizací a ú asti na n kolika jednáních pracovních skupin v Bruselu zú astnili také:
mezinárodního setkání donor , zástupc vlád rozvojových a rozvinutých zemí a organizací
ob anské spole nosti v rámci akce nazvané „International Forum on Civil Society and Aid
Effectiveness“ v kanadské Ottaw (únor 2008), po ádaného tzv. Advisory Group z ízenou
OECD/DAC,
prvního setkání v rámci „Open Forum for CSO Development Effectiveness“ v Pa íži
erven 2008),
paralelních akcí organizací ob anské spole nosti v rámci jednání High Level Forum
v ghanské Ak e (srpen – zá í 2008), kde jsme se setkali také s oficiální eskou delegací,
Regionálního seminá e Evropské komise „Reinforcing Civil Society through Thematic
Instruments and Programmes“ ve filipínské Manile ( íjen 2008)
a úvodního seminá e k hlavnímu tématu prezidentského projektu FoRS „CSO
Development Effectiveness“ v Praze (listopad 2008), spolupo ádaného ve spolupráci s
CONCORD.
Na základ výsledk jednání v Pa íži a Ak e byl Daniel Svoboda za platformu FoRS nominován
do tzv. Global Facilitation Group (GFG) for CSO Development Effectiveness, kde zastupuje
prezidentské a nové lenské zem EU (viz www.cso-effectiveness.org). Podíleli jsme se i na
íprav Prezidentského projektu FoRS (kofinancovaného Evropskou komisí), jehož nosným
tématem je rovn ž rozvojová efektivnost organizací ob anské spole nosti.
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Další mezinárodní aktivity souvisely se zastupováním asociace IDEAS (Daniel Svoboda jako
len Správní rady a další eští lenové IDEAS) – krom práce v nomina ní a volební komisi
jsme se podíleli na p íprav a realizaci úsp šného mezinárodního workshopu na téma „Impact
Evaluation“ v Kuala Lumpur (b ezen/duben 2008), který navazoval na konferenci Malajsijské
evalua ní spole nosti. V roce 2008 také probíhala p íprava globální konference IDEAS, která
však musela být z bezpe nostních a finan ních d vod p eložena z p vodn plánovaných lokalit
v Keni a Zambii do Johannesburgu, kde se uskute ní v b eznu 2009.
Na evropské úrovni jsme prezentovali informace o EES - European Evaluation Society i eské
evalua ní spole nosti na školení Czech DET (zá í 2008). V prosinci 2008 prob hlo v rámci
tréninku pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad (zajišt ného absolventy Czech
DET) také školení v Irsku, které organizoval len DWW Dmitrij Švec.
Aktivita 1.3 P íprava a publikace stanovisek a odborných lánk k problematice
efektivnosti ZRS
Jak již bylo uvedeno výše, nejde nám o pasivní ú ast na akcích po ádaných partnery ale o vlastní
aktivní p ísp vek ke zvyšování kvality evaluací a efektivnosti ZRS. Sou ástí projektu je proto
íprava oficiálních stanovisek (a už za platformu FoRS, kampa
esko proti chudob ,
konfederaci CONCORD nebo p ímo za DWW), odborných lánk pro ve ejná média i
ednášek pro jednotlivé konference. Jako p íklad spolupráce s FoRS m že sloužit podíl na
íprav publikace „Sv tový rozvoj - co pro n j m žete ud lat“ nebo na finalizaci zprávy Aid
Watch „Jak eská republika pomáhá“.
Krom již zmín ných stanovisek pro FoRS a CONCORD jsme ídili dubnový workshop IDEAS
v Kuala Lumpur na téma Impact Evaluation a prezentovali záv re nou p ednášku „Impact
Evaluation - Why, What, How and Who?“ (viz http://www.ideas- int.org/Documents.aspx?s=30).
Podíleli jsme se rovn ž na editaci sborníku prezentací.
V R jsme ve spolupráci s vietnamskými i eskými partnery uspo ádali 2 kulaté stoly na téma
zahrani ní rozvojové spolupráce s Vietnamem (MŽP erven 2008, RA íjen 2008) v etn
vlastních prezentací. V Lidových novinách, p íloze Hospodá ských novin Exportér a
v rozhlasovém po adu Radio esko jsme prezentovali zkušenosti z rozvojové spolupráce ve
Vietnamu, další akce prob hly (mj. i za ú asti zástupce eské ambasády, RA, MŽP a Státního
fondu životního prost edí R) p ímo ve Vietnamu a informace o eské rozvojové spolupráci
byly prezentovány také ve vietnamském tisku a televizi. V rámci samostatného projektu pro
MZV byla publikována osv tová publikace „Vietnamské inspirace“, p ipravená ve spolupráci 8
realizátor eských projekt .
O rozvojovém projektu v Malawi (hrazeného ze soukromých zdroj ) a zkušenostech
koordinátory projektu Terezy Mirovi ové byl publikován rozsáhlý lánek v týdeníku Respekt.
Z jednání v Ak e byla p ipravena souhrnná zpráva a distribuována len m FoRS. Další
ísp vek k tématu Pa ížské deklarace byl zve ejn n v Kulturním týdeníku A2.
V Manile jsme prezentovali na samostatném workshopu a v pr hu seminá e Evropské komise
(EK) informace o tématický programech EU, aktivitách evropské konfederace CONCORD a
ísp vku FoRS. Zpráva se seminá e byla p edložena pracovní skupin FDR a následn jsme se
podíleli na editaci souhrnné zprávy ze všech t í dosavadních regionálních seminá EK.
VÝSTUP 2 - Vyškolení evaluáto i a manaže i rozvojových projekt (s d raze m na budování
lektorských kapacit v R) - Czech DET 2008
Všechny indikátory projektu byly výrazn p ekro eny – trénink absolvovalo 43 eských a 16
zahrani ních ú astník (indikátorem bylo minimáln 25 eských a 10 zahrani ních absolvent ),
celková úsp šnost byla u klí ových otázek ke kvalit a využitelnosti kursu hodnocena stupn m
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4,67 resp. 4,26 (93 % resp. 85,2 % na p tibodové škále) a 98 % respondent by doporu ilo kurs
svým koleg m (s p edb žným odhadem zájmu 80 dalších osob p ímo z okruhu absolvent ) - pro
tyto klí ové otázky jsme stanovili ambiciózní indikátor 80 %. Trénink celkov naplnil o ekávání
z 92 % (stupe 4,6) a kvalitu organizace ohodnotili ú astníci pr
rným stupn m 4,58 (91,6 %).
Aktivita 2.1 Odborná a logistická p íprava Czech DET 2008
Daniel Svoboda byl od po átku roku 2008 v kontaktu s lektorkou IFC Lindou G. Morra, s
konzultantem Sv tové banky Rayem C. Ristem a s panem Petrem Halaxou, stálým
reprezentantem R p i EU v oblasti rozvojové spolupráce, kte í potvrdili ú ast na Czech DET
2008. Spole
s lektory jsme p ipravili podkladové materiály a dokumenty pot ebné k tréninku.
V rámci p ípravy také prob hla opakovaná jednání v míst realizace školení a byly zajišt ny
všechny logistické otázky (pr žná komunikace se všemi ú astníky, zajišt ní dopravy v etn
vyzvednutí na letišti, ubytování, stravování, instalace internetu, odvoz materiálu a techniky,
kulturní program). Na p íprav se podílela asistentka Markéta Brychtová (která od února 2008
nahradila Adélu Po ízovou po jejím odchodu na místo asistentky poslance Evropského
parlamentu Jana Zahradila) a technický asistent Ond ej Pokorný.
Kapacita kurzu byla po dohod s managementem hotelu pro velký zájem navýšena
z p edpokládaných 45 na 59 ú astník , což byl maximální po et, který umož ovala ubytovací
kapacita vybrané lokality a dostupné finan ní zdroje.
Aktivita 2.2 Realizace a evaluace Czech DET 2008
Trénink (pro 69 ú astník ) prob hl v plánované délce 6 dn v hotelu U Lípy v Kamenici nad
Lipou. Doprava na místo byla zajišt na spole ností INTERBUS Praha. Lektorování se op t ujali
mezinárodní experti Ray C. Rist a Linda G. Morra (zakladatelé a hlavní realizáto i letní školy
IPDET v Ottaw – viz www.ipdet.org), šestý školící den je doplnil Petr Halaxa. Tréninku se mj.
astnili zástupci eských i zahrani ních ministerstev (z Polska, Slovinska a Rumunska), 3
zástupci eské rozvojové agentury, zástupkyn UNDP z Bratislavy, pracovníci Regionálních rad
a zástupci eských i zahrani ních neziskových organizací a konzulta ních firem.
Školící program zahrnoval 11 lekcí kanadského modulu IPDET:
Challenges in Evaluation in the Region
Introducing to Development Evaluation
Understanding the Evaluation Context and Program Theory of Change
Building a Result-Based Monitoring and Evaluation System
Developing Evaluation Questions and Starting the Design Matrix
Descriptive, Normative and Cause Effect Evaluation Design
Selection and Constructing Data Collection Instruments
Deciding on the Sampling Strategy
Planning Data Analysis and Completing the Design Matrix
Presenting Results
Managing for Quality and Use
a samostatný blok k systému evaluací Evropské komise:
Evaluation Procedures in the European Commission
Case Studies on EC Evaluations.
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Na konci kursu prezentovali ú astníci výsledky své týdenní práce v malých skupinách „Project
Logic Model and Evaluation Design Matrix“. Kone ný program kursu (v etn základních
informací o lektorech) je uveden v p ílohách této zprávy.
Na záv r ú astníci provedli evaluaci kurzu (dotazníkového šet ení se ú astnilo 49 lidí
z celkového po tu 59) a byly p ipraveny poklady pro interní webovou stránku, což je možno
ov it na internetové adrese www.dww.cz/det08. Kompletní výsledky evaluace (v etn zp tné
vazby ze strany organizátor ) jsou rovn ž uvedeny v p íloze této zprávy.
VÝSTUP 3 - Databáze podklad k problematice evaluací a efektivnosti rozvojové spolupráce
Indikátorem tohoto výstupu bylo vytvo ení nové stránky na webu DWW se seznamem
dostupných publikací a fyzická knihovna tišt ných publikací. Naše ob anské sdružení nabízí
zájemc m zap ení t chto publikací nebo poskytnutí v elektronické podob (v p ípad existence
této verze). Uveden je i odkaz na další zdroje informací.
Aktivita 3.1 Sledování a hodnocení dokument k problematice evaluací a efektivnosti ZRS
Po celý rok byly sledovány dostupné zdroje týkající se dané problematiky, specifická pozornost
byla zam ena na dokumenty týkající se širší oblasti efektivnosti rozvojové spolupráce
v souvislosti s p ípravou High Level Forum k hodnocení Pa ížské deklarace. V této souvislosti
upozor ujeme mimo jiné na webové stránky www.betteraid.org a www.cso-effectiveness.org.
Další podklady byly získávány ve spolupráci s IDEAS, EES a eskou evalua ní spole ností a p i
asti na mezinárodních akcích. Mezi d ležité materiály k hodnocení rozvojové spolupráce lze
za adit i školící manuál a doprovodné materiály, které obdrželi ú astníci kursu Czech DET 2008.
Aktivita 3.2 Aktualizace webové stránky DWW - složka dokume nt , propojení s weby
FoRS a eské evalua ní spole nosti
Zpracovaná databáze zhruba 440 dokument k ob ma souvisejícím témat m je ve ejn p ístupná
a bude pr
žn aktualizována na webové stránce DWW (www.dww.cz). P ehled zahrnuje
název publikace, autory, hlavní téma, klí ová slova a kategorii, ve které je publikace v knihovn
za azena. U vybraných titul je dopln n komentá s krátkou anotací - i tyto informace budou
postupn rozši ovány.
Aktivita 3.3 Vytvo ení knihovny dokume nt (zahrnující nákup publikací, tisk a aktualizaci
seznamu literatury k zap ení)
Elektronická databáze zahrnuje i knihovnu tišt né dokumentace v kancelá i DWW, jednotlivé
tituly je možné si zap it. Jedná se jak o oficiáln vydané publikace tak o tišt né dokumenty
z webových stránek nebo mezinárodních akcí k problematice rozvojové spolupráce. N které
vícetisky byly p edány k dispozici eské evalua ní spole nosti.
Spole ná pr e zová aktivita - íze ní, koordinace a administrace projektu
V celém pr hu projektu bylo nutné zajistit technickou podporu a hradit nezbytné režijní
náklady - áste ný úvazek koordinátora Daniela Svobody, plat asistentek koordinátora projektu
Adély Po ízové (leden) a Markéty Brychtové (únor až prosinec) a technického asistenta Ond eje
Pokorného (v p echodném období leden až srpen), pronájem kancelá e a služby s nájmem
spojené (voda, elekt ina, plyn, odpady, úklid), telefon a internet, ú etnictví, audit, poštovné a
administrativní náklady. Tyto innosti a náklady jsou zcela nezbytné pro management projektu a
z velké ásti jsou hrazeny z vlastních zdroj .
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2.2

Dosažení cíl ve vztahu k indikátor m pro cíle projektu

Zast ešujícím cíle m projektu pro rok 2008 bylo vybudování evalua ních kapacit v R,
emž tento cíl zahrnuje nejen zvyšování odbornosti ale také schopnost zapracovat principy
efektivnosti rozvojové spolupráce do všech etap projektového cyklu.
estože je napln ní indikátoru dosažení cíle (minimáln 7 absolvent DET zapojeno do
realizace evaluací v R) komplikováno zastavením evaluací ZRS i prací na p íprav nového
systému evaluací, je zjevné, že minimáln absolventi z eských centrálních ministerstev (celkem
7 ú astník z MZV, MF a MMR) a jim pod ízených složek (celkem 12 ú astník ) již jsou nebo
jednozna
budou do evaluací zapojeni. Pro v tšinu dalších eských ú astník ze soukromého,
neziskového a univerzitního sektoru jsou evaluace integrální sou ástí jejich práce.
íkladem návazných aktivit m že být i n kolikam sí ní trénink evaluací a projektového
managementu pro pracovníky Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, p ímo
realizovaný absolventy Czech DET.
2.3

P ínos k napln ní rozvojového zám ru projektu

Dlouhodobým zám rem, k jehož dosažení m l projekt DWW „Spole ná odpov dnost“ p isp t,
je zvýšení efektivnosti - tedy kvality a dopad eské zahrani ní rozvojové spolupráce. Vyšší
porozum ní princip m rozvojové spolupráce a vyšší kvalita projekt i jejich hodnocení by m la
také podpo it vyšší zapojení eských subjekt do rozvojových program EU a dalších donor .
Jsme p esv eni, že náš projekt posiluje jak odbornost manažer a realizátor rozvojových
projekt tak mezinárodní vým nu a sdílení zkušeností a sou asn otevírá nové možnosti
vzájemné spolupráce. Zvýšení kvality projekt (i rozhodovacího procesu) však bude možné
prokázat až ve st edn dobém horizontu – po plném rozjezdu nového systému eské ZRS a po
obnovení evaluací eských rozvojových projekt a program .
3.

HODNOCENÍ ÍZENÍ PROJEKTU

Sebehodnocení kvality ízení projektu by mohlo být považováno za neobjektivní. Za úsp ch
nicmén považujeme, že ú astníci školícího kursu Czech DET 2008 ohodnotili kvalitu
organizace stupn m 4,58 (tedy 91,6 % na p tibodové škále), p emž v n kterých p ípadech
nemohly být díl í nedostatky ešeny p ímo v pr hu akce, nebo je ú astníci zmínili až po jejím
ukon ení. I tyto dodate né p ipomínky a podn ty nicmén využijeme v naší další práci (viz i
zp tná vazba k výsledk m evaluace).
O dobré odezv naší práce sv í i pokra ující zájem FoRS a CONCORD o zastupování
v odborných pracovních skupinách a projektech.
Z hlediska problém , které bylo pot eba v pr

hu projektu ešit, zmi ujeme alespo následující:

vodní asistentka Adéla Po ízová odešla v únoru 2008 na místo asistentky poslance
Evropského parlamentu pana Jana Zahradila a museli jsme proto najít náhradu. Nová
stážistka Markéta Brychtová (studentka VŠE) se velmi osv ila a pracovní pom r byl
prodloužen i pro rok 2009. V p echodném období leden až srpen 2008 pomáhal se
zajiš ováním projektu dlouhodobý len DWW Ond ej Pokorný.
Jednoro ní projektové financování je nadále zásadním problémem, který negativn
ovliv uje stabilizaci a posilování kapacit (lidských zdroj ) našeho ob anského sdružení a
tedy i b žnou denní agendu. Ze strategického hlediska je obtížné udržet kontinuitu práce,
pokud není jasné, zda bude moci pokra ovat i v dalších letech. Snažíme se tento
problémem eliminovat získáváním soukromých zdroj a dobrovolnickou prací, ale malá
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edvídatelnost zájmu státu o podporu ob anského sektoru (a to i p es zjevné ocen ní
výsledk naší práce) je opravdu velmi negativním faktorem.
U zajiš ování konkrétních aktivit áste
komplikovalo ízení projektu nepln ní
podmínek ze strany ú astník školení (n kolik zm n ú astník na poslední chvíli,
zpožd né platby ú astnických poplatk - nap . platba za slovinské ú astníky byla p ipsána
až n kolik m síc po ukon ení kursu). I p i ešení t chto problém jsme se snažili být
flexibilní a vycházet ú astník m co nejvíce vst íc. Rovn ž další provozní otázky (nap .
vyzvednutí zahrani ních ú astník na letišti, zajišt ní dopravy zpožd ných zavazadel
z letišt , rozší ení nabídky jídel, apod.) jsme ešili operativn podle pot eby a možností.
Ostatní komplikace spo ívaly zejména v nutnosti rychlé reakce na zm ny externích
podmínek; zmínit lze nap íklad velká zpožd ní p i potvrzení naší ú asti v Ak e nebo p i
organizaci regionálního seminá e Evropské komise v Manile (v tomto p ípad lze uvést
také skute nost, že do dnešního dne nebyly ú astník m zaslány podkladové materiály,
které Evropská komise slíbila poté, co nebyly p ipraveny pro ú astníky p ímo na míst ).
Ze subjektivního hlediska jsme p esv eni, že ízení projektu prob hlo uspokojiv a prokázalo
naši schopnost ešit provozní problémy i v asové tísni a s omezenými kapacitami (a finan ními
prost edky).
4.

HODNOCENÍ KVALITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

4.1

Zhodnoce ní p ínosu projektu pro cílovou skupinu

Z hlediska hlavního ú elu našeho projektu, kterým je zvyšování efektivnosti rozvojové
spolupráce, jsou naší primární cílovou skupinou manaže i a realizáto i rozvojových projekt a
program , a to ze všech sektor . Prost ednictvím d razu na klí ové aspekty úsp šnosti
rozvojových projekt a tedy i na integrální roli evaluací v rozvojové praxi, by m lo docházet
k postupnému zvyšování kvality projekt a také rozhodovacího procesu. V kone ném d sledku
by pak lepší rozvojové projekty m ly p isp t k efektivn jšímu ešení problém rozvojového
sv ta.
Specifickou skupinou, kterou dlouhodob podporujeme, jsou nevládní neziskové organizace.
Jsme p esv eni, že jejich role v rozvojové spolupráci je nezastupitelná, ale sou asn je nutné
aby jejich p idaná hodnota byla doložena i konkrétní postupy a výsledky práce a taky lepší
spoluprácí na národní i mezinárodní úrovni. Proto jsme byli zhruba p ed dv ma roky u zahájení
evropské diskuse NNO o vlastní rozvojové efektivnosti a následného globálního procesu CSO
Development Effectiveness. Smysl této celosv tové aktivity byl prokázán i uznáním ze strany
vlád a donor v tzv. Ak ní agend z Akry. Z pohledu eské republiky pak je velkým ocen ním a
také velkou výzvou role FoRS v tzv. Global Facilitation Group (mezi t emi evropskými zástupci
ve skupin 25 organizací z celého sv ta).
Hlavním p ínosem pro rozvojovou konstituenci by m lo být pochopení, že cíle všech aktér
rozvojové spolupráce jsou shodné - skute né pozitivní dopady v rozvojových zemích. Je proto
nezbytné zvyšovat kvalitu projekt a program a posilovat partnerství nap sektory i regiony.
íme, že náš projekt k tomuto pochopení a lepší vzájemné spolupráci p isp l.
4.2

Sociální a kulturní faktory

Sociální a kulturní faktory jsou rozhodující pro úsp ch každé rozvojové intervence. Bez empatie
k myšlení a zvyk m obyvatel a bez jejich p ímé participace nelze zajistit udržitelný rozvoj.
Rozvoj (ani demokracii) nelze prosadit zvenku a jak evalua ní postupy, které školíme na Czech
DET, tak principy efektivnosti rozvojové spolupráce musejí vycházet ze znalostí kulturního a
sociálního prost edí a z pot eb, zkušeností a možností cílových skupin. V tomto sm ru m žeme
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rovn ž uvést náš p ísp vek k témat m „Country- led Evaluations“ (Praha, 2006) nebo „Impact
Evaluation“ (Kuala Lumpur, 2008) v rámci aktivit mezinárodní evalua ní asociace IDEAS.
4.3

Rovný p ístup muž a žen

Obdobn jako u sociálních a kulturních faktor je problematika „gender“ pr ezovým kritériem,
které nelze odd lit od žádných rozvojových aktivit. Rovný p ístup muž a žen je asto
ztotož ován pouze s „rovnou“ ú astí na aktivitách (a v tomto ohledu bychom mohli dokladovat,
že mezi ú astníky Czech DET 2008 bylo 30 žen a 29 muž ), ale základním požadavkem musí
být inkluzivita ve všech fázích projektového cyklu a hlavn dostupnost p ínos pro všechny
cílové skupiny. Principy evaluace i efektivnosti rozvojové spolupráce, které prosazujeme, jsou
jednozna
založeny na rovném p ístupu (a to nejen muž a žen, ale také r zných v kových,
etnických, sociálních a jiných skupin). Relevance projekt je pak dalším zásadním evalua ním
kritériem - projekty musí ešit prioritní problémy a jejich p iny, a proto je nutné v novat
pozornost hlavn znevýhodn ným skupinám obyvatel.
4.4

Metody a postupy použité p i realizaci projektu

V p ípad našeho projektu bychom z technického hlediska mohli uvést, že spadá do kategorie
rozvojového vzd lávání nebo budování kapacit a že byla zvolena metoda odborného tréninku a
mezinárodní vým ny informací. V užším slova smyslu lze pak doplnit, že školení Czech DET
kombinuje p ednášky dopln né p íklady z praxe se samostatnou skupinovou prací. V p ípad
procesu CSO Development Effectiveness je pak hlavním principem systém vzájemných
konzultací - hledání spole ných závazk zdola (na úrovni jednotlivých organizací a platforem,
zemí, region nebo témat) a ne centralizované nastavení princip , které bude následn nutné
dodržovat.
Z hlediska skute ného významu naší práce bychom však cht li zvýraznit hlavn naše p ístupy,
založené na zcela otev ené spolupráci se všemi partnery, vzájemné diskusi, vzájemné vým
konkrétních zkušeností (i t ch negativních) a vzájemné podpo e. U tématu evaluací je pak
rozhodující hlavn využití výsledk - tedy pou ení se z úsp ch i neúsp ch a nikoliv pouhá
„kontrola“ realizovaných projekt .
4.5

Dopady na životní prost edí

Z obecného hlediska je environmentální udržitelnost dalším pr ezovým principem všech
rozvojových projekt a je tedy reflektována ve všech našich vzd lávacích a konzulta ních
aktivitách i projektové praxi (vedle managementu projektového cyklu je problematika životního
prost edí hlavní odborností našeho ob anského sdružení).
Na druhou stranu by bylo možné kritizovat naši „uhlíkovou stopu“ díky ú asti na mnoha
zahrani ních akcích a tedy nezbytnému využití letecké dopravy. Pro zvyšování dopad naší
rozvojové spolupráce jsou však osobní setkání nezbytná. Sou asn jsou ale využívány také další
metody - e-mailová korespondence, telekonference (v etn skype), webové stránky a hlavn
v p ípad možnosti p enecháváme relevantní ást práce našim partner m v míst realizace.
íkladem m že být asociace IDEAS, ve které 10 len Správní rady z r zných region sv ta
komunikuje p evážn elektronicky (nebo telefonicky) a lokální akce (nap . lo ský workshop
v Kuala Lumpur nebo nadcházející globální setkání v Johannesburgu) jsou logisticky
zajiš ovány místními partnery. Pro jednotlivé mezinárodní akce se také snažíme hledat r zné
lokality, aby velká ást ú astník m la spojení co nejjednodušší (a nejkratší).
Školení Czech DET probíhá úmysln mimo Prahu, aby bylo zajišt no plné soust ed ní ú astník
a jejich p ítomnost po celou dobu pobytu. Prosazujeme a zajiš ujeme však spole nou hromadnou
dopravu. Sou asn je školení zatím jedinou evropskou alternativou analogického školení IPDET
v kanadské Ottaw , což také zjednodušuje ú ast zájemc z našeho regionu.
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4.6

Udržitelnost výstup (životaschopnost projektu)

Jak již bylo uvedeno v p edpokladech projektu, pro možnost využití budovaných evalua ních
kapacit v R bude rozhodující efektivní nastavení systému evaluací a možnost skute ného
využití jejich výsledk pro další zlepšování eské zahrani ní rozvojové spolupráce. Z hlediska
íslibu udržitelnosti výsledk školení Czech DET 2008 lze v tomto ohledu ocenit p edpoklad
využitelnosti nových znalostí a dovedností ze strany absolvent na úrovni 4,26 (85,2 % na
tibodové škále).
Pro finan ní udržitelnost vlastního školení Czech DET je limitujícím faktorem výše ú astnického
poplatku. P estože je sou asná výše tohoto poplatku výrazn nižší než u jiných srovnatelných
kurs , pro mnoho ú astník zejména z neziskového sektoru (ale dokonce i pro zástupce
Ministerstva financí R!) by se p i výrazn jším zvýšení poplatku mohl stát kurs nedostupný.
V roce 2008 inil podíl dotace MZV R na celkových nákladech projektu cca 37 % (projekt
však zahrnoval i další aktivity /viz výše/ a v tšina náklad Lindy Morra byla hrazena Sv tovou
bankou) a zbývající náklady byly kryty z vlastních zdroj (poplatky a soukromý sponzoring). Pro
rok 2009 je p edpokládaná výše dotace pouze pro Czech DET 2009 v absolutní ástce o 47.000
nižší, procentuáln iní cca 45 %. Bez dotace by musela být výše ú astnického poplatku
zhruba dvojnásobná (tém 30.000 K ). Podle našeho názoru by p evedení školení na ist
komer ní bázi (samofinancovatelnost) bylo kontraproduktivní a eliminovalo by možnost ú asti
zájemc z R a dalších nových lenských zemí EU.
Výhledov nicmén po ítáme s áste ným snížením celkových náklad díky nahrazení hlavních
lektor (konzultant Sv tové banky) lektory eské evalua ní spole nosti, a proto byl již lo ský
ro ník využit také jako „trénink trenér “. V roce 2009 se budou vyškolení eští evaluáto i
podílet na facilitaci skupinové práce školení Czech DET 2009 a b hem následujících let by
postupn mohli p evzít roli hlavních lektor .
Pokud jde o udržitelnost procesu CSO Development Effectiveness, závisí na dvou zcela
rozhodujících faktorech: a) na skute ném zájmu - vlastnictví procesu ze strany organizací
ob anské spole nosti a b) na podporujícím prost edí („enabling environment“) ze strany vlád a
donor , tedy na uznání d ležité role a odpov dnosti nevládních aktér v rozvoji. Ak ní agenda
z Akry tuto podporu slibuje, otázka nicmén je, nakolik se sliby promítnou do b žné praxe.
4.7

Management a organizace

Managementu a organizaci projektu se v nuje již kapitola 3 této zprávy. Z pohledu faktor
kvality a udržitelnosti lze doplnit t i nezbytné pilí e úsp chu školení Czech DET:
Zajišt ná ú ast špi kových lektor a podpora facilitátor - v tomto sm ru jsme usp li;
Precizní logistické zajišt ní (v etn vhodných školících prostor) - hodnocení ze strany
astník bylo pozitivní, informace o drobných nedostatcích budou využity pro zlepšení
v roce 2009;
Institucionální pam (jednak tradice školení a jednak setrvání absolvent v oboru) zkušenosti z roku 2007 i osobní doporu ení kursu od prvních absolvent byly ur it
výhodou; v tšina ú astník obou dosavadních ro ník dosud v oboru z stává a s velkou
ástí z nich jsme stále v kontaktu.
Pro dlouhodobou práci v oblasti zvyšování efektivnosti rozvojové spolupráce pat í mezi základní
faktory úsp šnosti odborné zázemí a rovn ž institucionální pam (udržení znalostí a lidských
zdroj ) - v tomto ohledu je pro naše ob anské sdružení rozhodující hlavn nep etržitá možnost
financování organizace. Pot ebovali bychom udržet alespo 5 stálých zam stnanc (minimáln
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na áste ný úvazek), což ale p i nárazovém projektovém financování zatím není možné. Nadále
se nám však da í krýt pom rn velkou ást provozních náklad ze soukromých zdroj .
5.

P EHLED

ERPÁNÍ NÁKLAD

ZA CELÉ OBDOBÍ PROJEKTU

Celkové náklady projektu inily 1 739.815 K , z ehož 647.000 K bylo kryto z dotace MZV R
(37,2 %) a 1 092.815 K z vlastních zdroj (62,8 %). Podrobná finan ní zpráva k erpání
rozpo tu po jednotlivých položkách je uvedena v p ílohové ásti.
V souladu s podmínkami dota ního rozhodnutí byly realizovány pouze minimální p esuny mezi
dv ma položkami rozpo tu hrazenými z dotace MZV R (1.253,50 K mezi položkou 3.
Vybavení a dodávky zboží a 4. P ímé náklady v míst realizace). Tyto rozdíly odpovídaly
skute ným náklad m a jsou uvedeny v následujícím tabulkovém p ehledu:
Položka rozpo tu dotace

Projektované náklady

Skute né náklady

285.400 K

285.400 K

0%

40.600 K
10.000 K

40.600 K
8.746,50 K

0%
- 12,5 %

4. P ímé náklady v míst realizace
5. Subdodávky
6. P ímá podpora

61.800 K
209.600 K
0K

63.053,50 K
209.600 K
0K

+2%
0%
0%

7. Ostatní p ímé náklady
8. P ímé náklady celkem

0K
607.400 K

0K
607.400 K

0%
0%

9. Administrativní náklady

39.600 K

39.600 K

0%

647.000 K

647.000 K

0%

1. Osobní náklady
2. Cestovní náklady
3. Vybavení a dodávky zboží

10. Celkové náklady dotace

Rozdíl %

6.

ZÁV RY A DOPORU ENÍ

6.1

Záv ry monitoringu a doporu ení pro zajišt ní udržitelnosti dopadu projektu a
pro další plánování v oblasti ZRS

Druhou letní školu Czech DET 2008 jsme ve spolupráci s IDEAS a lektory Sv tové banky
(Ray C. Rist a Linda G. Morra) a EuropeAid Cooperation Office (Petr Halaxa, Evaluation Unit)
realizovali od 14. do 20. zá í 2008 v Kamenici nad Lipou. Do p ípravy byla zapojena i nov
založená eská evalua ní spole nost (viz www.czecheval.cz). V roce 2008 se kursu zú astnilo
59 poslucha
z 10 zemí (43 z eské republiky). Nejvíce ú astník bylo z vládních a
regionálních ú ad (32), soukromého sektoru (14) a NGO (13 v etn vysokých škol), ty i z nich
se zú astnili již tréninku v roce 2007. Hodnocení ú astník bylo dokonce pozitivn jší než v roce
2007 a 96 % respondent doporu ilo trénink v následujícím roce opakovat (2 si nebyli jistí).
Sou asn potvrdili velký zájem o opakování kursu i oba klí oví lekto i – Ray C. Rist (mj. od
roku 2008 Prezident IDEAS) a Linda G. Morra. Z výsledk anonymní ankety vybíráme
nejd ležit jší záv ry (celé vyhodnocení je uvedeno v p ílohové ásti projektu a na webové
stránce www.dww.cz):
ve všech kategoriích bylo hodnocení napln ní cíl tréninku nad stupe 4 z p tibodové
škály (pr
r 4,26) a celková o ekávání byla napln na na úrovni 4,60;
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hodnocení pravd podobnosti využití získaných znalostí a schopností bylo rovn ž na
vysoké úrovni 4,26;
kvalita vzd lávacích lekcí byla hodnocena pr

rným stupn m 4,67;

hodnocení lektorky Lindy Morra se pohybovalo v jednotlivých kategoriích v rozmezí 4,24
až 4,96; u Ray Rista mezi 4,63 až 4,98 a u Petra Halaxy mezi 3,73 až 4,50;
kvalita organizace/logistického zabezpe ení byla hodnocena pr
rným stupn m 4,58;
98 % respondent by program doporu ilo svým koleg m (1 si nebyl jist) a celkov bylo
odhadnuto, že by zájem mohlo mít až 80 koleg lo ských ú astník .
Pozitivní výsledky hodnocení a zájem hlavních lektor byly vstupními p edpoklady pro
rozhodnutí o organizaci následujícího tréninku Czech DET 2009. Oba tyto p edpoklady byly
jednozna
napln ny a výsledky hodnocení i osobní komentá e ú astník jsou pro nás velmi
zavazující. Rozhodli jsme se proto výzvu p ijmout a potvrdit t etím ro níkem tradici školení,
které je náplní, kvalitou i dostupností v evropském regionu zcela unikátní. V íme sou asn , že
bude pokra ovat podpora tomuto školení jak ze strany Ministerstva zahrani ních v cí R tak ze
strany soukromých sponzor , aby byla zachována jeho dostupnost pro ú astníky z eské
republiky a dalších nových lenských zemí EU.
Pokud jde o zbývající dva bloky projektu, i v nich byly podle našeho názory dodrženy resp.
ekonány p edem stanovené indikátory úsp chu.
V rámci Aktivního zapoje ní do mezinárodní diskuse na té ma efektivnosti ZRS považujeme
za hlavní ocen ní naší práce nominaci Daniela Svobody do mezinárodní Global Facilation Group
zahájeného celosv tového procesu tzv. „Open Forum for CSO Development Effectiveness“.
V této p tadvaceti lenné pracovní skupin je Evropa zastoupena t emi organizacemi, FoRS
naším prost ednictvím zaštituje t i aktuální prezidentské zem (Francie, eská republika,
Švédsko) a také nové lenské zem EU. V záv ru roku 2008 bylo rovn ž rozhodnuto o založení
pracovní skupiny na toto téma v rámci evropské nevládní konfederace CONCORD a byl zahájen
tzv. Prezidentský projekt FoRS, který má p isp t k evropskému i celosv tovému procesu
nastavení vlastních princip rozvojové efektivnosti organizací ob anské spole nosti. Na obou
chto úrovních budeme také aktivn zapojeni.
etím výstupem bylo vytvo ení Databáze podklad k problematice evaluací a efektivnosti
rozvojové spolupráce. Databáze zahrnující p ibližn 440 titul je zve ejn na na webové stránce
www.dww.cz a bude pr žn aktualizována. Publikace m žeme zájemc m poskytnout
k zap ení nebo v elektronické podob v p ípad její dostupnosti.
V Praze, dne 30. ledna 2009

Mgr. Daniel Svoboda
edseda ob anského sdružení
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