
108

Seznam zkratek 

ADRA             Adventist Developmentvand Relief Agency (Adventistická agentura 

pro pomoc a rozvoj)

CONCORD    Evropská konfederace rozvojových NNO 

ČR Česká republika 

ČRA Česká rozvojová agentura

ČvT                 Člověk v tísni

DAC Výbor pro rozvojovou spolupráci OECD (Development Assistance 

Committee OECD)

EU Evropská unie 

EK                   Evropská komise

ECHO              European Community Humanitarian Office (Evropské  společenství 

pro humanitární pomoc)

ESF                  Evropský sociální fond

FoRS               České fórum pro rozvojovou spolupráci

HDP                 Hrubý domácí produkt

HDI                  Index lidského rozvoje

HND Hrubý národní důchod 

HNP                 Hrubý národní produkt

HP                    Humanitární pomoc

IDA Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development 

Association)

LL                    Likvidace lepry 

MDGs Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals)

MKC                Multikulturní centrum
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MZV Ministerstvo zahraničních věcí

NIF                  Nadační investiční fond

NNO                Nevládní neziskové organizace

OA Oficiální pomoc (Official Aid)

ODA Oficiální rozvojová spolupráce (Official Development Assistance)

OECD               Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for 

Economic Cooperation and Development)

OPU                 Organizace pro pomoc uprchlíkům

OXFAM          Oxford Committee for Famine Relief

OSN           Organizace spojených národů (United Nations)

ORS                 Odbor rozvojové spolupráce

RS                    Rozvojová spolupráce

RVNNO           Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

TAS                  Transnacionální advokační sítě 

TUR                Trvale udržitelný rozvoj

UNDP              United Nations Development Programme

WTO Světová obchodní organizace (World Trade Organization)

ZRS Zahraniční rozvojová spolupráce 
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PŘÍLOHA č. 1

Otázky k rozhovoru

Ot. č. 1: Jak se Vaše organizace dostala k zahraniční rozvojové pomoci? Kdy to 

bylo, impuls pro vznik +Úvodní slovo:

Ot. č. 2: Proč se Vaše organizace rozhodla ZRS zabývat?

Ot. č. 3: Jaké byly Vaše první kroky v ZRS?

Ot. č. 4: Jakým způsobem jste vybírali sektorové priority ZRS na počátku 

působení? (podle čeho jste vybírali? Jak takový výběr aktivit vypadá?)

Ot. č. 5: Jaké jsou sektorové priority Vaší ZRS a jakým způsobem je Vaše 

organizace určuje dnes a liší se to nějak od začátku? 

Ot. č. 6: Jaké sektorové priority Vaší ZRS?

Ot. č. 7: Jaké jsou cíle rozvojových aktivit Vaší organizace? A jaké prostředky 

využíváte k jejich dosažení? 

Ot. č. 8: Liší se tyto cíle od začátku působení v ZRS? Pokud ano, jak?

Ot. č. 9: Na základě jakých kritérií hodnotíte efektivitu aktivit ZRS? Došlo 

vzhledem k efektivitě těchto aktivit k nějaké změně od počátku působení? 

Ot. č. 10: Jaký význam měl z hlediska aktivit ZRS vstup ČR do OECED? R. 

1995

Ot. č. 11: Jaký význam měl z hlediska aktivit ZRS vstup do členství FoRS? 

(ovlivnilo to Vaši ZRS? Pokud ano, jak?)

Ot. č. 12 Jaký význam měl z hlediska aktivit ZRS vstup ČR do EU? 

Ot. č. 13: Odkud a jakým způsobem získáváte finanční prostředky na aktivity 

ZRS? Došlo k nějakým zásadním změnám od počátku působení? 

Ot. č. 14: Spolupracujete na rozvojových aktivitách s dalšími organizacemi 

(českými, zahraničními)?
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PŘÍLOHA č. 2:

Stručná charakteristika vybraných organizací 

ADRA

ADRA (Adventist Development and Relief Agency – Adventistická agentura pro 

pomoc a rozvoj) je mezinárodní organizací zabývající se humanitární pomocí a 

pomocí lidem v nouzi. Vznikla před více jak padesáti lety ve Spojených státech 

amerických Církví adventistů sedmého dne. Dnes můžeme její pobočky nalézt 

více jak ve 125 zemích světa. V České republice byla založena roku 1992 

Rudolfem Reitzem jako nadace, přičemž již v roce 1994 byla pro velké množství 

realizovaných projektů registrována jako občanské sdružení.

Kromě rozvojové pomoci patří mezi hlavní zájmy organizace pomoc humanitární 

a sociální, a to na území České republiky i v zahraničí. ADRA je dnes řazena 

mezi největší neziskové organizace u nás. Základním posláním je pomáhat lidem 

v nouzi a snažit se o to, aby byli lidé z rozvojových zemí schopni sami převzít 

kontrolu nad svými životy. 

Rozvojovým projektům se ADRA momentálně věnuje v těchto zemích: 

Bangladéš, Bosna a Hercegovina, Mongolsko, Vietnam, Indie, Srbsko, Srí 

Lanka, Keňa, Zambie a Indonésie.

OPU- Organizace pro pomoc uprchlíkům

OPU je humanitární nevládní nezisková organizace, která byla založena roku 

1991 v Praze jako občanské sdružení. Původním cílem organizace bylo pomáhat 

žadatelům o azyl a již uznaným azylantům v České republice. Od roku 2006 však 

realizuje rovněž rozvojové projekty v Gruzii, kde se zaměřuje především na 

vnitřně přesídlené osoby, pro které je nemožný návrat do původních domovů 

v Jižní Osetii. V zahraniční organizace provozuje především právní a sociální 

poradenství, vzdělávací aktivity a pomoc s drobným podnikáním. 
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Arcidiecézní Charita (spadá pod síť Charit ČR)

Pomoc do zahraničí poskytuje Arcidiecézní Charita od roku 1993, s tím, že 

rozvojové aktivity jsou koordinovány Centrem zahraniční spolupráce. To se stará 

o podporu chudých dětí v rozvojových zemích ve vzdělávání, za účelem umožnit 

jim perspektivnější a radostnější budoucnost. Mezi významné činnosti organizace 

patří vzdělávání, zdravotní péče, prevence a podpora místního rozvoje. Zároveň 

tvrdě bojuje proti využívání dětí k pracovní činnosti. 

Mezi cílové země, kde poskytuje rozvojovou pomoc, patří: Indie, Uganda, 

Zambie, Konžská demokratická republika, Bělosrusko a Thajsko. 

Člověk v tísni

ČvT je obecně prospěšná společnosti, která vznikla roku 1992 pod názvem 

Nadace Lidových novin. Zakladatelé společnosti byli současný ředitel Šimon 

Pánek a Jaromír Štětina ve spolupráci s Českou televizí. Na Nadaci Člověk 

v tísni byl změněn při České televizi v roce 1994 a v roce 1999 byla organizace 

registrována jako obecně prospěšná společnost. 

Základním posláním ČvT je pomáhat v krizových oblastech a podporovat 

dodržování lidských světových práv. Spolu s ADROU a Charitou se řadí mezi 

největší humanitární organizace v ČR. V rámci rozvojových projektů se 

organizace zaměřuje na zajišťování základních lidských potřeb, podpoře vzdělání 

a zdravotních služeb, rozvoji podnikatelských a sociálních aktivit a podpoře 

občanské společnosti a dobrého vládnutí (good governance).

Současné rozvojové projekty realizuje ČvT v těchto zemích: Sýrie, 

Mongolsko, Kambodža, Namibie. 

Charita ČR

Katolická organizace charita vznikla již po roce 1918 v Československu. V roce 

1950 byly charitativní ústavy a zařízení předány do státní správy. Pomoc v té 

době musela být omezena na péči o církevní osoby a diecézní charity byly 

obnoveny až po roce 1989. Dnes Charitu představuje síť farních, oblastních a 

diecézních charit po celé České republice. Od roku 1995 je Charita ČR také 
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členem mezinárodních organizací Caritas Europa a Caritas Internationalis, pod 

které patří 162 charitních organizací ve194 státech světa. 

Pomoci do zahraničí se Charita ČR zabývá od roku 1995, přičemž samotné 

oddělení humanitární a rozvojové pomoci vzniklo až v roce 2000. Jednotlivé 

(arci)diecéze pomáhají na různých projektech, které se zaměřují zejména 

podporou školního vzdělávání i mimoškolních aktivit. Nejznámější činností 

v zahraničí je projekt Adopce na dálku, jehož účelem je pomoci dětem z chudých 

rodin v zemích rozvoje. Součástí projektu je také rozvoj komunit, ve kterých tyto 

děti vyrůstají. 

Své dlouhodobé aktivity provozuje organizace na řadě míst: Gruzie, 

Indonésie, Moldavsko, Mongolsko, Severní Kavkaz, Kambodža, Barma, 

Azerbajdžán a Srbsko. 

Multikulturní centrum

Občanské sdružení MKC bylo založeno v roce 1999, za účelem odpovědět na 

otázky související se soužitím lidí různých kultur v České republice i v zahraničí. 

Současně se organizace zaměřuje na vzdělávací, kulturní, informační a 

publikační činnosti. Dále je snahou MKC propojit podobně zaměřené osoby i 

organizace jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.  

Pomoc do zahraničí spočívá v rozvojovém vzdělávání, konkrétně na území 

Indie metodikou multikulturního vzdělávání a globálního rozvojového 

vzdělávání. 

Wontanara

Původní občanské sdružení Vysokolští humanisté vzniklo roku 1999 na podnět 

členů mezinárodního Humanistického hnutí, jehož hlavním posláním byla 

podpora a šíření humanistických myšlenek, ochrana lidských práv a rozvoj 

občanské společnosti. 

V průběhu roku 2009 však vzniklo oddělením od Humanistického hnutí nové 

občanské sdružení Wontanara, které se rozhodlo své aktivity zcela zaměřit na 

rozvojovou spolupráci a výchovu. 
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Hlavními činnostmi, kterými se sdružení jsou vytváření tolerantní, multikulturní 

společnosti, výchova k nenásilí, respektu a toleranci a rozvojové a globální 

výchova a osvěta. Své rozvojové projekty Wontanara směřuje na území Afriky, 

konkrétně se specializuje na Guineu. Stěžejními zahraničními projekty jsou: 

adopce afrických dětí na dálku, zřizování škol a zdravotních zařízení a 

dlouhodobá spolupráce se školami v Guineji–program partnerství škol ČR a 

Guineji. 

Likvidace lepry-TB (LL-TB)

Občanské sdružení Likvidace lepry bylo založeno v roce 1992 Jiřím Holým a 

stalo se jediným sdružením v ČR, které pomáhalo malomocným. Po 19 letech 

své činnosti bylo pražským arcibiskupem zřízeno jako církevní právnická osoba 

se samostatnou právní subjektivitou. Jelikož se v průběhu let k léčbě lepry 

přidala také tuberkulóza, současný název organizace zní Likvidace lepry-TB. 

Primárním cílem organizace je pomáhat v léčbě infekčních chorob 

v rozvojových zemích. Dosud se LL-TB věnovala činnostem převážně v Indii. 

Tam se ve spolupráci s tamními biskupstvími podílela na výstavbě dvou česko-

indických nemocnic, v oblasti Bhilai Pahari a v Midnapore. 




