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Novinky z FoRS 31. ledna 2019 Zobrazit zprávu v prohlížeči

 
Pokud má zájem dostávat interní Novinky FoRS i některý/á z Vašich kolegů/kolegyň, nechť vyplní své kontaktní údaje

zde. Pokud se chcete zapojit do pracovních skupin FoRS, zapište se zde.

Granty
 
ČRA - Dotační výzva pro pokračující projekty v rámci bilaterálních projektů ZRS 
ČRA zveřejnila  výzvu pro pokračující projekty v rámci bilaterálních projektů zahraniční
rozvojové spolupráce, které byly schváleny jako víceleté v uvedených dotačních výzvách ČRA.
Více informací k dotační výzvě naleznete zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na
základě této výzvy je stanovena do 11. února 2019.  
 
CONCORD – Grantová výzva v rámci projektu Make Europe Sustainable for All 
 Platforma CONCORD vyhlásila veřejnou výzvu k podávání návrhů grantových projektů, které se
zaměřují na podporu cílů udržitelného rozvoje (SDGs). O finanční grant mohou žádat mimo
jiné NNO a CSOs z České republiky. Maximální výše grantu je 7500 EUR. Deadline pro podávání
návrhů je 15. února 2019. Více informací naleznete zde. 
 
EU –Keňa – Výzva: European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 2019 
Evropská Unie vyzývá zájemce k účasti na grantové výzvě na téma: European Instrument
for Democracy and Human Rights (EIDHR) 2019. Podat grantový návrh mohou NNO, které
pochází z  členských zemí EU. Finanční částka je ve vyšší 385.000 EUR až 445.000 EUR.
Deadline podávání concept notes je 12. března 2019. Bližší informace o grantu zde. 
 
Fairtrade International – „Trade Fair, Live Fair“ 
V  rámci programu „Trade Fair, Live Fair“ nabízí Fair Trade International granty pro české
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NNO, jejichž aktivity jsou zaměřené na podporu lokálních aktivit a kampaní zaměřených na
téma odpovědné spotřeby a produkci před volbami do evropského parlamentu. Deadline je
22. února 2019. Více informací o soutěži naleznete na webové stránce Fairtrade
International. 
 
U.S. Department of State, Bureau of PRM – Grantová výzva 
Beurau of PRM vyhlásilo výzvu: NGO Projects Benefiting Refugees and Other Vulnerable
Populations in Iraq, Jordan, Lebanon, and Turkey. Výzva se zaměřuje na NNO, které pracují
s uprchlíky v Iráku, Jordánsku, Libanonu a Turecku. Minimální grantová částka je 1 mil. USD,
maximální 3 mil. USD. Přihlašovací období končí 25. března 2019. Více informací naleznete
zde. 
 
Fairtrade International – Granty na projekty v oblasti Fair Trade 
Fairtrade nabízí granty pro NNO, které se zaměřují na téma Fair Trade a Ethical Fashion.
Fairtrade Internation chce podpořit lokální projekty zaměřující se na téma spravedlivého
obchodu, zodpovědné spotřeby a produkce.   Granty jsou poskytování pro všechny nové
členské země EU, mezi jinými ČR.  Více informací o podmínkách pro získání grantu naleznete
zde. Deadline podávání grantových návrhů je 29. března 2019. 
 
Nadace České spořitelny – Akcelerační program Impact First 
Nadace České spořitelny otevírá další ročník grantové výzvy Impact First, což je akcelerační
program na podporu společensky prospěšného podnikání.  V rámci programu získáte finanční
podporu prostřednictvím mentoringu, konzultací, workshopů a networkingu. Naučíte se, jak
dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti  projektu a dozvíte se více o podnikatelských
příležitostech. Více o programu a výběrovém řízení naleznete zde.

Akce v ČR a zahraničí 
 
Ústav mezinárodních vztahů – Konference o roli NATO 
Ústav mezinárodních vztahů Vás zve na konferenci NATO@70: The Role of the Transatlantic
Community in the Past, Present and Future, která se bude konat v Černínském paláci 8.
února 2019. Program konference bude brzy zveřejněný. Pro aktuální informace o akci sledujte
web Ústavu mezinárodních vztahů.
 
FORUS – Webinář k safeguardingu od BOND 
FORUS (dříve IFP-FIP) ve spolupráci s  platformou BOND zve účastníky k účasti na  online
webináři o safeguardingu na téma „Keeping people safe in CSO operations and activities“,
který proběhne  7. února od 12:00 do 13:15. Z  online diskuse se dozvíte o zkušenosti
organizací, platforem a sítí jako BOND, Global Fokus, Coordinadora ONGD a Inter Action
v  zajišťování bezpečnosti jedincům se kterými spolupracují během rozvojových a
humanitárních misí. Registrace na webinář a podrobnosti naleznete zde. 
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Nadace OSF – Workshop: Jak prosazovat společenské změny na úrovní Evropské Unie 
Zajímá Vás jak funguje Evropský parlament a Evropská komise? Zúčastněte se workshopu od
Nadace OSF a naučte se přenášet různá téma a politiky z  národní na evropskou úroveň.
Dozvíte se, jak můžete využít evropské instituce pro řešení problémů na národní úrovni.
Workshop je určen  pro nevládní organizace se zaměřením na EU. Datum konání
workshopu připadá na 25. – 26. února 2019. Více informací o akci naleznete zde. 
 
České Centrum Fundraisingu – Akcelerační program FRIN 
Akcelerační program FRIN je změřený na nevládní organizace, které hledají podporu pro
realizaci svých činností ve veřejném sektoru. FRIN je fundraisingový inkubátor, střižený po
vzoru start-up akcelerátorů, který kombinuje hned několik typů podpory: testování, vzdělávání
a další. Veškeré informace o programu, pravidla, podmínky, očekávání a harmonogram
naleznete na webu www.frin.cz. Deadline registrace je 25. února. 
 
MKC - MIGFILM 2019 
Multikulturní centrum Praha Vás zve na již 4. ročník festivalů filmů o migraci MIGFILM. Letos
se můžete těšit například na promítání českého dokumentárního snímku Central Bus Station či
diskuzi s jeho režisérem Tomášem Elšíkem. Akce se koná 10.- 11. února v kině NFA Ponrepo.
Celý program a více informací je k nalezení zde. 

Nadace Neziskovky - Strategické plánování v neziskové organizaci  
Nadace Neziskovky pořádá 12. února workshop zabývající se strategickým plánováním v
neziskových organizacích. Budete mít možnost seznámit se například se základními kroky při
tvorbě strategického plánu a praktickou aplikací nástrojů plánování na příkladech z praxe.
V případě zájmu je možné si kurz objednat zde.  
 
NaZemi - Program Budoucnost práce 
NaZemi pro Vás připravuje program na téma Budoucnost práce. V rámci programu se studenti
a studentky seznámí se základními pojmy souvisejícími s prací v digitálním věku a možnými
perspektivami vývoje. Zajímá Vás jak se v souvislosti s robotizací promění povaha práce? Pokud
ano, zaregistrovat se můžete zde. Program začne od března.  
 
Global Fokus – konference v Kodani Claiming Civic Space Together 
Global Fokus zve aktéry z řad organizací občanské společnosti, vlády i soukromého sektoru na
dvoudenní konferenci Claiming Civic Space Together, která se uskuteční 4.-5. března
v  Kodani. Cílem konference je setkání rozličných aktérů za účelem hledání strategií na
posílení občanského sektoru, se zvláštním zaměřením na SDG16. Těšit se můžete na workshopy
jako:  Civic Space in Humanitarian Action; #MediaToo: Shrinking Space for Independent Media
and Freedom of Expression; Children and Young People as Civic Actors a mnohé další. Více
informací naleznete zde. 
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Nadace Neziskovky - Vše důležité o negrantovém fundraisingu aneb Jak na drobné i
významné individální a firemní dárce 
Chcete snížit svou závislost na grantech a vybudovat si základnu individuálních nebo firemních
dárců? Přihlašte se na tento kurz a zjistěte co v praxi doopravdy funguje. Kurz bude probíhat
od 5. - 6. března 2019 v Praze. V případě zájmu si můžete kurz objednat zde.  
 
Most pro Tibet – Festival pro Tibet 2019 
Chtěli byste podpořit Tibeťany, kteří žijí ve své stále ještě nesvobodné zemi či v  exilu?
Připojte se k organizaci Most pro Tibet a pomozte s organizací festivalu pro Tibet po celé ČR.
Cílem festivalu bude morálně podpořit Tibet až na 60 místech v ČR a připomenout si tak 60.
výročí krvavě potlačeného povstání ve Lhase. Více informací o přípravě festivalu naleznete
zde.

Zprávy od členů a pozorovatelů 
 
ADRA – Z misí v Bangladéší a života rodin BanglaKids  
Vypravte se s Adrou do Bangladéše a podívejte se, jaká zaměstnání vykonávají místní lidé,
často také rodiče dětí zapojených v programu BanglaKids. Nosiči, cihláři, hrnčířky, rybáři.
Většina úkonů se provádí manuálně, protože stroje jsou na venkově těžko dostupné. Dělníci
jsou často najímáni ze dne na den a jejich práce závisí i na ročním období - v období dešťů je
velká část Bangladéše pod vodou. To a mnohem více v unikátních záběrech ADRA naleznete
zde. 
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Arnika – Spalovna v Ostravě 
Ostrava je označována jako jedno z  nejšpinavějších měst Evropy. Firma SUEZ plánuje v
Ostravě postavit novou spalovnu nebezpečného odpadu z celé ČR. Arnika se obává, že se
kvůli nové spalovně stane město popelnicí ČR a vyzývá k akci. Projekt dosud nebyl představen
veřejnosti, ale proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí už probíhá. Obyvatelé,
dotčené obce a orgány mohou Ministerstvu životního prostředí posílat své výhrady do 4.
února 2019. Více se dozvíte ve zprávě Arniky. 
 
Člověk v Tísni – Jeden den na humanitární misi v Etiopii 
Etiopie je jedna z  nejchudších afrických zemí. Země závislá na zemědělství se potýká s
vysokou mírou negramotnosti, nezaměstnanosti ve městech, nedostatečnou infrastrukturou,
špatným přístupem k pitné vodě i opakovanými suchy. Podívejte se jak vypadá jeden den
z humanitární mise očima Jana Svitálka. Reportáž je součástí pořadu Záhady Josefa Klímy,
který můžete v premiéře sledovat na Televizi Seznam každou neděli od 20:00. 

 
 
Diakonie ČCE – Digiklub pro seniory 
Sociálně aktivizační služba Lifetool napomáhá seniorům a osobám se zdravotním
postižením, dětem i dospělým, v rozvoji komunikačních schopností a technik a podporuje
tím jejich začlenění do společnosti. Přečtete si jak Lifetool učí seniory používat moderní
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komunikační technologie. Více informací naleznete zde. 
 
ADRA – Vodojem v Libanonu 
Ve středu 23. ledna předávala ADRA v Libanonu vodojem. Čeští dárci věnovali na vodojem
částku 500 000 korun. Součástí projektu byla také distribuce 200 nádrží na vodu. Část peněz
se podařilo díky hospodárnosti ušetřit a za ně pak ADRA pořídila 500 kusů hygienických balíčků,
které rozdistribuovala v  uprchlickém táboře. Více informací o projektech ADRA a situaci v
Libanonu naleznete zde. 
 
AMO - Dohoda EU-Turecko selhává, váznou i další řešení migrační krize 
Dohoda uzavřená v roce 2016 mezi Evropskou unií a Tureckem, která pomohla snížit migrační
tok na řecké ostrovy, nefunguje. Ukazují to aktuální čísla, podle kterých se v  porovnání
s rokem 2017 loni zvýšil počet příchodů z Turecka o 22 procent. K souvislostem a možnému
vývoji situace se pro portál Info.cz vyjadřoval expert na migraci z Asociace pro mezinárodní
otázky Tomáš Jungwirth. Přečtěte si celou reportáž zde.

Další informace z ČR
 
CI2 – Kampaň Offsetujeme CO2 
CI2 přichází s  nápadem, jak každý z nás může snížit svoji uhlíkovou stopu. V  této spojitosti
spouští nový portál, který pomáhá veřejnosti i podnikům v ČR usnadnit kompenzaci jejich
emisí skleníkových plynů. Na portálu si můžete vypočítat svou uhlíkovou stopu a zjistit, jak ji
snížit na minimum. Navíc se dozvíte, co jsou to offsetové projekty, jak probíhají a jak
efektivně snižují naši uhlíkovou stopu. Více na portálu Offsetujeme CO2.  O programu se více
dozvíte také z nové publikace „Jak Offsety Fungují“. 

 
 
Hnutí DUHA – Ministerstvo průmyslu a obchodu omezuje ochranu klimatu a rozvoj
obnovitelných zdrojů  
Vláda  projedná návrh Národního integrovaného energetického a klimatického plánu ČR
(NEKP), který má na příštích deset let stanovit cíle a tempo pro snižování emisí skleníkových

Subscribe Past Issues Translate

https://www.diakonie.cz/prectete-si/nase-pribehy/zkusme-to-dotykem/?fbclid=IwAR1LxYkn2mEQEatMceuqdrZUt_SYPuj3RVFu3X_0lzP3Hm_tXkf0xySAvk4
https://adra.cz/pomoc-v-zahranici/humanitarni-projekty/libanon--pristup-k-vode-a-sanitaci-pro-syrske-uprchliky-v-udoli-bika
https://www.info.cz/evropska-unie/dohoda-eu-turecko-selhava-migrace-do-recka-opet-roste-vaznou-i-dalsi-reseni-migracni-krize-39928.html?fbclid=IwAR15r0sTzbiTA8g7mN0gpbOtrypd4LlqSq2gmmrupkYPhQ77leRiPc69Znc
https://www.offsetujemeco2.cz/
https://ci2.co.cz/sites/default/files/souboryredakce/ci2_kompenzace_uhlikove_stopy_preview_0.pdf
https://www.offsetujemeco2.cz/
http://eepurl.com/QJjQT
https://us5.campaign-archive.com/home/?u=81af9ecc3ab78c93cb6b0f8e4&id=c12b1b0ffd
https://us5.campaign-archive.com/feed?u=81af9ecc3ab78c93cb6b0f8e4&id=c12b1b0ffd
javascript:;


1. 2. 2019 Novinky z FoRS 31. 1. 2019

https://us5.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=81af9ecc3ab78c93cb6b0f8e4&id=ce934363e1 7/11

plynů, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.
Ačkoliv MPO k  návrhu obdrželo celou řadu doporučení a připomínek, ČR hrozí pozice
Černého pasažéra v  EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu zdůvodňuje poslání návrhu bez
dopracování nedostatkem času. Více informací naleznete zde. 
 
UNICEF – Dobrovolníci pro program „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“ 
V rámci projektu „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“ máte možnost pomoc dětem i jinak než
finančně  – třeba vlastním talentem a volným časem. UNCEF hledá dobrovolníky, kteří mu
pomohou s  tvorbou panenek, které následně mohou být poskytnuty k  adopci. Stvořenou
panenku též můžete zaslat na adresu UNICEF ČR (Rytířská 31, Praha 1). Výtěžek z adopce
poputuje na program ochrany dětí.  

Další informace ze zahraničí
 
Development Aid – Přírodní katastrofy v roce 2018 
UNISDR uvádí statistiky osob, které  se v  roce 2018 staly  obětmi přírodních katastrof. Od
přírodních katastrof jakými jsou požáry, tropické vichřice, hurikány, zemětřesení, tsunami a
další v  roce 2018 bylo zasaženo skoro 60 milionů lidi. Dle DREC (Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters) je na vině klimatických změn a přírodních katastrof ve vysoké míře
lidská činnost. Vzhledem k  tomu je potřeba věnovat světovou pozornost a podpořit osvětu
v tématech klimatických změn a globálního oteplování. Další informací naleznete zde.  

 
 
CONCORD – Závěrečná zpráva PCD 2019 
Závěrečná práce PCD 2019 se soustředí na pokrok mechanismu politické soudržnosti
v  oblasti rozvoje na národní úrovni členských států a nadnárodní úrovni Evropské Unie.
Rovněž se zabývá koherencí specifických  oblastí politik, jakými je např.  potravinová
bezpečnost, zdraví, migrace a mobilita, obchodování s  lidmi a nelegální migrací, ochrana
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životního prostředí, řízení přírodních zdrojů, změna klimatu, obchod, investice, daně,
demokracie, mír, dobré vládnutí, bezpečnost, odolnost a křehkost. Ty a další informace se
dozvíte ze závěrečné práce PCD 2019. 
 
Development Aid –Kamerunská krize 
Humanitární krize v Kamerunu se každým dnem se prohlubuje. Dle statistických údajů se každý
šestý člověk, hlavně z  řad žen a dětí, nachází v  extrémní situaci, ve které potřebují vnější
pomoc, aby přežili. Počet potřebných se pořád zvyšuje, a to také kvůli ozbrojeným konfliktům
a vlně uprchlíků ze Středoafrické republiky. Bližší údaje o Kamerunské krizi na webu
DevelopmentAid. 

Pracovní nabídky 
 
Diakonie ČCE – Externí evaluace projektu 
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce hledá odborníka nebo
organizaci pro evaluaci projektu zaměřeného na snižování rizika katastrof a zvyšování
odolnosti obcí v  České republice. Více informací o výzvě a podmínkám podání nabídek
naleznete zde. Do výběrového řízení se zájemci mohou hlásit do 8. února 2019.
 
FoRS - Výběrové řízení na pozici Policy officer 
FoRS vyhlašuje výběrové řízení na pozici Policy officer,  jehož náplní práce bude například
analýza aktuálních témat, příprava a koordinace tvorby policy výstupů FoRS, koordinace
pracovní skupiny Policy či spolupráce s organizacemi, experty a sítěmi.  V případě zájmu
zašlete svůj  strukturovaný životopis, motivační dopis  a úvahu  na téma  Role zahraniční
rozvojové spolupráce v kontextu Agendy2030 a Cílů udržitelného rozvoje  v anglickém
jazyce do 16. února 2019 přes odpovědní formulář. Více informací je k dispozici zde. 
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Most pro Tibet – PR koordinátor 
Most pro Tibet má zájem rozšířit svůj tým o nového PR koordinátora. Jehož úkolem bude starat
se o propagaci organizace na webu, sociálních sítích, online a offline mediích, komunikaci a
vytvoření kampaní. Přihlásit se můžete do 15. února. O podmínkách a možnostech spolupráce
se dozvíte zde. 
 
UNDP –Building capacities for engaging Slovak private sector in development cooperation 
UNDP spolu s  MZV a EZ a MFEA vyhlásili veřejnou soutěž na téma: advising and building
capacity of the Slovak private sector. Cílem výzvy je vytvoření kapacity pro soukromý
sektor, SlovakAid a další státní aktéry za účelem podpory soukromého sektoru v poskytování
rozvojové pomoci. Hlásit se mohou i české subjekty. Deadline přihlašování je 22. února
2019. Další informace naleznete na stránce UNDP. 
 
Auto*Mat– Vedoucí individuálního fundraisingu  
Spolek Auto*Mat hledá nového člena týmu na pozici “Vedoucí individuálního fundraisingu”.
Auto*Mat se komplexně zabýváme pražské dopravou, kde prosazujeme principy udržitelnosti,
ale třeba jej znáte díky akcím Zažít město jinak či skrze výzvu Do práce na kole nebo
cyklojízdy.  Na pozici vedoucího individuálního fundraisingu budete koordinovat aktivity,
vytvářet strategie a hledat nové dárce. Práce je na plný úvazek a více o podmínkách a
pracovních možnostech naleznete zde. 
 
Centrum Kašpar – Placená stáž v oblasti podpory NNO  
 Centrum Kašpar hledá stážista/ku na pozici specialista/ky na age management v NNO. Stáž
je na poloviční úvazek s měsíční mzdou 11 až 12 tisíc. Spolu s Centrem Kašpar budete pomáhat
lidem, kteří obtížně nacházejí zaměstnání nebo například pomáhat dalším neziskovým
organizacím s rozvíjením jejich HR procesů. Informace o podmínkách je dostupná na webové
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stránce Ecconect. 
 
Diakonie ČCE – Vedoucí sekce zahraničních projektů 
Chceš se stát součástí pomoci druhým v Kambodži, Myanmaru, Jordánsku, Libanonu a
Zambii? Máš zkušenosti s humanitární a rozvojovou spoluprací v zahraničí a rád(a) by ses v
tomto směru dál rozvíjel(a)?Baví tě koordinovat práci více lidí a starat se o to, aby vše dobře
fungovalo? Připojte se k mladému k týmu Diakonii. Životopisy a motivační dopisy posílejte na
adresu sekretariat@diakoniespolu.cz. Podrobné informace o nabídce naleznete zde. 
 
Forus – Evaluator for mid-term review of 4.5-year EuropeAid Grant Agreement 
Forus hledá externího evaluátora na monitoring a střednědobou evaluaci svého 4, 5 roku
trvajícího projektu od EK “A stronger International Forum of National NGO Platforms for
greater impact on public policies”.   Jedná se o evaluaci kvalitativních i kvantitativních
indikátorů projektu. Více informací o podmínkách a projektu se dozvíte zde. 
 
Člověk v tísni – Administrativní podpora misí 
Člověk v tísni zveřejnil pracovní nabídku na pozici administrativní podpory humanitárních
misí v Sýrii a Iráku. Vašim hlavním úkolem bude administrativní podpora mise včetně přípravy
projektové dokumentace, zajišťování podpisů, ověřování plných mocí, kontrola finančních
dokumentů a archivace. Nastup je možný i hned, smlouva na dobu neurčitou s  možností
prodloužení. Přihlašovací formulář a bližší informace o nabídce na clovekvtisni.cz. 
 
Člověk v tísni – Juniorní koordinátor/ka Syrské mise 
Člověk v tísni hledá nové kolegy/kolegyně na pozici Juniorní koordinátor/ka Syrské mise.
Stanete se součástí týmu Humanitární a rozvojové sekce na centrále v Praze. Náplní Vaší práce
bude především správa projektové dokumentace, příprava a odevzdávání projektů, průběžných
a závěrečných zpráv pro české donory, soukromé dárce a interní účely. Bližší informace o
pracovních podmínkách a možnostech zde.
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