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FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1
222 522 480
info@fors.cz / www.fors.cz

FoRS je platforma cca 50 organizací aktivních
v oblastech zahraniční rozvojové spolupráce,
rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci
Členové reprezentují organizace občanské
společnosti, akademické a výzkumné instituce
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Cíle příspěvku
Diskutovat možnosti rozvojové spolupráce v oblasti
ochrany životního prostředí ve vztahu k cílům
udržitelného rozvoje
Podpořit synergie mezi soukromým a neziskovým
sektorem a mezisektorová rozvojová partnerství
(globální partnerství pro udržitelný rozvoj)
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Principy udržitelného rozvoje
Udržitelný rozvoj vyžaduje rovnováhu tří pilířů:
• Sociálního (lidský aspekt – přínosy pro cílové skupiny, tedy
zajištění podmínek důstojného života)
• Ekonomického (finanční udržitelnost, pracovní uplatnění,
konkurenceschopnost, optimální a udržitelné technologie,
zajištění a vhodné využití veřejných prostředků)
• Environmentálního (respektování limitů planety, omezení
dopadů na lidské zdraví, ekosystémy či krajinu, a ochrana
životního prostředí v širším slova smyslu)
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Podmínky udržitelného rozvoje
Ochrana životního prostředí je průřezové téma
Udržitelnost vyžaduje kombinaci různých přístupů:
• Znalost prostředí – osvěta – vzdělávání a podpora

odborných kapacit – vhodné technologie – legislativní a
finanční rámce – mezinárodní odborná spolupráce –
kulturní a politické aspekty – transparentnost…

Udržitelnost vyžaduje spolupráci různých aktérů:
• Experti a soukromé firmy – výzkumné instituce – školy

všech stupňů – místní a národní úřady – nevládní
organizace a občané – zahraniční/mezinárodní partneři
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Příklady kombinace přístupů a mezisektorové
spolupráce (Vietnam)
• 2004 – Mapovací mise podpořená kanadskou CIDA

• 2005 – Studie proveditelnosti pro čištění odpadních

papírenských vod, průzkum problematiky dioxinů

• 2006 – Flotace papírenských vod, zahájení projektu

rehabilitace území kontaminovaných dioxiny

• 2007 – První školení Vietnamského fondu životního

prostředí v ČR, první konference v Hanoji, podpis
memoranda MŽP-MONRE, průzkum a analýza rizik
kontaminace dioxiny, práce se školami a úřady…
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Příklady kombinace přístupů a mezisektorové
spolupráce (Vietnam)
• 2008 – Projektový management pro výzkumný ústav,

budování kapacit Vietnamského fondu ŽP, společná
identifikace nových projektů - mj. technologie pro
keramické dílny; pokračování projektů i konferencí

• 2009 – Kořenová čistírna pro papírenskou vesnici,

nahrazení uhlí plynem v keramických dílnách,
metodika pro Fond, osvětový film a publikace, zahájení
sbírky pro oběti dioxinů, první Miss Vietnam ČR

• 2010 – Metodiky sociálního a environmentálního

managementu pro Ho Chi Minh City Finance and
Investment Company, ochrana hanojských jezer
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Příklady kombinace přístupů a mezisektorové
spolupráce (Vietnam)
• 2011 – Obnovitelné zdroje energie v Hue, Škola

managementu v HCMC, odpadové hospodářství

• 2012 – Monitorovací systémy kontaminace na

vojenských letištích, podpis nové dohody MŽP-MONRE

• 2013 – Výzkumný projekt dekontaminace venkovských

oblastí, energetické zpracování zemědělských odpadů

• 2014 – Zapojení do U.S.-Vietnam Dialogue Group on

Agent Orange/Dioxin, ukončení rozvojových projektů

• 2015 – Rok vietnamské kultury v ČR, návštěva

vietnamského prezidenta v ČR
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Místní partneři ve Vietnamu
• Vietnam Environmental Protection Fund, Vietnam

Environment Administration, VEPA

• Ministry of Natural Resources and Environment, of

Defence, of Agriculture and Rural Development

• Vietnam National University, Water Research Institute
• Departments of Foreign Affairs, People´s Committees
• HCMC Finance and Investment state-owned Company

• Vietnam Association of Agent Orange Victims VAVA,

PACCOM, VUFO, COMINGO, Office 33…

• Experti, odborné asociace, družstva, podniky, NGOs…
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Mezinárodní partneři a donoři ve Vietnamu
• Canadian International Development Agency (CIDA)
• Austrian Development Agency (ADA)
• French Development Agency (AFD)
• World Bank

• Royal Netherlands Embassy
• UNDP, GEF – Global Environment Facility, UNIDO,

WHO, FAO…

• ASPEN Institute, Korea Environmental Agency, Japan

International Cooperation Agency, USAID…
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Partneři a donoři/sponzoři z ČR
• Česká rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních

věcí, (Zastupitelský úřad v Hanoji, Czech Trade)

• Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního

prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu…

• Česká zemědělská univerzita v Praze, studenti VŠ
• Soukromé firmy a konzultanti
• Vietnamská ambasáda v Praze, Svaz Vietnamců v ČR,

Svaz vietnamských žen, VIET MEDIA, INFO-DRÁČEK…

• Česká televize a další média
• Občané, umělci, politici, finalistky Miss Vietnam…
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