„Hledání cest spolupráce v rozvojových zemích“
Workshop o možnostech spolupráce mezi podnikateli, nevládními neziskovými
organizacemi a univerzitami v rozvojové spolupráci
Kdy:
Kde:
Kdo:

22. listopadu 2012, 9:00 – 12:00
Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci ve spolupráci s
Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
a partnery projektu RESAREAS

Workshop má za cíl otevřít diskusi na následující otázky:
 Jaké jsou motivace a očekávání od spolupráce mezi podnikateli, nevládními
neziskovými organizacemi (NNO) a akademickými institucemi v rozvojových zemích?
 Jaké jsou silné a slabé stránky podnikateli, NNO a akademických institucí v rozvojové
spolupráci?
 Co může spolupráce na rozvojových projektech přinést jednotlivým subjektům? Co si
mohou navzájem nabídnout, být přínosem a doplňovat se?
 Jaké jsou limity spolupráce? Existují nějaká tabu, která ji znemožňují?
 Jaké jsou konkrétní příklady probíhající spolupráce mezi subjekty a příklady dobré
praxe v české zahraniční rozvojové spolupráci?
 Jaké jsou podmínky a institucionální nastavení pro financování a realizaci společných
rozvojových projektů v současnosti? Je něco potřeba změnit?

Předběžný program:
8:45 – 9:00

Registrace účastníků, ranní káva

9:00 – 9:10

Přivítání, uvedení workshopu
Jana Miléřová, ředitelka, FoRS – České fórum pro rozvojovou
spolupráci

9:10 – 9:35

Úvodní příspěvek: „Důležitost spolupráce NNO, privátního sektoru a
akademie v rozvojové spolupráci z pohledu Ministerstva zahraničních
věcí ČR“
Hana Volná, zástupkyně ředitelky, Odbor rozvojové spolupráce
a humanitární pomoci, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

9:35 – 10:15
Moderátor:
Diskutující:

Panelová diskuse „Jaké jsou dosavadní zkušenosti spolupráce mezi
podnikateli, NNO a akademickou sférou v rozvojových zemích“
Ondřej Kopečný, zástupce ředitele, Pražský institut pro globální politiku –
Glopolis, o. p. s.
Zástupce podnikatelů (tbc)
Zástupce společnosti Člověk v tísni, o.p.s. (tbc)

Jiří Hejrklík, zástupce ředitele, Institut tropů a subtropů, Česká zemědělská
univerzita
10:15 – 10:35

Přestávka na kávu

10:35 – 11:15

Panelová diskuse – pokračování
Prostor pro diskusi s publikem, otázky a odpovědi

11:15 – 11:35

„Možnosti a limity spolupráce mezi subjekty – poznatky z dosavadního
průzkumu“
Zdeněk Opršal, zástupce vedoucího, Katedra rozvojových studií,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Petra Krylová, Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Palackého v Olomouci

11:35 – 11:55

„Jaké jsou možnosti financování společných rozvojových projektů“
Martin Náprstek, zástupce ředitele, Česká rozvojová agentura

11:55 – 12:00

Shrnutí a závěr
Jana Miléřová, ředitelka, FoRS – České fórum pro rozvojovou
spolupráci

Workshop je určen pro:
Zástupce firem, obchodních komor, nevládních neziskových organizací, akademických a
vědecko-výzkumných institucí, státní správy, pracovníky ministerstev a místních samospráv,
studenty, nezávislé konzultanty, odborníky a další subjekty zapojené do zahraniční rozvojové
spolupráce.
Potvrzení účasti posílejte Adéle Stiborové na asistent@fors.cz, tel. 777 273 909,
222 522 480, a to nejdéle do 20. 11. 2012.
Všichni účastníci tohoto workshopu jsou srdečně zváni na kulatý stůl na téma:
„Osobní bezpečnost v rozvojové spolupráci ČR“
Kulatý stůl o otázkách bezpečnosti českých pracovníků v rozvojových zemích
Kulatý stůl se koná 22. 11. ve 13 hod. a končí v 15 hod v ÚMV, Nerudova 3, Praha 1.
Pozvánka a program jsou uvedeny na www.fors.cz.
Účastníci jsou pozvání na oběd, který se bude podávat od 12 do 13 hodin v místě konání
tak, aby mohli pokračovat v účasti na kulatém stole.

Workshop organizuje FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci v rámci projektu
RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí, financovaného v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Č eské republiky.

