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ČESKÁ REPUBLIKA NAPLŇUJE SVOU ROLI V ROZVOJOVÉ POMOCI

Praha, 18. prosince 2001 - Odborníci ze 26 rozvojových a transformujících se zemí přicestovali
v letošním roce na semináře a studijní cesty do České republiky v rámci projektu „Rozšíření
spolupráce ČR s rozvojovými / transformujícími se zeměmi v oblasti trvale udržitelného rozvoje a
zdravého a odpovědného vládnutí (good governance)”. Projekt financovaný Českou republikou na
základě dohody ČR a UNDP z 9. června 2000 realizuje občanské sdružení EDUCON Praha.
Již druhým rokem pokračoval čtyřletý projekt v realizaci aktivit školicích a konzultačních, včetně
přípravy konkrétních projektů rozvojové pomoci dle potřeb vybraných rozvojových / transformujících se
zemí.
Česká republika, která je od roku 2001 zemí nepřijímající rozvojovou pomoc, významně posílila
poskytovanou pomoc formou spolupráce s UNDP (Rozvojový program OSN). Svojí odpovědnou rolí si
zlepšila image jako členská země OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) a země
s pokročilou přípravou integrace do EU. Zároveň tato multilaterální spolupráce přináší možnosti zapojení
českých školicích kapacit a expertů do dalších projektů UNDP, jakož i možnosti spolupráce s jinými
dárcovskými zeměmi na projektech pro rozvojové země.
Klíčovým prvkem projektu jsou semináře a studijní cesty účastníků z rozvojových / transformujících se
zemí v České republice. Organizátorem projektu je občanské sdružení EDUCON ve spolupráci s TECON,
s.r.o. a vybranými univerzitami, institucemi a firmami ze sítě spolupracujících organizací.
Fakta o seminářích a studijních cestách
Celkem 72 účastníků pocházelo ze 26 zemí tří světadílů:
• Evropa - Albánie, Bělorusko, Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Jugoslávie, Litva, Lotyšsko,
Makedonie, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina
• Afrika - Egypt, Jihoafrická republika, Libye, Maroko, Tanzanie, Tunisko
• Asie - Čína, Indie, Irán, Libanon, Saudská Arábie, Sýrie
Semináře v rozsahu 14 dní byly orientovány na přednášky a prezentace. Šlo o semináře:
• Energetika a trvale udržitelný rozvoj
• Zařízení a technologie pro potravinářský průmysl
• Malé a střední podnikání
Desetidenní studijní cesty se zaměřily zejména na exkurze a seznamování se s problematikou přímo
v praxi jednotlivých firem a institucí a měly následující témata:
• Decentralizace, regionální rozvoj, zdravé a odpovědné vládnutí
• Hutnictví a trvale udržitelný rozvoj
• Systémy a technologie pro ochranu životního prostředí
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Koordinátorka projektu ing. Dagmar Trkalová, CSc. z občanského sdružení EDUCON uvádí:
„Na základě diskusí s účastníky školicích akcí a jejich hodnocení lze konstatovat, že se nám daří ukázat
teoreticky i prakticky, co Česká republika má a umí, předávat zkušenosti (dobré i špatné) z procesu
transformace ekonomiky, reformy státní a veřejné správy i z přípravy integrace ČR do Evropské unie atd.
Pochopitelně, že školicí akce jsou i dobrou platformou pro výměnu informací a srovnávání situace mezi
účastníky z jednotlivých zemí.
Důležitým momentem však je, že na tento proces navazují další aktivity. V některých zemích jsou
účastníky organizovány semináře v rámci pracovišť či pro širší okruh odborné veřejnosti. Také jsou
navazovány kontakty směřující k obchodním případům či k vyšším formám spolupráce, např. APPCO
Teherán a Škoda Steel, Technocontrol Sofie a partneři v ČR v oblasti nakládání s komunálními odpady
(spalovny a skládky), výrobky Thermosondy pro arabské hutní podniky atd.
Velmi si vážíme žádostí o konzultace a činnost expertů v oblasti tzv. „good governance“, kde je velký
zájem ze strany transformujících se zemí a projektů, které jim pomáhají dané oblasti řešit.“

UNDP
Rozvojový program Organizace spojených národů (United Nations Development Programme).
Mezivládní organizace, orgán OSN. UNDP vzniklo v roce 1965 sloučením dvou předchozích programů
OSN pro rozvojovou pomoc. V současné době je UNDP největším zdrojem podpory rozvoje v rámci OSN a
hlavním orgánem jeho rozvojové práce.
Posláním UNDP je pomáhat jednotlivým zemím v jejich snahách o dosažení trvale udržitelného lidského
rozvoje, pomáhat jim vybudovat kapacitu k navrhování a vypracování rozvojových programů na potírání
chudoby, vytváření zaměstnanosti a trvale udržitelné životní úrovně, posilování postavení žen, ochranu a
regeneraci životního prostředí – přičemž nejvyšší prioritu má odstraňování chudoby a jejích příčin.
Projekty UNDP představují hodnotu přibližně 2 miliardy USD ročně, UNDP celosvětově zaměstnává na
5.300 pracovníků, více než 82 % z nich pracuje v národních kancelářích.
EDUCON, občanské sdružení

Dobrovolné nepolitické sdružení občanů, fyzických a právnických osob, působící na území České
republiky se sídlem v Praze.
Posláním sdružení je šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství České
republiky, včetně zajišťování technické pomoci. Cílem je zvyšování úrovně znalostí a informovanosti
vedoucích a odborných pracovníků institucí, vzdělávacích zařízení, podnikatelských subjektů apod. z České
republiky a z rozvojových zemí.
V roce 2000 se EDUCON stal nositelem projektu UNDP/Česká republika „Rozšíření spolupráce ČR s
rozvojovými/transformujícími se zeměmi v oblasti trvale udržitelného rozvoje a zdravého a odpovědného
vládnutí (good governance)“.

pro více informací:
Ing. Dagmar Trkalová, CSc., koordinátorka projektu, dagmar.trkalova@educon.cz
Zdeňka Stará, předsedkyně občanského sdružení EDUCON, zdenka.stara@educon.cz
EDUCON, občanské sdružení, Národní 35, 110 00 Praha 1, tel. (02) 2421 1042, fax (02) 2422 6549
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