
     
 

Konkrétní případy transformační spolupráce 
 

V rámci české zahraniční politiky je v poslední době rozvojová, a především transformační, spolupráce často 
skloňovaným tématem. Podpora demokratických hodnot, lidských práv a občanské společnosti staví na 
zkušenostech České republiky s politickou, ekonomickou i společenskou transformací. Partneři z cílových 
zemí, zejména z post-sovětského prostoru, mají zájem jak o zkušenosti pozitivní – tedy o to, co se v průběhu 
posledních pětadvaceti let povedlo, tak především o ty negativní, aby věděli, jakou cestou se rozhodně 
nevydávat. 

Transformační projekty realizované českými nevládními neziskovými organizacemi (NNO) ve třetích zemích 
jsou orientované na široké spektrum cílových skupin, mezi nimiž můžeme najít od organizací občanské 
společnosti, obránců lidských práv, po novináře, učitele, pracovníky školských úřadů či úředníky místní správy 
a samosprávy. Transformační spolupráce, na rozdíl od rozvojové, však nikdy nespolupracuje s vládnoucími 
režimy. 

Projektová témata jsou vždy vybírána s detailní znalostí prostředí, v němž se mají aktivity implementovat. 
České NNO úzce spolupracují se svými lokálními protějšky, které se na projektech podílejí stejnou měrou jako 
jejich partneři. To znamená, že nesou stejný díl zodpovědnosti, jako jejich čeští kolegové. Realizují se 
především projekty vzdělávacího, participačního, ale i vědecko-výzkumného charakteru. Pokud jde o přímou 
podporu obránců lidských práv např. na Kubě, v Rusku či Bělorusku, tak ta se svým charakterem zažitému 
projektovému standardu poněkud vymyká, jelikož tyto projekty jsou zaměřeny na přímou materiální a 
psychickou podporu úzkému spektru osob. 

Úspěšně implementované projekty nespočívají jen v počtu proškolených osob nebo vydaných sborníků, spíše 
naopak. Důležitý je multiplikační efekt – předávání nabytých znalostí a zkušeností dál, jejich co nejširší 
používání v praxi. Z těchto důvodů projektové aktivity nekončí po semináři nebo tiskem příručky. S cílovými 
skupinami se různými metodami pracuje dál. Příkladem dobré projektové praxe jsou například hojně 
navštěvované komunitní kluby v Podněstří či aktivní kubánští bloggeři jako např. Yoani Sánchez (obojí Člověk 
v tísni), novináři píšící o palčivých politických tématech v nesvobodných zemích pro Transitions, nové přístupy 
v učení moderních dějin na středních školách na Ukrajině (AMO) nebo spolupráce s municipalitami a 
zapojování občanů do rozhodovacích procesů v Tbilisi a Kutaisi v Gruzii (Agora). 

Výsledky projektů transformační spolupráce se, na rozdíl od humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, 
projeví až po několika letech. Nicméně jsou měřitelné a mapovatelné. Je proto důležité si uvědomit, že i 
takovýto „běh na dlouhou trať“ má svůj smysl a může přispět k pozitivním změnám v dané společnosti. 

 

Tato stať byla sepsána na základě debaty „Konkrétní případy transformační spolupráce“, kterou uspořádalo Zastoupení 
Evropské komise v ČR a asociace DEMAS dne 28. 4. 2015 v rámci debatního cyklu o transformační politice.  


