
 
Inspirační fórum 

IHRA 2021

10. listopadu 2021
 

14:00 - 20:00

Humanitární a rozvojové organizace již po řadu desetiletí usilují 
o zlepšení životní situace jednotlivců a celých komunit 
v rozvojových zemích. V rámci svých aktivit usilují o zavádění
účinných inovativních řešení a efektivních postupů a mnohdy
navazují partnerství s řadou českých i místních firem, stejně
jako s řadou českých i zahraničních donorů.

 Spojka Karlín
Pernerova 697/35 ,  Praha 8  -  Karl ín

 

Odpovědi na tyto otázky se dozvíte na inspiračním fóru IHRA 2021 pořádaném

Charitou ČR ve spolupráci s FoRS - Českým fórem pro rozvojovou spolupráci.

Na inspirační fórum je možné registrovat se do konce října na

tomto odkazu: https://forms.office.com/r/mKaAv36VFu.

Jak může př ispět spolupráce neziskových organizac í ,  akademiků  a zástupců
podnikatelské  sféry prostřednictv ím inovac í  ke zlepšen í  situace v rozvojových

zem ích? 

Jaké  jsou přínosy a hlavn í  výzvy pro zaváděn í  nových inovativn ích řešen í  do

humanitárn í  pomoci č i  rozvojové  spolupráce? 

Jak vůbec začít spolupracovat na řešen í  aktuá ln ích rozvojových výzev a

př inášet nová  řešen í? 

Inovace v humanitárních
a rozvojových aktivitách 

Tato akce je realizována v rámci projektu Labyrint 2030 za finanční podpory České rozvojové agentury a Ministerstva

zahraničních věcí ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Její obsah nevyjadřuje stanoviska donora a nezakládá
zodpovědnost z jeho strany.
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Předběžný  program:

14 .00  Zahá jen í  a úvodn í  slovo (Charita, FoRS)

14 .20  Eva Lacinová ,  Innovation specialist z UNDP (Rozvojový  program OSN)

14 .40  Panelová  diskuze se zástupci NNO, akademiků  a podnikatelského   

            sektoru aktivn ích v oblasti humanitárn í  pomoci a rozvojové  spolupráce

            Panelisti:  Jiří  Škvor, Charita Česká  republika

                              Marek Štys, Č lověk v t ísni

                              Danuše Nerudová ,  MENDELU 

                              Ivan Lukáš ,  DOT Glasses

                              Zdeněk Železný ,  Development Alliance/Geotest

16 .20  Coffee break

16 .35  Workshopy s příklady dobré  praxe jak se zapojuj í  inovace do zahraničn ích   

            aktivit českých realizátorů :

            1 .  Příklady zástupců  NNO a univerzity pro podnikatelský  sektor: Lenka  

                 Sobotová ,  CARE; Erik Siegl, Diakonie ČCE; MENDELU 

            2 .  Příklady podnikatelského sektoru pro NNO a akademický  sektor: Tatiana   

                 Š išková ,  Scase (SK)

17 .45  Závěrečné  shrnut í  
18 :00  Networking

 Spojka Karlín
Pernerova 697/35 ,  Praha 8  -  Karl ín

Přijďte  a načerpejte nové  informace a kontakty.

Inovace v humanitárních
a rozvojových aktivitách 

Tato akce je realizována v rámci projektu Labyrint 2030 za finanční podpory České rozvojové agentury a Ministerstva

zahraničních věcí ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Její obsah nevyjadřuje stanoviska donora a nezakládá
zodpovědnost z jeho strany.


