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Základní údaje
Jediným zakladatelem obecně prospěšnéspolečnosti je AgenturaI.L. M., S. r. o.' se sídlem

Táborská 15, 140 00 Praha4.

Správní rada

předseda:

Mgr. Vladimír Labuda,
Praha 4 _ Nusle, Táborská 847ll5,
den vzniku funkce:

členky:

5.května20I2

Petra Šedivá,
Praha 17 _ Řepy, Vondroušovall99l57,
den vzniku členství:5.května20l2

Mgr. Kateřina Vondrková,
Jesenice, Za Rybníkem 559,
den vzniku členství:5. května 2012

Za správru radu jedná

a podepisuje

její předseda.

Dozorčírada

předseda:

Mgr. Stanislav Veverka,
Praha 9, Pavlišov ská 2284 13,
den vzniku funkce: 23. záŤi2013

členové:

Ing. Vlastimil Nesrsta,

Přezletice' Šeříková254,
den vzniku členství:5.Igětna2012
Ing. Jiří Tyc'

Zastávka_ Budějovická 190, Vrábče
den vzniku ělenství:

5.května20l2

Zadozorěi radu jedná

Ředitelka:

Mgt. Zuzana

T

a podepisuje

abudová,

Praha 4 _ Nusle, Táborská 847115,
den vzniku funkce:

5.května20l2

její předseda.

Náplň práce společnosti
Hlavní činnostíspolečnosti jsou osvětové přednášky a besedy o obecně prospěšných tématech
týkaJíci se zdravotní osvěty a prevence, prosazování rovných příležitostíosob bez ohledu na

pohlaví, etnický či sociální původ, ochrany spotřebitelskýcll zájmů, hospodárného vyuŽívání
energetických, surovinoqých a dalších přírodních zdrojů, ochrany životníhoprostředí, vfiráření

podmínek pro trvale udržitelný rozvoj společnosti. Tyto činnosti jsou školám, zájmovým
organízacim a spolkům poskytovany bezplatně.

Doplňkovými činnostmi spoleěnosti jsou vydávaní informačních a propagačníchmateriálů a

dalších tiskovin, výroba audiovizuálních programů a otganizace mediálních kampaní
k uvedeným tématům,zÍízováni a

provozování webových stránek

a profilů s uvedenou

tématikou na intemetu a sociálních sítích.

Společnost poskytuje za podmínek uvedených vustanovení $17 odst. 1 zékona24811995 sb.

aktivity v rámci hlavní činnosti také za úplatu dalšímsubjektům, například zájmoým,
profesním a dalšímspolečenským organizacím, organům stiítnísprávy a samosprávy atp.
Společnost poskytuje za ttplatu rizné sluŽby v oblasti rovných ptáv a příležitostí,školení,
genderové audity, tvoří, vyrábí a distribuuje tiskoviny s genderovou tématikou atp.

Přehled činnosti v roce 20t5
Společnost v riímci bezplatně poskýované obecně prospěšné činnosti v roce 2015 realizovala
celkem 117 osvětových přednášek a besed pro více než 4 500 dětí a teenageru v projektech:

obezita není náhoda _ prevence obezity pro děti ze zékladníchškol. Celkem jsme bezplatně

provedli 51 besed

ve

školách v ostravě, Fýdku-Místku, Prazeo Chebu, Poděbradech'

Raclnicích, Řevnicích, Čáslavi, Hradci Králové, Rokycanech, Králově Dvoře

u

Berouna,

Českých Budějovicích a Mostě. Projekt vroce 2015 podpořilo Ministerstvo zdravotnictví,
Karlovarský kraj

a

Nadace rozvoje zdraví.

Rakovina není náhoda

-

prevence onkologických onemocnění pro studujícístředních škol.

Celkem jsme bezplatně provedli 24 besed v opavě, Ptaze, Břeclavi, Litoměřicích, Karlových
Varech, Chrudimi, Brně, Třebíěi, Pardubicích a Fqfdku-Místku. Projekt v roce 2015 podpořil
Karlovarský kraj

a

Nadace rozvoje zdtaví.

Romský (?) htavolam _ program preventivního charakteru

zaměře

ný

naproblematiku souzití

majoritní spoleěnosti s romskou menšinou. Celkem jsme bezplatně proveďli 42 besed v Ptaze,

Plzní, ostravě, orlové, Bruntálu, olomouci, Lutíně, Hranicích, Litovli a Brodku u Prostějova.
Projekt v roce 2015 podpořil olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a městská ěást Praha 4.
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Společnost v riímci uvedených osvětových projektů zďatma distribuovala jejich
celkem více než 24 000 kusů těchto informačnícha osvětových tiskovin a
účastníkům/nicím

materiálů:

o
o
o

'qýpočtové kolečko pro zjišťovaníBMI dětí

informačníleták obezita není nóhoda

s

potravinovou pyramidou

informačníleták Zkontroluj své rodiče! Mají správnou váhu? s grafikou pro ýpočet

BMI dospělých

o

papírová taška s potiskem interaktivníhry Správná strava + Nápoje + Pohyb

:

Zdravá

váha

o

informační letrík s přehledem, popisem obsahu a doporuěenou frekvencí preventivních
vyšetření všeobecného charakteru a vyšetření zaměřených na onkologickou prevenci

o
o

informačníletrík s přehledem a popisem obsahu onkologického desatera
ilustrovaná informačníbroŽura Rakovina není náhoda s informacemi o nejčastějších
onkologických onemocněních a

o
o

o

jejich prevenci

papírová taška s potiskem interaktirmíhry Hra na čtvrtého

ilustrovaná informačni brohxa

5

otázek

a pravidel

zdravého rozumu s tánatikou

rovných ptáv apříležitostí

o
o
o

tužka s potiskem www.osvetovabeseda.cz (k vyplňování interaktivních her)
odznak (,,plackď') s potiskem obezita není náhodaa odkazem r'u pg profil projektu
dznak (,,plackď') s potiskem Raknvina není náhoda a odkazem na FB profil projektu.

Společnost byla v roce 2015 Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy ČR akreditována

jako vzdělávací instituce a získala akreditaci pro tři kurzy dďšího vzděIáváni
pedagogických pracovníků:

.

Úvoddo genderu

o

Rovné příležitosti ve vzdělóvóní

o

Problematika soužitímajoritní společnosti s romskou menšinou.

V rámci doplňkové činnosti společnost v roce 2015 za úplatu provedla azajistíIa 3 kurry
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Problematikn soužitímajoritní společnosti
s romskou menšinou akreditované

MŠMTČR. Kur'y

se konďy v ostravě, Praze a Semilech.

Společnost se v roce 2015 účastnilatěchto akcí:

o

prezentace projektu Romský (?) hlavolam na setkání zástupců a zástupkyň sociálně

inovativních projektů SozialMarie v Praze v březnu 2015

o

workshop Ženy a média na Kongresu ženv Pruzev ěervnu 2015.

o činnosti společnosti v roce 2015 informovala

o
o
.
o
o
o
.
o
o

ýdeník Vlasta
deník Haló noviny
týdeník Ekonom
web čtyřicítka.cz

měsíčníkMadam Business
týdeník Maminka
Český rozhlas Radiožurnál

Bruntálský deník

Olomouclý deník

tato média:

Hospoda ení společnosti v roce 2015
Náklady
Druh nákladu

Kč

Popis

Spot eba materiálu
Spot eba energii

opraw

a

534
0

drŽba

0

5l

Cestovné

3.7

Reprezentace
ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální náklady

847
2A3.27 r,90

Da

1

87.1 98

10.s00

silniční

0

Jiné ostatní náklady

2.800

Odpisy
Celkem

408.901,90

0

Vynosy
Vynosy Z obecně

Druh vÝnosu
Dotac e atržby

Kč

Dotac e atrŽby

24300

Popis

406.600

prospěšnych služeb

Vynosy Z dopl kové
činnosti
Jiné yynosv
Celkem

86

$4.986

Hospoda s! v; sledekvroce 2015:22.084,l0Kč.
Společnost p ijala v roce 2aI5 ďary od fyzickych osob v hodnotě 138 tis. Kě.
Společnost nemá žádnécenné papíry a finančníinvestice.
Společnost nemá majetkové časti v jinych společnostech.
Společnost nemá rivěr.
Společnost nemá zásoby.
Společnost má pohledávky v celkové vyši 6 tis. Kč.
Společnost mázávazky v celkové v ši 38 tis. Kč, z toho závazky po splatnosti 0 Kč.

Y Praze

15. 6. 2016

fuw/

Mgr. ZuzartaLabudová
editelka

STAI{OVISKO DOZORCI RADY

Dozorčírada pracovala ve složení: p edseda Mgr. Stanislav Veverka a členové
Ing. VlastimilNesrsta a Ing. Ji í Tyc.

Dozorčíraďa Zasedala V roce 2015 dvakrát.

Vyročnízpráva byla dozorčíradě doručena dne 15.6.2015.

Účetnictví bylo vedeno externí ričetníspolečnostídozorčírada nemá
k ekonomice společnosti qfhrady.

Dozorčírada

nem á vyhrady k provozn

ím zá|ežitostem společnosti.

D ozor čírada nem á vyhr ady k admini strativně

-te

chni

ckym záiležito stem.

Celkové stanovisko dozorčírady k vyročnízprávě zarok2}Ií:bezvyhraď.

V Praze dne 27. 6.2016

Mgr. Stanislav Veverka
p edseda dozorčírady

