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ZákJadní údaje

Jediným zakIaďatelem obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda je
společnost s ručenímomezeným Agentura J. L. M., se sídlem Táborská 15,I40
00 Praha 4.

Správní rada
Mgr. Vladimír Labuda
Praha 4 - Nusle, Táborská 847lI5
den vzniku funkce: 5. 5.2012
petra Šedivá
Clenky:
Praha 17 - Řepy, Vondroušova 1199
den vzniku členství:5. 5.2012
Mgr. Kateřina Vondrková
Jesenice, Za Rybníkem 5 59
den vzniku členství:5. 5.2012
Za správní radu jedná a podepisuje její předseda.

Předseda:

Dozorčírada:
Mgr. Stanislav Veverka
Praha 9, Pavlišovská 228413
den vmiku funkce: 23. 9. 2013
Ing. Vlastimil Nesrsta
Členové:
Přezletice, Šeříková254
den vzniku členství:5. 5. 2012
Ing. Jiří Tyc
Zastávka- Budějovická 190, Vrábče
den vzniku členství:5. 5. 2012
Za dozorčíradu jedná a podepisuje její předseda.

Předseda:

Ředitelka:

Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.
Praha 4

-Nusle, Táborská847ll5

den vzniku funkce: 5.5.201,2

1\áplň práce společnosti

Hlavní činnostíspolečnosti jsou osvětové přednášky a besedy o obecně
prospěšných tématech týkajícíse zdravotní osvěty a prevence, prosazovétní
rovných příležitostíosob bez ohledu na pohlaví, etnický či sociální původ,
ochrany spotřebitelských zájmů, hospodárného využíváníenergetických,
surovinových a dalších přírodních zdrojů, ochrany životníhoprostředí, výváření
podmínek pro trvale uďržitelný rozvoj. Tyto činnosti jsou školám, zájmovým
organizacím a spolkům poskytovány bezplatně.

Doplňkoými činnostmi společnosti jsou vydávání informačnícha propagačních
materiálů a dalšíchtiskovin, ýroba audiovizuálních programů a organizace
mediálních kampaní k uvedeným tématům,zřizování a provozování weboých
stránek a profilů s uvedenou tématikou na internetu a sociálních sítích.

Společnost poskytqe za podmínek uvedených v ustanovení §17 odst. l zákona
248l1995 Sb. aktivity v rámci hlavní činnosti také za úplatu dalšímsubjektŮm,
například zájmovým. profesním a dalšímspolečenským organizacím, orgánům
státní správy a samosprávy atp.

Společnost poskytuje za úplatu Ňzné služby v oblasti rovných práv a
příležitostí,školení,genderové audity, tvoří, vyrábí a distribuuje tiskoviny as
genderovou tématikou atp.

Přehled činnosti v roce 2016
Společnost v rámci bezplatně poskYované obecně prospěšnéčinnosti v roce
2016 realizovala celkem 1 18 osvětoých přednášek a besed pro více než 4 200
dětí a teenagerů a 15 akreditovaných kurzů pro vyučující,kteýchse zúčastnilo
300 osob.

Osvětové přednášky a besedy:

Obezita není náhoda prevence obezity pro děti

ze

základních škol. Celkem jsme bezplatné provedli 34 besed ve
školách v Toužimi, Karlových Varech, Horním Štěpánově,
Hlubočkách, Jeseníku, Uničově, Olomouci a Praze. Projekt
není náhOda v roce 2016 podpořil Karlovarský k uj, olomoucký k aj,
Nadace rozvoje zďraví a městská část Praha 4.

hhtrinl
není

prevence onkologických
Rakovina není náhoda
onemocnění pro studující středních škol. Celkem jsme

bezplatně provedli 59 besed v Plzni, Dalovicích, Hořovicích,
.,,náhoda Českých Buděj ovicích, Ostro vě, Sokolově, Karlových Varech,
Jeseníku, Šumperku,Novém Bydžově, Pardubicích, Teplicích,
Ptaze, Liberci, Blansku, Nymburku, Dačicích,Opavě, Ostravě, Fqídku-Místku a
Lipníku nad Bečvou. Projekt v roce 2016 podpořilo Ministerstvo zdravotnictví,
Karlovarský kraj, Nadace rozvoje zdraví a Olomoucký kraj.

Rovnoprávnost není sprosté slovo

-

program zaměíený na
podporu rovnoprávnosti a rovných příležitostívšech osob bez
ohledu na jejich věk, pohlaví, etnicitu, zdravotní stav či
sexuální orientaci. Celkem jsme provedli 7 bezplatných besed.
Projekt v roce 2016 podpořilo Ministerstvo obrany.

Romský

hlavolam

program preventivního charakteru
zaměřený na problematiku soužitímajoritní společnosti
s romskou menšinou. Celkem jsme bezplatné provedli 18
besed ve školách v Brodku u Prostějova, Určicích,
Šumperku, Litovli a Ptaze. Projekt v roce 20t6 podpořil
Olomouclo/ k uj a městská částPraha 4.

Akreditované kurzy:
Úvod do genderu - šest bezp\atnych kurzů pro celkem I20 vyučujících.Konání
kurzů podpořilo Ministerstvo obrany a hlavní město Praha.

Rovné příležitostive vzdélávání - šest bezplatnych kurzů pro celkem I20
vyučujících.Konání kurzů podpořilo Ministerstvo obrany a hlavní město Praha.

Problematika soužitímajoritní společnosti s romskou menŠinoudva
bezp\atné kurzy pro celkem 40 vyučujících.Konáníkurzů podpořil Olomoucký
kraj a městská část Praha 4.

Ozvěny migračníkrize v českých školách

-

jeden bezpiatlý kurz pro 20

vyučujících.Konáníkurzupodpořila městská část Praha 4.
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NÁDÁCE ROZVOJE ZDRÁVI

Ostatní aktivity:
Ministerstva školství,
Společnost v roce 2016 akreditovala v akreditačnímíízení
mládeže a těloýchor.y dva nové kurry dalšíhovzděIávání pedagogických

pracovnic a pracovníků: Oněny migračnílcrize v česleych školóch a Etika
moderní pedagogické práce.

Společnost v roce 20t6 spustila nové webové stránky wvrw.osvetovabeseda.cz.
Ředitelka společnosti je od srpna 20t6 členkou pracovní skupiny neformálního
vzdéIávání Místního akčníhoplánu vzdélávání městské části Praha 4.

Proj ekt Odlišnost inspiruj

e

V listopadu 2016 začala společnost realizovat dvoulet} projekt Odlišnost

inspiruje, registračníčíslo

CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000019,
spoluťrnancovaný Evropskou unií v rámci Operačníhoprogramu Praha - Pól
růstu.

Cílem projektu je poskynout pražským vyučujícíminformace o inkluzivním
školstvía rovných příležitostech ve vzdéIávéní,přimět je k reflexi jejich postojů,
vybavit je praktickými dovednostmi a vytvořit síťvzájemně se podporujících
učitelek a učitelů.
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Evropské strukturální a investičnífondy
Operačníprogram Praha - pól růstu ČR
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O činnosti společnosti v roce 2016
informov ala tato média
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Hospodaření společnosti v roce 2016
Náklady
Druh nákladu
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
opravy a úďržba
Cestovné
Reprezentace

ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální náklady
Daň silniční
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Celkem

Kč
5.78 1,-

0,0,520,60
4.548,363.987,30
282.608,33.091,0,757,0,-

69I.292.90

Výnosy

Kč
Výnosy z obecně prospěšných služeb
- dotace atržby
Výnosy z doplňkové činnosti
Jiné výnosy - dary
Celkem

1,045.310,0,100.000,1,145.310,_

Hospodářský výsledek v roce 2016: 454.017,10 Kč
Společnost přijala v roce 2016 dary od ýziclých osob v hodnotě: l00.000,Společnost nemá žáďné cenné papíry a finančníinvestice.
Společnost nemá majetkové účastiv jiných společnostech.
Společnost nemá úvěr.
Společnost nemá zásoby.
Společnost má pohledávky.
Společnost má závazky ve ýši 43.200,-, ztoho závazky po splatnosti 0,-.

Y Praze 31.

5. 2017
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Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.
Ředitelka

Kč

Stanovisko dozorčírady

Dozorčírada pracovala ve složení: předseda Mgr. Stanislav Veverka a členové
ing. Vlastimil Nesrsta a ing. Jiří Tyc.
Dozorčírada zasedala v roce 20l6jednou.
Výročnízpráva byla dozorčíradě doručena 5.6.2017.
Účet.rict rí bylo vedeno externí účetníspolečnostídozorčíraďa nemá
k ekonomice společnosti výhrady.
D

ozorčírada nem á ýhrady k provozn ím záležttostem společno sti.

Dozorčírada

nem á výhr aďy

k admini strativně-technickým záIežltostem.

Celé stanovisko dozorčírady k výročnízprávě zarok2016:bezvýhrad.
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Y Praze dne

8. 6.2017

Mgr. Stanislav Veverka
předseda ďozorčírady

