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Zálďadní údaje

Správní rada
Vladimír Labuda
Praha 4 - Nusle, Táborská 847
den vzniku funkce: 5.5.2012

Předseda:

l 15

petra Šedivá
Praha 17 - Řepy, Vondroušova 1199
den vzniku členství:5. 5.2012
kateřina vondrková
Jesenice, Za Rybníkem 5 5 9
den vzniku členství:5. 5.2012
Za správní radu jedná a podepisuje její předseda.

Členky:

Dozorčírada:
Předsedkyně:

Helena pážíková
Praha 4, Táborská 429l43
den vzniku funkce: 1 .3.2019
Tomáš Novotný
Praha 1, Dlouhá ] 15l3B
den vzniku členství:1. 3 .2019
pavel Brunclík

Clenové:

Praha 5, Janáčkovo nábřeží l40155
den vzniku členství:1. 3 .2019

Za dozorčíradu jedná

Ředitelka:

a podepisuje

její předsedkyně.

zuzana Labudová
Praha 4 - Nusle, Táborská 847ll5
den vzniku funkce: 5.5.2012

Náplň práce společnosti
Hlavní činnostíspolečnosti jsou osvětové přednášky a besedy o obecně
prospěšných tématech týkajícíse zdravotní osvěty a prevence, prosazování

rovných příležitostíosob bez ohledu na pohlaví, etnický či sociální původ,
ochrany spotřebitelských zájmů, hospodárného využíváníenergetických,
surovinových a dalších přírodních zdrojů, ochrany životníhoprostředí, vytváření
podmínek pro trvale udržitelný rozvoj. Tyto činnosti jsou školám, zájmovým
organizacím a spolkům poskytovány bezplatně.

Doplňkovými činnostmi společnostijsou vydávání infbrmačnícha propagačních
materiálů a dalšíchtiskovin, výroba audiovizuálních programů a organizace
mediálních kampaní k uvedeným térnatům,zřizování a provozování webových
stránek a profilŮ s uvedenou tématikou na internetu a sociálních sítích.
Společnost poskytuje za podmínek uvedených v ustanovení § 17 odst. I zákona
248l1995 Sb. aktivity v rámci hlavní činnosti íakéza úplatu dalšímsubjektům,
například zájmovým, profesním a dalšímspolečenským organizacím, orgánům
státní správy a samosprávy atp.

Společnost poskytuje za úplatu různéslužby v oblasti rovných práv
příležitostí,školení,genderové audity, tvoří, vyrábí a distribuuje tiskoviny
genderovou tématikou atp.
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Přehled činnosti v roce 2018
Obecně prospěšná (bezplatná) činnost

Projekt Rakovina není náhoda
Interaktivní přednášky a besedy o onkologické prevenci ve středních školách po
celé Čn.Besedy vedou lékaři a lékař§ a studující posledních ročníků
lékařských fakult. Součástí přednášky je qfklad lektora či lektorky, provázený
audiovizuální prezentací. Studujícíspolečně s lektory hledají odpovědi na
otázky:

o
o
o

.
.
o
.

jak

a proč vznikárakovina

jaké jsou hlavní rizikové faktory

jaké jsou principy prevence onkologických onemocnění
kdo a proč je nejvíce ohrožen nádorovým onemocněním
co můžemeudělat pro to, abychom my sami ani naši blízcíneonemocněli

čeho bychom si měli na sobě a našich blízkých všímat, abychom včas
přišli k lékaři
co nás čeká, kdyžpřesto onemocníme.

Společnost v rámcí bezplatně poskYované obecně prospěšnéčinnosti v roce
2018 rea\izovala belkem t1,6 osvětových přednášek a besed pro 3 924
teenagerů. Besedy se konaly v Fkadci Králové, Plzni, Mostě, Humpolci,
Volyni, Hořovicích, Pardubicích, Kladně, Ostravě, Praze, Novém Bydžově,
Kostelci nad Orlicí, Nymburce, Dačicích,Ostrově, Dalovicích, Vysokém nad
Jizerou, Novém Městě na Moravě, Opavě, Rakovníku a Liberci. Projekt v roce
2018 podpořilo Ministerstvo zdtavotnictví, hlavní město Praha a městská část
Praha 4.
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Projekt Rovnost obohacuje
Oď

záíí2017 do srpna 2018 společnost realizovala projekt Rovnost obohacuje

podpora rovnosti

v

-

česlrych firmách, registračníčíslo

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_05010006281, spolufinancovaný Evropskou unií v rámci
Operačníhoprogramu Zaměstnanost.

Cílem projektu bylo poskytnout šesti zaměstnavatelům z Českérepubliky
konkrétnía odborně podložené podrobné informace o stavu genderové rovnosti
v jejich firmách. Projekt sestával z celkem šesti genderových auditů, které byly
provedeny odborným týmem podle Standardu genderového auditu vydaného
Úřadem vlády ČR. rrojekt byl ukončen 31. srpna 2018.

Evropská unie
Evropský sociátní fond
Operačníprogram Zaměstnanost

Projekt Odlišnost inspiruj

e

Od listopaďu 2016 do června 2018 společnost realizovala projekt Odlišnost
inspiruje - podpora vyučujícíchv aktivním přístupu k inkluzi, registračníčíslo
CZ.07.4.6810.0l0.0l15_005/0000019, spoluťrnancovaný Evropskou unií v rámci
Operačníhoprogramu Praha - Pól rustu.

Cílem projektu bylo poskytnout pražským vyučujícíminformace o inkluzivním
školstvía rovných příležitostech ve vzděIávání, přimět je k reflexi jejich postojů,
vybavit je praktickrymi dovednostmi a vytvořit síťvzájemně se podporujících
učitelek a učitelů.Projektu se celkem áčastnilo 115 osob zpražských
mateřských, základních a středních škol a domů dětí a mládeže. V rámci
projektu proběhlo 25 celodenních kurzů a workshopů, půldennínetworkingová
setkání a závěrečná konference. Výstupem projektu je sborník příspěvků ze
závěrečnékonference, dostupný volně ke staženína webu společnosti.

EVROPSKÁ urutr
Evropské strukturální a investičnífondy
OP Praha - pól růstu ČR
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Projekt Odlišnost inspiruje II

-

zahraničnístáže

Od ledna 2018 společnost realizuje projekt Odlišnost inspiruje II

-

zahraniční

stáže, registračníčísloCZ.07.4.6810.0l0.0116_03710000293, spoluťrnancovaný
Evropskou unií v rámci Operačníhoprogramu Praha - pól růstu.

Projekt sestává zpěti stáůíve švédských školách pro celkem 50 vytrčujících
zPrahy, kteří budou získanépoznatky sdílet s kolegy/němi v pražských školách.
Projekt bude ukončen 31. července 2019.

EVROPSKÁ

NlE
Evropské strukturální a investičnífondy
OP Praha - pól růstu ČR
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Doplňková činnost

Vrámci doplňkové činnosti společnost vroce 2018 rea|izova\a celkem

47

vzdělávacích kurzů, kteých se zúčastnilovíce než B50 lidí.
Otevřené kurzy:

o
.
o
o

7

kurzi GDPR

ve školách v Praze, Ostravě, Olomouci a Brně

3 kurzy komunikace s rodiči v praze, ostravě a Brně

kurz prevence syndromtt \lhoření v praze
1 kurz Mezigenderovó komunikace pro 2l. století v Praze.

1

IJzavřenékurzy:

o
o
o
o
o
o

25 kurzů GDPR ve školách pro mateřské školy v Praze 3, Praze 4 a Praze
5, základní školy v Praze 3 a Praze 9, Úhonicích, Místníakčníplán
rozvo.ie vzďěIávánívPraze 5 a Ostrově u Macochy
2 kurzy Rovné příležitostíve vzdělávání pro základní školu v praze 4

kurz GDPR pro OSVČ pro společnost Hamko.cz
3 kurzy komunikace s rodiči pro základní školy v praze 4 a Místníakční
plán rozvoje vzdělání ORP Jeseník
1 kurz prevence syndromtt v,v"hoření pro Místníakčníplán rozvoje
vzděláni ORP Jeseník
kurzy Úvod do rovných příležitostí,Time tnanagement a slac]'ování a
Genderová senzitívita v komunikaci pro projekt Úřadu rněstské části Praha
8 Osmička - úřad vstřícný rodině.
1

Ostatní aktivity
Ředitelka společnosti byla v roce 2018 členkou pracovní skupiny neformálního
vzděIávání Místníhoakčníhoplánu vzdělávání městské části Praha 4.
Společnost v roce 2018 akreditovala v akreditačnímíízeníMinisterstva
školstvíomládeže a těloýchovy šest nových kurzů dalšího vzděIáváni
pedagogických pracovnic a pracovníků:GDPR ve školách, Školríšikana a
lqlberšikana, Komunikace s rodiči, Mezigenderová komunikace pro 2l. století,
Prev enc e syndromu vyhoření, Pr ezentačnídov edno s ti.

V rámci spolupráce se společnostíGIVT společnost v roce 2018 získala dva
dary v celkové výši 5 355,- Kč.
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Hospodaření společnosti v roce 2018 (v tis. Kč)
Náklady
Druh nákladu

Kč

Spotřeba materiálu a energie
opravy a údržba
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
změna stavu
Mzdové náklady

39

Sociální náklady
Daň silniční
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Celkem

278

0

735
14

830

-I.I4I
r.I22

0
0

0

1.877

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

Kč
1.841

329
5

2.175

I

Hospodářský výsledek v roce 2018: 297 .617,- Kč.
Společnost nepřijala v roce 201B žádnédary od tizických osob.
Společnost nemá žádnécenné papíry a finančníinvestice.
Společnost nemá majetkové účastiv jiných společnostech.
Společnost nemá úvěr.
Společnost nemá zásoby.
Společnost má pohledávky ve výši 900,- Kč, z toho po splatnosti 0,- Kč.
Společnost má závazky ve výši: 151.53B,- Kč z toho po splatnosti 0,- Kč.

V Praze 4.

6.2019

Mg.. Zuzana Labudová, Ph.D.
ředitelka

Stanovisko dozorčírady
Dozorčíraďapracovala v roce 2018 ve složení:předseda Mgr. Stanislav Veverka
a členovéing. Vlastimil Nesrsta a ing. Jiří Tyc.
Dozorčíraďazasedala v roce 2018 dvakrát- 4. červnaa1,3. prosince. Na jednání
13. 12. 2018 oznámili všichni členovéďozorčírady svoji rezignaci.
Správní radarezignaci předsedy a členůdozorčírady projednala 22.Iedna20l9 a
navrhla nové členy dozorčírady: Helenu Pážíkovou, Tomáše Novotného a Pavla
Brunclíka. Rezignuj ícíďozorčí rada schválila návrh správní rady na nové složení
dozorčírady 28. ledna 2019.

Společnost navrhla ,rupi, zmény údajůdo rejstříku obecně prospěšných
společností,kteý rejstříkový soud schválil usnesením ze 17 . dubna 2019.
Nová dozorčírada na svém zasedání dne 13 . 6. 2019 projednala ýročnízprávu
za rok 2018,Iďeú byla předsedkyni a členůmdozorčírady doručena dne 4. 6.
2019, a vydala jednomyslné souhlasné stanovisko.
Stanovisko dozorčírady k výročnízprávě společnosti za rok 2018:

Úč.trriótrrí bylo vedeno externí účetníspolečnostídozorčíraďa nemá
k ekonomice spolbčnosti qýhrady.

Dozorčírada nemávýhraďy k provoznim záIežitostem společnosti.
Dozorčírada

nem á výhraďy

k administrativně-technickým záIežitostem.

Celkové stanovisko dozorčírady k ýročnízprávě zarok 2018: bezýhrad.

V Praze dne

13. 6.2019
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