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Zá|<|adní daje

Jedinym zakladatelem obecně prospěšnéspolečnosti je Agentura J. L. M.,
Táborská 15, I40 00 Praha 4

S. r.

o.' Se sídlem

1. 1. organizaění schéma
Správní rada:

p edseda:

členové:

Mgr. Vladimír Labuda'
Praha 4 - Nusle, Táborská 847lI5,
den vzniku funkce: 5.května20l2
Petra Šedivá,
Praha 17 - Řepy, VondroušovaII99l57,
den vzniku členství:5.kvétna2012
Mgr. Kate ina Vondrková,
Jesenice, Za Rybníkem 559,
den vzniku členství:5.května2012
Zasprávní radu jedná a podepisuje její p edseda.

Dozorčírada:

p

edseda:

členové:

Ředttelka:

Mgr. Stanislav Veverka,
Praha 9, Pavlišov ská 22841 3,
den vzniku funkce: 23. zaŤí 2013
Ing. Vlastimil Nesrsta,
P ezletice, Šeíková 254,
den vzniku členství:5.května2012
Ing. Ji í Tyc,
Vrábče 190,
den vzniku členství:5.května2012
Za dozotčíradu jedná a podepisuje její p edseda.

Mgr. Zuzanalabudová,

Praha 4 - Nusle, Táborská 847lI5,
den vzniku funkce: 5.května2012
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Nápl

2.r

Hlavní činnostíspolečnosti jsou osvětové p ednášky a besedy o obecně prospěšn; ch
tématech tykajícíse zdravotní osvěty a prevence, prosazovríní rovn; ch p íležitostí
pohlaví, etnickych a sociálních skupin, ochrany spot ebitelskych zájmťr' hospodrírného
iyužíváníenergetick; ch surovinoq ch a dalších p írodních zdrojt, ochrany životního
piost edí, vytvá ení podmínek pro trvale udržiteln; rozvoj spoleěnosti. Tyto činnosti
j'o.' p'o školy, občanská sdružení,zájmové organizace a spolky a dalšíobčanské
aktivity a shromáŽdění poskytovány bezplatně.

a.

2.2 Dopl

práce společnost

koq mi činnostmi společnosti jsou vydávaní informačnícha propagačních

materiálťr a dalšíchtiskovin, vyroba audiovizuálních programri a organizace mediálních
kampaní k uveden;fm tématrim, ztizování a provozování webovych stránek a profilri s
uvedenou tématikou na internetu a sociálních sítích.

2.3

Společnost poskytuje za podmínek uvedenych v ustanovení $ 17 odst. 1 zákona
248ltgg5 Sb. aktivity uvedené v odst. 2.I také zailplatu dalšímsubjektrim, nap .
zájmovym,profesním a dalšímspolečens[ m organizacím' orgánrim státní správy a
samosprávy atp.

2.4

_
Společnost poskyuje za.ÚplaturŮzné služby v oblasti rovnych práv a p íležitostí
šLolení,genderové audity, tvorba, vyroba a distribuce tiskovin s genderovou tématikou
atp.

/
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3.1

Společnost v riímci bezplatně poskyované obecně prospěšnéčinnosti v roce 2014
zajistila:

ehled činnosti v roce 2014

3.1.1 Celkem 40bezplatnych osvětovych besed na téma Rakovina není náhoda ve st edních

3.1 .2

3.

1

.3

3.1.4
3.1.5

3.l .6

školách v Praze, ZIíně, olomouci, Jihlavě, Plzni, ostravě, Fr; dku-Místku, Nymburku,
Chebu, Znojmě,Kladně, Liberci, Ústí nad Labem, Bruntále a opavě.
Celkem 32 bezplatnych osvětovych besed obezita není náhoda v zék|adnich školách
v Kolíně, Skutči, Dob íši,Čáslavi, Slaném, Sušici, Nymburku, Mostě, N; anech,
Rokycanech, Trhovych Svinech a ostravě.
Celkem 8 bezplatnych osvětovych besed Rovnoprávnost není sprosté slovo v SPŠa
SoU Hradec Králové, oU Hostinné a Gymnaziu Hostinné.
Celkem 10 bezplatnych osvětovych besed RomslE () hlavotamv ZŠFq dlant, SŠ
Fq dlant, ZŠHejnice a ZŠNové Město pod Smrkem.
Vytvo ení a vyrobu videozénnarrtu osvětové besedy Romslry (?) hlavolam,ktery byl na
DVD poskytnut školám ve Frydlantském lyběžku.
VytvoŤení a vyrobu 400 v tiskri informačníbrožury 5 otázek a pravidel zdravého
rozumu' které byly rozďány ričastníkrim osvětovych besed Romsky(?)hlavolam ve
Frydlantském vyběŽku.

/

3.2

Společnost v rámci dopl kové ěinnosti v roce 2014 za riplatu provedla a zajistíIa:

3.2.1 Celkem 14 osvětovych besed Romslcy (?) hlavotam v MÚ Prachatice, zŠz?ataStezka
Prachatice, Nízkoprahovém centru pro děti amláďež Prachatice, Městské knihovně

Semily, 1.,2. a3. zŠlirkov aGymnániu Jirkov.
3.2.2 Zpracování a vyrobu skript Rovné p íležitostive společnosti Daikin Industries ČR.
3.2.3 Zptacování a q robu studie Talent management ve společnosti Daikin Industries ČR.
an
J.J

osvětovych besed organizovanych společností se v roce 2014 zričastnilo celkem 4 109
mlad; ch lidí ve školách v celé CR.

3.4. Dalšíaktivity

spoleěnosti v roce2014

3.4.1 Společnost se zričastnila20. II. v Praze konference Dejme (že)nám šanci a3. 12.
konference o prevenci kriminality po ádané Městskou policií hlavního města Prahy.
3.4.2v roce2014 informovala o aktivitách společnosti tato média: Plze sk; deník, Hradecky
deník, TV Prachatice, Hal noviny, parlamentnilisty.cz, iDnes.cz (2x), TV Semily.

/

1.

Hospoda ení společnosti v roce 2011

aKla
1.I Náklad
Druh nákladu
Spot eba materiálu
Spot eba energií
opravy a držba
Cestovné
Reprezentace
ostatní služby

Kč

Popis
Mobil, kancelá ské pot eby

13.382
0
0
0
0

Nájemné kanceláÍe včetně kanc . zaÍízení,telefonních
a internetovych služeb, energií a sluŽeb.
Doprava lektor a tiskovin na besedy, technická a tT
asistence p i besedách, pronájem prezentační

119.460,30

techniky.

Tvorb a a Y!,roba tiskovin pro ťrčastníky/cebesed.

Účetnictví.

Mzdové náklady
Sociální náklady
Da silniční
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Celkem
1.2. VÝ n()s

DPP odměny lektorri/ek, editelky a asistentky

173.250
0
0

Bankovní poplatky, zaokrouhlení.

r.150
0

367.242030

Druh vÝnosu

Kč

Popis

Vynosy Z obecně
prospěšnych služeb

Dotac e a trŽby

286.97 6

Nadace AstraZeneca, Open
Society Fund, Nadace
rozvoi e zdraví

Vynosy Z dopl kové
činnosti

Dotac e a trŽby

82.3 08

Daikin Industries CR, MIJ
Prachatice, MÚ Semily,
MÚ Jirkov

Jiné vynosy

1

369.29Í

Celkem

4.3 Hospodá

sky vysledek v roce 20|4: +2.048'70 Kč.

Společnost nep ijala V roce 2014 žádnédary od fyzick ch osob.
Společnost nemá žádnécenné papíry a finančníinvestice.
Společnost nemá majetkové riěasti v jin;fch společnostech.
Společnost nemá rivěr.
Společnost nemá zásoby.
Spoleěnost nemá pohledávky.
4.10 Společnost nemá závazky po splatnosti.

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Y Praze
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}iÁgr. Zuzana Labudová, editelka společnosti

