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Základní údaje

Správní rada
Předseda:

Členky:

Za správní radu jedná a podepisuje její předseda.

Dozorčí rada:
Předseda:

Mgr. Vladimír Labuda
Praha 4 - Nusle, Táborská 847 l 15

den vzniku funkce: 5. 5. 2012
petra Šedivá
Praha 17 - Řepy, Vondroušova 1199

den vzniku členství: 5. 5.2012
Mgr. Kateřina Vondrková
Jesenice, Za Rybníkem 5 5 9

den vzniku členství: 5.5.2012

Mgr. Stanislav Veverka
Praha 9, Pavlišovská 228413

den vzniku funkce: 23.9.2013
Ing. Vlastimil Nesrsta
Přezletice, Šeříková 254
den vmiku členství: 5. 5.2012
Ing. Jiří Tyc
Zastávka- Budějovická 190, Vrábče
den vmiku členství: 5. 5.2012

Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.
Praha 4 -Nusle, Táborská847lI5
den vzniku funkce: 5. 5. 2012
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Členové:

Za ďozorčí radu jedná a podepisuje její předseda.

Ředitelka:



Náplň práce společnosti

Hlavní činností společnosti jsou osvětové přednášky a besedy o obecně

prospěšných tématech týkající se zdravotní osvěty a prevence, prosazování

rovných příležitostí osob bez ohledu na pohlaví, etnický či sociální původ,

ochrany spotřebitelských zájm.ů, hospodárného využívání energetických,

surovinových a dalších přírodních zdrojů, ochrany životního prostředí, vytváření
podmínek pro trvale udržitelný ronroj. Tyto činnosti jsou školám, zájmovým

organizacím a spolkům poskytovány bezplatně.

Doplňkoými činnostmi společnosti jsou vydávání informačních a propagačních

materiálů a dalších tiskovin, qfroba audiovizuálních programů a organizace
mediálních kampaní k uvedeným tématům, 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
24811995 Sb. aktivity v rámci hlavní činnosti také za úplatu dalším subjektům,

například zájmoým, profesním a dalším společenským 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.
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Přehled činnosti v roce 2017

Osvětové přednášky a besedy:
Společnost v rámci berylatně poslqrtované obecně prospěšné činnosti v roce

2017 realizovala celkem 150 osvětových přednášek a besed pro 4395 dětí a

teenagerů.

Obezita není náhoda prevence obezity pro děti ze

základních škol. Celkem jsme bezplatně provedli 20 besed ve
školách v Bílovci a Praze 4. Projekt v roce 2017 podpořily
Nadace rozvoje zdraví a městská část Praha 4.

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

bezplatně provedli 81 besed vPlzn| Mostě, Humpolci,
Hořovicích, Ostravě, Praze, Novém Bydžově, Kostelci nad

Orlicí, Nymburce, Dačicích, Ostrově, Vysokém nad Jízerou,
Českém Těšíně, Opavě, Světlé nad Sázavou, Rakovníku a Liberci. Projekt
v roce 2017 podpořilo Ministerstvo zďravotnictví, hlavní město Praha, městská
část Praha 4 aNadace rozvoje zdtaví.

Rovnoprávnost není sprosté slovo - program zaméřený na
podporu rovnoprávnosti a rovných příležitostí všech osob bez

' ohledu na jejich věk, pohlaví, etnicitu, zdravotní stav či
sexuální orientaci. Celkem jsme provedli 49 bezplatných
besed ve školách v hlavním městě. Projekt v roce 2017
podpořily hlavní město Praha a městská část Praha 4.

není náhoda



Projekt Odlišnost inspiruje

Od listopadl 2016 společnost realizuje dvoulet} projekt Odlišnost inspiruje -
podpora vyučujících v aktivním přístupu k inkluzi, registrační číslo

CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000019, spoluťrnancovaný Evropskou unií v rámci

Operačního programu Praha - Pól rustu.

Cílem projektu je poskynout pražským vyrrčujícím informace o inkluzivním

školství a rovných příležitostech ve vzďéIávání, přimět je k reflexi jejich postojŮ,

vybavit je praktickY-i dovednostmi a vytvořit síť vzájemně se podporujících

učitelek a učitelů. Projekt bude ukončen 30. června 2018.

EVROPSKÁ UN|E
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR

Projekt Rovnost obohacuje

Od záíí 2017 společnost realizuje roční projekt Rovnost obohacuje - podpora

rovnosti v česlcych firmách, registrační

CZ.03.1.51/0.0/0.brto_oso 10006281, spoluťrnancovaný Evropskou unií v rámci

Operační programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je poskytnout šesti zaměstnavatelům z České republiky

konkrétní a odborně podložené podrobné informace o stavu genderové rovnosti

v jejich firmách. Projekt sestává z celkem šesti genderových auditů, které budou

provedeny odborným týmem podle Standardu genderového auditu vydaného

Úřadem vlády ČR. rrojekt bude ukončen 31. srpna 2018.

Evropská unie
Evropský sociátní fond

čís1o

OperaČní program Zaměstnanost
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Akreditované kurzy:
Ozvěny migrační krize v českých školách v roce 2017 společnost

zorganízovala čtyři bezplatné kurzy pro 60 pracovníků a pracovnic prevence ze

základních a středních škol, sociálních služeb, neziskoých organizací, dětskYch

domovů, regionální samospráw, pedagogicko-psychologických poraden a

městské policie z Moravskolezského kraje. Konání kurzů podpořil

Moravskoslezský kraj.

Ředitelka společnosti byla v roce 2017 členkou pracovní skupiny neformálního
vzděIávání Místního akčního plánu vzdélávání městské části Praha 4.

Společnost v rámci doplňkové činnosti realizovala pro MAP tíikurzy DVPP pro

pedagogické sbory ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Mendíků a ZŠ Jeremenkova
s celkovou účastí 116 osob.

Společnost v roce 2017 akreditovalav akreditačnímíízení Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy tři nové kurry dalšího vzděIávání pedagogických
pracovnic a pracovníki: Inkluze v praxi, Kompetence pro demolcratickou kulturu

a První pomoc při školní šikaně a leyberšikaně.
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Hospodaření společnosti v roce 2017 (v tis. Kč)

Náklady
Druh nákladu Kč
Spotřeba materiálu a energie I24
opraw aúdržba 0
Cestovné 8

Reprezentace 8

Ostatní služby 5l4
změna stavu -653
Mzdové náklady 869
Sociální náklady 165
Daň silniční 0

Jiné ostatní náklady 2
Odpisv 0

Celkem 1.037

Výnosy
Kč

Výnosy z obecně prospěšných služeb
- dotace atržby

1.065

Výnosy z doplňkové činnosti 10

Jiné výnosy - dary 1

Celkem 1.076
l

Hospodářsk} v}sledek v roce 2017: 39.000,- Kč
Společnost nepřijala v roce 2017 žádné dary od ýzických osob.
Společnost nemá žáďné cenné papíry a ťrnanční investice.
Společnost nemá majetkové účasti v jiných společnostech.
Společnost nemá úvěr.
Společnost nemá zásoby.
Společno st nemá pohledávky.

Společnost má závazky 110 000, ztoho závazky po splatnosti 0.

Y Praze 1. 6. 2018
,?aga,fr"áll

Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.
ředitelka



Stanovisko dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala ve složení: předseda Mgr. Stanislav Veverka a členové

ing. Vlastimil Nesrsta a ing. Jiří Tyc.

Dozorčí raďa zasedala v roce 2017 dvakrát - 8. června a 7 . prosince.

Výroční zprávabyla dozorčí radě doručena 1. 6. 2018.

Účetnict rí bylo vedeno externí účetní společností dozorěí raďa nemá

k ekonomice společnosti ýhrady.

D o zor čí rada nem á ýhr ady k provo zn ím záIežito stem sp o l e čno sti .

D ozorč í rada nem á ýhr aďy k admini strativně -techni ckým záIežito stem.

Celkové stanovisko dozorčí rady k ýroční zprávé zarok2ll7:bezýhrad.

Y Praze dne 8. 6.2018

kylurúr"r,(-
Mgr. Stanislav Veverka
předseda dozorčíraďy


