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Základní údaje
Správní rada
Vladimír Labuda
Praha 4 - Nusle, Táborská 847ll5
den vzniku funkce: 5.5.2012

Předseda:

petra Šedivá
Praha 17 - Řepy, Vondroušova 1199
den vzniku členství:5. 5. 2012
kateřina vondrková
Jesenice, Za Rybníkem 5 59
den vzniku členství:5. 5.2012
Za správní radu jedná a podepisuje její předseda.

Členky:

Dozorčírada:
Předsedkyně:

Helena Pážíková
Praha 4, Táborská 429143
den vmiku funkce: 1,. 3. 2019
Tomáš Novotný
Praha 1, Dlouhá 7I5l38
den vzniku členství:l. 3. 2019
pavel Brunclík

členové:

Praha 5, Janáčkovo nábřeží I40l55
den vzniku členství:l. 3. 2019

Za ďozorčí radu jedná

Ředitelka:

a podepisuje

její předsedkyně.

zuzana Labudová
Praha 4 - Nusle, Táborská 847 l 15
den vzniku funkce: 5. 5.20í2

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,
surovinoých a dalšíchpřírodních zdrojů, ochrany životníhoprostředí, výváření
podmínek pro trvale udržitelný rozvoj. Tyto činnosti jsou školám, zájmovým
organizacím a spolkům poskYovány bezplatně.
Doplňkovými činnostmi společnosti jsou vydávání informačnícha propagačních
materiálů a dalších tiskovin, ýroba audiovizuálních programů a organizace
mediálních kampaní k uvedeným tématům,zřizovéní a provozování weboých
stránek a profilů s uvedenou tématikou na internetu a sociálních sítích.
Společnost poskýqe za podmínek uvedených v ustanovení §17 odst. I zákona
248l1995 Sb. aktivity v rámci hlavní činnosti také za úplatu dalšímsubjektům,
například zájmoým, profesním a dalším společenským otganizacím, orgánům
státní správy a samosprávy atp.
Společnost poskytuj e zaúplatu Ňzné služby v oblasti rovných práv apííIežítostí,
školení,genderové audity, tvoří, vyrábí a distribuuje tiskoviny s genderovou

tématikou atp.

l

Přehled činnosti v roce 20t9
Obecně prospěšná (bezplatná) činnost

Projekt Rakovina není náhoda
Interaktivní přednášky a besedy o onkologické prevenci ve středních školách po
celé ČR. Besedy vedou lékaři a lékařky a studujícíposledních ročníkůlékařských
fakult. Součástípřednášky je ýklad lektora či lektorky,provázený audiovizuáIní
prezentací. Studujícíspolečně s lektory hledají odpovědi na otázky:

o
o
o

o
.
.
.

jak

a proč vzniká

rakovina
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 bIízcíneonemocněli
čeho bychom si měli na sobě a našich blízkýchvšímat,abychom včas přišli

k lékaři
co nás čeká, kdyžpřesto onemocníme.

Společnost v rámci blezplatněposkytované obecně prospěšné činnosti v roce 2019
rcalizovala celkem 40 osvětových přednášek a besed pro 897 teenagerů.
Besedy se konaly Ý Ptaze, Lipníku nad Bečvou a Šumperku.Projekt v roce 20Ig
podpořilo hlavní město Praha a Olomoucký kraj.
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Projekt Obezita není náhoda
Interaktivní přednášky a besedy o prevenci obezity v
základních školách po celé ČR. B.r.dy vedou lékaři a
lékařky a studujícíposledních ročníkůlékařských

fakult. Součástípřednášky

je

výklad lektora

či n€ni

náhOda

lektorky, provázený audiovizuálni prezentací. Děti společně s lektory hledají
odpovědi naotázky:

o
o

o
o
o
o
o

.

o

jaké jsou hlavní rizikové f-aktory obezity
jaký je význam zdravého životníhostylu pro prevenci obezity
proč divoká zvířatanarozdíI od lidí nejsou obézní
jak poznat, zda jsem obéznínebo mám k obezitě sklon

jak s obezitou souvisí, jak často a co j ím a piju
jaké potraviny a proč bych měl/a jíst jen výjimečně a jaké naopak nejčastěji
jak často a jakým způsobem bych se měl/a pohybovat
co dělat, když užmám problém s nadváhou

jak mohu v této věci pomáhat svým karnarádůln, sourozencům a rodičům.

Společnost v rámci bezplatně poskytované obecně prospěšné činnosti v roce 2019
realizovala celkem 24 osvětových přednášek a besed pro 505 dětí. Besedy se
konaly v Praze,lJničově a Olomouci. Projekt v roce 2019 podpořilo hlavní město
Praha a Olotnoucký kraj.
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Projekt Odlišnost inspiruje II - zahraničnístáže
Od ledna 2018 do července 2019 společnost realizovala projekt Odlišnost

inspiruje II

zahraničnístáže, registračníčíslo

CZ.07.4.6810.0l0.0116_03710000293, spolufinancovaný Evropskou unií v rámci
Operačníhoprogramu Praha - pól rustu.

Projekt sestával zpěti stážíve švédskýchškolách pro celkem 50 vyučujících
zPrahy, kteří získanépoznatky sdíleli s kolegy/němi v pražských školách.

EVROPSKÁ UNlE
Evropské strukturální a investičnífondy
OP Praha - pól růstu ČR
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Mezinárodní konference Vzdělúvdme děti s odlišným muteřským
.juzykem
Mezinárodní pedagogická konference Vzdělóvóme děti s odlišným mateřslým
jazykem se uskutečnila ve dnech 5. a 6. íílna2019 v Konferenčním centru
Vavruška v Praze s celkovou účast96 osob. Konference byla akreditována
Ministerstvem školství, mláďeže a těloýchovy jako vzďěIávací program. Záštitu
nad konferencí píevzalradníhlavníhoměsta Prahy PhDr. Mgr.Vít Šimral, Ph.D.
et Ph.D.

M
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V rámci programu konference vystoupili

.
.
o
,, o

se

sqimi příspěvky:

vyučujícíšvédskýchmateřských a základních škol Tine Hallberg, Rune
Engstróm a Torgny Jeppson

pracovnice švédskéhodiagnostického centra

pro děti

mateřský m jazykem Paulin Axtelius Palm
matka ve Švédskuintegrovaného dítěte Jarmila kocourková

s odlišným

koordinátorka péčeo děti s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka pro
hlavní město z Národního institutu dalšíhovzděIávéní (nyní Národního
pedbgogického institutu Čn; Hatt a SmolováZávorová

hlavní metodička Asociace učitelůčeštinyjako cizího jarryka Dana

Havlíková
ředitelka a zástupkyně ředitele pražských základních škol Eva Smažíková
aIvetaŘezníčková
ředitelka obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda Zuzana
Labudová.

V pátek 4.ííjna20l9se švédštívyučujícípodívali do MS Duha v Praze 5, kde mj.
diskutovali o dalšímožnéspolupráci. Všichni účastnícikonference si odnesli
konferenčnísborník, kteý je jako metodika pro dalšípráci s dětmi s odlišným
mateřským jazykem na vyžádání dostupný v elektronické podobě všem
zájemctlm.

Konání konference finančně podpořilo hlavní město Praha a městské části Praha
4 aPraha 5, díky čemužbyla vyučujícímpřístupná zdarma.
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Doplňková činnost
V rámci doplňkové činnosti společnost v roce 2019 realizovala tyto vzdělávací
aktivity:

o
o
o
o
o

3 otevřené kurzy prevence syndromu vyhoření v praze, ostravě a Brně
2 uzavřené kurzy prevence syndromu vyhořeni pro Gymnázium Jeseník a

Gymnázium Hlučín
2 uzavřené kurzy komunikace s rocliči pro Gymnázium Jeseník a
Vybíralovav Praze
2 uzavřené kurzy prevence syndromu vyhořeni pro MAs Bobrava

zš

11 uzavřených kurzů na témata Úvod do rovných příležitostí,Time
managentent a slad'ovóní a Genderové rozpočtování pro zaměstnance/kyně
Úřadu městské části Praha B v rámci projektu Osmička úřad vstřícný

rodtně

o l8
o
o
o
o
o

multikulturních workshopů pro žáky a žákyně druhého stupně zš
Kateřinky v Praze
2 uzavřené kurzy Inkluze v praxi pro ZŠVybíralov a a ZŠKateřinky
v Praze
2 uzavřené kurzy na téma multikulturního vzdělávání pro zš kateřinky
antistresový pobyt pro MAs Holicko
dva uzavřené kurzy prezentačnídovednosti a prevence rizikového chování
ve školách pro projekt Školapro všechny II MAS ORP Jeseník
čtyři besedy Rakovina není náhoda pro zaměstnance/kyně společnosti Lego
Kladno v rámci Dnů zdraví.

Ostatní aktivity
Ředitelka společnosti vystoupila 3. dubna na konfer enci Neurověda ve vzdělóvúní
v Praze s příspěvkem na téma genderových aspektů vzďéIávání a23.listopadu na
celostátním setkání Asociace učitelůčeštinyjako cizího jazyka v Praze
s příspěvkem na témazačleňovéní
dětí s odlišným mateřským jazykem.

V rámci spolupráce

§e

společnostíGIVT společnost v roce 2019 získalatři dary

v celkové r1iši 9 109,- Kč.
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V roce 2019 proběhly ve společnosti tři kontroly:

o

o
.

kontrola projektu Odlišnost inspiruje II - zahraničnístáže ve dnech 27.3.
- 7. 5.2019 ze strany řídícíhoorgánu (Magistrát hlavního města Prahy)
kontrola projektu Rakovina není náhoda dne 7. 5. 2019 ze strany
poskýovatele dotace (Magistrát hlavního města Prahy)
kontrola projektu Besedy pro zdraví dne 16. 5. ze strany poskytovatele
dotace (Městská část Praha 4).

Všechny tři kontroly skončily s výsledkem: projekty byly realizovány

a

financovány bez jakýchkoli závad.

V roce 2019 proběhla dvě společnájednání správní a ďozotčí rady ve dnech
června a 3. prosince.

13.

Hospodaření společnosti v roce 2019
Náklady
Druh nákladu

Kč

Spotřeba materiálu a energie
opravy a úďržba
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
zména stavu

48.987.81

Mzdové náklady
Sociální náklady
zdravotní poiištění
ZákoruÉ poiištění
Daň silniční
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Celkem

825.907
156.015
57.050
4.300

0

5I.916,5
4I.566,66
7 53.334,17
0

0

719,4
0

1,,939.796,54

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

Celkem

i

Kč
1,521.277 ,09

665.4II,4
9.I09
2,195.797,49

Hospodářský ýsledek v roce 2019:256.000,- Kč.
Společnost nepřijala v roce 2019 žáďné dary od fyzických osob.
Společnost nemá žádnécenné papíry a finančníinvestice.
Společnost nemá majetkové účastiv jiných společnostech.
Společnost nemá úvěr.
Společnost nemá zásoby .
Společnost má pohledávky ve Ýši 46.248,- Kč, ztoho po splatnosti 0,- Kč.
Společnost má závazky ve výši: 67 .387,85,- Kč ztoho po splatnosti 0,- Kč.

Y Praze

22. 6.2020
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Mgi. Zuzana Labudová, Ph.D.
ředitelka

Stanovisko dozorčírady
Dozorčírada pracovala v roce 2019 ve složení:předsedkyně HelenaPážíková,
členovéTomáš Novotryý a Pavel Brunclík.
Dozorčírada zasedala v roce 2019 dval<rát- 13. června a 3. prosince.

Stanovisko dozorčírady k výročnízprávě společnosti za rok 2019:

Úč.tnictuí bylo vedeno externí účetníspolečnostídozorčírada

nemá

k ekonomice společnosti výhrady.

Dozorčírada nemá výhrady k provozním záIežitostem společnosti.
Dozorčírada

nem á výhrady

k administrativně-technickým záležitostem.

Celkové stanovisko dozorčírady k výročnízprávě za rok 2019: bez výhrad.

Y Praze

dne 26.

6:2020
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Helena Pážíkoiá
předsedkyně dozorč í rady

