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Clenkv:

Za správní radu jedná a podepisuje její předseda.

Dozorčí rada:
Předsedkyně:

Zál<Iadní údaje

Správní rada
Předseda: Vladimír Labuda

Praha 4 - Nusle, Táborská 847l15

den vzniku funkce: 5. 5. 2012
petra Šedivá
Praha l7 - Řepy, Vondroušova 1 199

den vzniku členství: 5. 5. 2012
kateřina vondrková
Jesenice, Za Rybníkem 559

den vzniku členství: 5. 5 .2012

Helena Pážíková
Praha 4, Táborská 429l43

den vzniku funkce: L 3. 2019
Tomáš Novotný
Praha 1, Dlouhá 715l3B
den vzniku členství: 1. 3 .2019
pavel Brunclík
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 140l55
den vzniku členství: 1. 3 .2019

zuzana Labudová
Praha 4 - Nusle, Táborská 84] l 15

den vzniku funkce: 5. 5. 2012

Clenové:

Za ďozorčí radu jedná a podepisuje její předsedkyně.

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 zájmi, hospodárného využívání energetických,

surovinoých a dalších přírodních zdrojů, ochrany životního prostředí, vytváření

podmínek pro trvale udržitelný rontoj. Tyto činnosti jsou školátm, zájmovým

organizacím a spolkům poskytovány bezplatně.

Doplňkovými činnostmi společnosti jsou vydávání informačních apíopagačních

materiálů a dalších tiskovin, výroba 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 poskýuje za podmínek uvedených v ustanovení §17 odst. I zákona

24811995 Sb. aktivity vrámci hlavní činnosti také za úplatu dalším subjektům,

například záqmovým, profesním a dalším společenským organizacím, orgánům

státní správy a samosprávy atp.

Společnost poskYuje za úplatu Ňzné služby v oblasti rovných práv a

příležitostí, školení, genderové audity, tvoří, vyrábí a distribuuje tiskoviny s

genderovou tématikou atp.



Přehled činnosti v roce 2020

Obecně prospěšná (bezplatná) činnost

Projekt Rakovina není náhoda náhoda

Interaktivní přednášky a besedy o onkologické prevenci ve středních školách.

Besedy vedou lékaři a lékařky a studující posledních ročníků lékařských fakult.

Součástí přednášky je výklad lektora či lektorky, provázený audiovizuální
prezentací. Studující společně s lektory hledají odpovědi na otázky:

o jak a proč vzniká rakovina
. .jaké jsou hlavní rizikové faktory
o jaké jsou principy prevence onkologických onemocnění
o kdo a proč je nejvíce ohrožen nádorovým onemocněním
o co můžeme udělat pro to, abychom my sami ani naši blízcí neonemocněli
. čeho bychom si měli na sobě a našich blízkých všímat, abychom včas

přišli k lékaři
o co nás čeká, když přesto onemocníme.

Společnost v rámci bezplatně poskytované obecně prospěšné činnosti v roce

2020 realizovala celkem 48 osvětových besed pro 1 638 teenagerů. Projekt
v roce 2020 podpořilo hlavní město Praha. V roce 2020 byla realizace projektu

výrazně ovlivněna pandemií onemocnění Covid-i9. Zatimco v předchozích

letech jsme besedy realizovali výhradně prezenčně pro třídní kolektivy přímo ve

středních školách, v roce 2020jsme realizaci museli rozdělit do dvou forem a od

dubna jsme školám nabízeli nejen prezenční variantu ve škole, ale také online
variantu v prostředí zoom.us. V hlavním městě tak proběhlo v lednu, únoru, na

začátku března, v záíi a v prosinci celkem 18 besed v prezenční íbrmě a
v dubnu, květnu, červnu, říjnu, listopadu a prosince

celkem 30 besed v online podobě.
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Projekt Obezita není náhoda

Interaktivní přednášky a besedy o prevenci obezity
v zák\adních školách. Besedy vedou lékaři a lékařky a

studující posledních ročníků lékařských fakult.

Součástí přednášky je ýklad lektora či lektorky, n3ní náhoda
prováaený audiovizuální prezentací. Děti společně

s lektory hledají odpovědi na otázky:

o jaké jsou hlavní rizikové faktory obezity
o jaký je ýznamzdravého životního stylu pro prevenci obezity
o proč divoká zxííatanarozdíI od lidí nejsou obézní
o jak poznat,zda jsem obéznínebo mám k obezitě sklon
. jak s obezitou souvisí, jak často a co jím a prju

. jaké potraviny a proč bych méIla jíst jen qijimečně a jaké naopak

nejčastěji
o jak často a jakým způsobem bych se měl/a pohybovat

. co dělat, kdyžužmámproblém s nadváhou

o jak mohu v této věci pomáhat sqfm kamarádům, sourozencům a rodičům.

Společnost v rámci bezplatně poskýované obecně prospěšné činnosti v roce

2020 realizovala celkem 17 osvěto..Y.h besed pro 255 dětí. Projekt v roce 2020

podpořilo hlavní; město Praha. Také realizaci tohoto projektu ovlivnila
koronavirová pandemie. Všechny besedy, které jsme v roce 2020 zvládli
zrealizovat, proběhly v období otevření základních škol po prvním jamím

lockdownu, tedy v květnu a červnu.

*ň&
§[§fr

fi

pffi&
p,H&

řffi*
pW.h



Projekt Odlišnost inspiruje - měníme klima škol

Od ledna 2020 společnost realintje projekí Odlišnost inspiruje - měníme klima
škol, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001397, spolufinancovaný
Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - Pól růstu.

V rámci projektu jsou v šesti pražských školách realizovány výukové,
vzďěIávací,poznávací a networkingové aktivity v oblasti začIeňování dětí ažáků
s odlišným mateřským jazykem, rozvoje demokratické kultury a rozvoje
kompetencí k udržitelnému rozvoj i.

V roce 2020jsme v rámci projektu realizova|i:

o devět workshopů o udržitelné energii
o čtyři workshopy o udržitelném rozvoji
. debatu o Evropském parlamentu a Evropské unii s europoslankyní

Radkou Maxovou
. tři kurzy pro vyrrčující (vedení třídnic\fch hodin, poskyování

podpůrných opatření aYzděIávání k udržitelnému rozvoji)
o networkingoqý ýjezd s tématikou udržitelného rozvoje
o tvorbu a zahájení pilotáže příruček pro začIeňování dětí s odlišným

mateřským jazykem ve všech zapojených školách.

EVROPSKÁ UNlE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR
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Projekt Po nás potopa?
Osvětová a vzděIávací program je určen pro

teenagery ve věku od 14 do 19 let. Jeho cílem je

inspirovat mladé lidi k převzetí zodpovědnosti za

řešení problémů spojených s klimatickou změnou

ffipó rvÁs
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a dalšími jevy ohrožujícími udržitelný rozvoj, podporovat kritické myšlení při

posuzování otázek s tím spojených, poskytovat objektivní informace o jevech,

které udržitelný rozvoj ohrožují, popularizovat konkrétní aktivity, kteými
mohou jednotlivci i skupiny lidí přispívat ke změně současného životního stylu

a ke sdílení principů trvale udržitelného rozvoje.

V rámci programů hledají mladí lidé společně s lektorem či lektorkou odpovědi

na otéaky:

o Lze najít rozumný kompromis mezi přáními, možnostmi a skutečnými

potřebami?
. Mít auto je příjemné, a\eje potřeba s ním jezďitkaždý den?

o Maso je chutné, ale musím je jít kažďý den?

. poznávat cizí kraje je poučné, ale je nutné létat dvakrát ročně na

dovolenou přes půl planety, aby ch si lehl/anapléň?
o Dávat potraviny do plastorrY.h obalů a nosit vše v igelitkách je pohodlné,

ale neposlouží stejně papír a síťovka?
o velká porce na talíři vypadá blahobytně, ale nejsou nedojedené zbyky

lnoc drahý odpad?
o Mít vždy nejnovější model mobilu je in, ale kolik jeho funkcí opravdu

potřebuji?
o Jak mohu já sámlsama ovlivnit ýše uvedené?

Společnost v rámci bezpIatně poskytované obecně prospěšné činnosti v roce

2020 realizovala celkem 6 osvětových besed pro 163 dětí. Projekt v roce 2020

podpořila městská částPraha 4.



Mezinárodní pedagogická konference
s poruchami uutistického spektra

vzdělúvdme děti

V roce 2020 společnost realízovala mezinárodní pedagogickou konferenci, na

níž vystoupili islandští pedagogičtí pracovníci s dlouholetými zkušenostmi se

začIeňováním dětí s poruchami autistického spektra do běžného vzdělávacího
proudu a české řečnice s příspěvky na téma začIeňování dětí s PAS v českém

vzdělávacím systému. Konference jsme realizovali jako prostředek šíření dobré

praxe a podpory škol a vyučujících v této oblasti.

Původně byla konťerence plánována v termínu 6. června jako prezenční jak pro

české, tak pro islandské řečníky, a samozřejmě i pro cílovou skupinu, tedy

pedagogické pracovníky a pracovnice. Kvůli pandemii onemocnění Covid-19
jsme termín konání přesunuli na I7. října. Bohužel v průběhu záíí přišIa druhá

vlna pandemie, islandští hosté avizovali, že kvůli naíízené karanténě po návratu

nepřijedou a následně byly hromadné akce v České republice zakázány.

Konference proto nakonec proběhla online ťormou streamu, což nakonec

přineslo i výrazně vyšší počet zúčastněných,. z původní kapacity sto vyučujících
na prezenční konťerenci bylo celkem 184 sledujících a záznam na youtube

(http§://www.y__Q_utube comiry_alqh?v=r gou!OPt_q"a9§"&_f§a! ) následně

vidělo více než 1 400 lidí.

Konference byla' financována z grantů Fondu bilaterální spolupráce Active
Citizens Fund a hlavního města Prahy.

Liechtensteirr Active
Norway citizens fund
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Doplňková činnost

V rámci doplňkové činnosti společnost v roce 2020 rea|izovala celkem 20

vzdělávacích kurzů, kteých se zúčastnilo více než 700 lidí.

Otevřené kurzy:
o dvoudenní online kurz prevence syndromu vyhoření.

I,Jzavíené kurzy
o 4 kurzy prevence syndromu vyhoření pro pedagogické sbory základních

škol v Praze a Raduni a gymnázia v Nové Pace a pro zaměstnance/kyně

Oblastní pedagogicko-psychologické poradny ve Vyškově
o 6 kurzů komunikace s rodiči pro gymnázium v Nové pace, střední

průmyslovou školu v Praze, mateřskou školu v Háji ve Slezsku azákladní
školy v Mladé Boleslavi, Ostravě a Šlapanicích

l kurzy prevence syndromu vyhoření, Etika moderní pedagogické práce a

Komttníkace s rodíči pro vyučující škol zapoiených do Místního akčního

plánu vzděIávání ORP Jeseník
. dva kurzy prezentační dovednosti a dva kurzy prevence syndromu

vyhoření pro Národní síť Místních akčních skupin
o kurz skandinávské inspirace pro inkluzivní vzdělávání pro gymnázium v

Praze
. kurz vzdělávánle děti s odlišným mateřslqlm.jazykem pro základní školu

v Praze.



ostatní aktivitv

Společnost se v únoru 2020 zúčastnila pedagogické konference lVaÁopněíe svoji
školu v Litomyšli, kde jsme účastníkům a účastnicím předvedli ukázky zkurzů
Komunikace s rodiči a Prevence syndrolnu vyhoření a po celé dva konferenční

dny jsme prezentovali naši činnost na veletrhu vzdělávacích organizaci.

Společnost v roce 2020 akreditovala v akreditačním řízení Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy tři nové kurzy dalšího vzděIávání

pedagogických pracovnic a pracovníků: Vzdělávání k udržitelnému rozvoji,

Vzdělávóme děti s PAS a IMPRO EDU inovativní výuka improvizací.

V rámci spolupráce se společností GIVT společnost v roce 2020 získala dar vevýši2065'-Kč' 
lvt

V roce 2020 se vzhledem k epidemiologické situaci konala dvě společná jednání

ďozorěí a správní rady virtuální formou s hlasováním per rollam.



Hospodaření společnosti v roce 2020 (v tis. Kč)

Náklady
Druh nákladu Kč
Spotřeba materiálu a energie 106 000
Opravy a údržba 0

Cestovné 56 000
Reprezentace 16 000
Ostatní služby 756 000
změna stavu 0

Mzdové náklady 995 000
Sociální náklady 175 000
Daně a poplatky 5 000
Jiné ostatní náklady 32 000
Odpisy 0

Celkem 2 141 000

Výnosy
Kč

Výnosy z obecně prospěšných služeb
- dotace atržby

1 317 000

výnosy z doplňkové činnosti 72I 000
ostatní výnodsy 115 000
Celkem 2 153 000

Hospodářsk} ýsledek v roce 2020: 12 000,- Kč.
Společnost nepřijala v roce 2020 žádné dary od fyzických osob.

Společnost nemá žádné cenné papíry a f,rnanční investice.

Společnost nemá majetkové účasti v jiných společnostech.

Společnost nemá úvěr.

Společnost nemá zásoby.
Společnost má pohledávky ve výši 7 000,- Kč, z toho po splatnosti 0,- Kč.
Společnost má závarky ve výši: 4 000,- Kč z toho po splatnosti 0,- Kč.

Y Praze 28. 6.202r
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Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.
ředitelka



Stanovisko dozorčí rady

DozorČÍ rada pracovala v roce 2020 ve složení: předsedkyně Helena Pážíková,
členové Tomáš Novotn1/ a Pavel Brunclík.

Dozorčí rada v roce 2020 rozhodovala formou virtuálního zasedání a hlasování
per rollam.

stanovisko dozorčí rady k ýroční zprávě společnosti zarok2)2o:

ÚČetnictrí bylo vedeno externí společností - dozorčí rada nemá kekonomice
společnosti ýItraďy.

Dozorčí rada nemáýhrady k provozním záležitostem společnosti.

DozorČÍ rada nemáýhrady k administrativně - techniclým záležitostem.

Celé stanovisko dozorěi rady k výroční zprávé zarok2020:bezvýIlrad,.

Y Praze dne28. 6.202l

předsedkyně dozorč í rady
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Helena Pážíková


