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ZákJadní údaje

Správní rada
Předseda:

vladimír Labuda
Praha 4

Členky:

- Nusle, Táborská

B47 l

l5

den vzniku funkce: 5. 5. 2012
petra Šedivá

Praha l7 - Řepy, Vondroušova l 199
den vzniku členství:5. 5 .2012
[(ateřina vondrková
Jesenice, Za Rybníkem 5 5 9
den vzniku členství:5. 5 .2012
Za správní radu jedná a podepisuje její předseda.

Dozorčírada:

Helena pážíková
Praha 4, Táborská 429l43
den vzniku ťunkce: I. 3. 2019
Tomáš Novotný
Členové:
Praha 1, Dlouhá 7I5l38
den vzniku členství:1. 3, 2019
Pavel Brunclík
Praha 5. Janáčkovo nábřeží 140155
den vzniku členství:1. 3 .2019
Za dozorčíradu jedná a podepisuje její předsedkyně.

Předsedkyně:

Ředitelka:

zuzana Labudová
Praha 4 - Nusle, Táborská 847lI5
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 využiváníenergetických,
surovinových a dalšíchpřírodních zdrojů. ochrany životníhoprostředí, vytváření
podmínek pro trvale udržitelný rozvoj. Tyto činnosti jsou školám, zájmovým
or ganizacím a spo l ků rn

po

skytovány bezp latně.

Doplňkovými činnostmi společnostijsou vydávání intbrmačnícha propagačních
materiálů a dalšíchtiskovin, 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 poskytuje za podmínek uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 zákona
24Bl1995 Sb. aktivity v rámci hlavní činnosti také za 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 202I
Obecně prospěšná (bezplatná) činnost

||i

Projekt Rakovina není náhoda

náhoda

Interaktivní přednášky a besedy o onkologické prevenci ve středních školách.
Besedy vedou lékaři a lékařky a studujícíposledních ročníkůlékařských ťakult.
Součástípřednášky je výklad lektora či lektorky, provázený audiovizuální
prezentací, Studujícíspolečně s lektory hledají odpovědi na otázky:

o
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 blizci neonemocněIi

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

Společnost v rámci bezplatně poskytované obecně prospěšnéčinnosti v roce
202I realizovala celkem 34 osvětových besed pro l l57 .teenagerů. Projekt
v roce 202I podpóřilo hlavní město Praha.
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Projekt Obezita není náhoda
Interaktivní přednášky a besedy o prevenci obezity
v základních školách. Besedy vedou lékaři a lékařky a

studujícíposledních ročníkůlékařsk}ch fakult.
Součástípřednášky je výklad lektora či lektorky,

prováuený audiovizuální prezentací. Děti společně

ngní náhoda

s lektory hledají odpovědi na otévky:
a

jaké jsou hlavní rizikové faktory obezity

a

jaký je význam zdravého životníhostylu pro prevenci obezity
proč divokázvířata na rozdíl od lidí nejsou obézní
jak poznat, zdajsem obéznínebo mám k obezitě sklon
jak s obezitou souvisí, jak často a co iím a plju

o
o
o
o

jaké potraviny a proč bych rněl/a jíst jen výjimečně a jaké naopak
nejčastěji

o
o

a

jak často a jakým způsobem bych se měl/a pohybovat
co dělat, kdyžužmám problém s nadváhou
jak mohu v této věci pomáhat svýrn karnarádům, sourozencům a rodičůrn.

Společnost v rámci bezplatně poskytované obecně prospěšnéčinnosti v roce
2020 rcalizovala celkem 22 osvětovYch besed pro 638 dětí. Projekt v roce 202I
podpořilo hlavní město Praha.
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Projekt Odlišnost inspiruje - měníme klima škol
Od ledna 2020 společnost realizuje projekt Odlišnost inspiruje - měníme klima
škol, registračníčísloCZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001397, spolufinancovaný
Evropskou unií v rámci Operačníhoprogramu Praha - Pól růstu.

V rámci projektu jsou v šesti pražských školách realizovány výukové,
vzdělávaci, poznávací a networkingové aktivity v oblasti začleňovánídětí a žáků
s odlišným mateřským 1azykem, rozvoje demokratické kultury a rozvoje
kompetencí k udržitelnému rozvoj i.

V roce 2021 jsrne v rámci projektu realizovali:

o
o
o
o

o
o
o

osm workshopů o udržitelnéenergii
dvanáct workshopů o udržitelném rozvoji

tři webináře pozitivní psychologie pro žactvo základních a středních škol
deset kurzů pro vyučující(pozitivní psychologie, Etika moderní
pedagogické práce, Kritické myšlení,Formativní hodnocení, Hlasová
hygiena, Pedagogika J. A. Komenského, Spolupráce vyučujících
s asistenty/tkami, Komunikace s rodiči, Prevence syndromu vyhoření,
Nová inforrnatika)
networkingový výjezd s tématikou výchovy k demokratickým hodnotám
supervizní víkend pro vyučující
zahraničnívýjezd do švédskýchškol s tématikou udržitelného rozvoje.

EVROPSKÁ urutr
Evropské strukturální a investičnífondy
OP Praha - pól růstu ČR
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Pedagogická konference Pět let inkluze: jak ddl?
V sobotu 4. záíí202l společnost realizovala pedagogickou konfěrenci Pět let
inkluze; jak dál?. Koníěrence jsme realizovali jako prostředek šířenídobré praxe
a podpory škol a vyučujicích v oblasti společnéhovzdělávání.

obsah konference:
Bc. Hana Baštová, ředitelka VŠOvei Hájek Praha 13

-

Společnévzdělávání v

mateřské škole

Mgr. Eva Smažíková, ředitelka ZŠOhradní Praha 4 - Inkluze v základní škole
Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠPraha 5 - Inkluzivní vzdělávání na
střední škole
Mgr. Petr Klimeš, školnípsycholog ZŠBotičská - Inkltlze pohledem školního

psychologa
PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Pedagogická fakulta UK - Asistent/ka pedagoga
v ínkluzivn ím vzdělávání
Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D., Osvětová beseda, o. p. s. - Kontttnikace s rodíčí
v inkluzivní škole
panelová diskuse na téma Pět let inkluze: jak dál?
Konference byla akreditována Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy
v systému dalšíhovzděIávání pedagogických pracovníků, všichni účastníci
obdrželi osvědčenío absolvování akreditované akce Dvpp.
Všichni účastnícisi odnesli sborník konferenčních příspěvků..
Konference byla financována grantem hlavního města Prahy.
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Učitelská akade mie 202I
Od dubna do června proběhlo v rárnci projektu Učitelská akademie 2021

šest

celodenních kurzů dalšího vzdéláv ání pedagogických pracovníků:

rodiči (online)

20. dubna 202I

- Komunikace

2] . dubna 202I

- Prezentačnídovednosti (online)

1

1.

května 202I

1. června 202I

-

15. června 2021

-

s

Prevence syndromu vyhoření (online)

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji (prezenčně)

,

Etika rnoderní pedagogické práce (prezenčně)

29. června 202l - Networking ve vzdělávání (prezenčně).
Učitelská akadernie byla financována grantem hlavního města Prahy.
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Doplňková činnost
V rárnci doplňkové činnosti společnost v roce 2021

o

kurz vzdělávóme děti s odlišným mateřskym jazykem pro základní školu
praha

o

.
o
o

o
o
o
o
o

realizovala,,

-

petrovice

tři kurzy prezeníačnídovednosll, pro Mateřskou školu korálky Havlíčkův
Brod, základní školu Praha - Petrovice a Gymnázium Nová Paka
kurz GD7R a ochrana osobních úctajti ve školách pro vš ouha praha 5
tři kurzy prevence syndromu vyhoření pro Letní školu pedagogů Místního
akčníhoplánu Rakovník, pfo Místníakčnískupinu Vyškovsko a Místní
akčnískupinu Šternbersko
sedm kurzů komunikace s rocliči pro dvě základní školy v ČeskéTřebové,
základni školu ue Šlapanicícha zák|adní školu v Praze - Vršovicích,
Letní školu Místníhoakčníhoplánu Českobrodsko, Místníakčnískupinu
Šternbersko,Mateřskou školu ve Šternberku a vzděIávací agenturu
Vysočina Education
dva antistresové víkendy pro střední školu a odborné učilištěkladno a
základní škol u petrovi ce
čtyři kurzy Formativní hodnocení pro základní školy kateřinky a chodov
v Praze 1
otevřený webinář k novému systému podpory dětí s odlišným mateřskýrn
1

jazykem

l

dvě besedy pro rodiče na téma prevence šikany a prevence syndromu
vyhoření pro Mateřskou školu ve Všetatech u Rakovníka

dva genderové audity ve výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i. a
Státních léčebných\ázních Janské Lázně.

Ostatní aktivity
Společnost se v březnu 202I zúčastnilawebináře Nadace Open Socie§ Fund,
kde prezentovala projekt hrazený z Fondu bilaterální spolupráce Active Citizens
Fund jako příklad dobré praxe při realizaci projektoých aktivit v době
pandemie.

Společnost v roce 202l v akreditačnímíízeníMinisterstva školstvíomládeže
a tělovýchovy reakreditovala klxzy První pomoc při školníšikaně a
lqlberšikaně, Školníšikana a leyberšikana, Kompetence pro demolcratickou
kulturu, Prevence syndromu vyhoření, GDPR a ochrana osobních údajůve
školách, Úvod do genderu, Rovné příležitosti ve vzdělávání, Etika moderní
pedagogické práce, Inkluze v praxi, Komunikace s rodiči, Prezentační
dovednosti a nově akreditovala kurzy Skandinávské inspirace pro inkluzivní
vzdělávání, Formativní hodnocení, Informatika podle revidovaného RVP ZV a
Vzdělávání dětí s odlišným mateřslým jazykem. Zároveň získala novou

akreditaci jako vzdélávacíinstituce s platností do 13. dubna 2027

.

Ředitelka společnosti byla v roce 2021 členkou pracovní skupiny
neformálního vzdéláv ání Do

m

u za

h

ra ničn í spolu

práce.

V roce 202I se vzhledem k epidemiologické situaci konalo jedno

společné
jednání dozorčía správní rady virtuální íbrmou s hlasováním per rollam a jedno
(9. prosince 202.1) prezenčně.

Hospodaření společnosti v roce 2021(v tis. Kč)
l\áklady
Druh nákladu
Spotřeba materiálu a energie

opravy aúďržba

tis.

Kč
a1

JJ

0
153

Cestovné
Reprezentace
ostatní služby
zména stavu
Mzdové náklady
sociální náklady
Daň z příimů
Jiné ostatní náklady
Odpisv

I.264

Celkem

2.581

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

4r
837
0

2I7
29
7
0

tis. Kč
2.004
955
4

2.963

Hospodářský výsledek po zdanění v roce 202I: 381.335,- Kč.
Společnost nepřijala v roce 202I žádnédary 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 výši 50.000,- Kč, z toho po splatnosti 0,- Kč.
Společnost má závazky ve výši: 2.622,- Kč z toho po splatnosti 0,- Kč.
,'',

V Praze

27.

6.2022
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Mg.. Zuzarua Labudová, Ph.D.
ředitelka

Stanovisko dozorčírady
Dozorčírada pracovala v roce 2021 ve složení:předsedkyně Helena Pážíková,
členovéTomáš l.{ovotný a Pavel Brunclík.
Stanovisko dozorčírady k výročnízprávě společnostizarok202I: bez výhrad.

Účetnictrrí bylo vedeno externí společností- dozorčírada nemá k ekonomice
společnosti výhrady.

Dozorčírada nemá výhrady k provozním záležitostem společnosti.
Dozorčírada nemá výhrady k administrativně - technickým záIežitostem.
Celkové stanovisko dozorčírady k výročnízprávě zarok202I:bez výhrad.

VPraze dne27.6.2022
.L

Helena Piůíková
předsedkyně dozorč í rady

