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Úvod 
 
Po několika letech rozvoje akademie v roce 2011 udržela velkou míru aktivit, vyjádřenou i historicky 
nejvyšším rozpočtem. V tomto roce bylo zároveň zřejmé, že bude následovat pokles, protože se 
nepodařilo udržet dosavadní úspěšnost v získávání nových projektů. To se projevilo zčásti už v roce 
2011 ale zejména v roce 2012. Také dlouho připravované ustavení družstva pro fairtradový 
velkoobchod se podařilo až v závěru roku a reálné změny proběhly teprve počátkem roku 2012. Takže 
v roce 2011 se činnost akademie jako v předchozích letech dělila na činnost hlavní (vzdělávací 
projekty) činnost vedlejší - obchodování s produkty fair trade.  

Projekty 
 
Ukončené projekty 
 

 

 Fair Flowers – květiny pro lidská práva (2009 – 2011). Projekt byl zaměřen na osvětu týkající 
se globálního květinového průmyslu a na propagaci alternativních systémů pěstování a 
prodávání květin. V rámci projektu jsme přinesli nové informace pro spotřebitele a veřejnost 
v ČR včetně prezentací na veletrhu Biostyl a Flora Olomouc s ukázkou růží vypěstovaných na 
certifikovaných farmách v Keni. V roce 2010 jsme realizovali výstavu o produkci květin, která 
byla zahájena v Národním zemědělském muzeu a dál putuje po různých městech – 
v současné době je k vidění na České zemědělské univerzitě. I po formálním ukončení 
projektu se na nás obracejí zájemci o téma, včetně médií.  

 
   

 TRIALOG  (2009 – 2011) Akademie byla po dva tříleté běhy jedním z řady partnerů 
mezinárodního projektu, který slouží podpoře nevládních rozvojových organizací nových 
členských zemí EU. Do dalšího kola projektu jsme se už nezapojili, protože se stále více 
orientuje na propojení národních platforem rozvojových organizací. 
  

 Dramatické klimatické změny a Afrika. (2010 – 2012) Divadelní projekt ve spolupráci se  
souborem Berliner Compagnie a s Kulturním centrem v polském Lublinu,  akademie projekt 
vede. Projekt byl zahájen v říjnu 2010. V rámci projektu vznikla česká, německá a polská 
divadelní hra, uskutečnily se tři divadelní festivaly a workshopy a hry byly uvedeny při různých 
příležitostech. Projekt měl původně skončit v prosinci 2011, požádali jsme o jeho prodloužení 
do konce února 2012. 

 

 
 

Současné projekty 
 
 

 Fair trade a globální vzdělávání (2010-2012) je projekt, jehož přípravu jsme zahájili koncem roku 
2009, oficiálně začal v únoru 2010. Obecným cílem projektu je zlepšit úroveň globálního 
rozvojového vzdělávání (dále jen GRV) v Německu, Rakousku, Velké Británii a České republice. 
Formou seminářů a workshopů budeme seznamovat žáky základních a středních škol s principy 
GRV. Konkrétním nástrojem na podporu fair trade je koncept Fairtradových měst, škol a církví. 
Dalšími výstupy české části projektu je vydání katalogu nástrojů a materiálů pro GRV, 
Projektovými partnery je pět berlínských organizací (vedoucím projektu je Landesstelle für 
Entwicklungszusammenarbeit ),  britští Leeds Development Education Centre a Welthaus der 
Diözese Linz z Rakouska. Na projektu budeme spolupracovat také s mnoha českými partnery. Na 
konceptu Fairtradových měst, škol a církví jsme navázali spolupráci s Asociací pro fair trade a se 
Společností pro Fair Trade, navázali jsme partnerství s Národní sítí Zdravých měst.  Koordinovali 
postupně Robert Mimra, Kristýna Augustýnská a Linda Sokačová. 
 

 Klimatická změna a globální odpovědnost (listopad 2011 – duben 2012) 
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K projektu nás vyzvala Nadace Rosy Luxemburgové. V jeho rámci jsme připravili brožuru o 
udržitelné energetice zorganizovali tři kulaté stoly na ekologická témata (v Praze, Českých 
Budějovicích a Brně)  

  

 Česko proti chudobě: nejvýznamnější česká kampaň nevládních organizací. Akademie je jedním 
z iniciátorů této kampaně a patří také k užší skupině projektových partnerů, kteří s podílejí na 
vytváření koncepcí a také na spolufinancování. Řada našich aktivit propaguje zároveň i cíle této 
kampaně, které jsou odvozeny od Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).  Projekt je financován 
z grantů českého Ministerstva zahraničních věcí a podílíme se i na jeho dofinancování.  

 

 Pražská škola alternativ – projekt z grantu Nadace Rosy Luxemburgové. PŠA nabízela od února 
2011 (kromě prázdnin) každotýdenní semináře na různá témata. Na projektu spolupracují další 
organizace: ProAlt, Centrum globálních studií, Alternativa zdola, Eurosolar, Socialistický kruh. 
Socialistická solidarita a Masarykova demokratická akademie. V roce 2012 projekt pokračuje od 
ledna do června, pokračování v druhém pololetí se připravuje.  

 

 Jde to i jinak – projekt připravený koncem roku 2011 byl schválen v květnu 2012. Jeho náplní je 
vzdělávání dospělých v oblasti lidských práv, projekt financován Ministerstvem  školství, zahájení  
bude v červenci a bude trvat do konce roku 2013. Partneři: Gender Studie a Nesehnutí.  

 
 

Připravované  projekty 

 
Evropské projekty rozvojového vzdělávání, které postoupily do druhého kola (případné zahájení leden 
2013) 

 Čokoládová kampaň – propagace fairtradové čokolády v 15 zemích EU (vede německá 
Inkota) 

 Fair trade a globální vczdělvání ve školách (vede němckaá BZG) 

 Food Security ( vede Oxfam Italy) 

 Fair Trade – kampaň před volbami do evropského parlamentu  (vede WFTO) 

 Fair tradová města  (vede německá BZG) 
 
 
Nejdříve bychom se měli dozvědět výsledky u projektu podaného v programu Sokrates-Grundtvig: 
Kurs solidární ekonomiky. Dvouletý projekt by mohl být zahájen v říjnu. EAP je vedoucí organizací, 
partneři jsou Katolische Sozialakademie Österreich a Faludi Akademie z Maďarska, 
 
 
 

Fair Trade  
 
Obchodní činnost akademie zaznamenala růst obratu o 830.000 Kč na celkové  3.958.000 Kč (oproti 
3 128 000 Kč v roce 2010), ale celkový výsledek byl zisk jen 27 000 Kč.  
Na zvýšení obratu se podílel zejména nový obchod, který jsme otevřeli na podzim 2010.  
na výhodném místě v Sokolovské ulici 29, v sousedství restaurace Mlsná kavka. Toto rozhodnutí se 
ukázalo jako šťastné. Obchod je otevřen každý všední den od 11 do 19 hodin.  
 
Dlouhodobě připravovaný koncept převedení velkoobchodních aktivit na nově založené obchodní 
družstvo, kde je akademie členem, se začal uskutečňovat v červenci svoláním ustavující schůze 
družstevníků, ale v důsledku dvojnásobného odmítnutí registrace ze strany obchodního soudu, bylo 
družstvo registrováno až v prosinci. Zdržela se tím i možnost podání projektu na podporu podnikání a 
tak ke skutečnému převedení obchodu došlo až na počátku března 2012. Vzhledem k tomu, že 
projektová žádost byla zamítnuta a družstvu se nepodařilo získat půjčku, bylo družstvo nuceno ukončit 
v květnu 2012 započatou obchodní činnost.  Bylo rozhodnuto velkoobchod s produkty dováženými 
z jiných evropských zemí opustit a zaměřit se do budoucna na přímé dovozy a zpracování (pražírna 
kávy), s tím, že zahájení činnosti družstvo spustí až po získání grantu. Prodejem skladových zásob a 
přenechání zákazníků konkurenční firmě Fair Trade Centrum se podařilo stabilizovat finanční situaci 
družstva a zprostředkovaně zlepšit i situaci akademie. 
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Výběr z aktivit roku 2010 
 
EAP organizovala sama nebo většinou s partnery v rámci uvedených projektů nebo i samostatně řadu 
seminářů, setkání, studijních pobytů atd. Spolupracovníci akademie se účastnili projektových 
koordinačních schůzek a konferencí. 
Zde je uveden jen výběr z těchto rozmanitých aktivit.  
 

 26. – 30. 1. O penízích. Seminář ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost a 
dalšími partnery. 

 23. 2. Prezentace zprávy Social Watch v Parlamentu České republiky 

 1. – 2. 4. Konference Levice v zemích Střední a Východní Evropy, Varšava 

 14. 4. Doba dluhová, debata organizovaná společně s Revue Prostor, nahrávaná rozhlasem 

 červen – Kirchentag v Drážďanech – účast na dvou panelových diskusích a provoz kavárny 

 24.9. Premiéra divadelní hry Zmatek nad zmatek, Brno 

 září a říjen – divadelní festivaly v Brně, Berlíně a Lublinu 

 18. – 19. 11. Konference partnerů Vestfálské evangelické církve, Viligst 

 26. 11. Mezinárodní konference o chudobě, Varšava 

 
Média 
 
V médiích se v roce 2011 činnost akademie  odrážela především v souvislosti s jednotlivými 
projekty a s aktivitami v rámci občanské společnosti. Oproti minulým rokům jsme 
zaznamenali i větší zájem televize. Zde jen malý výběr výstupů pojednávajících o práci 
akademie. 
 
ČT24 14.2. reportáž z obchodu k Valentýnu 
ČT 24 23. 2. v ranních zprávách o zprávě Social Watch  
ČT vytvořila krátký film o fair trade, kde je několikrát uvedena EAP (Ilona Matějková) 
 
Několik článků v Haló Novinách –  

8. 2. Zpráva Social Watch 
 21.4. zpráva o semináři o dluzích, který jsme pořádali s Revue Prostor 
 Interwiev – J. Silný 
 
Články v Deníku Referendum 
  Social Watch, Pražská škola alternativ 
 
Články v různých médiích  v souvislosti s demonstrací ProAltu 5.3., kterou EAP podpořila a 
J. Silný pronesl projev 
 
Články v různých médiích na téma fairové květiny 
 
Články v různých médiích v souvislosti z vyhlášením programu Fairtradových měst 
 
Interwiev s J. Silným v časopise Podnikatel 
 
 

Členové a partneři Ekumenické akademie 
 
Členské organizace  
 



 5 

Církve: Československá husitská; Pravoslavná; Starokatolická; Obec křesťanů. 
 Slezská evangelická a.v. písemně oznámila své vystoupení 
Další členové: Unie katolických žen, o.s., Mariona, o.s.  
Zahraniční členové: Evangelická akademie Míšeň, dosavadní člen Kruh přátel Evangelické 
akademie Míšeň ukončil svou činnost; Ekumenické informační centrum v Drážďanech, 
Sdružení evangelických akademiků (SRN)   
 
INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ 
V evidenci akademie jsou tři desítky členů individuálních. 
 
Členství akademie v jiných organizacích  
 
EAP je členem následujících organizací a podílí se na práci uvedených kampaní a sítí: 
 

 OIKOSNET ( dříve Ekumenické sdružení akademií a laických center v Evropě  - 
EAALCE),  

 EURODAD, evropská síť organizací zabývajících se oddlužením a rozvojem  

 České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS, zakládající člen) 

 SOCIAL WATCH mezinárodní síť a národní koalice (EAP je koordinátorem) 

 Asociace pro Fair Trade v ČR (zakládající člen) 

 Evropská kontaktní skupina v České republice, o.s. (EKS) 

 EAP je také součástí české koalice Milostivé léto (Jubilee) 

 EAP jedním z iniciátorů kampaně Česko proti chudobě a podílí se na její činnosti.  

 EAP je součástí sdružení a sítě Dévelopment et Civilisation (Centre Lebret) a. Jiří Silný je 
jedním z jeho viceprezidentů 

 EAP je zakládajícím členem české Klimatické kampaně 

 EAP se podílí na aktivitách ekumenické sítě Oikotree  

 EAP je členem sítě ČKES – (Česká křesťanská environmentální síť) 
 
Ve WORLD FAIR TRADE ORGANISATION Europe  akademie ukončila členství, 
předpokládá se budoucí členství družstva.  
 
 

Tým  Ekumenické akademie  
Kuratorium 

Kuratorium (výbor) akademie pracovalo ve složení:  

Jan Cieslar, Tomáš Tožička, Hana Tonzarová, Bohuslava Boučková, Annegret 
Krellner, Klára Hejkrlíková, Milan Horák (předseda) a Jiří Silný z funkce ředitele. 
Revizní komisi tvořily Michaela Mimrová a Jana Krejčiříková. 
Kuratorium se sešlo třikrát, z toho jednou na dvoudenním výjezdním zasedání s pracovníky 
akademie. Podle doporučení z předchozího roku byl dopracován organizační řád a 
Pracovníci 
 
Počet pracovníků akademie byl v roce 2011 velmi proměnlivý.  
Na konci roku 2011byl stav pracovníků akademie následující: 
 
Projektoví pracovníci: 
 

 Jiří Silný, ředitel  

 Alena Věžníková, koordinátorka projektu koordinaci projektu Fair Flowers (ukončení 
v lednu 2012)  
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 Karolína Silná, koordinátorka projektu Pražská škola alternativ 

 Daniela Richterová, na rodičovské dovolené, správa webových stránek  

 Petr Hušek, koordinování projektu Dramatická klimatická změna a Afrika, ukončeno 
v únoru 2012 

 Karolína Jánošíková, vedoucí kanceláře, od listopadu 2011 do května 2012 

 Linda Sokačová, koordinátorka projektu Awareness for Fairnes od října 2001 do 
dubna 2012 (vystřídala Kristýnu Augustinskou) 

 
 

 Klára Hejkrlíková, na rodičovské dovolené, dokončila v listopadu koordinování 
projektu Qualifair a nadále spolupracuje příležitostně.  

 Mgr. Katarina Petránková (Kucharská), na rodičovské dovolené od listopadu 2011 
 
Pracovníci v obchodním oddělení 
 

 Ing. Marie Hanušová manažerka prodeje do února 2012, v současné době na 
nemocenské 

 Martin Třešňák, manažer skladu, do října 2011, po něm nastoupil Daniel Grof, který 
od března 2012 přešel do družstva 

 Zuzana Pavlů, přešla v březnu 2012 do družstva 
 Olya Tesařová, vedoucí obchodu Fair+Bio, do června 2012 

 Jitka Podzimková, výpomoc v obchodě, chráněné pracovní místo  
 

Pro akademii pracovala účetní firma Finesa ing. Sezimy. Naším auditorem je ing. Adamec 
z firmy Adamec Audit.  
 

 
 

Hospodaření Ekumenické akademie  
 
Pozornost jsme věnovali na jedné straně úsporným opatřením a důsledné alokaci výdajů 
v rámci jednotlivých projektů a na straně druhé získávání dodatečných peněžních 
prostředků.  
 
Celkový obrat dosáhl rekordní výše 13.210.000 Kč, z toho 9.251.000 připadalo na 
projektovou činnost a 3.958.000 na fair trade, v obou případech jde o výrazné zvýšení.  
 
Výsledek hospodaření byl následující: 
 
Hlavní činnost (vzdělávací projekty):   - 201.000 Kč 
Hospodářská činnost (fair trade):      27.000 Kč 
Celkem              - 174.000 Kč     
 
Na záporném výsledku se podepsaly zejména vysoké kursové ztráty, které dosáhly 293.000 
Kč (181.000 v hlavní činnosti, 112.000 ve vedlejší). 
  
Majetek akademie dosáhl k 31.12. 2011  hodnoty 3.162.000 oproti částce 6 032 000 Kč na 
počátku roku 2011.  
V pokladně měla akademie na konci roku 24.000 Kč a na bankovních účtech 502.000  Kč. 
  
Podrobné údaje jsou uvedeny ve Výkazu zisků a ztrát a v Rozvaze, které jsou přílohami této 
zprávy.   
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Našimi sponzory a dárci byli zejména Evropská komise, která financovala většinu našich 
projektů. Kofinancování evropských projektů pocházelo od Ministerstva zahraničních věcí 
ČR a od soukromých dárců. Evangelická zemská církev z Vestfálska přispěla na projekt 
Awareness for Fairness a dary nás podpořila i řada jednotlivců (seznam v příloze).   
 

Závěr 
Rok 2011 byl pro akademii náročný. Velký objem aktivit v jednotlivých projektech 
spojený s častými změnami pracovníků negativně ovlivňoval celkovou koordinaci a 
finanční management. Také přechod fairtradového velkoobchodu na nově vzniklé 
družstvo byl obtížnější, než bylo plánováno a skončil v podstatě neúspěchem. 
Nepodařilo se udržet mírně pozitivní ekonomický výsledek roku 2010 a to zejména 
v důsledku kurzových ztrát, které nebylo možné nijak kompenzovat  a 
jednorázovému odpisu stavebních prací v bývalé kanceláři akademie ve Vršovicích. 
Zvýšila se celková kumulovaná ztráta a tím zadlužení akademie. Zároveň se v roce 
2011 nepodařilo získat žádný větší nový projekt. V průběhu prvního čtvrtletí roku 
2012 jsme museli řešit řadu organizačních a ekonomických problémů. V době konání 
této členské konference už se podařilo situaci stabilizovat tak, že máme oprávněnou 
naději na postupné překonání ekonomický problémů. Je tak budeme moci i do 
budoucna plnit důležitou a svým způsobem jedinečnou roli, kterou akademie v české 
občanské společnosti zaujímá. K tomu potřebujeme podporu všech členů i příznivců. 
Za tu dosavadní děkuji.  
 
 
Přílohy: 
Výkazu zisků a ztrát k 31. 12. 2011 
Rozvaha k 31. 12. 2011 
Seznam dárců za rok 2011 
 


