VÝROČNÍ ZPRÁVA
EKUMENICKÉ AKADEMIE, Z. S.
ZA ROK 2017

Úvod
I v roce 2017 jsme prosazovali alternativní přístupy při řešení současných ekonomických, sociálních
a ekologických problémů a zároveň je přenášeli do praxe v podobě konkrétních projektů.
Naší vizí stále zůstává sociálně spravedlivá, trvale udržitelná a tolerantní společnost.
V roce 2017 k tomu přispělo několik novinek. Zavedli jsme po delší pauze opět rozesílání „Novinek
z Ekumenické akademie“ a celkem jsme rozeslali během roku 6 vydání. Přijali jsme novou členskou organizaci
- Náboženskou společnost českých unitářů. Zároveň se Ekumenická akademie stala členskou organizací dvou
sítí - RIPESS Europe – evropské sítě pro sociální solidární ekonomiku a také České ženské lobby. Úspěšně tedy
pokračujeme v síťování a rozšiřování spolupráce na místní i mezinárodní úrovni.
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Projekty
Většina aktivit EA se i nadále koná v rámci projektů, jejichž nejvýznamnější aktivity zde představujeme:

Za férové banány
Tříletý projekt Za férové banány v roce
2017 vstoupil do závěrečné fáze. Na
základě materiálů z cesty do Panamy
a Kostariky byla vytvořena webová stránka
www.pribehbananu.cz a na to navázaná
kampaň. Cílem bylo upoutat co nejvíce
pozornosti k interaktivní webové stránce,
například i spotem Lady Banana, který
vznikl ve spolupráci se studiem Družina.
Stránku navštívilo vice jak 30.000 lidí.
V roce 2017 také proběhly dvě speakers tour, do České republiky přijeli Kozel Fraser z Návětrných ostrovů
a Marcela Matute a Yhony Yanzaguano z Ekvádoru. V rámci projektu proběhlo také několik seminářů pro
multiplikátory, ať už pražské, tak z regionů, kde je pro téma velký prostor. Zejména kampaň Fairtradová
města a školy jsou ideálním kanálem kudy šířit různé možnosti zapojení se. Banány byly tématem pro
celorepublikový happening Férová snídaně a Výstava na stromech.
Významnou součástí projektu je také medializace tématu. Natáčely se reportáže pro rádio Wave, ČRo plus,
Českou televizi a další. V oblasti komunikace s obchodníky jsme navázali nové kontakty (např. TESCO stores
ČR) a podařilo se zajistit nového prodejce certifikovaných banánů - CountryLife.
www.zaferovebanany.cz
www.pribehbananu.cz

  

SUSY – evropská kampaň na podporu sociální a solidární ekonomiky
Evropský projekt na podporu sociální
solidární ekonomiky vyvrcholil roce 2017
těmito aktivitami: v únoru se ve spolupráci
s Trastem pro ekonomiku a společnost
podařilo uspořádat seminář Otevřený
prostor „Podnikání pro lidi a planetu“.
V květnu poté Ekumenická akademie
uspořádala Fórum sociální solidární
ekonomiky „Jiná ekonomika je možná“ na
Nákladovém nádraží Žižkov, kde se sešlo
a debatovalo na 80 jejích podporovatelů:
sociálních podnikatelů, zástupců družstev,
eko-zemědělců, zástupců MPSV, studentů
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a pracovníků neziskového sektoru.  Záštitu poskytla a na fóru vystoupila Táňa Fischerová. Byly představeny
příklady dobré praxe: kromě tzv. nových družstev, iniciativy v oblasti potravin anebo udržitelného zpracování
materiálů. Takové, které nemají za cíl pouze zisk, ale především rozvoj lokální ekonomiky, vytváření
důstojné práce a další, které přispívají ke globální udržitelnosti – plnění Cílů udržitelného rozvoje. V září
2017 proběhl filmový večer „Mrtví osli se hyen nebojí“ v rámci festivalu Země na talíři na jedno z témat
Potravinové suverenity, která se prolínala celým projektem SUSY: zabírání a degradace půdy jak v zemích
globálního Jihu tak u nás. Kampaň byla zakončena dvěma cestami do Bruselu projektovou koordinátorkou
Markétou Vinkelhoferovou: na Fórum Sociální solidární ekonomiky v listopadu 2017 a následnou finálním
projektovým setkáním v Europarlamentu v lednu 2018. To také proběhl další ze seminářů Otevřený prostor,
tentokrát na téma Cesty ke smysluplné práci.
www.solidarni-ekonomika.cz

Kampaň Pěstuj planetu
• Projekt Zapojení žen do snižování dopadů klimatické změny
Projekt byl realizován během roku 2017 a zaměřil se na problém klimatické změny a neudržitelné produkce
potravin, které dopadají více na ženy než na muže. Projekt měl za cíl zvyšování povědomí o specifické
situaci žen v rámci dopadů klimatické změny a rozvojové problematiky u veřejnosti i zástupců/kyň
měst, akcentovat výhody lokální a fair trade produkce, zapojit více žen (a nejen jich) do zodpovědného
spotřebitelství a motivovat k vlastním aktivitám. Mezi hlavní aktivity projektu patřila konference a putovní
výstava:
Konference “Ženy jako aktérky udržitelného rozvoje”, která se konala 24. února 2017 v Impact Hub Praha,
zdařile představila téma udržitelného rozvoje z genderové perspektivy. Tématem se zabývala jak na globální
úrovni, tak na lokální a propojila různé pohledy, zaměření a odbornosti akcentující rovnost žen a mužů
a vše rámovala Cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Mezi hlavní témata patřily ženy v rozvojových zemích,
klimatická změna, Cíle udržitelného rozvoje, ženy a zemědělství, fair trade a lokální produkce, politická
participace žen. Dostatek prostoru byl také pro sdílení dobré praxe a networking. Přizvali jsme expertky
a experty z oblastí genderu, rozvoje, klimatu a udržitelnosti. Byli to zástupci a zástupkyně akademické
obce, nevládních organizací, ale i veřejných institucí.
Výstava Jídlo nás spojuje - v rámci projektu vznikla unikátní výstava, která rozvedla témata představená
již na konferenci “Ženy jako aktérky udržitelného rozvoje”. Srozumitelně představuje komplexní téma
na omezeném prostoru, zajímavou formou propojuje různé úrovně problému a zaměřuje se specificky
na nerovnosti mezi muži a ženami. Pokaždé,
když otevřeme ledničku, stáváme se součástí
globálního potravinového systému, který
propojuje lidi na celém světě. Svým spotřebním
chováním ovlivňujeme, jak bude tento systém
v budoucnu fungovat a jaké dopady bude mít
na stav naší planety. Výstava sleduje dopady
klimatické změny na zemědělství, hledá řešení
pro udržitelnou produkci potravin a poukazuje
na sílu spotřebitelů a spotřebitelek změnit
současný potravinový systém k lepšímu. Příklady,
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jak se každý může zapojit, ať už úpravou vlastního spotřebitelského chování, zapojením do již existujících
iniciativ, nebo iniciováním vlastních akcí či projektů, jsou důležitou motivací.
Projekt byl financován v rámci programu Úřadu vlády České republiky Podpora veřejně účelných aktivit
nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

• Pražské školy slaví Světový den potravin
Tématem pro oslavy Světového dne potravin na školách v roce 2017 bylo zvoleno stěžejní téma kampaně
Za férové banány! - tedy (ne)udržitelná produkce banánů - nejprodávanějšího tropického ovoce (nejen)
v České republice. Pro zapojené školy byla vytvořena výuková aktivita Příběh banánu včetně metodiky pro
učitele (představení průběhu a možností, jak se zapojit i nad rámec vyučovací hodiny, včetně inspirujících
příkladů z předchozího ročníku), prezentace k výukové lekci Příběh banánu a dalších příloh a zapojeným
školám byly rozeslány materiály.
Projekt byl podpořen Magistrátem hl. m. Prahy.
www.pestujplanetu.cz
Přímo na Světový den potravin 16. 10. proběhla snídaně pro novináře, na které byla kromě nově vzniklé
výstavy Jídlo nás spojuje a oslav Světového dne potravin na školách - obojí v rámci kampaně Pěstuj
planetu - představena také studie Možnosti udržitelné spotřeby Městské části Praha 8, kterou pro Prahu
8 vypracovala EA.

Města podporují fair trade a udržitelný rozvoj
V rámci projektu Města podporují fair trade a udržitelný rozvoj jsme podpořili šíření povědomí o fair trade
a o Cílech udržitelného rozvoje v České republice. Projekt cílil na podporu místních samospráv v jejich
aktivitách zaměřených na udržitelný rozvoj, a to pomocí seminářů, informačních materiálů, studií a výstav.
V roce 2017 projekt podpořil několik lokálních akcí v regionech. Objevila se nová města, která by se ráda
zapojila do kampaně Fairtradová města, jedná se o Tábor, Valašské Meziříčí a Břeclav.
Rok 2017 byl ve znamení fairtradových banánů, v druhé květnové sobotě proběhla Férová snídaně na
Karlínském náměstí a v říjnu Výstava na stromech.
Důležitým okamžikem roku 2017 bylo také vydání studie „Možnosti udržitelné spotřeby Městské části Praha
8“. Jedná se o první krok městské části na cestě k odpovědnému veřejnému zadávání, tento dokument
v lednu 2018 schválila Rada MČ Praha 8.
Projekt Města podporují fair trade a udržitelný
rozvoj se tak stal nedílnou součástí kampaně
Fairtradová města, do které se česká města aktivně
zapojují již od roku 2011.
www.fairtradovamesta.cz
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Škola alternativ
V loňském roce sledoval projekt Školy alternativ několik závažných témat. Tím prvním byla klimatická změna
a její dopady. Ve spolupráci s tehdy se rodící organizací Limity jsme my zorganizovala Škola alternativ osm
přednášek a debat v osmi různých městech České republiky. Na nich se diskutovalo o české energetické
a klimatické politice ve vztahu ke globálnímu stavu klimatu.
Našemu zájmu neunikla témata rasismu a islamofobie, která dosahovala díky migrační krizi obrovských
rozměrů, a naším cílem bylo ukázat strukturální příčiny rasismu, nikoli moralizovat, jak k tomu často ve
veřejném prostoru docházelo.
Pokračovali jsme také ve sledování vývoje kolem mezinárodních smluv TTIP, CETA a TiSA, uspořádali jsme
seminář o alternativních směnných systémech, na němž jsme srovnávali bitcoiny s LETs systémy.
Loňský rok nastalo 100. výročí Ruské revoluce. Této přelomové světodějné události jsme věnovali dva
semináře a rozsáhlou čtyřdenní konferenci spojenou s promítáním filmů. Jsme rádi, že ve sbornících, které
z ročníku 2017 vzešly, mohou naši čtenáři nalézt
opět širokou škálu názorů a témat tak, aby mohli
sami promýšlet nové alternativy.
Součástí aktivit v roce 2017 byly také dva kulaté
stoly s partnery Školy alternativ, které diskutovaly
situace levice a udržitelnost občanského aktivismu.
www.skolalaternativ.cz

Předluženost v ČR
V roce 2017 pokračoval projekt Předluženost v ČR mapující problém vysoké míry předlužení u nás. Projekt
je realizován společně s Otevřenou společností o.p.s. a finančně je podporován americkou nadací Bader
Philanthropies.
Česká republika čelí dlouhodobě vysokému počtu lidí v exekuci a v drtivé většině případů exekuci
několikanásobné. Tím je ohrožena stabilita nejen sociálního systému a potažmo celé ekonomiky, ale také
narušeny vztahy místních komunit. Předlužení vede k sociální exkluzi jednotlivců a rodin, promítá se do
sociální i zdravotní oblasti a negativně dopadá také na základní potřeby dětí.
V rámci projektu vznikla unikátní interaktivní mapa exekucí, která inovativním způsobem předkládá
podrobná data o exekucích, která umožňují nejen kvantifikaci problému, ale zejména jeho přesnou
lokalizaci až na úroveň nejmenší obce. Zpřístupňuje údaje o počtu osob v exekuci, počtu exekučních
řízení a vymáhanou částku po jednotlivých krajích, okresech i obcích. Usnadňuje orientaci v datech a skrze
kvalitativní výzkum a srovnávací studii různých přístupů k oddlužení osob napříč evropskými zeměmi také
vyvrací obecné představy a mýty o zadlužených lidech. Mapa exekucí tedy neukazuje pouze to, kde jsou lidé
nejvíce předlužení, ale umožňuje systematicky pracovat s daty a určovat vývojové trendy, a zároveň s tím
poskytuje doporučení na takzvané “what works” inspirované zahraničními zkušenostmi.
www.mapaexekuci.cz
EA se také opět podílela na aktivitách kampaně Česko proti chudobě nebo České koalice Social Watch.
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Další aktivity
Prague Social Europe Conference 2017 - Globalizace a evropská soudržnost
EA se podílela na realizaci druhého ročníku mezinárodní pražské konference o sociální Evropě s názvem
Globalizace a evropská soudržnost (27. – 28. 4. 2017). Díky ní se mohli v České republice setkat politici,
akademici, úředníci i angažovaná veřejnost na debatě o konvergenci mezi starými a novými členskými státy,
o úkolech Evropské unie v rámci globálního Jihu i otázkách vztahu centra a periferie na domácí i mezinárodní
úrovni. Konference byla organizována společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Friedrich-EbertStiftung Prag, zastoupení v ČR a Masarykovou demokratickou akademií, za podpory Visegrad Fund.

Obchod Fair & Bio
Kromě projektových vzdělávacích aktivit zaměřených na fair trade Ekumenická akademie provozuje
fairtradovou prodejnu (Praha 8 – Karlín, Sokolovská 29). Zboží prodáváme nejen v kamenném obchodě, ale
i při stánkovém prodeji v rámci řady akcí spojených s projekty nebo i mimoprojektových. Důležitý je však
vždy i osvětový rozměr a při prodeji jsou distribuovány různé materiály EA.
V roce 2017 jsme se intenzivně zabývali budoucím vývojem Fair & Bio obchodu a zlepšovaní prodeje. Celý
tým EA se podílel na plánování a inovování pomocí nástroje Business Canvas, v rámci kterého jsme si stanovili
cíle a diskutovali jsme různá opatření. Na některých úkolech se dále pracuje, mezi již realizovaná opatření
patří anketa mezí zákazníky, nová webová stránka www.obchodfairbio.cz a oživení facebookové stránky,
označení jednotlivých produktů v prodejně, nové letáky a jejich cílené rozdávání, dodatkové a pravidelné
školení týmu obchodu a založení profilu na platformě www.slusnafirma.cz.
Prodejnu vede Daniela Honigmann a dále zde pracovaly v roce 2017 na chráněných místech Jitka Podzimková
a Kateřina Bartušková, vypomáhali také dobrovolníci a ostatní zaměstnanci EA. Dlouholetá kolegyně Jitka
Podzimková se s námi na konci roku 2017 rozloučila – děkujeme moc za spolupráci! Při hledání náhrady
nás již tradičně podpořila organizace Green Doors, z. ú., která nám od ledna 2018 zprostředkovala novou
kolegyni Věru Stehlíkovou.
Od 1. března podléhá činnost obchodu zákonu o EET,
EA zavedla všechny potřebné úpravy a dosavadní
náhodné kontroly proběhly bez problémů.

Družstevní pražírna kávy Fair & Bio
I v roce 2017 pokračovala úzká spolupráce mezi Fair
& Bio pražírnou a EA, která vznik družstva iniciovala
a je jeho členem. Družstevní pražírna praží od ledna
2014 fairtradové kávy v bio kvalitě a zaměstnává v provozu 75 % znevýhodněných pracovníků a pracovnic,
vedoucím je Martin Třešňák. Pražírna dodává kávu kavárnám, maloobchodním prodejnám, firmám. Pro
firmy pražírna nabízí produkty a služby v režimu náhradního plnění.
Další informace, nabídka a e-shop: www.fair-bio.cz
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Propagace a mediální aktivity
Naši práci se nám dařilo i v loňském roce medializovat. Témata související s kampaní Za férové banány
a odpovědnou spotřebou byla výrazně zastoupena a také medializace problematiky zadlužení a Mapy
exekucí byla velmi úspěšná.
O akcích informujeme pravidelně na   webu EA (www.ekumakad.cz) i facebooku (https://www.facebook.
com/ekumakad), popřípadě stránkách jednotlivých projektů. Opětovně jsme zavedli rozesílání Novinek
z Ekumenické akademie, v roce 2017 jsme připravili celkem šest vydání. Rozesíláme také pozvánky
a informace přes několik adresářů. EA vydala i v loňském roce několik publikací, které jsou na webových
stránkách ke stažení.

Členové a partneři
Členské organizace
Církve: Československá husitská, Pravoslavná, Starokatolická, Obec křesťanů, Náboženská společnost
českých unitářů.
Další členové: Unie katolických žen, z.s., Mariona, z.s.
Zahraniční členové: Evangelická akademie Míšeň, Ekumenické informační centrum v Drážďanech, Sdružení
evangelických akademiků (SRN); Mensch und Arbeit. Pastoralamt der Diözese Linz (Rakousko).    
Individuální členové: v evidenci akademie jsou tři desítky členů individuálních.

Členství Ekumenické akademie v jiných organizacích
EA je členem následujících organizací a podílí se na práci uvedených kampaní a sítí:
  ●  OIKOSNET Europe (Ekumenické sdružení akademií a laických center v Evropě)
  ●  EURODAD - Evropská síť organizací zabývajících se oddlužením a rozvojem
  ●  RIPESS Europe – Evropská síť pro solidární sociální ekonomiku
  ●  FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci (zakládající člen)
  ●  SOCIAL WATCH, z. s. (zakládající člen)
  ●  Fairtrade Česko a Slovensko (dříve Asociace pro fair trade, zakládající člen)
  ●  Klimatická koalice (zakládající člen)
  ●  EA jedním z iniciátorů kampaně Česko proti chudobě a podílí se na její činnosti
  ●  ČKES – Česká křesťanská environmentální síť (zakládající člen)
  ●  TESSEA ČR, z. s. - Tematická síť pro sociální ekonomiku
  ●  ČŽL - v roce 2017 se  EA stala členskou organizací České ženské lobby
V rámci projektů a kampaní EA spolupracuje s řadou dalších českých i zahraničních neziskových organizací,
partnerů a externích spolupracovníků.
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Tým Ekumenické akademie
Výbor EA
V roce 2017 byli členové výboru následující: Milan Horák (předseda), Bohuslava Boučková (místopředsedkyně),
Karolína Silná (ředitelka), Tomáš Tožička, Hana Tonzarová, Patrik Eichler a Jiří Silný. Podle stanov tvoří výkonnou
radu Ekumenické akademie předseda (M. Horák), místopředsedkyně (B. Boučková) a ředitelka (K. Silná). Výbor
se sešel v roce 2017 celkem třikrát - 29. 3., 17. 5. a 23. 10., členská konference se konala 17. 5. 2017.

Pracovníci a pracovnice EA
V průběhu roku 2017 v EA pracovali:
Karolína Silná - ředitelka
Katarína Petránková - finanční manažerka
Markéta Vinkelhoferová - projektová koordinátorka
Pavla Kotíková - projektová koordinátorka
Lenka Černínová - projektová koordinátorka
Daniela Honigmann - manažerka prodejny Fair & Bio
Jan Májíček - koordinátor projektu Škola alternativ
Jitka Podzimková - prodavačka prodejny Fair & Bio
Kateřina Bartušková - prodavačka prodejny Fair & Bio
Jana Valečková - finanční manažerka (rodičovská dovolená)
Řada osob se zapojila do projektových aktivit na základě dohod o provedení práce.
Spolupracovali jsme s dobrovolníky, zejména v obchodě a při akcích pro veřejnost.
Pro EA pracovala účetní firma Finesa Ing. Marka Sezimy. Naším auditorem je Ing. Jaromír Adamec z firmy
Adamec Audit.

Hospodaření
V roce 2017 jsme hospodařili s celkovou částkou 9.561.000 Kč na straně nákladů a 9.501.000 Kč na straně
výnosů, rozdíl činil -59.000 Kč. Podrobné údaje jsou v přiloženém Výkazu zisků a ztrát a v Rozvaze.
Výsledek hospodaření tedy vykazuje mírnou ztrátu, podobně jako v roce předchozím. Úroveň přijatých
příspěvku je podobná jako v roce 2016. Podmínky jsou momentálně stabilizované.

Hospodářské výsledky

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

500.000

-174.000

115.000

448.000

-482.000

771.000

-40 305

-59 000

Vývoj vlastních zdrojů

Vlastní
zdroje

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-315.000

-489.000

-374.000

+147.000

-90.000

436.000

396.000

903.000
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Sponzoři a dárci
Většina našich finančních zdrojů pocházela i v roce 2017 z grantů Evropské komise, které přicházejí
prostřednictvím vedoucích organizací jednotlivých mezinárodních projektů.
Projekty Za férové banány a SUSY získaly v roce 2017 kofinancování z prostředků České rozvojové agentury
a Visegrad Fund.
Dalším zdrojem financování menších projektů byl Úřad vlády a Magistrát hl. m. Prahy.
Projekt Předluženost v ČR byl prodloužen do roku 2018 a je stále financován nadací Bader Philantropies.
Pravidelným partnerem je také Nadace Rosy Luxemburgové a příspěvky jsme dostali v loňském roce i od
mimořádného počtu soukromých dárců. Všem patří náš dík za praktickou solidaritu a finanční i jinou
podporu. Seznam dárců je uveden v příloze.

Zdroje financování Ekumenické akademie, z.s. 2017 (v tis. Kč):
Dary

215

Evropská unie

2 427

Česká rozvojová agentura/MZV

1 258

Úřad Vlády

458

Magistrát hl. m. Praha

200

Nadace

2 587

Visegrad Fund

507

Studijní cesty a vlastní činnost

368

Hospodářská činnost

1 524

Členské příspěvky
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Závěr
S koncem roku 2017 se blížil konec tříletých evropských projektů, v rámci kterých jsme se spolu se zahraničními
partnery intenzivně věnovali etické a udržitelné spotřebě a solidární sociální ekonomice. Spolu s koncem
i dalších projektů to znamenalo na začátku roku 2018 zmenšení našeho týmu a omezení některých aktivit.
Vnímáme ale důležitost šíření povědomí o těchto tématech a chceme se jim i nadále věnovat a doufáme, že
se nám podaří zajistit další financování i v budoucnu.

Karolína Silná
V Praze 21. 9. 2018
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Přílohy
Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017
Výrok auditora
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Sokolovská 50, 186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 272 733 044, +420 272 737 077
Email: info@ekumakad.cz

www.ekumakad.cz
ekumakad
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