VÝROČNÍ ZPRÁVA
EKUMENICKÉ AKADEMIE, Z. S.
ZA ROK 2018

Prosazujeme alternativní přístupy při řešení současných ekonomických,
sociálních a ekologických problémů a zároveň je přenášíme do praxe
v podobě konkrétních projektů.
Naší vizí je sociálně spravedlivá, trvale udržitelná a tolerantní společnost.
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Úvod
Začátek roku 2018 znamenal vrchol dvou kampaní – Za férové banány a SUSY kampaně na podporu
sociální solidární ekonomiky. Dva úspěšné projekty skončily, ale tématům odpovědné spotřeby a sociální
solidární ekonomiky se díky jiným projektům a činnostem věnujeme nadále. Jsme rádi, že jsme se po
nějaké době vrátili k tématu dluhové krize a zadlužení chudých států a většímu zapojení do aktivit
sítě Eurodad, která se věnuje problematice oddlužení, rozvoje a jeho financování. Ukazují se určité
podobnosti s problematikou předlužení a exekucí, které se týkají téměř desetiny lidí v České republice.
Téma se podařilo zviditelnit mimo jiné díky společnému projektu interaktivní mapy mapaexekuci.cz, kde
byla v únoru 2018 zveřejněna za mediálního zájmu aktuální data za rok 2017.

Projekty
EA v roce 2018 realizovala následující projekty:

Rozvoj potřebuje řešení dluhové krize – zvyšování povědomí v České
republice
V dubnu 2018 zahájila Ekumenické
akademie realizaci projektu Rozvoj
potřebuje řešení dluhové krize zvyšování povědomí v České republice,
který je součástí evropského projektu
Citizens For Financial Justice.
První veřejnou akcí projektu byla
konference
Dluhy
–
strašidlo
domácností i států (také v rámci Školy
alternativ), která se konala 25. září,
v době, kdy jsme si připomínali 10
let od finanční krize. S ekonomkami
Ilonou Švihlíkovou a Miluš Kotišovou jsme diskutovali roli peněz a dluhu v mezinárodních vztazích,
s Tomášem Tožičkou a Jürgenem Kaiserem z německé organizace erlassjahr.de (Milostivé léto) jsme
probírali zadlužení zemí globálního Jihu a roli české rozvojové pomoci. Závěr patřil dvou expertům
na zadlužení a jeho dopady na českou politiku a to Danielu Prokopovi ze společnosti Median a Radku
Háblovi z projektu mapaexekuci.cz.
V rámci projektu také vznikla studie Finanční pohledávky České republiky u rozvojových zemí.
http://ekumakad.cz/cz-clanky/projekty/dluhy
http://www.citizensforfinancialjustice.org
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Za férové banány
Tříletý úspěšný projekt Za férové banány v únoru 2018 skončil. Nasbírané materiály a informace
k problematice jsou však nadále dostupné na interaktivní webové stránce www.pribehbananu.cz.
www.zaferovebanany.cz

SUSY – evropská kampaň na podporu sociální a solidární ekonomiky
Evropský projekt na podporu sociální solidární ekonomiky vyvrcholil v lednu roku 2018 finálním
projektovým setkáním v Europarlamentu a dalším ze seminářů Otevřený prostor, tentokrát na téma
Cesty ke smysluplné práci.
www.solidarni-ekonomika.cz

Kampaň Pěstuj planetu
• Pražské školy slaví Světový den potravin
V rámci kampaně Pěstuj planetu byl jako téma oslav
Světového dne potravin vybrán jeden z pěti kroků jak snížit
svůj dopad na klima: „jíst méně masa“. Ve výukové lekci
s využitím animovaného videa se věnujeme tématu masa
- souvislostem mezi klimatickou změnou a průmyslovým
chovem zvířat, dopadům na životní prostředí i zdraví
obyvatel planety. Byly vytvořeny dvě verze výukové lekce
Maso na talíři, které jsou nadále k dispozici ke stažení na
webových stránkách kampaně Pěstuj planetu. Samotné
oslavy Světového dne potravin, který připadá na 16. 10.,
proběhly na školách v týdnu od 15. října. Na 2. stupni ZŠ
a středních školách byl největší zájem o výukovou lekci a využití videa, na školách byly také aktivně
realizovány další zajímavé vzdělávací, praktické aktivity zaměřené na udržitelnou výrobu a spotřebu
potravin s důrazem na omezení konzumace masa. Do oslav Světového dne potravin se v roce 2018
zapojilo cca 1600 žáků, studentů, učitelů a dalších zaměstnanců škol.
Projekt byl podpořen Magistrátem hl. m. Prahy.
www.pestujplanetu.cz

• Odpovědná a uvědomělá spotřeba je cestou k udržitelnému rozvoji
V roce 2018 byl zahájen projekt s názvem Odpovědná a uvědomělá spotřeba je cestou k udržitelnému
rozvoji. V rámci jeho realizace se budeme nadále věnovat vzdělávání a osvětě v oblasti udržitelné spotřeby.
Projekt je zaměřen na žáky druhého stupně ZŠ a jeho obsahem jsou tři vzdělávací bloky zaměřené na
orientaci v problematice udržitelné produkce a spotřeby potravin, květin a oblečení.
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• Škola alternativ
Loňský ročník dlouholetého projektu Škola alternativ byl co do svého zaměření velice pestrý. V únoru
jsme se věnovali nové smlouvě o volném obchodu, JEFTA, kterou uzavírá EU s Japonskem. Jako
alternativu jsme na našem semináři představili francouzský zákon o povinné bdělosti nadnárodních
společností. Ty podle něj jsou odpovědné i za své subdodavatele a musí tak dbát na dodržování lidských
a environmentální standardů. Únor jsme, tentokráte v Olomouci, věnovali také historickému tématu
roku 1948. Naší pozornosti neunikla ani téma klimatické změny, které se snažíme pravidelně věnovat
z různých perspektiv. Tentokrát jsme se zaměřili na českou politiku a klimatickou změnu. Opět jsme
otevřeli debatu nad konceptem práva na město. Ten předpokládá mnohem zásadnější roli obyvatel
v rozhodování o tom, jak se bude město proměňovat, kam a jak bude růst, nebo zda nemá růst vůbec.
Podzim pak patřil tématům výše zmíněných dluhů, výročí Pražského jara 1968 (v Olomouci vzpomínali
Pavel Floss a historik Vítězslav Sommer), nebo otázce „Co děláme, když nepracujeme?“, které se
věnovala mimo jiné Sheila McGregor z Velké Británie, nebo Kateřina Lišková, autorka knihy o sexuálním
osvobození v bývalém Československu. V listopadu jsme pokračovali již druhou konferencí o dialogu
mezi levicí a křesťany a věnovali se rovněž roli umění a imaginace při snahách o emancipaci společnosti.
Škola alternativ tak opět nabídla veliké spektrum témat a jedinečných řečníků a řečnic. Jako vždy jsme
se snažili většinu našich akcí zaznamenávat a dále obsah debat šířit i přes Youtube kanál Ekumenické
akademie. To se nám letos opravdu povedlo a některé akce mají v souhrnu i několik tisíc zhlédnutí.
Ukazuje se, že Škola alternativ je dlouhodobě přínosný projekt, který stimuluje debatu na české širší
levici, tak, jak si to předeslal.
www.skolalaternativ.cz

Předluženost v ČR
V roce 2018 pokračoval projekt Předluženost v ČR mapující problém vysoké míry předlužení u nás. 13.
2. proběhla úspěšná tisková konference, na které byla představena aktualizace interaktivní mapy www.
mapaexekuci.cz a nová čísla. Projekt je realizován společně s Otevřenou společností o.p.s. a finančně je
podporován americkou nadací Bader Philanthropies.
www.mapaexekuci.cz

Building up Social Solidarity Economy
Na podzim byl zahájen nový projekt podpořený v rámci programu Erasmus+ Evropské unie, který bude
pokračovat v tématu sociální solidární ekonomiky. Ve spolupráci s partnery z Polska, Slovenska, Rakouska
a evropskou sítí pro sociální solidární ekonomiku RIPESS vznikne vzdělávací program a materiály, které
budou dostupné v několika jazycích. Důležitou součástí projektu je také rozvíjet spolupráci, výměnu
zkušeností a propojovat na regionální a evropské úrovni různé aktéry v rámci sociální solidární ekonomiky.
EA se také opět podílela na aktivitách kampaně Česko proti chudobě nebo České koalice Social Watch.
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Další aktivity
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. Důležitý je však vždy i osvětový rozměr a při prodeji jsou
distribuovány různé materiály EA.
V roce 2018 jsme ve spolupráci s oddělením strategického rozvoje a místní Agendy 21 Městského úřadu
Prahy 8 zorganizovali další férové trhy na Praze 8 s názvem „Férová osmička“. První „Férová osmička“
se konala v rámci Týdne udržitelného rozvoje 31. 5. na Palmovce, druhá 30. 8. u KD Ládví se zaměřením
Zero Waste / bez obalů. Další zajímavé akce, kterých jsme se zúčastnili se stánkem byly například Festival
Buchty a Loutky dětem (22. 9.), Maloskalský jarmark (1. 9.), Velikonoční a Vánoční trhy u ČSOB, Biojarmark
6. 10.). Světový den pro fair trade jsme propagovali prodejním a informačním stánkem na farmářských
trzích na Karlínském náměstí.
Prodejnu vede Daniela Honigmann a dále zde pracovaly v roce 2018 na chráněných místech Kateřina
Bartušková a Věra Stehlíková, vypomáhali také dobrovolníci a ostatní zaměstnanci EA.

Družstevní pražírna kávy Fair & Bio
I v roce 2018 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
O akcích informujeme pravidelně na webu EA (www.ekumakad.cz) i Facebooku (https://www.facebook.
com/ekumakad), popřípadě stránkách jednotlivých projektů. Ekumenická akademie má také svůj Youtube
kanál (pod názvem Ekumenická Akademie) a profil obchodu Fair & Bio na Pinterest (fairbioobchod). Také
v roce 2018 jsme pokračovali v rozesílání Novinek z Ekumenické akademie a 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
● Clean Clothes Česká republika (společně s NaZemi)
● ČKES – Česká křesťanská environmentální síť (zakládající člen)
● TESSEA ČR, z. s. - Tematická síť pro sociální pro sociální ekonomiku
● ČŽL – v roce 2017 se EA stala členskou organizací České ženské lobby
● Slušná firma – obchod Fair & Bio je součástí Slušné firmy
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 2018 byli členové výboru následující: Milan Horák (předseda), Bohuslava Boučková
(místopředsedkyně), 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 2018 celkem dvakrát – 5. 2., 1. 10., členská konference se
konala 1. 10. 2018.

Pracovníci a pracovnice EA
Na začátku roku odešly z týmu Ekumenické akademie dlouholeté kolegyně Markéta Vinkelhoferová,
Pavla Kotíková a Lenka Černínová – děkujeme moc za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů na dalších
životních cestách.
V průběhu roku 2018 v EA pracovali:
Karolína Silná - ředitelka
Katarína Petránková - finanční manažerka
Markéta Vinkelhoferová - projektová koordinátorka (do ledna 2018)
Pavla Kotíková - projektová koordinátorka (do února 2018)
Lenka Černínová - projektová koordinátorka (do února 2018)
Jan Májíček – projektový koordinátor - Škola alternativ
Petra Mílková – projektová koordinátorka (od června 2018)
Jan Freiberg – PR (květen – říjen 2018)
Daniela Honigmann - manažerka prodejny Fair & Bio, projektová koordinátorka
Kateřina Bartušková - prodavačka prodejny Fair & Bio
Věra Stehlíková - prodavačka prodejny Fair & Bio
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.
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Hospodaření
V roce 2018 jsme hospodařili s celkovou částkou 4.790.000 Kč na straně nákladů a 4.509.000 Kč na straně
výnosů, rozdíl činil -281.000 Kč. Podrobné údaje jsou v přiloženém Výkazu zisků a ztrát a v Rozvaze.
Výsledek hospodaření vykazuje vyšší ztrátu než v předešlých letech, což bylo způsobeno jednak nižším
počtem projektů a zpožděním poslední splátky u dvou projektů končících na začátku roku 2018 a jednak
horším výsledkem hospodaření obchodu. Také úroveň přijatých příspěvků se oproti loňskému roku snížila
téměř o dvě třetiny.
Podmínky jsou ale momentálně stabilizované.

Hospodářské výsledky

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-174.000

115.000

448.000

-482.000

771.000

-40 305

-59 000

-281 000

Vývoj vlastních zdrojů

Vlastní
zdroje

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-489.000

-374.000

147.000

-90.000

436.000

396.000

903.000

622.000

Sponzoři a dárci
Většina našich finančních zdrojů pocházela v roce 2018 z grantů Evropské komise, dále od našeho
dlouhodobého partnera Nadace Rosy Luxemburgové a také z Magistrátu hl. m. Prahy.
Projekt Předluženost v ČR pokračuje také v roce 2019 a je stále financován nadací Bader Philantropies.
Všem patří náš dík za praktickou solidaritu a finanční i jinou podporu. Seznam dárců je uveden v příloze.

Zdroje financování Ekumenické akademie, z.s. 2018 (v tis. Kč):
Dary

117

Evropská unie

1 279

Magistrát hl. m. Praha

214

Nadace

1 196

Studijní cesty a vlastní činnost

394

Hospodářská činnost

1 301

Členské příspěvky
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Závěr
Rok 2018 znamenal v Ekumenické akademii různé změny a výzvy, tematické, personální, fundraisingové,
končící a začínající projekty. Ale také jsme aktivně rozvíjeli spolupráci s místními, ale především se
zahraničními partnery a sítěmi, v které chceme pokračovat i nadále, protože výzvy a velké problémy
dnešní doby nezvládneme vyřešit izolovaně a spolupráce je klíčová.

Karolína Silná
V Praze 13. 3. 2019
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Přílohy
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha v účetní závěrce k 31. 12. 2018
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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