VÝROČNÍ ZPRÁVA
EKUMENICKÉ AKADEMIE, Z. S.
ZA ROK 2019

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
V roce 2019 jsme se věnovali opět jednomu z našich hlavních témat: ekonomickým alternativám –
sociální solidární ekonomice a odpovědné spotřebě. Má zde místo také nepodmíněný základní příjem,
který se těší čím dál většímu zájmu, což ukázala i úspěšná konference, kterou jsme zorganizovali v září
2019. Dalším stěžejním tématem bylo financování rozvoje, dluhová krize a zadlužení chudých států,
kterému jsme se věnovali díky zapojení do evropského projektu Citizens for Financial Justice (Občané za
finanční spravedlnost). V roce 2019 jsme realizovali sice menší projekty a s menším týmem, ale aktuálnost
a důležitost jejich témat a obsahů jsou stále velké.

Projekty
EA v roce 2019 realizovala následující projekty:

Rozvoj potřebuje řešení dluhové krize – zvyšování povědomí v České
republice
Projekt Rozvoj potřebuje řešení dluhové krize - zvyšování povědomí v České republice začal v roce 2018
a je součástí evropského projektu Citizens For Financial Justice.
V roce 2019 jsme v rámci projektu vydali aktualizovanou studii Finanční pohledávky České republiky
u rozvojových zemí a další publikace upozorňující na prohlubující se dluhovou krizi ve světě. Přispěli
jsme také do výroční zprávy Social Watch kapitolou zaměřenou na financování rozvoje. Tématu jsme
se věnovali dále v rámci březnového kulatého stolu Zadlužení v době klimatické změny a role České
republiky s Heron Belfon z Grenady, koordinátorkou Jubilee Caribbean, debaty Rozvojová pomoc, světový
dluh a udržitelný rozvoj. Jaká je role České republiky? v říjnu 2019 v Praze a v listopadu v Olomouci jsme
se zaměřili na lidská práva a udržitelný rozvoj a souvislosti s klimatickou změnou.
http://ekumakad.cz/cz-clanky/projekty/dluhy
http://www.citizensforfinancialjustice.org
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Kampaň Pěstuj planetu
• Světový den potravin 2019
Tématem oslav Světového dne potravin 2019 na pražských základních a středních školách byla pro tento rok
podpora lokálních producentů potravin a drobných zemědělců – tedy jeden z pěti kroků ke snížení našeho
negativního vlivu na klima a ke zdravějšímu stravování kampaně Pěstuj planetu. Ve spolupráci s Česko
proti chudobě a nerovnostem s využitím didaktického videa „Organic Farmers, Our Everyday Superheroes“
byla vytvořena výuková lekce Hrdinové země, která je nadále k dispozici ke stažení na webových stránkách
kampaně Pěstuj planetu a Ekumenické akademie a slouží jako didaktický materiál. Samotné oslavy
Světového dne potravin, který připadá na 16. 10., proběhly na školách v týdnu od 14. října. Do výuky
byla zapojena výuková lekce Hrdinové země a školy realizovaly vlastní aktivity na téma lokální produkce
potravin. Žáci například navštívili biofarmu, kde sbírali dýně, připravovali snídaně a svačiny z lokálních
surovin a ve školních jídelnách kuchařky vařily zdravě a lokálně. Do oslav Světového dne potravin se v roce
2019 zapojilo cca 1200 žáků, studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců deseti základních a středních škol.
Pokračování projektu v roce 2020 bude opět ve
znamení aktivní podpory odpovědné spotřeby
potravin nejen při oslavách Světového dne potravin
na školách, při kterých se tentokrát zaměříme na
sezónní produkci potravin.
Projekt byl podpořen Magistrátem Hlavního
města Prahy a Evropskou unií (World Food Day
Celebrations 2019 at Schools).
www.pestujplanetu.cz

• Odpovědná a uvědomělá spotřeba je cestou k udržitelnému rozvoji
a Odpovědná a uvědomělá spotřeba ekologických potravin je cestou
k udržitelnému rozvoji
Náplní projektů je vzdělávání a osvěta v oblasti udržitelné spotřeby a jsou zaměřeny na žáky druhého
stupně ZŠ. Jejich obsahem jsou tři vzdělávací bloky zaměřené na orientaci v problematice udržitelné
produkce a spotřeby potravin, květin a oblečení. V rámci projektů vznikly tři metodické materiály
s názvem Jídlo nás spojuje, Za důstojný svět květin a Příběh mého trička, které jsou volně ke stažení na
www.ekumakad.cz. a www.pestujplanetu.cz. Projekt poskytuje učitelům metodické manuály s tématem
odpovědného nakupování a učitelé tak mají k dispozici funkční metodiku k aktivitám a jsou schopni
samostatně svým žákům témata představit. Během zavádění a testování metodiky na druhém stupni
základních škol bylo o problematice udržitelného způsobu produkce a spotřeby potravin, oděvů a květin
informováno téměř 340 žáků pěti ZŠ.
V nadcházejícím roce bychom se chtěli více zaměřit na vytvoření strategie a prezentace lektorovaných
a zpoplatněných výukových programů a i nadále je nabízet k využití při výuce na školách.
Projekty byly podpořeny Magistrátem Hlavního města Prahy a Ministerstvem zemědělství ČR.

3

Škola alternativ
Projekt Školy alternativ se v roce 2019 věnoval
několika závažným tématům. Tím prvním byla
problematika bydlení, kterou jsme diskutovali
na tradiční Otevřeném prostoru, na němž se sešli
aktéři z akademického i aktivistického prostředí
a čtyři dny diskutovali různé aspekty politiky
bydlení v ČR. Na tento Otevřený prostor navázaly
dva veřejné semináře v Praze a Brně, tedy dvou
městech, které citelně zasáhla krize bydlení.
Věnovali jsme se také významnému výročí 30 let od sametové revoluce a na mezinárodní konferenci jsme
se spolu s hosty ze Střední a Východní Evropy ptali, zda byl pád minulého režimu pro levici osvobozením,
nebo porážkou.
Naopak na budoucnost zaměřenou akcí byla mezinárodní konference k nepodmíněnému základnímu
příjmu. Tento koncept jsme již v České republice jednou představovali a nyní jsme se k němu opět vrátili
v souvislosti s novou vlnou zájmu o toto opatření, což potvrdila i hojná účast.
Nezapomínali jsme ani na naše dlouhodobé téma udržitelného rozvoje a náš projekt pro rok 2019 jsme
zakončili v Olomouci seminářem o lidských právech a udržitelném rozvoji.
www.skolalaternativ.cz

Building up Social Solidarity Economy
V rámci projektu Building Up Social Solidarity Economy (Budování sociální solidární ekonomiky), v rámci
kterého vzniká vzdělávací program zaměřený na rozvoj sociální solidární ekonomiky (SSE), jsme během roku
2019 společně s partnerskou organizací KSOe (Katholische Sozialakademie Österreichs) vytvořili podklady
pro první ze čtyř tréninkových modulů - zaměřený na zakládání a rozvoj sociálně a solidárně ekonomických
iniciativ. Na základě připravených materiálů jsme připravili pilotní seminář: Jak vytvořit sociální solidární
iniciativu nebo jak se jí stát. Kromě EA a KSOe jsou v projektu zapojeny další partnerské organizace:
slovenská Utopia, polské potravinové družstvo Dobrze a evropská síť pro sociální solidární ekonomiku
(SSE) RIPESS Europe, EA je koordinátorem projektu. Během roku proběhlo několik online setkání, v rámci
kterých byla konzultována příprava dalších modulů a posléze připravovaných seminářů, které se konaly
v partnerských zemích. Koncem roku také začalo plánování projektového setkání ve Varšavě (leden 2020).
Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

Employ SSE - Promoting Employability through Social Solidarity Economy
V roce 2019 byla zahájena realizace Erasmus+ projektu Employ SSE a na podzim proběhlo první
setkání partnerů v Aténách. Projekt je zaměřen na propojování konceptu sociální solidární ekonomiky
a odborného vzdělávání a přípravy. Projekt tak přispěje k rozvíjení pracovního trhu k větší sociální
inkluzi, zaměstnanosti a udržitelnosti.
Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.
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Předluženost v ČR
Vedle pokračování projektu Mapa exekucí jsme se v roce 2019 zaměřili na přímou podporu
zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců v exekucích a insolvencích. Spolupracujeme se 6 zaměstnavateli,
kteří si spolupráci velmi chválí. Projekt je realizován spolu s Institutem prevence a řešení předlužení a je
finančně podporován americkou nadací Bader Philanthropies.
www.mapaexekuci.cz

EA se také opět podílela na aktivitách kampaně Česko proti chudobě nebo České koalice Social Watch.

Další aktivity
Obchod Fair & Bio
Kromě projektových vzdělávacích aktivit
zaměřených na fair trade Ekumenická
akademie provozuje fairtradový obchod,
který je jedním ze dvou čistě fairtradových obchodů v ČR (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 dubnu jsme se již tradičně zúčastnili
akcí okolo Dne Země - v Mladé Boleslavi,
v Říčanech a nově také v Praze Malešicích. Květnový Světový den pro fair trade
(11. 5. 2019) jsme tentokrát oslavili Férovou snídaní a přednáškou v Komunitním
domě Kardašovská na Praze 14. V září a říjnu jste nás mohli potkat na Maloskalském jarmarku, na akci
Buchty a loutky dětem v zahradě Kinských či Biojarmarku před Národním zemědělským muzeem. Dodáním zboží či darem jsme také podpořili spolek BeFair, vysokou školu Jabok či hnutí Limity jsme my. Před
Vánoci byl zveřejněn rozhovor ekonomky Ilony Švihlíkové s Danielou Honigmann na webových stránkách www.ecofin.cz.
Prodejnu vede Daniela Honigmann a dále zde pracovaly v roce 2019 na chráněných místech Kateřina
Bartušková a od července Věra Bartíková, vypomáhali také dobrovolníci a ostatní zaměstnanci EA. Fair &
Bio obchod je opět uvedený v katalogu sociálního podnikání MPSV. Daniela Honigmann byla v roce 2019
členkou Rady Fairtrade Česko a Slovensko a také aktivní ve spolku Slušná firma.
Web: www.obchodfairbio.cz
Facebook: www.facebook.com/fairbioobchod
Instagram: www.instagram.com/fairbioobchod.
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Družstevní pražírna kávy Fair & Bio
Na jaře roku 2019 oslavila Fair & Bio pražírna 5 let své
kávy slavností v pražském Karlíně, kde kromě členů
Fair & Bio družstva a podporovatelů přišli popřát i zástupci platforem a sítí, kde se sdružuje: Tomáš Hajzler
ze Slušné firmy, ředitelka Svazu výrobních družstev
Soňa van Deleenová, člen rady Fairtrade ČS Jiří Hejkrlík anebo zástupce mezinárodní sítě sociální solidární
ekonomiky Jason Nardi. Přidala se k nim dlouholetá
podporovatelka udržitelných potravin Margit Slimáková. Pražírna si navíc nadělila výroční kávu Rwanda
Rutsiro. Počet zaměstnanců zůstal stejný jako v předchozím roce: 12, došlo však k personální změně na
pozici asistenta znevýhodněných zaměstnanců v provozovně v Kostelci nad Labem. Díky investicím do
marketingu se navýšily obraty zhruba o 1/3.
Po celý rok 2019 Fair & Bio pražírna přispívala k povědomí o aspektech udržitelného podnikání (v rámci
své mise prosazování sociální, ekonomické a environmentální udržitelnosti). Zástupci Fair & Bio družstva
proto vystupovali na akcích zaměřených na tato témata: konferencích Slušné firmy, SLOU Days, festivalu
Evolution, akcích Asociace místních potravinových iniciativ a spolkového obchodu Obživa anebo CSR
snídaních Asociace společenské odpovědnosti. Pražírna také pro své znevýhodněné zaměstnance
uspořádala několik školení (bezpečnost práce, fair trade, družstevnictví, sociální podnikání, bezobalovost)
anebo exkurzí u spřátelených družstevních sociálních podniků (Solea CZ, Texman).
Další informace, nabídka a e-shop: www.fair-bio.cz

Propagace a mediální aktivity
Naši práci se nám dařilo i v loňském roce medializovat. Loni se o Ekumenické akademii objevilo v médiích
hned 144 zmínek! Ty se nejčastěji objevovaly v souvislosti s exekucí (díky interaktivní mapaexekuci.cz,
vytvořené v roce 2017), klimatickou krizí (EA je členkou Klimakoalice), ale také v souvislosti s tématem
důstojné minimální mzdy. EA se totiž podílela na projektu, který se tím zabýval. Média také informovala
o aktivitách ke Světovému dni potravin, díky nim byl v říjnu pozván jeden ze zástupců EA do populárního
pořadu České televize Sama Doma (Udržitelná spotřeba potravin), či o námi provozovaném obchodu
Fair & Bio nebo seminářích k sociálně udržitelné ekonomice.
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 Instagram obchodu Fair & Bio (fairbioobchod). Rozesíláme newsletter Novinky z Ekumenické
akademie, v roce 2019 jsme připravili celkem tři vydání.
Rozesíláme také pozvánky a informace přes několik adresářů.
EA vydala i v loňském roce několik publikací, které jsou na
webových stránkách ke stažení.
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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 dvě 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, členství pozastaveno)
● Social Watch, z. s. (zakládající člen)
● Fairtrade Česko a Slovensko (dříve Asociace pro fair trade, zakládající člen)
● Klimatická koalice (zakládající člen)
● EA je 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 solidární ekonomiku
● Česká ženská lobby – v roce 2017 se EA stala členskou organizací ČŽL
● Slušná firma – EA a obchod Fair & Bio je součástí Slušné firmy
V rámci projektů a kampaní EA spolupracuje s řadou dalších českých i zahraničních neziskových
organizací, iniciativ, partnerů a externích spolupracovníků a spolupracovnic.
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Tým Ekumenické akademie
Výbor EA
V roce 2019 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 2019 celkem dvakrát - 18. 2., 13. 5., členská konference se konala 13. 5. 2019.

Pracovníci a pracovnice EA
V průběhu roku 2019 v EA pracovali:
Karolína Silná - ředitelka
Katarína Petránková - finanční manažerka (do března 2019)
Jana Šilínková – finanční manažerka (od srpna 2019)
Jan Májíček – projektový koordinátor - Škola alternativ
Petra Mílková – projektová koordinátorka
Maroš Prčina – projektový koordinátor a lektor
Jan Exner – PR koordinátor (od října 2019)
Daniela Honigmann - manažerka obchodu Fair & Bio, projektová koordinátorka
Kateřina Bartušková – asistentka prodeje - obchod Fair & Bio
Věra Bartíková - asistentka prodeje - obchod Fair & Bio (od července 2019)
Řada osob se zapojila do projektových aktivit na základě dohod o provedení práce.
Spolupracovali jsme s dobrovolníky a dobrovolnicemi, 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 2019 jsme hospodařili s celkovou částkou 5 088 000 Kč na straně nákladů a 4 964 000 Kč na straně
výnosů, rozdíl činil -124 000 Kč. Podrobné údaje jsou v přiloženém Výkazu zisku a ztráty a v Rozvaze.
Výsledek hospodaření vykazuje nižší ztrátu než v předešlém roce, ale i tak je ztráta vyšší ve srovnání
s předchozími roky, odráží se zde výsledek hospodaření obchodu, na jehož zlepšení jsme v roce 2019
aktivně pracovali také ve spolupráci s kolegy z Fair & Bio pražírny.
Podmínky jsou momentálně stabilizované.

Hospodářské výsledky

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

115.000

448.000

-482.000

771.000

-40 305

-59 000

-281 000

-124 000

Vývoj vlastních zdrojů

Vlastní
zdroje

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

-374.000

147.000

-90.000

436.000

396.000

903.000

622.000

498.000

Sponzoři a dárci
Většina našich finančních zdrojů pocházela v roce 2019 z grantů Evropské komise (DEAR a Erasmus+),
dále od našeho dlouhodobého partnera Nadace Rosy Luxemburgové, z Magistrátu hl. m. Prahy a nově
jsme měli projekt od Ministerstva zemědělství.
Projekt Předluženost v ČR pokračuje také v roce 2020 a je stále financován nadací Bader Philantropies.
Všem patří náš dík za praktickou solidaritu a finanční i jinou podporu.

Zdroje financování Ekumenické akademie, z.s. 2019 (v tis. Kč):
Dary

29

Evropská unie
z toho DEAR subgrant Christian Aid

1 245
862

Magistrát hl. m. Prahy

494

Ministerstvo zemědělství ČR

44

Nadace

1 572

Studijní cesty a vlastní činnost

308

Hospodářská činnost

1 251

Členské příspěvky
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COVID-19
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících
roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. I když v době zveřejnění této
účetní závěrky se situace neustále mění, zdá se, že negativní vliv této pandemie na světový obchod,
na firmy i na jednotlivce může být vážnější, než se původně očekávalo. Aktivity Ekumenické akademie
i provozní náklady jsou financovány především z dotací a darů, proto je její vedení i zaměstnanci
v kontaktu s poskytovateli těchto finančních zdrojů s cílem upravit projekty tak, aby je bylo možné
realizovat i v aktuálních podmínkách a nárok na finanční podporu u schválených projektů na rok
2020 s výhledem do dalších let zůstal zachován. Vedlejší činnost – provozování fairtradového obchodu
Fair & Bio v Praze – byla kvůli opatřením souvisejícím s COVID-19 částečně omezena, provoz je v současné
době opět obnoven. Protože se situace neustále vyvíjí, vedení Ekumenické akademie není v současné době
schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na účetní jednotku. Vedení bude
proto pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění
jakýchkoliv negativních účinků na Ekumenickou akademii a její zaměstnance. Jakýkoli negativní vliv,
respektive ztráty, zahrne účetní jednotka do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020.
Vedení Ekumenické akademie zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a fungování
a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem
k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Ekumenická akademie bude
nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Závěr
Neziskové organizace a občanská společnost nejen v ČR, ale i v dalších nejen evropských zemích
čelí zhoršujícím se podmínkám – čelí více útokům a nenávistným projevům, problémům se zdroji
a financováním, malému uznání za často náročnou a špatně ohodnocenou práci. Často však řeší témata
a problémy, kterým se málokdo věnuje, a plní tak nezastupitelnou roli. Pro Ekumenickou akademii
je o to důležitější pokračovat ve svém poslání, aktivitách a síťování i v dalších letech a tomuto trendu
společně s dalšími spolupracujícími organizacemi, sítěmi a partnery se postavit.

Karolína Silná
V Praze 31. 7. 2020

Přílohy
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2019
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

20

