VÝROČNÍ ZPRÁVA
EKUMENICKÉ AKADEMIE, Z. S.
ZA ROK 2016

Úvod
Rok 2016 byl pro nás v mnohém přelomový. Oslavili jsme 20. výročí založení Ekumenické akademie (EA).
A v květnu se rozloučili s jejím zakladatelem a ředitelem Jiřím Silným, kterému děkujeme za dvacetileté
vedení Ekumenické akademie a těšíme se na další spolupráci s ním jakožto členem výboru EA.
I v roce 2016 jsme pokračovali v realizaci projektových aktivit a pokrývali nejen témata globálního Jihu (fair
trade), ale i podporu na lokální úrovni (sociální ekonomika). Významným přínosem Ekumenické akademie
je tematické propojování, proto se například zabýváme klimatickou změnou jak v zemích rozvojových,
tak i u nás. Podporujeme potravinovou suverenitu, která emancipuje drobné pěstitele ve všech koutech
planety. Ztotožňujeme se s Cíli udržitelného rozvoje, které formulovala OSN, a představujeme možnosti,
jak je uvádět do praxe na místní úrovni.
O alternativách jsme nejen informovali, ale podíleli jsme se i na jejich rozvoji. V našem fairtradovém obchodě
Fair & Bio nebo úzkou spoluprací s družstevní Pražírnou Fair & Bio, která úspěšně pokračuje ve své činnosti.
V rámci podpory potravinové suverenity jsme provozovali druhou sezónu KPZ Ekumenické akademie
(komunitou podporované zemědělství) a odebírali bio zeleninu od naší farmářky Aleny Karafiátové
z ekologického hospodářství Dvůr Vyšínek.
I v loňském roce 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.

Projekty
Většina aktivit EA se i nadále koná v rámci projektů. V roce 2016 jsme paralelně realizovali tři mezinárodní
projekty z programů Evropské komise, jeden projekt financovaný Ministerstvem zahraničních věcí (Česká
rozvojová agentura), dva projekty ve spolupráci s Nadací Rosy Luxemburgové a nově jsme získali grant od
nadace Bader Philantropies. EA se také opět podílela na aktivitách kampaně Česko proti chudobě nebo
České koalice Social Watch.
Přehled projektů a jejich nejvýznamnějších aktivit:

Za férové banány
Mezinárodní projekt Za férové banány
se v roce 2016 dostal do druhého
roku působení. V rámci kampaně jsme
zorganizovali několik seminářů pro
podporovatele myšlenky fair trade,
vyškolili jsme studenty i zástupce měst
a spolků a rozšířili jsme povědomí o tom,
co stojí za jedním banánem. Na základě
výzkumů jsme spustili apel zaměřující se
na společnost Lidl, který vyzýval k odpovědnému dodavatelskému řetězci. Podařilo se nám zmobilizovat
více než 60 000 spotřebitelů, kteří se k výzvě přidali. Společnost Lidl na tuto situaci reagovala zavedením
opatření, která vedou k větší ochraně pracovníků na banánových plantážích.
V polovině roku jsme se vydali na banánové plantáže Panamy a Kostariky, kde jsme navštívili fairtradové
družstvo i pracovníky velkých nadnárodních firem. Z cesty jsme přivezli velkou spoustu materiálů, videí,
fotek a příběhů, které jsme zpracovali do interaktivní webové stránky www.pribehbananu.cz. Spuštění této
stránky doprovázel happening na více než 40 místech po celé republice.
V České republice jsme zaznamenali nové dodavatele fairtradových banánů a více supermarketů se rozhodlo
prodávat alespoň bio banány.
http://www.zaferovebanany.cz
www.pribehbananu.cz

SUSY – evropská kampaň na podporu
sociální a solidární ekonomiky
Kampaň na podporu sociální solidární ekonomiky
začala nabývat v roce 2016 jasné obrysy: na jaře se
podařilo přivézt zástupce iniciativ z Indie a dalších
zemí. Vystoupili na několika akcích včetně konference
v Památníku národního písemnictví na pražském
Strahově, kde se setkalo na 80 podporovatelů sociální ekonomiky: sociálních podnikatelů, učitelů, studentů
a dalších. Pan Ashish Kothari z indického města Pune hovořil o konceptu radikální ekonomické demokracie
a paní Lakshmi Narayanan představila družstvo sběraček odpadu, které spoluzaložila ve stejném městě. Na
akci se podával Ethnocatering, pila káva z Fair & Bio pražírny a sál zdobily Kytky od potoka – všechno příklady

dobré praxe sociální solidární ekonomiky, takové, kdy nejde jen o zisk, ale kromě ekonomického prospěchu je
důležitý ten sociální a environmentální. Na konferenci také vystoupili další řečníci z Francie, Řecka, Slovinska
a Polska a představili příklady ze svých kontextů.
Projekt SUSY se také spolupodílel na organizaci Evropského setkání KPZ (komunitou podporovaného
zemědělství) v Ostravě v září 2016, kde se sešlo na 150 příznivců KPZ — od pěstitelů a aktivistů po výzkumníky
a podílníky — z více než dvaceti zemí.
www.solidarni-ekonomika.cz

Devět miliard u jednoho stolu: podpora role
Evropy při prosazování potravinové a klimatické
spravedlnosti - kampaň Pěstuj planetu
Projekt měl dvě hlavní roviny:
V rámci kampaně Pěstuj planetu jsme pracovali s veřejností a zaměřovali se na posilování povědomí
o udržitelném způsobu života a spotřeby a zesílení tlaku spotřebitelů „zdola“. Na Světový den pro fair trade
14. 5. 2016 se konal druhý ročník úspěšné akce Férová Letná - slavnosti férového a lokálního jídla a pití. Spojili
jsme se mimo jiné s iniciativou Skutečně zdravá škola, která podpořila první ročník oslav Světového dne
potravin (16. října 2016). Do oslav se zapojilo 29 škol - 9 mateřských, 18 základních a 2 střední školy - a přes
5 tisíc dětí a dospělých. Vznikl výukový program “(Vy)pěstuj planetu” pro základní a střední školy a letáky
a informační brožura, které budou sloužit jako zdroj inspirace pro udržitelnou spotřebu i v dalších letech.
Pokračovali jsme rovněž v síťovacích aktivitách, především v rozvoji Iniciativy potravinové suverenity.
Ekumenická akademie dlouhodobě spolupracuje na komunální úrovni s městy, především těmi zapojenými
do kampaně Fairtradová města, školy a církve. Tato spolupráce se nám velmi osvědčuje i při rozšiřování
témat a zasazování fair trade do širšího kontextu (lokální produkce, potravinová suverenita, klimatická
změna). Podařilo se nám navázat úzkou spolupráci se zástupci a zástupkyněmi České pirátské strany, které
témata potravinové suverenity velmi zaujala a cíleně je zapracovávají do svého politického programu
v oblasti zemědělství.
Mnohými oceňovaný výzkum zaměřený na neférové
praktiky obchodních řetězců a zneužívání jejich tržní síly vůči
dodavatelům byl realizován již v roce 2015, ale šíření výstupů
z něj probíhalo i v roce 2016, kdy se například vysílal pořad
České televize Nedej se zaměřený na danou problematiku.
www.pestujplanetu.cz

Města podporují fair trade a udržitelný rozvoj
V roce 2016 se konal již třetí ročník Národní fairtradové konference, na které se sešlo 80 zástupců
a zástupkyň kampaně Fairtradová města, školy a církevní sbory. Národní fairtradovou konferenci jsme
uspořádali 10. listopadu 2016 v Divadle pod Palmovkou společně s Městskou částí Praha 8 a Fairtrade Česko

a Slovensko. Na konferenci s názvem “Výzvy
a cesty k udržitelnosti” jsme se věnovali fair
trade v kontextu cílů udržitelného rozvoje,
klimatické změny a potravinové suverenity.
Poskytli jsme prostor k síťování, a to mezi
zástupci
a zástupkyněmi
zapojených
měst, škol a sborů, neziskových organizací
a obchodníky s fairtradovými výrobky.
Na Národní fairtradové konferenci jsme udělili titul Fairtradová městská část Praha 8 (10. Fairtradové
město v ČR) a titul Fairtradovému sboru CČSH Děčín. Město Valašské Klobouky prošlo na podzim úspěšným
auditem společně s dalším církevním sborem ČCE Moraveč.
V roce 2016 jsme ve spolupráci s úřady (MČ Praha 7, MČ Praha 8 a Třeboň) zorganizovali čtyři semináře na
téma fair trade a Cíle udržitelného rozvoje a vytiskli jsme informační materiály (např. leták Fairtradová
města, aktualizovaný Průvodce kampaní Fairtradová města).
Velmi si vážíme toho, jaké aktivity lidé zapojení do kampaně v jednotlivých městech dělají. Bez jejich vůle
a odhodlání by o tématu fair trade a udržitelném rozvoji nebylo takové povědomí, jako je dnes.

Škola alternativ
Projekt Školy alternativ v roce 2016 pokračoval
v hledání a nabízení témat, která se v české debatě
nevyskytují nebo se vyskytují jen málo a bez levicové
perspektivy. V prvním pololetí byly realizovány
semináře zaměřené na téma klimatické změny nebo
problematiku rasismu. Projekt se také podílel na
realizaci Konference a semináře o sociální a solidární
ekonomice společně s projektem SUSY.
Pokračovali jsme v debatách o situaci české i evropské levice a o jejích alternativách k neoliberálnímu
uvažování spolu s hosty z Británie, Španělska a Polska. O mezinárodní rozměr debaty o nástupu krajní
pravice se pak postarali hosté z Německa a Slovenska.
Při příležitosti 20. výročí založení Ekumenické akademie jsme uspořádali 16. června 2016 ve Studiu Alta
v Praze mezinárodní konferenci „Občanská společnost v zemích Střední a Východní Evropy a současné
výzvy“ a zakončili ji oslavou.
Konference o stavu české levice pak položila základy pro další síťování a vzájemný dialog nestranických
politických aktérů.
V druhém semestru jsme pokračovali tématem feminismu a postavení žen, otázkami privatizační praxe 90.
let. Hlavní událostí konce roku pak byla mezinárodní konference Jaká je budoucnost EU? Demokratický
deficit, Brexit a evropské alternativy, kde bylo představeno hnutí DiEM25 a přes telemost se zúčastnil i jeho
zakladatel a bývalý řecký ministr financí Janis Varufakis. S ním vznikl rozhovor pro Lidové noviny.
www.skolaalternativ.cz

Předluženost v ČR
Spolu s Otevřenou společností o.p.s. jsme v loňském roce zahájili projekt Předluženost v ČR mapující problém
vysoké míry předlužení u nás. Projekt je finančně podporován americkou nadací Bader Philanthropies.
Rostoucí předluženost obyvatel je již delší dobu vnímána jako závažný problém ve většině evropských zemí.
Nekontrolovaný nárůst zadluženosti, která může u mnoha lidí přerůst v předlužení, může snadno ohrozit
stabilitu sociálního systému a tím celé ekonomiky.
Proto jsme se na tuto oblast zaměřili ze tří různých pohledů:
● O
 čima lidí, kteří se dostali do takzvané dluhové pasti. Výstupem je kvalitativní analýza mapující
a popisující životní trajektorie těchto lidí. Výzkum probíhal od dubna do prosince 2016 a zpracovatelem
byl sociologicko-antropologický tým pod vedením Edit Szénássy.
● O
 čima veřejného sektoru, který (ne)sbírá a (ne)analyzuje klíčová data týkající se zadluženosti
a předluženosti v ČR. Výstupem je analýza datových zdrojů v oblasti zadlužení a exekucí. Probíhala od
dubna 2016 do března 2017 a zpracovatelem byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR.
● O
 čima evropských zemí, které tento problém řeší již delší dobu. Výstupem bude studie porovnávající
nejen aktuální přístup různých evropských zemí k institutu oddlužení, ale i okolnosti, které ho utvářely.
Velmi překvapivým zjištěním je fakt, že ač je tento problém tak palčivý a má tolik negativních důsledků,
žádná instituce ho systematicky nemonitoruje a nesleduje. Detailní statistické údaje prakticky neexistují.
Často s odůvodněním, že to nelze či by to bylo velmi časově i finančně náročné.
Z tohoto důvodu jsme doplnili výše uvedené studie o unikátní pohled na exekuce napříč Českou republikou
přes interaktivní mapu. Ta ukazuje, ve kterých částech ČR je tento problém nejpalčivější.
www.mapaexekuci.cz

Další aktivity
Obchod Fair & Bio
Kromě projektových vzdělávacích aktivit zaměřených na fair trade Ekumenická akademie provozuje
fairtradovou prodejnu (Praha – Karlín, Sokolovská 29). Prodejnu vede Daniela Honigmann a dále zde
pracují na chráněných místech Jitka Podzimková a Kateřina Bartušková, vypomáhají dobrovolníci a ostatní
zaměstnanci EA. 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.
Po designové proměně prodejny v roce 2015 jsme se v roce 2016 zaměřili na výběr zajímavých rukodělných
výrobků, který má na starost tříčlenná pracovní skupina. Sortiment potravin je víceméně stálý a vychází
z poptávky zákazníků, nabídka dekoračních předmětů, šperků, textilních a kožených produktů se pravidelně
proměňuje podle trendů, nových inspirací nebo sezóny.
Na místní úrovni jsme posílili spolupráci s Městským úřadem Prahy 8, který v roce 2016 získal titul Fairtradová
městská část. Kromě zajištění občerstvení na různých konferencích a akcích Prahy 8 jsme s podporou městské

části pořádali 4. října 2016 první z řady trhů nazvaných Férový Karlín. Prezentovaly se zde nejen Fair & Bio
obchod a pražírna, ale také místní neziskové organizace a chráněné dílny či férové textilní výrobky. Férové
trhy by se měly konat pravidelně i v roce 2017 na různých místech na Praze 8.
Fair & Bio obchod se s prodejním stánkem prezentoval na mnoha akcích - zde jen několik příkladů: Férová
Letná (14. 5.), Sustainability Day (12. 6.), Zažít Karlín jinak (17. 9.), 2. fairtradový miniveletrh v rámci
Národní fairtradové konference (10. 11.), farmářské trhy v Karlíně. Mezi naše zákazníky patří například PPS
Advertising z Ostravy, pražská pobočka Deloitte Advisory, spolek Junák – český skaut, podařilo se nám získat
veřejnou zakázku od Ministerstva práce a sociálních věcí.
Propagace kromě prodejních akcí probíhala především přes facebook obchodu, profil na stránkách
www.greenglasses.cz (i v tištěné publikaci Prague green city guide), pokračovala spolupráce s Radiem 1.

Družstevní pražírna kávy Fair & Bio
EA vznik družstva iniciovala a je jeho členem, obě organizace úzce spolupracují. Družstevní pražírna praží
od ledna 2014 fairtradové kávy v bio kvalitě. Pražírna zaměstnává dvě osoby ve vedení (vedoucím je Martin
Třešňák) a pět znevýhodněných pracovníků a pracovnic v provozu. Důležitým partnerem a členem družstva
je nadále Vyšší Hrádek, p.s.s. Pražírna dodává kávu kavárnám, maloobchodním prodejnám, firmám. Pro
firmy pražírna nabízí i náhradní plnění.
Další informace, nabídka a e-shop: www.fair-bio.cz

Propagace a mediální aktivity
Naši práci jsme se snažili v loňském roce také intenzivně medializovat.
Téma neférových obchodních praktik a sociální a solidární ekonomiky se objevilo v průběhu roku ve třech
pořadech České televize Nedej se: Jak to vyřešil trh, Manifest jiné práce, Svépomoc, spolupráce a solidarita.
Celostátní deníky se věnovaly kampani Za férové banány (ihned.cz, lidovky.cz) a zprávě Social Watch (denik.
cz a e15.cz), která každoročně předkládá monitoring nerovností v české společnosti a na jejímž vzniku se
pravidelně podílíme. V průběhu roku jsme pokračovali ve spolupráci s časopisem Sedmá generace, A2,
Pravým domácím časopisem a Radiem 1. I naše prodejna se objevila v ČT, a to hned na začátku roku v pořadu
pro děti Planeta Yo.
O akcích informujeme pravidelně na webu EA (www.ekumakad.cz) i facebooku (https://www.facebook.
com/ekumakad), popřípadě stránkách jednotlivých projektů. Rozesíláme také pozvánky a informace přes
několik adresářů.
EA vydala i v loňském roce řadu publikací, které jsou na webových stránkách ke stažení.

Členové a partneři
Členské organizace
Církve: Československá husitská; Pravoslavná; Starokatolická; Obec křesťanů.
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:
● O
 IKOSNET ( dříve Ekumenické sdružení akademií a laických center v Evropě - EAALCE),
● E
 URODAD, evropská síť organizací zabývajících se oddlužením a rozvojem
● Č
 eské fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS, zakládající člen)
● S OCIAL WATCH, z.s. (zakládající člen)
● F air Trade Česko a Slovensko (dříve Asociace pro Fair Trade, zakládající člen)
● K
 limatická koalice (zakládající člen)
● E
 A je jedním z iniciátorů kampaně Česko proti chudobě a podílí se na její činnosti
● E
 A je členem sítě pro sociální podnikání TESSEA
● E
 A se podílí na aktivitách ekumenické sítě Oikotree
● E
 A je také součástí české koalice Milostivé léto (Jubilee)
● E
 A je zakládajícím členem sítě ČKES – (Česká křesťanská environmentální síť)
V rámci projektů a kampaní EA spolupracuje s řadou dalších českých i zahraničních neziskových organizací,
partnerů a externích spolupracovníků.

Tým Ekumenické akademie
Výbor EA
Složení výboru EA se během roku 2016 změnilo vzhledem ke změně na pozici ředitele/ky - Jiří Silný skončil
ve funkci ředitele dne 31. 5. 2016 a od 1. 6. 2016 nastoupila do funkce ředitelky Karolína Silná a stala se
tak z titulu funkce členkou výboru. Na řádné členské konferenci konané 15. 6. 2016 byl Jiří Silný doplňovací
volbou zvolen členem výboru EA. Další členové výboru byli: Milan Horák (předseda), Bohuslava Boučková
(místopředsedkyně), Tomáš Tožička, Hana Tonzarová a Patrik Eichler. Podle stanov tvoří výkonnou radu
Ekumenické akademie předseda (M. Horák), místopředsedkyně (B. Boučková) a ředitel/ka (J. Silný / K. Silná).
Výbor se sešel v roce 2016 celkem třikrát - 20. 4., 15. 6. a 21. 12.

Pracovníci a pracovnice EA
V průběhu roku 2016 v EA pracovali:
Jiří Silný - ředitel (do června 2016)
Karolína Silná - p
 rojektová koordinátorka /
ředitelka (od června 2016)
Katarína Petránková - finanční manažerka
Veronika Bačová - PR manažerka a projektová koordinátorka
Markéta Vinkelhoferová - projektová koordinátorka
Pavla Kotíková - projektová koordinátorka
Lenka Černínová - projektová koordinátorka
Daniela Honigmann - manažerka prodejny Fair & Bio
Jan Májíček - koordinátor projektu Škola alternativ
Barbora Trojak - projektová koordinátorka
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 2016 jsme hospodařili s celkovou částkou 10.331.126 na straně nákladů a 10.291.821 na straně výnosů,
rozdíl činil -40.305. Podrobné údaje jsou v přiloženém Výkazu zisků a ztrát a v Rozvaze.
Výsledek hospodaření vykazuje ztrátu, která však není příliš vysoká. Zároveň se podařilo udržet výši vlastních
zdrojů přibližně na úrovni z předchozího roku.

Hospodářské
výsledky

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

500.000

-174.000

115.000

448.000

-482.000

771.000

-40 305

Důležitým ukazatelem je vývoj vlastních zdrojů

Vlastní
zdroje

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-315.000

-489.000

-374.000

+147.000

-90.000

436.000

395.877

Sponzoři a dárci
Většina našich finančních zdrojů pocházela i v roce 2016 z grantů Evropské komise, které přicházejí
prostřednictvím vedoucích organizací jednotlivých mezinárodních projektů. Kofinancování projektu Za
férové banány a Devět miliard u jednoho stolu pocházelo od České rozvojové agentury (Ministerstvo
zahraničních věcí), projekt SUSY kofinancování pro rok 2016 opět nezískal.
Projekt Města podporují fair trade a udržitelný rozvoj byl financován Českou rozvojovou agenturou (MZV)
v rámci tuzemských dotací.
Do března 2016 trval mimořádný grant od německé evangelické rozvojové agentury Brot für die Welt,
kterým se podařilo částečně vyřešit výpadek kofinancování evropských projektů ze strany ČRA v roce 2015.
Projekt Předluženost v ČR, který pokračuje ještě v roce 2017, je financován nadací Bader Philantropies.
Pravidelným partnerem je také Nadace Rosy Luxemburgové, která podporuje projekt Škola alternativ.
Příspěvky jsme dostali v loňském roce také od soukromých dárců.
Všem patří náš dík za finanční i jinou podporu. Seznam dárců je uveden v příloze.

Závěr
V roce 2016 EA oslavila dvacet let činnosti a aktivity realizované v tomto roce byly velmi pestré - stejně
tak, jako bylo pestrých uplynulých 20 let. Od “malé” praktické aktivity, jakou je provozování vlastní KPZky,
po spoluorganizování Evropského setkání KPZek v Ostravě. Od lokální slavnosti Férová Letná po výpravu
na banánové plantáže Kostariky a Panamy. Od spolupráce s Prahou 8 nebo Českou pirátskou stranou po
konferenci o budoucnosti Evropské unie a demokracie. A mnoho dalších.
I přes intenzivní psaní a podávání projektových žádostí v roce 2016 - jak evropských, tak tuzemských - se
však nepodařilo získat víceleté projekty a financovaní aktivit v budoucnu je tak poměrně nejisté. Zároveň
se podařilo získat na rok 2017 projekty od nových donorů (Úřad vlády, Magistrát hl. m. Prahy) a EA se snaží
intenzivně řešit další možnosti financování.
Díky rozšiřování témat a jejich zasazování do různých kontextů tak kromě nových možností financování EA
získává také nové partnery a díky tomu může také dále rozvíjet svou roli síťovací organizace, která vytváří
prostor pro propojování a dialog.

Karolína Silná
V Praze 15. 5. 2017

Přílohy
Zdroje financování
Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát
Výrok auditora

Zdroje financování Ekumenické akademie, z.s. 2016 (v tis. Kč):
Dary

328

Evropská unie

4 919

Česká rozvojová agentura/MZV

1 378

Nadace

1 802

Studijní cesty
Hospodářská činnost (Fair & Bio obchod)

856
1 381
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