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Úvod 

V roce 2013 se Ekumenické akademii dařilo pokračovat v pozitivním trendu z předchozího roku. 

Zlepšila se ekonomická situace, díky novým projektům se zvýšil rozsah našich aktivit a rozšířil se tým 

pracovníků. Také naší fairtradové prodejně se dařilo a po dlouholetém úsilí se také podařilo 

rozběhnout činnost obchodního družstva Fair & Bio a jeho pražírny.   

Ukončené projekty  

V roce 2013 byly ukončeny aktivity několika projektů. V některých případech ještě dobíhá vyúčtování a 

uzavírání zpráv o činnosti.  

 Budoucnost energie v České republice  

Cílem projektu bylo prohloubit českou debatu o energetické politice. V rámci projektu se konala konference a 

seminář, připravován je sborník příspěvků. Projekt koordinovali Jan Májíček a Karolína Silná. Projekt byl 

financován z prostředků Nadace Rosy Luxemburgové.   

 Pražská škola alternativ  

Projekt z grantu Nadace Rosy Luxemburgové probíhá už od roku 2011 vždy ve dvou semestrech. V roce 2013 

jsme se v prvním pololetí věnovali tématům veřejných statků (zdravotnictví, potraviny, práce, udržitelná 

ekonomika) a aktuálním problémům: rasismu, ekonomické krizi v Řecku. V druhém pololetí byl hlavním 

tématem nepodmíněný základní příjem – podpořili jsme tak i v té době vrcholící evropskou občanskou 

iniciativu, která bohužel neshromáždila dostatek podpisů. Některé texty jsou publikovány ve sbornících, které 

jsou dostupné i ke stažení na stránkách akademie. Debaty se zpravidla zaznamenávají a lze je zhlédnout na TV 

Solidarita.  Na projektu spolupracují další organizace: ProAlt, Centrum globálních studií, Alternativa zdola, 

Eurosolar, Socialistický kruh, Socialistická solidarita, Nová antikapitalistická levice a Masarykova demokratická 

akademie.  V loňském roce projekt koordinoval Jan Májíček. 

 

 Aktivní občané visegrádských zemí 

Projekt zaměřený na aktivaci občanů nabídl zajímavá školení a výměnná setkání pro zájemce z Maďarska, 

Slovenska, Polska, Velké Británie a Česka.  Základní financování bylo z Visegrádského fondu, dofinancování od 

Britské rady. Projekt koordinoval Jan Májíček. 

 

 Jde to i jinak  

Náplní projektu bylo vzdělávání dospělých v oblasti lidských práv a pro nás to znamenalo i možnost pokračovat 

v publikování materiálů Social Watch. Kromě toho se pořádaly semináře, hudební a filmový festival. Vznikl také 

informační spot a videa. Projekt byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Aktivity trvaly 
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do října 2013, v současné době se dokončuje vyúčtování. Partnery projektu byly Gender Studies a Nesehnutí. Za 

EAP koordinuje Karolína Silná. 

 

 Dramatická klimatická změna a Afrika 

U tohoto projektu došlo ke konečnému schválení závěrečné zprávy ze strany Evropské komise.  

 

Pokračující projekty 

 Česko proti chudobě: nejvýznamnější česká kampaň nevládních organizací. Akademie je jedním 

z iniciátorů této kampaně a patří také k užší skupině projektových partnerů, kteří se 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.  

 

 Pokračování Pražské školy alternativ v prvním pololetí letošního roku se věnuje otázkám 

daňové spravedlnosti. Proběhly už dvě konference na půdě Sněmovny a třetí se připravuje na 

červen. Záznamy z akcí jsou k dispozici na TV Solidarita.  

Čtyři projekty financované Evropskou komisí a zaměřené na rozvojové vzdělávání, začaly v lednu nebo únoru 

2013 a trvají tři roky. Pro rok 2013 všechny získaly potřebné kofinancování (25 %) z prostředků České rozvojové 

agentury. Jsou to tyto projekty: 

 Globální férovost – školy jako aktéři změny  

Projekt se zaměřuje zejména na podporu globálního vzdělávání ve školách a na další rozšíření 

certifikace fairtradových škol. Partneři jsou z větší části stejní jako v předchozím projektu (Německo, 

Rakousko, Velká Británie). Za EAP projekt koordinuje J. Silný. 

 TriNet Global – obce, podnikatelský sektor a univerzity jako činitelé změny  

Zčásti jde o stejné partnery jako v předchozím projektu (navíc je Dánsko a Maďarsko), ale zaměření je 

širší. Ve spolupráci s městy, malými a středními podniky, školami a univerzitami půjde o prosazování 

konceptů udržitelného rozvoje na lokální úrovni, v podnikání i ve vzdělávání. Partnerskou obcí u nás 

původně měla být Praha 2, kvůli změnám ve vedení radnice ale po dlouhých jednáních byla schválena 

v Bruselu změna partnera, kterým je nakonec Praha 3. Projekt koordinoval do března 2014 Patrik 

Eichler, nyní pokračuje Barbora Chmelová. 

 Make Chocolate Fair! – Za férovou čokoládu. Kampaň za větší spravedlnost v globálním obchodu 

s kakaem a čokoládou  
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Celoevropská kampaň zaměřená na velké producenty čokolády. Požadavkem je, aby se zlepšily 

podmínky zemědělců na kakaových plantážích. Dalším cílem kampaně je rozšíření spotřeby fairtradové 

čokolády. K projektovým aktivitám patří petice a okružní cesta čokoládového autobusu po patnácti 

zemích Evropy. Projekt koordinuje Markéta Vinkelhoferová. 

 Prosazování fairtradových politik v rámci EU  

Projekt s řadou zahraničních a jedním českým partnerem, kterým jsou NaZemi. Cílem projektu je využít 

voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 k oslovení kandidátů a zvolených poslanců, aby 

podporovali fair trade v politikách EU. Projekt koordinuje Barbora Mrázková, která zároveň koordinuje 

spolupráci s NaZemi.  

 

Nové projekty 

 Stůl pro devět miliard 

Dodatečně schválený evropský projekt s partnery z Itálie, Německa, Anglie a dalších zemí, který se zaměřuje na 

potravinovou bezpečnost a suverenitu v rozvojových zemích. Projekt začal v březnu 2014 a je plánován na tři 

roky. Koordinátorkou projektu je Karolína Silná.  

 

Připravované projekty 

V současné době připravujeme tři evropské projekty rozvojového vzdělávání, které prošly do druhého kola 

rozhodování. Jeden je zaměřen na podporu partnerství měst mezi Severem a Jihem, druhý na prosazování 

solidární ekonomiky jako udržitelného konceptu rozvoje a třetí na podmínky při pěstování tropického ovoce. 

Dále chystáme další semestr Pražské školy alternativ, který by měl být zaměřen na seznámení s progresivními 

levicovými proudy v Evropě.  

Fair trade 

Kromě vzdělávacích aktivit zaměřených na fair trade, které se vyskytují ve většině našich projektů, EAP dále 

provozuje prodejnu na Sokolovské 29. Vedoucí prodejny je Daniela Honigmannová, v prodejně pracuje Jitka 

Podzimková na chráněném místě a vypomáhají dobrovolníci a zaměstnanci akademie. Zboží prodáváme nejen 

v kamenném obchodě, ale i při stánkovém prodeji při řadě akcí spojených s projekty nebo i samostatných.  

V roce 2012, kdy ještě dobíhala velkoobchodní činnost, byl obrat 2.139.000 Kč, v roce 2013 dosáhl obrat, 

tentokrát už jen maloobchodní, výše 1. 478.000 Kč. Přitom se zvýšil kladný výsledek hospodaření z 21.000 Kč na 

292.000 Kč. To znamená, že obchod už stabilně přináší zisk.   
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Obchod má vlastní webovou stránku (http://www.obchodfairbio.cz/) a facebookový účet 

(https://www.facebook.com/fairbio.cz) a v průběhu loňského roku začal rozesílat Lísteček – informační bulletin 

pro zákazníky.  

Pražírna obchodního družstva Fair & Bio, jehož vznik EAP iniciovala, zahájila činnost v druhé polovině roku 2013 

v Kostelci nad Labem a od ledna 2014 nabízí čtyři druhy pražené fairtradové  kávy. Pražírna zaměstnává tři 

osoby ve vedení (vedoucím je Martin Třešňák) a pět hendikepovaných pracovníků a pracovnic v provozu. 

Důležitým partnerem a členem družstva je Vyšší Hrádek, p.s.s. Informace a nabídka jsou k nalezení na 

http://www.fair-bio.cz/. 

Aktivity 

EA 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. V našem interním kalendáři akcí je za loňský rok přes sto položek, nepočítaje v to pravidelné 

každotýdenní porady týmu.   

O akcích informujeme pravidelně na našem webu (www.ekumakad.cz) i facebooku 

(https://www.facebook.com/ekumakad) a rozesíláme také pozvánky a informace přes několik adresářů.  

V přípravě je nový web pro program Pražská škola alternativ a chystáme se také obnovit důkladně web EA.  

EA vydala i v loňském roce celou řadu publikací, které jsou na stránkách ke stažení a v rámci projektů 

produkovala dva klipy. Kampaň za férovou čokoládu propagoval předvánoční klip 

http://cz.makechocolatefair.org/news/vanocni-spot-cokoladove-kampane 

Sociálním právům se věnoval projekt Jde to i jinak : https://www.youtube.com/;?v=CDKIlRt53_g 

Kromě klipu vznikly i rozhovory se zajímavými osobnostmi:  

https://www.youtube.com/channel/UC1Ky6dpOV0ye8LhT3VSjJsg 

 

Členové a partneři 

Členské organizace  

Církve: Československá husitská; Pravoslavná; Starokatolická; Obec křesťanů. 

Další členové: Unie katolických žen, o.s., Mariona, o.s.  

Zahraniční členové: Evangelická akademie Míšeň, Ekumenické informační centrum v Drážďanech, Sdružení 

evangelických akademiků (SRN); Betriebsseelsorge Oberösterreich (Linec, Rakousko).    

 

https://www.facebook.com/fairbio.cz
http://www.fair-bio.cz/
http://www.ekumakad.cz/
https://www.facebook.com/ekumakad
http://cz.makechocolatefair.org/news/vanocni-spot-cokoladove-kampane
https://www.youtube.com/;?v=CDKIlRt53_g
https://www.youtube.com/channel/UC1Ky6dpOV0ye8LhT3VSjJsg
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Individuální členové 

V evidenci akademie jsou tři desítky členů individuálních. 

Členství akademie v jiných organizacích  

 

EA 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 (EA je koordinátorem) 

 Fair Trade Česko a Slovensko (dříve Asociace pro Fair Trade, zakládající člen) 

 EA je také součástí české koalice Milostivé léto (Jubilee) 

 EA je jedním z iniciátorů kampaně Česko proti chudobě a podílí se na její činnosti  

 EA je zakládajícím členem české Klimatické koalice 

 EA se podílí na aktivitách ekumenické sítě Oikotree  

 EA je členem sítě ČKES – (Česká křesťanská environmentální síť) 

 EA je členem sítě pro sociální podnikání TESSEA 

 

Tým akademie 

Kuratorium a revizní komise 

Kuratorium, zvolené na dvouleté období v roce 2013 pracovalo ve složení: Hana Tonzarová, Milan Horák 

(předseda), Tomáš Tožička, Bohuslava Boučková, Patrik Eichler + Jiří Silný z titulu funkce. Kuratorium se sešlo 

v roce 2013 ke třem poradám.   

Revizní komisi, zvolenou na stejné období, tvořili Robert Mimra a Jana Krajčiříková 

Pracovníci 

V průběhu rok v EA pracovali:  

Jiří Šteg, Veronika Bačová, Patrik Eichler, Karolína Silná, Jan Májíček, Barbora Mrázková, Markéta 

Vinkelhoferová, Jiří Silný, Daniela Honigmannová a Jitka Podzimková v pracovním zařazení, které se v některých 

případech měnilo v závislosti na potřebách projektů. Řada osob se zapojila do projektových aktivit na základě 

dohod o provedení práce.  
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V současné době je stav zaměstnanců EAP následující: 

 Barbora Mrázková, Karolína Silná, Barbora Chmelová, Jana Fantová, Markéta Vinkelhoferová, Daniela 

Honigmannová, Jitka Podzimková, Jan Májíček, Jiří Silný.  

 

Na rodičovské dovolené 

 Mgr. Katarina Petránková (Kucharská), na rodičovské dovolené od listopadu 2011 

 

Spolupracovali jsme s  dobrovolníky, zejména v obchodě a při prodejních akcích. 

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

 

Hospodaření 

V roce 2013 pokračoval trend z roku 2012 a hospodařili jsme se ziskem.   

Obrat 

V roce 2012 jsme hospodařili s celkovou částkou 5 878 000 Kč (3 740 000 projekty, 2 139 000  hospodářská 

činnost). V roce 2013 došlo k výraznému zvýšení díky novým projektům. Celková částka byla 8 606 000 na 

straně nákladů a 8 926 000 na straně výnosů, rozdíl činil plus 320 000.  Rozdělení mezi hlavní a vedlejší činnosti 

je uvedeno v tabulce.   

Výsledek hospodaření: 

Výsledek hospodaření ve srovnání s rokem 2012 ukazuje rostoucí význam fairtradového obchodu pro posílení 

ekonomické stability EA a dává tak naději, že se postupně zbavíme i závazků, které akademie má (658.000 

v položce B III.4  Rozvahy).  

 Rok 2012 Rok 2013 

Hlavní činnost (vzdělávací 

projekty):   

94.000 29.000 

Hospodářská činnost (fair trade): 21.000 292.000 

Celkem 115.000 320.000 

 

Rozložení nákladů a výnosů je uvedeno v přiloženém Výkazu zisku a ztráty a další přílohou je Rozvaha, uvádějící 

aktiva a pasíva.   
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Sponzoři a dárci 

Naším sponzorem byla zejména Evropská komise, která financovala většinu našich projektů. Kofinancování 

evropských projektů pocházelo od České rozvojové agentury a od soukromých dárců.  Důležitá je nyní už 

dlouhodobá spolupráce s Nadací Rosy Luxemburgové, která má vyhlídky i na další pokračování. V roce 2013 

jsme také získali granty od Visegrádského fondu, Britské rady a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Závěr  

Rok 2013 byl pro EA úspěšný zejména díky vydařenému získávání nových projektů. Projekty jsou úspěšně 

nastartovány, jak ukazuje množství aktivit, které většinou přesahuje původní plány. V roce 2014 přibyl ještě 

další projekt, takže v letošním a příštím roce bude činnosti ještě přibývat. Zároveň pokračujeme v hledání 

dalších možností v práci pokračovat a doufáme, že budeme opět úspěšní.  

Kondice pracovního týmu je dobrá, i když z různých důvodů jsme se zase nevyhnuli některým změnám, daří se 

nám nacházet kvalifikované a motivované nové pracovnice. Naše genderová rovnováha je ovšem poněkud 

vychýlena.  

Máme tak dobré vyhlídky, že i v nadcházejícím období dokážeme naplňovat své poslání, jak jsme je formulovali 

v konzultačním procesu, který probíhal po několik měsíců loňského roku:  spravedlnost, emancipace, 

alternativy.  

Přílohy 

Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát 

Seznam dárců  

 

V Praze 14. 5. 2013 


