VÝROČNÍ ZPRÁVA EKUMENICKÉ AKADEMIE, Z.S.
ZA ROK 2014

Úvod
V roce 2014 Ekumenická akademie (EA) dále rozšiřovala svou činnost a rozsah uskutečněných aktivit se
zdvojnásobil oproti předchozímu roku. Rozšířil se i tým spolupracovníků a EA se tak dařilo pokračovat v
pozitivním trendu z předchozího roku. Ekonomické výsledky nejsou takové, jaké bychom si přáli, ale je tomu
zejména proto, že jsme v loňském roce řešili a vyrovnávali některé starší problémy. Podařilo se nám také uvést
stanovy EA do souladu s novým Občanským zákoníkem a změnili jsme právní formu na zapsaný spolek.

Projekty
Většina aktivit EA je spojena s projekty. Díky velkému počtu paralelně běžících projektů můžeme rozšiřovat
naše aktivity a mít větší dosah a dopad. Některé projekty jsou dlouhodobé, další pokračovaly z roku 2013, další
byly zahájeny v roce 2014 a vždy také připravujeme nové projektové žádosti pro budoucí období.

Dlouhodobé a pokračující projekty


Česko proti chudobě

Nejvýznamnější česká kampaň rozvojových nevládních organizací. EA je jedním z iniciátorů jejího vzniku a patří
také k užší skupině projektových partnerů, kteří se podílejí na vytváření koncepcí a na jejím 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 a koordinuje ho Tomáš Tožička
z organizace Educon.
www.ceskoprotichudobe.cz



Škola alternativ

Projekt občanského a politického vzdělávání financovaný z grantu Nadace Rosy Luxemburg probíhá už od roku
2011 vždy ve dvou semestrech, zpočátku pod jménem Pražská škola alternativ. Protože ale rozšiřujeme
působení i mimo Prahu, změnili jsme název celého projektu na Školu alternativ.
V roce 2014 jsme se soustředili na několik oblastí. Tu první tvořily hospodářské otázky spojené zejména s
daňovým systémem, daňovými ráji a možnými alternativami k současnému systému. V průběhu prvního
pololetí jsme v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zorganizovali tři konference, na kterých vystoupila řada
domácích i zahraničních hostů. Z českých expertek a expertů to byli ekonomka Ilona Švihlíková, rozvojový
pracovník Tomáš Tožička, ekonom a člen poradního týmu Úřadu vlády ČR Aleš Chmelař, analytik ČMKOS
Jaroslav Šulc a ekonomka Květa Lauterbachová. Mezi zahraničním hosty byli ekonomický expert řecké strany
SYRIZA Kostas Papas, Marcin Wojtalik z polského Institutu globální odpovědnosti, Piotr Janiszewski z Nadace
Rosy Luxemburg.
V druhém semestru jsme otevřeli téma vznikání nových levicových stran ve Východní Evropě. Bor Kirn a Kira
Cerjak přijeli ze Slovinska představit Sjednocenou levici, koalici řady stran, která uspěla ve volbách do
národního parlamentu. Z Ukrajiny přijel Zachar Popovič a mluvil o roli levice v současné krizi, o Majdanu a roli
Ruska. Druhým aktuálním tématem byla chystaná Transatlantická obchodní a investiční úmluva (TTIP) mezi USA
a EU. Na tu se zaměřili dva ekonomičtí experti, z ČR Ilona Švihlíková a z Polska Marcin Wojtalik.
Záznamy z debat a další materiály jsou dostupné na webu projektu.

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.
www.skolaalternativ.cz

V lednu a únoru roku 2013 byly zahájeny čtyři projekty zaměřené na globální rozvojové vzdělávání. Jsou
financovány Evropskou komisi a trvají do konce roku 2015. Pro všechny projekty jsme na rok 2014 izískali
potřebné kofinancování (25 %) z prostředků České rozvojové agentury. Jedná se o následující projekty:

•

Globální férovost – školy jako aktéři změny

Projekt se zaměřuje zejména na podporu globálního vzdělávání ve školách a na zapojování škol do kampaně
Fairtradové školy. V rámci projektu spolupracujeme s partnery z Německa, Rakouska, Maďarska a Velké
Británie. V České republice zahrnula spolupráce v rámci projektu celkem 29 škol různého typu. Z toho osm škol
usilovalo o získání titulu Fairtradová škola a pět škol v roce 2014 titul získalo. Uskutečnili jsme několik desítek
aktivit ve školách a se školami. Vytvořili jsme informační leták o fair trade pro použití ve školách a zahájili jsme
přípravu adaptace vzdělávacího programu klimatická snídaně od partnerské organizace KATE z Berlína tak, aby
ho bylo možné používat pro globální vzdělávání v českých školách.
Za EA projekt koordinuje Jiří Silný spolu s Danielou Honigmann a od letošního roku, který je pro projekt rokem
závěrečným, na něm pracuje také Veronika Bačová.
www.ekumakad.cz/cz/projekty/globalni-ferovost



TriNet Global – místní samospráva, podnikatelský sektor a univerzity jako nositelé
změny

Ve spolupráci s městy, malými a středními podniky, školami a univerzitami prosazuje projekt koncepty
udržitelného rozvoje na lokální úrovni, v podnikání i ve vzdělávání. Vedle zahraničních organizací z Německa,
Rakouska, Maďarska a Dánska je partnerem projektu městská část Praha 3.
V rámci projektu jsme navázali spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ministryně Michaela
Marksová se osobně angažuje v podpoře fair trade a usiluje o to, aby fair trade podporoval celý její úřad. I díky
této iniciativě MPSV jsme ve spolupráci s organizacemi Fairtrade Česko a Slovensko a s NaZemi vytvořili
koncept Fairtradový úřad, který umožní i institucím získat titul, který už mají města, školy nebo církevní
organizace.
V rámci kampaně Fairtradová města jsme se v roce 2014 podíleli na udělení titulu dalším třem městům Mladá
Boleslav, Chrudim a Třebíč.
Rovněž jsme spolupořádali druhou národní fairtradovou konferenci 16. 10. v Brně které se účastnil i zakladatel
kampaně Fairtradová města, Bruce Crowther z Velké Británie.
Projekt koordinoval Patrik Eichler, který byl vystřídán Barborou Chmelovou. Projektové práce se také účastnila
Jana Valečková (Fantová).
www.ekumakad.cz/cz/projekty/trinet



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

Kampaň upozorňuje na nerovnosti v byznysu s kakaem a čokoládou: neudržitelné podmínky při pěstování kakaa
a chudobu drobných farmářů v zemích globálního Jihu zatímco velké nadnárodní společnosti se těší vysokým
ziskům. Cílem kampaně je aktivizovat veřejnost - zejména mladé spotřebitele, aby prostřednictvím mezinárodní
petice vzkázali zpracovatelům čokolády, aby přistoupili k používání eticky vypěstovaného kakaa. Hlavními
partnery projektu jsou kromě Ekumenické akademie německá organizace Inkota, rakouský Südwind a estonské
Mondo.
Díky řadě aktivit se podařilo zapojit do podpory kampaně mnoho aktérů občanské společnosti po celé Evropě a
v červnu 2015 se naplnil jeden z hlavních cílů: 100.000 podpisů na mezinárodní petici, která požaduje po
zpracovatelích čokolády větší odpovědnost k jejich dodavatelům.
U nás se do kampaně zapojily nevládní organizace, Fairtradové školy, města a církevní sbory. Po celé zemi
proběhlo mnoho besed a čoko-workshopů, stávky Mikulášů anebo jedinečné turné čoko-auta tzv. ČokoTůr.
Celá kampaň měla dobré mediální pokrytí (Právo, idnes, Deníky, ČT, TV Nova, Český rozhlas, Rádio 1 apod.).
Projekt koordinují Markéta Vinkelhoferová a Pavla Kotíková.
www.zaferovoucokoladu.cz



Prosazování fairtradových politik v rámci EU (kampaň Volím fair trade)

Cílem projektu bylo využít voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 k oslovení kandidátů a zvolených
poslanců, aby podporovali fair trade v politikách EU. Na projektu se podílí řada zahraničních partnerů a jeden
český (NaZemi).
V rámci projektu spustily v roce 2014 EA a NaZemi kampaň Volím fair trade. Během ní proběhl happening
Férová snídaně ve vašem městě (oslava Světového dne pro fair trade), které se zúčastnilo 4.500 lidí na 115
místech v ČR a informovalo o ní přes 300 mediálních výstupů včetně Událostí ČT. V rámci kampaně Volím fair
trade jsme také oslovovali kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu, aby se zavázali k podpoře fair
trade. Kampaň podpořilo 45 českých kandidátů a kandidátek do EP, 7 z nich bylo ve volbách zvoleno a nadále s
námi spolupracují. Kampaň byla úspěšná v celé Evropě, celkem ji podpořilo 430 kandidátů a kandidátek z 16
zemí EU, včetně např. Martina Schulze nebo Jean-Claude Junckera. V průběhu kampaně proběhly dva kulaté
stoly s kandidáty a kandidátkami na témata TTIP a důstojné mzdy a natočili jsme několik videorozhovorů.
Projekt koordinuje Barbora Mrázková.
www.volimfairtrade.cz



Devět miliard u jednoho stolu: podpora role Evropy při prosazování potravinové
a klimatické spravedlnosti

Dodatečně schválený evropský projekt s partnery z Itálie, Německa, Anglie a dalších zemí, který se zaměřuje na
potravinovou bezpečnost a suverenitu v zemích globálního Jihu.
Cílem projektu je přispět k posílení role Evropy při zajištění spravedlivého a udržitelného globálního systému
produkce a distribuce potravin. Mezi dílčí cíle patří zvýšení zapojení spotřebitelů, firem a politických aktérů z 12
evropských zemí do podpory spravedlivějšího a udržitelnějšího spotřebitelského chování, praktik podporujících
drobné producenty a potravinovou bezpečnost. V české části projektu probíhalo v roce 2014 především
síťování s relevantními organizacemi. Kromě organizací, se kterými již dlouhodobě spolupracujeme, jsme

navázali užší spolupráci s Pro-Bio Ligou. V listopadu pak úspěšně proběhl kulatý stůl Jak (spolu)pracovat a
propagovat odpovědnou spotřebu, na který navazovala v roce 2015 další setkání. Společně s Pro-Bio Ligou,
Trastem pro ekonomiku a společnost a Katedrou environmentálních studií MU jsme připravovali Otevřený
prostor na téma Jídlo, zemědělství, krajina, který proběhl na přelomu ledna a února 2015.
Koordinátorkou projektu je Karolína Silná, od října do prosince byla v projektu částečně zapojena i Marie
Kalousová.

Fair trade
Vždy jsme se snažili nejen veřejnost o fair trade vzdělávat, ale zároveň ho také uvádět do praxe. A proto také
provozujeme jeden z mála fairtradových obchodů v Česku. V roce 2011 jsme založili družstvo Fair&Bio, které
provozuje pražírnu fairtradové kávy.

Obchod Fair&Bio
Náš obchod má bezpochyby nejširší nabídku fairtradových (potravinových i řemeslných) výrobků v ČR.
Prodáváme zde produkty od tradičních fairtadových organizací a obchodníků (EZA, El Puente, Traidcraft, Divine
apod.). Sortiment jsme v loňském roce rozšířili o kávu z družstevní pražírny Fair&Bio, jejíž je EA členem. Rovněž
pokračuje přímý dovoz řemesel (především plstěných výrobků) od organizace Mary a Martha v Mongolsku,
šperků z organizace Umtha a svíček z organizace Nobunto (obě z Jihoafrické republiky).
Vedoucí obchodu je Daniela Honigmann, dalšími zaměstnankyněmi jsou Jitka Podzimková a Kateřina
Bartušková na chráněném místě. V obchodě rovněž vypomáhají dobrovolníci a dobrovolnice, případně lidé z
EA. Zboží prodáváme také při stánkovém prodeji na řadě akcí (festivaly, trhy, osvětové akce).
V roce 2014 došlo k poklesu výnosu: 1.306.000 vůči 1. 478.000 Kč. Přitom se zvýšil kladný výsledek hospodaření
z 21.000 Kč na 292.000 Kč.
Obchod sídlí na adrese:
Sokolovská 29, 186 00 Praha 8 (poblíž metra Florenc) a má vlastní webovou stránku a Facebookový účet
www.obchodfairbio.cz, www.facebook.com/fairbio.cz

Pražírna Fair&Bio
Pražírna obchodního družstva Fair&Bio, jehož vznik EA iniciovala, zahájila činnost v druhé polovině roku 2013 v
Kostelci nad Labem a od ledna 2014 nabízí čtyři druhy pražené fairtradové a bio kávy z Ugandy, Hondurasu,
Nicaragui a Guatemaly. Pražírna v loňském roce zaměstnávala 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. Pražírna získala v soutěži grant ČSOB, který umožnil financovat ekonomické poradenství od
organizace P3 a obdržela sponzorský dar v podobě systému evidence zákazníků od firmy Presto.
Pražírna dodává kávu kavárnám, maloobchodním prodejnám a firmám. Firemním zákazníkům nabízí pražírna i
náhradní plnění. Celkové tržby činily 1.338.000, výsledek hospodaření byl 153.500, zahrnuje ovšem ještě
projektové dotace.
www.fair-bio.cz

Aktivity
EA organizovala sama nebo s partnery v rámci uvedených projektů semináře, setkání, studijní pobyty atd.
Spolupracovníci akademie se účastnili projektových koordinačních schůzek a konferencí. Celkem proběhlo
v loňském roce přes 200 akcí.
O akcích informujeme pravidelně na našem webu i facebooku (www.facebook.com/ekumakad) a rozesíláme
pozvánky a informace přes několik adresářů.

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); Mensch und Arbeit. Pastoralamt der Diözese Linz (Rakousko).

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)
Fairtrade Česko a Slovensko (dříve Asociace pro Fair trade, zakládající člen)
česká koalice Milostivé léto (Jubilee)
Jsme jedním z iniciátorů kampaně Česko proti chudobě a podílíme se na její činnosti.
česká Klimatická koalice (zakládající člen)
podílíme se na aktivitách ekumenické sítě Oikotree
Česká křesťanská environmentální síť (zakládající člen)
síť pro sociální podnikání TESSEA

Lidé v Akademii
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 2014 ke dvěma poradám.

Zaměstnankyně a zaměstnanci
V průběhu rok 2014 v EA pracovali:
Jana Valečková (Fantová), Daniela Honigmann, Barbora Chmelová, Marie Kalousová, Pavla Kotíková, Jan
Májíček, Daniela Kurková, Dagmar Trkalová, Barora Mrázková, Karolína Silná, Jiří Silný, Tomáš Uhnák, Markéta
Vineklhoferová, Jiří Šteg, Patrik Eichler, Jitka Podzimková a Kateřina Bartušková 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.
Na rodičovské dovolené je Katarina Petránková.
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.
V současné době je stav zaměstnanců EA následující:
Barbora Mrázková, Veronika Bačová, Karolína Silná, Barbora Chmelová/Lenka Černínová, Jana Valečková,
Markéta Vinkelhoferová, Pavla Kotíková, Daniela Honigmann, Jitka Podzimková, Jan Májíček, Jiří Silný. Na
zkrácené úvazky pracují Jan Šturma, Tomáš Uhnák a Petra Holinková.

Hospodaření
V roce 2014 jsme hospodařili s celkovou částkou 7.898.000 na straně nákladů a 7.415.000 na straně výnosů,
rozdíl činil – 482.000. Podrobné údaje jsou v přiloženém Výkazu zisků a ztrát a v Rozvaze.
Výsledek hospodaření ve srovnání s předchozími roky vykazuj významnou ztrátu, která je způsobena např.
kurzovými ztrátami (87.000), čerpáním u víceletých projektů a dále řešením některých starších problémů
v souvislosti s celkovou revizí hospodaření při nástupu nové finanční manažerky Jany Valečkové. Proto je
důležité sledovat hlavní ukazatele v časové řadě posledních let, jak je uvedeno v následujících tabulkách.
Hospodářské

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-644.000

500.000

-174.000

115.000

448.000

-482.000

výsledky

Důležitým ukazatelem je vývoj vlastního jmění
Vlastní jmění

2009

2010

2011

2012

2013

2014

- 785.000

- 315.000

- 489.000

-374.000

+ 147.000

-90.000

Předpokládáme, že v roce 2015 dosáhneme u obou ukazatelů kladný výsledek.

Sponzoři a dárci
Našimi sponzory a dárci byli zejména Evropská komise, která financovala většinu našich projektů. Kofinancování
evropských projektů pocházelo od České rozvojové agentury. Pravidelným partnerem je také Nadace Rosy
Luxemburg a příspěvky jsme dostali i od řady soukromých dárců. Seznam dárců je uveden v příloze, srdečný dík
za podporu finanční i jinou, s radostí vyslovuji zde.

Závěr
V roce 2014 dosáhla EA zatím největšího rozmachu aktivit, což jí umožnilo úspěšně šířit témata, kterým se
věnujeme. Díky novým oblastem působení navazuje EA nová partnerství a dostává se do povědomí v nových
okruzích zájemců a cílových skupin. Potěšující je, že se mnohá témata daří propojovat a zvyšovat tak účinnost
naší práce. Výrazného pokroku jsme dosáhli také v dialogu s politickou sférou na různých úrovních: od obcí až
Rok 2016 bude rokem 20. výročí registrace Ekumenické akademie Praha. Chceme si toto jubileum připomenout
různými akcemi. Zatím plánujeme na jaře mezinárodní konferenci a sbírám nápady na její zaměření. V září by
měla v Praze na naše pozvání zasedat organizace evropských křesťanských akademií Oikosnet. Pokud kapacity
dovolí, chtěli bychom také vydat publikaci, která by se ohlížela za aktivitami EA a zvažovala směry dalšího
vývoje.

Finanční zpráva za rok 2014
Výsledovka k 31. 12.2014 (v tis. Kč)
Náklady
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

1 132
2 473
4 122
1
130
34
5
7 898

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Výnosy celkem

1 401
13
6 002
7 415

Výsledek hospodaření

- 482

Rozvaha k 31. 12.2014 (v tis. Kč)
Aktiva

Dlouhodobý majetek
Krátkodobý majetek
Celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

26
2 450
2 475

303
1 912
2 216

147
2 328
2 475

- 90
2 306
2 216

Pasiva
Vlastní zdroje
Cizí zdroje
Celkem

Výrok auditora

Ekumenická akademie, z. s.
office@ekumakad.cz
tel. +420 272 737 077
Sokolovská 50
186 00 Praha 8
IČO: 638 36 009
DIČ: CZ 638 36 009
Bankovní spojení: FIO, družstevní záložna, 2000048724/2010
www.ekumakad.cz
www.facebook.com/ekumakad

