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Úvod 
 
Do patnáctého roku své existence vstupuje Ekumenická akademie velmi úspěšně. V roce 2010 
zaměstnávala tolik pracovníků jako nikdy předtím (v jednu dobu třináct lidí) a vyjádřeno v penězích byl 
celkový obrat 11,4 milionu také dosavadním vrcholem. Tomu odpovídala i rozsáhlá činnost v rámci 
vzdělávacích projektů, mediální odezva našich aktivit, rozvoj spolupráce s partnerskými organizacemi, 
postupné zlepšování organizace práce, které bylo kvůli překotnému růstu nutné.  
 
Činnost akademie se i v uplynulém roce rozvíjela zejména ve dvou oblastech. Jednak to byly projekty 
zaměřené na rozvojové vzdělávání jako činnost hlavní a jednak obchodování s produkty fair trade. 
Obě tyto činnosti se vzájemně doplňují, ale zároveň je jejich kombinování někdy sloţité. V loňském 
roce převaţovaly vzdělávací aktivity, ale i fair trade se dále rozvíjel.  
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Důleţitou roli hraje akademie i v aktivitách české občanské společnosti, na kterých se různým 
způsobem podílí. Rozsah jejího zapojení je naznačen v části zprávy, která vyjmenovává organizace, 
s kterými je akademie v kontaktu. Jen pro příklad můţeme uvést zapojení do některých aktivit 
občanské platformy ProAlt a zejména iniciování projektu Praţská škola alternativ, do kterého jsme 
přizvali šest dalších organizací. Také dosah projektu Social Watch má širší a trvalejší charakter  - 
národní koalice, kterou projekt inicioval pokračuje i po jeho skončení.  

 

Projekty 
Ukončené projekty 

 Social Watch (Promoting Social Development: building capacities of Social Watch 
Coalitions), 2008 – 2010. V rámci tohoto projektu akademie koordinuje českou národní koalici 
Social Watch, součást sítě více neţ sedmi set nevládních organizací v sedmdesáti zemích 
světa, které sledují naplňování lidských práv, s důrazem na práva sociální a genderová.  Díky 
tomuto projektu byla v loňském roce potřetí vytvořena zpráva za Českou republiku, která se 
stala součástí pravidelně vydávané mezinárodní zprávy Social Watch. Zpráva za rok 2010 
také potřetí vyšla v češtině. Kromě výzkumné a publikační činnosti projekt zahrnuje 
organizování seminářů a přednášek, mediální aktivity a lobování. Vedoucím projektu byla 
italská organizace UCODEP, dalším partnerem byl polský KARAT,  přidruţenými partnery 
bylo několik dalších italských organizací, nizozemský OXFAM NOVIB a další. V současné 
době  česká koalice Social Watch zahrnuje následující organizace: Ekumenická akademie 
Praha, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Gender & sociologie SOÚ AV ČR, Masarykova 
demokratická akademie, Gender studies, o.p.s., Fórum 50%, Nesehnutí.  Informace v češtině 
jsou na stánkách akademie, další na www.socialwatch.org, vznikly také stránky české koalice: 
wwww.socialwatch.cz. Koordinace projektu: Bc. Karolína Silná, redigování zpráv: Mgr. Tomáš 
Toţička).  

Projekt finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo zahraničí ČR. Projekt byl ukončen 
v únoru 2011, další financování ze strany Evropské komise se získat nepodařilo. Činnost 
české koalice bude dál pokračovat, hledáme moţnost dalšího financování.  

 

 Procure IT fair: Za férové nákupy počítačů (Campaign for sustainable purchasing of 
computers Making public purchasing in Europe work for development by raising awareness on 
the working conditions and environmental issues in the global supply chain of computers), 
2008 – 2010. Projekt zaměřený na zlepšování sociálních a ekologických standardů při 
produkci počítačů prostřednictvím tlaku spotřebitelů na počítačové firmy. Jde především o 
veřejné instituce, které mají při nákupech počítačů potenciálně velký vliv. V rámci projektu 
„Digitální ruční práce“. Tyto materiály byly rozšiřovány při akcích Ekumenické akademie i 
prostřednictvím partnerů. V rámci kampaně jsme spolupracovali s Vysokou školou 
ekonomickou v Praze a s Masarykovou univerzitou v Brně, s několika středními a základními 
školami, s kampaní Česko proti chudobě a dalšími. Zorganizovali jsme řadu přednášek a 
workshopů.  
Projekt vedla německá organizace WEED, dalšími partnery byli SÜDWIND z Rakouska, 
SOMO z Nizozemí a přidruţení partneři ze Španělska a z Maďarska. Další informace 
http://procureitfair.org a na stránkách akademie. Koordinátorkou projektu byla Alena 
Věţníková. 
Projekt finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo zahraničí ČR. Získat prostředky na 
pokračování projektu se nepodařilo. Máme ale stále k dispozici vzdělávací materiály pro 
případné zájemce. 

 

 Qualifair: Vzdělávání pracovníků a dobrovolníků ve fair trade (2009 – 2010).  Při tomto 
projekt v rámci evropského programu Grundtvig (vzdělávání dospělých) byl připraven kurz a 
manuál pro prodavače ve specializovaných prodejnách spravedlivého obchodu.  Projekt vedla 
německá organizací FINEP a účastní se ho mnoţství dalších německých a rakouských 
organizací. Projekt měl i dalšího českého partnera: Asociaci pro fair trade. Koordinace 
projektu: Ing. Klára Hejkrlíková. Konání kurzů dále zabezpečuje Asociace pro fair trade.  
Projekt finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo zahraničí ČR. 
 

http://www.socialwatch.org/
http://procureitfair.org/
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Současné projekty 
 

 Fair Flowers – květiny pro lidská práva (2009 – 2011). Projekt je zaměřen na osvětu týkající 
se globálního květinového průmyslu  a na propagaci alternativních systémů pěstování a 
prodávání květin.  Projekt usiluje prostřednictvím kampaní a dalších aktivit o zlepšení 
pracovních a ekologických podmínek při pěstování květin  především v zemích subsaharské 
Afriky, jiţní a střední Ameriky  Hlavním cílem projektu je seznámit veřejnost a spotřebitele ve 
vybraných evropských zemích s nepříznivými pracovními a ekologickými podmínkami, které 
provází masovou produkci řezaných květin v rozvojových zemích a prostřednictvím nové 
nabídky certifikovaných květin přispět ke zlepšení podmínek ţivota místních obyvatel a 
podpoře trvale udrţitelného rozvoje. 
V rámci projektu jsou pořádány zejména různé informační a osvětové kampaně jejichţ cílem 
je prosazování principů odpovědné spotřeby a udrţitelného rozvoje v souvislosti s prezentací 
řezaných květin jak nového fair trade produktu včetně informování o způsobech certifikace a 
ochranných známkách zajišťujících dodrţování sociálních a ekologických standardů při 
pěstování řezaných květin. Aktivity projektu v ČR se zaměřují především na podporu vstupu 
certifikovaných květin na český trh. 
Informování široké veřejnosti o nabídce „férových“ květin, tj. květin certifikovaných 
prostřednictvím značek zaručujících dodrţování sociálních a ekologických standardů a 
současně spolupráce s dovozci s cílem uvedení těchto květin na český trh je prvořadým 
úkolem projektu. V rámci projektu jsme přinesli nové informace pro spotřebitele a veřejnost 
v ČR včetně prezentací na veletrhu Biostyl a Flora Olomouc s ukázkou růţí vypěstovaných na 
certifikovaných farmách v Keni. V roce 2010 jsme realizovali výstavu o produkci květin, která 
byla zahájena v Národním zemědělském muzeu a dál putuje po různých městech. V rámci 
výstavy se konají přednášky a diskuse a promítají se dokumentární filmy.  
Projekt je realizován prostřednictvím partnerských organizací ve 4 evropských zemích tj. 
Německu, Rakousku, Belgii a ČR. 
Webové stránky projektu: http://www.flowers-for-human-dignity.org/09/, informace jsou i na 
stránkách akademie. Koordinaci projektu v loňském roce převzala Alena Věţníková. 
Projekt finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo zahraničí ČR. 

   
 

 Fair trade a globální vzdělávání (2010-2012) je projekt, jehoţ přípravu jsme zahájili koncem 
roku 2009, oficiálně začal v únoru 2010. Obecným cílem projektu je zlepšit úroveň globálního 
rozvojového vzdělávání (dále jen GRV) v Německu, Rakousku, Velké Británii a České 
republice. Formou seminářů a workshopů budeme seznamovat ţáky základních a středních 
škol s principy GRV. Školám nabídneme také materiály a kurzy, které mohou být uplatněny 
především v rámci výuky průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech a Multikulturní výchova. 
Česká část projektu se zaměří především na propagaci fair trade. Podle údajů Asociace pro 
fair trade dosáhl v roce 2008 celkový maloobchodní obrat fair trade produktů v ČR objemu 
41 mil. Kč. Domníváme se, ţe je zde významný růstový potenciál tohoto segmentu trhu. Cílem 
našeho projektu je zvýšit objem fair trade obchodování v České republice. 
Konkrétním nástrojem na podporu fair trade u nás bude koncept Fairtradových měst, škol a 
církví. Koncept vymezuje pět kritérií (například poţadavek, aby město nakupovalo fair trade 
zboţí pro vlasní spotřebu, nebo fair trade propagovalo na svém webu a v rámci místních 
médií). Získáním certifikace se město zařadí po bok ostatních 760 spravedlivých měst, odkaz 
s informacemi se objeví na stránkách evropské sítě fair trade měst. Dodrţování etických 
standardů veřejných nákupů přispěje k lepšímu obrazu města. Moţnost přihlásit se do  
Dalšími výstupy české části projektu bude například vydání katalogu nástrojů a materiálů pro 
GRV, vydání průvodců pro Fairtradová města, školy a církve, workshopy pro prodavače fair 
trade, výstava a fórum na rozvojová témata a globální vzdělávání. 
Projektovými partnery je pět berlínských organizací (vedoucím projektu je 
Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit ),  britští Leeds Development Education Centre 
a Welthaus der Diözese Linz z Rakouska. Na projektu budeme spolupracovat také s mnoha 
českými partnery. Na konceptu Fairtradových měst, škol a církví jsme navázali spolupráci s 
Asociací pro fair trade a se Společností pro Fair Trade, navázali jsme partnerství s Národní 
sítí Zdravých měst.  

 



 4 

   

 TRIALOG  (2009 – 2011) Akademie je jedním z řady partnerů mezinárodního projektu, který 
slouţí podpoře nevládních rozvojových organizací nových členských zemí EU. Projekt je 
financován z prostředků Evropské komise a z dalších zdrojů, vč. vlastních. V roce 2010 byla 
hlavní aktivitou projektu mezinárodní konference o rozvoji, která se konala v listopadu 
v Nikaragui. Akademie se podílela na její přípravě a Jiří Silný přednesl na konferenci úvodní 
příspěvek. V doprovodném programu konference byly návštěvy rozvojových projektů, mimo 
jiné i fair tradových farem pěstitelů kakaa.  http://www.trialog.or.at.  

 

 Česko proti chudobě: nejvýznamnější česká kampaň nevládních organizací. Akademie je 
jedním z iniciátorů této kampaně a patří také k uţší skupině projektových partnerů, kteří 
s 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 a podílíme se i na jeho 
dofinancování. www.ceskoprotichudobe.cz 
 

 Pražská škola alternativ – vzdělávání pro změnu. Dlouhodobý projekt získal na konci roku 
2010 příslib grantu z Nadace Rosy Luxemburgové, který financuje projekt v roce 2011. PŠA 
nabízí od února 2011 kaţdotýdenní semináře na různá témata. Na projektu spolupracují další 
organizace: ProAlt, Centrum globálních studií, Alternativa zdola, Eurosolar, Socialistický kruh 
a Masarykova demokratická akademie. 

 

 Panel expertů (2010): pokračování projektu zahájeného v rámci českého předsednictví EU 
v roce 2009 s několika českými partnery (ADRA – vedoucí projektu, EDUCON, Česká 
zemědělská univerzita aj.) . Projekt je zaměřený na prosazování udrţitelných technologií a 
způsobů organizace do projektů rozvojové spolupráce a pro tento účel vytváří panel expertů, 
kteří tomu mohou být nápomocni. Je financován z prostředků českého Ministerstva zahraničí. 

 

 Dramatické klimatické změny a Afrika. (2010 – 2011) Divadelní projekt ve spolupráci se  
souborem Berliner Compagnie a s Kulturním centrem v polském Lublinu,  akademie projekt 
vede. Projekt byl zahájen v říjnu 2010. V rámci projektu vzniknou česká, německá a polská 
divadelní hra, uskuteční se tři divadelní festivaly a workshopy a hry budou uvedeny při 
různých příleţitostech.  

 

Připravované  projekty 
 
Z šesti nových projektů zaměřených na rozvojové vzdělávání, které jsme podávali se zahraničními 
partnery u Evropské komise, nebyl překvapivě přijat ani jediný. Znamenalo to jednak velké 
mnoţství práce s přípravou, která přišla nazmar, ale zároveň jsme se dostali do situace, kdy 
v roce 2012 bude pokračovat jiţ jen jeden ze současných hlavních projektů projektů:  Fair trade a 
globální vzdělávání. Pro rok 2012 počítáme také s pokračováním financování Praţské školy 
alternativ z Nadace Rosy Luxeburgové. Pro rok 2011 máme také předjednanou další podporu od 
Vestfálské zemské církve.  
Připravovali jsme také projekt v rámci programu Evropské komise Grundtvig společně 
s Katolische Sozialakademie Österreich a Faludi Akademie z Maďarska, ale nepodařilo se letos 
projekt připravit včas, takţe budeme projekt znovu podávat v příštím roce. Budeme hledat i další 
moţnosti.  
  
Vyhlášení nových projektů na rozvojové vzdělávání bude v roce 2011 aţ na podzim, takţe 
očekáváme počátkem roku 2012 dočasné omezení činnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=155
http://www.ceskoprotichudobe.cz/
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Fair Trade  
 
Obchodní činnost akademie zaznamenala mírný pokles v obratu (3 128 000 Kč), ale celkový výsledek 
byl zisk 207 000 Kč. Poklesl také relativní ekonomický význam obchodování – vzhledem k velkému 
počtu projektů tvořilo jen třetinu obratu, v předchozích letech to byla polovina.  
 
Ke změnám došlo i v relativním zastoupení jednotlivých způsobů prodeje. Velkoobchodní prodeje 
tvořily 65 %, e-shop jen 9%, prodej v kamenném obchodě 16 % (528 000 Kč), další přímé prodeje 10 
%.  Ukazuje se, ţe maloobchod získává na významu a velkoobchod stagnuje stejně jako zásilkový 
obchod. Na tuto situaci reagují některá naše opatření.  
 
Obchod v Husitské ulici 43, který jsme provozovali od února 2009 nepřinášel dostatečný zisk a proto 
jsme vyuţili nabídku spřátelené organizace Greendoors k pronájmu prostor, které sami najímají od 
městské části Praha 8 pro svůj projekt začleňování lidí s postiţením do pracovního procesu. Po 
náročné rekonstrukci jsme tak otevřeli nový obchod Fair & Bio na výhodném místě v Sokolovské ulici 
29, v sousedství restaurace Mlsná kavka. Toto rozhodnutí se ukázalo jako šťastné. Obchod funguje 
od října 2010 a uţ předvánoční prodej se výrazně projevil na obratu.  
V současné době je obchod otevřen kaţdý všední den od 11 do 19 hodin. Prodej zajišťuje vedoucí 
(poloviční úvazek) s pomocí dobrovolnic a zaměstnankyň a zaměstnanců akademie. Na několik hodin 
měsíčně vypomáhá také klientka Greendoors. 
 
V závěru roku 2010 byl připraven na půdě kuratoria koncept převedení velkoobchodních aktivit na 
nově zaloţené obchodní druţstvo, které by mělo vzniknout v prvním pololetí roku 2011. Došlo také 
k přepracování konceptu webových stránek www.fair-bio.cz, které budou v nové podobě zprovozněny 
v nejbliţší době. Reorganizace obchodu předpokládá, ţe akademie bude jedním ze zakladatelů 
nového obchodního druţstva a bude sama dál provozovat kamenný obchod.  
 
V průběhu roku bylo rozhodnuto, ţe akademie převede své členství ve World Fair Trade Organisation 
na členství v evropské části této organizace, coţ lépe odpovídá našim moţnostem a potřebám.  

 

Výběr z aktivit roku 2010 
 
EAP 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. 
Zde je uveden jen výběr z těchto rozmanitých aktivit.  
 

 14. – 16. 1.  Modul kurzu Rakouské katolické sociální akademie v Brně. Akademie se podílela 
na přípravě a realizaci tohoto dvouletého kurzu.  

 27. – 31. 1.  Open space  Fair trade nebo free trade, setkání jsme spolupořádali  s Trastem 
pro ekonomiku a společnost 

 Únor – návštěva Spiwe Chiwande a Emmy Mahlunge, aktivistek Kunzwana Women´s 
Association ze Zambie, přednášky o květinových farmách a situaci ţen 

 11.3.  Ţeny a moc v Latinské Americe – Latinskoamerické ţeny a politika, beseda se 
spisovatelkou Markétou Pilátovou, akce projektu Social Watch v rámci oslav 100 výročí MDŢ  

 30.3. Prezentace zprávy Social Watch v Parlamentu ČR 

 22.-25. 4.  Stánek projektu Fair Flowers na veletrhu Flóra Olomouc 

 19. – 20. 5. Semináře projektu Procura IT Fair 

 12. – 14. 9.  Konference Dialog mezi církvemi a odbory, Brusel 

 16. – 17. 9. Přednášky v rámci Dnů proti chudobě v Jihlavě a v Pelhřimově 

 Říjen – návštěva aktivistek z Ugandy: Mary Flavia Amoding (UEWA) a Hannah Anitah 
Mwesigwa, (UHAWU), přednášky a besedy o květinovém průmyslu 

 14. – 17. 10.  Seminář o české religiozitě, Praha (s Evangelickou akademií Míšeň) 

http://www.fair-bio.cz/
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 19. – 23. 10. studijní skupina Institutu pro církev a společnost Vestfálské evangelické církve 
navštívila Prahu 

 28. 10.  Prezentace na trţišti moţností při setkání církví Modlitba za domov, Říp 

 29. – 30. 10 Symposium o dopadech klimatické změny v Africe, Berlín 

 31. 10 – 5. 11. Oikotree Global Forum, konference ekumenické sítě, Frankfurt 

 

 

Média 
 
V médiích se v roce 2010 činnost akademie  odráţela především v souvislosti s jednotlivými 
projekty (zejména Social Watch a Fair Flowers) a s aktivitami v rámci občanské společnosti. 
Oproti minulým rokům jsme zaznamenali podstatně větší zájem ze strany tištěných médií i 
rozhlasu (opakovaně Český rozhlas, Rádio Etno). Opakovaně o aktivitách akademie 
informovaly Haló noviny a čtrnáctidenník A2. Zájem elektronických médií je setrvalý, 
pravidelná spolupráce je s Deníkem Referendum a Britskými listy. Zde jen malý výběr 
výstupů pojednávajících o práci akademie. 
 

 Oţil u nás proces z Proto Alegre? Jan Májíček, A2, 17. 2. 2010 

 Udrţitelná spotřeba ve městech – luxus, nebo nutnost? Vladimír Mikeš, 
denik.obce.cz, 23.9.2010 

 Evropský den akcí proti finančním škrtům, blisty.cz, 23.9.2010 

 Varování před následky vládních škrtů, (mh), Haló noviny, 23.9.2010 

 Dopadnou vládní škrty nejcitelněji na sociálně slabé občany? Jan Bumba, 
zprávy.rozhlas.cz, 23.9.2010 

 Varujeme před následky sociálních škrtů, (KSM), parlamentnilisty.cz, 24.9.2010 

 Naplňte košík, vyčistěte svědomí, Filip Pospíšil, A2, 30.9.2010 

 Desetimilionová fairtradová republika, rozhovor Ondřeje Slačálka s Jiřím Silným, A2, 
30.9.2010 

 Levice musí chtít změnu, (zku), Haló Noviny, 30.9.2010 

 Křty knih a fair květiny, MfDnes, 2.10.2010 

 Státní dluh: Ekonomický problém,nebo mocenský nástroj? (mr) Haló noviny, 
26.10.2010 

 Voda pro růţi,ne pro lidi, Jiří Silný, Markéta Novotná, Lidové noviny, 17.12.2010 

 O čem hovoří i nehovoří výroční zpráva Social Watch, parlamentnilisty.cz, 4.12.2010 
 

Členové a partneři Ekumenické akademie 
 

Členské organizace  
 
Církve: Československá husitská; Pravoslavná; Slezská evangelická a.v.; Starokatolická; 
Obec křesťanů. 
Další členové: Unie katolických ţen, o.s., Mariona, o.s.  
Zahraniční členové: Evangelická akademie Míšeň a Kruh přátel Evangelické akademie 
Míšeň; Ekumenické informační centrum v Dráţďanech, Sdruţení evangelických akademiků 
(SRN)   
 
INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ 
V evidenci akademie jsou tři desítky členů individuálních. 
 

Členství akademie v jiných organizacích  
 
EAP je členem následujících organizací a podílí se na práci uvedených kampaní a sítí: 
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 OIKOSNET ( dříve Ekumenické sdružení akademií a laických center v Evropě  - 
EAALCE),  

 EURODAD, evropská síť organizací zabývajících se oddluţením a rozvojem  

 České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS, zakládající člen) 

 SOCIAL WATCH mezinárodní síť a národní koalice (EAP je koordinátorem) 

 WORLD FAIR TRADE ORGANISATION Europe,  akademie se stala prvním českým 
členem 

 Asociace pro Fair Trade v ČR (zakládající člen) 

 Evropská kontaktní skupina v České republice, o.s. (EKS) 

 EAP je také součástí české koalice Milostivé léto (Jubilee) 

 EAP jedním z iniciátorů kampaně Česko proti chudobě a podílí se na její činnosti.  

 EAP je součástí sdruţení a sítě Dévelopment et Civilisation (Centre Lebret) a. Jiří Silný je 
jedním z jeho viceprezidentů 

 EAP podporuje kampaň Ne základnám  

 EAP je členem české Klimatické kampaně 

 EAP se podílí na aktivitách ekumenické sítě Oikotree  

 EAP je členem sítě ECEN (European Christian Environmental Network) 

 EAP je členem Trastu pro ekonomiku 

 EAP se podílí na aktivitách ekumenické sítě CALL (Church Action on Labour and Life) 
 
 

Naši partneři 
 
V neúplném výčtu uvádíme názvy a webové stránky organizací, s kterými jsme v poslední 
letech spolupracovali v rámci projektů a kampaní, nebo s kterými jsme byli různým 
způsobem v kontaktu. K našim důleţitým partnerům patří také všichni producenti zboţí, které 
v systému fair trade dováţíme a prodáváme, i těch uţ jsou desítky.  
 
 
ADRA, www.adra.cz 
Alternativa zdola, http://alternativazdola.cz 
 
Amnesty International v ČR, www.amnesty.cz 
ATTAC Österreich, Rakousko, www.attac.at 
 
Berliner Compagnie, Berlín www.berlinercompagnie.de/ 
BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, www.bgz-berlin.de 
 
CEE Bankwatch, Praha, CEE, www.bankwatch.org 
CES, Budapešť, Maďarsko 
CONCORD, European NGO confederation for relief and development, Brusel, 
www.concordeurope.org 
Centrum globálních studií, Praha, http://cgs.flu.cas.cz 
 
 
Česko proti chudobě, http://www.ceskoprotichudobe.cz/ 
Český výbor Světového dne modliteb ţen, http://www.worlddayofprayer.net/ 
 
Deník Referendum, http://www.denikreferendum.cz/ 
Deutscher Evangelischer Kirchentag, Fulda, Německo, www.kirchentag.de 
Dévelopment et Civilisation – Centre Lebrtet – Irfed, Paříţ, Francie, www.lebret-irfed.org 
DIAK, Jarvenpää, Finsko, www.diak.fi 
Diakonie Liepaja, Lotyšsko 

http://www.adra.cz/
http://alternativazdola.cz/
http://www.amnesty.cz/
http://www.attac.at/
http://www.berlinercompagnie.de/
http://www.bgz-berlin.de/
http://www.bankwatch.org/
http://www.concordeurope.org/
http://cgs.flu.cas.cz/
http://www.denikreferendum.cz/
http://www.kirchentag.de/
http://www.lebret-irfed.org/
http://www.diak.fi/
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Diakonisches Werk der EKD, Stuttgart, Německo, www.diakonie.de 
 
Ecumenical Council for Corporate Responsibility (ECCR), Oxford, Spojené království, 
www.eccr.org.uk 
Eins – Entwicklungspolitik/Weltsichten – časopis, Německo, www.entwiklungspolitik.org 
Ekologická sekce České křesťanské akademie, www.krestanskaakademie.cz 
Ekumenická rada církví, www.ekumenickarada.cz 
El Puente, Hildesheim, Německo, www.el-puente.de 
Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum, www.epiz-berlin.de 
Erlassjahr.de, Německo, www.erlassjahr.de 
Estec, cestovní kancelář, Praha, www.estec.cz 
Evangelische Akademikerschaft, www.ekd.de/akademiker 
Evangelische Kirche von Westfalen, www.ekvw.de 
Evropská kontaktní skupina  (EKS), www.ekscr.cz 
European Contact Group (ECG)www.ecgnet.cz 
Eurosolar, www.eurosolar.cz 

EUROSTEP, Belgie, www.eurostep.org 
Evangelischer Entwicklungsdienst, www.eed.de 
Evangelische Akademie Villigst, www.kircheundgesellschaft.de 
Evangelische Männerarbeit, Vestfálsko, Německo, www.maennerarbeit.ekvw.net 
EZA, Fair Trade, www.eza.cz 
 
F.A.I.R.E., www.faire.de 
Filip Kavka-Smiggels, catering,  www.vegetariania.cz 
FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITA’ ETICA, Itálie, www.bancaetica.com 
Food First Informations- und AktionsNetzwerk (FIAN), Německo, www.fian.de, 
http://www.fian.org 
FoRS, http://www.fors.cz 
Forum 50%, http://padesatprocent.cz/ 
 
Gender a sociologie, http://www.genderonline.cz/ 
Gender Studies, o.p.s., http://www.genderstudies.cz/ 
GEPA, Wuppertal, Německo. www.gepa.de 
Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit, www.gse-ev.de 
Glopolis, Praha, www.glopolis.org 
Good electronics, http://goodelectronics.org/ 
Greendoors, Praha,  http://www.greendoors.cz/ 
 
Horizont3000, Vídeň, Rakousko, www.horizont3000.at 
 
Checomacoco, Praha, www.checomacoco.cz 
 
Informační centrum OSN, Praha, www.osn.cz 
INKOTA, Dráţďany, Berlín, Německo, www.inkota.de 
International Ecumenical Fellowship (IEF), www.iefnet.info 
Institut für Kirche und Gesellschaft, Německo, www.kircheundgesellschaft.de 
Institut for Studies in Political Economy, Vídeň  http://www.ipe.or.at 
IRENE, http://www.irene-network.nl/ 
Jerome Travel, www.jerome.cz 
 
Kairos Europa, www.kairoseuropa.de 
KARAT COALITION, Polsko, www.karat.org 
Katholische Sozialakademie Österreich, Rakousko, www.ksoe.at 
KlangHütte, Dráţďany, Německo, www.KlangHuette.de 
Konference evropských církví, Brusel, www.cec-kek.org 

http://www.diakonie.de/
http://www.eccr.org.uk/
http://www.entwiklungspolitik.org/
http://www.krestanskaakademie.cz/
http://www.ekumenickarada.cz/
http://www.el-puente.de/
http://www.epiz-berlin.de/
http://www.erlassjahr.de/
http://www.ekd.de/akademiker/
http://www.ekvw.de/
http://www.ekscr.cz/
http://www.ecgnet.cz/
http://www.eurosolar.cz/
http://www.eurostep.org/
http://www.eed.de/
http://www.kircheundgesellschaft.de/
http://www.maennerarbeit.ekvw.net/
http://www.eza.cz/
http://www.faire.de/
http://www.vegetariania.cz/
http://www.bancaetica.com/
http://www.fian.de/
http://www.fors.cz/
http://padesatprocent.cz/
http://www.gepa.de/
http://goodelectronics.org/
http://www.horizont3000.at/
http://www.checomacoco.cz/
http://www.osn.cz/
http://www.inkota.de/
http://www.iefnet.info/
http://www.jerome.cz/
http://www.kairoseuropa.de/
http://www.karat.org/
http://www.ksoe.at/
http://www.klanghuette.de/
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Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung, www.kate-berlin.de 
KOPIN, Malta, www.kopin.org 

Kunzwana Women´s Association, Zambie 

 
 
Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit, www.berlin.de/sen/wirtschaft/lez/index.html 
Leeds Development Education Centre, www.leedsdec.org.uk 
LUNARIA, Itálie, www.lunaria.org 
 
Masarykova demokratická akademie, www.masarykovaakademie.cz 

Make IT fair, www.makeitfair.org 
MANITESE, Milán, Itálie, www.manitese.it 
Männerarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen, http://maennerarbeit.ekvw.net 
Masarykova demokratická akademie, Praha, http://www.masarykovaakademie.cz/ 
 
Naděje, Praha, www.nadeje.cz 
Národní sítí Zdravých měst České republiky, http://www.zdravamesta.cz/index.shtml 
Nesehnutí, Brno, http://nesehnuti.cz 
 
Oikos - Vysoká škola ekonomická, Praha, http://prague.oikos-internacional.org 
Oikocredit, www.oikocredit.org 
OXFAM NOVIB, Nizozemí, www.oxfamnovib.nl 

ProAlt, Praha, www.proalt.cz 

 

PACS (Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul), Brazílie, www.pacs.org.b 

 
Rozkoš ber rizika, Praha, www.rozkosbezrizika.cz 
Ryba na ruby, Praha, www.rybanaruby.net 
 
SACOM, Hong Kong, Čína, www.sacom.hk 
Sananim – Café Therapy, www.sananim.cz 
Sdruţení bolívijských občanů v ČR, Praha, www.arbol.cz 
SETEM, Madrid, Španělsko, www.setem.org 
Socialistický kruh, Praha, www.sok.bz 
 
SocialWatch, Montevideo, Uruguay, www.socilawatch.org 
SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations), Amsterdam, www.somo.nl 
Společnost pro Fair Trade, http://www.fairtrade.cz/ 
Südwind Agentur, Vídeň, Rakousko www.suedwind-agentur.at 
Světlo pro svět/Licht für die Welt, Praha, Vídeň, www.svetloprosvet.cz 
Světová rada církví, www.oikoumene.org 
Škola kávy a Mistr kávy, Praha, www.mistrkavy.cz; www.skolakavy.cz 
 
UCODEP, Arezzo, Itálie http://www.ucodep.org 
 
WEED (Weltwirtchaft, Okoligie&Entwicklung), Berlín, Německo www.weed-online.org 
Welthaus Linz, Rakousko, www.dioezese-linz.at 
 
 

Vysoké školy  

 
(příleţitostné přednášky, přijímání praktikantů, oponentury apod.) 

http://www.kopin.org/
http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/lez/index.html
http://www.leedsdec.org.uk/
http://www.lunaria.org/
http://www.masarykovaakademie.cz/
http://www.makeitfair.org/
http://www.manitese.it/
http://maennerarbeit.ekvw.net/
http://www.masarykovaakademie.cz/
http://www.nadeje.cz/
http://www.zdravamesta.cz/index.shtml
http://nesehnuti.cz/
http://prague.oikos-internacional.org/
http://www.oikocredit.org/
http://www.oxfamnovib.nl/
http://www.proalt.cz/
http://www.pacs.org.br/
http://www.pacs.org.b/
http://www.rozkosbezrizika.cz/
http://www.rybanaruby.net/
http://www.sacom.hk/
http://www.sananim.cz/
http://www.arbol.cz/
http://www.setem.org/
http://www.sok.bz/
http://www.socilawatch.org/
http://www.somo.nl/
http://www.suedwind-agentur.at/
http://www.svetloprosvet.cz/
http://www.oikoumene.org/
http://www.mistrkavy.cz/
http://www.skolakavy.cz/
http://www.weed-online.org/
http://www.dioezese-linz.at/
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Centrum globálních studií,  Praha, cgs.flu.cas.cz 
Česká zemědělská univerzita, Praha, www.czu.cz 
Karlova univerzita, Praha, www.cuni.cz 
Vysoká škola ekonomická, Praha, www.vse.cz 
Masarykova univerzita, Brno, www.muni.cz 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, www.vssvalzbety.sk 
  

Tým  Ekumenické akademie  
Kuratorium 

Kuratorium (výbor) akademie pracovalo ve sloţení:  

Jan Cieslar, Tomáš Toţička, Hana Tonzarová, Helena Blaţenínová, Bohuslava Boučková, 
Annegret Krellner a Klára Hejkrlíková, Milan Horák (předesda), Jiří Silný z funkce ředitele. 
Revizní komisi tvořili: Jiří Hejkrlík, Robert Mimra. Kdyţ se Robert Mimra stal zaměstnancem 
akademie, rozhodlo kuratorium, ţe jeho funkci převezme Michaela Mimrová. 
Kuratorium v roce 2010 pracovalo velmi intenzívně - sešlo se ke 3 poradám. Kromě toho 
byla vytvořena pracovní skupina, zabývající se ekonomickým plánováním, která 
zpracovávala podklady pro jednání kuratoria.  
Další pracovní skupina připravovala obnovu webových stránek akademie.  
 

Pracovníci 
 
Počet pracovníků akademie dosáhl v roce 2010 dosavadního maxima a to se pozitivně 
projevilo v rozvoji aktivit akademie. Ukázala se také potřeba nových způsobů práce a 
koordinace.  Uţ genderový audit, který proběhl na konci roku 2009 připravil řadu doporučení 
ke zlepšení komunikace a organizace práce. Dalším krokem byla plánovací dílna kterou 
jsme uspořádali v červenci. Prozkoumali jsme silné a slabé stránky akademie a navrhli cesty 
ke zlepšením. Zlepšenou moţnost organizace práce přinesly jak pravidelné pracovní porady, 
tak především přesun sídla akademie do nových prostor v Karlíně a soustředění všech 
pracovníků na jednom místě na jaře roku 2011.  Jedním z úkolů, které dosud nebyly 
dokončeny je vytvoření organizačního řádu akademie. 
  
Na konci roku 2010  byl stav pracovníků akademie následující: 
 
Projektoví pracovníci: 
 

 Dr. Jiří Silný, ředitel (100 % úvazek) 

 Mgr. Katarina Petránková (Kucharská), vedoucí kanceláře (100 % úvazku) 

 Alena Věţníková, koordinátorka projektu ProcureITfair (100 % úvazek), od roku 2011 
převzala koordinaci projektu Fair Flowers 

 Bc. Karolína Silná, koordinátorka projektu Social Watch (75 % úvazku), úvazek byl 
navýšen od listopadu 2010 na 100%. Po skončení projektu Social Watch (únor 2011) 
převzala koordinování projektu Praţská škola alternativ, opět s úvazkem 75 %. 

 Ing. Markéta Novotná, koordinátorka projektu Fair Flowers (50% úvazku, pracovní 
poměr byl ukončen k 31.12.2010) 

 V květnu 2010 nastoupila Daniela Richterová na 50% úvazek pro projekt Fair 
Flowers, od října nastoupila mateřskou dovolenou, v současné době má 25 % úvazek 
na správu webových stránek.  

 Petr Hušek nastoupil od 1. 7. 2010 na 50% (PR) a od října se úvazek rozšířil na 100 
% a zahrnul i koordinování projektu Dramatická klimatická změna a Afrika. 

http://www.czu.cz/
http://www.cuni.cz/
http://www.vse.cz/
http://www.muni.cz/
http://www.vssvalzbety.sk/
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 Mgr. Rober Mimra koordinoval projekt Fair trade a globální vzdělávání (100%), 
pracovní poměr ukončil k 31.12. 2010 a projekt po něm převzala 

 Kristýna Augustinská, která na částečný úvazek nastoupila v listopadu 2010 na 
částečný úvazek, který byl od ledna 2011 rozšířen na plný. 

 
 

 Klára Hejkrlíková, na rodičovské dovolené, dokončila v listopadu koordinování 
projektu Qualifair a nadále spolupracuje příleţitostně.  

 
Pracovníci v obchodním oddělení 
 

 Ing. Marie Hanušová manaţerka prodeje, péče o zákazníky, kontaktování nových 
zákazníků, administrativa, propagační materiály 

 Martin Třešňák – 100% úvazku, od ledna 2009, manaţer skladu, vyřizování 
objednávek, příprava akcí 

 Zuzana Pavlů –50% úvazku, od září 2008, chráněné místo, práce spojené 
s označováním produktů českými etiketami, úklid 

 

 Olya Tesařová, 50% úvazek, vedoucí obchodu Fair+Bio, Sokolovská 29, Praha 8 

 Jitka Podzimková, výpomoc v obchodě, chráněné pracovní místo (aţ v roce 2011) 

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

 
 

Hospodaření Ekumenické akademie  
 
Po špatném ekonomickém výsledku roku 2009 se soustředěným úsilím podařilo situaci 
zlepšit. Pozornost jsme věnovali na jedné straně úsporným opatřením a důsledné alokaci 
výdajů v rámci jednotlivých projektů a na straně druhé získávání dodatečných peněţních 
prostředků.  
V rámci hospodářské činnosti bylo důleţité přestěhování obchodu, které v závěru roku 
vyrovnalo nepříznivá čísla z předchozího období.  
 
Celkový výsledek hospodaření byl následující: 
 
Hlavní činnost (vzdělávací projekty):   292 600 Kč 
Hospodářská činnost (fair trade):   207.400 Kč 
 
Celkem     500.000 Kč 
 
Majetek akademie dosáhl k 31.12. 2010  hodnoty 6 032 000 Kč oproti částce 1 941 000 Kč 
na počátku roku 2010.  
Z toho dlouhodobý majetek činil 267 000 Kč. V pokladně a na bankovních účtech měla 
akademie na konci roku 3 863 000 Kč. Jsou to z větší části peníze určené na realizaci 
probíhajících projektů.    
 
Podrobné údaje jsou uvedeny ve Výkazu zisků a ztrát a v Rozvaze, které jsou přílohami této 
zprávy.  
 
Našimi sponzory a dárci byli zejména Evropská komise, která financovala většinu našich 
projektů. Kofinancování evropských projektů pocházelo od Ministerstva zahraničních věcí 
ČR a od soukromých dárců. Katolické biskupství Hildesheim poskytlo příspěvek pro projekt 
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Fair Flowers, Česko-německý fond budoucnosti podpořil projekt Procure IT fair, Evangelická 
zemská církev z Vestfálska přispěla na projekt Social Watch a dary nás podpořila i řada 
jednotlivců.   
 

Závěr 

 
Nejdůleţitějším výsledkem loňského roku je výrazné zlepšení ekonomických ukazatelů 
činnosti akademie. Ke zlepšení došlo i v prezentaci bohaté činnosti akademie na veřejnosti.  
 
Vzdělávací aktivity, závislé na grantech, je obtíţné plánovat a proto není jisté, jestli se nám 
podaří udrţet současný rozsah činnosti.  
 
Pro další období je důleţité pokračovat v úsilí o finanční disciplínu a lepší organizaci práce. 
Vydělení velkoobchodní činnosti do nové samostatné druţstevní organizace by mělo přinést 
pozitivní dopady pro všechny.  

 
Důleţitý je setrvalý zájem členů, příznivců a účastníků našich aktivit. O ten budeme 
usilovat především.  
 
 
Přílohy: 
Výkazu zisků a ztrát k 31. 12. 2010 
Rozvaha k 31. 12. 2010 


