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Úvod 
 

V roce 2015 Ekumenická akademie (EA) dosáhla ve své dvacetileté historii největšího rozsahu aktivit, 

počtu zaměstnanců i finančního obratu. Stalo se tak díky souběhu velkého množství projektů a 

navzdory některým nečekaným překážkám, které byly ale společným zvýšeným úsilím a s velkou 

podporou našich partnerů a příznivců překonány.  Zvětšil se i dosah aktivit EA směrem k veřejnosti, 

médiím i politické sféře a podařilo se zahájit spolupráci s novými partnery. Také ekonomické výsledky 

jsou uspokojivé.  

Projekty 
Většina aktivit EA je spojena s projekty. V roce 2015 EA paralelně realizovala sedm mezinárodních 

projektů z programů Evropské komise, jeden projekt z programu Transformační spolupráce českého 

Ministerstva zahraničních věcí a jeden projekt ve spolupráci s Nadací Rosy Luxemburgové. EA se také 

podílela na aktivitách kampaně Česko proti chudobě v rámci projektu financovaného Českou 

rozvojovou agenturou.  

Ukončené projekty  

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

únoru 2013 a trvaly do konce roku 2015, resp. do konce ledna 2016 (Globální férovost). Pro rok 2015 

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  Německa, Rakouska, Maďarská a Velká Británie. 

Škol, které i díky projektu už získaly titul fairtradová škola je v České republice 21 a dalších 15 

je v různém stádiu přípravy. V závěrečném roce projektu byl také pro české prostředí úspěšně 

adaptován vzdělávací program Klimatická snídaně, který vytvořili němečtí partneři projektu 

z organizace KATE. V pilotní fázi se Klimatické snídaně uskutečnily v několika školách, zčásti ve 

spolupráci s partnery z Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI). Žáci a studenti se při 

nich prakticky seznamují s tím, jaký má výběr konzumovaných potravin ekologický dopad, 

dozví se o příčinách a mechanismech klimatické změny a o možnostech šetrné produkce a 

spotřeby potravin. V rámci projektu bylo také připraveno a publikováno několik vzdělávacích 

materiálů.  
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 Za EA na projektu pracovali J. Silný a Veronika Bačová.  

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

V rámci projektu se Ekumenická akademie ve spolupráci s městy, malými a středními podniky 

a univerzitami zasadila o šíření konceptu udržitelného rozvoje, a to jak v České republice, tak v 

zahraničí. Projekt podporovaný Evropskou komisí zahrnoval i zahraniční partnery z Německa, 

Rakouska a Dánska. Českým partnerem projektu byl Úřad městské části Praha 3.  

V roce 2015 jsme uspořádali několik osvětových a síťovacích akcí. V rámci dvou kulatých stolů 

jsme diskutovali na téma finančních mechanismu a dluhové krize,  Cílů udržitelného rozvoje 

(SDGs) a klimatu. Navázali jsme spolupráci s novými potencionálními žadateli o titul 

Fairtradové město, kam v současnosti patří i dvě městské části, a to Úřad městské části Praha 

7 a Praha 8. V roce 2015 se devátým Fairtradovým městem stalo město Kroměříž. Během 

závěrečného, třetího, roku projektu bylo vydáno několik tištěných materiálů zaměřených na 

fair trade (květiny, kampaň Fairtradová města, nakupování) a odpovědné vedení (simulační 

hra o společenské odpovědnosti firem). V zahraničí jsme se účastnili veletrhu WearFair v Linci, 

kde jsme informovali o aktivitách projektu během šálku kávy z Fair & Bio pražírny. Projekt 

TriNet Global byl v roce 2015 úspěšně ukončen. 

Projekt koordinovala Barbora Chmelová a Lenka Černínová. Na projektu se dále podílela Jana 

Valečková.  

 Make Chocolate Fair! – Za férovou čokoládu. Evropská kampaň za spravedlnost 

v dodavatelském řetězci s kakaem a čokoládou . 

Kampaň probíhala v letech 2013 – 2015 a upozorňovala na nerovnosti v byznysu s kakaem a 

čokoládou: neudržitelné podmínky při pěstování kakaa a chudobu drobných farmářů v zemích 

globálního Jihu zatímco velké nadnárodních společnosti se těší vysokým ziskům. Cílem bylo 

aktivizovat veřejnost - zejména mladé spotřebitele, aby prostřednictvím mezinárodní petice 

vzkázali zpracovatelům čokolády, že mají používat eticky vypěstované kakao.  Hlavními 

partnery kampaně byly německá organizace Inkota, rakouský Südwind a estonské Mondo.  

Díky zapojení mnohých aktérů (nejen) po celé Evropě se již v červnu 2015 podařilo naplnit 

jeden z hlavních cílů: 100.000 podpisů pod mezinárodní petici. V Česku se do kampaně zapojilo 

na 50 podporovatelů v podobě partnerských organizací i skupin aktivistů: kromě nevládních 

organizací zejména Fairtradové školy, města a církevní sbory.  
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Díky atraktivitě tématu a rozlišným akcím se kampaň Za férovou čokoládu dostala častokrát do 

mainstreamových médií (Právo, www.idnes.cz, www.lidovky.cz, Deníky, Česká televize, TV 

Nova, TV Barrandov, Prima, Český rozhlas, Rádio 1). Zavítali k nám zástupci pěstitelů kakaa 

z Ghany a Pobřeží slonoviny, proběhly besedy, čoko-workshopy, předvánoční či 

předvelikonoční happeningy, anebo jedinečné turné čoko-auta v rámci tzv. ČokoTůr 2014.  

V prosinci 2015 se v Bruselu podařilo předat více jak 122 tisíc petičních podpisů zástupcům 

zpracovatelů čokolády – střechové organizaci CABISCO. S těmi koordinátoři projektu od té 

doby vedou pravidelné rozhovory nad tématy udržitelného kakaa a důstojného příjmu 

pěstitelů. 

Projekt koordinovaly Markéta Vinkelhoferová a Pavla Kotíková (po část doby také Veronika 

Bačová a Karolína Silná).  

Více informací a shrnující video kampaně na: www.zaferovoucokoladu.cz 

 Prosazování fairtradových politik v rámci EU  

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

bylo využít voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 k oslovení kandidátů a zvolených 

poslanců aby podporovali fairtrade v politikách EU. Kampaň Volím fair trade 

www.volimfairtrade.cz podepsalo 44 českých kandidátů a kandidátek, z toho šest se dostalo do 

Evropského parlamentu.  

Projekt koordinovala Barbora Mrázková. 

 

U projektů Globální férovost a Trinet bylo už uzavřeno hodnocení zpráv ze strany Evropské komise a 

výsledek je pozitivní. Projekty jsou tak uzavřeny a EA obdržela doplatek částek, které musela 

předfinancovat.  

 

 Rozvoj a lidská práva – platforma Social Watch v ČR 

Jednoletý projekt realizovala EA ve spolupráci s ostatními partnery neformální koalice Social Watch 

v ČR. Projekt byl financován v rámci programu Transformační spolupráce Ministerstva zahraničních 

věcí ČR.  Projekt podpořil činnost koalice a jeho součástí byl i proces institucionalizace dosud volného 

sdružení Social Watch. To se podařilo a na konci roku byl registrován nový spolek Social Watch, jeho 

předsedou byl zvolen Tomáš Tožička z členské organizace EDUCON. Pro EA to znamená určité ulehčení, 

protože dosud aktivity koalice Social Watch koordinovala. Projektové aktivity byly dále zaměřeny na 

monitorování a hodnocení významných mezinárodních konferencí: o financování rozvoje v Addis 

Abebě, o Udržitelných cílech rozvoje v New Yorku a o klimatické změně v Paříži. K těmto tématům byly 

http://www.idnes.cz/
http://www.lidovky.cz/
http://www.zaferovoucokoladu.cz/
http://www.volimfairtrade.cz/
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uspořádány dva kulaté stoly a dva semináře a byly vydána publikace Perspektivy rozvoje. V rámci 

projektu se také připravovala každoroční monitorovací zpráva o tom, jak Česká republika naplňuje své 

závazky z mezinárodních úmluv o ekonomických, sociálních a kulturních právech. K vydání zprávy byly 

uskutečněna tisková konference se značným ohlasem.  

Projekt vedli Jiří Silný a Tomáš Tožička.  

Dlouhodobé a pokračující projekty 

 Česko proti chudobě 

Nejvýznamnější česká kampaň rozvojových 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). Rok 2015 byl posledním rokem programu 

Rozvojových cílů tisíciletí. Ukázalo se, že i když nebyly všechny závazky splněny, přesto lze tento 

mezinárodní program snížení chudoby a jejích dopadů považovat z relativně úspěšný. Na půdě OSN 

členské země přijaly následné Agendy 2030 (Cíle udržitelného rozvoje, SDGs) která přináší ještě 

ambicióznější a širší program, v kterém hrají daleko větší roli i problémy životního prostředí a 

očekává se daleko větší aktivita i u vlád bohatých zemí.  Počítá se s pokračováním kampaně Česko 

proti chudobě v nové podobě, se zaměřením na SDGs. Projekt byl financován z grantu České 

rozvojové agentury a koordinuje ho Tomáš Tožička z organizace Educon.  

www.ceskoprotichudobe.cz 

 

 Škola alternativ  

Projekt Škola alternativ (dříve Pražská škola alternativ) je spolu s fairtradovými aktivitami stálicí 

posledního desetiletí, začal už v roce 2006, tehdy s podporou Vestfálské evangelické církve. Od 

roku 2011 je podporován granty Nadace Rosy Luxemburgové vždy ve dvou semestrech. Projektu 

je zaměřen na občanské a politické vzdělávání a podporu dialogu.  

Hlavním tématem roku 2015 byla připravovaná smlouva mezi EU a USA o Transatlantickém 

obchodním a investičním partnerství (TTIP), resp. její kritika z různých úhlů pohledu. Dalším 

tématem byla otázka migrace a reakce politiků a veřejnosti na její současnou vlnu.  Jedna 

konference se také věnovala problému klimatické změny a možnostem lokální a globální 

udržitelnosti. Semináře a besedy se konaly v Praze, Brně, Ostravě a Liberci. 

Záznamy z debat a další materiály jsou dostupné na webu projektu www.skolaalternativ.cz 

http://www.ceskoprotichudobe.cz/
http://www.skolaalternativ.cz/
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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. 

 

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

spravedlnosti 

Projekt s partnery z dvanácti evropských zemí přispívá k posílení role Evropy při zajištění 

spravedlivého a udržitelného globálního systému produkce a distribuce potravin. Mezi dílčí cíle 

patří zvýšit zapojení spotřebitelů, firem a politických aktérů do podpory spravedlivějšího a 

udržitelnějšího spotřebitelského chování, praktik podporujících drobné producenty a potravinové 

bezpečnosti. Tříletý projekt byl zahájen v roce 2014. 

Na začátku roku 2015 proběhl v rámci projektu Otevřený prostor na téma Jídlo, zemědělství, 

krajina, který jsme organizovali společně s PRO BIO Ligou, Trastem pro ekonomiku a společnost a 

Katedrou environmentálních studií MU.  Spolupráce navázaná v rámci Otevřeného prostoru a 

dalších dvou kulatých stolů zaměřených na odpovědnou spotřebu a potravinovou suverenitu 

vyústila v první české Fórum potravinové suverenity v září 2016 a založení Iniciativy potravinové 

suverenity. Dále byla v rámci projektu v listopadu zahájena kampaň Pěstuj planetu, která 

upozorňuje na neudržitelný způsob produkce i spotřeby potravin a zároveň ukazuje, jak je možné 

každodenním rozhodováním snižovat dopady klimatické změny – pomocí pěti jednoduchých 

kroků. V roce 2015 byl také realizován výzkum zaměřený na to, jak obchodní řetězce zneužívají 

svého postavení vůči dodavatelům. 

Koordinátorkou projektu je Karolína Silná, od května do srpna byl v projektu zapojen také Jan 

Šturma. 

  Za férové banány  

Projekt je pokračovatelem stejnojmenné kampaně, která probíhala v letech 2011-2013. 

V prvním projektu byly zapojeny 4 evropské země. Po dvou letech byl Evropskou komisí 

podpořen navazující projekt a v současné chvíli je zapojeno více jak 19 partnerů z Evropy i zemí 

globálního Jihu. Hlavním tématem je produkce tropického ovoce, která má velmi stinné stránky 

a problematické oblasti nejen v zemích produkce, ale i v zemích konzumace. Upozorňujeme na 

to, že lidé, kteří pěstují tropické ovoce, často nemají důstojné pracovní podmínky, dostatečné 

platy a je ohrožováno jejich zdraví. Na druhé straně jsou zde také supermarkety, které hrají 

velkou roli v dodavatelském řetězci a mohou tuto situaci velmi ovlivňovat. V rámci banánové 

kampaně se proto věnujeme monitorování neférových obchodních praktik, snažíme se 

https://potravinovasuverenita.cz/
https://potravinovasuverenita.cz/
http://www.pestujplanetu.cz/
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ovlivňovat proces ustanovování společných evropských nástrojů na regulaci těchto praktik a 

spolupracovat na šíření myšlenky spravedlivého obchodu. V roce 2015 byl projekt zahájen 

v březnu a povedlo se do listopadu sesbírat více jak 60 000 podpisů, které se stavěly na stranu 

regulace neférových obchodních praktik. Uspořádali jsme na toto téma konferenci 

v Evropském parlamentu, několik osvětových akcí a besed a jsme v kontaktu s lidmi, kteří šíří 

myšlenku fair trade.   

 

Na projektu pracovala Barbora Trojak, (Veronika Bačová, Katarina Petránková – od roku 2016) 

a Pavla Kotíková  

 SUSY – evropská kampaň na podporu sociální a solidární ekonomiky  (Oficiální název SSEDAS 

– Social and Solidarity economy as a Development Approach for Sustainability) 

Projekt probíhá v letech 2015 – 2018 ve 23 zemích Evropské unie, hlavními partnery jsou italské 

COSPE a rakouský Südwind.  

Podle pojetí mezinárodní sítě na podporu sociální a solidární ekonomiky RIPESS, které projekt 

SSEDAS přebírá, je sociální a solidární ekonomika (SSE) hnutím, které usiluje o změnu s využitím 

solidárně-ekonomických principů v rozvoji. Pro sociální a solidární ekonomiku je důležitá 

reciprocita, která propojuje zájmy jedinců s potřebami komunit. 

 

Mezi hlavní cíle patří prezentovat příklady dobré praxe, které propojují prvky sociální solidární 

ekonomiky a udržitelného rozvoje.  Dalšími cíli je zasíťovat všechny relevantní aktéry sociální 

a solidární ekonomiky a zároveň prostřednictvím příkladů dobré praxe iniciativy SSE 

propagovat. 

 

Projekt pracuje s konceptem Cílů udržitelného rozvoje (SDGs – Sustainable Development 

Goals) a vychází z předpokladu, že SSE může přispět nejen ke spravedlivějšímu nastavení 

vztahů mezi globálním Severem a Jihem, ale k prosazování dodržování lidských práv, 

spravedlnosti a udržitelných způsobů žití a hospodaření. SSE má potenciál pozitivně rozvíjet 

komunity a jejich financování.  

Existuje množství příkladů dobré praxe po celém světě a proto součástí i tohoto projektu jsou 

návštěvy hostů ze zemí globálního Jihu – takové turné proběhlo v dubnu 2016, kdy do Česka 

zavítali pan Ashish Kothari a paní Lakshmi Narayanan. Návštěva vyvrcholila mezinárodní 

konferencí o sociální a solidární ekonomice v Památníku národního písemnictví.  
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Konferenci předcházel výzkum a výběr příkladů dobré praxe – pražírny Fair & Bio a družstevní 

kavárny ROH. O nich byly natočeny video-medailonky.  

Mezi další aktivity bude patřit vytvoření celoevropské on-line mapy příkladů dobré praxe SSE, 

workshopy pro všechny zainteresované aktéry SSE (veřejná správa, nestátní neziskové 

organizace, vzdělávací sektor, sociální podnikatelé apod.) navazující na potřeby vzešlé 

z výzkumu. Sociální a solidární ekonomika začala být propagována na akcích pro veřejnost 

(např. Férová Letná 14. 5. 2015). 

V Česku hlavními tématy kampaně SUSY budou kromě sociálního podnikání také 

družstevnictví a nerůst. Součástí je i potravinová suverenita – v rámci čehož proběhlo v září 

2015 první české fórum Potravinové suverenity a letos se plánuje další. Ekumenická akademie 

bude také spolupořádat Evropské setkání Komunitou podporovaného zemědělství.  

Koordinátorka projektu SUSY Markéta Vinkelhoferová navštíví valné shromáždění evropské 

sítě pro sociální a solidární ekonomiku RIPESS. 

Projekt probíhá ve spolupráci s P3-People, Planet, Profit, sítí TESSEA a Trastem pro ekonomiku 

a společnost. Více na: www.solidarni-ekonomika.cz . 

Další aktivity 

Fair trade 

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

projektů, EAP dále provozuje fairtradovou prodejnu (Praha – Karlín, Sokolovská 29). Vedoucí 

prodejny je Daniela Honigmann, v prodejně pracují na chráněných místech Jitka Podzimková a 

Kateřina Bartušková a vypomáhají dobrovolníci a ostatní zaměstnanci akademie. Zboží 

prodáváme nejen v kamenném obchodě, ale i při stánkovém prodeji při řadě akcí spojených 

s projekty nebo i samostatných.  

V červenci 2015 proběhla v kamenném obchodě letní rekonstrukce. Podle návrhu designérky 

Evy Chmelové, s velkou energií a v neposlední řadě díky nesobecké pomoci několika 

dobrovolníků dostala prodejna nový, svěží tvář, což zákaznici velmi ocenili. V rámci této změny 

jsme zavedli též řadu nových produktů, jako například kosmetiku (černé mýdlo z Ghany) nebo 

víno. 

Mezi nové zákazníky patří Ministerstvo práce a sociálních věcí (na základě naší účasti na 

výběrovém řízení) a Městská část Praha 8. Dobrá, již delší dobu existující, spolupráce 

http://www.solidarni-ekonomika.cz/
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pokračovala např. s týmem Café na půl cesty, s Městkou částí Praha 12 – Libuš, s ČSOB, školou 

Jabok či s městem Štětí. 

 

Při příležitosti Světového dne pro fair trade pořádala Ekumenická akademie první ročník 

slavnosti  „Férová Letná“. Fair & Bio obchod se společně s Fair & Bio pražírnou zúčastnil, nabízel 

návštěvníkům na prodejním stánku nejenom široký výběr svého sortimentu, ale i informace a 

příběhy spojené s jednotlivými produkty. 

 

Také jsme se poprvé podíleli, v spolupráci s restaurací „Mlsná Kavka“, na Pražské akci „Zažít 

město jinak“ (19. září). 

 

Další novinkou v rámci prodejních akcí byla kavárna, kterou jsme zajišťovali o víkendu 13./14. 

června na Respect Festivalu. Této akce jsme se již několikrát zúčastnili prodejním stánkem, letos 

jsme však poprvé měli na starost občerstvení návštěvníků kávou a čajem, zejména v ledové 

variantě. Vařili jsme jím kávu z Fair & Bio pražírny, kterou si vychutnávali spolu s příjemným 

posezením okolo našeho stánku. 

 

Kromě toho se obchod prezentoval například na NGO Marketu v Karlíně (24. dubna) či na 

prvním Fairtrade-miniveletrhu v Praze (23. září). 

 

Obchod má vlastní webovou stránku (http://www.obchodfairbio.cz/) a facebookový účet 

(https://www.facebook.com/fairbio.cz).  

 

Družstevní pražírna kávy Fair & Bio, 

EA vznik družstva iniciovala a je jeho členem. 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 byla úspěšná v podání grantu u nadace 

VIA, který ji umožní vytvořit novou internetovou prezentaci sociálního podniku a e-shopu,  

https://www.facebook.com/fairbio.cz
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Pražírna dodává kávu  kavárnám, maloobchodním prodejnám, firmám. Pro firmy pražírna 

nabízí i náhradní plnění.  Celkové tržby činily 1.338.000, výsledek hospodaření byl 235 580,-  

(zahrnuje i projektové dotace).  

Informace a nabídka jsou k nalezení na http://www.fair-bio.cz/.   

Expertízy 

EA se v závěru roku v soutěži úspěšně ucházela o dvě zakázky Ministerstva práce a sociálních 

věcí a vypracovala pro ministerstvo dvě studie. Jedna navázala na předchozí spolupráci při úsilí 

MPSV o získání titulu fairtradový úřad a mapovala stav povědomí a praxe udržitelné spotřeby 

na ministerstvu a jeho v podřízených složkách. Součástí studie byla i doporučení k dalšímu 

postupu. Druhá studie zkoumala jakým způsobem Agenda 2030 (Cíle udržitelného rozvoje, 

SDGs) ovlivní resort ministerstva. Studie předložila analýzu všech významných dokumentů a 

agend MPSV s ohledem na závazky ČR vzniklé přijetím SDGs. Studie připravily týmy externích 

spolupracovníků pod vedením Jiřího Silného.  

 

Souhrn aktivit 

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 175  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.  

EA vydala i v loňském roce celou řadu publikací, které jsou na webových stránkách ke stažení. 

Z jednotlivých projektů vznikly také desítky mediálních výstupů. 

 

 

 

 

http://www.fair-bio.cz/
http://www.ekumakad.cz/
https://www.facebook.com/ekumakad
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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 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, z.s. (zakládající člen) 

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

 EA je také součástí české koalice Milostivé léto (Jubilee) 

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

 EA je členem sítě pro sociální podnikání TESSEA 
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Tým akademie 

Výbor akademie 

Výbor akademie, zvolený při řádné členské konferenci  konané 1.7. 2015 pracoval ve složení: M. Horák 

(předseda), T. Tožička, B. Boučková (místopředsedkyně), H. Tonzarová a P. Eichler + Jiří Silný z titulu 

funkce. Vzhledem k požadavkům registrujícího soudu na úpravu stanov bylo nutno svolat i 

mimořádnou členskou schůzi dne 23. 9. která v opakované volbě složení potvrdila. Podle stanov tvoří 

Radu ekumenické akademie předseda (M. Horák), místopředsedkyně (B. Boučková) a ředitel (J. Silný. 

Výbor se sešel v roce 2015 ke dvěma poradám.   

 

Pracovníci 
 

V průběhu rok 2015 v EAP pracovali:  

Jana Valečková (Fantová), Veronika Bačová, Daniela Honigmann, Barbora Chmelová,  Pavla Kotíková, 

Jan Májíček, Barbora Trojak (Mrázková), Karolína Silná, Jiří Silný, Tomáš Uhnák, Markéta 

Vineklhoferová, Tomáš Tožička,  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 byla Katarína Petránková (Kucharská), která nastoupila znovu od ledna 2016. 

 

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.  
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Hospodaření 

V roce 2015  jsme hospodařili s celkovou částkou  11.832.000 na straně nákladů a 12.631.000 na straně 

výnosů, rozdíl činil 799.000, po zdanění 771.000. Podrobné údaje jsou v přiloženém Výkazu zisků a ztrát 

a v Rozvaze.  

Výsledek hospodaření ve srovnání s předchozími roky vykazuj výrazně zlepšení, zejména po loňské 

ztrátě a potvrzuje celkově pozitivní trend hospodaření EA. Podařilo se tak i vytvořit dobré podmínky 

pro hospodaření roku 2016, které by mělo proběhnout bez problémů.  

Hospodářské 

výsledky 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 500.000 -174.000 115.000 448.000 -482.000 771.000 

 

Důležitým ukazatelem je vývoj vlastních zdrojů  

Vlastní 

zdroje 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 -315.000 -489.000 -374.000 +147.000 -90.000 436.000 

 

Sponzoři a dárci 

Většina našich finančních zdrojů pochází z grantů Evropské komise, které přicházejí prostřednictvím 

vedoucích organizací jednotlivých mezinárodních projektů. Kofinancování části těchto evropských 

projektů pocházelo od České rozvojové agentury, ale několik projektů kofinancování nezískalo.  

Projekty Devět miliard u jednoho stolu,  Make fruit fair a SUSY bohužel nezískaly v roce 2015 

kofinancování z prostředků České rozvojové agentury, které do té doby z dobrých důvodů obvykle 

dostávaly všechny trilaterální projekty schválené Evropskou komisí. Nepomohlo ani odvolání. 

Dozvěděli jsme se, že projekty, které prošly velmi přísným výběrem Evropské komise, česká hodnotící 

komise považovala za nekvalitní a málo relevantní.  Vzhledem k rozsahu projektů to znamenalo 

nečekaný výpadek 800.000 v rozpočtu EA.  Jen díky podpoře členů a přátel EA a díky mimořádnému 

grantu od německé evangelické rozvojové agentury Brot für die Welt, se podařilo krizi, ohrožující 

existenci EA, překonat. I pro rok 2016 byla zatím schválena jen jedna žádost o kofinancování ze tří 

podaných. Ostatní dvě jsou na čekací listině.  



 14 

Pravidelným partnerem je také Nadace Rosy Luxemburgové a příspěvky jsme dostali v loňském roce i 

od mimořádného počtu soukromých dárců.  Všem patří náš dík za praktickou solidaritu a finanční i 

jinou podporu.  Seznam dárců je uveden v příloze.  

 

 

Závěr  

V roce 2015 EA dovršila dvacet let činnosti a byl to rok po všech stránkách mimořádný.  Nebývalý počet 

projektů probíhal zároveň a tomu odpovídalo i množství aktivit a objem prostředků, s kterými jsme 

hospodařili. Ve všech ukazatelích to byl dosavadní vrchol činnosti, nejen pokud jde o kvantitativní 

ukazatele, ale také s ohledem na působení EA na veřejnosti, v médiích, v občanské společnosti a 

v dialogu s politiky. 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 po evropský parlament.  

Už dnes víme, že v roce 2016 dojede k určitému omezení ve všech oblastech, protože v loňském roce 

skončily čtyři velké projekty, ale zároveň je situace stabilizovaná a s dobrým výhledem pro rok 2016.  

V současné době se intenzívně věnujeme přípravě projektových žádostí na další období. 

Ve chvíli, kdy jsem už bývalým ředitelem a zaměstnancem EA chci poděkovat všem kolegyním a 

kolegům, členům a partnerům za dobrou a velmi obohacující spolupráci za těch dlouhých dvacet let.  

Přeji Ekumenické akademií na další cestu odvahu a vytrvalost  a úspěchy v přinášení důležitých impulzů 

při prosazování spravedlnosti, emancipace a udržitelných způsobů života. Podle svých možností budu 

i nadále tomuto úsilí pomáhat.  

 

Jiří Silný 

V Praze 15. 6. 2016 

 

 

 














