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„České Ceny SDGs jsou skvělou inovací, která nejenže přitáhne 
pozornost k udržitelnému rozvoji, ale slouží také jako inspirace 
pro byznys, jednotlivce i veřejnou správu, aby zvýšili své aktivity 
k dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Ceny SDGs jsou iniciati-
vou, která by se rozhodně měla rozšířit do dalších zemí.“

prof. Jeffrey Sachs, SDGs Advokát
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Držíte v rukou brožuru k Cenám 
SDGs 2019. Tento rok jsme již po-
třetí ocenili ty nejlepší projekty, 
které mění Česko i svět k lepšímu. 
Vize Cen je postavena na naplňo-
vání Cílů udržitelného rozvoje 
(Sustainable Development Goals 
– SDGs), které stanovila Organi-
zace spojených národů (OSN) na 
summitu v roce 2015. 

Cíle udržitelného rozvoje předsta-
vují globální závazek – společný 
plán pro lepší svět, ke kterému 
se přihlásily všechny členské stá-
ty OSN včetně Česka. Sedmnáct 
Cílů udržitelného rozvoje definu-
je, jak by měl svět vypadat v ho-
rizontu roku 2030 a jak bojovat  
s ekonomickými, sociálními a en-
vironmentálními problémy, se 
kterými se jako lidstvo potýkáme. 

To, že se tato brožura dostala pří-
mo k vám, znamená, že máte 
o globální cíle zájem – a váš zá-
jem nás nesmírně těší, ať už se  
o SDGs jen chcete dozvědět víc, 
rádi se necháte inspirovat úspěš-
nými příběhy nebo se plánujete 
příští rok také zapojit. Čím více lidí 
bude SDGs aktivně naplňovat, tím 
lépe se nám všem bude společně 
na naší planetě žít.

Signálem, že jsme na správné 
cestě, je i počet projektů, které 
se přihlásily do letošního ročníku 
Cen SDGs – bylo jich neuvěřitel-
ných 213! Odborná porota má tak  
každým rokem těžší práci vybrat 

ty nejlepší z nich. Nejen to uka-
zuje, že se udržitelnost v Česku 
pomalu přehoupla ze škatulky 
„to neznáme“ nebo „děláme to 
jen pro pozitivní PR“ do zcela nové 
dimenze. Dimenze, která vnímá 
svět v mnohem širších souvislos-
tech a přináší s sebou konkrétní 
promyšlené aktivity s reálným do-
padem na společnost. A přesně 
takové projekty vám na následují-
cích stranách představíme.
 
Letos jsme navíc na podporu glo-
bálních cílů v Česku uspořáda-
li spolu s Cenami i Global Goals 
World Cup Prague. Výjimečný fot-
balový turnaj, který angažuje ženy 
z celého světa. Do finále turnaje za 
lepší svět se 29. května 2019 přímo 
na pražském Václavském náměs-
tí postavilo 144 odvážných žen  
z 18 týmů. Bylo úžasné sledovat 
jejich cestu, nejsilnější však byla 
chuť, nadšení a snaha žen aktivně 
bojovat za konkrétní společenské 
téma. Utkaly se za lepší vzdělání, 
za zdraví, kvalitní život a za méně 
nerovností. Přestože většina z nich 
nazula kopačky poprvé v životě  
a vykročila ze své komfortní zóny, 
všechny ukázaly obrovské odhod-
lání a sílu. I přes rivalitu v soutěži 
se spojily a bojovaly s cílem změ-
nit svět k lepšímu. 

A že je snad naše společná bu-
doucnost v udržitelnosti pozitivní, 
ukazuje i náš aktuální průzkum  
o povědomí lidí v Česku o SDGs – 
zná je bezmála třetina naší popu-

lace. Česko jako takové se pak co 
do naplňování Cílů udržitelného 
rozvoje v celosvětovém srovnání 
SDG Index 2019 vyšvihlo na 7. příč-
ku, a je tak v absolutní špičce.

Velice si vážím jmenování do 
funkce Vyslankyně dobré vůle, 
kterou mne letos vůbec poprvé 
pověřilo Ministerstvo zahranič-
ních věcí a šéf diplomacie Tomáš 
Petříček. I díky tomuto čestné-
mu mandátu mohu nejen u nás, 
ale i v zahraničí rozšiřovat pově-
domí o Cílech udržitelného rozvo-
je i o úspěších v jejich dosahová-
ní v Česku.

Přeji si a přeji nám, ať se globál-
ní cíle promítají čím dál častěji 
do našich každodenních životů 
a jsou nám inspirací, jak my sami 
můžeme proměňovat svět na 
lepší místo pro všechny.

Lucie Mádlová
zakladatelka a výkonná 
ředitelka Asociace 
společenské odpovědnosti,
vyslankyně dobré vůle 
Ministerstva zahraničních věcí

ÚVODNÍ SLOVO
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Richard Brabec
ministr, Ministerstvo 
životního prostředí  
Rok co rok se znovu přesvědču-
ji, jak moc potřebujeme princip 
udržitelného rozvoje jako něco, 
co nám dává potřebný nadhled 
snad u všech aktuálních problé-
mů, které řeším z pozice ministra 
životního prostředí. Protože bez 
neustálého vyvažování dopadů 
na životní prostředí, společnost 
a ekonomiku, tedy tří pilířů udrži-
telného rozvoje, není možné do-
sáhnout žádné změny. 

Letos jsme například připravili 
poslední vlnu kotlíkových dotací, 
příspěvku na výměnu těch nej-
starších kotlů na pevná paliva. 
Motivace je jasná: zlepšit ovzdu-
ší v menších obcích a pomoci 
lidem využívat čistší zdroje ener-
gie. Sociální rozměr řeší bezúroč-
né půjčky ve vybraných regio-
nech, které umožňují i lidem bez 
úspor dosáhnout na výměnu kot-
le. A o přínosu pro lokální ekono-
miku se při počtu 30 000 nových 
zdrojů energie nedá pochybovat. 
A jen tak pod čarou mohu připo-
menout, že tím také plníme SDG 
7 – Dostupné a čisté energie.

A to výměna zastaralých kotlů 
není tak složitá věc, pro udrži-
telné Česko nás čekají mnohem 
složitější úkoly. A na žádný z nich 
nemůžeme pohlížet jen strikt-
ně zelenými brýlemi, ale naopak 
si musíme nasadit čočky, které 
hrají všemi sedmnácti barvami 
Cílů udržitelného rozvoje. Jedním 
z takových úkolů je vyjednávání 
o konci využívání uhlí. Aktuálně 
spolu s ministrem průmyslu a ob-
chodu hledáme cesty, jak opustit 
tenhle zastaralý způsob získávání 
energie. Rozplétání gordického 
uzle energetiky nebude zcela jis-
tě jednoduché, zejména vyvažo-
vání pozitivního vlivu na změnu 
klimatu a ovzduší oproti možným 
negativním dopadům na spo-
lečnost a ekonomiku, například 
v ceně energií nebo lokální neza-

městnanosti. První krok, kterým 
je ustanovení uhelné komise, 
máme za sebou. Teď začneme 
jednat v nejširším možném slože-
ní, tak aby měl šanci zaznít každý 
hlas pro splnění SDG 13 – Klima-
tická opatření.

Na závěr mi dovolte, abych po-
blahopřál všem vítězům třetího 
ročníku soutěže Ceny SDGs 2019. 
A čtenářům této publikace přeji, 
abychom v ní všichni našli co nej-
více inspirace pro společné udrži-
telné Česko.
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Tomáš Petříček
ministr, Ministerstvo  
zahraničních věcí 
Proměny světa, ve kterém žijeme, 
pociťujeme jako lidstvo stále častěji. 
Udržení budoucího rozvoje v man-
tinelech, které umožní důstojný 
a šťastný život dalším generacím 
a udrží naši planetu v podobě, kte-
rou známe, představuje v současné 
době nejzávažnější a nejkomplex-
nější globální výzvu. Sedmnáct cílů 
udržitelného rozvoje Organizace 
spojených národů, které přijalo Val-
né shromáždění v září 2015, jsme 
v České republice vzali naprosto 
vážně a přijali je za své.

Při pohledu na těchto sedmnáct 
ambiciózních cílů si nelze nepo-
všimnout, že se obsahově v mno-
ha ohledech překrývají s dlouho-
dobými cíli zahraniční politiky naší 
země. Lze tak s jistotou říct, že tyto 
cíle mají v této politice, jež je tra-
dičně založena na hodnotách hu-
manismu, demokracie a ochrany 
lidských práv, své nezpochybnitel-
né místo. Představují obraz světa, 
o který usilujeme.

Z těchto sedmnácti cílů udržitel-
ného rozvoje si Česká republika 
zvolila jako prioritu své zahra-
niční politiky cíl šestnáctý, který 
usiluje o mír, spravedlnost a sil-
né instituce. Jak naše historická  
a v mnoha ohledech zcela uni-
kátní zkušenost potvrzuje, udrži-
telného rozvoje společnosti není 
možné dosáhnout bez dobře fun-
gujícího státu, participace občanů 
a vlády práva založeného na úctě 
k přirozeným právům člověka 
a občana. Při naplňování tohoto 
cíle má naše země tudíž nezane-
dbatelnou výhodu, jelikož může-
me v plném rozsahu uplatnit naše 
zkušenosti s politickou transfor-
mací, budováním demokratické-
ho právního státu a sociálně-tržní 
ekonomiky po roce 1989.

Cíle udržitelného rozvoje a úsi-
lí o lepší svět jsou tak zakódová-
ny v samé podstatě našeho státu 
a v základních hodnotách, na kte-
rých je postavena činnost státních 
orgánů včetně ministerstva zahra-

ničních věcí. Důkazem může být, 
že již téměř patnáct let realizujeme 
takzvaný Program transformační 
spolupráce, v jehož rámci podporu-
jeme rozvoj občanské společnosti 
ve světě, participaci občanů na ve-
řejném životě a dodržování základ-
ních práv a svobod včetně svobody 
slova a médií. Řádná a poctivá de-
mokratická správa veřejných záleži-
tostí je rovněž jednou z priorit aktu-
ální Strategie zahraniční rozvojové 
spolupráce. 

Napomáháme také sdílením zku-
šeností se zaváděním inovativních 
forem participace občanů, jelikož 
v naší zemi naštěstí disponujeme 
obrovským množstvím příkladů 
dobré praxe participativních pro-
jektů ve městech a obcích, a to 
včetně například efektivních způ-
sobů využívání digitálních tech-
nologií při zapojování občanů do 
veřejného života.

Není toho zkrátka málo, co naše 
země pro naplnění cílů udržitel-
ného rozvoje doma i ve světě dělá. 
Jako ministr zahraničních věcí 
jsem na všechny naše úspěchy 
hrdý. Učiním vše pro to, aby naše 
země v tomto úsilí pokračovala. 
Je naší historickou odpovědnos-
tí vyznávat a všestranně rozvíjet 
hodnoty, na kterých bylo našimi 
předky vystavěno demokratic-
ké Československo a na kterých 
jsme vybudovali Českou repub-
liku po sametové revoluci. Jsem 
přesvědčen o tom, že Cíle udrži-
telného rozvoje Organizace spo-
jených národů nám v tomto úsilí 
mohou pomoci a že i my můžeme 
významným způsobem pomoci 
lidstvu zachovat planetu, na které 
žijeme a na které by mohly dů-
stojně a šťastně žít i veškeré další 
generace lidského pokolení.
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Klára Dostálová
ministryně, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR

Těší mě, že Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj (MMR) bylo partnerem již 
třetího ročníku udílení Cen SDGs, 
což je ocenění za naplňování Cílů 
udržitelného rozvoje OSN. Tento 
ročník překvapil širokou škálou té-
mat, která v různých kategoriích 
ukazovala, jak je možné přispět 
k naplňování Cílů udržitelného 
rozvoje, a tak konkrétně naplňo-
vat Agendu 2030.

Mnoho přihlášených projektů se 
k mé radosti zabývalo i udržitel-
ností na úrovni měst a regionů. 
Jednalo se o promyšlené a dlou-
hodobé projekty. V tomto směru 
je nutné zdůraznit, že udržitelné-
ho rozvoje nelze dosáhnout, po-
kud výrazně nezměníme způsob, 
jakým tvoříme a spravujeme úze-
mí měst a obcí. Proto se na MMR 
angažujeme ve vytváření bez-
pečného a dostupného bydlení, 
usilujeme o vytváření kvalitních 
veřejných prostranství, zlepšení 
územního plánovaní a podporu-
jeme participativní přístup. Samo-
zřejmě při tom usilujeme o udr-
žení zdravých veřejných financí  
a v rámci veřejného investování se 
soustředíme mimo jiné také na 
mobilizaci soukromých zdrojů.

Ruku v ruce s udržitelností jdou 
také aktivity zaměřené na chytré 
město, chytrý venkov či region. 
Vedle naší metodické podpory 
s návazností na Metodiku Smart 
Cities organizujeme pravidelná 
jednání zástupců veřejné, soukro-
mé a akademické sféry na pra-
covní i té nejvyšší úrovni, pořádá-
me odborné semináře, soutěže, 
zajišťujeme odborné prezenta-
ce, aktivní dialog v rámci konfe-
rencí, networking a poradenství 
pro odbornou i laickou veřejnost  
a v neposlední řadě jsme také 
spoluúčastníky projektů s tema-
tikou chytrých řešení. MMR již 
podpořilo několik projektů, je-
jichž výstupy výrazně ovlivnily 

KOMENTÁŘE PARTNERŮ CEN SDGs 2019

další rozvoj v této oblasti. Mno-
hé projekty jsou zaměřeny i na 
zlepšení situace v zemích, které 
trápí chudoba, což dle mého ná-
zoru svědčí o skutečnosti, že se 
naše republika, včetně jednot-
livců a firem, stává na tomto poli  
velmi odpovědným a význam-
ným hráčem.

Jak jsem se již zmínila, letos bylo 
opravdu z čeho vybírat, ostat-
ně více si o vítězných projektech 
přečtete v této brožuře. Snad 
také najdete inspiraci pro vlast-
ní udržitelnější život a přispějete 
tak k udržitelnému rozvoji našich 
obcí a regionů.
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Česko potřetí ocenilo nejlepší projekty, které naplňují 
Cíle udržitelného rozvoje OSN. 

Ceny předala Asociace spole-
čenské odpovědnosti ve čtvrtek  
30. května 2019 na slavnostním 
galavečeru v Černínském paláci 
v Praze, v sídle Ministerstva zahra-
ničních věcí.

Třetí ročník prestižního ocenění se 
nesl v duchu výjimečných nápadů 
s unikátním dopadem do různých 
oblastí, které mění svět k lepšímu. 
Vítěze z celkem 213 přihlášených 
projektů vybírala odborná po-
rota. O nejlepších v kategoriích 
Byznys a Veřejná sféra rozhodlo 
3 782 hlasů ve veřejném hla-
sování na webových stránkách 
www.globalnicile.cz.

„SDGs mají v naší zahraniční po-
litice, která je tradičně založe-
na na hodnotách humanismu, 
demokracie a lidských práv, 
své důležité místo. Cíle udrži-
telného rozvoje jsou obrazem 
světa, o který usilujeme,“ uvedl 
ministr zahraničních věcí Tomáš 
Petříček, jehož resort byl partne-
rem Cen SDGs 2019, stejně jako 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstvo životního prostředí 
ČR a Česká rozvojová agentura. 
Byznys partnerem letošního roč-
níku byla opět společnost Unile-
ver. Mediálními partnery byli For-
bes Česko a ČTK – České noviny.

Galavečerem Cen SDGs 2019, kte-
rý se nesl v duchu udržitelného 

eventu, provázel moderátor, he-
rec a SDG ambasador Lukáš Hej-
lík. V průběhu večera zahrál duraty 
z autorské desky My Home Tomáš 
Kačo, klavírista a skladatel, který se 
ze samouka vypracoval mezi nej-
lepší jazzové studenty na prestižní 
Berklee College v Bostonu a vypro-
dal newyorskou Carnegie Hall. 

Udržitelné trofeje pro vítěze vy-
robilo studio Conscious & Craft. 
Společně s mezinárodní knihov-
nou inovativních materiálů vy-
brali sedm materiálů budouc-
nosti. Jednotlivé trofeje tak byly 
vyrobeny například ze stavebního 
materiálu z rýžových slupek, re-
cyklovaného textilu nebo experi-
mentálních surovin z vaječných 
skořápek. Trofeje zároveň doplnily 
již tradiční betonové medaile ve 
tvaru SDGs, o které se opět posta-
rali v Gravelli.

Novinkou ročníku bylo ocenění za 
Rovnost mužů a žen. Linku rov-
nosti mužů a žen otevřela večer 
při své keynote Majken Gilmartin, 
spoluzakladatelka světového fot-
balového turnaje žen Global Go-
als World Cup, který Asociace 
společenské odpovědnosti v roce 
2019 poprvé hostila v Česku. Finá-
le se konalo den před slavnostním 
předáváním Cen SDGs 2019 ve 
středu 29. května na Václavském 
náměstí v Praze. 

CENY SDGs 2019

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2019

Absolutní vítěz: GINA System
Byznys: Buď Safe Online
Mladý leader: Ondřej Gonzor  
(pochopim.to)
Reporting:  
Vodafone Czech Republic
Rovnost mužů a žen: Mavimi
Veřejná sféra:  
Česká federace potravinových bank
Zahraniční a rozvojová spolupráce: 
mojeMORINGA

Majken Gilmartin 
je ředitelkou organizace Eir Soc-
cer a spoluzakladatelkou světo-
vého turnaje amatérského žen-
ského fotbalu Global Goals World 
Cup. Soutěž vznikla v roce 2015 se 
záměrem naplňování 17 Cílů udr-
žitelného rozvoje OSN prostřed-
nictvím sportu. Majken Gilmartin 
se snaží inspirovat nejen ženy po 
celém světě, aby si globální cíle 
vzaly za své. V roce 2016 Majken 
získala jako vzor změny v prosazo-
vání genderové rovnosti ve spor-
tu cenu IOC Women and Sport 
Award Europe.
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Celkem 144 hráček z 18 různoro-
dých týmů se ve středu 29. květ-
na 2019 utkalo ve vůbec prvním 
fotbalovém turnaji žen za globál-
ní cíle Global Goals World Cup 
Prague.

Pro výjimečný turnaj přímo v cen-
tru Prahy na Václavském náměstí 
vyrostla kompletní fotbalová SDGs 
aréna. Global Goals World Cup 
(GGWCup) vznikl v Dánsku a po-
stupně se rozšířil do celého světa 
– do Česka ho přivedla Asociace 
společenské odpovědnosti. Více 
než sportovní talent se v turnaji 
počítá nadšení a ochota hrát za 
společensky důležitá témata. Ženy 
se v Praze utkaly za lepší vzdělání, 
za zdraví a kvalitní život nebo za 
méně nerovností.

Kromě vstřelených branek se na 
turnaji oceňují i fanoušci jednot-

livých týmů, nápaditost kostýmů 
hráček nebo aktivita, s jakou hráč-
ky podporovaly vybraný Cíl udr-
žitelného rozvoje. Tato všechna 
kritéria hodnotila odborná porota 
v čele s předsedou Yemim A.D., 
kreativním producentem a SDG 
ambasadorem. „Hráčky dokázaly 
strhnout pozornost všech diváků 
i nás poroty. Některé týmy do-
konce natrénovaly různé tanečky 
nebo pokřiky, pokaždé originální 
a jedinečné, navíc ta jejich radost 
a zapálení, to se prostě jen tak ne-
vidí, byl jsem naprosto nadšený,“ 
uvedl Yemi A.D.

Partnery Global Goals World Cup 
Prague byly Dánské velvyslanectví 
v ČR, Magistrát hl. m. Prahy, IKEA 
Česká republika, Junák – český 
skaut.

GLOBAL GOALS WORLD CUP PRAGUE

VÍTĚZNÉ TÝMY GLOBAL GOALS 
WORLD CUP PRAGUE 2019

Šampionky turnaje: Yellow Ladies, 
Česká pošta
Nejlepší aktivita k vybranému cíli: 
Kopačky, Plzeňský Prazdroj 
Nejlepší styl: PoweRED, Vodafone
Nejlepší publikum:  
Better World Starts at Home, IKEA
Cena za udržitelný kostým:  
The Same, Nadační fond Veroniky 
Kašákové
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TÝMY GLOBAL GOALS WORLD CUP PRAGUE 2019 TÝMY GLOBAL GOALS WORLD CUP PRAGUE 2019

Yellow Ladies  
Česká pošta

Baťovky  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Czechitas  
Czechitas

Brum[LOVE]ka  
Balance Club Brumlovka

Angels  
Montessori školy Andílek

plEYers for life  
EY

SMART Women 
Ministerstvo průmyslu  

a obchodu ČR

Prague Raptors  
Prague Raptors Football Club

#jsemvpohodě 
POHODA - společnost pro 

normální život lidí s postižením

Self-esTÝM  
UNILEVER ČR

Ladies of Fair Football  
Fotbal pro rozvoj od INEX-SDA

The Same  
Nadační fond Veroniky Kašákové
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TÝMY GLOBAL GOALS WORLD CUP PRAGUE 2019

Turnajem GGWCup žili zaměst-
nanci napříč poštou. Jak jste vy 
sám jako ředitel celé České pošty 
tým či hráčky podpořil?

Přemluvil jsem své kolegy z ma-
nažerského týmu pošty a založili 
jsme tým roztleskávačů Yellow 
Boys.

Samozřejmě jsme nechyběli 
ani na samotných utkáních na 
Václavském náměstí a když jsem 
viděl, s jakým zápalem se dámy 
z pošty pustily do hry, tak jsem se 
neudržel a taky jsem si „zafandil“ 
z plných plic.

Co považujete za největší 
přínos vítězství České pošty 
v historicky prvním turnaji 
GGWCup Prague?

Česká pošta má díky vítězství 
možnost prezentovat se nejen 
jako významná logistická a spole-
čensky odpovědná firma, ale také 
jako jeden z největších českých 
zaměstnavatelů, který dbá i o své 
zaměstnance.

Vítězství v turnaji mě samozřejmě 
těší, ale větší radost mám z toho, 
že jsme se zapojili do projektu, 
který má smysl. Který má celo-
světový přesah. Nešlo zde o počet 
gólů, ale o podporu dobré věci. 
A kdo jiný než pošťačky, které 
jsou v každodenním kontaktu se 
zákazníky, by se měly nadchnout 
a předvést vynikající sportovně-
-pošťácký výkon? Za to jim děkuji.

ROMAN KNAP
GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
ČESKÉ POŠTY

PowerRED  
Vodafone Czech Republic

Better World Starts at Home  
IKEA Česká republika

FK Lvice Černín  
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

ZC Dolls with balls  
Zátiší Catering Group

Kopačky 
Plzeňský Prazdroj

AISEC4GlobalGoals  
AIESEC Česká republika
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4 % 2 % 13 % 13 % 6 % 2 % 1 % 8 %

6 % 7 % 10 % 12 % 5 % 1 % 2 % 1 % 7 %

Zastoupení SDGs mezi přihlášenými projekty Cen SDGs 2019
SDGs Global Goals

World Cup Prague

9
miliard lidí

1
planeta

144
hráček

43
zápasů odehraných  
v Česku za lepší svět

Ceny SDGs 2019

213
přihlášených projektů

17
Cílů  

udržitelného  
rozvoje

3 782
počet hlasů  

ve veřejném hlasování

13. 18
turnaj GGWCup  

na světě
soutěžních  

týmů

20
finálových  
projektů

7
soutěžních  

kategorií

Česká rozvojová agentura

CENY SDGs 2019 VE SPOLUPRÁCI S BYZNYS PARTNER  
CEN SDGs

GLOBAL GOALS WORLD CUP PRAGUE VE SPOLUPRÁCI S MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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Byznys (veřejné hlasování)

Vítěz: 
Avast Software s.r.o.
Buď Safe Online
Avast nabízí svým uživatelům po 
celém světě produkty, které je 
chrání před hrozbami na interne-
tu. Nyní se Avast se svým projek-
tem Buď Safe Online zaměřil na 
problém zranitelnosti dětí v digi-
tálním světě a prevenci v oblasti 
bezpečnosti na internetu u dětí 
na základních školách. Neexistují 
mechanismy, které by dětem za-
bránily v interakcích v online světě, 
proto je potřeba osvětová činnost, 
kterou ale rodiče a učitelé v mno-
ha případech nezvládají – digitální 
gramotnost dětí je totiž často vyš-
ší než jejich. V rámci projektu pro-
to probíhají interaktivní besedy, 
kde si děti na konkrétních příkla-
dech z praxe ukazují, jak předejít 
rizikům, která internet a moder-
ní technologie přináší. Projekt se 
zaměřuje i na osvětu mezi rodiči, 
učiteli a metodiky prevence, pro 
které vznikají výukové materiály 
a jsou jim poskytovány konzulta-
ce; vše s přispěním týmu složené-
ho z odborníků na jednotlivá od-
větví online bezpečnosti.

K dosažení cíle si Avast definoval 
pět základních pilířů:
1) Využít známou osobnost, která 
je pro děti vzorem a pomůže vy-
volat zájem o problematiku. Hlav-

ním protagonistou je tak Jirka 
Král – bývalý youtuber a jedna 
z nejznámějších osobností české-
ho internetu. 
2) Hlavním prvkem jsou videa, 
která zábavnou formou poukazují 
na rizika internetu, hraní her nebo 
komunikace na sociálních sítích.
3) Klíčovou součástí projektu jsou 
interaktivní workshopy na školách 
za účasti expertů z Avastu.
4) Vznikl web a profily na sociál-
ních sítích, kde se žáci mohou se-
známit s nejčastějšími hrozbami, 
zhlédnout videa nebo si ověřit své 
znalosti formou kvízu.
5) Avast se zapojuje do panelo-
vých diskusí, workshopů a od-
borných konferencí věnovaných 
zkvalitňování vzdělávání. Apeluje 
tak na odbornou veřejnost a po-
ukazuje na společenský problém 
nedostatečné kvality vzdělávání 
dětí v oblasti bezpečnosti na in-
ternetu.

Projekt sklízí pozitivní zpětnou 
vazbu od dětí, rodičů i učitelů. 
Za rok fungování projektu se za-
pojilo 168 škol a webové stránky 
budsafeonline.cz zaznamenaly 
2,5 milionu zhlédnutí.

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2019

Jak si představujete svět v roce 2030?
„V roce 2030 budeme díky pokroku v oblasti digitálních technologií více 
propojeni, ale zároveň budeme i více zranitelní. S přibývajícími techno-
logickými novinkami a vymoženostmi se naše komunikace a práce 
zjednoduší, ale zároveň se zvýší riziko nebezpečí online hrozeb a kyber-
netických útoků.“

Rudolf Šrůtek,  
Senior Partnership & Influencer Marketing Manager, 
Avast Software s.r.o.
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2. místo: 
Opravárna s. r. o. 
Opravárna

Opravárna je komunitní web, kte-
rý sdružuje drobné opraváře i od-
borné servisy na jednom místě. 
Umí tak lidem pomoci téměř se 
vším od zašití kalhot přes naleze-
ní hodinových manželů, renovaci 
nábytku až po odbornější úkony, 
jako je výměna rozbitého disple-
je u mobilního telefonu či oprava 
ledničky. Web po jednoduchém 
zadání a popisu zakázky auto-
maticky najde nejbližší opravá-

ře a servisy v okolí. Po zaplacení 
drobné částky na údržbu webu 
systém rozešle zákazníkovu po-
ptávku opravářům a servisům do 
mailu. Ti nabídnou cenu, zákazník 
si z nich po dobu jednoho měsí-
ce může vybírat, kontaktovat je 
a rozšiřovat oblast hledání. Opra-
várna zaručuje nejsnazší způ-
sob nalezení vhodného opraváře 
z okolí za nejnižší možnou cenu, 
pomáhá řešit nadvýrobu a před-
cházet tomu, aby použitelné věci 
předčasně končily jako odpad.

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2019

3. místo: 
Mavimi s. r. o.
Mavimi

Ženy s malými i odrostlejšími dět-
mi jsou na pracovním trhu oproti 
mužům často opomíjeny a diskri-
minovány. Zároveň však zaměst-
navatelé potřebují kvalifikované 
pracovníky, kterých je na trhu 
práce nedostatek. Mavimi proto 
pomocí své webové aplikace pro-
pojuje ženy, které chtějí skloubit 
mateřství a práci, se zaměstnava-

teli, kteří jsou ochotni vyjít vstříc 
potřebám matek a nabídnout jim 
flexibilitu. Mavimi zaregistrova-
ným ženám poskytuje absolutní 
anonymitu a ochranu jejich úda-
jů. Ženy se samy rozhodují, jestli 
danému zaměstnavateli zpřístup-
ní své kontaktní údaje a komplet-
ní profil. Dále Mavimi poskytuje  
také kurzy v oblasti digitálních do-
vedností a cizích jazyků zdarma, 
aby byly matky na návrat do práce 
dobře připravené. Do Mavimi se 
zapojilo již přes 20 000 žen a více 
než 900 zaměstnavatelů.

Byznys (veřejné hlasování)
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CHEP CZ, s.r.o.
Paletový pooling pro  
cirkulární Supply Chain
CHEP je globální společnost pů-
sobící ve více než 60 zemích svě-
ta. Svým zákazníkům poskytuje 
služby v rámci udržitelného poo-
lingového řešení. Pooling palet, 
jako cirkulární model založený 
na principu opakovaného využí-
vání, nahrazuje směnný systém 
palet při dodávkách zboží od  
jeho výrobce k maloobchodníkovi,  
a tak eliminuje zbytečné převá-
žení prázdných palet nazpět. To 
zajišťuje mimo jiné podstatnou 
úsporu emisí oxidu uhličitého za 
neuskutečněné jízdy kamionů  

(v roce 2018 globálně o 2,6 megatun) 
nebo zvýšení vytíženosti kamionů 
a celkové efektivity při předávání 
zboží mezi partnery. Pooling také 
umožňuje vícenásobné sdílení 
palet, čímž se dosahuje „průtoku“ 
pouze jediné palety napříč do-
davatelským řetězcem namísto 
dvou, tří nebo více palet (za kaž-
dého dodavatele v řetězci), čímž 
se druhotně šetří až 70 % dřeva.
  

FINALISTA CEN SDGs 2019 SEMIFINALISTÉ CEN SDGs 2019 

LIKO-S, a.s.
LIKO-VO
LIKO-VO je výrobní hala třetího ti-
síciletí: objekt, který splývá s okol-
ním prostředím a minimalizuje 
negativní dopady na životní pro-
středí. Zelené fasády čistí odpadní 
vodu vyprodukovanou uvnitř a zá-
roveň ji odpařují do ovzduší, čímž 
ochlazují interiér haly i její okolí. 
Zelené střechy brání odtoku deš-
ťových vod, díky čemuž zvyšují re-
tenci srážkové vody v místě a po-
máhají lépe zvládat suchá období.  

FILTERMAC s.r.o.      
FILTERMAC – Jedna  
láhev stačí
FILTERMAC nabízí možnost na-
čepovat si čerstvou, mikrofiltrova-
nou perlivou i neperlivou vodu do 
vlastní láhve. FILTERMAC je systé-
movým řešením pro školy, obce, 
firmy i domácnosti. Pro všechny, 
kdo chtějí pít kvalitní vodu a ne-
potřebují k tomu pokaždé novou 
PET láhev. Od vzniku projektu 
bylo ušetřeno přes 52 tun plastu  
(2 miliony nevyrobených PET láhví), 
který by jinak znečišťoval naši 
planetu.
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Agemon spol. s r.o.
Sprcha Orbital Systems, 
která šetří vodou
Sprcha vývojářů z Orbital Systems, 
kterou Agemon zastupuje, před-
stavuje nový přístup ve využívání 
vody. Jedná se o digitální systém, 
který díky recirkulaci šetří až 90 % 
vody a 80 % energie. Díky této hi-
ghtech ekologické technologii 
mají uživatelé možnost aktivně 
přispívat k lepšímu hospodaření 
s vodou a přispět k řešení celosvě-
tového nedostatku vody. Cílem je 
nabídnout smysluplné, komfortní 
a udržitelné řešení.

Nano Energies a.s
Elektřina Nazeleno

Česká firma Nano Energies je 
průkopníkem v dodávkách ener-
gie 100% šetrných k přírodě. Tarif 
Nazeleno ukazuje, že elektřinu lze 
spotřebovávat udržitelně. Kromě 
toho propojuje drobné výrobce 
s těmi, kdo chtějí brát elektřinu 
z čistých a lokálních zdrojů. Tarif 
Nazeleno si zakládá na udržitel-
nosti a pestrosti – najdete v něm 
slunce, vítr, biomasu i bioplyn. 
10 % výnosů navíc firma investuje 
do výzkumu, aby lidé mohli sdílet 
své zdroje.

SEMIFINALISTÉ CEN SDGs 2019 

L‘Oréal
L‘Oréal – UNESCO Pro 
ženy ve vědě
Ve vědě a výzkumu je skleněný 
strop stále realitou. Pouze 29 % 
výzkumníků jsou ženy, 11 % seni-
orních pozic v akademické sféře 
zastávají ženy a jen 3 % Nobelo-
vých cen za vědu získaly ženy. Pro-
jekt L‘Oréal – UNESCO Pro ženy 
ve vědě podporuje od roku 1998 
(v Česku od roku 2006) vědkyně 
na různých úrovních kariéry napří-
klad pomocí národních i meziná-
rodních stipendií či udílením cen 
těm nejvýznačnějším z nich.

Neogenia s.r.o.
Celonárodní participační 
platforma Zlepšeme 
Česko

Zlepšeme Česko je celonárodní 
participační platforma umožňující 
jednoduše informovat samosprá-
vy, instituce i spoluobčany v okolí 
o problémech nebo je přímo po-
žádat o pomoc s jejich řešením. 
Každý může pomocí platformy 
Mobilní rozhlas poslat informaci 
o vznikající černé skládce, ukrade-
ném majetku, zatoulaném zvířeti 
nebo ztracené osobě. Za rok 2018 
byly nahlášeny desítky tisíc pod-
nětů po celé republice.

Byznys (veřejné hlasování)
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Nesnězeno.cz s.r.o.
Nesnězeno
Nesnězeno je projekt bojující pro-
ti plýtvání kvalitním neprodaným 
jídlem, který dává restauracím 
a jiným stravovacím zařízením 
možnost prodat přebytečné por-
ce před zavírací dobou za vý-
razně sníženou cenu. V mnoha 
podnicích denně zůstává hodně 
neprodaných porcí. Nesnězeno 
umožňuje podnikům tyto porce 
valorizovat a přispívá tak k odpo-
vědné spotřebě v potravinářském 
průmyslu.

Saaczech s. r. o. 
Saaczech

Saaczech je produktem cirkulár-
ní ekonomiky, který přeměňuje 
nepotřebný materiál na užitečný 
produkt, ale také předchází tvor-
bě odpadu. Nahrazuje jednorá-
zové sáčky, čímž snižuje množ-
ství odpadu v přírodě. Saaczech 
se šije v chráněných dílnách a na 
jeho výrobě se v současnosti po-
dílí asi 30 lidí. Životnost saaczechu 
je mnoho let a díky jednoduché 
konstrukci ho není problém v pří-
padě poškození přešít.

SEMIFINALISTÉ CEN SDGs 2019 

Vodafone Czech Re-
public a.s.
#ConnectedSheCan
Projekt #ConnectedSheCan spo-
lečnosti Vodafone vytváří pod-
mínky k plnému zrovnoprávně-
ní mužů a žen na pracovišti i ve 
společnosti. Několik iniciativ se 
zaměřuje na různé formy diskri-
minace žen a dívek, podporuje je 
ve studiu technologických oborů, 
pomáhá matkám v práci nebo 
obětem domácího násilí. Vodafo-
ne si klade za cíl být do roku 2025 
nejlepším zaměstnavatelem pro 
ženy a do roku 2020 mít ve vedení 
firmy 30 % žen.

REKOLA  
Bikesharing s.r.o.
Rekola – sdílená kola

Rekola představují systém sdíle-
ných kol, který slouží jako alter-
nativa či doplněk ke klasické hro-
madné dopravě ve městě. Mohou 
fungovat jako stanicový nebo 
bezstanicový systém. Obyvatelům 
nabízí ekologickou a zábavnou 
variantu přepravy a městům mož-
nost bikesharingu, který obohacu-
je veřejný prostor. Rekola jsou již 
v deseti českých městech a uka-
zují, že bikesharing může fungovat 
i v těch menších či kopcovitějších.

Byznys (veřejné hlasování)
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Nekovars Group s.r.o. 
Keku Honey
Lesy jsou důležitou zásobár-
nou vody i živin v půdě. 95 % pů-
vodních horských mlžných lesů 
v kamerunském pohoří Bamen-
da Highlands bylo již vykáceno či 
vypáleno a oblast se rychle mění 
v horskou větrnou poušť. Pro-
to jsou ve zbytcích lesa chovány 
včely. Úly jsou pronajímány lidem 
v rozvinutých zemích. Díky tomu 
dochází k ochraně prvních 1 000 ha 
pramenné oblasti, obnově původ-
ního lesa a zvýšení životní úrovně 
farmářů zaměstnaných jako vče-
laři i ochránci lesů.

SEMIFINALISTÉ CEN SDGs 2019 

Michaela Franeková
generální ředitelka,  
Unilever Česko a Slovensko
Udržitelnost leží v srdci společnosti  
Unilever více než 120 let. Tehdy to 
začalo kostkou mýdla Sunlight, dí-
ky které se ve viktoriánské Anglii  
povedlo pozvednout úroveň hygi-
eny a snížit výskyt nebezpečných 
nemocí, a margarínem, který zpří-
stupnil výživnou a dostupnou po-
travinu mnoha lidem. Nejsme 
lhostejní ani k společenským, en-
vironmentálním a ekonomickým 
výzvám 21. století. Na ty reaguje-
me naším Unilever plánem udrži-
telného rozvoje (USLP), do které-
ho jsme v 2017 propsali Cíle udrži-
telného rozvoje OSN.

Nejsme aktivní jen globálně,  
i v Česku se snažíme SDGs pří-
mo propojit s našimi „značkami  
s posláním“, které mají v envi-
ronmentální i sociální oblasti vy-
tyčenou misi a přispívají k naplňo-
vání SDGs. I lokálně nás totiž trá-
pí mnoho oblastí. Věděli jste, že  
40 % českých rodičů není spoko-
jeno se stavem toalet ve školách 
a školkách, kam chodí jejich děti? 
Slyšeli jste, že Češi a Slováci patří 
v rámci Evropy k jedněm z nej-
nezdravěji žijících národů? Co ří-
káte na to, že jen 1 % českých žen 
si myslí, že jsou krásné? Zazna-
menali jste, že si vysoké procen-
to mladých Čechů své sebevědo-
mí zvyšuje alkoholem? 

Také vás překvapilo, že polovina vy-
plýtvaných potravin u nás pochá-
zí z našich domácností a jedním 
z důvodů je tzv. lednicová slepo-
ta? Také byste chtěli udělat českou 
přírodu #okouseklepsi? A co naše 
města, ta si nezaslouží být krásnější?

Právě s těmito výzvami v roce 2019 
bojují naše značky v České repub-
lice, jsou navíc úzce propojeny 
s SDGs. Značka Dove a její Projekt 
sebedůvěry Dove přispívá k pod-
poře SDG 5 – Rovnost mužů a žen. 
Zmrzlina Míša s kampaní #okou-
seklepsi je napojena na SDG 15 – 
Život na souši. Již několik let po so-
bě běžící program Domestos pro 
školy naplňuje SDG 6 – Pitná vo-
da, kanalizace a hygiena a zná ho 
už většina našich škol. Můžeme 
pokračovat dále – Cif chce udělat 
česká města krásnější a AXE zvy-
šovat sebevědomí českých mladí-
ků jinými způsoby než alkoholem. 
Rexona nás chce rozhýbat a inspi-
rovat k aktivitám například výmě-
nou eskalátorů za schody, protože 
naše město je naše fitko.

Chceme mít ještě větší dopad na 
společnost a životní prostředí. Pro-
to se nyní naši vizi – udělat z udrži-
telnosti samozřejmost – snažíme 
propsat do DNA každé naší značky. 
Důležitá jsou však i partnerství. Ce-
níme si spolupráce s Asociací spo-
lečenské odpovědnosti v rámci Cen 
SDGs. Proč? Ceny SDGs dávají velký 
smysl – oceňují české projekty, kte-
ré mění Česko, ale i svět k lepšímu, 
motivují ostatní v oblasti udržitel-
nosti a šíří povědomí o Cílech udr-
žitelného rozvoje OSN.

KOMENTÁŘE PARTNERŮ CEN SDGs 2019
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Vítěz: 
Česká federace  
potravinových bank
Povinné darování  
v praxi
Česká federace potravinových 
bank (ČFPB) již přes 25 let na-
plňuje jednoduché poslání, a to 
distribuovat potravinové přebytky 
a dary lidem, kteří trpí hladem či 
podvýživou. Zastupuje všech 15 
potravinových bank a snaží se há-
jit jejich zájmy na národní i nadná-
rodní úrovni a podporuje je v boji 
proti hladu a plýtvání potravinami.

Přestože je Česká republika v součas-
nosti na předních příčkách v rámci 
Evropské unie (EU) v kvalitě života 
a má jedno z nejnižších procent ne-
zaměstnanosti, stále zde žije přes 
960 tisíc lidí pod hranicí chudoby. 
Zároveň dochází k plýtvání potravi-
nami a dlouhodobé nadprodukci. 
Potravinové banky spojují tyto dva 
problémy v jedno řešení a ČFPB 
jim v tom pomáhá a podporuje je. 
Na základě spolupráce se všemi 
obchodními řetězci v ČR nejen ak-
tivně shromažďuje potraviny urče-
né k likvidaci, ale také podporuje 
kampaně zaměřené proti plýtvá-
ní. Zároveň pomáhá charitativním 
a neziskovým organizacím v realiza-
ci potravinové pomoci, která je tím 
nejjednodušším způsobem boje 
proti hladu a podvýživě.

V loňském roce se ČFPB podí-
lela na zavedení novely zákona 
o potravinách, jejíž součástí bylo 
i „povinné darování“ potravin. Při 
uvádění novely zákona do praxe 
převzala převážnou část podkla-
dů ze zavedené zahraniční praxe 
a aplikovala je na podmínky v ČR 
ve spolupráci s místními stake-
holdery, potravinovými  bankami 
a sociální sférou. ČFPB pomoh-
la při nastavení mnoha odběra-
telských vztahů a podporovala 
a mentorsky vedla potravinové 
banky ke splnění klíčových hygi-
enických a veterinárních norem. 
Nově nastavené spolupráce bě-
hem roku 2018 prokázaly svou 
životaschopnost a umožnily pod-
poru nových projektů bojujících 
proti plýtvání.

V roce 2018 se díky uvedení záko-
na o potravinách do praxe poved-
lo zachránit 3x více potravin a bylo 
tak podpořeno přes 100 000 lidí 
více než 8 miliony porcí jídla. Po-
travinové banky v čele s ČFPB také 
dokázaly získat státní i veřejnou 
podporu a značně přispět ke své-
mu rozvoji a k rozvoji infrastruktu-
ry určené pro záchranu potravin 
i jejich následnou distribuci.

Veřejná sféra (veřejné hlasování)
VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2019

Jak si představujete svět v roce 2030?

„Doufám, že lidé budou méně myslet na své osobní pohodlí a začnou 
více přemýšlet v globálním měřítku. Snad budeme všichni vědět, že kaž
dý má sílu něco změnit, když přestane myslet jen na sebe a změní svůj 
přístup. Svět bude možná ,teplejší’, ale zároveň snad zelenější a ohledu-
plnější. Empatie k lidem, zvířatům a přírodě zvítězí nad chtivostí a ne-
skromností. Budeme se snažit mnohokrát využít již vyprodukované, aby-
chom omezili drancování naší planety. Pokud dokážeme stejně rychle 
opravovat, jako umíme ničit, bude svět lepší a lidé šťastnější. V mých 
představách bude svět v roce 2030 krásnější a s větší nadějí. Když bude 
hodně lidí s touto vírou, určitě se to povede.“

Veronika Láchová, ředitelka, Česká federace potravinových bank
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2. místo 
Výzkumný ústav 
meliorací a ochrany 
půdy, v.v.i.
Biomasa
Zemědělská půda je místem, kde 
se potkávají různé záměry jejího 
využívání, které jsou často v kon-
fliktu a jejich priorita není vždy jed-
noznačná. V souvislosti s využívá-
ním biomasy jako obnovitelného 
zdroje energie se zvyšuje podíl plo-
din, které jsou erozně nebezpeč-
né (například kukuřice) nebo jsou 
spojené s nadužíváním glyfosátů 
(například řepka). Nesprávné hos-
podaření má celou řadu závažných 

negativních dopadů na úrodnost 
půdy a její mimoprodukční funkce. 
Proto vznikl nástroj Biomasa, který 
umožňuje vyhodnocovat soulad 
využívání biomasy s principy trvalé 
udržitelnosti. S nástrojem Biomasa 
přišel Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy, který je veřejnou 
výzkumnou institucí odpovědnou 
za rozvoj poznání a přenos poznat-
ků vědních oborů komplexních 
meliorací, pedologie, tvorby a vyu-
žití krajiny.

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2019

3. místo 
Institut sociální  
práce, z.s.
Žít doma
Institut sociální práce vznikl z ini-
ciativy odborníků v oblasti soci-
álních služeb, kteří mají společný 
cíl: umožnit lidem žít co nejdéle 
doma. A to i ve chvíli, kdy se sta-
nou závislí na intenzivní pomoci 
druhých. To se týká nejen seniorů, 
ale i zdravotně postižených osob, 
chronicky nemocných a dalších. 
Institut sociální práce usiluje o to, 
aby se pečovatelské služby v šesti 
krajích staly základními pilíři péče 
v domácím prostředí, sejmuly 
břímě z dlouhodobě pečujících 

rodin a předcházely předčasným 
vstupům do pobytových služeb. 
Pečovatelské služby již dále ne-
nahrazují běžně dostupné služ-
by, například rozvoz obědů nebo 
úklid. Mají tak více času na skuteč-
ně odbornou péči, například po-
moc s hygienou nebo manipulaci 
s nepohyblivými osobami. Projekt 
zkvalitnil život 6 004 uživatelům 
i jejich rodinám.

Veřejná sféra (veřejné hlasování)
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Fakescape, z. s. 
Fakescape
Fakescape je úniková hra pro stu-
denty základních a středních škol, 
kterou společně vyvinuli studenti 
a vyučující z katedry politologie 
Masarykovy univerzity v Brně. Pro-
jekt se zábavnou formou dotýká 
celospolečensky významných té-
mat, jako jsou kritické myšlení, 
mediální gramotnost a rozpozná-
vání pravdivých zpráv od těch fa-
lešných, a pomáhá tak vzdělávat 
mladé lidi právě v těchto důleži-
tých oblastech. Studenti se ve hře 

stávají novináři, jejichž úkolem je 
odhalit kandidáta na prezidenta, 
který chce zrušit letní prázdniny. 
K tomu je třeba vyřešit čtyři úko-
ly zaměřené na kritické myšlení 
a ověřování informací. Studenti 
analyzují faktické části textu, ově-
řují informace nebo odhalují ma-
nipulace s fotografiemi. Unikát-
nost projektu spočívá v gamifikaci 
takto složitě pojmutelného, ale 
přesto velmi důležitého tématu. 

FINALISTÉ CEN SDGs 2019

Karolína Presová
Replug me
Replug me pomáhá lidem žít 
smysluplnější život v digitální 
době. Prakticky a zážitkově učí 
zvládat informační a digitální pře-
tížení a ukazuje způsoby, jak si od 
technologií udržet zdravý odstup. 
Umění odpojit se je v dnešní době 
totiž velkým benefitem nejen pro 
mentální zdraví, ale i pro vztahy, 
pracovní a osobní růst. Replug 
me se zaměřuje hned na několik 
cílových skupin. U dětí pracuje 
především na edukaci o tématu, 
které ve formálním vzdělávání 

stále chybí. Děti se učí v online svě-
tě fungovat a kriticky přemýšlet nad 
obsahem, který konzumují několik 
hodin denně. V rodinách pomáhá 
bořit digitální bariéry tím, že vysvět-
luje rodičům online svět jejich dětí. 
Ti jsou pak schopni své děti lépe 
pochopit a chránit. Firmám a veřej-
nosti pomáhá řešit informační pře-
tlak a digitální well-being.

Veřejná sféra (veřejné hlasování)
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Patron dětí (Sirius)
Charitativní projekt  
Patron dětí
Patron dětí je charitativní projekt, 
který pomáhá zdravotně a sociál-
ně znevýhodněným dětem a je-
jich rodinám a dává prostor jejich 
příběhům. Spojuje lidi ochotné 
pomáhat s těmi, co pomoc po-
třebují. Prostřednictvím drobných 
peněžních darů naplňuje malá 
i velká přání a potřeby dětí: vybírá 
peníze na zájmové kroužky, školní 
obědy, nové kolo či speciální zdra-
votní rehabilitaci. Peníze se k dítě-
ti vždy dostanou do poslední ko-
runy. Projekt zastřešuje a jeho 
provoz financuje Nadace Sirius.

Iglou, z.s.
Iglou – nouzový přístře-
šek, který chrání lidské 
životy
Iglou je nouzový přístřešek, který 
díky lidskému teplu ohřeje vnitřek 
o 15–18 stupňů oproti venkovní 
teplotě. Přístřešek je nouzovým 
řešením pro lidi bez domova, kteří 
ani v mrazivých teplotách nena-
vštěvují noclehárny a přespávají 
venku. Iglou nejen eliminuje riziko 
umrznutí a omrzlin, ale také zlep-
šuje život svým uživatelům, proto-
že poskytuje vyšší soukromí, bez-
pečí a lepší podmínky pro spánek.

semiFINALISTÉ CEN SDGs 2019

Skutečně zdravá  
škola, z.s.
Miluji jídlo, neplýtvám
„Miluji jídlo, neplýtvám“ je inicia-
tiva vyzývající školy, aby pomohly 
snížit plýtvání jídlem ve školní jí-
delně i doma. Do výzvy se zapojilo 
26 škol. Učitelé provedli mezi žáky 
osvětu o problematice plýtvání 
potravinami a představili jim, jak 
mu předcházet. Některé školy se 
pustily do auditu – zjistily, kolik 
potravin se v jejich jídelně vyho-
dí. Ukázalo se, že osvěta a diskuse 
skutečně může vést k výraznému 
zlepšení.

better place s.r.o.
Stavíme vám sen
Better place, s.r.o. zapojuje tisíce 
lidí do sběru nápadů, které rozvíjí 
města, školy a region. V rámci ko-
línského projektu „Stavíme vám 
sen“ spolky, svazy a kluby vkládaly 
skrze online nástroj Lepší místo své 
nápady na stavební či elektrikářské 
projekty. Hlasováním veřejnosti byl 
následně vybrán vítězný nápad, 
který uskutečnili studenti SOŠ 
a SOU stavební Kolín. Cílem pro-
jektu tak je mj. rozšířit zájem mla-
dé generace o studium řemesel.

Veřejná sféra (veřejné hlasování)
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Potravinová banka 
Praha a Středočeský 
kraj, z.s.
Vaření pomáhá – 
komunitní kuchyň
Komunitní kuchyň bojuje proti 
plýtvání potravinami a vzdělává své 
klienty, například lidi bez domova, 
v oblasti stravování a skladování 
potravin. V kuchyni vzniká Zbyt-
koláda, která se vaří z nerozdané 
a nespotřebované zeleniny a ovoce. 
Kuchyň ožívá i interaktivními kurzy 
pro koncové klienty odběratelských 
organizací. Ti se učí vařit z darova-
ných potravin pod vedením zkuše-
ných kuchařů a partnerů z komerč-
ní sféry gastronomie.

Trash Hero  
Czech Republic
Trash Hero úklidy
Trash Hero organizují pravidelné 
úklidy a inspirují ostatní, aby ome-
zili jednorázový odpad. Spolek 
složený z neplacených dobrovol-
níků funguje celoročně, vidí totiž 
smysl právě v pravidelnosti úklidů 
a budování komunity. Sbírání od-
padků není hlavní účel jejich úkli-
dových akcí, svým pozitivním pří-
stupem prezentují téma ekologie 
a zero waste s lehkostí a zaměře-
ním na každodenní život a zvyšují 
angažovanost lidí.

semiFINALISTÉ CEN SDGs 2019

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí
Podpora implementace 
a rozvoje sociálně 
odpovědného veřejné-
ho zadávání

Projekt se věnuje vzdělávání v ob-
lasti udržitelného, společensky od-
povědného zadávání veřejných 
zakázek. Tým projektu připravuje 
a vydává metodické materiály, vy-
tvořil e-learningový portál, uveřej-
ňuje příklady dobré praxe z Čes-
ka i zahraničí, publikuje odborné 
články, vede semináře a pořádá 
konference o odpovědném veřej-
ném zadávání. Odborníci z týmu 

již poskytli konzultace desítkám 
zadavatelů veřejných zakázek.

Člověk v tísni, o. p. s.
Systém včasného varo-
vání zachraňuje životy 
v Kambodži

Povodně jsou v Kambodži trvalou 
hrozbou, poslední velké povodně 
zasáhly polovinu země a riziko 
přírodních katastrof s pokračující 
klimatickou změnou stoupá. Člo-
věk v tísni vyvinul unikátní systém 
včasného varování. Ten sleduje 
hladiny řek a varuje obyvatele přes 
jejich mobilní telefony. Umožňu-
je tak včasnou evakuaci lidí i zá-
chranu majetku. Systém funguje 

v 15 kambodžských provinciích 
a má přes 90 000 uživatelů.

Veřejná sféra (veřejné hlasování)
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Nadační fond Veolia
Voda pro Afriku
Voda pro Afriku je projektem 
Nadačního fondu Veolia (NFV), 
skupiny Veolia a Člověka v tís-
ni. Za devět ročníků poskytl NFV 
více než 5,5 milionu Kč na opra-
vy a budování vodních zdrojů na 
etiopském venkově, každoročně 
vydává edici designových karaf na 
vodu a dalších dárkových před-
mětů. Získané prostředky jsou vě-
novány společnosti Člověk v tísni, 
která pomáhá lidem v Etiopii zís-
kat přístup k pitné vodě a přispívá 
k udržitelnému rozvoji v podpoře-
ných oblastech. Společný projekt 
již zajistil dostupnost kvalitní vody 
pro 60 000 chudých vesničanů na 
jihu země.

NESEHNUTÍ
Sexistické prasátečko 
Skupina dobrovolnic NESEHNUTÍ 
se v roce 2009 rozhodla otevřít do 
té doby v Česku málo diskutova-
né téma. V té době bylo ve veřej-
ném prostoru hodně sexistických 
reklam a nikdo se nad tím příliš 
nepozastavoval. Proto se zrodila 
anticena Sexistické prasátečko, je-
jímž cílem je poukázat na využívání 
genderových stereotypů v reklamě 
a zobrazování žen a mužů v rekla-
mách diskriminujícím způsobem. 
NESEHNUTÍ se podařilo téma ote-

vřít a lidé vůči sexismu v reklamách 
začali aktivně vystupovat. U příleži-
tosti závěrečného desátého roční-
ku anticeny vznikl výzkum vnímání 

semiFINALISTÉ CEN SDGs 2019

Auto*Mat, z.s. 
Do práce na kole
Výzvu Do práce na kole devátým 
rokem organizuje spolek Auto*Mat 
ve spolupráci s místními koordiná-
tory. Popularita výzvy se rychle šíří 
do českých a moravských měst. 
Každým rokem se výrazně zvyšuje 
počet účastníků, zapojených měst 
i ujetých a uběhnutých „zelených 
kilometrů“. V květnu 2018 vyjelo, vy-
běhlo a vyšlo do ulic 16 347 zaměst-
nanců z 1 838 firem a institucí, kteří 
tak ušetřili 457 tun CO2.

Veřejná sféra (veřejné hlasování)

sexistické reklamy českou veřejnos-
tí, který pro NESEHNUTÍ zpracova-
lo Centrum pro výzkum veřejného 
mínění. Výsledky ukazují, že lidem 
nejvíce vadí zobrazování násilí, ale 
nelíbí se jim ani stereotypní zobra-
zování žen a mužů.
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Vítěz: 
Ondřej Gonzor
pochopim.to

Za projektem pochopim.to stojí 
tým tří středoškoláků ve složení 
Tomáš Vrbovský, Jan Kaifer a Ond-
řej Gonzor. Zakladatelem projektu 
je Ondřej Gonzor, který je mimo 
jiné vývojářem mobilních aplikací 
a který pracoval na aplikacích pro 
Benzinu nebo třeba na aplikaci 
proti šikaně Nenech to být. Nejví-
ce ho baví vlastní projekty, proto 
se v současné době věnuje právě 
pochopim.to. Cílem projektu je 
dát konstruktivní zpětnou vazbu 
učitelům na jejich hodiny. Zpětná 
vazba jim totiž někdy velmi chybí, 
až 25 % učitelů nikdy na své hodi-
ny žádné hodnocení nedostane. 
V důsledku toho kantoři často 
nevidí ve své práci smysl a jsou 
vyhořelí. Právě proto vznikla apli-
kace, která žákům umožňuje dát 
na konci hodiny učiteli rychlou 
zpětnou vazbu. Kantor spustí hla-
sování a žáci mohou anonymně 
hodnotit. Vyučující tak okamžitě 
získává výsledky a ví, na co se příš-
tě zaměřit.
 
Je důležité dodržet několik věcí:
1) Učitel musí zpětnou vazbu zís-
kávat pravidelně, ale ne příliš čas-
to, aby byl čas zapracovat
výsledky a aby žáky nenudil.
2) Učitel musí sám chtít zpětnou 
vazbu získávat.

3) Učitel by měl jednou za čas žáky 
seznámit se získanými výsledky 
a s opatřeními, která udělal, aby 
žáci viděli, že to má smysl.
4) Žáci mají možnost na konci hla-
sování zadat své jméno. Učitel by 
s nimi měl občas diskutovat zají-
mavé otázky osobně, aby lépe po-
chopil jejich názory.
 
Pokud se žáci naučí správně po-
dávat a přijímat zpětnou vazbu 
již ve škole, bude jim tato vlast-
nost užitečná i v budoucím živo-
tě, jelikož se budou moci rychleji 
zlepšovat a řešit problémy. On-
dřej a jeho tým také věří, že když 
učitelé budou dostávat kvalitní 
zpětnou vazbu, bude docházet 
k méně odchodům do soukromé 
sféry a hodiny budou více bavit 
žáky i učitele.
 
Školy se samy ozývají, že by chtěly 
aplikaci využívat. Zájem mají i kon-
ference nebo soukromí učitelé. On-
dřej by se svým projektem rád ex-
pandoval do zahraničí a do dalších 
odvětví mimo školství. Díky podobě 
aplikace by to mělo být poměrně 
snadné, již nyní je připravena pro 
jednoduché přidání jazykových 
mutací i pro úpravu vzhledu či 
změny předdefinovaných otázek.

Mladý leader
VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2019

Jak si představujete svět v roce 2030?

„Modrozelený.“

Ondřej Gonzor, CEO, pochopim.to
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2. místo 
Veronika Kovářová  
a Kateřina Vondráková
HERO CLAN, z. s.

Před dvěma lety se Veronice a Ka-
teřině v hlavě zrodila myšlenka za-
čít dělat něco prospěšného. Nyní 
je oběma 29 let a pomáhají díky 
projektu Hero Clan propojovat 
neziskové organizace s expertní-
mi dobrovolníky. Šetří tak nezis-
kovkám čas a peníze a zároveň ve 
společnosti šíří myšlenku toho, že 
dobrovolnictví je normální. V rám-
ci projektu Hero Clan vznikla stále 
se rozšiřující databáze expertních 
dobrovolníků, kteří mohou být 
následně podle svých konkrét-

ních požadavků propojení s ne-
ziskovými organizacemi, které je 
potřebují. Obě strany tak získávají 
možnost navzájem si pomoct, in-
spirovat se a načerpat od sebe no-
vou motivaci a energii. Hero Clan 
tak vytváří partnerství prospěšná 
pro všechny zapojené subjek-
ty a přispívá k užšímu propojení 
mezi komerčním a neziskovým 
světem.

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2019

3. místo 
František Bostl 
New Age Fund / STAR-
TEEPO

Sedmadvacetiletý ekonom s něko-
likaletými zkušenostmi z finanč-
ních trhů a praxí s pomáháním 
lidem ohledně jejich osobních 
financí se před relativně nedáv-
nou dobou rozhodl založit etický 
investiční fond. New Age Fund 
je jedinečný investiční fond, kte-
rý v sobě spojuje myšlenky dlou-
hodobého výnosu, inovací, etiky 
a pozitivního životního přístupu. 
Fond hledá příležitosti, které při-
náší nejen zisky, ale především 

lepší budoucnost příštím genera-
cím. Jako první fond svého druhu 
spojuje české kvalifikované inves-
tory, kteří sdílí nadšení pro nové 
trendy a technologie, a zároveň 
jim není lhostejné, jestli je s je-
jich financemi zacházeno eticky. 
Významná část inkasovaných po-
platků fondu také míří na dobro-
činné účely. V roce 2018 bylo více 
60 % poplatků posláno na pomoc 
opuštěným a týraným zvířatům.

Mladý leader
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Linda Šejdová 
SNUGGS

Třiadvacetiletá Linda se rozhodla 
proměnit odvětví, které je v dneš-
ním světě stále trochu tabu. Vy-
tvořila naprosto unikátní produkt 
– menstruační kalhotky SNUGGS. 
Jen v Evropě je každý rok vyho-
zeno na skládky 10 miliard dám-
ských vložek a tamponů. SNUGGS 
za ně však vyvinuli a vytvořili ná-
hradu v podobě menstruačních 
kalhotek, které jsou ušity ze speci-
ální savé, absorbční a nepropust-
né vrstvy látky. Jeden kus  se může 

opakovaně prát a nosit po dobu 
až dvou let. Projekt tak nejen po-
máhá výrazně redukovat odpad, 
ale zároveň je jeho misí přispět 
k tomu, aby téma menstruace ne-
bylo ve společnosti tabu. Za první 
měsíc se prodalo 2 500 kalhotek 
a 91 % žen po prvním použití řeklo, 
že SNUGGS budou nosit nadále. 
Ambicí SNUGGS je stát se jednič-
kou na evropském trhu s men-
struačním prádlem.

FINALISTKY CEN SDGs 2019

Zuzana Vachová
Kavárna co hledá jmé-
no a Vnitroblock 
/ Dudes & Barbies

Zuzana Vachová je strůjcem my-
šlenky bezplastové kavárny na 
Smíchově i ve Vnitroblocku. Je 
součástí týmu od úplného začát-
ku; manažerkou Kavárny co hledá 
jméno je poslední dva roky, Vni-
troblock vede od podzimu 2018. 
Právě ona se zasadila za snižo-
vání plastu v obou provozech na 
minimum. Vnitroblock a Kavárna 
co hledá jméno jsou jedinečné 
projekty, které vznikly ve zchátra-
lých a nevyužívaných budovách, 

aby jim vdechly nový život. Kromě 
oživování zajímavých prostorů se 
Zuzana se svými kolegy v rámci 
podnikání snaží svými aktivita-
mi veřejnost nasměrovat k pře-
hodnocení zaběhlých zvyků, pře-
devším k omezení zbytečného 
plýtvání. Snaží se o udržitelnou vý-
robu a spotřebu a stále efektivněji 
nakládají s odpady. Se svými pro-
jekty se zapojili do iniciativy Dost 
bylo plastu Ministerstva životního 
prostředí nebo do projektu Cirku-
lární kavárny INCIENU.

Mladý leader
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Vítěz: 
Mavimi s. r. o.
Mavimi

Ženy s malými i odrostlejšími dět-
mi jsou na pracovním trhu oproti 
mužům často opomíjeny a diskri-
minovány. Zaměstnavatelé se zá-
roveň potýkají s nízkou nezaměst-
naností a potřebují kvalifikované 
pracovníky, kterých je na trhu prá-
ce nedostatek. Mavimi proto po-
mocí webové platformy propojuje 
ženy, které chtějí skloubit mateř-
ství a práci, se z městnavateli, kteří 
jsou ochotni vyjít vstříc potřebám 
matek a nabídnout jim flexibilitu.
 
Ženy s dětmi často chtějí, nebo 
dokonce musí pracovat. Ty z nich, 
které mají větší děti, již nepobíra-
jí rodičovský příspěvek a vracejí 
se do práce, kde jim však často 
není vyhověno ve zkrácení úvaz-
ku. Mavimi prosazuje, aby se ženy 
o flexibilní nabídky práce uchá-
zely a aby zaměstnavatelé těmto 
ženám takové pozice nabízeli. Za 
tímto účelem byla vyvinuta webo-
vá platforma, která obě strany 
propojuje. Na jedné straně ženy 
s dětmi, které se zaregistrují a vy-
plní svůj stručný profesní profil, 
na druhé straně zaměstnavatelé, 
kteří mohou mezi registrovaný-
mi ženami vyhledávat a filtrovat 
podle svých kritérií. Vhodné ženy 
pak mohou přímo přes Mavimi 

s nabídkou práce oslovit. Své vy-
hledávání mohou zaměstnavatelé 
podpořit také zadáním inzerátu. 
Mavimi ženám poskytuje abso-
lutní anonymitu a ochranu jejich 
údajů. Ženy se vždy samy rozho-
dují, jestli danému zaměstnava-
teli zpřístupní své kontaktní údaje 
a kompletní profil.
 
Kromě toho Mavimi díky svým 
partnerům poskytuje ženám také 
kurzy v oblasti digitálních doved-
ností a cizích jazyků zdarma, aby 
byly na návrat do práce dobře 
připravené. Zároveň je Mavimi 
technologicky navržené tak, aby 
mohlo fungovat pro další skupiny 
uchazečů (například 50+), a aby 
bylo snadno přeložitelné do dal-
ších jazyků.
 
Od vzniku v červnu 2017 se do 
Mavimi zapojilo více než 20 000 
žen, které chtějí pracovat a hle-
dají flexibilitu, a stovky dalších se 
stále zapojují. Od prosince 2017, 
kdy bylo Mavimi zpřístupněno za-
městnavatelům, se zapojilo přes 
900 zaměstnavatelů, kteří na vol-
ná pracovní místa přijali matky. 

Rovnost mužů a žen
VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2019

Jak si představujete svět v roce 2030?

„Rádi bychom, aby v roce 2030 bylo pro zaměstnavatele samozřejmé, 
že ženám s dětmi nabídne zkrácení úvazku, aby se mohly věnovat ro-
dině i práci. Ženy nebudou muset čelit otázkám ,Máte děti? A máte pro 
ně hlídání?’. Práce z domova bude naprosto běžná. A i dalším skupinám 
bude umožněno flexibilně pracovat – například starším lidem.“

Monika Hromasová, PR a Marketing, Mavimi s. r. o.
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L‘Oréal
L‘Oréal – UNESCO Pro 
ženy ve vědě

Ve vědě a výzkumu je skleněný 
strop stále ještě realitou. Pouze 
29 % výzkumníků jsou ženy, 11 % 
seniorních pozic v akademické 
sféře zastávají ženy a jenom 3 % 
Nobelových cen za vědu získaly 
ženy. Na tento problém se roz-
hodla zaměřit značka L‘Oréal, 
která se svým projektem L‘Oréal 
– UNESCO Pro ženy ve vědě po-
máhá už od roku 1998. Od té doby 
bylo oceněno více než 3 100 žen 
ze 117 zemí světa. Vědkyně byly 
podpořeny na různých úrovních 
kariéry, a to například poskytová-

ním národních i mezinárodních 
stipendií či udílením cen těm 
nejvýznačnějším z nich. V České 
republice začal být projekt aktiv-
ní v roce 2006; za tu dobu L‘Oréal 
rozdělil mezi 32 vědkyň více než 
7,5 milionu Kč. Program je podpo-
rován Českou komisí pro UNESCO 
a Akademií věd České republiky.

FINALISTÉ CEN SDGs 2019

Google  
Česká republika
Grow with Google

Projekt Grow with Google zpří-
stupňuje lidem vzdělání pro osob-
ní a kariérní rozvoj. Nabízí širokou 
škálu kurzů na vlastních online 
platformách, ale i osobní worksho-
py a přednášky zdarma po celém 
Česku. V rámci iniciativy #IamRe-
markable umožňuje ženám a ne-
dostatečně zastoupeným skupi-
nám efektivně komunikovat své 
úspěchy na pracovišti i mimo něj 
a tak bourat předsudky společen-
ského vnímání. Dále projekt po-
máhá ve formě grantů pro školy 
a neziskové organizace. Motto 

projektu je „nové dovednosti, nové 
příležitosti“, a to pro každého, ať už 
se jedná o podporu studentů, žen, 
začínajících podnikatelů, nezisko-
vých organizací nebo kulturních 
institucí. V Evropě pomohl projekt 
900 000 lidem k lepšímu zaměst-
nání nebo podnikání a v Česku vy-
školil již více než 60 000 lidí.

Rovnost mužů a žen
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Vodafone Czech Re-
public, a.s.
#ConnectedSheCan

Vodafone podporuje otevřenost 
a rozmanitost a bojuje za to, aby 
se lidé v práci cítili dobře bez ohle-
du na věk, pohlaví, sexuální orien-
taci, identitu či specifické potřeby. 
#ConnectedSheCan je rámcový 
projekt, který vytváří podmínky 
k plnému zrovnoprávnění mužů 
a žen jak na pracovišti, tak i ve 
společnosti. Několik iniciativ se za-
měřuje na nejrůznější formy dis-
kriminace žen a dívek, například 
je podporuje ve studiu technolo-
gických oborů, pomáhá matkám 
v práci nebo obětem domácího 

násilí. Cílem Vodafonu je stát se 
do roku 2025 nejlepším zaměst-
navatelem pro ženy a do roku 
2020 mít ve vedení firmy 30 % žen. 
Kromě snahy o rovné odměňová-
ní žen a mužů existuje ve firmě 
u výběrových řízení pravidlo, že 
na manažerské pozice musí být 
alespoň 2 z 5 kandidátů ženy, u ta-
lentových programů jich musí být 
dokonce polovina.

FINALISTÉ CEN SDGs 2019

NESEHNUTÍ
Sexistické prasátečko 

Skupina dobrovolnic NESEHNUTÍ 
se v roce 2009 rozhodla otevřít do 
té doby v Česku málo diskutova-
né téma. V té době bylo ve veřej-
ném prostoru hodně sexistických 
reklam a nikdo se nad tím příliš 
nepozastavoval. Proto se zrodila 
anticena Sexistické prasátečko, 
jejímž cílem je poukázat na využí-
vání genderových stereotypů v re-
klamě a zobrazování žen a mužů 
v reklamách diskriminujícím způ-
sobem. NESEHNUTÍ se podařilo 
téma otevřít a lidé vůči sexismu 

v reklamách začali aktivně vystu-
povat. U příležitosti závěrečného 
desátého ročníku anticeny vznikl 
výzkum vnímání sexistické rekla-
my českou veřejností, který pro 
NESEHNUTÍ zpracovalo Centrum 
pro výzkum veřejného mínění. 
Výsledky ukazují, že lidem nejvíce 
vadí zobrazování násilí, ale nelíbí 
se jim ani stereotypní zobrazování 
žen a mužů.

Rovnost mužů a žen
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Vítěz: 
Vodafone 
Czech Republic, a.s. 

Vodafone Czech Republic je od 
roku 2005 součástí Vodafone 
Group, jedné z největších tele-
komunikačních skupin na světě. 
Její produkty a služby patří do 
každodenního života více než půl 
miliardy lidí ve 25 zemích. V Čes-
ké republice poskytuje Vodafone 
služby více než 3,9 milionu zákaz-
níků. 

Vodafone se řídí dlouhodobou 
strategií udržitelného podnikání. 
Od roku 2015 podporuje 17 Cílů 
udržitelného rozvoje v boji proti 
chudobě, nerovnosti, nesprave-
dlnosti a změně klimatu. Společ-
nost je odhodlaná využít síly svých 
technologií, sítí a služeb, aby při-
spěla k těmto Cílům a každoročně 
svůj přínos hodnotila. Kromě Cílů 
udržitelného rozvoje potvrzuje Vo-
dafone ve svém reportu také od-
hodlání podporovat deset zásad 
UN Global Compact v oblasti lid-
ských práv, zaměstnanosti, život-
ního prostředí a boje proti korup-
ci. Tento závazek se promítá do 
všech aspektů podnikání, včetně 
strategie, firemní kultury a každo-
denních operací.

Svou společenskou odpovědnost 
Vodafone realizuje například pod-
porou digitalizace a diverzity ve 

společnosti, kladením důrazu na 
ochranu životního prostředí, vy-
užíváním energií pouze z obno-
vitelných zdrojů či podporou ino-
vativních start-upů a podnikatelů 
v regionech. Zaměstnanci spo-
lečnosti věnují ročně dobrovol-
nickým aktivitám více než 7 500 
hodin prostřednictvím Nadace 
Vodafone. Ta se za 13 let od svého 
založení dostala mezi nejdůleži-
tější podporovatele a investory do 
technologických sociálních inova-
cí, které zlepšují život společnosti 
a znevýhodněných skupin.

Přístup společnosti Vodafone 
k udržitelnému podnikání spočí-
vá v odhodlání spojovat obchodní 
zájmy s přínosem pro společnost, 
aby práce přinášela pozitivní soci-
ální výsledky a ne pouze obchodní 
a finanční úspěch. Druhé výroční 
sdělení o pokroku ukazuje, jaký 
dopad má toto úsilí na mnoho 
aspektů udržitelnosti podnikání 
ve všech sedmnácti SDGs. I na-
dále chce Vodafone tyto informa-
ce sdílet se svými stakeholdery  
s využitím různých komunikač-
ních kanálů a Global Compact 
Local Network v České republice. 

Reporting 
VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2019

Jak si představujete svět v roce 2030?

„Jako svět, ve kterém převládá dlouhodobé myšlení, ať už u politiků,  
firem nebo občanů. Chtěli bychom svět, který si uvědomuje, že máme 
jen jednu planetu a že je nutné přistupovat k ní odpovědně. Svět, kde 
každý svým každodenním postojem a chováním přispívá a věda nebo 
technologie jsou cenným pomocníkem.“

Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného pod-
nikání, Vodafone Czech Republic, a.s.
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2. místo: 
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Rozvoj průmyslu a spotřeby změ-
nil naše životní prostředí. Mění se 
i společnost či města a obce, ve 
kterých jsme aktivní. Je proto při-
rozenou rolí byznysu myslet i na 
environmentální a sociální vlivy 
svého konání. Nejen z hlediska 
přírody, ale i společnosti, pohody, 
zdraví nebo společenských vzta-
hů. Plzeňský Prazdroj se tak sou-
střeďuje na několik priorit, mezi 

které patří podpora zemědělství 
a českých dodavatelů, péče o za-
městnance a jejich rozvoj, podpo-
ra zodpovědnosti při konzumaci 
alkoholu. Jejich naplňování vní-
má společnost jako přirozenou 
součást strategie a snaží se, aby 
ekologické bylo i ekonomické. 
K největším úspěchům Plzeňské-
ho Prazdroje patří snižování ná-
ročnosti výroby na vodu a energii, 
snižování uhlíkové stopy, podpora 
dodavatelsko-odběratelského ře-
tězce a komunit v okolí jejich pi-
vovarů.

Shrnutí trvale udržitelného 
rozvoje v roce 2017

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2019

3. místo: 
Česká podnikatelská 
pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna 
(ČPP) považuje odpovědné pod-
nikání za samozřejmost a zároveň 
za podstatný společenský záva-
zek. Pomáhat lidem je důležitým 
principem pojišťovnictví, ale i zá-
kladním prvkem občanské spo-
lečnosti, na jejímž kultivování se 
ČPP chce podílet. Inspirují a mo-
tivují je k tomu také Cíle udržitel-

ného rozvoje, které představují 
pro byznys impuls k posílení spo-
lupráce s neziskovými partnery 
a vnímání vlastního podnikání 
v globálních souvislostech. SDGs 
jsou nedílnou součástí interních 
procesů, jsou zohledňovány při 
vývoji pojistných produktů i při 
každodenní obchodní činnosti. 
Tomu odpovídá i široké spektrum 
aktivit ČPP v oblasti společenské 
odpovědnosti. Příkladem může 
být vzdělávání mladé generace 
v oblasti financí či pomoc dětem 
z dětských domovů.

Reporting 
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Vítěz: 
Moje MORINGA
mojeMORINGA 

Projekt mojeMORINGA vznikl 
v roce 2014 s cílem podpořit v již-
ní Etiopii odpovědný obchod se 
sušenými a drcenými listy stromu 
Moringa oleifera a výrobu pro-
duktů (a jejich odbyt na evropský 
trh) z této mimořádně hodnot-
né superpotraviny. Od roku 2016 
projekt podporuje Česká rozvojo-
vá agentura. To pomohlo ve spo-
lupráci s českými firmami vyvi-
nout tablety, čaje, masti a mýdla 
z moringy, investovat do výroby 
produktů přímo v Etiopii a vytvo-
řit tam pracovní místa. Projektový 
tým farmáře školí, pravidelným 
odbytem zajišťuje stabilní příjmy 
a díky fair trade přístupu vytváří 
podmínky pro kvalitní život a eko-
nomický růst oblasti.
 
Etiopie zaostává ve využití poten-
ciálu místních obyvatel a krajiny 
a díky nedostatečným technolo-
giím ve zpracovatelském průmy-
slu se nezlepšuje problém s vyso-
kou nezaměstnaností. Patří mezi 
nejméně rozvinuté země světa; 
zemědělství v zemi vytváří téměř 
polovinu HDP. Kritickými faktory 
udržitelného rozvoje v Etiopii jsou 
vysoká závislost na přírodních vý-
kyvech (nepravidelných srážkách), 
nízká produktivita a nedostatečný 
rozvoj efektivních a šetrných ze-
mědělských metod. 

mojeMORINGA toto pomáhá 
zlepšit. Projekt začal spoluprací 
se skupinou 17 farmářek zaměřu-
jících se na výrobu a zpracování 
moringy pro etiopský trh. Během 
let se díky úzké spolupráci zlepšily 
techniky pěstování, sklizně a zpra-
cování moringy. Díky zvýšenému 
odbytu moringy na zahraniční 
trhy došlo také ke zvýšení počtu 
farmářek zpracovávajících morin-
gu. V současné době tak moringu 
zpracovává čtyřicet farmářek, kte-
ré čerstvé moringové listy a seme-
na vykupují ze sklizní dalších 150 
farmářů z oblasti, což jim všem 
zajišťuje dobrý zdroj příjmů. 
 
Díky projektu stále roste množství 
prášku z moringy odebraného od 
farmářek-zpracovatelek: z jedno-
tek kilogramů na tisíce kilogramů 
ročně. Významným úspěchem je 
také zavedení nových technologií 
a vybudování haly na zpracování 
moringového oleje a výrobu tab-
let. To přineslo možnost zaměst-
nání místních obyvatel, pozved-
nutí úrovně místního zemědělství 
a rozvoj regionu.
 

Zahraniční rozvojová spolupráce
VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2019

Jak si představujete svět v roce 2030? 

„Lidé udržitelně spravují své lokální přírodní zdroje.“

Jaromír Novák, zakladatel, mojeMORINGA
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Pavel Frelich
ředitel, Česká rozvojová 
agentura

V letošním roce se Česká rozvojo-
vá agentura již potřetí významně 
podílela na spolupořádání soutě-
že Ceny SDGs. Ještě před pár lety 
z výzkumu agentury IPSOS vyply-
nulo, že přes 70 % obyvatel Česka 
o SDGs nikdy neslyšelo. Díky této 
akci je v současnosti povědomí 
naší veřejnosti o Cílech udržitel-
ného rozvoje na mnohem vyšší 
úrovni, o čemž mimo jiné svědčí 
i nárůst přihlášených projektů, 
které řeší udržitelnost na úrovni 
měst a obcí. 

Líbila se mi také letošní novinka 
v podobě pořádání turnaje žen-
ského fotbalu za globální cíle, 
který proběhl na Václavském ná-
městí v Praze za účasti známých 
osobností nejen ze světa sportu 
a politiky. Tento osvětový rozměr 
akce je podle mě velmi důležitý, 
protože Cíle udržitelného rozvoje 
se neomezují jen na problémy tzv. 
rozvojových zemí a agendu jed-
notlivých vlád, ale dotýkají se do-
slova každého z nás.

V naší agentuře jsme si této sku-
tečnosti dobře vědomi, a proto je 
také významnou součástí našich 
aktivit i podpora tuzemských pro-
jektů orientovaných na podporu 
globálního rozvojového vzdělává-
ní a osvětu. Města podporující fair 
trade a udržitelný rozvoj, Jeden 
svět na školách – Globální rozvo-
jové vzdělání prostřednictvím au-
diovizuálních materiálů, Rozvojo-
vá spolupráce na vlastní oči nebo 
Fotbal pro rozvoj jsou jen některé 
z podporovaných projektů, které 
už jen svým názvem jasně ukazují 
své zaměření. A také na skuteč-
nost, že naplňování Cíle 17 – Glo-
bální partnerství pro udržitelný 
rozvoj, není zdaleka jediným cílem 
SDG, který se snažíme v naší práci 
naplňovat.

Každopádně tento cíl je jednou 
ze zásadních priorit, k nimž smě-
řují naše aktivity, a proto je k jeho 
naplňování vázaná i naše každo-
roční cena České rozvojové agen-

KOMENTÁŘE PARTNERŮ CEN SDGs 2019

tury. Letos jsme jí ocenili projekt 
mojeMORINGA, který se v jižní 
Etiopii zaměřuje na výrobu a ná-
sledný prodej inovovaných pro-
duktů z listů stromu moringa olei-
fera. Projekt nyní přímo ovlivňuje 
školením či zaměstnáním kolem 
50 místních obyvatel a další při-
budou v letošním roce. Díky prá-
ci týmu pod vedením realizátora 
Jaromíra Nováka se zdraví pro-
spěšné produkty z etiopské super-
potraviny dostaly už i na český trh. 
Tento projekt je podle mě ukáz-
kou důležitosti role podnikatelské 
sféry ve snaze o dosažení SDGs. 
Proto již čtvrtým rokem podporu-
jeme zapojení českých firem do 
zahraniční rozvojové spolupráce 
v rámci našeho dotačního Progra-

mu B2B, jehož cílem je mimo jiné 
zvýšit účinnost rozvojové pomoci 
mobilizací soukromého kapitálu. 
Projekty českých firem tak 
budou předávat potřebné 
know-how a přinášet pracovní 
příležitosti místním lidem napří-
klad v Mali, Kyrgyzstánu, Indo-
nésii, Ugandě, Iráku, Bělorusku 
a celé řadě dalších zemí. Jedním 
z hlavních kritérií pro naši pod-
poru těchto projektů je vedle 
inovativních řešení právě míra, 
jakou se jim daří naplňovat Cíle 
udržitelného rozvoje.
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GINA Software s.r.o.
GINA System

GINA Software je technologická 
společnost založená v roce 2010. 
Firma přišla s projektem GINA 
System, jehož cílem je zvýšit efek-
tivitu bezpečnostních operací 
s využitím technologií za účelem 
minimalizace škod, předcházení 
ztrátám a zlepšování řízení infor-
mací při misích. Jedná se o soft-
warovou mapovou technologii 
pro počítače, tablety a mobilní 
zařízení, která svým uživatelům 
umožňuje navigaci obtížným te-
rénem, koordinaci týmů a efektiv-
ní výměnu informací. Interaktivní 
mapa poskytuje viditelnost všech 
jednotek v reálném čase spolu s dy-
namickými situačními daty a nad 
různými mapovými podklady.
 
Zemětřesení na Haiti v roce 2010 
odstartovalo humanitární krizi, ze 
které se země vzpamatovává do-
dnes. Ukázalo se, že zkoordinovat 
záchranné složky při tak rozsáh-
lé katastrofě je velmi obtížné. Ve 
stejné době začala trojice zakla-
datelů GINA Software pracovat na 
systému, který by tento problém 
řešil a pomáhal zachraňovat živo-
ty. Ve stejném roce byl již fungující 
systém otestován záchranáři na 
zničeném ostrově Haiti a značně 
jim pomohl. Od té doby byla GINA 
součástí řešení téměř všech hu-
manitárních katastrof jako tsuna-

mi v Japonsku, konflikty v Sýrii, 
Iráku, Libyi či Afghánistánu. Mezi 
partnery projektu patří největší 
a nejznámější humanitární orga-
nizace na světě.
 
GINA zvyšuje bezpečnost zaměst-
nanců, snižuje administrativu, 
pomáhá minimalizovat nákla-
dy a zefektivňovat tok informací. 
Spojuje v sobě vše podstatné pro 
efektivní a účinnou správu misí – 
management vozidel a jejich sle-
dování v reálném čase, manage-
ment bezpečnosti s výstražným 
systémem a tvorbou evakuačních 
plánů, context analysis, risk asse-
sment, zpracování rizik, plánování 
pro případ mimořádných událos-
tí, sběr dat a reporting. GINA do-
kázala snížit čas příjezdu k udá-
losti u 1/3 výjezdů a čas strávený 
rádiovou komunikací o 70 % díky 
digitálnímu sdílení polohy, foto-
grafií a map. O minutu se zkrátila 
doba vzletu záchranářských vr-
tulníků a její použití zefektivňuje 
a zrychluje koordinaci a rozhodo-
vání v rozsáhlých operacích.

 

Absolutní vítěz
VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2019

Jak si představujete svět v roce 2030?

„Rád bych řekl, že svět v roce 2030 bude prost konfliktů a naše ře-
šení bude používáno pouze pro běžnou záchranářskou činnost a při 
přírodních katastrofách. Nemyslím si však, že k tomu dojde tak brzy. 
Myslím, že svět v roce 2030 bude bezpečnějším místem především 
díky moderním technologiím a rozšířenému povědomí o problémech, 
kterým lidstvo čelí. Sami lidé budou čím dál více hlavními hybateli 
posunu kupředu. Ať už půjde o vedení nadnárodních humanitárních 
organizací, nebo o pracovníky v terénu, GINA bude stále dělat vše pro 
zefektivnění jejich práce a zajištění bezpečí.“

Vít Olšák, Chief Marketing Officer, GINA Software s.r.o.
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Česko a Cíle udržitelného rozvoje OSN?  
V roce 2019 nejvíce rezonují témata  
spojená se zdravím a pitnou vodou
Mezi nejdůležitější Cíle udržitelného rozvoje řadí lidé v Česku Zdraví 
a kvalitní život, s odstupem pak Pitnou vodu a kanalizaci a Důstoj-
nou práci a ekonomický rozvoj. Vyplývá to z aktuálního průzkumu 
výzkumné a technologické společnosti Ipsos pro Asociaci společen-
ské odpovědnosti. Česko se zároveň umístilo sedmé na světě v na-
plňování Cílů udržitelného rozvoje a zařadilo se v udržitelnosti mezi 
světovou špičku.

Cíle udržitelného rozvoje (Sustai-
nable Development Goals = SDGs) 
přijaly všechny členské státy OSN 
včetně České republiky v roce 
2015 a shodly se na tom, že se 
svět může do roku 2030 změnit 
k lepšímu. Globální cíle přináší 
komplexní závazky, jak bojovat 
s ekonomickými, sociálními i en-
vironmentálními problémy, kte-
rým naše planeta čelí. Povědomí 
o Cílech udržitelného rozvoje mají 
3 z 10 obyvatel Česka (konkrétně 
31 %), častěji vysokoškoláci. 

Nejlépe je dle české populace 
řešen cíl Pitná voda a kanali-
zace (SDG 6) a Kvalitní vzdělá-
ní (SDG 4). Mezi tři nejúspěšněji 
řešené cíle se nově řadí Rovnost 
mužů a žen (SDG 5). Jako klíčo-
ví aktéři k naplňování SDGs jsou 
dlouhodobě českou veřejností 
vnímáni stát a vláda (77 %). Bez-
mála 60 % dotazovaných uvádí, že 
o SDGs nejčastěji slýchají právě od 
zástupců veřejné správy, což je 
oproti loňsku nárůst o desetinu.

Od loňského roku významně 
vzrostla důležitost zapojení byz-
nysu (z 19 % na 35 %). Principy udr-
žitelnosti se lidé snaží dodržovat 
také v různých oblastech svého 
každodenního života. O pojmu 
„udržitelný rozvoj“ již někdy slyšela 
více než polovina české popu-
lace (51 %). „Češi myslí na principy 
udržitelnosti při nákupech (55 %), 
při volbě způsobu dopravy (45 %) 
nebo i při stravování (43 %). Jedná 
se častěji o lidi s vysokoškolským 
vzděláním, v otázce stravování 
pak berou ohledy na udržitel-
ný rozvoj zejména mladí lidé do 
35 let,“ uvádí k průzkumu Tomáš 
Macků, ředitel komunikace vý-
zkumné agentury Ipsos.

Kromě vysokého povědomí o glo-
bálních cílech a udržitelnosti 
zaznamenalo Česko výjimečný 
úspěch také v celosvětovém hod-
nocení pokroku naplňování Cílů 
udržitelného rozvoje, tzv. SDG 
Indexu 2019. Ten každoročně se-
stavuje tým autorů pod vedením 
ekonoma prof. Jeffreyho Sachse. 

POVĚDOMÍ O SDGs V ČESKU

Česká republika v SDG Indexu 
obsadila 7. místo (v roce 2018 pa-
třila Česku 13. příčka). Na prvním 
místě se umístilo Dánsko, násle-
dované Švédskem a Finskem.  

O výzkumu
Výzkum agentury Ipsos pro 
Asociaci společenské od-
povědnosti byl realizován 
v červnu 2019 na reprezen-
tativním vzorku internetové 
populace ČR ve věku 18–65 
let (podle věku, pohlaví, kra-
je, velikosti místa bydliště 
a vzdělání). Celkem se ho zú-
častnilo 1 009 respondentů. 

VÝZNAM SDGs PRO ČESKOU POPULACI (2019)
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Zdraví a kvalitní život (SDG 3)

Pitná voda a kanalizace (SDG 6)

Důstojná práce a ekonomický rozvoj (SDG 8)

Klimatická opatření (SDG 13)

Kvalitní vzdělání (SDG 4)

Udržitelná města a obce (SDG 11)

Dostupné a čisté energie (SDG 7)

Život na souši (SDG 15)

Mír, spravedlnost a silné instituce (SDG 16)

Odpovědná spotřeba a výroba (SDG 12)

Rovnost mužů a žen (SDG 5)

Konec chudoby (SDG 1)

Život ve vodě (SDG 14)

Méně nerovností (SDG 10)

Průmysl, inovace a infrastruktura (SDG 9)

Konec hladu (SDG 2)

Partnerství ke splnění cílů (SDG 17)
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Historicky první SDG Index a žebříček 
evropských metropolí. Nejudržitelněji se žije  
v norském Oslu, Praha je až na 27. místě

Kde se v Evropě žije nejudrži-
telněji? To přináší první velké 
porovnání 45 evropských měst 
podle Cílů udržitelného rozvoje.

Síť pro udržitelná rozvojová řeše-
ní (SDSN – Sustainable Develop-
ment Solutions Network), kte-
rá spoluvytváří Globální zprávu 
o udržitelném rozvoji (oficiálně 
SDG Index a Dashboards), vydala 
ve spolupráci s Brabantským cen-
trem pro udržitelný rozvoj z Tilbur-
ské univerzity vůbec první SDGs 
žebříček pro evropská města. 

Zpráva porovnává aktivity hlav-
ních měst v Evropské unii (EU) 
a Evropském sdružení volného 
obchodu (ESVO) v kontextu  
17 Cílů udržitelného rozvoje. 
Přináší výsledky pro 45 ev-
ropských měst s ohledem na  
56 specif ických indikátorů.

Proč SDGs a evropská města?
V roce 2015 přijali světoví lídři spo-
lečnou vizi udržitelného rozvo-
je a 17 Cílů udržitelného rozvoje, 
které mají být naplněny do roku 
2030. Globální cíle přijaly všechny 
členské země OSN, včetně regio-
nů a obcí, které mohou sehrát zá-
sadní roli při jejich naplňování.

Zpráva byla zveřejněna v květnu 
2019, tedy přesně čtyři měsíce 
před zahájením SDGs summitu 
v září 2019 v OSN, kde budou hla-
vy států a vlád diskutovat pokrok 
v naplňování Agendy 2030.

Dosažení Cílů udržitelného rozvo-
je vyžaduje na místní úrovni velké 
přeměny dopravního, energetic-
kého a městského plánování. Je 
nezbytně nutné aktivně pracovat 
s inovativními přístupy k řešení 
chudoby a nerovností vzhledem 
k veřejným službám, včetně zdra-
votnictví a vzdělávání. Síť pro udr-
žitelná rozvojová řešení ve zprávě 
odhaduje, že asi dvou třetin (65 %) 
ze 169 podcílů v rámci SDGs, ne-
může být dosaženo bez řádného 
zapojení a koordinace s regionál-
ními politikami. 

SDGs jsou pro evropská města 
důležitá ze tří důvodů: 
1) Více než dvě třetiny občanů EU 
žijí v městských oblastech, zatím-
co přibližně 85 % HDP v Evropě 
vzniká ve městech.
2) Dostupné podklady naznaču-
jí, že Evropa zatím není na dobré 
cestě k naplnění Cílů udržitelného 
rozvoje do roku 2030. To vyžaduje 
další opatření na všech úrovních 
samosprávy.

první sdg index

3) V Evropě mají regiony a města 
významné politické a investiční 
cesty, které mohou nastartovat 
pozitivní změny směrem k udrži-
telnému rozvoji.

Hlavní zjištění studie
Vrchol žebříčku SDG Indexu tvoří 
trojice metropolí: Oslo, Stockholm 
a Helsinky.

Norské Oslo zaujímá se skóre 74,8 
první místo, což znamená, že je na 
74,8% cestě k dosažení Cílů udrži-
telného rozvoje (podle indikátorů 
použitých v tomto indexu). Švéd-
ský Stockholm je se skóre 74,2 těs-
ně na druhé příčce a finské Hel-
sinky se umístily se skóre 71,3 na 
třetím místě. 

Praha v hodnocení získala skóre 
60,1, takže je na 60% cestě k napl-
nění SDGs.

SDG Index zjistil, že žádné evrop-
ské hlavní město ani velká met-
ropolitní oblast plně nedosáhly 
naplnění globálních cílů. Sever-
ské metropole – Oslo, Stockholm 
a Helsinky – jsou tomu nejblíže. 
Stále však čelí významným vý-
zvám při plnění jednoho nebo 
několika Cílů udržitelného rozvoje. 
Celkově lze říci, že města v Evropě 
dosahují nejlepších výsledků v ob-
lasti SDG 3 (Zdraví a kvalitní život), 
SDG 6 (Čistá voda a kanalizace), 
SDG 8 (Důstojná práce a ekono-
mický růst) a SDG 9 (Průmysl, 

inovace a infrastruktura). Naopak 
výkonnost je nejnižší u SDG 12 
(Odpovědná výroba a spotře-
ba), SDG 13 (Klimatická opatření) 
a SDG 15 (Život na souši). Je třeba 
vyvinout další úsilí k dosažení nu-
lových čistých emisí CO2 nebo vel-
mi blízkých nulovým čistým emi-
sím do roku 2030.

Zdroje: 
• First-Ever SDG Index and Dashboards 
Report for European Cities | SDG In-
dex and Dashboards Report. Home 
| SDG Index and Dashboards Report 
[online]. 
• Guillaume Lafortune, Kees Zoete-
man, Grayson Fuller, Rens Mulder, 
John Dagevos and Guido Schmid-
t-Traub. (2019). The 2019 SDG Index 
and Dashboards Report for European 
Cities (prototype version). Sustaina-
ble Development Solutions Network 
(SDSN) and the Brabant Center for 
Sustainable Development (Telos). [on-
line]. [cit. 11. 06. 2019].



74 7 5C E N Y  S D G s  2 0 1 9 C E N Y  S D G s  2 0 1 9

KOMENTÁŘ – Vít Šimral
Udržitelná Praha
Jaká má být Praha? Krásná? To už, jak potvrzují spokojení turisté, je. 
Bohatá? Podle evropských statistik je i to. Chytrá? Univerzitu tu máme 
už skoro 700 let. Co bychom si tedy mohli přát více? Jenom maličkost 
– takovou ji i udržet.

Udržitelná politika znamená dnes 
hlavně postupně věci inovovat 
a měnit dosavadní směr, kdy spo-
třebováváme více zdrojů, než se 
nám nebo přírodě daří nahradit. 
Proto Praha v prvé řadě podporu-
je vzdělávání a jeho kreativní ob-
sah a formy. Na spoustu ekologic-
kých nebo sociálních problémů 
musíme stále hledat efektivní ře-
šení a taková řešení naleznou jen 
vzdělaní lidé. Zároveň už ale apli-
kujeme vyzkoušené prvky udrži-
telnosti – v rámci klimatického zá-
vazku chceme do roku 2030 snížit 
o 50 % uhlíkovou stopu provozu 
všech budov v majetku města. Do 
stejného roku chceme o polovinu 
snížit v centru i celkový dopravní 
výkon vozidel se spalovacím mo-
torem a nahradit je vozidly s beze-
misním pohonem. V sociální ob-
lasti startujeme program bydlení 
pro lidi bez domova, aby se mohli 
co nejdříve zapojit do společnosti 
a pomoci nám ji rozvíjet. Finanč-
ně podporujeme také start-upy, 
lidi na rodičovské, seniory a další 
trhem znevýhodněné skupiny.

Podíváme-li se na indikátory Cílů 
udržitelného rozvoje OSN a jak si 
v jejich plnění vedou jednotlivá 
evropská velkoměsta, premianty 
jsou ti, kdo neustále ukazují snahu 
posunout se dál. Praha proto musí 
pracovat na tom, aby se posouva-
la s nimi. Na udržitelném rozvoji je 
totiž paradoxně nejdůležitější sa-
motná cesta. Cesta, která neubírá 
zdroje na úkor budoucnosti, která 
není jednoduchá ani nejkratší, ale 
je nejbezpečnější a nejzodpověd-
nější vůči lidem, kteří na svět při-
jdou po nás. Aby i oni mohli nalézt 
Prahu krásnou, bohatou a chyt-
rou, jakou ji známe my.

Vít Šimral
člen Rady hl. m. Prahy pro oblast 
školství, sportu, vědy a podpory 
podnikání

první sdg index



7 6 7 7C E N Y  S D G s  2 0 1 9 C E N Y  S D G s  2 0 1 9

Ceny SDGs 2019
Ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku

Vydala:
Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
www.spolecenskaodpovednost.cz
www.globalnicile.cz

info@a-csr.cz

Grafika:
MadLove.cz

Počet stran: 76



www.globalnicile.cz
www.spolecenskaodpovednost.cz


