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ÚVODNÍ
SLOVO
Člověk míní, koronavirus mění. Tak by se
dal do jedné věty shrnout rok 2020. Veškeré akce, které jsme s láskou připravovali, jsme museli upravit či zrušit. Na jedné
straně smutek, na druhé naštěstí radost
nad spoluprací, novými nápady a celkovou podporou a laskavostí. Když se vám
totiž v životě objeví překážka, představte
si ji jako ve sportovním závodě. Jak byste
ji zdolali? Pokud je úměrná vašim osobním silám, přeskočte ji či přelezte. A pokud
je vyšší a vaše síly na ni samotné nestačí,
spojte se s ostatními. Ve dvou a více lidech
se to totiž lépe táhne. A pokud jich je 370,
jako v případě členů Asociace společenské
odpovědnosti, jde o pořádně silný provaz
podpory, díky které se dá zvládnout i koronavirus.
Možná bych tak k roku 2020 přiřadila jinou
větu, citát z mého oblíbeného Malého prince: Správně vidíme jen srdcem. Celospolečenská laskavost se nám totiž ukázala
hned několikrát. Česko se na jaře stmelilo
a lidé si pomáhali na všech frontách.

STALO SE
Co se událo pod střechou Asociace společenské
odpovědnosti během roku 2020?
Společné snídaně, praktické workshopy a inspirativní
akce o aktuálních trendech v CSR a udržitelnosti.
V rámci Giving Tuesday Now a sdílení dobrých skutků z celého světa. Nebo při tradičním Giving Tuesday či při podpoře zdravotníků. Spolupráci a pomoc ukázaly také
Ceny SDGs, ke kterým vznikla jedinečná
kampaň Naše planeta od Jana Saudka.
Zahradu Černínského paláce při té příležitosti rozzářila terralóna a symbolicky jsme
tak měli zeměkouli doslova na dosah. Udílení Cen SDGs se i přes měnící se každodenní
podmínky neslo v láskyplné atmosféře
a za plnohodnotné podpory.
A co bych nám popřála do roku 2021?
Abychom k sobě zůstali ohleduplní a laskaví i po krizi. Abychom k sobě navzájem
uměli budovat empatii a zachovávali respekt. A aby udržitelnost byla stále v našich
srdcích. A abychom měli respekt k potřebám svým i těch ostatních, k pravidlům
a opatřením a především pak ke zdraví –
našemu i celé naší planety Země. Je třeba
ji ve všech aspektech udržovat zdravou,
protože žádnou planetu B nemáme. Buďme k sobě hodní a pokračujme dle Cílů
udržitelného rozvoje dál. K roku 2030 nás
totiž čeká ještě dlouhá cesta. Ale je důležitá
– pro nás a pro další generace.

Únor
KULATÝ STŮL BYZNYS
A LIDSKÁ PRÁVA S NAZEMI

Březen
CIRKULÁRNÍ
SNÍDANĚ

Sešli jsme se u kulatého stolu Impact Hubu
K10 a debatovali o byznysu a lidských právech. Na semináři se diskutovalo o odpovědnosti firem za dodržování lidských práv,
která se posouvá směrem k závazné legislativě, a vzniká na národní, evropské i globální úrovni. Zástupci brněnské nevládní neziskové organizace NaZemi v semináři shrnuli
dosavadní legislativu k ochraně lidských
práv, která má dobrovolný charakter a jejíž nejdůležitější prvek jsou tzv. UN Guiding
Principles on Business and Human Rights,
které v České republice implementuje Národní akční plán pro byznys a lidská práva.
Představeno bylo i pár praktických tipů, jak
zajistit lidská práva v dodavatelském řetězci.

Snídaně dělá den. Zvlášť když je mezi „pokrmy“ i důležitá debata o cirkulární ekonomice.
Na 130 členů Asociace společenské odpovědnosti se sešlo v příjemných prostorách firmy EYELEVEL a u kávy a dalšího
občerstvení sdílelo své zkušenosti z praxe
a diskutovalo o budoucnosti oběhového
hospodářství. S Petrem Blabla z EYELEVEL o oběhovém hospodářství a cirkulárních řešeních na míru. S Janem Soukupem
z CHEPU o úspěšném partnerství firem
nebo s Vladimírem Víškem z IKEY o základních pilířích cirkulární ekonomiky firmy.
Čerstvý vzduch v podobě rostlin vnesla
za Haenke do diskuze Alexandra Střelcová.

LUCIE MÁDLOVÁ
zakladatelka a výkonná ředitelka
Asociace společenské odpovědnosti
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Srpen
SDGs NETWORKING
Ke konci srpna jsme se sešli ve 4. patře Obchodního domu Máj a znovu si připomněli,
jak je důležité propojovat své síly a podílet
se na věcech a projektech, které mají smysl. A to ve všech aspektech. Slavnostně
jsme představili Katalog udržitelných dárků,
do kterého bylo možné v rámci akce nejen nahlédnout, ale především jsme měli
možnost si i zblízka prohlédnout a vyzkoušet několik zmíněných dárků, které na akci
představili někteří členové asociace. V rámci akce také proběhla panelová diskuze, ve
které se pozvaní hosté – Roman Knap za
společnost Česká pošta, Lukáš Zapletal
za firmu Coca-Cola HBC a Andrea Studihradová z České spořitelny – zamýšleli
nad tématem Nová dekáda udržitelného
rozvoje.
Srpen
KATALOG DÁRKŮ
Dárky, které mají smysl a potěší hned dvakrát. Přesně takový podtitul má Katalog
udržitelných dárků, který byl představen
na SDGs Networkingu. Slavnostně ho pokřtila violoncellistka Terezie Kovalová. A co
vše vlastně v katalogu najdete? Více než
160 nápadů od členů Asociace společenské udržitelnosti. Vybrané delikatesy – jídlo
a nápoje; módu a doplňky, u kterých přesně víte, kdo je pro vás vytvořil; kosmetiku,
plecháčky, re-sáčky, palivové dřevo a další
vychytávky pro každodenní život; a také zážitky a dobročinné skutky.
Září
SDGs BEACH VOLLEYBALL
CUP 2020
Přišli, zahráli si a zvítězili. Za první ročník SDGs Beach Volleyball Cupu, který se
uskutečnil na Císařské louce, si titul odnesl tým Blue House reprezentující sociální
podnik – Kavárnu Modrý domeček. Kromě
titulu vítěze získal tým i trofej od organizace PEFC. Turnaje se zúčastnilo 24 týmů
a kdo zrovna nehrál nebo nefandil, mohl si
u generálního partnera akce České pošty
vytvořit online pohlednici a zaslat ji přímo
z místa svým blízkým.
Slunce svítí, vane mírný vítr
a na Císařské louce se ozývá
smích, fandění a zvuky
odpinknutého míče.
Zavzpomínejte díky reportáži
na SDGs Beach Volleyball Cup.
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Září
CENY SDGs A KAMPAŇ NAŠE PLANETA
A TERRALÓNA
Země na zemi. Tedy konkrétněji terralóna
představující planetu Zemi v zahradách Černínského paláce. To bylo fantastické překvapení v rámci udílení Cen SDGs, které bylo
uskutečněno díky podpoře Hello bank!.
U příležitosti 4. ročníku vyhlašování nejlepších českých projektů jsme připravili i kampaň
Naše planeta, kde byly na speciálních kartách
tematicky propojeny známé osobnosti s jednotlivými body a hodnotami důležitými pro
klima a naši planetu. Výstava vytvořená z jednotlivých karet, které nafotil Jan Saudek, byla
k vidění právě v zahradách Černínského paláce.
Říjen
AKCELERÁTOR CEN SDGs
Pomoci organizacím zvýšit společenský
dopad jejich projektů k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. To je hlavní cíl akceleračního programu, který navazuje na vyhlášení
Cen SDGs. Akcelerátor, jehož se účastní
vybraných 25 projektů, vznikl ve spolupráci
Asociace společnské odpovědnosti a Impact Hubu a za laskavé finanční podpory
společností Uniliver a Google s programem
Grow with Google.
Listopad
WELLBEING ECONOMY WEBINÁŘ
Rozvoj ekonomiky není jen o penězích.
Jak ji po koronavirové krizi restartovat nad
rámec tradičních ekonomických ukazatelů,
s respektem ke společnosti, přírodě, blahobytu a v souladu s SDGs? Nad tímto tématem jsme diskutovali s odborníky z oboru:
ekonomem Tomášem Sedláčkem, Andreasem Beckmannem ze Světového fondu na
ochranu zvířat a Zbyňkem Brychem z Happy Training & Consulting.
Prosinec
GIVING TUESDAY ČESKO A GIVING
TUESDAY NOW
Nejštědřejší úterý v roce! V úterý 1. prosince
oslavilo Česko i celý svět nejznámější den
dárcovství a dobrých skutků – Giving Tuesday. V Česku se na dobročinné projekty podařilo vybrat více než 62 milionů korun.
Ale to v rámci Giving Tuesday v roce 2020
nebylo vše. 5. května sociální sítě zaplavily
projevy vděčnosti a významné budovy se
po celém světě barevně rozsvítily. To vše
na znamení globální solidarity a v rámci akce
Giving Tuesday Now. V Praze se v barvách
trikolory rozsvítila Petřínská rozhledna, Černínský palác, Národní muzeum i Museum
Kampa.
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ANKETA

BIODIVERZITA

Co byste napsali
v dopisu planetě Zemi?

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT

MARIE ŠABACKÁ, POLÁRNÍ EKOLOŽKA
Já bych jí popřála, abychom si my, jakožto
správci planety, víc vážili toho, co nám
nabízí a chovali se k ní šetrněji.

EVA HOLUBOVÁ, HEREČKA
Prosím Tě, Matko Země, odpusť nám to.
Budu se snažit ještě víc bojovat proti tomu,
aby Ti bylo ubližováno.

Nadace dřevo pro život organizuje dobročinný projekt Darujme stromečky lesu
s cílem vybrat milion korun na obnovu
lesů, které jsou těžce zasaženy suchem
a kůrovcovou kalamitou. Vybrané peníze
putují na nákup a výsadbu nových stromečků v lesích u Dačic, v Jílovišti u Prahy,
Kunštátu, Milešově nad Vltavou, Novém
Kníně a Opočně. Do sbírky se mohou zapojit jednotlivci i firmy na prověřeném portálu Darujme.cz. Za odeslaný finanční dar
získají certifikát o koupi stromečků k vysazení kousku nového lesa, který mohou
také věnovat svým blízkým jako originální
vánoční dárek. Cena jedné sazenice je jen
25 Kč. Pokrývá nákup, výsadbu a koordinaci sbírky. Na hektar lesa je třeba vysadit
průměrně 6 tisíc sazenic. Dospělého věku
kolem 100 let se dožívá jen asi každá dvacátá pátá sazenice.
PLANT-FOR-THE-PLANET

LUKÁŠ HEJLÍK, HEREC
Ahoj Země, jak se máš? Netrápí tě něco?
Jsou na tebe lidi hodní? Kdyby ne, stačí
naznačit. A jestli už jsi naznačila, budeš asi
muset víc. Každý tě má rád, jen si to možná
neuvědomuje. A tak, kdybych ti mohl třeba
jen trochu pomoct, budu rád. Však chci, aby
si tě užili i malí Hejlíci a ideálně i malí Hejlíci
malých Hejlíků. Myslím na tebe a mám tě rád.
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TEREZIE KOVALOVÁ, VIOLONCELLISTKA
Naše Země, napsala bych ti, jak trpím, že
ti sama nemůžu pomoci od všech tvých
soužení, jak mě mrzí, kolika lidem je jedno,
že tebe, náš domov, otravujeme a ničíme.
Jsi naše jediná. Můžu ti jen popřát, abys to
s námi zvládla a věřila nám, že se polepšíme.

Řešte klimatickou krizi, chudobu a ztrátu
biodiverzity zároveň. Plant-for-the-Planet, mezinárodní iniciativa dětí a mládeže,
mobilizuje svět k vysazení 1 bilionu stromů.
Takové množství stromů totiž může pohltit
2/3 našich dosavadních emisí CO2 a získat nám 15 let navíc na řešení krize. Většinu
stromů je třeba zasadit v tropických regionech, kde stromy rychle absorbují CO2
a navíc pomáhají chudším regionům postavit se na vlastní nohy. Nová česká pobočka
Plant-for-the-Planet chce u nás probudit
globální cítění v otázce klimatu. Předseda
Michal Horáček vyzývá zodpovědné firmy,
aby se skrze iniciativu zapojily do reforestace tropů, kompenzovaly své uhlíkové stopy
a byly příkladem ostatním. Kdokoli navíc
může rozvojovým zemím darovat stromy v rámci kampaně STROM SVĚTU, ČAS
ČESKU nebo stromy věnovat svým blízkým
na Vánoce.
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ROZHOVOR

Je důležité, abychom se řídili
racionálním uvažováním.
Ne tím, co se nám hodí krátkodobě
rozhovor s Marií Šabackou

TOULCŮV DVŮR
Unikneme změnám klimatu?

VEOLIA
U Vlašimi vznikne nový mokřad

Toulcův dvůr v Praze nezahálí a připravuje
na rok 2021 únikovou hru Čas zvratu. Týmy
budou hledat cesty, kterými „uniknout“
změnám klimatu a jak udržitelně existovat
na naší planetě.

Na břehu Blanice nedaleko Vlašimi vznikne
nový mokřad. Díky spolupráci s Nadačním
fondem Veolia pozemek vykoupil Český
svaz ochránců přírody (ČSOP). Nové tůně
se zde objeví příští rok.

Čím jsou pro vás ledovce, kdybyste je
měla popsat jako osobnost?

Venkovní úniková hra se inspirovala nejen
posláním Toulcova dvora, ale také tématem, které hýbe celým světem a jak je zde
zvykem, podívali se na věc hravou formou.

O významu mokřadů dnes už málokdo
pochybuje. V době sucha a horka slouží
jako klimatizace, v době dešťů napomáhají
vsakování vody, a mírní tím riziko povodní.
Jde také o území s vysokou biodiverzitou.
ČSOP chrání mokřady dlouhodobě a od
roku 2018 i díky spolupráci se společností
Veolia. Posledním vykoupeným pozemkem
je louka mezi obcí Znosim a Vlašimí. Pozemek je dlouhodobě neudržovaný a zarostlý,
má však potenciál stát se kvalitním mokřadem s tůněmi pro obojživelníky i vodní
hmyz. Mokřad u Znosimi je po Chválovně
na Vimpersku a Sedmihorských mokřadech v Českém ráji třetí lokalitou, kterou
ČSOP vykoupil za finanční podpory Veolie.

Jak byste všem vysvětlila, jaký dopad na
společnost má tání ledovců?

Kromě prvku napětí a spolupráce, který ke
každé únikovce patří, má hra i edukativní
rozměr a týmy by měly odcházet nejen se
zážitkem, ale také s jistou dávkou neotřele
získaných informací.
„Hra je ve finální fázi, kdy ji testujeme jako
celek. Využíváme současné období jako
jistý klad, protože řada jiných akcí a programů stagnuje, takže je čas tvořit. Na druhou
stranu nám to situaci i komplikuje, protože bychom pro zpětnou vazbu a postřehy
potřebovali i týmy externích hráčů, které
nyní nelze svolat,“ komentuje situaci Lenka
Skoupá, ředitelka střediska.
Toulcův dvůr začne před Vánoci prodávat
na hru dárkové poukazy a nabízet smysluplný a zábavný dárek, který zároveň také
finančně pomůže organizaci v současné
situaci.
Hra je ideální pro 3 až 4členné týmy jak rodin s většími dětmi, tak pro týmy kolegů či
firemní teambuildingy.
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Sedmnáct let se věnuje výzkumu polárních mikroorganismů. Pravidelně vyjíždí
na Špicberky do Arktidy. Nebojí se vystoupit z komfortní zóny, má ráda výzvy a řídí
se fakty. Co dalšího je důležité pro polární
ekoložku a úspěšnou vědkyni Marii Šabackou? A jak se staví ke změně klimatu?
Dá se efektivně řešit?

Jsou tajemné, neúprosné, nebezpečné,
fascinující a nádherné.

Nás Středoevropanů se tání ledovců může
dotknout tím, že se zvedne mořská hladina a může tak zatopit ostrovní státy. To se
týká pětiny obyvatel světa a ti lidé se budou
muset někam přesunout.

Jak přistupujete ke změně klimatu?
Co pro vás znamená?
Já jsem vždy byla racionálním optimistou,
vždy jsem říkala, že v dobách krize se lidstvo dokáže semknout a spojit své mozkové kapacity. Ale bohužel i když máme k dispozici potřebná data a hodně se o změně
klimatu mluví, nevidím moc snahu začít
tento problém konkrétně a systematicky
řešit. Klimatická změna představuje jednu
z největších hrozeb současnosti, před kterou tak trochu zavíráme oči.

Co je příčinou klimatické změny? Jak může
společnost s problémem efektivně naložit?
Příčinou je, že uvolňujeme příliš mnoho
skleníkových plynů do atmosféry. A pokud
to nezměníme, všechna další řešení budou jen takové náplasti. Jak s tím naložit?
Můžeme volit politiky, kterým toto téma
není lhostejné a využívají kritické myšlení,
11
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CIRKULÁRNÍ
EKONOMIKA
WESTFIELD CHODOV
Průvodce udržitelnými nákupy
Projekt Průvodce udržitelnými nákupy je
novou iniciativou centra Westfield Chodov
v rámci naplňování cílů odpovědné výroby
a spotřeby. Tento rádce pro udržitelnější
nakupování je všem zákazníkům dostupný
na webových stránkách centra od března
2020 a jeho záběr se stále rozrůstá.

racionalitu a naslouchají vědcům. A také
můžeme podporovat firmy, kterým to není
lhostejné a snaží se, aby jejich byznys přešel na cirkulární ekonomiku a udržitelný
způsob života. A v tom právě velmi pomáhá
Asociace společenské odpovědnosti, protože sdružuje tyto spolky, firmy a lidi.

Být empatičtější vůči ostatním lidem, kteří
mnohdy za svou situaci nemohou, protože
vyrůstali v jiných podmínkách. Uvědomovat
si, že kdybychom měli stejné zkušenosti,
tak bychom se taky mohli dostat do podobné svízelné situace jako oni.

Jaký projekt vás zaujal v rámci Asociace
a Cen SDGs?

Co vám vždy udělá radost?

Zaujal mne projekt Živá voda, který akcentuje jeden z nejpalčivějších klimatických
problémů v ČR: sucho. Pomocí dobrovolníků vrací vodu do krajiny přirozeným způsobem. Díky tomuto projektu jsou v české krajině budovány meandry, tůňky a mokřady.

Co je pro vás v životě důležité?
Morální integrita. Pro mě je to ale jednoduché, protože já nebývám vystavena zkoušce mé integrity, jako třeba politici nebo
novináři. Těch, kteří se pod tlakem zachovali
morálně správně, si nesmírně vážím.
Dále je pro mne důležité racionální uvažování. Je potřeba, aby se lidé řídili fakty a ne
tím, co se jim krátkodobě hodí. A pak samozřejmě je pro mne důležitá laskavost.
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Udělá mi radost a dodá energii, když dokončím nějaký úkol. Vědecké jsou totiž
někdy zdlouhavé, a tak jsem vděčná za
jakékoliv odškrtnutí úkolu. A vždy mi udělá
radost setkání s milými a příjemnými lidmi.
A třeba mě rozbrečí a udělá radost, když mi
někdo řekne, že jsem ho k něčemu inspirovala, nebo si cení mé práce.

Průvodce slouží především jako informační
brožura a pomáhá s orientací v problematice udržitelnějších nákupů v oblasti módy,
drogerie a kosmetiky nebo potravin a jejich skladování, kde mnozí zákazníci stále
tápou. Není se čemu divit, pojmy jako zero
waste, cruelty-free nebo upcyklace jsou
totiž pro mnohé dodnes velkou neznámou.
Na projektu Westfield Chodov spolupracuje
se svými nájemci, kteří mají možnost prostřednictvím Průvodce představit své udržitelnější kolekce, produktové řady a služby.
Zároveň je kladen důraz na to, aby prezentované produkty byly skutečně udržitelnějšími variantami – ne všechno, co se udržitelně tváří, ve skutečnosti udržitelné také je,
a tento pojem se často stává pouze jakousi
nálepkou.
Od září 2020 je patronkou projektu módní návrhářka, stylistka a slow fashion terapeutka Kamila Vodochodská, která se
dopadům módní produkce na životní prostředí a hledání možných alternativ věnuje
už řadu let. Coby módní koučka pomáhá
svým zákazníkům vybrat ze široké škály
odpovědnějších přístupů k módě ten, který
bude každému z nich vyhovovat co nejvíce.
Jak totiž říká i sama Kamila Vodochodská:
„Dnešní svět nepotřebuje stovky dokonale
a stoprocentně udržitelných jedinců. Akutně potřebuje miliony těch, kteří začnou své
nákupní zvyklosti měnit k lepšímu alespoň
o kousek.“
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MALFINI, A.S.
Nová éra balení

CONTIQUA
Zachránili Skanska kůži – celkem 30 m2

Využití obalového materiálu se s aktuální
situací bezkontaktního nakupování stává
stále diskutovanější. A právě na tuto oblast se zaměřila společnost MALFINI (dříve
ADLER Czech), která je lídrem na trhu reklamního textilu.

Značka Contiqua, kterou založilo studio Q
Designers, dává druhý život prémiové kůži.

Aktivity v oblasti ekologie a cirkulární ekonomiky se u ní prolínají s výrobou a distribucí. Firma zavedla jednotný druh kartonáže a ze zhruba čtyř desítek továren putuje
zboží v unifikovaném balení. Pozitivním
výsledkem je plné zaskladnění kontejnerů
při dovozu a úspora v regálové zóně skladu.
Nepoškozené lepenkové krabice, které jsou
extrémně pevné, se navíc dále využívají při
expedici, vadné se zobchodují jako druhotná surovina nebo prodají.

Skanska téma udržitelného rozvoje podporuje a na jaře si objednala obaly pro 100
svých firemních laptopů. Společně s Contiqua tak zachránili 30 m2 kůže, která by
jinak skončila na skládce nebo ve spalovně.
Svět to sice nespasí, ale je to první krok,
který může inspirovat k tomu přemýšlet
jinak – začít vnímat odpad jako příležitost
pro dobrý design. Zamyslet se, co udělat
pro to, aby v budoucnu žádný odpad nevznikal.

V rámci distribuce pak systém spočítá,
do jaké velikosti balení se zakázka vejde
a vybere určitou krabici. Firma nepoužívá
žádný výplňový materiál, který představuje
vysoké náklady a zdroje odpadu. Z provozu svého ostravského logistického centra
tak MALFINI generuje pouze ekologicky
odbouratelný odpad a spolu s dalšími kroky směřujícími ke snižování uhlíkové stopy
přispívá k zachování planety Země pro budoucí potomky.

Udržitelnost by měla být samozřejmost
a standard, ne módní vlna, po které se
letmo svezeme. Čím více lidí totiž tuto myšlenku podpoří a bude šířit dál, tím větší
dopad nakonec bude mít. Potřebujete obal
na laptop nebo vám dosluhuje peněženka?
Mrkněte na www.contiqua.co.

Ta zbývá z výroby kancelářského nábytku
a může sloužit dál jako peněženka nebo
třeba obal na notebook.

FOREWEAR
Putovní recyklované dárkové Happy tašky
nejen na víno
Ve FOREWEAR usilují o změnu v oblasti propagačních a reklamních předmětů. Ukazují,
že nemusí být z plastu s nevkusným velkým
logem a dovezené z Číny, ale že mohou být
praktické, designové, vyrobené v chráněné
dílně a z recyklovaných materiálů s dlouhou
životností.
Každé firmě vyrobí limitovanou designovou
sérii v jedinečném barevném provedení.
Kromě zápisníků, obalů na knihy, organizérů, tašek na dokumenty apod. nyní přicházejí s novinkou. Jde o putovní udržitelné
dárkové Happy tašky nejen na víno, které
se neponičí a nezmuchlají jako ty papírové.
Majitelé tašek jsou motivovaní, aby tašku
neuložili do šuplíku nebo nevyhodili, ale aby
ji poslali dál a mohla co nejdéle sloužit. QR
kód na tašce vede na landing page, kde
jsou instrukce, jak podpořit další předání
tašky, aby bylo možné sledovat její putování a spoluvytvářet její „rodokmen“.
Tým FOREWEAR chce takto k lidem
a do firem šířit myšlenku neplýtvání a vytvořit kolem putovních recyklovaných tašek
komunitu podobně smýšlejících firem a lidí.
Více zjistíte na www.happytasky.cz.
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Pro děti a mladé lidi může být zdrojem úzkosti také stres ze školy. Talentify.me je místo, kde si každý může najít parťáka
pro společné učení či doučování. Sejít se mohou naživo či online. Pomoc je okamžitě dostupná a zdarma.
Registrovat se mohou jednotlivci i celé školy. Vhodné zejména pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.
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HAPPY TRAINING & CONSULTING
První česká akademie odpovědného
leadershipu pro firmy
Bez odpovědného leadershipu nedokáže
žádná firma udělat skutečnou změnu své
kultury směrem ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Dobrou zprávou je, že
v top managementech je odpovědných
leaderů stále více. Pokud ale nemají plné
pochopení a podporu zespodu, od středního
managementu, je to pro ně často boj
s větrnými mlýny. Navíc standardní leadership development programy nejsou na odpovědnost zaměřeny a často postrádají potenciál pro reálnou změnu myšlení a chování

účastníků. Happy Training & Consulting jsou
experti na změnu a jejich posláním je umožnit, podpořit a urychlit změny k odpovědnosti
ve firmách. Proto postavili první českou Akademii odpovědného leadershipu pro střední
management v ČR, která bude v roce 2021
k dispozici pro první firemní klienty.
Pokud vás zajímá, proč by i vám mohla pomoci nejen v této době, ozvěte se jim na
odpovednyleadership@happy-tc.com.

JRK
JRK Česká republika spolupracuje s obcemi a městy po celé České republice a pomáhá jim optimalizovat odpadové hospodářství. V rámci konceptu „Pro méně
odpadu“ hledají cesty ke snižování množství směsného komunálního odpadu a jeho
skládkování. Toho dosahují pomocí JRK
PARTNERSTVÍ, které zaštituje komplexní přístup k odpadům včetně předcházení
jejich vzniku a zvyšování míry třídění prostřednictvím dlouhodobé spolupráce a inovativních řešení a produktů, které dodávají.
Učí obce a města, jak efektivně nastavit
odpadové hospodářství, aby nezatěžovalo životní prostředí a splňovalo legislativu
(i po roce 2030), šetřit finance z obecních
rozpočtů a motivovat občany k zodpovědnému přístupu. Společnými silami dosahují
vynikajících výsledků.

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO
Naše kroky na ochranu vodních zdrojů
Podnikání společnosti Kofola je zcela závislé
na kvalitních vodních zdrojích. Dlouhodobě
proto pečuje o jejich kvalitu. V posledních
letech se zasadila zvláště o rozkvět Rajecké
doliny, odkud pochází pramenitá voda Rajec. Plány má ale i v dalších regionech.
„Voda je základem života, ale i našeho
podnikání. Vodní zdroje chráníme dalece
nad rámec zákonných požadavků,“
vysvětluje Jannis Samaras, jeden ze
zakladatelů společnosti Kofola. „Vytrvale
snižujeme množství vody potřebné na litr
vyrobeného nápoje, snažíme se hledat
efektivní řešení pro zadržování vody
v krajině a zvláštní péči věnujeme i okolní
krajině.“

Komplexní kroky Kofoly v Rajecké dolině
reflektují její přístup k udržitelnosti. S cílem
zachovat jedinečný ekosystém a jeho biodiverzitu i pro další generace začala s míst-
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ními starosty, urbáry a drobnými zemědělci
uzavírat dohody, kterými se všichni společně zavázali k šetrnému zemědělství. Kromě
toho se díky své společnosti LEROS, která
se zabývá výrobou bylinných směsí a čajů,
pustila do pěstování a ručního sběru vlastních bylin v regionu. Z nich si vyrábí vlastní
výluhy, které používá při výrobě nápojů.
U vrtů vody Kofola začala chovat včely,
které jsou známým přírodním indikátorem
zdravého prostředí. A v roce 2019 pak začala usilovat o BIO certifikaci celé oblasti.
„Těší nás, že naše snahy přinášejí ovoce.
Letos v červnu ocenila aktivity v Rajecké
dolině společnost Naturalis SK, když certifikovala katastr několika obcí v okolí našich
vrtů jako BIO lokality pro volný sběr bylin,“
uzavírá Jannis Samaras.
Podobně holistickým způsobem se chce
Kofola v nejbližší době věnovat i dalším
lokalitám, ve kterých má významné zdroje
vody. Primárně půjde o oblasti kolem
Ondrášova, kde stáčí tradiční českou minerálku Ondrášovku.

MATTONI 1873
Pilotní zálohování nápojových plechovek
Obliba nápojových plechovek v ČR roste,
vytřídí se ale jen každá třetí. Společnost
Mattoni 1873, která se před několika lety
podílela na vzniku iniciativy Zálohujme.cz,
proto aktuálně spustila už druhý veřejný
projekt, který upozorňuje na potřebnost
cirkulárního přístupu k nakládání s obaly
včetně plechovek. Společně s internetovým obchodem Košík nabízí speciální edici ochucené minerální vody v zálohované
plechovce. Zákazník, který ji zakoupí, a poté
proti záloze vrátí, má zaručeno, že každá
vrácená plechovka bude znovu plnohodnotně recyklována, v ideálním případě opět
do plechovky. Od ledna 2020 ve spolupráci
Mattoni a Košíku probíhá obdobný pilotní
projekt na zálohování a recyklaci PET lahví.
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MIWA
Svítá na lepší obalové časy. Díky „reuse”
systémům
Jednorázové plastové obaly – levný a praktický pomocník, ale také obrovská zkáza
pro životní prostředí. Nadějnou cestou, jak
zastavit odpadovou krizi a přitom nepřijít
o jedinečné vlastnosti plastů, jsou moderní „reuse“ systémy. Ty umožňují opětovné
použití plastových obalů na velké škále při
zachování vysokých hygienických standardů. Jedním z nejúspěšnějších světových
startupů na poli „reuse“ systémů je česká
MIWA – kompletní systém pro chytré znovupoužitelné obaly. MIWA představuje efektivní a pohodlný způsob distribuce a nakupování s minimální ekologickou stopou. Veškeré
MIWA obaly jsou pod kontrolou pomocí
RFID čipů, čímž se mimo jiné minimalizuje
jejich únik do prostředí. První prodeje probíhají v Praze (Country Life, Minimum Waste),
ve Švýcarsku (Nestlé) a brzy také ve Francii.
Více na www.miwa.eu.

MOMENT ČR
PROTŘÍDÍM – DARUJI – ROZTŘÍDÍME –
NAKOUPÍTE – DARUJEME
Pět slov, která vystihují podstatu obecně
prospěšné společnosti Moment ČR. Její
projekt funguje jednoduše: Moment prodává oblečení ve své síti prodejen, vytváří
zisk a celý ho následně daruje šesti českým
neziskovým organizacím.
Oblečení darované v jednotlivých obchodech či v rámci zaměstnaneckých sbírek
putuje do centrálního skladu a po přetřídění
následně k prodeji do prospěšných second
handů. Většinou se jedná o velmi pěkné
kousky, které ležely ve skříni „navíc“, protože k nim nebyl např. vhodný pásek, kabelka
či boty. Fundraiserky Momentu umí takové
oblečení najít a vrátit jej znovu do oběhu.
Tak Moment pomáhá hned dvakrát – šetří
planetu a podporuje české neziskovky.
Přesvědčit se můžete sami v obchodech
v Praze a v Ostravě.
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NOVÉ HORIZONTY
Zabal dárek odpovědně

PALETKY
Eko i logicky

Straší vám zbytky látek, tkalounů a nití
ve skříni či na půdě? Jsou hezké, ale žádné
rozumné využití vás nenapadá? Handicapované švadlenky z chráněné dílny Nové
horizonty jim vdechnou nový život.

Základní filozofií Atelieru Paletky je upcyklace jednocestných palet. Z vytěženého
dřeva dokáže vyčarovat téměř jakýkoli truhlářský výrobek. Palety přivezou náklad do
ČR, kde jejich užitný cyklus končí. Dílna vyhledává a zachraňuje dřevo z cizokrajných
a zdravých palet v okruhu 50 km od Prahy.
To je poté ručně rozebíráno a zpracováváno
na prvotřídní materiál.

Nebalte dárky do papíru, je to plýtvání surovinou. Balicí papír je vyráběn jen pro to,
aby se po jednom použití vyhodil. To není
nic pro vás, zabalte dárek odpovědně. Dárek v látkovém obalu udělá obdarovanému
určitě větší radost. Je sám o sobě hezký
a hlavně může být používán znovu a znovu. Je za ním ochota dárců poklady z půdy
probrat a přinést či poslat pro další využití
a spousta práce nadšených handicapovaných švadlen, které látkám dávají další šanci.
Šijí pro jednotlivce i pro firmy. Obal může obsahovat vaše logo či visačku s blahopřáním.
Líbí se vám tyto obaly? Napište si o ně.
Nebo se jimi alespoň nechte inspirovat.

Druhá vlna upcyklace pracuje s odřezky
jednocestných palet při výrobě produktů
nebo celých interiérů. Těm nejkrásnějším
kouskům vdechnou nový život. Ani jedna
tříska nebo hřebík nevyjde nazmar.
Posledním pilířem upcyklace jsou výrobní
zbytky z českých lokálních materiálů. Pod
rukama zručných truhlářů se pak kousky
českého masivu nebo překližky mění v prkénka, hodiny, tácky a jiné udržitelné výrobky. Paletky také vzdělávají formou víkendových workshopů.

Více na www.moment-ops.cz.
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EY
Musíme si pomáhat. EY podpořila Sue Ryder a Zajíčka na koni

DOBRO V RÁMCI
COVID-19
ČESKÁ POŠTA
Roušky zdarma aneb rychlá pomoc
České pošty
Česká pošta je společensky odpovědná firma a jako taková se aktivně zapojila do pomoci obyvatelům ČR při jarní vlně epidemie
koronaviru. A to nejen tím, že pošťáci byli
tzv. v první linii. Česká pošta od 19. března
do 25. května nabídla doručování zásilek
po České republice s rouškami zdarma,
a to za podmínky, že zásilka byla zabalena
v průhledném obalu a opatřena nápisem
ROUŠKY. Adresát musel obsah zásilky dostat jako dar, nesměl za něj odesilateli platit
či dávat jiné protiplnění. Lidé naším prostřednictvím zaslali více než 220 tisíc zásilek s rouškami. Pokud se jedná o finanční
vyjádření, pak hodnota naší pomoci v rámci
akce Roušky zdarma byla 4,95 milionu korun.

Pandemie onemocnění COVID-19 poskytla
zaměstnancům společnosti EY čas, aby se
ve své práci zastavili a zamysleli se, jak pomoci těm méně šťastným. Ne každý v Česku byl připraven čelit této hrozbě a ne každý
si to také mohl finančně dovolit. Mnozí přišli
o práci a krize na ně těžce dopadla. Proto
se EY rozhodla okamžitě jednat a podpořit
organizace, se kterými spolupracuje a které
pečují o ty nejslabší ve společnosti – seniory, samoživitele, děti s handicapem.
Díky darům od zaměstnanců tak mohla
společnost EY podpořit částkou 46 543
korun Sue Ryder, pražskou organizaci, která
provozuje půjčovnu pomůcek, dobročinné
obchody a restauraci a především pak domov pro seniory. Průměrný věk klientů domova je 87,5 roku, 95 % z nich se pohybuje
na vozíku nebo s chodítkem a 73 % klientů
trpí demencí. Vybraná částka od EY přispěla
k zajištění bezpečného prostředí pro zaměstnance, kteří se o seniory starají, a k nákupu hygienických a ochranných pomůcek.

Druhou organizací, které EY přispěla částkou 35 555 korun, je obecně prospěšná
společnost Zajíček na koni, která pomáhá
různě handicapovaným dětem a mladým
lidem zlepšit jejich stav, lépe se začlenit
do běžné společnosti. Podporuje také děti
ze sociálně velmi slabých rodin nebo z rodin, které si neumějí zažádat o podporu.
Společnost Zajíček na koni provozuje
v Praze také kavárnu AdAstra, kde pracují
lidé se znevýhodněním, pro něž je nalezení práce jinak velmi obtížné. A právě tato
kavárna byla kvůli pandemii a následnému
zákazu provozu v březnu a v dubnu těžce
postižena. Výjimečná finanční podpora jim
pomohla překonat nejtěžší období a udržet
v provozu alespoň výdejní okénko.

Cílem projektu „Roušky zdarma“ bylo podpořit solidaritu mezi lidmi v nelehké situaci.
Hodnotu naší pomoci vidíme především
v rychlé reakci na potřeby obyvatel, kteří
řešili akutní nedostatek roušek svépomocí, a to nejen pro své potřeby, ale nezištně
i pro ostatní.
Na akci zasílání roušek zdarma nebyly alokovány žádné finanční prostředky. Využívali jsme naší poštovní sítě a běžnou práci
našich zaměstnanců. Důležitá byla rychlost
nápadu a jeho realizace. Žádné zdroje navíc
jsme nepotřebovali.
Celá tato akce byla velmi pozitivně přijata
obyvateli ČR. A počet zaslaných zásilek dokazuje, že se jedná o velmi úspěšný projekt.
Naším prostřednictvím lidé posílali roušky, které doma ušili, lidem, kteří by to sami
nedokázali. Svým přístupem Česká pošta
zjednodušila distribuci roušek mezi lidmi
a zároveň jim ušetřila finanční prostředky.
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Květinová dílna a sociální podnik
ARANŽÉRIE
Kytka pro babi a dědu. Zahřejme jim srdce
Mají rádi kytky a chtějí šířit radost. A pomáhat květinami hned dvakrát. Práci v sociálním podniku a květinové dílně Aranžérii nacházejí lidé s epilepsií, protože být
zaměstnaný s tímto onemocněním není
vždy snadné. Když přišli během epidemie
o většinu zakázek, napadlo je, že budou
babičkám a dědům v domovech seniorů
posílat pugety k narozeninám. Proto rozjeli
kampaň na Darujme.cz
Dárce → lidé s epilepsií → babička či děda =
radost + radost + radost
Dárce zadá trvalý příkaz na Darujme.cz.
Aranžérie každý měsíc vybere s partnerskými domovy seniorů babičky či dědečky,
kteří mají jubileum, a dílna připraví kytici
jenom pro ně.
Dárce tak pomůžete hned dvakrát. Díky
němu se lidé s epilepsií vrátí do práce, která
je pro ně často jediným příjmem, a puget
zahřeje jedno srdce navíc.
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CHARITA ČR
Na vlně pomoci proti bezmoci

COLLEGIUM MARIANUM
Vítejte ve světě barokních ctností!

Charita Česká republika, největší poskytovatel zdravotních a sociálních služeb působící v České republice, se během pandemie
nemoci COVID-19 stala významným poskytovatelem i příjemcem pomoci, kterou pak
mohla zprostředkovávat dál. Kromě snahy
o zachování všech sociálních i zdravotních
služeb, které poskytuje, začala pomáhat
i mnoha dalším – lidem, na které dolehla
samota, kteří se ocitli bez prostředků nebo
kteří se potřebovali zorientovat ve složité
situaci, nebo cizincům, kteří zůstali na našem území. Velkou výzvou bylo zachování
kontaktních služeb, ať už se jedná o mobilní
hospice nebo domácí ošetřovatelskou péči.

Pandemie koronaviru zasáhla většinu odvětví lidské činnosti a citelně se dotkla
také kultury. Nadace Collegium Marianum
proto už na jaře spustila dvě výzvy („Podporujeme umělce“ a „Podpora vzdělávání
mladých hudebníků“), jejichž cílem je spolu
s mecenášským Klubem Collegium! podpořit umělce, kteří se věnují interpretaci tzv.
staré hudby. Tyto výzvy byly spuštěny v reakci na nelehkou situaci hudebníků, kteří
nemohou dělat svoji práci – tedy koncertovat a přinášet tak radost publiku přímo
v koncertních sálech. Vzhledem k aktuální
situaci jsou všechny výzvy stále otevřené
a je tedy možné podpořit hudebníky jednorázově či využít mnohých benefitů a stát se
členem mecenášského Klubu Collegium!,
založeného na vybraných barokních ctnostech.

Jarní vlnu pandemie (a ani probíhající druhou vlnu) nešlo zvládnout bez pomoci obětavých dobrovolníků – Charita děkuje všem,
kteří nabídli svůj čas nebo prostředky v rámci sbírky Na vlně pomoci proti bezmoci.

Více informací najdete na webu
collegiummarianum.cz/podporujte-s-nami.

CPI HOTELS
Občerstvení pro záchranné složky či ubytování pro potřebné i dobrovolníky. CPI Hotels
pomáhá v době covidu!
Kde a jak mohla, CPI Hotels pomohla. A podpořila v době covidu hned několik projektů.
Zajistila občerstvení do domova seniorů
v Unhošti. Ve spolupráci s fondem Chance4Children darovala potraviny pro děti z dětských domovů. Podpořila také samotnou
nadaci C4C, kdy poskytla prostory a zajistila
pohoštění pro jejich setkání. Projektu Rozhled, který organizuje obecně prospěšná
společnost Nadání a dovednosti, pomohla
také při ubytování dětí během workshopů.
CPI Hotels nabídla na jaře kompletní kapacity svých 14 hotelů vládě ČR pro pomoc s chybějícími nemocničními lůžky. Pro
bezpečný pobyt zavedla všechny potřebné
hygienické postupy a standardy. V projektu
„NEBALÍME TO – ZABALÍME TO!“ podpořila
složky Integrovaného záchranného systému tím, že před Clarion Congress Hotel
Prague přistavila FOOD TRUCK. Pro členy
těchto složek bylo připraveno jídlo a nápoj
zdarma. Podporu od CPI Hotels, ve formě
ubytování po celé ČR, dostali i dobrovolníci, kteří se zapojili do projektu „Světlo lékařům“, věnovanému všem zdravotníkům
a lékařům.
Spolu to zvládneme!
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ČESKÁ SPOŘITELNA
Baterky, notebooky a sněhová koule
s Českou spořitelnou a její nadací

DARUJME / NADACE VIA
Štědrost v krizi vzkvétá také díky zapojení
zaměstnanců

DOBRÉ VÍLY DĚTEM
Taušův Film naživo přinesl neobvyklé
zážitky dětem i jejich Dobrým vílám

Celkem 30 miliony korun přispěla Nadace České spořitelny ke zmírnění následků
pandemie COVID-19. Finance z krizového
fondu využilo 28 organizací, které zajistily doučování, psychosociální poradenství
nebo poskytly počítače a připojení na
internet pro pro děti, které doma toto vybavení nemají. Včasná a rychlá pomoc se
tak už dostala k tisícům dětí a rodin.
A další je na cestě.

I přesto, že současná doba přináší zvraty
a nejistoty, štědrost a dárcovství neustále
roste. Přes Darujme.cz, největší platformu
pro online darování v České republice, letos
dárci na dobročinné účely poslali už více
než 190 milionů Kč. Na 800 neziskových
organizací tak mohlo pomoci právě tam,
kde je to nejvíc potřeba: nemocným, dětem, seniorům nebo podpořit kulturu
a regiony.

Díky organizaci Česko.Digital Nadace zajistila techniku a IT podporu 497 školám
a v distanční výuce zaškolila přes 700 učitelů. Tisícovka ohrožených dětí získala počítače a připojení k internetu. Dalších tisíc
jich organizace rozdělí do konce roku.

Nárůstu darování pomáhají také odpovědné firmy, které společně se svými zaměstnanci bojují s dopady koronaviru. Na jaře
na Darujme.cz proběhla na míru ušitá zaměstnanecká sbírka společnosti Avast.
Zaměstnanci přispívali na konkrétní projekty v Česku i po světě, které si sami odhlasovali. Díky stovkám zapojených a zpětinásobení darů od Avastu tak na boj proti
COVID-19 putuje přes 17 milionů Kč.

V létě navštívily děti ze tří středočeských
domovů divadelní i filmový svět najednou.
Režisér Viktor Tauš je díky neziskové organizaci Dobré víly dětem přizval k natáčení
Filmů naživo, tedy pěti divadelním představením, která byla živě přenášena do kin po
celé zemi. Spolu s divadelníky tak neposkytl jen silné zážitky všem zúčastněným, ale
také publicitu opomíjenému tématu sociální a emoční deprivace dětí odloučených od
rodin. Těm totiž chybí zejména opravdový
zájem a osobní kontakt.

Do pomoci se zapojily i další organizace,
díky kterým se podařilo uskutečnit tisíce
hovorů na krizových linkách, včetně chatu a e-mailů, zajistit tisíce intervencí proti
domácímu násilí nebo doučovat více než
1 500 dětí. Minimálně dalšímu tisíci dětí organizace s učením pomohou do konce roku.

Projekt Film naživo se zrodil v době jarního
nouzového stavu a do kin jako první přenesl
příběh Amerikánky – dívky, která se statečně potýká s nesnázemi života v ústavní péči.
Přirozeně tak došlo k propojení s Dobrými vílami, které děti i tvůrce nabilo energií, se kterou dnes snáze zvládají druhou vlnu epidemie. Snad i ta přinese něco takhle dobrého.

Banka věnovala rodičům samoživitelům
prostřednictvím Nory Fridrichové sice jen
deset notebooků, ale právě tato desítka
odstartovala nevídanou sněhovou kouli pomoci jednotlivců a velkých firem. Do rodin
tak putuje tisícovka notebooků.
Spořitelna podporuje projekt Energii lékařům, do pomoci se zapojují i její zaměstnanci. Stejně jako na jaře mohou posílat
projektu své body z cafeterie a dobít tak
zdravotníkům baterky energetickými balíčky. Přispěli tak už více než čtvrt milionem
korun. Někteří kolegové se navíc stali dobrovolníky a balíčky do nemocnic rozvážejí.
Banka se navíc rozhodla přidat ke společnému projektu Světlo lékařům Asociace
společenské odpovědnosti.
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EDENRED
Edenred pomáhá restauracím v době krize
V této nelehké době jsou restaurace jedny
z nejvíce zasažených celou krizí a pociťují
existenční problémy. Společnost Edenred
proto začala pomáhat právě jim už v první vlně krize na jaře. Nejprve do restaurací, které pokračovaly v činnosti prodejem
z okének či dovozem, posílala roušky, jež
byly v té době nedostatkovým zbožím. Bylo
nutné zajistit bezpečné fungování zaměstnanců těchto restaurací. Edenred ihned
spustil online vyhledávač, který umožňoval
najít tyto otevřené provozovny. Tuto službu
obnovil i ve druhé vlně epidemie.
Po znovuotevření restaurací v květnu Edenred rozdával obědy v rámci kampaně Hurá
do restaurace, která byla zaměřená na zvýšení návštěvnosti v gastro sektoru. Každý
šestý oběd zdarma zajistil restauracím přes
200 tisíc hostů a Edenred rozdal 30 000
obědů. V současné době Edenred představil
nový cash-back program na opětovné nastartování gastronomického sektoru, který
potěší nejen restaurace, ale i zákazníky.

FAIRTRADE
Volba je jen na nás
„Každý z nás může ovlivnit životy lidí, díky
kterým máme k dispozici potraviny denní
spotřeby, například, kávu, čaj, kakao, banány, rýži a podobně,“ vysvětluje Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko
k nové kampani Moje férová volba.
Cílem kampaně je představit známku FAIRTRADE a vysvětlit systém certifikace Fairtrade a hodnot, které reprezentuje. Co si pod
těmito pojmy představit? Spravedlivou odměnu za práci, zákaz dětské a nucené práce, pěstování šetrné k životnímu prostředí.
V kampani herečka Zuzana Kronerová
a cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura
poukazují na hlavní podstatu Fairtrade.
A to, že systém podporuje farmáře z Latinské Ameriky, Afriky a Asie, dává jim možnost uživit se za důstojných podmínek
vlastní prací a pomáhá jim rozvíjet jejich
podnikání. I proto v názvu kampaně figuruje
slovo „volba“, tedy odkaz k vědomému výběru. Více na www.mojeferovavolba.cz.

FANDI MÁMÁM
Už používáte FandiMat? Nová aplikace
materiální pomoci pomáhá lidem v nouzi

FLIXBUS
FlixBus pomáhá skrze #VyletproCesko
českému turismu

Aplikace nabízí materiální pomoc pro
všechny, kteří ji potřebují. Jde o mapu míst,
kde si lidé pomáhají, kde se propojují dárci
s potřebnými. Na FandiMatu mohou všichni
lidi v nouzi (samoživitelky, handicapovaní,
senioři, rodiny atd.) poptávat věci, které jim
ulehčí jejich aktuální složitou životní situaci. Věci mohou být nové nebo z druhé ruky
a darovat je může jednotlivec nebo firma.
Na FandiMatu jsou také charitativní organizace, které tu uvádějí, jakou konkrétní
pomoc nabízejí, nebo naopak potřebují pro
sebe a své klienty. V aplikaci se dá vyhledávat a filtrovat, a to podle toho, o jakou pomoc jde, pro koho je a jak daleko od bydliště se nachází atd. FandiMat je aplikace pro
každého, kdo chce pomáhat a pro každého,
kdo pomoc potřebuje.

Český cestovní ruch dostává v roce 2020
pořádně na frak. FlixBus ještě před vypuknutím druhé vlny koronaviru přišel s iniciativou #VyletproCesko, jejíž hlavní myšlenkou je právě podpora tuzemského turismu.
V září a říjnu nabídl vnitrostátní jízdenky
zdarma těm, kteří svými příspěvky na sociálních sítích podpořili myšlenku #VyletproCesko a pomohli motivovat své okolí
k tomu, aby vyrazilo ještě na jeden výlet.
Svým věrným zákazníkům navíc poskytl
slevu 30 % na jízdné po Česku během podzimních měsíců. I když do kampaně vstoupila podzimní vlna omezení, FlixBus
to jen tak nevzdává. Na jaře plánuje podporu obnovit, protože český turismus bude
potřebovat každý jeden výlet k tomu, aby
se postavil na nohy!

Podpora pěstitelů z jižní polokoule je nyní
důležitější než kdy jindy, jsou zasaženi
pandemií covid a navíc i ekologickými
katastrofami.
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HESTIA - CENTRUM
PRO DOBROVOLNICTVÍ
Jak COVID-19 ovlivní dobrovolnictví

LINKA BEZPEČÍ
Linka bezpečí pomáhá nonstop i v době
pandemie

Letošní rok převrátil naše životy vzhůru
nohama a koronavirová omezení se nevyhnula ani oblasti dobrovolnictví. Řada
dobrovolnických programů (zejména těch
firemních) byla hodně omezena nebo úplně zrušena. Odhadujeme, že neziskovému
sektoru se letos dostane pouze 1/3 dobrovolnické pomoci ze strany firem ve srovnání
s předchozími lety.

Rozvod rodičů, vztahy ve škole, psychické
potíže, sexuální zrání, šikana a kyberšikana, sebepoškozování, týrání, myšlenky na
sebevraždu – to jsou nejčastější témata,
s kterými děti volají na Linku bezpečí. Ta
jim pomáhá již 26 let. Za tu dobu se Linka
bezpečí vyprofilovala ve velmi kvalitní a dostupnou službu pro děti a mladistvé, kteří
se ocitnou v náročné životní situaci nebo
řeší každodenní starosti a problémy. Kromě
toho provozuje také Rodičovskou linku na
čísle 606 021 021. Velký podíl na udržení
nonstop provozu i v době pandemie mají
partneři a podporovatelé Linky bezpečí,
kterých není nikdy dost. Staňte se našimi
partnery i vy a podpořte nás na:

Ale tato situace přináší i nové možnosti.
Dobrovolníci jsou stále ochotni pomáhat,
pokud budou moci pomáhat na dálku. Tak
jako se náš pracovní i soukromý život přenesl do online světa, stejně k tomu bude muset
dojít i v oblasti dobrovolnictví. A s tím souvisí
do značné míry i formy pomoci a typy činností, které budou dobrovolníci vykonávat.
Online dobrovolnictví má často expertní
charakter, a proto může být pro organizace
ještě větším přínosem než to manuální.
Bude to teď hodně na neziskových organizacích, jak tento přerod zvládnou a jak
dokáží zakomponovat online dobrovolnictví
do svých programů a služeb.
My v Hestia - Centrum pro dobrovolnictví
s tím rádi pomůžeme.

IPSOS
Hromadné darování krve v Ipsosu
Ve výzkumné a technologické společnosti
Ipsos se rozhodli reagovat na problém nedostatku krve v krevních bankách, který se
během pandemie ještě prohlubuje. Zorganizovali proto hromadné darování krve přímo v sídle firmy, Odběry provedlo transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze. Darování krve se zúčastnilo 50 zaměstnanců, mezi nimi několik prvodárců,
kteří se rozhodli pro pravidelné dárcovství.
Hromadné darování krve plánuje Ipsos realizovat pravidelně dvakrát ročně.
#ipsospomaha #davanamtosmysl
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MUNI
Normální je pomáhat! MUNI POMÁHÁ
Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity v Brně, které vzniklo z iniciativy
rektora Martina Bareše, zapojilo na jaře
letošního roku přes 2 000 dobrovolníků
do boje s epidemií nemoci COVID-19. V první linii, v nemocnicích, na odběrových místech, v testovacích stanech i v call centru
hygieniků přiložili ruce k pomoci studenti
Lékařské fakulty, v kontaktních centrech
pro lidi bez domova a denních stacionářích
pomáhali studenti Fakulty sociálních studií,
studenti Pedagogické fakulty vyučovali děti
zdravotníků. Dobrovolníci z řad veřejnosti
a studenti dalších fakult pomáhali se zajištěním nákupů pro seniory, s výrobou a distribucí ochranných pomůcek. Výzkumné
pracoviště CEITEC MU testovalo zaměstnance pečující o seniory z jedenácti zařízení v Brně. Centrum již vyřídilo přes 2 700
žádostí o pomoc od institucí i jednotlivců
a jeho činnost se postupně rozšiřuje. Dobrovolníci nyní mohou svoji pomoc řídit díky
mobilní aplikaci „MUNI POMÁHÁ“ a opět se
tak intenzivně podílí na pomoci při zvládnutí druhé vlny epidemie.
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NADACE KRÁSA POMOCI
Přírodu prarodičům aneb Nadace Krása
pomoci v době covidové
Když nemůžou babičky a dědové do přírody, pošlou přírodu za nimi! Omezený kontakt s blízkými má negativní vliv na zdraví
každého z nás. Velmi často pak čerpáme
energii na procházkách v přírodě. A teď si
představte, že jste na několik měsíců izolováni a nejenže se nevídáte se svým okolím,
navíc nemůžete ani ven.
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NADACE NAŠE DÍTĚ
Nadace Naše dítě podpořila v době krize
samoživitelky
V období jarní krize zaměřila Nadace Naše
dítě svou pozornost na mimořádnou pomoc matkám samoživitelkám, které se
kvůli nouzovému stavu ocitly v komplikované ekonomické situaci.

V Nadaci Krása pomoci se rozhodli zprostředkovat kousek přírody do uzavřených
domovů pro seniory. A s kým jiným by se
měli bavit o rostlinách než s Haenke? Pokojové rostliny z druhé ruky tak znovu najdou svého majitele.

V důsledku vládou nařízených opatření
často nemohly samoživitelky docházet
do zaměstnání, v nejhorším případě o práci
úplně přišly, a ocitly se tak znenadání bez
prostředků na základní potřeby pro sebe
a své děti.

Chcete poslat kousek zeleně do domovů?
Zapojte se do sbírky:
https://www.donio.cz/priroda-domovum

Příspěvek od Nadace Naše dítě se pohyboval ve výši 2 000–5 000 korun a sloužil
k pořízení základních potřeb, potravin, drogerie či doplatku nájmu nebo energií. Celkem nadace přerozdělila 67 000 korun
ve prospěch více než 20 maminek
a 50 dětí.

Vybraná částka pokryje nejen nákup květin,
ale také organizaci workshopů. Jakmile to
bude možné, budou v domovech pořádat
přednášky a debaty kolem rostlin a péče
o ně, a pomáhat tak vytvářet dialog mezi
generacemi skrze lásku k rostlinám. Doba
trvání sbírky se odvíjí od toho, kdy se podaří
shromáždit celkovou částku na projekt
150 tis. Kč.
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PEPPER FIELD
pepper..field díky pepřovým dárkům
vybral 1 028 621 Kč pro kambodžské
farmáře
Vánoce se kvapem blíží, a proto .pepper..
field, společně s platformou Hithit, spustili
po celý listopad dárkovou kampaň na pomoc Kambodži zasažené covidem a záplavami. V rámci kampaně Milion pro Kambodžu mohli zájemci přispět na potraviny
pro kambodžské farmáře a za to si vybrat
některou z originálních odměn, kterou tento dovozce Kampotského pepře věnoval
exkluzivně pouze na Hithit.
Kromě nákupu Kampotského pepře si tak
lidé mohli pod stromeček nadělit jeden
z dvaceti limitovaných .pepper..ginů se unikátním číslem, vyrazit na luxusní večeři od
uznávaného šéfkuchaře Matteo De Carli
nebo si zakoupit ručně vyráběný mlýnek
na pepř z českého masivu s vlastním jménem. Prodal se i jediný unikátní voucher
na autentický zájezd do Kambodži. Dárky
byly k dispozici v limitovaném množství
na Hithit.
Cílem kampaně bylo pomoci 400 rodinám
malých farmářů sužovaných hladomorem.
„Situace v Kambodži je vážná. Koronavirus
připravil místní o práci a ti nyní nemají prostředky na nákup rýže a dalších základních
potravin. První rodině v existenční nouzi
jsme již pomohli, naši pomoc však potřebují
stovky dalších,“

říká David Pavel, spoluzakladatel .pepper..
field.

PEYTON legal
Projekt Právní pomoc potravinám
pomáhá v nejisté době podnikatelům
v potravinářství
Projekt Právní pomoc potravinám, který
provozuje PEYTON legal advokátní kancelář ve spolupráci s Potravinářskou komorou
ČR, si dává za cíl v době pandemie koronaviru poskytnout českým provozovatelům potravinářských podniků a ostatním
producentům potravin, kteří jsou zasaženi
aktuální krizí, bezplatné právní poradenství
nejen o základních právních otázkách souvisejících se současnou situací, ale i o specificky zaměřených dotazech vztahujících
se na konkrétní situaci potravinářů.
Projekt byl spuštěn již na začátku první vlny
pandemie COVID-19 a je i nadále aktivní
na adrese help.potravinycesko.cz.
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PFERDA
Dejvické divadlo opět hrálo pro PFERDU
Dne 10. 10. 2020 se odehrálo benefiční
představení Dejvického divadla Ucpanej
systém pro rychnovskou organizaci PFERDA z.ú. Tato spolupráce mezi Dejvickým
divadlem a organizací se uskutečnila již počtvrté a i tentokrát bylo Náchodské divadlo
Beránek zcela vyprodané. Celková částka,
kterou představení vyneslo, se vyšplhala
na krásných 222 393 Kč a poputuje na
rekonstrukci Tréninkové pekárny Láry Fáry
v Kvasinách, která slouží klientům s těžším
mentálním postižením již deset let
a potřebuje nový kabát. Představení se
odehrálo za přísných hygienických podmínek a v termínu za pět minut dvanáct, jelikož od pondělí 12. 10. byly všechny kulturní
akce z důvodu nařízení vlády pozastaveny.
PFERDA z.ú. si proto váží všech diváků, kteří na představení dorazili.

POTRAVINOVÁ BANKA
Potravinová banka Praha a Středočeský
kraj během COVID-19
V České republice je v současné době celkem 15 potravinových bank, každý kraj má
alespoň jednu a ta naše je největší z nich.
Úkolem bank je předcházet plýtvání potravinami tím, že denně svážejí svými dodávkami z potravinových řetězců neprodané
potraviny, ty dovezou do skladů, přeberou,
zaevidují a vydávají organizacím, které pečují o lidi v nouzi nebo v krizi. Kromě toho
vyvíjejí vzdělávací činnost pro veřejnost,
snaží se vysvětlit lidem, proč neplýtvat
potravinami, jaký vliv má toto plýtvání
na životní prostředí a jak se stát zodpovědným spotřebitelem. Každá potravinová
banka má svá specifika, každý kraj je jiný,
někde je více hypermarketů a někde je
zase více nebo méně lidí v nouzi.
Potravinová banka se sídlem v Praze má
nejvíce potravin, protože v Praze je nejvíce
hypermarketů, ale také nejvíce klientů, kterým dává jídlo. Pro potraviny si pravidelně
jezdí 150 organizací, které poskytují potraviny cca 25 000 lidí a kromě toho potravinová banka již dva roky denně připravuje
balíčky pro nejchudší.
Jak se to změnilo v době koronavirové?
Na jaře nastala pro potravinovou banku
v Praze zatěžkávací situace. Kromě běžných svozů přibyly školní jídelny, restaurace, hotely, kavárny, ti všichni potřebovali
odvézt potraviny, které nakoupili a které by
se zkazily. Řidiči nejezdili 8 hodin denně,
ale nejméně 12 a často i v sobotu a v neděli.
Současně přibylo chudých: zatímco běžně
banka obslouží potravinami na týden
30 jednotlivců denně, kteří přijdou s doporučením od sociálního odboru, v době
pandemie přicházelo kolem 300 lidí denně.
Současně bylo třeba dodržovat hygienické předpisy, odstupy, evidovat výdej, to vše
se dařilo po celý měsíc, a to díky tomu, že
skladníci pracovali s vysokým nasazením
a přibyl jeden vítaný dobrovolník, strážník
místní policie Zdiby. Každý den po celou
dobu výdeje dbal na pořádek, rozestupy,
roušky a jen díky jeho nezištné pomoci bylo
možné tolik lidí bezpečně a rychle obsloužit. Když se ohlédneme za jarním obdobím
první vlny koronaviru, musíme zhodnotit,
že to maximální vypětí všech zaměstnanců
a dobrovolníků bylo provázeno neskutečnou vlnou solidarity, vzájemného porozumění a spolupráce. Možná, že to bylo způsobeno také tím, že většina zaměstnanců
potravinové banky v Praze jsou bývalí klienti banky, lidé, kteří náhle ztratili práci, ocitli se bez peněz a zadlužili se. Snad právě
proto projevovali takové porozumění pro
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lidi, kteří jsou teď na tom tak, jako dříve byli
oni sami.
Na druhou vlnu už byli téměř všichni připraveni, a tak v potravinové bance marně
očekávali, že se zase ozvou s přebytkem
potravin školy, školky, hotel, restaurace…
nic takového se nestalo, ale lidí opět přibylo. Navíc se nám ozvali městské části, které potřebovaly potraviny pro své chudší či
nemocné obyvatele. Začaly zoufale chybět
trvanlivé potraviny, jako je rýže, těstoviny,
cukr, olej, konzervy... Dodávky sváží z hypermarketů denně spoustu pečiva, ovoce,
zeleniny, mléka a mléčných výrobků, ale
bez trvanlivých potravin by nebylo možné
tolik potřebných obsloužit. Stal se však zázrak. Poté, co ředitelka potravinové banky
v Praze vystoupila v ČT 24 s tím, že je zoufalý nedostatek trvanlivých potravin a že
banka vítá i individuální dárce, začali jezdit
do skladů v Praze denně 2–3 lidé s taškami rýže, oleje, těstovin. Občas se na pomoc
potravinové bance složila skupina kolegů
v kanceláři a s pomocí k nám přijeli dokonce důstojníci z vojenské letky v Kbelích, kteří přivezli tři auta plná potravin. Zkrátka díky
těmto lidem se bance daří každý den dát
dostatek jídla všem, kteří to potřebují.
Jaký je tedy dojem z pandemie? Zaměstnanci potravinové banky to vidí tak, že těžká doba nejen, že semkla kolektiv, ale vyvolala velkou vlnu solidarity mezi lidmi, snahu
pomoci druhým a vyjádřit empatii k jejich
situaci. Jestli nám tohle všechno jako národu vydrží, dala nám pandemie dost, probudila v nás lidskost a vřelost.
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RADOST PŘÍBRAMÁČKŮM
Zdravotní sestra Jana Havelková založila
spolek Radost Příbramáčkům za účelem
pomoci zejména dětem ze sociálně slabých rodin a dětských domovů. Její křídla
se ale otevřela i pro seniory, spoluobčany
bez domova a rodiny v tíživé životní situaci. Hned na začátku první vlny epidemie
koronaviru bez zaváhání spustila poptávku
látkových roušek. Pomoc směřovala hlavně
do obchodů a k seniorům. Nakonec se jí podařilo osobně předat cca 3 500 roušek. Nezapomínala ani na zdravotníky a policisty,
kterým za podpory místních podniků a jednotlivců zavážela dobrůtky, pizzy a květiny.
Uvědomovala si také tíživou situaci izolovaných seniorů, pro které organizovala sbírky
nealko piv a křížovek. V podobném duchu
se spolek angažuje i na podzim. Neustále shání dezinfekce, ochranné prostředky
a myslí na to, jak těm nejohroženějším skupinám zpříjemnit dny v této nelehké době.

ROSSMANN
Charitativní projekt KDE SRDCE POMÁHÁ
ROSSMANN v dubnu 2020 představil zcela
nový koncept společenské odpovědnosti
s názvem KDE SRDCE POMÁHÁ. Navázal
tím na dřívější charitativní kampaň Dejme úsměv dětem, díky které bylo od roku
2009 přerozděleno na podporu ohrožených dětí více než 57 milionů Kč. Na jaře
byl projekt zaměřen právě na společenská
témata a nelehké životní situace vzniklé v souvislosti s nečekanou epidemickou
situací. ROSSMANN podpořil materiálním
darem ve formě drogistických výrobků
Českou federaci potravinových bank, dále
směřoval pomoc seniorům, jejich vzdělávání a odborné psychosociální pomoci prostřednictvím Centra Elpida. Ve spolupráci
s NF KlaPeto uhradil sportovní protézy
parahokejistovi Filipovi Veselému, kterému
museli lékaři v dětství amputovat obě nohy
pod kolenem.

SAP
SAP podpořil v rámci globálního programu
aktivity českých neziskových organizací
Člověk v tísni a Elpida
Společnost SAP poskytla během první vlny
pandemie v rámci globálního CSR programu finanční pomoc více než tisícovce neziskových organizací po celém světě, včetně dvou českých.
Člověk v tísni mohl i díky grantu od společnosti SAP rozšířit svou pomoc v oblasti
dluhového poradenství. Denně také probíhalo doučování dětí ze znevýhodněného
prostředí a učitelé i rodiče měli možnost
bezplatně získat přístup ke vzdělávacím
materiálům. Potřebným lidem rozdávala organizace roušky a dezinfekci, v závažných
případech také distribuovala potravinovou
pomoc.
Nezisková organizace Elpida využila grant
zejména na aktivity zaměřené na snížení sociální izolace seniorů odkázaných jen
na své domovy. Pracovníci Elpidy převedli
všechny kurzy od tanečních lekcí až po hodiny vaření do online prostředí. Telefonická
krizová Linka seniorů fungovala ve trojnásobně posíleném režimu.
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SPOLEK VRÁNA
Sousedský klub poskytuje pomoc potřebným, posiluje dobré sousedské vztahy na
Praze 10 a pěstuje v lidech laskavost. Místo
na rohu Vršovické a Minské ulice, kde klub
sídlí, neslouží jen k distribuci jídla z Potravinové banky lidem v hmotné nouzi. Jde
o otevřené místo pro přátelská setkání
s navazujícími službami. Osamělým seniorům, matkám samoživitelkám či rodinám
s dětmi v pěstounské péči klub zprostředkuje i právní či psychologickou pomoc nebo
pomůže propojit dárce s potřebnými (např.
když se klientovi v hmotné nouzi rozbije pračka a potřebuje novou). Stejně jako
hmotná podpora potěší každého květina
či vlídné slovo. Obrovské poděkování patří
všem přátelům a lidem, kteří se Sousedský
klub rozhodli jakkoliv podpořit. Vlna solidarity, která se vzedmula s příchodem pandemie COVID-19, je tím, co umožnilo v této
těžké době Sousedskému klubu žít a pomoc ještě rozšířit.
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SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ
#UPRCHLÍCIPOMÁHAJÍ

TCHIBO
Káva pro hrdiny

Zaměstnanci Správy uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra (SUZ MV) spolu s klienty – žadateli o mezinárodní ochranu, na jaře
okamžitě zareagovali na tehdejší akutní nedostatek ochranných pomůcek v boji proti
onemocnění COVID-19 a začali šít roušky.
Těmi byli nejprve vybaveni všichni klienti
v zařízeních, další putovaly k nejohroženějším, tedy seniorům v obcích, kde zařízení
SUZ MV leží. Tisíce roušek tak byly předány
např. v Centru denních služeb Domovinka
v Kostelci nad Orlicí, v domově pro seniory
v Albrechticích, samosprávám v Bělé pod
Bezdězem, Vyšních Lhotách či Zastávce.
Několika sty roušek se SUZ MV podařilo
podpořit i pražskou porodnici U Apolináře,
která se také potýkala s akutním nedostatkem ochranných pomůcek, především pro
čerstvé maminky.

Tchibo zahájilo jedinečný charitativní projekt Káva pro hrdiny, který udělal radost
tisícům obdarovaných. Lidem, kteří na jaře
i na podzim nasazovali své životy při boji
s koronavirem. Cílem bylo povzbudit vyčerpané zdravotníky v první linii a další subjekty kofeinem a chvilkou oddechu s kávou.
Pomoc směřovala zejména do nemocnic
po celé České republice a také subjektům
v okolí obchodů Tchibo. Projekt reagoval
na konkrétní poptávku a potřeby více než
150 subjektů. Někteří upřednostnili instantní kávu, jiní mletou. Velký zájem také byl
o kávovary se zrnkovou kávou, lidé v terénu
zase ocenili kávovou limonádu v plechovce.
Celkem tak bylo darováno 5 tun kávy, přes
30 000 plechovek Mazagrande a 33 kávovarů. Milé a často i dojemné reakce od obdarovaných potvrdily, že tato forma pomoci
měla smysl.
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ROZHOVOR
VIR-AKTU-ÁLNÍ dvojrozhovor s Martinou
Viktorií Kopeckou a Tomášem Sedláčkem

TISKOVINY
PUBLIKACE
FOTO DÁ R KY
Používáme nejmodernější technologie tisku
a zv l á d n e m e c o ko l i v – o d v i z i t e k , p ře s l et á ky, v ý ro č n í
z p rá v y a ka t a l o g y, a ž p o p l a ká t y – n ově i ve l i ko st i B 0 .
Zakládáme si na kvalitě a spolehlivosti.

VRACÍME 100 %
ZISKU REGIONU
Odpovědným přístupem přispíváme
k rozvoji regionu. V případě dosažení zisku jde 50%
zpět na investice do našeho podnikání a zbylých 50%
na rozvoj Broumovska.

SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ
Jako sociální firma přispíváme
zaměstnáváním lidí se znevýhodněním k lepší
společnosti. Jsme zatím jedinou
tiskárnou – sociální firmou v ČR.
Můžete u nás uplatnit nákup služeb jako náhradní
plnění za sociální odvody státu
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e: david.tichacek@broumovsko.cz
t: 728 011 509 I 493 814 679

Dva pohledy. Jeden dotaz. Co berou v rámci
covidu v potaz farářka a ekonom?
Je mezi odpověďmi hřejivé spojení či
bariérové ledy?
V co mít víru v době viru?
T. S.: Je to dobrý čas na to, zkonsolidovat
si, v co vlastně věřit: jak jako jedinec, tak
jako národ. Z toho hrdého národa, kterému vždy vše procházelo s až sametovou
lehkostí - sametová revoluce, sametový
rozvod, nedotkly se nás moc hospodářská
ani finanční krize, běžence jsme odmítli
řešit, lehký průběh měla i první vlna covidu,
tak až teď padla kosa na kámen a poprvé za 30 let máme ostudu. Kvůli tomu, jak
jsme se chvástali právě v první vlně na jaře
2020. Snad se našemu národu vrátí pokora. Ta naše víra a jedinečnost a mírnou
nadřazenost se zhroutila. A v krizi si člověk
velmi rychle uvědomí, v co věří. Je načase na hledání blízkých bližních, a ne vzdálených bližních. A osobní víry. Kdy jindy?
Nenechme si karanténu protéct mezi prsty,
došlo ke kolapsu rutiny, člověk teď musí
sám sebe vést vírou.
M. V. K.: Existují tři Božské křesťanské
ctnosti. Víra, naděje a láska. Dokázaly obstát ve všech situacích, se kterými se lidstvo kdy potýkalo. Jen stát a čekat, je někdy to nejtěžší. Důvěřuji v aktivitu duše
a ducha. Má smysl se zkoušet modlit, navázat dialog s Bohem, sám se sebou, s ostatními – a nebýt sám, pokud si to vysloveně

foto: Martina V. Kopecká
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Martina V. Kopecká, foto: Jakub Moravec

nepřeji, protože bezpečný prostor sám pro
sebe, v tichu a klidu, je součástí psychohygieny našich dní. Pomoci mohou i zápisky, ke kterým se můžeme vracet a čerpat
z nich. Naději nám může dodávat vědomí,
že z utrpení se stává moudrá síla.

Co vidíte v covidu?
M. V. K.: Covid je cestou do našeho nitra.
Psychika jedince se snaží hledat rovnováhu
a bránit nás před úzkostí a projevy potlačovaného vzteku a strachu, které se projevují
agresí k sobě samotnému i k okolí. Zároveň je to také záležitost celé společnosti,
na kterou se dá uplatnit psychologie davu.
Pro mě jako pro farářku je tématem i zájem
lidí o duchovní oblast našeho bytí. Ale nikoliv v tom smyslu, že křesťané jsou rovnou
klienty pojišťovny štěstí, ale spíš touhou po
hledání smyslu života, pokorném prožívání
bolesti, která k životu patří. Nemá smysl se
čímkoliv „opíjet“, potřebujeme najít stabilitu,
tj. hledět na krátkodobé životní cíle, které
nás udrží aktivní, a zároveň neztratit ze zřetele dlouhodobou životní vizi.
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T. S.: Já ho čtu hlavně symbolicky. Symbolizuje pro mne stopstav Je to 300 let,
co jsme se odpoutali od přírodního cyklu,
kdy se v zimě utlumovala aktivita a v létě
se zase horečně pracovalo. Ale teď drtivá
většina z nás pracuje stejně nehledě na
roční období. Tak teď se nám udělalo takové zvláštní období suspenze ekonomické
aktivity.

Jak covid ovlivnil naši společnost? Co
nám ukázal?
M. V. K.: Kéž bychom sami sebe i naše děti
uměli učit sebehodnotě, autenticitě a také
jisté krizové komunikaci, kdy je člověk
schopen reflektovat prožívané emoce, říct
si o pomoc a také pomoc nabízet.
T. S.: Myslím si, že karanténa, která je s covidem spojená, je taková demoverze naší
budoucnosti. Je to náznak toho, jak budeme pracovat a žít cca za 20–30 let. Do dějin to vejde ne jako vykolejení a zase zakolejení, ale bude to první historická epizoda
mnohem většího trendu, kdy se budeme
vídat virtuálně.

Tomáš Sedláček, foto: TISOPHOTO

Co může udělat každý jedinec, aby celek
fungoval zdravě vyrovnaně?
T. S.: Každý by měl umět přemýšlet sám za
sebe. Snažit se přemýšlet, kde a jak pomoci. A pořád není zakázané setkávat se sám
se sebou. Během karantény se každý mohl
naučit něco nového. Plno skvělých kurzů
nabízí nejlepší univerzity světa – a často
bezplatně.
M. V. K.: Dlouhodobě naší společnosti chybí
inspirativní, vzdělané a opravdové osobnosti, které naši zemi víc spojí, než rozdělí. Uvědoměním si vlastní zodpovědnosti
a chuť být aktivní součástí dění, rodí touhu
opustit už jednou pro vždy pocit ukřivdění.
Potřebujeme mít odvahu dotýkat se dějinných traumat a číst naši historii jako společný příběh.

rok na to, dělat si všechno, co chceme. Ale
zase máme jiné svobody – máme svobodu slova, virtuální setkávání. Díky bohu za
internet. Představte si, že by se nám taková situace stala před 20 lety. To by teprve společnost zkolabovala. Díky internetu
jsme byli prakticky v řádech dnů schopni
zpátky nahodit a fungovat dál.
M. V. K.: Posilní se vlastní odpovědnost každého, protože stát selhal v přímém přenosu. Anebo to může být právě ohromně
důležitý impuls pro začátek státu – tím, že
v nás konečně objevíme svébytnou, aktivní
a zodpovědnou občanskou společnost. Se
srdcem na správném místě.

Co krize přinese za ponaučení a příležitosti?
T. S.: Slovo krize znamená soud/rozsouzení. A smyslem židovských soudů bylo usmíření obou stran. Smíření se sami se sebou.
Smířit se s tím, že nemáme každý nárok na
20, 10, 5,3 procenta HDP, že nemáme ná-
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Giving Tuesday 2020
Každý den může být „Giving Tuesday“.
Ať vás provází štědrost!
V pohádkách bojuje dobro se zlem. A na konci díky své čistotě a laskavosti vyhraje. A ve
skutečném světě? Někdy to trvá trochu déle, ale ano, vlastně je to dost podobné… A rok
2020 nám to potvrzuje dvojnásob. Vstoupil nám do života koronavirus a obrátil nám
životy vzhůru nohama. Abychom se mu dokázali ubránit, uchránili své fyzické i duševní
zdraví a neochromil nás strach, bylo třeba se semknout a začít spolupracovat, abychom
vyhráli.
Laskavost a soudržnost mezi lidmi se projevila již na začátku koronavirové doby. Ať
už šlo o šití roušek, o pomoc seniorům,
matkám samoživitelkám a handicapovaným či o podporu lékařů. Síla dobra, která
byla cítit ve vzduchu, podporovala všechny,
aby ve své laskavosti pokračovali dále a zůstali na straně dobra. Hold štědrosti a vykonaným dobrým skutkům vzdala 5. května
globální akce #GivingTuesdayNow.
Sociální sítě zaplavily projevy vděčnosti
a významné budovy se po celém světě rozsvítily na znamení globální solidarity.
V Praze se u příležitosti globálního dne
solidarity rozsvítila v barvách trikolory Petřínská rozhledna, Černínský palác, Národní
muzeum i Museum Kampa. Ve světě se
rozsvítila slavná bazilika Sagrada Familia
v Barceloně či budova Willis Tower v Chicagu. K akci #GivingTuesdayNow se připojilo
více než 145 zemí světa. Hnutí Giving Tuesday motivovalo k zapojení miliony lidí po
celém světě. Například iniciativa GivingTuesday Austrálie spustila kampaň Ovation
across the nation, v rámci které Australané
natáčeli děkovné vzkazy pro pracovníky
v první linii.
Giving Tuesday pod hlavičkou Česka
Ještě než oficiálně začal Giving Tuesday,
měla Asociace společenské odpovědnosti jeden důležitý úkol v rámci této aktivity:
převzít na jeden den globální instagramový
profil Giving Tuesday. Ve středu 11. listopadu
jsme tak ukázali lidem z celého světa naše
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národní příběhy plné štědrosti a dobrých
skutků. I Česká republika tak může být – co
se týče laskavosti a pomoci – inspirací pro
ostatní země.
Svůj příběh sdílela například i topmodelka
Petra Němcová, zakladatelka organizace
All Hands and Hearts, která pomáhá lidem
v oblastech zasaženými přírodními katastrofami. Štědrost Čechů zaujala celý svět.
Instagramové posty ocenila i Kathleen
Murphy, ředitelka digitální strategie Giving
Tuesday Global: „Děkuji za dnešní krásné
posty plné silných příběhů a zajímavých
dat. Nejvíce mě nadchla kreativní videa,
která sklidila úspěch napříč celou naší komunitou.“

Laskavá provázanost
Ve středu 11. listopadu Asociace společenské odpovědnosti uspořádala vzdělávací
online seminář pro české organizace
a firmy, v rámci kterého prezentovala tipy,
jak se ke světovému dni štědrosti a dobrých skutků připojit.
Jak v době koronavirové pandemie probíhají firemní dobročinné aktivity, představila
Lenka Mikulková, expertka na udržitelný
rozvoj Skupiny ČEZ. Tipy, jak komunikovat
online dárcovské výzvy a zaujmout dárce
sdílela Adéla Vojáčková z Nadace Via, kde
má na starost projekt Darujme.cz. Rady, jak
spolupracovat s expertními dobrovolníky
přednesla Radka Horáková, šéfka marketingu Česko.Digital. Webináře se zúčastnili
také dva významní hosté z globální centrály Giving Tuesday v Americe, Kathleen
Murphy a Woodrow Rosenbaum.
Budiž světlo! Nemocnice a domovy se
rozzářily
Stejně jako se ve městě Gothamu objevil
znak Batmana ve chvíli, kdy bylo třeba pomoci dobrým lidem a zabránit zločinu, ob-

jevil se znak a fialová záře na nemocnicích
na znamení podpory lékařů a zdravotníků.
To jsou totiž naši skuteční superhrdinové,
kteří si zaslouží naši pozornost a poděkování za veškeré své superschopnosti, kterými disponují, i když někdy jsou na pokraji
sil.
Od 24. listopadu do 1. prosince se jako výraz vděku a signál podpory všem zdravotníkům, lékařům a pečovatelům rozsvítily
budovy nemocnic a domovů pro seniory po
celém Česku. „Světlo lékařům“ je složené
ze symbolů srdce a baterie: srdce v podobě
loga Giving Tuesday ztělesňuje dobro, baterie v podobě loga iniciativy Energii lékařům představuje potřebnou energii. Světelný znak vytvořilo kreativní studio Visualove.
Každý hrdina potřebuje „dobít své baterky“, aby mohl dál fungovat a zachraňovat
ostatní. Proto pro ně v rámci kampaně
Světlo lékařům byly od Asociace společenské odpovědnosti a iniciativy Energie lékařům připraveny speciálně vytvořené Giving
Tuesday balíčky s kvalitními produkty
a potravinami.

Která hrdinská místa se rozsvítila?
24. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.
1. 12.

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice v Olomouci, Městská nemocnice v Ostravě
Nemocnice Jihlava, Nemocnice České Budějovice
Fakultní nemocnice Plzeň-Bory, Nemocnice Cheb
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, Krajská nemocnice Liberec
Domov svatého Josefa, Krajská nemocnice Pardubice
Domov pro seniory Luxor
Nemocnice Na Bulovce
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Aktivita Světlo lékařům vznikla za finanční
podpory České spořitelny. „Zdravotníkům
patří uznání a vděk za to, jak zvládají pandemii, a právě k nim by měla mířit podpora nás všech. Jsou bez patosu hrdiny
současnosti. Zdravotníky podpořila Česká
spořitelna a její zaměstnanci i na jaře, ať už
benefičním koncertem, nebo osobními příspěvky projektu Energii lékařům. Ve druhé,
daleko děsivější vlně, která s sebou nese
navíc rezignaci a letargii celé společnosti,

podíl lidí, kteří častěji přispívají finančně
a zapojují se také častěji do aktivit pořádaných zaměstnavatelem.
A jak tedy rok 2020 dopadl? Kolik laskavosti se vejde do jednoho dne?

Nechť vás provází
štědrost

Jsou to takové dřívější Vánoce. Den, kdy
můžete někomu pomoci a udělat dobrý
skutek. Den, kdy můžete podpořit sbírku,
charitativní projekt či organizaci. Den, kdy
můžete svou laskavostí a darem někomu
třeba i zlepšit život. Giving Tuesday.

jsme se do podpory zapojili znova. Naši
zaměstnanci přispívají více než aktivně,
i proto věřím, že Světlo lékařům dodá energii nejen zdravotníkům, ale celé naší společnosti,“ říká Andrea Studihradová, která
v České spořitelně odpovídá za dobré věci.

Videopohádka od dětí pro seniory, výstavba skateparku pro děti ve Svazijsku, domovenka pro lidi s roztroušenou sklerózou,
asistenční superpes Alfred pro Alberta
s atypickým autismem, čtení pro Kuře, dostatek stravy a potřeb pro útulek Dogpoint,
čokoláda a káva pro Jídelnu Kuchařek bez
domova, pokojové rostliny do domovů pro
seniory nebo koza 2v1 – ta virtuální k vám
domů a ta skutečná pro africké rodiny. To je
jen krátký výčet dárcovských výzev, které
byly zaregistrovány do letošního ročníku
Giving Tuesday.

Letošní nejštědřejší výzvou, do které se
aktivně zapojila veřejnost, se stala sbírka
Srdce dětem v Lidlu. Ta probíhala ve všech
prodejnách obchodního řetězce a lidé na ni
mohli přispívat i online. Na pomoc rodinám
s vážně nemocnými dětmi se přes organizaci Život dětem vybralo neuvěřitelných
39 000 000 Kč.

Zdravotnický personál, pečovatele a další
pomocníky včetně dobrovolníků po celém
Česku mohl podpořit kdokoliv z nás prostřednictvím speciální dárcovské sbírky
vzniklé k aktivitě Světlo lékařům. Částka
z této sbírky poputuje zejména na potraviny do balíčků pro zdravotníky a pečovatele
v zařízeních sociálních služeb.

Nejštědřejší zaměstnaneckou sbírkou se
stal i letos projekt „Plníme přání, myslíme
na druhé“, realizovaný Skupinou ČEZ, Nadací ČEZ a jejich zaměstnanci. Na pomoc

Musíme si pomáhat? Chceme si pomáhat!
Možná se to někdy nezdá, ale Česká republika rozhodně nepatří mezi národy, které
myslí jen na sebe. Pomáhat druhým je totiž
důležité pro úctyhodných 85 % naší populace. V posledním roce se Češi dobročinných aktivit zúčastnili nejčastěji koupí produktu, z něhož šel výtěžek na dobrou věc,
darováním věcí či finančním příspěvkem.
Vyplývá to z aktuálního výzkumu, který
v říjnu zrealizovala výzkumná agentura
Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti.
4 z 5 lidí v uplynulém roce podnikli nějakou
dobročinnou aktivitu. Oproti minulému roku
mírně přibylo Čechů, kteří darovali krev či
se zapsali do registru kostní dřeně. Podobně jako loni je pro 85 % lidí důležité pomáhat potřebným. S vyšším vzděláním roste i
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nost zakoupit charitativní balíčky, a pomoci
tak například maminkám samoživitelkám,
opuštěným seniorům, dětem v dětských
domovech, rodinám v krizi nebo postiženým. Přes oba online portály se dohromady
darovalo 62,8 tun potravin v hodnotě
4 791 200 Kč.

lidem v těžké životní situaci se jim podařilo
vybrat 5 891 802 Kč.
Na počest všech dobrých skutků napříč
Českem se v úterý 1. prosince po setmění
rozzářila rozhledna na pražském Petříně
v barvách Giving Tuesday. Večer se také
rozsvítila Nemocnice na Bulovce v Praze.
Giving Tuesday se koná vždy první úterý po
Dni díkuvzdání. A tak s velkou radostí vzdáváme díky všem partnerům, bez kterých
by kampaně nemohly vzniknout. O letošní
ročník nejštědřejšího dne v roce se postarala Skupina ČEZ a Albatros Media. Partnerem pro výzkum trhu a veřejného mínění
byla výzkumná agentura Ipsos. Ambasadorem pro expertní dobrovolnictví platforma
Česko.Digital, pro online dárcovství platforma Darujme.cz. Partnerem projektu Světlo
lékařům byla Česká spořitelna.

V roce 2020 kladl Giving Tuesday důraz
především na to, jak podpořit potřebné lidi
způsoby, které jsou bezpečné a umožňují
dělat dobré skutky i při dodržování sociální
distance. To se odrazilo i na chování dárců, kteří nejčastěji volili možnost přispívat
online. Například prostřednictvím dárcovské platformy Darujme.cz se na dobročinné
projekty vybralo 7 099 828 Kč.
Do online prostředí se letos z velké části
přemístila i Sbírka potravin, která jako každý
rok vyvrcholila právě na Giving Tuesday. Zákazníci Rohlik.cz a Tesco online měli mož45
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AUTOMAT
Do práce na kole a pěšky i v dobách
pandemie
Rok 2020 byl vlivem pandemie doslova
rokem zrušených akcí. Proto se jeví jako
skutečný zázrak, že se spolku AutoMat podařilo uskutečnit všechny tři letošní výzvy
Do práce na kole – především tu květnovou. Právě letošní situace ale přiměla organizátory už 10. ročníku s 16 000 účastníky zamyslet se nad skutečným smyslem
výzvy. I bez ohledu na to, že se právě kolo,
chůze nebo běh staly v období pandemie
nejbezpečnějšími a nejzdravějšími dopravními prostředky.
Organizátoři výzvy se rozhodli soustředit
se na data o realizovaných cestách. Právě
ta v porovnání s mapovými podklady měst
dávají obrázek, kde a jak funguje infrastruktura. AutoMat pak na základě těchto dat
jedná s jednotlivými radnicemi o možných
změnách. Navíc na příští rok chystá vlastní
aplikaci, a tak bude ještě jednodušší přispět
k rozvoji svého města.
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POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA
Neriskuj krk!
Věděli jste, že nejméně polovina dopravních nehod je spojena s poraněním krční
páteře? Platforma VIZE 0, jejímž zřizovatelem je Nadace Kooperativy, proto zahájila
nový projekt, který pomůže poranění včas
odhalovat a léčit, a to díky speciálnímu přístroji Tetrax.

NANO ENERGIES
Chcete více stromů pro naši krajinu?
Přidejte plyn, vzkazují Nano Energies
Do tisíců českých zásuvek posílají stoprocentně zelenou elektřinu, kterou pro ně
vyrábějí lokální dodavatelé z Čech, Moravy
a Slezska. Řeč je o Nano Energies, domácí
vizionářské firmě, která začala od října nabízet i offsetovaný zemní plyn.

„Tzv. opěrkové trauma vzniká vlivem prudkého esovitého švihnutí krční páteří během nárazu. A to již při nízkých rychlostech
okolo 20 km/h. Navíc v období krátce po
nehodě nemusí postižená osoba pozorovat
žádné obtíže. Pokud však nebudou poranění včas odhalena a léčena, mohou se
po několika měsících projevit,“ uvádí prim.
MUDr. Tomáš Fořt z kliniky FortMedica.

„Za každou připojenou domácnost přispějeme 1 300 korun na výsadbu stromů, které
budou desítky let ukládat uhlík z atmosféry, vyrábět kyslík nebo poskytovat zázemí
živočichům. Je to naše kompenzace za
uhlíkovou stopu, která při těžbě a spalování
zemního plynu vzniká,“ vysvětluje Stanislav
Chvála, CEO Nano Energies. První z alejí by
měla být vysazena na jaře.

K minimalizaci rizika přitom stačí jen málo:
správně nastavit sedačky, opěrky hlavy
a samozřejmě se řádně připoutat. A pamatujte, že žádná jízda není dost krátká na to,
aby během ní nemohlo dojít k nehodě.

Objem bioplynu, který se u nás vyrobí,
poptávce zatím nestačí – je ho málo.
V Nano Energies ale pracují na tom, aby se
i to brzo změnilo a mohli zemní plyn nahradit bioplynem.

Více informací naleznete na
www.neriskujkrk.cz.
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www.madlove.cz

ENERGIE

Desatero udržitelných tipů
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01

Přiklopte pánev pokličkou. Snížíte
množství energie potřebné k vaření
vody o 75 %.

06

Vypněte termostat a zateplete dům
koberci, abyste udrželi teplo uvnitř.

02

Pokud jedete na dovolenou, vypněte
všechna elektronická zařízení, jako
jsou televizory a počítače.

07

Podporujte projekty solární energie
pro školy, domácnosti a kanceláře.

03

Vypínejte světla v místnostech, které právě nepoužíváte. Když vypnete
světla, dokonce i na několik sekund,
ušetříte více energie, než je potřeba
k zapnutí světla, a to bez ohledu na
typ žárovky.

08

Naplňte konvici pouze takovým
množstvím vody, kolik aktuálně potřebujete.

04

Pokud budujete dům, nepodceňujte
jeho kvalitní a efektivní návrh, který
zkombinuje energeticky účinné konstrukce, zařízení a osvětlení, jako je
solární ohřev vody a solární elektřina.

09

Prozkoumejte možnosti instalovat
klimatizaci solární.

05

Používejte energeticky úsporné žárovky a nastavte domácí spotřebiče
na nízkoenergetické.

10

Spravujete-li historickou budovu,
vězte, že i takové budovy si zaslouží
energeticky udržitelné zacházení.

Pro lásku uděláme cokoliv. Dáme jí srdce,
i kdyby nás to mělo stát rozum. O naše klienty
a jejich značky a kampaně pečujeme, jako by
to byla láska na první pohled.
A takový by měl být i váš design.

reklamní studio ze Smíchova

49

- INOVACE -

- INOVACE -

INOVACE
MLADÍ LEADEŘI
PRO LEPŠÍ ČESKO
Není jim ještě ani 30 let a už mají za sebou
úspěšné projekty a snaží se o to, aby Česko bylo lepší místo k životu. Seznamte se
s mladými leadery, kteří se svými projekty
získali nominaci v Cenách SDGs 2020. Vaši
pozornost si rozhodně zaslouží. A bude zajímavé sledovat jejich další vývoj.

RADEK HUŠEK (27) A DANIEL VACH (29)
SENS Foods

KAROLÍNA PRESOVÁ (28)
Replug.me

MATOUŠ PINKAVA (26)
Nevyhazujto.cz

Radek Hušek a Daniel Vach postavili největší cvrččí farmu na světě, na které produkují udržitelný cvrččí protein. S cvrččím
proteinem následně vyrábí proteinové
tyčinky s arašídovým máslem nebo bezlepkové těstoviny. Cvrččci totiž obsahují stejně
kvalitní bílkoviny jako nejlepší hovězí, mají
více zdravých tuků a oproti konvenčním
masům potřebují cvrčci na produkci minimální množství přírodních zdrojů.

Karolína Presová založila platformu Replug.
me, která pomáhá lidem najít digitální rovnováhu a používat technologie zdravě. Šíří
osvětu o tom, jaký vliv digitální prostředí
na společnost má, téma odborně mapuje a přináší řešení, které je systematicky
postaveno tak, aby pozitivně ovlivňovalo
všechny cílové skupiny, které v oblasti digitálního well-beingu potřebují podporu.

V roce 2010 vymyslel Matouš Pinkava
internetový portál Nevyhazujto.cz, který
nabízí svým uživatelům možnost darovat
či získat věci za odvoz. Jeho nosnou myšlenkou je dát nepotřebným věcem druhou
šanci, nevyhazovat je, ale smysluplně je
využít dále.

JAN SLÁMA (20), DAVID ŠPUNAR (20)
A PAVEL IHM (20)
Nenech to být

LUCIE ČÁSTKOVÁ (20)
Společenská hra Olá

Tři studenti ze střední školy založili před třemi lety projekt NNTB neboli Nenech to být,
který bojuje pomocí technologií proti šikaně, sebepoškozování, kyberšikaně, fyzickému násilí a dalším problémům, kterým děti
ve školách po celém světě čelí. Základním
pilířem projektu je online schránka důvěry,
skrz kterou mohou žáci snadno, anonymně
a bezpečně upozornit na cokoliv, co je ve
škole trápí. A jak tři studenty napadlo založit
právě takový projekt? Sami se s šikanou ve
škole setkávali. Aktuálně spolupracují s více
než 1 800 školami v několika státech světa.
Svou schránku důvěry rozšířili i do firemního prostředí a plánují pomáhat i obětem
domácího násilí.

50

Lucie Částková ve druhém ročníku na
střední škole chtěla pomoci své nevidomé
spolužačce a zároveň chtěla lépe pochopit
její svět. V České republice je 100 000 osob
se zrakovým postižením, ve světě dokonce
36 000 000. V roce 2050 toto číslo vzroste na 115 000 000. Navrhla tedy unikátní
hru, která bourá mezilidské bariéry a vytváří
přátelská pouta. Hra spojuje dva světy –
svět nevidomých lidí a svět lidí bez postižení. Pocit, že víte, jaké to je být zdravotně
postiženým, se s hraním hry Olá řadí mezi
nezapomenutelné zážitky. Vedle zábavy
vede k pochopení a respektu mezi lidmi.
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ERGOTEP
Raeda – pro jednodušší život na vozíku

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Kódy a roboti. Pro udržitelný rozvoj
je důležité inovativní vzdělávání

Znáte Raedu? Nová česká značka se zaměřuje na produkty pro vozíčkáře. Jejich
hlavní myšlenkou a filozofií je „Pro jednodušší život na vozíku“. V jejich portfoliu produktů již v tuto chvíli najdete brašny, inovovaná kola či mechanický vozík. To však
není zdaleka vše, jejich hlavní činností jsou
služby, a to servis a repase vozíků. Vyřeší
vám problémy s vozíkem či dokonce zrenovují vozík starý, který přetvoří v moderní
designový kousek. Starý vozík tak neskončí
nevyužitý, veškerý materiál se znovu použije. Vozík díky tomu majiteli poslouží ještě
mnoho let.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) prosazuje
rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a zároveň podporuje školy v zavádění inovací do
výuky. V rámci letošního ročníku kampaně
Code Week připravil Dům zahraniční spoluráce akci Kód, robot, škol(k)a, která přiblížila
učitelům možnosti programování s žáky.
DZS vydal také publikaci o programování,
která obsahuje konkrétní náměty na výukové aktivity. Ty jsou připravené k využití již
od mateřských škol, aby si základy robotiky
a programování mohly vyzkoušet všechny
děti od nejútlejšího věku. Inovativní postupy ve vzdělávání podporuje také program
Erasmus+, který umožňuje mezinárodní
spolupráci. Při své činnosti vychází DZS
z vlastní Strategie udržitelnosti, jež navazuje na Cíle udržitelného rozvoje OSN
a vzdělávání považuje za jeden ze základních nástrojů pro dosažení udržitelného
rozvoje.

Produkty Raedy již několik měsíců využívají
sportovci, jako je Honza Povýšil, Romana
Kolářová či Pavel Doležal. Ti zároveň spolupracovali na vývoji jednotlivých produktů,
které testovali. V Raedě kladou vysoký důraz na kvalitu provedení, kvalitu materiálu
a vysokou funkčnost jejich produktů. Souběžně a nepřetržitě také Raeda pracuje na
vývoji „chytré krabičky“, která bude ovládána aplikací v telefonu a upozorní příslušné
osoby v případě nesnází a potíží, např. když
se převrátí vozík. Celý příběh najdete na
www.raeda.cz.

ADRA
ADRA spouští nový charitativní e-shop
s dárky v rozšířené realitě
Humanitární organizace ADRA vytvořila
nový charitativní e-shop ADRA Dárek, kde
je možné vybrané předměty zobrazit v tzv.
rozšířené realitě či 3D. K tomu slouží nová
stejnojmenná aplikace. Stačí naskenovat
příslušný QR kód ze zaslaného dárcovského certifikátu, který dárci obdrží elektronicky či poštou a dárek se před nimi objeví
ve skutečné velikosti. Předměty z e-shopu představují to, co v rámci humanitární
pomoci ADRA zajišťuje nejčastěji – cihly
na stavbu domu v oblastech sužovaných
zemětřeseními, hospodářská zvířata pro
chudé africké rodiny, školní potřeby a další. Celý výtěžek z prodeje putuje na přímou
pomoc lidem zasaženým humanitárními
krizemi v zahraničí, kde ADRA ČR pomáhá
již přes 28 let.
Více zde: www.ADRAdarek.cz.
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ÁMOS VISION
ÁMOS vision v novém kabátu
Školní informační panely ÁMOS vision už
mají v českých vzdělávacích institucích
svoje pevné místo. Familiárně nazývaní ÁMOSkové úspěšně fungují již na 150
základních a středních školách po celém
Česku, kde postupně nahrazují původní papírové nástěnky. Společnost inpublic
group, která multimediální panely ÁMOS
vision provozuje, je letos oblékla do nového kabátu v podobě vylepšeného modelu zařízení ÁMOS touch, posunula značku
na vyšší úroveň v podobě nových vizuálů
a neustále aktivně vymýšlí přínosný obsah
pro děti a mládež. V rámci osvěty a edukace nejmladší generace také spojila síly
s Policií ČR, Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost a dalšími odbornými
garanty, partnery a neziskovými organizacemi. „Jdeme stále kupředu. Přes léto jsme
panely ÁMOS vision instalovali do mnoha
základních a středních škol. Stále rostoucí
čísla nás motivují v naší práci, navíc jsme
úspěšně zapracovali i na našem brandu.“

CEDROVATKA
Pestřejší svět a udržitelnější firmy díky
dobrým vztahům, smyslu práce a lidským
hodnotám
V Krásné Lípě, ve vstupní bráně Českého
Švýcarska, s radostí ručně zpracovávají čokoládové bonbóny v mnoha různých
druzích a speciálních čokoládách s reliéfy.
Co jim přináší největší radost a na co jsou
nejvíce hrdí? I přes to, že téměř všichni jsou
osobami s handicapy, s pracovními omezeními, mají všichni radost z tvoření a ze
svého života, který mohou žít právě tak, jak
chtějí a dle toho, co jim dává smysl. V čokoládovně MANA mají sebeřídicí tým, který
nemá mezi sebou, ani nad sebou žádného
řídicího pracovníka. Není u nich práce, která
by byla méně či více hodnotná, každý jeden
člověk je člověkem se svojí lidskou hodnotou. Při každé příležitosti u nich najdete úsměv na rtech, radost, štěstí, a to vše
promítají do svých výrobků, které také vám
vykouzlí úsměv na rtech. Umí násobit radost a šířit pohodu. Prostřednictvím svých
vztahů dokáží dělat svět pestřejší a veselejší. Přijďte se k nim inspirovat, i vám mohou
sebeřídicí týmy přinést do firmy udržitelnost, jako se to daří v týmu MANA čokoládovny, nechte se od nich inspirovat.

JIC
Podnikání dává smysl
Může podnikání měnit svět k lepšímu? Jednoznačně. Alespoň podle názoru mnohých
lidí, kteří se aktivně pohybují zejména ve
světě inovací. Podle ředitele inovační agentury JIC Petra Chládka může být podnikání
dokonce jedním z nejefektivnějších nástrojů, které pomohou lidstvu čelit aktuálním
výzvám. „Řada startupů vzniká právě jako
reakce na globální výzvy,“ vysvětluje Petr
Chládek, podle kterého je tou nejvýraznější
výzvou změna klimatu. „Mluvit ale můžeme
i o kyberbezpečnosti nebo stárnutí populace,“ doplňuje Chládek. Už teď také prochází
obrovskou změnou energetický průmysl,
kde hraje velkou roli boom obnovitelných
zdrojů nebo automobilový průmysl. Právě
inovační centra jsou tím místem, které dobrým nápadům poskytují prostor pro rozvoj.
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NENECH TO BÝT
Firemní atmosféra bez obav diky platformě Nenech to být. Registrací podpoříte
i boj se školní šikanou
Bojovat se šikanou ve školách – tuto misi
platformy NNTB.cz se třem zakladatelům,
mimo jiné středoškolským studentům, podařilo rychle splnit. Vždyť v ČR ji používá už
každá třetí škola a úspěch slaví i v Africe či
Mexiku. A o tom, že šikana ve školách není
tabuizovaným problémem, svědčí 6 000
případů šikany, které už přes platformu prošly.

přizpůsobení požadavkům firmy. Pak už
následovalo uvedení do provozu a vysvětlovací kampaň, která byla zaměřena nejprve na zaměstnance v terénu, následovali
zaměstnanci v provozu a v kancelářích.
V září a v říjnu už bylo možné naplno využít
aplikaci k předávání aktuálních informací,
které souvisely s opatřeními vlády. Zaměstnanecká aplikace je už nyní společností
hodnocena jako velmi přínosná, a to i ze
strany zaměstnanců.

- INOVACE -

čajových přebalů. To vedlo k úspoře 20 tun
přebalové fólie a 30 tun papíru.
A dál? Optimalizováno bylo i skládání krabic na paletu. Zvýšením množství na jedné
paletě se snížila kamionová přeprava o 30 %.
Pro značení dat na krabičkách se ve firmě
používá laser a šetří 250 litrů inkoustu ročně.
V SONNENTORU roste radost. Udržitelná
radost.

Pokud hledáte způsob, jak zaujmout při
vaší komunikaci, konferencích či webinářích, pak je vizualizace/sketchnoting velmi
efektivním nástrojem.
Jak na to se dozvíte v našich online kurzech a webinářích www.visualcoach.cz.
Přidejte se ke komunitě Visual Leaders již
dnes!

VISUAL COACH
Komunikujte jasně a srozumitelně
Vizuální komunikace – 1 obrázek vydá
za 1 000 slov
Náš mozek přemýšlí v obrazech. Vizualizace pomáhá zpracovávat nápady, které máme v hlavě. Komunikace obrazem
umožňuje vnímat věci v souvislostech
a zvyšuje atraktivitu sdělovaného obsahu,
podporuje kreativitu a kritické myšlení.

V průběhu času se ale ukázalo, že obdobné
problémy, i když v mnohem širším spektru,
řeší i firmy – od korupce přes diskriminaci
až po bossing. A tak se letos mladý tým po
drobných produktových úpravách pustil
i do pomoci právě zde. Citlivá témata, která často není snadné na pracovišti otevírat
osobně, mohou zaměstnanci řešit pomocí
firemní komunikační platformy Nenech to
být. Registrací navíc firma podpoří Nadační
fond NNTB bojující proti šikaně na školách.
OMEXOM GA ENERGO
Zaměstnanecká aplikace zlepšila komunikaci ve firmě
Komunikace napříč firmou je pro společnost
OMEXOM GA Energo klíčová, a to byl důvod,
proč se vedení společnosti rozhodlo zavést
zaměstnaneckou aplikaci JOBka.
Na jaře letošního roku nebylo příznivé pro
rozvoj nových projektů, ale o to více byla zaměřena pozornost na předávání informací,
zabránění dezinformací a také zlepšení spojení se zaměstnanci, kteří pracují v terénu.
V dubnu 2020 byla demoverze aplikace
JOBka představena vedení společnosti a po krátkém vyzkoušení demoverze
se o měsíc později už pracovalo na jejím
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SONNENTOR
Bez odpadu, kompostovatelné materiály
bez plastů, snížení kamionové přepravy.
SONNENTOR získal ocenění v E.ON Energy Globe
Člověk nemůže změnit celý svět, ale může
změnit místo, kde žije.
O to se snaží i firma SONNENTOR, která
působí na trhu téměř třicet let. Svým důrazem na kvalitní surovinu, kompostovatelné materiály z obnovitelných zdrojů a na
vztahy se svými spolupracovníky, si za léta
svého působení získala přízeň u svých zákazníků. To ocenili i v prestižní soutěži E.ON
Energy Globe, kde jihomoravský výrobce
biočajů a biokoření získal prvenství mezi firmami za svůj koncept kontinuálního zlepšování výrobků a snižování zátěže životního
prostředí.
Byliny se v SONNENTORU zpracovávají bez
odpadu. Vzniklý prach se lisuje do pelet,
kterými je vytápěn areál. Tak zlepšují uhlíkovou bilanci provozu a pokrývají většinu
nákladů na topení. Veškerá elektřina pochází z obnovitelných zdrojů.
Na obaly a čajové sáčky se používají kompostovatelné materiály bez plastů. Folie už
na krabičkách nejsou, a ročně tak ušetří cca
15 tun materiálu. Snížením prošla i gramáž
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ROZHOVOR
Každé ráno se na sebe
podívat a být v klidu

rozhovor s Martinem Veselovským

Moderoval jste Ceny SDGs. Jak vnímáte
pojem udržitelnost?

Podporujete vy sám nějakou neziskovou
organizaci? Byl jste někde dobrovolníkem?

V tom nejjednodušším slova smyslu – neměli bychom prostředí, ve kterém žijeme,
využívat tak, aby po nás zbyla jen spálená
díra. Mělo by to v nějakém koloběhu držet
dál, pro další generace.

Jako dobrovolník jsem klasicky nepracoval.
Byl jsem jen po povodních pomáhat v postižených oblastech. Naše rodinná podpora
jde spíš směrem k vzdělávání dětí. Ideálně
programy Člověka v tísni.

Utkvěl vám v mysli nějaký projekt, který se
snaží o lepší Česko?

Co oceňujete na české společnosti?

Jedním z mých koníčků je historie a vojenství, proto se mi moc líbí projekt Česká
krajina. Vysadit zvířata do rezervace v Milovicích, bývalého vojenského prostoru, kde
mnoho let byli sovětští vojáci, a kde byla
krajina úplně zplundrovaná, to mi dává velký smysl.

Co pro něj znamená pojem udržitelnosti?
Jaká vlastnost mu pomáhá v novinářské
práci? Co předává za hodnoty svým dětem? Jeden z nejlepších českých moderátorů a spoluvlastník DVTV hovoří o radostech života.

To, co předvedla na jaře. Když dojde na
něco nečekaného, dokáže se semknout.
Chtěl bych ale, aby to mělo delšího trvání.

Co se snažíte předat svým dětem z hlediska vztahu k naší planetě?
Přiznám se, že se jim v tomhle smyslu
nesnažím předat vůbec nic. Obě jsou tak
silné osobnosti, že se snažíme jenom žít
tak, abychom si vše společně dokázali vyargumentovat. Abychom se sobě navzájem mohli podívat do očí a nebyl tam pocit
studu za něco, co jsme udělali. To, jestli si
z toho něco přeberou, jestli půjdou cestou
udržitelnosti a bude to pro ně velké téma
nebo ne, je v podstatě čistě na nich. Mám
ale pocit, že k tomu směřují mílovými kroky.

Pokud si děti přebírají vzorce našeho chování, jak žijete vy? Jaké máte životní hodnoty, abyste byl spokojený?

V čem vám vaše práce přináší radost?

Abych se na sebe ráno mohl podívat do zrcadla a být v klidu. Tento termín mi sedí nejvíc. Nedělat žádné věci, které by znamenaly,
že se zpronevěřuji tomu, co jsem říkal včera.

Moje práce mě baví. Baví mě mluvit s lidmi
a dělat rozhovory. A nesmírně mě baví to,
co se daří DVTV už 6 let. V celkem 15 lidech
vyrábíme věci, které směle můžou konkurovat komukoliv, kdo by to dělal s daleko
větším týmem. A musím říct, že náš tým
je tak skvěle poskládaný, že je tam radost
pracovat. Navíc když se děje mnoho věcí
narychlo, dokážeme z fleku dohromady natočit např. čtyřhodinový průběžný speciál,
aniž bychom ho nějak zvláštně připravovali.
A to je radostná věc.

Komu a jak jste naposledy udělal radost?
Já si neskromně myslím, že dělám radost
své ženě, když jí nosím ráno kafe do postele.

Jaké vlastnosti a dovednosti vám pomáhají být dobrým novinářem?
Nevím, jestli jsem dobrý novinář. To si
o sobě netroufám tvrdit. U mě jde především o zvědavost. Bez ní to, myslím, nejde.
Mám potřebu zajímat se o to, jak věci fungují a proč se dějí, tak jak se dějí nebo proč
vypadají, jak vypadají.

Jak funguje mozek moderátora během
vedení rozhovoru? Na co se musíte soustředit?
Mozek moderátora by měl být nastavený
na toho člověka naproti. Máte v uchu ještě editora. Musíte poslouchat obsah, tón
odpovědí, rozklíčovat, jestli daný člověk lže,
jestli máte ještě zatlačit. 10–15letá životní
praxe je nejlepší způsob, jak to dělat dobře.
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REPORTÁŽ
Udílení Cen
SDGs 2020
Kouzlo 4. ročníku
Cen SDGs. Oběh
návštěvníků kolem
planety Země
Rozlehlé zahrady Černínského paláce vítají
elegantně oblečené hosty v rouškách. Ti se
kochají nejen krásou zahrad, ale i výstavou
Naše planeta od fotografa Jana Saudka.
Jako styčný bod zde není jen podium
s moderátorem celého večera Martinem
Veselovským, ale i terralóna, obří nafukovací koule ztvárňující planetu Zemi.
I přes všechna nařízení a opatření se celá
událost uskutečňuje. Houstone, nemáme
problém… Je 17. září 2020 a Ceny SDGs
mohou být v pořádku předány.
Asociace společenské odpovědnosti již počtvrté ocenila projekty, které přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN
a mění Česko a svět k lepšímu. „Předání
Cen SDGs připomnělo, že každý z nás má
možnost změnit svět. Zachránit naši Zemi.
Proč? Protože co víc obohacující může být
než být našim dětem a vnoučatům inspirací a vzorem. Zanechat pro ně na naší planetě pozitivní odkaz a podmínky k tomu,
aby žily život stejně kvalitní jako my. A je to
právě naše generace, která bude rozhodovat o osudu budoucích generací na další
tisíciletí,“ říká Lucie Mádlová, vyslankyně
dobré vůle jmenovaná ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem a ředitelka
Asociace společenské odpovědnosti.
Udržitelné projekty se do 4. ročníku Cen
SDGs hlásily během května a června. Z celkového počtu 266 přihlášených vybírala
v průběhu léta vítěze odborná porota, složená ze zástupců partnerů, veřejné sféry,
byznysu, odborových svazů, ale i odborníků
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na udržitelnost a změnu klimatu. Zapojila
se i široká veřejnost, která prostřednictvím
hlasování rozhodla o vítězi speciální kategorie Změna klimatu. Slavnostní vyhlášení
bylo možné sledovat přes online stream
internetové televize DVTV.

Když se vítězství snoubí s krásou, nadčasovostí a precizností
Pro vítěze byly letos připraveny designové ceny, jejichž autorem je Václav Mlynář
a Bomma. Bomma s hrdostí navazuje na
staletou tradici českého sklářství. Ve spojení s unikátními technologiemi a předními českými i světovými designéry vytváří
Bomma jedinečné objekty, které mnohdy
překračují limity oboru. Bomma ve svých
kolekcích i partnerských projektech vždy
usiluje o krásu, nadčasovost a preciznost.
„Cena vzniká z odpadového materiálu při
výrobě Bomma světel, které jsou smíchány se střepy čirými. Střepy jsou za vysoké
teploty uvnitř formy staveny dohromady
a vytváří velmi zajímavý unikátní dekor, kde
se barevné střepy mezi sebou promíchávají
a barva přechází do čirého skla. Díky tomuto postupu výroby, se z každé trofeje stává unikátní kus, který svou krásu odhalí až
po vyndání z formy,“ uvedl kreativní ředitel
Bomma Václav Mlynář.

A kdo tedy v letošním ročníku zvítězil
a odnesl si domů trofej?
VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2020
Byznys
DOT GLASSES

Mladý leader
RADEK HUŠEK,
DANIEL VACH
(SENS FOODS)

Zahraniční rozvojová
spolupráce
DEKONTA

Změna klimatu
ČESKÁ KRAJINA

Reporting
LIDL
Česká republika

Veřejná sféra
ČESKO.DIGITAL

Ceny SDGs se letos vyhlašovaly hned v několika kategoriích. Prvenství v kategorii Veřejná sféra si odnesl projekt Česko.Digital
sdružující 2 850 expertních dobrovolníků,
kteří ve svém volném čase zdarma pomáhají neziskovým organizacím i státu, a mění
tak Česko k lepšímu. Vítězstvím v kategorii Byznys odborná porota ocenila projekt
DOT Glasses, který prostřednictvím unikátních brýlí řeší jeden z největších globálních
zdravotnických problémů více než jedné
miliardy lidí na světě – špatný zrak.
Laureáty kategorie Mladý leader, jejíž garantem je Forbes Česko, se stali 27letý Radek Hušek a 29letý Daniel Vach. Oba stojí
za značkou SENS Foods vyrábějící produk-

59

- REPORTÁŽ -

ty se cvrččím proteinem. Ten je stejně kvalitní jako nejlepší hovězí protein, ale při jeho
výrobě se spotřebuje 2000x méně vody.
Cenu odborné poroty za Reporting podle
SDGs si odnesla společnost Lidl Česká republika, která ve svém nefinančním reportingu jasně prokazuje komplexní přístup ke
všem tématům udržitelnosti, odpovědnosti
a etiky v oboru maloobchodního prodeje. Cenu v kategorii Zahraniční rozvojová
spolupráce od České rozvojové agentury
získala společnost DEKONTA s projektem
umělých mokřad zlepšujících životní podmínky ve venkovských oblastech rozvojových zemí. V rozvojových oblastech Bosny
a Hercegoviny a Kambodži tak vybudovali
349 m2 nových mokřadních ekosystémů.
V nové kategorii Změna klimatu, která byla
pořádaná ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF), v hlasování
široké veřejnosti zvítězila nezisková organizace Česká krajina a její projekt Rezervace divokých koní. Jde o první rezervaci na
světě, kde společná pastva divokých koní,
zubrů a praturů pomáhá krajině adaptovat
se na změnu klimatu. Letos bylo součástí
Cen také speciální Ocenění zodpovědného
využívání technologií při naplňování SDGs,
jehož garantem je společnost Google
s programem Grow with Google, který nabízí bezplatné vzdělávací kurzy a projekty
pro jednotlivce i firmy, aby byly úspěšné na
českém trhu. Vítězem se stal Scuk.cz, jenž
podporuje lokální farmáře a udržitelné nakupování bez plýtvání. Projekt je postaven
na konceptu sousedských komunit, které
vytvářejí hromadné objednávky.

Otevřete oči, překvapení, hodnoty i krása
přichází...
Co se týče krás a překvapení a příjemné
atmosféry, bylo vyhlašování Cen SDGs
vizuálně velmi bohaté.
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Co rozhodně nikdo nemohl přehlédnout,
byla terralóna, nafukovací model planety
Země. Skutečná Země má průměr 13 tisíc
kilometrů, terralóna „pouhých“ 10 metrů.
V takovém měřítku by Mount Everest sahal
do výšky 7 milimetrů. Model terralóny byl
zapůjčený s laskavým svolením Hvězdárny a planetária Brno díky finanční podpoře
společnosti Hello bank!. Autory terralóny
jsou VISUALOVE, skupina kreativních lidí,
kteří se zabývají tvorbou audiovizuálních
instalací.
Spolu s modelem planety Země byla v zahradách Černínského paláce umístěna
i výstava Naše planeta, která vznikla u příležitosti vyhlášení Cen SDGs a Evropského
týdne udržitelného rozvoje. Autorem snímků je umělecký fotograf Jan Saudek, před
jehož fotoaparátem v rámci kampaně pózovalo celkem 13 známých osobností (symbolicky podle SDGs 13 – Klimatická opatření). Mezi portrétovanými se tak objevili:
kuchařka Kamila Rundusová (Kamu), ekonom Tomáš Sedláček, první handicapovaná
žena na světě, která přeplavala La Manche Markéta Pechová, zpěvák Tomáš Klus,
violoncellistka Terezie Kovalová, tenistka
Lucie Šafářová, hokejista Tomáš Plekanec,
kreativní umělec a vyslanec dobré vůle
Yemi A.D., farářka Martina Viktorie Kopecká, herec a autor Gastromapy Lukáš Hejlík,
herečka Simona Babčáková, publicista
a spisovatel Petr Ludwig, polární ekoložka
Marie Šabacká a skrze autoportrét i samotný fotograf Jan Saudek.
Výstava byla ve spolupráci s projektem
Fakta o klimatu doplněna o přehledné grafy
a základní data o klimatické změně a informace o možných opatřeních. Návštěvníci
se tak dozvěděli například to, že o klimatické změně způsobené emisemi CO2 víme již
124 let. Současné oteplování je přitom 10x
rychlejší než přirozené oteplení, které proběhlo na konci poslední doby ledové. Speciální zpráva IPCC dochází k závěru, že při
velkém snížení emisí je stále ještě možné
udržet oteplení pod 1,5 stupně Celsia.
A krásná tečka na závěr? Pro slavnostní galavečer připravila organizace Haenke
dekorace, jež vycházejí z étosu udržitelnosti a jsou kompletně zero-waste. Tropické
rostliny, které zdobily Černínský palác, byly
zapůjčeny ze skleníků v okolí Prahy. Odpad z instalace pak byl autory zrecyklován
a vrácen zpátky do oběhu.
Kdo se objevil mezi
portrétovanými? Přes jaké
platformy se udílení cen SDGs
sdílelo? Jak zářila terralóna
v noci? Podívejte se na
reportáž z unikátního večera.
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MÓDA

7 pilí řů
smysluplné módy
Inspirujte se pilíři smysluplné udržitelné módy, které pro vás sepsala návrhářka
a slow fashion terapeutka Kamila Vodochodská. Můžeme tak dělat lepší nákupní
rozhodnutí a přispět tak pomalými krůčky
i ke změně celého systému, ve kterém pořád
převažuje neudržitelnost nad udržitelností.

01

04

02

05

Poznejte sami sebe a své potřeby
Přírodní zdroje vysáváme naší nadspotřebou často nekvalitních nerozložitelných
složek tak rychlým tempem, že nemůže
dojít k žádné obnově. Nestíháme ani správnou likvidaci oděvních produktů v poslední
části jejich životního cyklu. Zpomalením
a zesmysluplněním naší osobní spotřeby
umožníme planetě Zemi tolik nutnou regeneraci. Je třeba si uvědomit, že již nechceme být jen spořebiteli, ale zákazníky, kteří si
jsou vědomi své zodpovědnosti (v dobrém
i špatném) i práv – a umí dávat pozitivní
i negativní zpětnou vazbu. To je cesta k posunu správným směrem – tím udržitelným.
Zákazník a prodejci-výrobce jsou jedna
spojená nádoba, jeden není výš než druhý.

Budujte vztahy
Vybudování vazeb mezi prodejcem/výrobcem a zákazníkem má pozitivní dopad na
obě strany. Víme, co potřebujeme – co chceme – kde to kupujeme – kdo za výrobkem
stojí – můžeme věřit, ptát se, dávat zpětnou
vazbu a doporučení na naše potřeby.

Dívejte se na módní svět v souvislostech
Je důležité vidět a snažit se zodpovědně
uchopit vše propojeně a ne tak, jak nás to
učí ve škole rozdělením předmětů. Výroba
oděvů má dopad na sociální podmínky lidí,
kteří se na výrobním řetězci podílejí, na životní prostředí v podobě vratných i nevratných změn, na hodnotové priority nás samotných i našich dětí v podobě nákupních
návyků, které mohou být zdravé, vědomé
a smysluplné, ale také emočně neukotvené a nezdravé. V poslední řadě má výroba
oděvů neviditelný, často po dlouhá léta necitelný negativní vliv na naše vlastní zdraví
skrze nekvalitní materiály a chemické látky
v nich obsažené.

03
foto: Jan Šlancar
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Fanděte rozmanitosti a ne extrémním řešením
Tím, že budeme uvažovat sami nad sebou
a definovat pilíře svého osobitého módního
stylu, ale i své hodnotové, kvalitativní, estetické, ekologické a do jisté míry i politické
mantinely, nám pomůže stanovit naše reálné potřeby. Podporujme inovativní byznysy
– nezávislé návrháře, malé oděvní značky,
úpravny oděvů, nákupy z druhé ruky i výměnné bazary či swapy, staňme se lovci
vintage pokladů či se zaměřme na nové
materiály (zpracovávající druhotný odpad
či ty, které jsou udržitelnější verzí již známých a běžně hojně využívaných textilních
vláken). Udržujme svět rozmanitý. Najděte
si jen ty cesty, které vám jsou blízké a věřte,
že nákup v klasických řetězcích je jen jednou z možných nám servírovaných nejjednodušších cest.

Projevujte respekt
Respekt sami k sobě, vlastní nedokonalosti
i chybám, které v rámci módních nákupů
(u)děláme. Orientace v textilních materiálech, střizích, barevných kombinacích, proporcích, údržbě, v marketingových tazích
značek a např. dnes a denně skloňované
udržitelnosti módního průmyslu není lehká.
Neobejde se bez našeho proaktivního přístupu, ale věřte mi, že dělat chyby je v pořádku. To, co v pořádku není, je je opakovat
bez poučení a pokusu o nápravu či alespoň
minimální pozitivní změnu. Respekt k druhým lidem tím, že férově ohodnotíme jejich
práci, oceníme řemeslo a nebudeme na nic
a jejich životní situaci parazitovat.

06

Nebojte se porozumět materiálům i výrobním procesům
Oblast takřka neprobádaná a zákazníkům
nejasná, což je zcela pochopitelné. Umíme
si přečíst na všité cedulce symboly a slova,
za nimi možná dohledáme rostlinu/zvíře či
si představíme syntetiku jako kus plastového materiálu. Co nevidíme, je proces od
původu vlákenných surovin. Orientací v základních materiálech ekologických i zcela
neekologických získáme jistotu, že už trochu
víme a spojíme-li tuto znalost s již prožitou
zkušeností (ať nám oděv svou funkčností či naopak nekvalitou ukázal své pozitivní
I negativní vlastnosti) některého předešlého
nákupu do naší šatní skříně, máme vše, co
potřebujeme.

07

Dbejte na kvalitu a nadčasovost
Jsme obklopeni nekvalitními věcmi s krátkou životností, které jen zabírají místo a často ani v okamžiku nákupu nesplní správně
svou funkci. 14 % všeho plastu na světě tvoří
textilní zboží. Jen změnou nákupů směrem
ke kvalitním nadčasovým výrobkům, o které
budeme pečovat s vhodnými pracími prostředky v opravdu nutných dávkách, můžeme omezit naši spotřebu a ulevit tak celému
výrobnímu a spotřebitelskému cyklu.
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Jak vypadají módní
členské příspěvky?

ELPIDA
Upletená radost. Nohy v teple a podpora
seniorů
Dostat měkký dárek pod stromeček (a nejen tehdy) už dávno není out. Naopak.
Zvlášť když jsou to Ponožky od babičky!
Tuto značku založila organizace Elpida, která pomáhá seniorům stát se samozřejmou,
sebevědomou a respektovanou součástí
společnosti.
Ponožky od babičky plete více než 200
babiček z celé České republiky. Ponožky
dávají pletařkám práci a radost z pocitu
užitečnosti a zároveň podporují chod vzdělávacího a kulturního Centra Elpida.
Na zadní straně etikety najdete jméno babičky, která daný pár upletla. Právě letos
můžete koupí Ponožek od babičky pomoci těm, kteří nyní po dlouhé době samoty
a ztráty kontaktu se svými blízkými nejvíc
potřebují trochu radosti, milého překvapení,
projevu lásky a péče – seniorům v pečovatelských zařízeních, lidem bez domova
nebo i vašim milým, které jste letos nemohli
tolik vídat a říct jim, že je máte rádi.
Více informací najdete na
www.ponozkyodbabicky.cz.

HERO CLAN
Superhrdinské ponožky
Nosí superhrdinové ponožky? Nemusíte
mít plášť, abyste se stali jedněmi z nich.
S tímto párem, který se inspiroval jejich trikoty, můžete změnit svět.
HERO CLAN od roku 2017 vysílá expertní
dobrovolníky na pomoc neziskovým organizacím. Šetří jim tak čas i peníze a zároveň
ve společnosti šíří myšlenku, že dobrovolnictví je normální.
Koupí ponožek, které vznikly ve spolupráci
s českou značkou we are ferdinand, podpoříte HERO CLAN, který právě díky vám vyšle
ze své databáze další expertní dobrovolníky
na pomoc neziskovým organizacím, které
na ně čekají.
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MERCHYOU
Jediná GOTS certifikovaná tiskárna na
textil v Česku
Konvenční výroba a zpracování textilu ničí
půdu, spotřebovává mnoho vody a využívá
nebezpečné chemikálie. Udržitelná produkce
je mnohem šetrnější k přírodě a zajišťuje férové pracovní podmínky. Při výběru udržitelného textilu jsou dobrým orientačním bodem
certifikáty. Existuje jich celá řada, každý však
zaručuje něco jiného. Některé řeší šetrný
způsob pěstování, neřeší však další zpracování či pracovní podmínky. Certifikát GOTS
naproti tomu zaručuje dodržování nejpřísnějších ekologických i etických standardů
v celém procesu výroby od pěstování přes
textilní zpracování, potisk až po balení.
MERCHYOU je jedinou GOTS certifikovanou
tiskárnou na textil v Česku a na Slovensku.
Každoroční audit v MERCHYOU zaručuje
dodržování všech standardů GOTS. Jen zde
máte v ČR možnost objednat kompletně
GOTS certifikovaný produkt.
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STRAVA
Inspirace sbalená v telefonu.
Které české influencerky s námi
sdílí hodnotné informace o jídle?

KAMU, KAMILA RUNDUSOVÁ
@chefkamu

DEWII, KAROLÍNA RATHAUSOVÁ
@dewii.veg

282 tisíc sledujících

84,2 tisíc sledujících

Kuchařka, členka výběru Forbes 30pod30
a kreativní žena s otevřenou myslí napsala
tři kuchařky, ve kterých přibližuje čtenářům
a milovníkům jídla, jak pestře a kreativně
připravovat pokrmy a jak se inspirovat z kuchyní z celého světa.

BLANKA PILÁTOVÁ
@blanipilat
32,7 tisíc sledujících
Ekoložka a toxikoložka v procesu, jak si na
sociálních sítích říká, studuje na VŠCHT
a ráda používá hashtagy #chemiejelaska
a # odpadovakralovna. Na svém profilu popularizuje chemii a můžete se od ní dozvědět např. z čeho se skládají potraviny, které
konzumujeme, jaké obsahují sloučeniny
nebo které látky ovlivňují chuť a aroma vína.
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Nutriční a fitness poradkyně, autorka
knížek Vegan Guide a Eco Guide pomáhá lidem zlepšit kvalitu jejich života skrze
úpravu životního stylu a také se snaží popularizovat prospěšnost rostlinné stravy.

NE HLADU, VERONIKA POUROVÁ
A ANDREA JAKEŠOVÁ
@nehladu
19 tisíc sledujících
Kamarádky od první třídy a především
nutriční terapeutky spolu píší blog o zdravé
výživě a bojují proti mýtům ve stravování. Na
jejich profilu můžete najít odpovědi na otázky, jaká jsou jídla s nedostatkem sacharidů,
zda má smysl kolagen jako doplněk stravy,
kde najdeme probiotika nebo jak si správně
nutričně poskládat svůj talíř.

A co za inspiraci přináší
členové Asociace?
ČESKÁ VEGANSKÁ SPOLEČNOST
Chcete podnikat v rostlinném odvětví?
Přihlaste se do programu Future Foods
Snížit svou uhlíkovou stopu nebo mít lepší
imunitu. Kdo by to nechtěl? Cest, jak toho
dosáhnout, je více. Jednou z nich je zvýšení
dostupnosti rostlinných potravin. A právě
o to se snaží Česká veganská společnost
s inovačním programem Future Foods, který podpoří nové potravinářské firmy v rostlinném odvětví. Součástí programu je praktický průvodce pro začínající podnikatele,
zajímavé webináře i podpůrná komunita.
Průvodce Future Foods přiblíží začínajícím
podnikatelům vše, co mohou potřebovat
k plánování, spuštění a růstu nového podnikání. Průvodce je pro ně zdarma ke stažení na webových stránkách společnosti.
Komunita Future Foods je ideální pro ty,
kteří přemýšlí o podnikání ve veganském
odvětví nebo plánují inovovat. Členové
komunity se mohou radit se zkušenějšími

zástupci firem, tzv. ambasadory rostlinného
podnikání, nebo touto cestou dokonce najít
spoluzakladatele. Start-upy zabývající se
udržitelnou produkcí jistě také ocení akcelerační program Future of Food od pražského Impact Hubu, na kterém se Česká
veganská společnost podílí.
Program Future Foods naplňuje mnohé
z Cílů udržitelného rozvoje, například Zdraví
a kvalitní život, Klimatická opatření či Konec
hladu. Rostlinné produkty mají mnohem
menší ekologickou stopu než produkty
živočišné a čím méně živočišných potravin
naše strava zahrnuje, tím je naše uhlíková
stopa nižší. Snižování spotřeby živočišných
produktů navíc vede dle světových zdravotnických a výživových institucí ke snížení
rizika vzniku mnohých civilizačních onemocnění.
Více se o programu Future Foods a výhodách rostlinné stravy můžete dozvědět na
www.futurefoods.cz.
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UNILEVER ČR
The Vegetarian Butcher
Lidmi i zvířaty milovaný řezník věří
v rostlinnou budoucnost stravování
Stále více lidí žije rozpolceně: z etických
i ekologických důvodů by chtěli co nejvíce
omezit maso, ovšem nejsou úplně ochotni vzdát se jeho chuti a šťavnatosti. Tyto
výzvy, které souzní s přesvědčením rostoucího počtu flexitariánů, adresuje kultovní
holandská značka The Vegetarian Butcher.
Její zakladal Jaap Korteweg věří v rostlinnou budoucnost stravování, a to navzdory
tomu, že pochází z deváté generace tradiční rodiny farmářů. Již od roku 2010 si tak
nekompromisně razí cestu za svým ambiciózním snem: stát se nejlepším rostlinným
řezníkem na světě.
Ekologická zátěž živočišné produkce je již
dobře známa. Jaapovým poslání je zatočit
s výzvami masného průmyslu a po celém
světě nastavit nové podmínky potravinového řetězce – takové, ve kterých nebudou
zvířata v jeho područí. Věří, že díky rostlinným produktům lze výrazně ulehčit jak zvířatům, tak planetě. Přeje si, aby okolo roku
2045 alespoň 20 % konzumovaného masa
bylo rostlinného původu, tedy aby se živočišná produkce snížila alespoň o toto číslo.
Dnes je The Vegetarian Butcher celosvětově úspěšnou značkou se svérázným marketingem, který jasně odkazuje na transformaci zakladatele z tradičního řezníka na
vegetariánského. Aby značka dosáhla své
vize, před pár lety spojila síly se společností
Unilever, protože jejich poslání udělat z udržitelnosti samozřejmost jsou shodná.

COMPASS GROUP
Compass Group se představuje…
Společnost Compass Group Czech Republic
je součástí skupiny Compass Group PLC, největší gastronomické skupiny na světě, která
se zaměřuje na provoz restaurací ve firmách,
výrobních závodech a dnes i školách. Byla
založena v roce 1987, zaměstnává přes půl
milionu lidí v padesáti zemích světa a servíruje svým hostům přes pět miliard jídel ročně.
V České republice provozuje přibližně 200
restaurací pod značkami Eurest a Scolarest.
Compass Group je největší poskytovatel
stravovacích služeb na světě, a proto vnímá
svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí, zejména v oblasti plýtvání potravinami, předcházení vzniku odpadů, nakládání
s elektrickou energií a šetrném hospodaření s vodou. Z toho důvodu se firma připojila k plnění Cílů udržitelného rozvoje od
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OSN, přičemž jako prioritní si definovala cíle
v oblasti odpovědné spotřeby a produkce
a předcházení dopadů klimatické změny.
Právě v těchto sférách vidí obrovskou příležitost, jak může, ve spolupráci s klienty
a hosty, přispět ke snižování dopadů své
činnosti na životní prostředí a naši planetu.

Zejména snižování produkce potravinářských odpadů je jednou z prioritních oblastí, ve které je spolupráce s dodavateli,
klienty i strávníky velice důležitá. Z tohoto
důvodu se společnost Compass Group
opět rozhodla podpořit aktivitu „Stop Food
Waste Day“, během které se snaží o problematice plýtvání potravinami hovořit se
svými zaměstnanci, hosty, žáky ve školách
a obecně se širokou veřejností. Pojďte tuto
aktivitu 28. dubna 2021 podpořit s námi.

DOBROTY S PŘÍBĚHEM
Sociální podnik DOBROTY S PŘÍBĚHEM se
specializuje na výrobu nakládaných sýrů
a utopenců a zaměstnává lidi se speciálními
potřebami i bez nich. Pro podnik byla první
polovina letošního roku ve znamení stavebních prací. Sociální podnik se tak rozšířil

o výrobní prostory a o dlouho očekávané
nové BISTRO PŘÍBĚH. Návštěvníci si mohou posedět v příjemné kavárně a vychutnat si naložené sýry a utopence, čerstvé
limonády a kávu. Díky rozšíření podniku se
vytvořila nová pracovní místa pro lidi se
zdravotním postižením. Otevření bistra dalo
také možnost přejít stávajícím zaměstnancům na jinou pracovní pozici, učit se nové
dovednosti, rozšířit rejstřík svých pracovních
dovedností. Většina zaměstnanců se na
tuto příležitost těší.

DSP PRAHA
Německá škola v Praze vede k ekologii
Německá škola v Praze Deutsche Schule
Prag se soustavně angažuje v ekologickém
a udržitelném přístupu ve vzdělání
a denním provoze školy. Jedním z příkladů
je projekt Erasmus+ na téma SDGs: škola
se spojila s partnerskými školami ve Švédsku, Dánsku, Německu a na Slovensku a za
podpory UNIC Prague vyvinuly vizi projektu, který spojí environmentální a mediální
výuku.
Každá škola se zaměří na jeden pro ně důležitý SDG, žáci budou mluvit s experty, navštěvovat inovativní projekty – a především
rozvinou vlastní aktivitu. Spojením pěti
zemí, učením se od sebe, natáčením filmů
a uspořádáním veřejných multimediálních
akcí chce projekt zlepšit udržitelnost nejen
škol, ale i širších komunit.

ZACHRAŇ JÍDLO
Mezinárodní den povědomí o plýtvání jídlem
OSN letos poprvé vyhlásila 29. září Mezinárodním dnem povědomí o plýtvání jídlem.
Iniciativy po celém světě se v tento den spojily, aby informovaly o důsledcích plýtvání jídlem a o tom, jak mu předcházet. V České republice se toho zhostila organizace Zachraň
jídlo, která nastínila, jak významně přispívá
plýtvání jídlem ke klimatické krizi. Na světě se
třetina všeho jídla vyhodí – to vede ke zvyšování emisí skleníkových plynů, degradaci
půdy i ke snižování zásob pitné vody. Dobrá
zpráva je, že dopady plýtvání může zmírnit
každý z nás. Jen v EU mají více než polovinu
vyhozeného jídla na svědomí domácnosti.
Pokud se tedy lidé naučí správně nakupovat,
skladovat, oživí si kulinářské triky nakládání či
zavařování a zkusí v kuchyni zpracovat vše,
co jde, situace se může zlepšit.
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VODA
Desatero
udržitelných tipů
01

Přečtěte si knihy pojednávající o vodě.
Rozšíříte si obzory o dopadu vody na
společnost, ekonomiku a celou naši
planetu.

06

Uspořádejte ve školách Světový den
vody a Den toalety a získejte peníze
na vybraný projekt.

02

Šetřete, šetřete, šetřete. Když vám po
pití zůstanou kostky ledu, nevyhazujte je. Vložte je do květináčů rostlinám.

07

Nikdy nesplachujte toxické chemikálie, jako jsou barvy, chemikálie nebo
léky, do toalety. Znečišťují jezera
a řeky a způsobují tak zdravotní problémy mořským živočichům i lidem.

03

Podporujte organizace, které dodávají
vodu zemím, kde není běžnou záležitostí.

08

Umyjte si auto v komerčních myčkách, které recyklují vodu.

COCA COLA HBC CZ SK
Voda je pro Coca-Colu klíčovou hodnotou

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA
PIJEME KOHOUTKOVOU

Díky investicím, výstavbě nových výrobních linek a modernizaci je Coca-Cola HBC
schopna pokračovat v trendu snižování spotřeby vody ve výrobním procesu. Spotřeba
vody v roce 2019 byla 1,74 l na litr vyrobeného nápoje. (Pro zajímavost, v roce 2008 to
bylo 2,97 l na litr vyrobeného nápoje.)

Věděli jste, že ...?
•

Dostatečná konzumace pitné vody je
nezbytně nutná pro udržení optimálního
zdraví.

•

Kvalitní pitný režim ovlivňuje i chování
žáků či jejich školní výsledky.

O vodu se Coca-Cola HBC stará i ve svém
okolí. V rámci modernizace pražského areálu
se rozhodla vybudovat mokřad jako ekologickou alternativu zachycování dešťové vody.
„Bavíme se o odvodňované ploše 3,15 ha
a tedy množství vody, které nepoputuje do
kanalizace, ale bude vraceno do přírody skrz
suchou průtočnou nádrž a zmíněný mokřad,“
uvedl Lukáš Zapletal, ředitel vnějších vztahů
a právních služeb Coca-Cola HBC.

•

Děti, které pijí málo, se cítí častěji unavené, bolí je hlava, hůře vnímají a nesoustředí se.

•

Děti nechodí do školy dostatečně hydratované, jak ukázaly studie v České republice i v zahraničí.

•

Kupování balené pitné vody je zbytečné
a ekonomicky nevýhodné.

Mokřad není ale jediným projektem ochrany vody v krajině. Dalším projektem na Praze 14 je financování výsadby a zavlažovacího systému stromů. Na Broumovsku, kde
má společnost výrobní závod NATURA, je
partnerem projektu Adaptace Broumovska
na klimatickou změnu.

Spolek Skutečně zdravá škola vyzval v září
letošního roku školy, aby se zapojily do
projektu „Pijeme kohoutkovou ve školách“.
Cílem projektu je motivovat žáky a studenty k pravidelnému pití kohoutkové vody ve
škole, což jim umožní zlepšit svoje zdraví,
zvýšit soustředěnost a výkonnost a snížit
množství odpadního plastu.
Co jsme díky projektu zjistili?

04

Přispějte na neziskové projekty, které se starají o vrtání studní, instalaci
potrubí a čerpadel, školení údržby
komunit atd.

09

Při čištění zubů a mydlení ve sprše
vypněte kohoutek.

05

Opravte doma netěsnosti. Děravý
kohoutek může vyplýtvat více než
11 000 litrů vody ročně.

10

Najměte si „zeleného instalatéra“
neboli instalatéra, který vám navrhne řešení, abyste snížili spotřebu
vody, energie a chemikálií.

Pokud by každý český žák a student vyhodil ve škole jen dvě plastové lahve na
jedno použití týdně, za školní rok to bude
více než 107 milionů plastových lahví, tedy
19 698 lahví průměrně v každé české základní a střední škole. Jen v brněnských
základních a středních školách by to bylo
4,46 milionu plastových lahví ročně, což
představuje celkovou uhlíkovou stopu ve
výši 369 288 kg CO2 ročně.
Už čtrnáct škol se do výzvy zapojilo. A co
víc, zapojilo se tak do naplňování 17 Cílů
udržitelného rozvoje (SDGs) OSN.
Konkrétně cíl 6.6 zní: Do roku 2020 zajistit
ochranu a obnovu ekosystémů související s vodou, včetně hor, lesů, mokřad, řek,
zvodní (aquifers) a jezer.
Plakáty na téma kohoutkové vody vytvořila pětice studentek Gymnázia J. K. Tyla
v Hradci Králové.
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EQUA
Jak nadchnout zákazníky pro udržitelnost?
Lákavým designem!
Značka ekologických lahví EQUA propojuje
produktový marketing s osvětou a dala si
za cíl přivést k udržitelným nákupům nové
cílové skupiny. U luxusních produktů proto primárně láká na design a technologie.
„Snažíme se k udržitelným produktům přivést i ty cílové skupiny, které na ekologický
argument primárně nereagují. Vidíme v tom
obrovský potenciál,“ říká výhradní zástupce
značky Pavel Houser.
EQUA je stylová značka recyklovatelných
lahví z BPA free plastu, borosilikátového
skla a nerezové oceli. Pro náročné zákazníky vyvinula ultramoderní řadu ekologických
termosek, vybavených chytrou digitální
technologií. Pomocí mobilní aplikace hlídají pitný režim majitele a když přijde čas se
napít, svítí elegantním LED světlem. K tomu
mají jednoduchý luxusní design.
Ekologický aspekt nákupu komunikuje EQUA u této řady termosek až v druhé
řadě. „Zjistili jsme, že když je náročný spotřebitel spokojený s designem a funkčností,

přijme rád za svou i ekologickou stránku
produktu,“ vysvětluje Pavel Houser. Cílová
skupina zaměřená na trendy a luxus své
nákupy ráda sdílí a veřejně se s nimi identifikuje. „Když dosáhneme toho, aby byli lidé
hrdí, že nakoupili udržitelný produkt, jsme
v cíli marketingového záměru,“ říká Pavel
Houser. Prodej produktů s touto strategií
mu roste o desítky procent ročně.

CENTRUM HÁJEK
Deset nových terapeutických místností
v roce 2021 – pro děti s těžkým handicapem
Centrum Hájek se již více než osm let věnuje péči o ty nejzranitelnější – o děti s tím
nejtěžším handicapem od 1 roku do 18 let.
Každodenní péče o tyto děti je náročná a je
potřeba jejich rodičům co nejvíce pomoci.
A to Centrum Hájek dělá prostřednictvím
nabídky registrovaných sociálních služeb:
•

Denní stacionář

•

Sociální rehabilitace

•

Odlehčovací služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Na základě zkušeností organizace hájí nutnost propojení sociálních služeb a léčebné
rehabilitace. Aby klienti dostali šanci na co
nejkvalitnější samostatný budoucí život, je
potřeba od útlého věku pracovat na rozvoji
jejich možností a dovedností jak po stránce
mentální, tak po stránce tělesné.

CENTRUM PARAPLE
Mohou mít lidé s poraněním míchy sex?
Jaký? A jak? Sexualita lidí na vozíku přestává být tabu, stále ale při hledání odpovědí
na konkrétní otázky narážíme častěji na
předsudky a mýty než na ověřené informace a praktické zkušenosti. Knížka ANO, MŮŽEME! Kámasútra pro vozíčkáře chce tuto
situaci změnit. Je určena lidem na vozíku,
jejich partnerům, ale i všem ostatním, kteří
jsou přesvědčeni, že zvídavost, komunikace
a otevřenost je ta nejlepší cesta, jak prožívat dobrý život. A samozřejmě i sex.
V knížce a na stránkách www.anomuzeme.cz
najdete obecné informace o změnách, na
které je třeba se v souvislosti s poraněním
míchy a intimním životem připravit, ale i podrobný ilustrovaný přehled různých pomůcek a vhodných poloh. Hlavním poselstvím
knihy je ujištění, že právo a možnosti vést
sexuální život máme my všichni.

COLLIERY SRDCEM
Má to smysl! Zdraví i lidé s handicapem
trénují spolu a boří tak předsudky
Colliery srdcem je Neziskový spolek založený v roce 2017 v Ostravě.
Svoji činnost zaměřuje především na cvičení s fyzicky i mentálně handicapovanými
klienty. To by nebylo nic neobvyklého. Spolek je však jedinečný v začlenění klientů do
běžné komunity zdravých lidí ve fitness zařízení. Jejich domovský crossfitový gym –
Colliery CrossFit Ostrava a vyškolení trenéři
s mezinárodní licencí CrossFit Adaptive se
začali skupince, teď už třicítce handicapovaných, věnovat naplno.
Předsudky, které měli zdraví vůči handicapovaným a naopak předsudky, které lidé s handicapem mají sami k sobě, se podařilo zbořit.
V Colliery jsou všichni jedna rodina, kde
současně mezi zdravými lidmi, cvičí klienti
na vozíčku po úraze/nehodě, děti s dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, s poruchou autistického spektra...
A všichni jsou díky cvičení a zapojení se do
tréninkového procesu s trenérem plnohodnotnými členy Colliery CrossFit Ostrava.
Heslo, kterým se řídí v Colliery srdcem je
prosté: Má to SMYSL.

Proto v roce 2021 uvede centrum do provozu dalších 10 nových terapeutických
místností, které vytvoří zázemí pro speciálního pedagoga, ergoterapeuta a fyzioterapeuta a další odborný personál.
Více informací se dozvíte na webových
stránkách www.centrumhajek.eu nebo
na FB profilu
www.facebook.com/centrumhajek.
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DEBRA
S Debrou NADOTEK

DERMACOL
Krása, která pomáhá

Mají kůži křehkou jako motýlí křídla, ale vlídný
dotek jim neublíží. DEBRA ČR spolu s Jitkou
Čvančarovou, Liběnou Rochovou a Lukášem
Musilem vyrábí trička NADOTEK.

Česká značka Dermacol už přes půlstoletí
pomáhá ženám, aby se cítily krásné, sebevědomé a spokojené. Současně však
nezapomíná ani na ty, kteří se ocitli v těžké
situaci, a proto podporuje desítky organizací pomáhajících dětem, studentům, seniorům, nemocným či postiženým. Tento rok
odstartoval Dermacol ve spolupráci s Nadačním fondem Be Charity spisovatelky
Báry Nesvadbové nový charitativní projekt
Pomáhej krásou. Každý, kdo si koupí výrobek značky Dermacol označený růžovým srdíčkem s nápisem Pomáhej krásou,
může přispět na projekty pro postižené děti
a jejich rodiče sumou až 50 Kč z jednoho
prodaného kusu. Kosmetika je v prodeji
ve značkových obchodech, drogistických
řetězcích a na e-shopu dermacol.cz. Mezi
vybrané produkty patří lesk na rty, řasenka,
tužky na obočí, fixka na oči, laky na nehty,
paletka rozjasňovačů, paletky očních stínů
a parfémová voda Iluze.

Život s nemocí motýlích křídel je plný úskalí.
Pacienty bolí každý dotek. I chůze, nošení
oblečení nebo polknutí jídla zraňuje. Proto
má organizace DEBRA trička NADOTEK.
Jsou šitá švy ven a upozorňují tak, že i šev
oblečení může zranit křehkou kůži „Motýlků“. Kdo tričko nosí, pomáhá i s šířením
osvěty, když vysvětluje, proč má tričko naruby.
Aby mohla DEBRA svým pacientům pomáhat, musí na to mít prostředky. Proto se
snažíme prodejem triček NADOTEK získávat finance, které používá k jedinému účelu – adresné pomoci lidem s nemocí motýlích křídel.
Být NADOTEK znamená pomáhat spolu
s Debrou lidem, kteří neznají den bez bolesti.
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DOMOV SV. JOSEFA
Domovenka – aby lidé s roztroušenou
sklerózou mohli žít doma

ICF ČR
Koučink vám pomůže při adaptaci
na změny

Žít doma je pro každého z nás normální.
Pro nemocné s roztroušenou sklerózou
v pokročilém stadiu nemoci je to však často
neřešitelná věc. Třeba pro paní Hanku, která
si roky neměla s kým povídat. Upoutaná na
invalidní vozík. Neměla kam jít. Sama však
žít nemohla.

Právě procházíme obdobím razantních
změn. Změny nás budou doprovázet stále
častěji a bude nutné se naučit na ně adaptovat. To, jak se se změnou vypořádáme,
je individuální. Jednou z metod, která nám
může pomoci, je koučink. Koučink nám
pomáhá najít náš originální způsob, jak se
se změnami vyrovnat. A v tom je jeho síla.
Profesionální kouč pomocí otázek stimuluje
váš mozek k vytváření nových neurospojení. Díky tomu vás napadají nové myšlenky,
překonáváte psychické bariéry a učíte se
zaujímat nové úhly pohledu.

Domov sv. Josefa má řešení. Díky darované
DOMOVENCE vyslechnou odborníci z naší
nově založené poradny potřeby pacienta a pečující osoby a pomohou jim vyřešit
výzvy, se kterými se potýkají. Pomohou jim
zvládnout nemoc v domácím prostředí.
Částkou pouhých 286 Kč můžete pomoci zajistit jednomu pacientovi jednu hodinu poradenství. A právě první hodina je
ta nejdůležitější. Pokud si myslíte, že i lidé
s roztroušenou sklerózou si zaslouží plnohodnotný Domov, pak je to také váš příběh
pomoci.

I přesto, že máme každý svůj způsob, jak se
se změnou vyrovnat, ICF ČR vám přináší na
ukázku tři tipy:
Přijměte změnu jako přirozenou skutečnost.
Když plánujete, vyhodnocujte rizika.
Uvědomte si, že jediné, co můžete ovlivnit,
je váš postoj.
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KOKOZA
Zahrada jako terapie podle Kokozy
„Pouhých 30 minut práce na zahradě okamžitě snižuje stres, zlepšuje naše fyzické,
ale i duševní zdraví. Potvrzují to studie, ale
i praxe,“ doporučuje ředitelka Radka Pokorná ze společensky prospěšného podniku
Kokoza, který se zaměřuje na kompostování a pěstování ve městě.
Balkon, komunitní záhon, zahrada – tam
všude je možné posílit imunitu a odpočinout si od světa online. Ruce ponořené
do hlíny pomohou vyčistit hlavu, načerpat
energii a dostat člověka do pohody. Mikroby mycobacterium vaccae ve zdravé půdě
totiž způsobují zvýšení hladiny cytokinů,
což vede k větší produkci serotoninu. O blahodárnosti práce na zahradě vypráví i jeden
ze zahradníků v integrační dílně Kokozy,
která zaměstnává lidi se zkušeností s duševním onemocněním: „Práce zahradníka
je uzemňující, pomáhá mi mít pocit užitečnosti. Země mě živí, a tak jí to vracím. Navíc
díky pěstování může člověk integrovat do
svého života ve zdravé míře pocit pomíjivosti. Je čas setby, růstu, sklizně a pak zima
a odpočinek,“ vypráví zahradník. Jak začít
pěstovat za oknem bytu, kanceláře, na balkonech i firemních terasách, jak zbavit koš
40 % odpadu jen díky uzavření jídla do cyklu a zároveň vědomě pečovat o své duševní
zdravím vám poradí právě v Kokoze.

- ZDRAVÍ -

LOONO
Loono šíří osvětu prevence i v online
prostředí

ROCHE
Medikomiks pomáhá dětem i rodičům
porozumět vážným nemocem

Nezisková organizace Loono, která se už
šest let zabývá edukací veřejnosti v oblasti
prevence, nepolevuje s osvětou ani v kontextu koronavirových opatření. V rámci aktuálních témat, jako je imunita nebo civilizační onemocnění, se snaží firmy vzdělávat
prostřednictvím webinářů a také skrze sérii
nově připravovaných e-learningů.

„Díky Medikomiksu si dítě může uvědomit, že není jeho vina, že maminka
onemocněla,“ říká psycholožka. Rakovina prsu, lymfom nebo hemofilie. To
jsou závažné nemoci, které zásadně
ovlivní život celé rodiny. Jak ale celou
situaci vysvětlit dětem? Od toho je tu
Medikomiks.

Nadále však vzdělávají také širokou veřejnost pomocí online panelových diskuzí
a veřejně přístupných webinářů na témata
spojené s prevencí onkologických a kardiovaskulárních onemocnění či reprodukčního
zdraví. Sledujte jejich Facebook @loonocz
v sekci Události a můžete se akcí zúčastnit i vy!

Jde o zábavný komiks, který pomáhá
dětem porozumět nejen nemoci svých
rodičů, ale i blízkých nebo kamarádů. Superhrdinové Mikroni vás v něm
vezmou na dobrodružnou výpravu do
tajuplného světa uvnitř lidského těla.
Společně prozkoumáte a porozumíte tomu, co se děje v těle nemocného
člověka.

UŽIJTE SI
S LAHODNÝMI
BYLINKAMI

klid
1. KOZLÍK LÉKAŘSKÝ

2. HEŘMÁNEK

Na vzniku Medikomiksů se podíleli pacienti, lékaři a psychologové. Prolistujte
si je všechny na www.medikomiks.cz.

3. LEVANDULE

Slovo “Pukka” pochází z hindštiny a dalo by se
přeložit jako “autentický”. Právě autentičnost leží
v samém srdci všeho, co děláme – od fair-trade
bylinek v bio kvalitě, které používáme
v našich čajích, až po skutečnost, že 1 % z každého
prodaného čaje putuje na podporu neziskových
organizací. A mnohem víc.

@pukkaherbs_czsk
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TICHÝ SVĚT
V současnosti je nejdůležitějším tématem
ve společnosti zdraví. Proto je zásadní, aby
se informace o možnostech pomoci a podpory dostaly ke všem lidem bez rozdílu. Tichý svět dopomáhá svými aktivitami k lepší
informovanosti neslyšících, k pomoci v nenadálých situacích a ke zlepšení kvality jejich života. Klientům nabízí odborné sociální
poradenství, sociální rehabilitaci a tlumočnické služby (po celé ČR). Všechny služby
jsou poskytovány bez omezení a konzultanti jsou svým klientům stále k dispozici
fyzicky i online.
Naprosto zásadní je pro neslyšící v této době
možnost využít tlumočnickou službu Tichá
linka. Díky ní se mohou neslyšící online spojit
24/7 s kýmkoliv je třeba. Neslyšící se videohovorem spojí s tlumočníkem/přepisovatelem, který zavolá na požadovanou linku.

VODAFONE
Zatímco spíte, pomáháte s výzkumem
COVID-19. Díky aplikaci Dreamlab
Nadace Vodafone uvedla v Česku unikátní mobilní aplikaci DreamLab, která dává
k dispozici, zpravidla přes noc, nevyužitou
kapacitu chytrých telefonů pro životně
důležité výzkumy ve zdravotnictví. Funguje
na principu kolektivního výpočetního výkonu neboli „crowdcomputingu“ a pomáhá
vědeckým týmům např. s výzkumem onemocnění COVID-19 nebo rakoviny. Aplikace
původem z Austrálie se díky světové síti
Nadací Vodafone rozšířila do 17 zemí, kde si
ji stáhlo již více než 900 000 uživatelů.
Aplikaci DreamLab si může každý stáhnout
zdarma z Google Play či App Store, a to bez
ohledu na operátora. Večer stačí připojit
mobil k nabíječce, být na wifi či na datovém
připojení a v aplikaci si vybrat, jaký vědecký
výzkum podpoří. Telefon si následně stáhne malý balíček úkolů z vědecké instituce, a zatímco uživatel spí, vypočítá telefon
úlohy a výsledky odešle zpět výzkumnému
týmu. Aplikace nesbírá žádná osobní data
a navíc každého informuje o tom, jakým
přínosem byl on sám a jeho telefon.

O zdraví do uší. Které české
podcasty podpoří vaše tělo i mysl?
Zdraví máme jen jedno. A většinou nemáme potřebu se o sebe nějak lépe starat,
dokud se nám něco nepřihodí a my neonemocníme. Až v tu chvíli většinou zpomalíme
a uvědomíme si, co je pro nás a naše zdraví
skutečně důležité. Jak zjistit, co pro sebe
mohu dělat lépe? Inspirujte se zajímavými
podcasty, které se věnují fyzickému i duševnímu zdraví.
LOONO
Podcast o prevenci a inovacích v medicíně.
Moderátorky a studentky medicíny Michaela a Štěpánka si každý týden povídají s lékaři, studenty medicíny a technologickými
nadšenci, kterým stejně jako jim leží na
srdci lidské zdraví.
BRAIN WE ARE
Vědí, že nic neví, ale pokaždé se snaží vědět o trochu víc. O mozku, o potenciálu
i o dalších zajímavých tématech.
BAGNIARI RADIO
Je na čase dostat odpovědi na otázky.
V tomto podcastu se dozvíte užitečné
informace o tom, jak funguje ženské tělo
a ženský cyklus. Čeká vás mnoho radikální
upřímnosti a odvahy.

MOJE TERAPIE
Moje terapie je podcastový seriál, v němž si
štafetu předávají vypravěčské dvojice tvořené terapeuty a jejich klienty. První řada
podcastu přiblížila, jak může psychoterapie
pomoci lidem s posttraumatickou poruchou, úzkostmi, bipolární poruchou nebo
panickými atakami.
FYZIO PODCAST
Podcastem Fyzio podcast a světem fyzioterapie vás provede fyzioterapeut Tomáš
Helmich. V podcastu probírá nejzajímavější
témata ohledně lidského těla, zdraví, a pokusí se dát řadu tipů, jak předejít mnoha
poruchám pohybového aparátu.
CODE OF LIFE
Pokud člověk převezme zodpovědnost za
své zdraví, pak se stává svobodným. Proto
je vizí tohoto podcastu šířit informace v oblasti biohackingu. Biohacking je o optimalizaci mysli, těla a výkonnosti. Žít lepší život
za pomoci vědy, technologie a moudrosti
starodávných kultur. Díky principům tohoto
směru si optimalizujeme své vnější a vnitřní
prostředí.

Pomozme společně s vědeckými týmy vyhrát boj s časem, pomozme s výzkumem
COVID-19 a rakoviny!
Připojte se k aplikaci DreamLab!
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NROS A ČEZ
Partnerství budoucnosti – adoptovat lze
i neziskovku

a těmi jsou Profesionalizace řízení, Environmentální management, IT infrastruktura
a Podpora podnikavosti. A pak se obrátit
na nás. My na základě dlouholeté znalosti potřeb neziskového sektoru vybereme
potřebnou organizaci, oba subjekty propojíme a pomůžeme se zaváděním změn.
Propojování a slaďování zájmů je i posláním
nadace, která se více než 27 let snaží rozvíjet občanské iniciativy a profesionalizovat
české neziskové organizace.“

Nová podoba aktivit společenské odpovědnosti je na světě a zapojily se do ní hned
dvě velké firmy a jedna z nejstarších nadací
v Česku. Adopce neziskovky má za cíl propojovat firemní a neziskový sektor, umožnit
neziskovým organizacím rozvoj a modernizaci. CSR aktivity firem pak realizovat efektivně a s maximálním dopadem.

Druhou firmou, která se do projektu zapojila je společnost Deloitte, která pomáhala
v NROS interně zmapovat a zefektivnit procesy a dala tak podnět k založení nového
projektu.

Michaelo, co vás zaujalo na projektu Adopce neziskovky, který se ČEZ rozhodl podpořit?
„Projekt Adopce neziskovky zapadá do našeho konceptu profesionalizace celého sektoru a těšíme se, že budeme moci prostřednictvím našich odborníků přispět k dalšímu
zkvalitnění práce neziskovek.
V neziskové oblasti se díky Nadaci ČEZ
pohybujeme již osmnáct let. Za tu dobu
jsme nasbírali cenné zkušenosti, o které se
rádi podělíme. Záleží nám na kvalitě práce českého neziskového sektoru, protože
pak může plnit svou nezastupitelnou roli
ještě lépe. Již několik let také podporujeme projekt Neziskovka roku, který oceňuje
organizace s transparentním hospodařením a příkladným plněním své práce. Letos
v září Nadace ČEZ spustila nové grantové
řízení Neziskovky 2020, zaměřené na rozvoj
a zvýšení kvalifikace českých neziskovek,
které poskytují služby přímé péče v sociální
oblasti.“
Projekt Adopce neziskovky navazuje na
ocenění Neziskovka roku, kterou Nadace
rozvoje občanské společnosti (NROS) uděluje a v rámci níž mapuje silné a slabé stránky neziskových organizací podle metodiky
Zdravé organizační řízení. První zájemci z řad
neziskových organizací budou prověřeni
a budou u nich jasně stanoveny oblasti, ve
kterých potřebují podpořit. Firmy mají jistotu,
že jejich pomoc bude adresná a funkční.
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Nezisková organizace musí být řízena
stejně jako firma, jen je založena za jiným
účelem. Neziskovky jsou často limitovány
ve zdrojích, nejen finančních, ale i personálních a materiálních. Proto Adopce není
jen o finanční podpoře, ale i o mentoringu,
nákupu vybavení a zavádění jiných procesů
řízení, ale i hospodaření se zdroji.

Taťáno, proč Adopce a jak se firmy
do Adopce mohou zapojit?

„V NROS jsme nastartovali vlnu modernizace, elektronizace dokumentace a zjednodušování procesů, chceme v tom pomáhat
i jiným organizacím. Dnešní vyspělé technologie přináší skvělé možnosti, jak si ulehčit práci, ale organizace často nemají k vybavení a licencím přístup. Zároveň panuje
i strach ze změn, proto NROS neziskovkám
se změnami pomůže tak, aby byly efektivní
a udržitelné,“ dodává Taťána Plecháčková
k projektu Adopce.

„Adopce je o vztahu mezi firmou a pomáhající organizací, přičemž osvojiteli plyne
určitá odpovědnost se o svého osvojence
zajímat a starat. To je za mě pravá podstata
společenské odpovědnosti, pomáhat konkrétně v regionu, kde působím tak, aby se
problémy řešily na lokální úrovni s maximálním využitím místních zdrojů.
Zapojení je jednoduché, stačí si vybrat ze
čtyř témat, ve kterých chce firma pomáhat
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HELLO BANK!
Tisíce kilometrů bez emisí a záchrana pralesa – i tak se dá oslavit Evropský týden
mobility
Období podzimu je často symbolem sychravých dnů, unaveného tempa a třeba i nedobré nálady. To ale rozhodně není
případ Hello bank!, kde zapojení do projektů na podporu udržitelnosti a naplňování SDGs jenom vzkvétalo. A zaměstnanci
banky se při tom leckdy i zapotili.
Začátkem září se Hello bank! zúčastnila turnaje SDGs Beach Voleyball Cup, kde
její tým Hellomáci bojoval za udržitelný cíl
Rovnost mužů a žen. Ten se řadí mezi 5 prioritních SDGs, na které se banka v České
republice zaměřuje, a v praxi ho naplňuje
například vyváženým počtem mužů a žen
na manažerských pozicích a větším zastoupením žen v celkovém počtu zaměstnanců. Svůj závazek banka potvrdila i podepsáním Charty diverzity.
Zdraví a kvalitní životní styl – další z cílů
udržitelnosti, ale i filozofie, kterou Hello
bank! žije už řadu let. Pohyb, ohleduplnost
k sobě navzájem i k přírodě a podpora těch,
kteří pomoc potřebují – to všechno se spojilo do oslav Evropského týdne mobility. Po
úspěšné několikaleté spolupráci se spolkem AutoMat na květnových „výzvách“ Do
práce na kole se Hello bank! jako generální
partner zapojila i do čtrnáctidenní Zářijové výzvy Do práce na kole, která proběhla
i v rámci Evropského týdne mobility. Motivovat k přesunům po městě i mimo něj bez
produkce emisí chtěla Hello bank! co nejvíce svých zaměstnanců, a proto celé akci
dala ještě charitativní rozměr.
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Kromě započítaných kilometrů podle pravidel Zářijové výzvy Do práce na kole si Hello
bank! stanovila svou interní metu – během
14 dnů nachodit, najezdit a naběhat stovky
kilometrů i ve volném čase zaměstnanců.
Každý takto „vypocený“ kilometr vynásobila částkou 5 Kč a věnovala na dobrou
věc. Celkově se zdolalo 3 037 km a sumu
Hello bank! ještě navýšila. Zaměstnanci pak
hlasovali o tom, kam peníze poputují. Zvítězil projekt „Zachraň prales“ spolku Prales
dětem, který vykupuje od zemědělců na
Sumatře pozemky, takže je nemohou získat dřevařské a jiné společnosti poškozující
tamní přírodu. Na zakoupených pozemcích
zároveň rozšiřují rezervaci pro ohrožená
zvířata a rostliny.
Třešničkou na dortu byla už jen instalace unikátního modelu Země o průměru
10 metrů v zahradách Černínského paláce,
kterou se Hello bank! rozhodla financovat
a zpřístupnit veřejnosti při příležitosti udílení Cen SDGs Asociací společenské odpovědnosti. Ti, kdo se u obřího glóbu zastavili,
mohli zapřemýšlet, jestli může být Země při
stávajícím tempu a stylu spotřebního života
stejná i za 100 let. Zodpovědět tuto otázku si musí každý sám, ale i to byl záměr.
Hello bank!, stejně jako celá skupina BNP
Paribas, k tomu chce významně přispět
a vymýšlí řešení, stejně jako se účastní užitečných projektů s tímto cílem. Mění se ve
společnost aktivní v podpoře udržitelnosti
– ohleduplnosti k Zemi a zachování environmentálně, ekonomicky a společensky
vyváženého života na ní. A začít musí především sama u sebe a svých zaměstnanců
– společně pro modrou planetu.
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IMPACT HUB
CYRKL, Indiánky nebo Rekola. Impact Hub
pomohl s rozvojem už stovkám projektů
CYRKL je digitální odpadové tržiště. Za rok
a půl existence se mu podařilo propojit asi
1 700 firem a ušetřit asi 60 tisíc tun oxidu
uhličitého, který nebyl vypuštěn do ovzduší.
CYRKL prošel akcelerací Climate Challenge
a v návaznosti na to získal investici od Tilia
Impact Ventures v hodnotě 5 milionů korun.
Díky tomu by měla unikátní burza odpadu
rychleji expandovat do celého světa.
Neplodnost je téma, o kterém se ve společnosti příliš nemluví. Dvě mladé ženy Ann
a Karolína se to rozhodly změnit a založily
Indiánky. Provozují web, na kterém přehledně informují o syndromu PCOS a jiných
ženských intimních problémech. Pořádají
také podpůrné skupiny. V říjnu vyhrály Social Impact Award 2020.

1 YEAR & MORE PRODUCTION
Jeden z členů naší asociace 1 YEAR &
MORE PRODUCTION se umístil na třetím
místě v soutěži Effie za svou kampaň Pospolu u stolu. Originální výukový materiál
má školáky pobavit a přesvědčit, že konzumace kvalitních potravin je pro ně správná.
Cílem projektu je především odpovědět dětem na otázku, proč dávat přednost kvalitním potravinám.
„Na základě řady rozhovorů s pedagogy
a dalšími odborníky jsme připravili originální didaktickou pomůcku pro žáky i učitele.
Součástí jsou mimo jiné třeba fotonávody,
jako třeba postup na pěstování řeřichy ve
skořápkách od vajec,“ vysvětluje ke kampani Martin Vyhnánek, výkonný ředitel 1 YEAR.
Ceny Effie uděluje Asociace komunikačních
agentur za efektivitu kampaní.

České centrum signálních zvířat, z.s. je
jediný projekt svého druhu v Česku. Díky
speciální diagnostické metodě jsou vycvičení psi schopni čichem rozpoznat rakovinu v raném stadiu, a to až s 96% přesností.
Projekt je jedním z vítězů programu Zdravá
myšlenka 2020.
Tyto úspěšné projekty mají jedno společné – urychlily svůj rozvoj díky účasti v programech Impact Hubu. Začínaly tady třeba
i Forsage, Rekola nebo Czechitas. Impact
Hub je největším akceleračním centrem
v Česku a za 10 let se programů účastnily
už stovky nadějných projektů. „Naše programy fungují jednoduše. Na jednom místě
se potkají projekty, které mají skvělý nápad,
s mentory a experty, kteří jim pomáhají řešit konkrétní problémy a hledat odpovědi na
jejich otázky,“ shrnuje přínos akceleračních
programů zakladatel Impact Hubu Petr Vítek.
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ASOCIACE GENOVÉ TERAPIE
Pacientská organizace na podporu vědy
a výzkumu léčby pro vzácná onemocnění
Nezisková organizace ASGENT podporuje
výzkum léčby Angelmanova syndromu. Pomáhá tak pacientům vzácného nevyléčitelného onemocnění zcela unikátním způsobem. Zakladatelé organizace před dvěma
lety oslovili vědce a přesvědčili je k zahájení
výzkumu léčby pro svého syna a mnoho
dalších pacientů. Tento jedinečný přístup
zde v Česku doposud chyběl.
Díky rychle přibývajícím poznatkům a pokrokům v oblasti vědy a digitálních technologií se výrazně zlepšuje možnost cílené
léčby v boji proti mnoha onemocněním.
Čím dál častěji se setkáváme s pojmem
personalizovaná medicína. Pro mnohé zatím jen science fiction, které se nyní stává
skutečností. Řada vědců a lékařů věří, že se
lidstvo z pohledu medicíny nachází v přelomovém období – době genové.
Takové zprávy dávají velkou naději mnoha pacientům a jejich rodinám. Každý rok
přibývají onemocnění, jež se z nevyléčitelných mění na vyléčitelná. Poznatky z oblasti genetiky jdou mílovými kroky vpřed.
Genová léčba se stává skutečností. Příkladem je léčba spinální muskulární atrofie.
Lék Zolgensma je médii často označován
nejdražším lékem na světě. V letošním roce
byla podána několika malým bojovníkům
po celém světě včetně ČR.
Před dvěma lety vznikla v ČR nezisková organizace Asociace genové terapie (dále ASGENT), kterou založili rodiče malého chlapce.

Vše začalo, když se rodiče dozvěděli od lékařů, že jejich syn nikdy nebude jako ostatní.
Má vzácný Angelmanův syndrom – genetickou poruchu projevující se opožděným vývojem, obtížemi při chůzi, epilepsií, poruchou
spánku a dalšími neblahými projevy.
Rodiče udělali pro svého syna něco unikátního. Kontaktovali české vědce, které
přesvědčili k zahájení výzkumu léčby pro
svého syna a mnoho dalších pacientů se
vzácným genetickým onemocněním. Vědci
ve výzkumu využívají revoluční nástroj na
opravu DNA, tzv. genetické nůžky metodu CRISPR-Cas9. Za tuto metodu v roce
2020 dostaly dvě vědkyně Nobelovu cenu
za chemii. Spojení pacientů a vědců dává
základnímu výzkumu lidskou tvář. Hlavním
cílem základního výzkumu je rozšíření lidských vědomostí, které povedou k nalezení
léčby na dosud nevyléčitelná onemocnění.
Organizace ASGENT podporuje výzkum,
popularizuje vědu a zvyšuje povědomí
o vzácných onemocněních.
Bez vás to nedokážou! Pojďme společně
podpořit vědce a vědu a pomůžeme tak
mnoha pacientům jako je Oliver, syn zakladatelů. Věda se stále posouvá a vědci věří,
že řešení leží nedaleko. Společně můžeme
změnit životy celých rodin, které se dennodenně potýkají s ohromně náročným osudem.
Přispět můžete jakoukoli částkou, která
půjde Českému centru pro fenogenomiku,
kde probíhá výzkum léčby Angelmanova
syndromu.
Více informací se dozvíte na
www.asgent.org.
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BREAKFAST STORY
Potěš obědem nebo koupí dárku
na sociální e-shopu
Breakfaststory je platforma podporující české sociální podníkání. Na jaře 2020
spustili benefiční kampaň Potěš obědem,
která zajišťuje jídlo pro seniory v nouzi, přičemž obědy vaří v sociálních podnicích. Půl
roku na to rozjeli první český e-shop sestavený výhradně z produktů ze sociálních
podniků a chráněných dílen. Je hravý, plný
barev, českého řemesla a především příběhů, které v sobě ukrývá. Breakfaststory
e-shop sdružuje to nejlepší z českého sociálního podnikání. Každý produkt si v sobě
odnáší kus řemeslného umu zaměstnanců,
kterým prošel pod rukama lidí, kteří i přes
svůj mentální, fyzický či sociální hendikep
odvádí poctivou rukodělnou práci. Výroba je
šetrná k životnímu prostředí a většina produktů je tvořena metodou upcycling, vše
v duchu jejich motta: S láskou a respektem
k lidským odlišnostem, řemeslu a přírodě.

COMDATA PRO
Comdata PRO mají už přes 100
zaměstnanců
Společnost odstartovala v červenci roku
2019 se čtyřmi zaměstnanci. Dnes zaměstnává přes 100 osob se zdravotním
postižením v 11 městech ČR. Nabízí CSR řešení v oblasti zákaznické péče pro společnosti, jakými jsou například MND, NN, Colonnade nebo Kapitol. Naši partneři delegují
některé ze svých činností na naše týmy
handicapovaných a vytvářejí tak pro ně
pracovní příležitosti. Díky tomu mohou naši
zaměstnanci důstojně pracovat. Comdata
PRO poskytují kvalitní zákaznický servis se
sociálním přesahem, budují nové obchodní příležitosti a nově jsou poskytovatelem
náhradního plnění.

ČESKÁ POŠTA
Česká pošta vyhrála evropskou cenu
za společenskou odpovědnost
Cenu CSR nazvanou Coups de Coeur udělila České poště společnost PostEurop na
svém shromáždění v říjnu letošního roku,
a to za projekt Pomoc na druhou / Help2,
tedy sbírku mobilů na poštách. Ceny za
nejlepší evropské projekty v oblasti společenské odpovědnosti se udílí ve čtyřech
kategoriích, a to Zaměstnanci, Společnost,
Životní prostředí a COVID-19. Celkem se
posuzovalo 67 přijatých projektů od evropských poštovních operátorů.
Celorepubliková akce Pomoc na druhou /
Help2 probíhala v loňském roce od 3. do
14. června. V tomto období mohli lidé nosit
své staré a nepotřebné mobilní telefony na
přepážky České pošty po celé naší republice. Celkem bylo vybráno 4 462 ks mobilních telefonů. Odevzdané mobily byly předány k ekologickému nakládání a likvidaci.
Za každý odevzdaný mobil věnoval náš
partner – nezisková společnost Remobil –
10 Kč na podporu agentur domácí péče,
a to prostřednictvím Nadace České pošty.
Sběrem 4 462 mobilů jsme pomohli nejen
lidem, ale i přírodě. Celkem 7 076 kg ekvivalentu CO2 nebylo vpuštěno do ovzduší
a díky recyklaci se nemusí těžit další nerostné suroviny, tím se uspořilo 133 413 litrů
pitné vody. A nejen to. Remobil zaručuje
demontáž sebraných mobilních telefonů
a příslušenství, a to prostřednictvím odborných firem, které na tuto práci zaměstnávají osoby handicapované a na pracovním
trhu jinak znevýhodněné.
Pokud bude v příštím roce příznivá situace
a nebudeme se potýkat s další vlnou covidové pandemie, bude připraveno pokračování celonárodní sbírky. Nově chce Česká
pošta vyzvat nejen občany, ale i firmy, aby
se k této sbírce připojily.
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PLANETA, NAŠE SPOLEČNOST
I MYSL V HLAVNÍ ROLI.
NA KTERÉ DOKUMENTY
JEN TAK NEZAPOMENETE?
ČZU
Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze je nejekologičtější univerzitou v Česku.
Pravidelně zlepšuje své umístění v celosvětovém žebříčku UI Green Metric World University Rankings, kde se aktuálně
umístila na 31. místě.
Principy a zásady trvale udržitelného rozvoje jsou dlouhodobě zakotveny v misi i vizi
ČZU, stejně tak jako jsou nedílnou součástí
veškerých řídicích, vzdělávacích, vědecko-výzkumných a dalších činností. S cílem
naplnit závazky udržitelného rozvoje byla
vytvořena Strategie udržitelnosti 2030
ČZU, která je propojena s Cíli udržitelného
rozvoje. ČZU každoročně vyhlašuje soutěž
o nejlepší studentské projekty, které ji pomohou stát se odpovědnější a udržitelnější univerzitou. V rámci této soutěže vznikl
například free shop, solární pergola, květnatá louka apod. ČZU také pravidelně organizuje konferenci na téma CSR a mnoho
dalšího, vše se dozvíte na ww.csr.czu.cz.
FAIR & BIO PRAŽÍRNA
Předplaťte si Fair & Bio kávu.
Jde to i bezobalově!
Došla vám káva, protože jste ji zapomněli
včas objednat? Předplaťte si ji a na e-shopu sociálního podniku Fair & Bio pražírny
(fair-bio.cz) a nemusíte se už o nic víc starat. Z několika možností si vyberete, kolik
kávy a jak často ji chcete dostávat.
Fandíte udržitelnosti, cirkulární ekonomice
a chcete přispět k redukci odpadu? Sáhněte po bezobalovém předplatném Fair & Bio
kávy. Doprava je v ceně a předplatné vyjde
cenově výhodněji. Kávu si můžete nechat
zasílat ve vratných dózách, které udrží kvalitu zrnek a zvládnou opakovanou přepravu.
Předplatným, ať už v sáčcích či bezobalovým můžete také obdarovat své blízké.
Více informací a objednávky na
www.fair-bio.cz.
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FORUM 2000
V letošním roce proběhl 24. ročník konference Forum 2000, tentokrát vůbec poprvé
ve virtuální podobě. Online diskuze byly zaměřeny na ústřední téma konference „Nový
svět na obzoru? Jak obnovit odpovědnost
a solidaritu“. Mezi řečníky byli např. Svjatlana
Cichanouská nebo Garry Kasparov.
Ačkoliv debatovaných témat bylo mnoho,
řečníci se shodli na pěti klíčových bodech:
1.

Je potřeba obnovit mezinárodní solidaritu a odpovědnost.

2. COVID-19 nesmí zastínit vzrůstající technologické a environmentální výzvy.
3. Demokratické síly na celém světě se
musí vzájemně podporovat.
4. Demokracii je zapotřebí jak bránit, tak
obnovovat.
5. Demokratické státy musí aktivně hájit
férový a stabilní mezinárodní řád.
Celý dokument si můžete přečíst na stránkách www.forum2000.cz.

Stejně jako věnujeme pozornost tomu, čím
se stravujeme a jakou energii dodáváme
ve formě jídla a pití svému tělu, měli bychom dopřát hodnotnou stravu i našemu
mozku a mysli. Rozvíjet ji můžeme i audiovizuálně. Udělejte si chvilku času pro sebe
a pusťte si inspirativní dokumenty.
DAVID ATTENBOROUGH:
ŽIVOT NA NAŠÍ PLANETĚ/
LIFE ON OUR PLANET
Známý přírodovědec sir David Attenborougha vypráví,
co se stalo s naší planetou za
posledních sto let, čeho jsme
se jako společnost dopustili
a jak můžeme dopady našich
chyb ještě zpomalit, aby naše
planeta Země nabídla kvalitní
život pro mnoho dalších generací.
SOCIÁLNÍ DILEMA
Jste na sociálních sítích? A jak
často? Jste si vědomi, jaké informace sdílíte celému světu?
Odborníci na moderní technologie varují před používáním sociálních sítí, které sami
vytvořili.
JSME V TOM SPOLEČNĚ
Bez ohledu na barvu pleti,
pohlaví, vyznání - jsme v tom
společně. Aktivisté z celého
světa se snaží bojovat proti
nespravedlnosti a chtějí změny ve společnosti.
SKLONIT SE K ZEMI / KISS
THE GROUND
Jak můžeme pomoci v boji se
změnou klimatu? Jakou péči
můžeme dopřát své Zemi?
Inspirujte se dokumentem, ve
kterém se spojili vědci a aktivisté z řad známých osobností.

MŮJ PŘÍBĚH / BECOMING
Jaký byl a je příběh bývalé
první dámy Spojených států
amerických. Michelle Obama v dokumentu Becoming
vypráví o svém pracovním
i osobním životě.
PLANETA ČESKO
V režii Mariána Poláka vznikl
dokument Naše příroda. První
celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím krásu Česka
téměř na dosah ruky – fascinující dobrodružství zvířat
a rostlin žijících kolem nás.
INSIDE BILL BRAINE
Třídílný dokument odhaluje
myšlenkové pochody jednoho z nejbohatších lidí světa.
Bill Gates v intimním rozhovoru vypráví o svýchh vzorech
a smělých cílech, kterých se
pořád snaží dosáhnout. I o své
výchově, a co a kdo stojí za tím,
kým je dnes, z čeho má strach
i proč má takovou potřebu investovat do projektů bojujících
s globálními problémy.
MIMINKA / BABIES
Miminka a jejich první rok života. Dokumentární seriál přibližuje genetický vývoj a následně první krůčky na tomto
světě.

MÁME V TOM JASNO / EXPLAINED
Jak funguje lidská mysl? Co se
nám odehrává v hlavě? Naučný seriál Záhady lidské mysli
(The Mind, Explained) vysvětluje, jak funguje mozek i jak
jsme na tom s pamětí, všímavostí nebo jak funguje snění.
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KARIÉRKO.CZ
Vybavujete si, když jste byli na střední
škole a rozhodovali se o své budoucí
kariéře?

M - OCEAN
Všude se o ní mluví, každý má však jiné
představy. Jak jste na tom vy a vaše
organizace s udržitelností?

Volba zaměstnání nikdy nebyla snadná
a vždy bude těžké si vybrat svoji budoucnost. Trh práce se navíc, díky technologiím
a globalizaci, mění každý den. Vznikají nové
profese a příležitosti a jiné zanikají. Kde mají
mladí lidé získat aktuální informace?

Téma udržitelnosti se stává součástí diskusí v médiích, konferencích, webinářích
i ve firmách. Slova jako udržitelnost a udržitelné cíle jsou však pro řadu firem a jejich
zaměstnance, partnery i dodavatele z praktického hlediska neuchopitelné.

Kariérní a rozvojová platforma Kariérko.cz
cílí na mladé lidi. Prostřednictvím atraktivního obsahu – podcasty, videa, krátké
a výstižné popisy profesí a články, jim přibližuje dnešní svět práce. Kariérko je zdrojem inspirace a usnadňuje studentům jejich
zásadní kariérní a životní volbu. Motivuje je
také k aktivnímu zapojení do rozvojových
projektů, stáží, workshopů, zahraničních výjezdů apod., aby začali co nejdříve zjišťovat,
co je baví a co jim dnešní svět práce nabízí.

Event je v tomto ohledu pro mnoho zaměstnavatelů skvělý komunikační nástroj,
je součástí společenského života firmy.
Díky této aktivitě má management možnost informovat o změnách, představit cíle,
úspěchy a sjednotit a motivovat zaměstnance k udržitelným změnám jak na pracovišti, tak v osobním životě.
„Event se stává prostorem pro komunikaci
a podporu tématu udržitelnosti, tak, aby se
stala součástí firemní kultury a zaměstnanci kroky následovali a šířili tyto hodnoty dál.
Umíme v rámci eventů posílit motivaci, inspirovat, představit nové cesty skrze zážitky,
vyzdvihnout a ohodnotit týmy či jednotlivce,
kteří svým příkladem a změnou postoje přispívají k firemní i celospolečenské proměně
v udržitelnější společnosti,” říká Martina Kafková, z agentury M-Ocean, která již leta organizuje eventy v souladu s udržitelnými principy - www.tvorimeudalosti.cz.

SPOLEK NÁRUČ
Choco Lady – nejlepší dárek
k dvacetinám Náruče
Spolek Náruč slaví v letošním roce
20 let od svého založení. Jeho hlavní
činností je pomoc a podpora lidem se
zdravotním postižením v jejich zapojení
do normálního života formou sociální
rehabilitace. Spolek také již třináct let
společensky odpovědně podniká na
chráněném trhu práce. Zaměstnává
víc než 50 % zaměstnanců s různým
typem zdravotního znevýhodnění v kavárně Modrý domeček a v cateringové
výrobně v Řevnicích. Výrobna, která
byla otevřena v říjnu 2019 a produkuje odpovědný catering pro firmy i jednotlivé zákazníky, se v letošním roce
rozrostla o čokoládovou manufakturu.
Čokoláda, kterou začala vyrábět pod
značkou Choco Lady, má ambici stát se
svébytnou značkou, která bude reprezentovat mimo jiné i důstojnou a kvalitní práci lidí se zdravotním postižením.
Čokoláda doplní širokou nabídku „jedlých dárků“, které Náruč už mnoho let
úspěšně nabízí společensky odpovědným zákazníkům jako vánoční, velikonoční či příležitostné dárky.
Choco Lady bude ve formě tabulek,
figurek a čerstvých pralinek k zakoupení i v několika pražských kavárnách, ale
její vlajkovou lodí bude kavárna Modrý
domeček v Řevnicích. Pralinky nebo
horkou čokoládu si budou moci jako
skvělou sladkou tečku objednat i zákazníci cateringu.
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Vytváříme a rozvíjíme dobré vztahy
s našimi zaměstnanci, zákazníky
a místními komunitami.
Podporujeme veřejnou správu,
neziskové organizace a další zájmové
skupiny.
Podívejte se na Strategii
udržitelného rozvoje
Energie pro budoucnost.

Najdete ji na89
www.cez.cz/zpravaoudrzitelnosti
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NAVZDORY
Agentura Navzdory servíruje a nově
i chutná (udržitelně)
Víte, co je to upcycling? Filozofie, která
pracuje s použitým materiálem a v podání
party z Navzdory má navíc skvělý design
a šmrnc. Nově se rozhodli, že nás naučí i jak
chutná. Ukazují nám, jak materiály využít, a to hned v několika významech. První
je servírování pokrmů a nápojů. Lahev se
stane miskou nebo prkénkem na vybrané
lahůdky nejrůznějších chutí a barev. V ruce
držíte lahev, ale je z ní sklenice. Sklo, které
by v tom lepším případě skončilo ve sběrném kontejneru.
Druhým spojením ECOcateringu v podání Navzdory, je samotná příprava menu.
Ochutnáte třeba gazpacho z přezrálých rajčat, pesto z nepoužité mrkvové natě, která
běžně končí v koši nebo hranolky ze starého chleba. Vyzkoušejte recepty využívající
potravinové odpady a začněte u vás doma.
Budete se divit, co všechno není třeba vyhazovat, a Navzdory běžným zvykům můžete ihned servírovat.
Šéfkuchař a celý tým, v detailu sladěný ve
slušivých zástěrách ze starých riflí, vaří,
servíruje a baví vás. Koncept totiž nenásilnou formou otevírá téma potravinových
odpadů. Podle statistik vyhodí každý občan
EU až 170 kg potravin ročně. I na to upozorňuje moderní forma cateringu, která se
podává a chutná po „udržitelnosti“.
Vybrané reference: OZO Ostrava, ABB a další.
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NN INVESTMENT
20 let odpovědného investování
v NN Investment Partners: dobrý pocit
s atraktivním výnosem

Jaké jsou hlavní cíle PEFC Česká republika?
PEFC podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích.
PEFC podporuje spotřebu dřeva jako jediného obnovitelného zdroje jedinečných
vlastností.
PEFC se aktivně podílí na ochraně přírody
a naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN.

Dobrý pocit s atraktivním výnosem.
Udržitelné fondy nabízí atraktivní výnosy
pro investory a zároveň přispívají k blahobytu společnosti a zohledňují i ochranu
životního prostředí.

Více informací najdete na www.pefc.cz.

Důkazem důležitosti integrace ESG faktorů
(životní prostředí, sociální faktory, udržitelné
řízení) je konzistentní výkonnost.
Fondy generují výnos v různých tržních
podmínkách, což je přisuzováno jejich společensky odpovědnému přístupu. Prokázaly i odolnost během finanční krize v roce
2008 a překonávají své tradiční konkurenty
i při koronakrizi.
Schopnost firem ustát aktuální krizi závisí na tom, jak se mimo enviromentálních
dopadů své činnosti starají o své zaměstnance a jak jsou schopny se nové situaci
přizpůsobit. Takové firmy budou mít dobrou
pozici, aby čelily výzvám následujících let,
ačkoliv zatím nevíme, o jaké výzvy se bude
jednat.
S investováním jsou spojena rizika.
Více v právním upozornění na
www.nnfondy.cz.

PEFC ČR
Konejte dobro - kupujte výrobky
se stromečky v logu!
Lesy nám dávají dřevo. Ve skutečnosti je
toho ale mnohem více. Nejen když vyrazíme do lesa na houby, maliny či borůvky,
ale 24 hodin denně. Při každém nádechu,
pokaždé, kdy se potřebujeme napít, umýt,
zchladit hlavu. Les nás udržuje při životě,
bez lesů by člověk nebyl člověkem. Nebo
alespoň ne takovým, jakým teď je. To dobře vědí nejen lesníci, ale i ti, kteří les vlastní
nebo jej rádi navštěvují. A protože nás dřevo, jako jeden z darů lesa, v různých podobách provází po celý život, je dobré si při
koupi výrobků ze dřeva či papíru vybírat ty,
které pochází ze správně obhospodařovaných lesů.
Co se skrývá za zkratkou PEFC?
PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém
takzvané certifikace lesů. Pravidla hospodaření v lesích podle systému PEFC se snaží
změnit způsob, jakým jsou lesy spravovány
jak na lokální, tak i na globální úrovni.

PENNY
PENNY představilo cíle udržitelného rozvoje
PENNY představilo komplexní Zprávu
o udržitelnosti, v níž shrnuje své aktivity na
poli společenské odpovědnosti, udržitelného rozvoje i ekologie a představuje své
plány v těchto oblastech.
PENNY je řetězec s největším počtem
prodejen u nás. Díky investicím do moderních technologií se značce podařilo snížit
svou uhlíkovou stopu o 42 %. Od počátku
roku 2019 také PENNY nenabízí ve svých
prodejnách plastové tašky, díky čemuž se
do přírody nedostalo na 700 tun plastů.
Zpráva shrnuje také aktivity v rámci sociální angažovanosti, kde je PENNY hlavním
partnerem České federace potravinových
bank, které poskytuje centrální sklad v Modleticích v hodnotě 11 milionů korun. PENNY
je také hlavním partnerem Nadace Krása
pomoci, když na pomoc seniorům poskytlo
v posledních letech více než 3 miliony korun.
Celá zpráva je k dispozici na www.penny.cz.

Jedním z hlavních cílů certifikace lesů systémem PEFC je zachování lesů a jejich rozšiřování, aby naše i budoucí generace mohly využívat lesní prostředí se všemi jeho
přínosy a užitky. Jednoduše řečeno, prostřednictvím této mezinárodně uznávané
certifikace se dohlíží na zachování zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům
a respektu k přírodě. Být držitelem certifikátu PEFC je bonusová známka pro vlastníka lesů a jeho lesníky, že hospodaří dobře.
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PERFORMIA
Víte jistě, kdo pomáhá a kdo se veze?
Základem každého podnikání je nějaký
dobrý nápad, který se následně uvádí do
života. Úspěch této myšlenky „stojí a padá“
na lidech. Můžete mít skvělý produkt, ale
pokud nemáte kolem něj dobrý tým lidí,
bude vám to k ničemu. Proto je pro každý
byznys klíčové vědět, kdo vám pomáhá
a kdo se veze.
Asi je vám jasné, že přínosem jsou pro nás
lidé, kteří jsou orientovaní na rychlé
dokončování věcí či úkolů (tedy dosahování hodnotných výsledků). Na základě této
optiky by se dali lidé rozdělit do čtyř skupin.
Máme zde tahouny a velmi efektivní vykonavače, kteří se snaží mít svou práci rychle hotovou, jsou ochotní pomáhat a často přebírají aktivní zodpovědnost za svou
práci. Pak zde máme méně efektivní vykonavače, kteří udělají jen to nejnutnější a nic
navíc. No a poslední skupinou jsou „potížisté“, kteří svým chováním a jednáním vytváří v týmech nepohodu a nejsou schopni
dosahovat hodnotných výsledků. Dokáží
ale kolem sebe vytvořit auru naprosté nepostradatelnosti.

PESTRÁ
Zákon o asistenčních psech – zlepšení
života lidí s postižením v ČR i zahraničí
Organizace Pestrá, která se už 11 let zabývá
přirozeným bezkotcovým výcvikem asistenčních psů pro lidi s různými druhy postižení, přispívá k potřebným změnám legislativy. V Poslanecké sněmovně nyní čeká na
první čtení návrh zákona o psech se speciálním výcvikem, který má konečně definovat, kdo je asistenční, signální a vodicí pes.
Kromě toho má poskytnout záruku přístupu do veřejných prostor a veřejné dopravy
osobám se zdravotním postižením v doprovodu speciálně vycvičeného psa a cvičitelům těchto psů, a to doma i při cestování
v zahraničí. V neposlední řadě by měl tento
zákon zajistit jednotné hodnocení kvality
výcviku a přezkoušení dovedností vycvičeného psa a všech s tím souvisejících služeb
pro klienty organizací, které se speciálním
výcvikem psů zabývají.
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REMOBIL
Projekt Remobil
Žijeme ve světě, kde více než 5 miliard lidí
používá mobilní telefony. Věděli jste, že se
v České republice každý rok prodá okolo
3 milionů nových mobilů? Takto enormní výroba a spotřeba vede samozřejmě
k enormní produkci odpadů. Přitom těžba
materiálů a výroba nových mobilních telefonů mají negativní dopad na naše životní
prostředí. Většině lidí se nepotřebné mobilní telefony hromadí doma. Namísto skladování v šuplíku mohou tyto telefony stále
ještě pomoci. Zbavte se vašeho nepotřebného mobilu v rámci neziskového projektu
Remobil. Z každého mobilu věnujeme 10 Kč
na dobročinné účely. Nepoužitelné telefony
odborně recyklujeme, jiným najdeme další
využití. Vy tak pomáháte přírodě a lidem.
Díky certifikátu navíc přesně víte, jak velká
byla vaše pomoc. Zapojte se také. Děkujeme.

KOLIBŘÍK CSR
Zákaznické centrum s handicapovanými.
Kolibřík CSR s kurýrní sítí DPD dávají práci
zdravotně znevýhodněným lidem
Sociální firma Kolibřík CSR a kurýrní síť DPD
spojily své síly a v Brně otevřely pobočku
zákaznického centra, kde v provozní části
pracují lidé s handicapem. Tým složený ze
zdravotně znevýhodněných spolupracovníků má na starosti administrativní činnost
a také péči o část klientů. „DPD získalo angažováním našeho OZP týmu spoustu výhod jako jsou nižší mzdové náklady, možnost čerpání náhradního plnění a flexibilitu
v doplnění týmu,“ říká Josef Novotný, ředitel
Kolibřík CSR. DPD tým Kolibřík tak nabízí
v Jihomoravském kraji možnost důstojné
práce pro občany se zdravotním znevýhodněním.

TIP: „Zamyslete se nad tím, za co konkrétně
své lidi na jednotlivých pozicích platíte. Co
by vám ve firmě chybělo, kdyby dotyční ze
dne na den prostě zmizeli. Tím si určíte jejich hlavní výsledek práce a podle toho, jak
dobře ho jsou schopni dosahovat, dostanete malé vodítko o jejich pozici na káře,“ říká
Hana Slačálková, senior trenérka seminářů
na téma budování úspěšných týmů ze společnosti PERFORMIA, spol. s r.o.
Vše o tom, jak fungují jednotlivé typy lidí,
a jak se o tom dozvědět ještě víc, najdete
na www.performia.cz/kara.
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Správně zvolený dárek
pro každého?
Díky Katalogu udržitelných
dárků je to možné
Čím bych mohl podarovat firemní partnery?
Jak svým blízkým udělám radost? Nechci
pořizovat nesmysly. Taky jste si to někdy
říkali, když jste přemýšleli nad vhodným
dárkem k Vánocům, narozeninám či jiným
významným událostem?
Vybrat vhodný smysluplný dárek, se kterým
se trefíte druhému do noty a vykouzlíte mu
úsměv na tváři, je občas velmi obtížná disciplína. Tak co kdybyste měli k dispozici brožurku s nápady na dárky? A navíc na dárky,
které jsou prospěšné společnosti a celé
planetě. Líbí se vám to? Dává vám to smysl?
Asociace společenské odpovědnosti představila na srpnovém udržitelném networkingu Katalog udržitelných dárků. „Nejen
firmy, ale třeba i úřady státní správy se na
nás stále obracejí s dotazem, jaké dárky
dávat svým klientům a zaměstnancům, aby
byly originální a hodnotné. A odpověď je
nasnadě právě díky Katalogu udržitelných
dárků, kde si vybere každý. Je důležité darovat dárky, které mají smysl,“ uvedla ředitelka Asociace Lucie Mádlová.
Katalog udržitelných dárků, za jehož krásný
design je zodpovědné reklamní a grafické studio MadLove, vytiskl odpovědně na
certifikovaný PEFC papír sociální podnik
Tiskárna Broumov. Katalog přináší více než
160 nápadů v osmi kategoriích – od jídla a nápojů, módy a doplňků přes zážitky
a dobročinné skutky až po kosmetiku. Čím
se tedy v katalogu můžete inspirovat?

Měkké dárky? Ty už dávno nejsou out.
A zvlášť když podpoří dobrou věc, potěší
obdarovaného hned dvakrát. V kategorii
Móda a doplňky jsou připraveny andělské
ponožky od Asociace genové terapie, kimono od White Sage, kvalitní plátěná taška
od Fandi mámám, ponožky superhrdinů od
HERO CLAN, srdce ze zlata od MadLove,
taška na víno z recyklovatelného obalu od
Forewear, tričko s motivem Václava Havla
od Nadace Forum 2000 nebo zástěra pro
milovníky jídla od Potravinové banky.
Elektřina z obnovitelných zdrojů na měsíc
zdarma od Nano Energies, deník do divočiny od vzdělávacího centra TEREZA, Daruj strom – dárek, který vydrží celý život od
CI2, Frusack-radost a dobrý pocit z každého
nákupu od Frusack by Infiberry, kuchařka Zachraň jídlo v kuchyni od Zachraň jídlo,
podtácky z paletových odřezků od ateliéru Paletky nebo předplatné časopisu Nový
prostor. Inspirace na radosti, které využijete
v běžném dni a váš život obohatí svou hodnotou, naleznete v kategorii Praktické dárky.

Pro někoho může být v životě důležité motto „míň věcí, víc zážitků“. Radost z takových
dárků je navíc dvojitá. Potěší v rámci předávání a následně po době čekání a těšení,
kdy si jdete dárek vyzkoušet a užít. V kategorii Zážitky si můžete vybrat např. interaktivní workshop o světě neslyšících od
organizace Tichý svět, soukromí a komfort
v rodinné chalupě v Proseči od Ergotepu,
voucher na podcast od Institutu vzdělávání
a rozvoje, výrobu vlastní čokolády v MANA
dílně od MANA čokoládovna Krásná Lípa,
zážitek na farmě v Praze od Toulcova dvora
nebo zážitek z květinové dílny Aranžérie.
Prostředí, ve kterém pracujeme, přemýšlíme, relaxujeme je důležité si upravit tak,
aby nám v něm bylo dobře. Pro zvelebení místa a zpříjemnění atmosféry doma
i v práci se můžete inspirovat v kategorii
Dekorativní předměty. Zde jsou např. designový ptáček na pomoc mokřadům od
Veolia, kouzelná svíčka od Sdružení TULIPAN, krásný květináč od Haenke, ručně
vyrobená svíčka Jsem a žiju pro Be Charity
nebo textilní dekorace Medvěd od Oblastní
charity Třeboň.

Jedlé dárky vždy potěší. Devadesát procent
serotoninu, hormonu štěstí, se totiž nachází
právě v žaludku. V kategorii Jídlo a nápoje
si tak můžete vybrat bio čokokokosky s fairtrade čokoládou od Biopekárny Zemanka,
biodynamické víno s vlastním logem od
Vinné sklepy Kutná hora, Čaj na míru od
Sonnentoru, dárkovou sadu Kampotského
pepře s vlastním logem od .pepper..field, degustační set férové kávy od Fair & Bio pražírna nebo nakládaný hermoš s ořechy od
Dobroty s příběhem – Portus Praha.
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KNIŽNÍ TIPY

od Albatros Media

Udělat dobrý skutek? To je hned dvojitý dárek a radost. Pro darujícího i obdarovaného. Díky dárkům z kategorie Dobročinnost
pomůžete těm, kteří to potřebují. Z čeho
vás může hřát dobrý pocit u srdce? Např.
z léčivých zážitků pro vážně nemocné děti
od Nadace Bátor Tábor CZ, darované rady
dětem, které volají o pomoc od Linky bezpečí, offsetované uhlíkové stopy od CI2
nebo pravidelné pomoci dětem s Klubem
přátel Kuřete.
Příjemné a libé vůně. Každý z nás si vybírá,
po čem bude vonět jeho domov i on sám.
A pokud jsou navíc dané produkty šetrné
k planetě, je to ideální kombinace. V kategorii Kosmetika se můžete inspirovat a vybrat si z udržitelné vlny hydratace z oceánu
Unilever ČR, šumivých mýdlových bomb od
Green Catsady, voňavé levandulové kosmetiky Lilicosta, praktických a krásných
balíčků Dermacol nebo produkty pro čisté
ruce i srdce od Oblastní charity Polička.
A malý bonus k tomu? Dárky, díky kterým
můžete podpořit udržitelnost, pro vás připravila i samotná Asociace společenské
odpovědnosti v kategorii Dárky Asociace.
Vybrat si můžete SDGs odznáček či SDGs
fotbalový míč.
Už víte, komu a čím uděláte radost? Katalog udržitelných dárků je studnice nápadů a inspirací, která potěší srdce každého
a přinese úsměv do jakéhokoliv prostředí.

Víc než 160 nápadů na
udržitelné dárky, které mají
smysl. Dárky, které udělají
radost vám, obdarovaným
i planetě. Jaká stránka a dar
osloví právě vás? Zalistujte
si v katalogu.
96

Královna děsu
Radkin Honzák, Agáta Pilátová,
Aleš Cibulka
Panika není slabost – je to nemoc a dá
se léčit
Panická porucha přichází bez výstrahy
a postihuje lidi různých povah i profesí, kteří
ji zprvu považují za příznak jiných chorob.
Jak se dá tato nemoc duše léčit? Co způsobuje panické ataky? A jak se žije s neustálou hrozbou, že vás zachvátí nepředstavitelný strach a úzkosti? O tom vypovídají
renomovaný psychiatr Radkin Honzák a
známé osobnosti s touto diagnózou, které
si k rozhovoru přizvali publicisté Agáta Pilátová a Aleš Cibulka.

Pandemie
Michal Kubal, Vojtěch Gibiš
Koronavirová pandemie den za dnem
v unikátní dokumentární knize
Koronavirová krize nemá v moderních dějinách obdoby: Miliardy lidí se ocitly v karanténě, desítky milionů se nakazily, statisíce zemřely. Tohle je příběh pandemie, jak
ho ještě nikdo nevyprávěl. Co ovlivňovalo
rozhodování o životech milionů lidí? Kdo je
muž, který přiměl české úřady k rázné akci?
Dvojice zkušených novinářů vás prostřednictvím zdravotníků, pacientů i vrcholných
politiků vezme za kulisy událostí, které převrátily Česko i svět vzhůru nohama.
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Staňte se součástí největší
iniciativy společenské odpovědnosti
a Cílů udržitelného rozvoje

Projekty
zažijte

organizujeme

NETWORKING

CENY SDGs

a staňte se

JEDNÍM
Z VÍCE NEŽ
370 ČLENŮ

jsme ambasadorem

GIVING
TUESDAY

mapujeme dobrá
místa v aplikaci

DOBROMAPPKA
pořádáme

SDGs BEACH
VOLLEYBALL
CUP

vydáváme

KATALOG
UDRŽITELNÝCH
DÁRKŮ

www.a-csr.cz

přinesli jsme
do Česka

PLOGGING

Vytištěno odpovědně v Tiskárně Broumov.

