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ÚVODNÍ
SLOVO

STALO SE
Co se událo pod střechou Asociace společenské odpovědnosti
v první polovině roku 2021? Praktické workshopy a inspirativní akce
o aktuálních trendech v CSR a udržitelnosti.
Na těch, kteří udržitelný dárek obdrží. Na
těch, kteří se rozhodli danou službu či produkt zakoupit a někomu tím udělat radost.
A v neposlední řadě se úsměv ukáže i na tvářích zaměstnanců Ergotepu, kteří žijí s handicapem a kteří i díky práci na udržitelném
e-shopu získají novou pracovní příležitost.

Píšete si na začátku roku nové plány a vize,
čeho byste chtěli dosáhnout a kam byste se
chtěli posunout? Vím, že s přítomným koronavirem se plánuje hůře, nicméně člověk by
měl stále věřit. Věřit v lepší zítřky a nevzdávat se.
Do roku 2021 jsme vstoupili s novou energií
a hlavou plnou nápadů na nové projekty, kde
bychom naše členy mohli ještě více a efektivněji zapojit. Od začátku roku se k nám do
Asociace totiž připojilo více než 40 nových
členů. Dávka nové radosti a týmové spolupráce se nám ještě navýšila, když jsme
v rolích členů Správní a Dozorčí rady přivítali
nové tváře. A kdo nyní bdí nad odpovědností Asociace? Představení hrdinů našich rad
najdete uvnitř magazínu.

Více k projektu a jeho zázemí či logistice
vám v rozhovoru prozradí Jiří Černý, ředitel
organizace Ergotep.
A co dalšího máme letos na našem to-do
listu? Celý březen bylo otevřeno přihlašování do letošních Cen SDGs. A přihlásilo se
celkem 238 udržitelných projektů. Než v září
slavnostně udělíme ceny, přichystali jsme
pro všechny přihlášené Akademii SDGs.
V tomto bezplatném vzdělávacím programu
máme v plánu jít do hloubky hned několika
témat, která pokrývají vybrané Cíle udržitelného rozvoje.

A teď zpátky k vizím a cílům roku 2021. Na
našem seznamu již můžeme považovat za
splněný jeden velký úkol – e-shop s udržitelnými dárky Nakup na Dobro. Přáli jsme
si, aby produkty a služby, které jsme loňský rok společně s našimi členy prezentovali v Katalogu udržitelných dárků, našly co
nejvíce příjemců a předaly co nejvíce radosti. A s vaší pomocí se nám to povedlo uskutečnit. Právě díky vaší podpoře se nám podařilo na crowdfundingové platformě vybrat
neskutečnou částku 500 000 Kč na nádherný a smysluplný projekt, který vykouzlí
úsměv na mnoha tvářích:

V návaznosti na budoucnost vzdělávání a vůbec kvalitu vzdělávání mě napadají i další otázky: Jakým způsobem chceme investovat do budoucích generací? Co
chceme předat našim dětem? Dívám se na
svou dceru Miu, jak mi roste před očima a co
vše a jakým způsobem vnímá. Předávám jí
správné hodnoty? Bude na mne pyšná?
Zanechávám tu pro ni lepší odpovědnější
svět? V září u příležitosti Evropského týdne
udržitelného rozvoje uvedeme na trh společně se spisovatelkou Bárou Nesvadbovou
společné dílo, knihu, která, jak věřím, bude
inspirací k udržitelnější budoucnosti nejen
dětem, ale také jejich rodičům.
Díky vám všem, že si stále držíme palce,
podporujeme se za každé situace a společně věříme v lepší zítřky.

LUCIE MÁDLOVÁ
zakladatelka a výkonná ředitelka
Asociace společenské odpovědnosti

LEDEN
NEFINANČNÍ REPORTING

Jak přispět k obnově planety. 13. května
jsme se dozvěděli Jak být úspěšní a prospěšní. V rámci online setkání 8. června
byly sdíleny informace o tom, jak na odpovědnou výrobu a spotřebu. Poslední akce
proběhne 7. října a bude věnována budoucnosti vzdělávání v ČR.

Ve spolupráci se společností EY Česká
republika jsme 26. ledna uspořádali webinář s praktickými radami, jak na nefinanční
reporting. Účastníci akce se dozvěděli například tipy, jak správně nastavit strategii, jak
sestavit zprávu o udržitelném rozvoji a podle jakých standardů v reportování postupovat. Příklady z praxe sdíleli další lídři z byznysu, ale také z neziskové sféry.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ
U příležitosti Světového dne zdraví 7. dubna
jsme se rozhodli uspořádat online setkání a sdílet s vámi všemi rady a tipy, jak se
v této chaotické době naučit naslouchat
vnitřním potřebám a pečovat o své zdraví.
Akci odstartovala ranní lekce jógy a krátká
meditace. Účastníci se následně dozvěděli více o partnerských i pracovních vztazích, jak se nenechat zahltit technologiemi
a další cenné rady a zajímavé informace,
jak pečovat o sebe i své blízké.

BŘEZEN
REGISTRACE DO CEN SDGs
V průběhu celého března se mohli do Cen
SDGs hlásit ti, kteří chtějí Česko udělat udržitelnějším, odpovědnějším i vzdělanějším. Celkem se přihlásilo 238 projektů, které zároveň
veřejně vyjádřily svůj závazek k naplňování Cílů
udržitelného rozvoje od OSN. Cesta letošního
ročníku Cen tímto ale zdaleka nekončí. S letošním ročníkem přichází i Akademie Cen SDGs,
která pokračuje až do října.

DUBEN
AKADEMIE SDGs
Na samotné ocenění těch nejlepších projektů od dubna navazuje bezplatný vzdělávací program Akademie SDGs, kterou
realizujeme společně s odborníky z Impact
Hub ČR. Cílem je vybavit všechny příznivce udržitelnosti potřebnými informacemi.
Akademie SDGs probíhá od dubna až do
října, a to sérií čtyř edukačních přednášek
se špičkovými odborníky na poli udržitelnosti. Akademie je určena jak pro širokou
veřejnost, tak speciálně pro členy Asociace
společenské odpovědnosti a projekty přihlášené do Cen SDGs. Právě těm v expertních konzultacích pomohou mentoři s odhalením různých úskalí, která by je mohla
brzdit v rozvoji a naplňování Cílů udržitelného rozvoje.
22. dubna proběhla online akce na téma
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DEN ZEMĚ
U příležitosti Dne Země jsme symbolicky
odstartovali Akademii SDGs, doprovodný
vzdělávací program k letošnímu ročníku
Cen SDGs. Tématem letošního Dne Země
bylo uzdravování planety. Hlavním hostem
byla polární vědkyně Marie Šabacká. Mluvila nejen o tání ledovců a oteplení klimatu,
ale uvedla i konkrétní kroky, které by mohly katastrofické prognózy zvrátit, a to díky
spolupráci a systémové změně. Součástí
akce byla panelová diskuse, ve které vystoupili čtyři odborníci na oblast životního
prostředí.

22. dubna 2021

ANKETA
Které vlastnosti a dovednosti by měl mít učitel,
kterého byste chtěli pro své děti?

planety

KVĚTEN
PŘEDSTAVENÍ E-SHOPU
NAKUP NA DOBRO
Nadešel den D – 26. květen. V tento
jsme jsme představili náš e-shop Nakup
na Dobro. Společně s vaší podporou se
nám podařilo vybrat na crowdfundingové
platformě potřebnou sumu k vytvoření
smysluplného e-shopu s udržitelnými
dárky. V informačním webináři vysvětlovala
Lucie Mádlová spolu generálním ředitelem
sociálního podniku Ergotep Jiřím
Černým, s výkonným ředitelem PEFC
Česká republika Stanislavem Slaninou
a generálním ředitelem DPD CZ Milošem
Malaníkem, jak e-shop vypadá, jak bude
fungovat a jaké má další přidané hodnoty.

1
Jak na

ČERVEN
PLOGGING ČESKO U PŘÍLEŽITOSTI
SVĚTOVÉHO DNE ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

PETER PECHA
zpěvák

CHILI TA THUY
kuchařka

Měl by být hravý, se zájmem vzdělávat a být
zvědavý, aby se mohl sám posouvat
a vyvíjet. Měl by naslouchat svým žákům
a učit se také od nich. Měl by mít přirozenou
autoritu, ale být také parťákem, když dítě
řeší problém.

Myslím, že učitel by měl být spíše průvodcem a rádcem: neměl by mikromanažovat,
co se student učí, ale spíš mu poradit, jak
se učit, jak zpracovat informace a jak kriticky přemýšlet. Aby mohl být učitel dobrým
učitelem, musí být sám žákem. Má-li děti
inspirovat ke zvědavosti a učenlivosti, je
potřeba, aby se i on sám neustále posouval, vzdělával se, inovoval. Je těžké si u dětí
vydobýt respekt, pokud s nimi není schopný držet krok a má např. odmítavý přístup
k technologiím nebo sociálním sítím. Je pro
něj pak obtížné mluvit jazykem, kterému
budou děti chtít naslouchat.

Poprvé proběhl Plogging pod naší záštitou
v létě 2018. Jde o akci, která v sobě kombinuje dvě věci - běh a sbírání odpadků.
Děláte tedy nejen něco dobré pro své zdraví, ale i pro životní prostředí. Cílem letošní
akce bylo vysbírat 50 tisíc tašek odpodek.
Ambasadory projektu Plogging Česko jsou
Iva a Tomáš Petříčkovi.

Jaká je
budoucnost

A s ploggingovým během na Letné pomohli i influenceři Kovy, Jitka Nováčková,
Janek Rubeš a Vilda Franěk.

V dnešním světě přehlceném informacemi by se neměl klást už takový důraz na to,
aby se děti učily něco nazpaměť, ale spíš
by mělo jít o objevování a rozvoj potenciálu.
Pro své dítě bych chtěla učitele, který učení nebere jen jako zaměstnání, ale který se
nebojí té zodpovědnosti – totiž že rozhoduje a napřímo formuje naši budoucnost.
Učení je poslání, ačkoliv to zní jako klišé.
Chtěla bych, aby učitel pomáhal rodičům
i ve výchově dětí, tzn. že kromě poznatků
jim pomohl k té nejdůležitější znalosti –
znalosti sama sebe, svých emocí a silných
a slabých stránek.

HA THANH ŠPETLÍKOVÁ
herečka
Děti nemám, takže nevycházím ze zkušenosti z pohledu rodiče. Pro sebe bych si
bývala přála někoho s nadhledem pro širší souvislosti, nezaměřeného jen na vlastní
předmět, o kterém si myslí, že je nejdůležitější. Měla by to být silná, charismatická osobnost se smyslem pro humor a pevnou morální integritou. Takových inspirujících učitelů
je v Česku sotva hrstka.
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KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

ČEST ČEŠTINĚ!

Děti jsou naše zrcadlo a naše budoucnost. Jak do nich
investujeme? A co nám ukazují? Podívejte se na dětský
pohled na jednotlivé termíny a názvy rubrik. Odpovídaly
děti z organizace Bátor Tábor a Dobré víly dětem.

„(Vz)dělání, (vz)dělání, všechny smutky zahání, (vz)dělání,
(vz)dělání je lék.“ Dovolili jsme si lehkou úpravu písničky Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře, kterou známe z pohádky Princové
jsou na draka. Vzdělání je základ. Nebo vzdělávání je základ?

Spousta nových informací a učení se, abychom dostávali dobré známky. Zvětšení
počtu bezbariérových škol a zvýšení počtu
speciálních pomůcek, což umožní širší výběr škol.

Vzdělávání/vzdělání

Tip/typ

Stručně řečeno: vzdělávání je proces, vzdělání je stav – obvykle spjatý s absolvováním
školy. V dnešním světě je důležité celoživotní vzdělávání, a to bez ohledu na to, jaké
máte nejvyšší ukončené vzdělání.

Tip je odhad či rada, zatímco typ je druh či
vzor. Tipněte si, který typ písma používáme
v našem magazínu Listí.

Vzdělávání je, že se děti učí. Kvalitní je, že je
dobrý. Takže asi že budeš chytrej.

Viz

A víte, co je taky na draka? Vidět v oficiálních textech vloudilou chybičku. Tak zažeňte všechny smutky a připomeňte si,
jak se správně píší slova, s nimiž si někdy
lámeme hlavu.

Slovo viz není žádná tajuplná latinská zkratka, ale rozkazovací způsob slovesa vidět,
takže za „viz“ nikdy tečka nepatří. Viz str. 15
v Katalogu udržitelných dárků.
Výjimka

Bychom

Ač toto slovo běžně vyslovujeme [vyjímka],
píše se čárka v y/i právě naopak. Začínáme dlouhým ypsilonem a pak jako tečka
jen krátké i. Žádná výjimka v tomto ohledu
není.

Občas se objevují diskuse, zda oficiálně
neuznat i variantu bysme. Nicméně pořád
platí: Abychom hovořili a psali kultivovaně,
neměli bychom používat hovorové „bysme“...
Díky/kvůli
Kolikrát jste za poslední rok slyšeli nebo
četli, že „díky pandemii“ se lidé ocitli v nouzi? Opravdu je za co děkovat? Kdepak,
v negativním významu má být slovo „kvůli“.
„Díky“ patří tam, kde je skutečně za co děkovat. Tak třeba: Kvůli pandemii byly zakázány návštěvy v domovech pro seniory, ale
díky darovaným tabletům se senioři mohli
spojit se svými blízkými...
Přihlaste se
Často se v tomto slově chybně objevuje
háček nad „s“ (přihlašte). Ale není k tomu
důvod, správná výzva k akci zní: Přihlaste
se k myšlenkám udržitelného rozvoje anebo třeba do Cen SDGs.
Shlédnout/zhlédnout
Je v tom rozdíl: shlédnout znamená shora
dolů, zatímco zhlédnout odkazuje k diváckému zážitku. Shlédli jsme z okna, abychom zjistili, co se to děje dole na ulici. A po
večeři jsme zhlédli Život na naší planetě od
Davida Attenborougha na Netflixu.
8

9

- KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ -

- KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ -

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
Jak ke kvalitnímu vzdělávání
přispívají členové Asociace
společenské odpovědnosti?
ČEPS

cílovou skupinou jsou pedagogové, kteří získávají odborné znalosti v oblasti Cílů
udržitelného rozvoje (SDGs) a dovednosti,
jak komplexní témata SDGs začleňovat do
výuky. Pedagogové dále pomáhají aktivním skupinám žáků a studentů s realizací
vlastních osvětových komunitních miniprojektů o SDGs. Česká rozvojová agentura
také podporuje dlouhodobě formou dotace
projekt s názvem Rozvojové vzdělávání na
ČVUT. Jeho součástí je cyklus přednášek
Rozvojové středy určený nejen studentům
ČVUT, ale i široké veřejnosti. ČRA se také
zaměřuje na podporu inkluzivního přístupu
ve vzdělávání v Etiopii i toho, aby etiopské
dívky měly ke vzdělávání vůbec přístup.

ČEPS přináší energii do škol
Společnost ČEPS, provozovatel národní
elektroenergetické přenosové soustavy, se
hlásí ke svému dílu odpovědnosti za podobu prostředí, v němž působí. Hlavní platformou společenské odpovědnosti firmy je
dárcovský program. Jeho základními pilíři jsou charitativní a humanitární pomoc,
podpora kultury a sportu, a především projekty na rozvoj technického školství. ČEPS
dlouhodobě spolupracuje se středními i vysokými školami technického zaměření po
celé ČR. Podpora ale směřuje také základním školám. ČEPS přispívá desítkám škol
například na pořízení digitálního informačního portálu ÁMOS vision. Podpora mobilní polytechnické laboratoře EDU bus zase
pomáhá zkvalitňovat a zatraktivňovat výuku technických předmětů. Hlavním mottem
ČEPS na poli společenské odpovědnosti je,
že přináší energii tam, kde je potřeba.

ČESKÁ SPOŘITELNA
Senioři se zorientují v digitálním světě
díky „vnukovi Jakubovi“
#digiprarodiče je nová iniciativa programu finanční gramotnosti České spořitelny
Abeceda peněz. Studenti středních škol učí
seniory, jak zacházet s moderními technologiemi. Vzhledem k pandemii jde o seriál
videonávodů, jimiž provází „vnuk“ Jakub.

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA
Česká rozvojová agentura podporuje vzdělávání v oblasti Cílů udržitelného rozvoje

„Svět internetu a technologií je často pro
naše prarodiče plný tlačítek, ikonek a neznámých výrazů. Začátky jsou pro ně těžké,
ale má smysl se s technologiemi učit v každém věku,“ vysvětluje manažerka projektu
Andrea Hutková. „#digiprarodiče je iniciativa pro mladé, kteří se v digisvětě cítí jako
ryba ve vodě a můžou seniorům s chytrým
telefonem a aplikacemi pomoct,“ doplňuje
Andrea.

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti je název programu, kterým
se Česká rozvojová agentura (ČRA) snaží
zlepšit přístup k informacím o globálním
rozvoji, motivovat občany k aktivnímu přístupu při řešení globálních výzev a vybavit
je potřebnými kompetencemi, které jim
pomohou podílet se na udržitelném rozvoji
světa. Hlavní důraz je kladen na účinnější začlenění globálních rozvojových témat
jako součásti konceptu celoživotního učení
nejen do vzdělávacích programů na všech
úrovních vzdělávacího systému ČR, ale i do
osvětových aktivit.
Projektů, které jsou součástí zmíněného
programu, je celá řada. Jedním z nich je
evropský projekt globálního rozvojového
vzdělávání Get up and Goals!, jehož hlavní

10

11

- KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ -

- KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ -

NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE

nemá ředitele, či jestli sídlí v supermoderní
budově nebo uprostřed lesa. Chce projevit
svoji zvědavost, objevit svoje silné stránky,
poznat svět ze všech úhlů a být připraven
v něm spokojeně žít.

Přestavba pro budoucnost
Budova praská ve švech, mění se pedagogické priority i způsob učení. Proto Německá škola v Praze (Deutsche Schule
Prag) plánuje přestavbu. Nicméně návrh
nepřipravuje jen architekt, ale zadání podle
svých přání, představ a požadavků formulují sami žáci, učitelé i rodiče. „Plánujeme
vyučovat více projektově, upravit prostor
pro využití moderních technologií a rozšířit
volnočasové prostory. Jak by vše mělo vypadat, rozhodnou ti, kteří budovu využívají,“
shrnuje jednatelka školy Jitka Špetová. Celý
proces vede hamburský architekt Daniel
Luchterhandt. „Škola nemá být jen místo
k učení a práci, ale především k životu,“ říká.
Plánované přestavby se účastní i Ondřej
Píhrt ze společnosti SOA architekti. „V Česku většinou při stavbách škol nemyslíme na
jejich smysl a úkol. Jedná se o první pokus
přestavby školy tímto způsobem u nás.“

Co ale s tím? Odpovědi můžete hledat spolu s Educatorem například na veřejných debatách, které každý měsíc probíhají v klubu
Czech Education na Clubhouse.

EDUZÍN
O všem podstatném ve vzdělávání
Online magazín EDUzín píše o všem podstatném ve vzdělávání. Web www.eduzin.cz
nabízí denně zdarma jeden snadno dostupný původní text o výchově a vzdělávání
– doma, ve školách i mimo ně:

ČEZ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA
V PRAZE

Virtuálně v elektrárně – Skupina ČEZ nabíjí
vzděláním a pozitivní energií i v době pandemie

Nejudržitelnější univerzita v Česku

Skupina ČEZ má komplexní vzdělávací
program, který už téměř 30 let pomáhá
učitelům, studentům a školám při výuce
technických předmětů. Jeho součástí jsou
i prohlídky elektráren a informačních center, kterými ročně projde přes 200 000 lidí.
Kvůli pandemii jsou však nyní tyto prostory
pro návštěvníky uzavřeny.

V rámci České republiky ČZU obhájila
své prvenství v celosvětovém žebříčku UI
Green Metric World University Rankings
2020. ČZU v loňském roce uspořádala
CSR konferenci na téma Třetí role vysokých
škol a jejich odpovědnost vůči společnosti
a navrhla k akreditaci 59 nových studijních programů, v jejichž studijních oporách
lze najít prvky CSR. V kampusu ČZU přibyl
Pavilon tropického zemědělství disponující mnoha zelenými technologiemi. ČZU
ve svém kampusu zkompostovala 165 tun
bio odpadu, vysadila 30 stromů, více než
100 keřů, 1 000 trvalek a květnatou louku. Zejména v roce 2020 bylo patrné, že
společenská odpovědnost je vlastní nejen
zaměstnancům ČZU, ale také jejím studentům a univerzitním partnerům. Opatření
spojená s prevencí vzniku a šíření onemocnění covid-19 podnítila intenzivní spolupráci
všech zmíněných skupin.

ČEZ proto přišel s nápadem pozvat do
elektráren nejen studenty alespoň online.
Vznikl koncept bezplatných prohlídek Virtuálně v elektrárně. Cílem je srozumitelně
a zábavně vysvětlit principy výroby elektrické energie a fungování třeba i tak složitého
provozu, jakým je jaderná elektrárna.

EDUCATOR
Co nového ve vzdělávání?
Na takzvaných ostrůvcích pozitivní deviace je toho nového hodně. Od nejnovějších
technologií ve školách až po testování nestandardních výukových metod.
Česku jako celku toho ale zjevně ještě dost
chybí. Iniciativa Educator vidí problém na
úrovni celospolečenského vnímání statu
quo a vztahu k vzdělávání obecně. Hašení
problémů škol je pak často jen odvádění
pozornosti od problémů skutečného zákazníka – žáka.

inspirace pro rodiče na cestě za výchovou a vzděláním dětí

•

pozitivní zprávy o tom, jak lze proměnit
jednotlivé třídy nebo celé školy

•

tradiční témata vzdělávání, jako jsou přijímačky nebo maturity

•

řešení pro děti, které potřebují při vzdělávání zvláštní pozornost nebo péči

•

rozhovory se zajímavými osobnostmi
z Česka i ze světa

EDUzín je prostor pro každého, kdo se
zajímá o vzdělávání a rád čte chytré texty
psané s empatií vůči pestrému a širokému publiku čtenářů. Čím více lidí bude číst
EDUzín, tím lepší přehled budou mít o fenoménu vzdělávání, a to je důležité jak pro
jednotlivce, tak pro celou společnost.

Toho až tolik nezajímá, jestli škola má nebo

Online prohlídky se vysílají z moderního
studia, kde moderátoři spolu s odbornými
průvodci ukazují návštěvníkům reálné prostředí elektráren. Využívají k tomu virtuální
prohlídky, detailní 3D aplikace, názorná animovaná schémata a fotky ze zákulisí.
Exkurze pomáhaly studentům i pedagogům nejen ulehčit, ale také netradiční cestou zpestřit distanční výuku. Online prohlídky elektráren pořádá ČEZ rovněž pro
zájemce z řad veřejnosti, ale i pro dětské
domovy či domovy pro seniory. Díky tomu
může v této nelehké době kdokoliv z nich
vyrazit alespoň na virtuální výlet za poznáním, který je navíc nabije pozitivní energií.
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ROZHOVOR
BOB KARTOUS
K čemu má vést výchova a vzdělávání?
Jak život smysluplně prožít a ne jen přežít

Napsal knihu No Future. Aktuálně se v roli
ředitele Pražského inovačního institutu věnuje podpoře inovací ve vzdělávání,
byznysu a městském rozvoji. Jako mluvčí Českých elfů a spoluzakladatel spolku
Nelež aktivně vstupuje do diskuse o dezinformacích. A především řadu let informuje veřejnost o vzdělávání. Co oceňuje
na českém vzdělávacím systému a na
vzdělávacích organizacích? Co by škola neměla opomenout předat dětem do
života? A jak každý z nás může přispět
ke kvalitnímu vzdělávání? V rozhovoru odpovídá Bohumil Kartous.

Vy rád intelektuálně provokujete. Má provokace ve vzdělávání své místo?

Jak byste popsal malému dítěti učitele, na
kterého se má těšit ve škole?

Čeho by podle vás mělo být ve škole více,
aby děti byly lépe připraveny život?

Určitě, má tam své místo. Můj nejoblíbenější učitel, od kterého jsem se nejvíce naučil,
vždy přišel do posluchárny a prohodil něco
provokativního. I lidé, kteří byli obvykle zcela
neteční, najednou zpozorněli. Provokací
dokázal rozhýbat i mrtvé ryby. To byl ten
nejlepší stimul a pozvánka k uvažování,
přemýšlení. Nutno ale říct, že taková provokace musí být postavena na faktické bázi
a má mít přesah, nemá jít o samoúčelné
rádoby intelektuální provokace, za kterými
většinou najdete pouze nějakou stereotypní tendenci (bias).

V idealizované podobě jde o nesmírně
inspirativní kombinaci objevitele, hrdiny
a rebela. Jde o jungiánský archetyp, který
zosobňuje někoho, kdo je schopen dítěti
otevírat budoucnost. A působit na něj tak,
že se do školy těší.

Nepřidával bych nové předměty. Zakomponoval bych důležité cíle, zejména spojené
se sebepoznáváním, sociální rolí, participací,
občanstvím, kritickým uvažováním, do stávajících předmětů. Zejména bych se soustředil na to, jak vlastně docílit větší míry sebepoznání u dětí a mladých lidí. Jak u nich
posílit sebedůvěru, se kterou roste ochota riskovat a cokoliv podnikat, a následně
i míra převzetí odpovědnosti za své činy.

Jak je na tom s provokací náš vzdělávací
systém?
České vzdělávání je poněkud konzervativní. Proto je vhodné provokovat k uvažování
a zpochybňovat některé opěrné body, které
se nachází hluboko v minulosti.
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K čemu potřebujeme kvalitní vzdělávání?
To je vcelku nasnadě. Pokud bychom žili
v prvobytně pospolné společnosti nebo
nějakém kmenovém společenství, které
se živí sběrem a lovem, naše vzdělávání a výchova by spočívala v tom, že nutně
potřebujeme připravit budoucí generaci
na přežití spočívající v dobrých dovednostech lovu a sběru. A samozřejmě zajištění
elementárního bezpečí. Cíl vzdělávání se
v tomto ohledu nezměnil. Jen svět je dnes
mnohem složitější a komplexnější a musíme se na to přežití mnohem lépe připravovat. S civilizačním pokrokem by však výchova a vzdělávání měly vést děti k tomu,
aby život nejen přežívaly, ale naopak ho
prožívaly, nacházely v něm smysl, sebeuspokojení a seberealizaci.

Jste jedním z porotců letošních Cen
SDGs. Čeho si ceníte na vzdělávacích organizacích a projektech?
Cením si toho, že velmi často vstupují do
nelehkého prostředí, kde se učitelé považují
za profesionály, kteří žádnou pomoc nepotřebují. Líbí se mi, že přicházejí s tématy,
na které často školy ani nemají čas nebo
nejsou připraveny. Nejvíce oceňuji projekty a organizace, které se zaměřují na snižování nerovnosti přístupu ke vzdělávání.
Jde o nejpalčivější problém nejen českého
vzdělávacího systému.

15
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Co vám dělá radost v českém vzdělávacím
systému?

Jakou výzvou aktuálně žijete?
Role ředitele Pražského inovačního institutu je pro mne takovou posilující infuzí. Je
to stavění úplně nové a složité stavby, jejíž
statika je závislá na bázi, kterou nyní vytváříme. Je to takové vysoce racionalizované
dobrodružství. A pak také přemýšlím o psaní druhé knížky, kde bych více rozebral
10 hlavních oblastí rozvoje, které jsem nastínil v No Future. V časopise Ekonom začnou k jednotlivým oblastem vycházet
specializované přílohy, které vytvoří pro
navazující knihu základ.

Vážím si učitelů, kteří se snaží o určitou
progresi za velmi omezujících podmínek,
ve kterých pracují. Oni jsou pro mě každodenní hrdinové. Jsou to lidé, kteří ve své
práci často musí překonávat nějakou averzi
od svých kolegů, a přesto to dělají, protože
vědí, že to má smysl. Přál bych si, aby jim
bylo velmi hlasitě a často dáváno najevo,
jak důležití pro společnost jsou.

Jak každý z nás jako jednotlivec může přispět ke kvalitnímu vzdělávání?

- KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ -

JAK SE DO VZDĚLÁVÁNÍ
ZAPOJUJÍ DALŠÍ ČLENOVÉ
ASOCIACE SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI?
EY
EY má před sebou velkou výzvu: chce pozitivně ovlivnit miliardu lidí

Napsat dopis svým politickým zástupcům
na obecní, krajské i státní úrovni a zeptat
se jich, co udělají pro kvalitnější vzdělávání.
A dále je důležité začít u sebe a investovat
do svého vzdělávání, do svého seberozvoje.
Nejde o velké sumy, jako spíš o čas a energii.

Kruhy na hladině rybníka, které se objeví,
když do něj vhodíte kámen. Přesně tak funguje globální sociálně odpovědný program
EY Ripples. 300 000 zaměstnanců EY stojí
uprostřed tohoto kruhu a jejich vizí je do
roku 2030 předat své zkušenosti a dovednosti jedné miliardě lidí.

Jak by měl vypadat strom vzdělávacího života
podle Boba Kartouse? Na jakých kořenech stojí?
A kam se větví? Společně jsme zaznamenali
nejdůležitější vztahy.

Prvním krokem zaměstnanců EY ČR je
motivovat a inspirovat nastupující generaci prostřednictvím platformy 100mentors.
Studenti z celého světa tu mohou položit
otázku ze širokého spektra témat a oborů. Na ni pak od odborníků z EY dostanou
100vteřinovou odpověď formou videa.

Rodič + dítě

Ředitel + zřizovatel (obec, kraj)

Nejdůležitější výchovně-vzdělávací vztah je
mezi dítětem a rodičem. To nejpodstatnější
v lidském životě se děje v době, kdy člověk
do školy nechodí. Vliv na formování osobnosti má rodina. Rodiče jsou od počátku
hlavními vzory. Vztah k sobě samému se
nastavuje podle nejsilnější autority.

V současnosti chybí tzv. střední článek řízení ve vzdělávacím systému, a tak ho nahrazují zřizovatelé. Obce a kraje mají možnost
podporovat své školy nad rámec toho, co
dostává škola ze státního rozpočtu. Také
mohou školy podporovat formou center,
které zprostředkovávají další vzdělávání
pedagogů.

Student + rodič + učitel

Školy + stát

Vzdělávací systém funguje na principu trojúhelníku – student, rodič a učitel. A ty dvě
strany učitel a rodič si musí uvědomit, že
třetí strana, tedy dítě, je to nejdůležitější. Jde
především o něj, o jeho vývoj a vzdělávání.

A teď o roli státu. Stát určuje obsah vzdělávání ve veřejných školách a do značné míry
vynucuje účast ve vzdělávání. V současném vzdělávacím systému máme povinných 9 let základní školy a 1 rok mateřské
školy. A jeho druhá důležitá úloha je míra
investování do vzdělávání.

Učitel + ředitel
Velmi důležitý vztah je mezi učitelem a ředitelem. Ředitelé ovlivňují celou školu. Nastavují atmosféru a říkají, co je podstatné.
Proto je důležité, aby se věnovali svým učitelům ve škole, protože učitel je klíčovým
faktorem ve vzdělávání. Díky takto nastavenému pozitivnímu vztahu mohou učitelé
o sebe i více dbát a věnovat se seberozvoji.

Student pedagogiky + fakulta
Důležitý je také vztah mezi nastávajícím učitelem a fakultou, kde studuje. Vysoké školy
jsou velmi autonomní instituce a je na nich,
jak se rozhodnou a jakou měrou se budou
reformovat k tomu, aby pro vzdělávání dětí
vybíraly a připravovaly ty správné budoucí
učitele – ty objevitele, hrdiny a rebely.
16

Kromě mladých lidí podporuje program EY
Ripples i rozvoj rostoucích podniků, které
dbají na udržitelnost, a chování, technologie a obchodní modely, které chrání přírodu
a přinášejí nové obchodní příležitosti.

INSTITUT H21
Školní Pébéčko pomáhá žákům zlepšovat
prostředí jejich školy
Žáci nejlépe vědí, co jim ve škole chybí a co
je potřeba zlepšit. Díky online aplikaci Školní
Pébéčko (participativní rozpočet) mají příležitost zapojit se do rozhodování o využití
části školního rozpočtu, a to i při distanční
výuce. Žáci základních i středních škol vystupují ze své pasivní role a přicházejí s nápady,
na co peníze využít. Přispívají k rozvoji školy,
zatímco se zábavnou formou učí společenské odpovědnosti, týmové práci a finanční
gramotnosti. Při tvorbě návrhů rozvíjejí kreativitu a kritické myšlení, zatímco v kampaních
na jejich podporu trénují argumentaci a veřejný projev. Vítězné projekty vybírají v hlasování, které je v praxi učí demokratickým principům. Školní Pébéčko je tak lépe připraví na
dospělý život, zlepšuje prostředí školy a rozvíjí dobré vztahy mezi žáky, učiteli i rodiči.
17
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INEX-SDA

MARY‘S MEALS ČESKÁ REPUBLIKA

NADAČNÍ FOND EDUZMĚNA

INSPIRIT – Dobrovolnictví do škol

Výživná porce jídla pro každé dítě

Cesta k lepšímu vzdělávání

Organizace INEX-SDA se zapojila do projektu INSPIRIT, který funguje v rámci programu Eramus+. Cílem projektu je dokázat především vysokým školám, že vedení
mezinárodního workcampu (1 až 3 týdny
trvající dobrovolnický projekt) je významným učebním procesem a prostorem pro
získávání dovedností užitečných jak pro
osobní, tak profesní život. Projekt tak aktivně usiluje o to, aby vedení workcampů bylo
pro studenty uznatelnou praxí nebo stáží.
Přínos „campleaderství“ je demonstrován
formou kvalitativního výzkumu, který měří
dopad zkušeností a rozvoj kompetencí studentů. Výzkum běží do konce roku 2021,
a proto INEX-SDA nyní vyzývá všechny studenty českých univerzit, aby se do projektu
též zapojili a podíleli se tak osobně na formálním uznání dobrovolnictví na vysokých
školách.

Mezinárodní dobročinnou organizaci Mary’s Meals založil v roce 2002 skotský filantrop Magnus MacFarlane-Barrow. Jejím
cílem tehdy bylo, aby žádné dítě na světě
nemuselo hladovět, proto zavedl projekty
školního stravování. V ČR se tato myšlenka
uchytila až v roce 2018, kdy vznikla pobočka v Brně. V současné době organizace sytí
více než 1,8 milionu dětí v 19 zemích třetího světa. Každé dítě dostane denně jednu
výživnou porci jídla, přičemž jeho výdej je
vázán na školy. To má pozitivní dopad na
životní úroveň dětí a zvyšuje to tak jejich
uplatnitelnost v dospělém životě. Podle
údajů UNICEF se například výrazně zlepšila
soustředěnost dětí ve škole i jejich zájem
o vzdělávání. Není náhodou, že symbolem
kampaně se v ČR stal učitel národů Jan
Amos Komenský.

Eduzměna byla založena v prosinci 2018
s cílem připravit a uskutečnit změnu vzdělávacího systému. Cílem je vytvořit funkční
a udržitelný model rozvoje vzdělávání, který
zlepší vzdělávací výsledky žáků a sníží rozdíly mezi školami. Aby se systém změnil, je
potřeba dostat k jednomu stolu všechny,
kterých se vzdělávání týká: učitele, ředitele, rodiče, děti, zřizovatele, podnikatele
a zástupce veřejné správy. Nyní Eduzměna realizuje pilotáž v regionu velikosti obce
s rozšířenou působností – na Kutnohorsku.
Zároveň spolupracuje s dalšími regiony.
Celý proces bude následně vyhodnocen
a rozšířen do dalších regionů. V roce 2030
bude model ve 20 % regionů ČR. Více na
www.eduzmena.cz, www.eduzmenaregion.cz
a na Facebooku a LinkedInu.
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DENISA DĚDIČOVÁ
lektorka a konzultantka pro GrowJOB Institute, zakladatelka projektu Hodnotový
učitel

ŠKOLA ŽIVOTA
Učení rozhodně není mučení. Pokud se tedy vezme za správný konec.
Pokud se řídíte heslem J. A. Komenského, že „škola má být hrou“, jakákoliv informace vám dobře zůstane v paměti. A navíc s ní budete mít spojený
zážitek. Co by Daniel Pražák a Denisa Dědičová poradili svým studentům,
at’ už se jedná o děti, dospívající či dospělé? A čím by motivovali své kolegy učitele?

Na co při vzdělávání děti nemají zapomenout? Jak se dá cokoliv naučit efektivně?

DANIEL PRAŽÁK
učitel na ZŠ, mluvčí hnutí Otevřeno, doktorand na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání

Nevím, jak se dá cokoliv naučit efektivně.
Vím ale, že pokud v dané věci vidíme smysl,
jde nám cokoliv mnohem lépe. Tedy – neměli bychom zapomenout ukazovat smysl
toho, co se učíme. A pokud máme my jako
učitelé pocit, že na takovou otázku neumíme odpovědět, pak bychom měli zvážit,
jestli je nutné danou věc učit.

Co je pro vás důležité při vzdělávání dětí?
Co jim chcete předat?
Chci jim předat to, že v objevování je krása.
Jako učitelé se máme dívat za okraje stránek v učebnici a ukazovat žákům svět ve
všech jeho barvách. A ještě lépe ty učebnice úplně odložit. V každém předmětu
můžeme najít příležitosti pro to, abychom
rozvíjeli potenciál našich žáků – pomohli jim
najít jejich silné a slabé stránky. Pomoct jim,
aby poznávali sami sebe.

Neměli bychom zapomenout na to, že
ve škole jsme proto, abychom dělali chyby. Nemáme chyby trestat (ani ty svoje!),
ale máme chyby ukazovat jako příležitost
k učení. Máme vytvořit ve třídě bezpečné
prostředí, ve kterém se právě takové učení
může dít.

Jak předcházet syndromu vyhoření u učitelů?
Nejsme stroje. Uplynulý rok nám to ukázal
ještě víc než kdy dříve (ale z předchozích
let víme, že více než 60 % učitelů vykazuje
znaky syndromu vyhoření). Je důležité najít
si čas na sebe, na odpočinek, na „upuštění
páry“. Duševní zdraví by mělo být na prvním
místě, i když k tomu naše práce (stejně jako
každá jiná pomáhající profese) úplně nevybízí. Nakonec, pokud nebudeme v pohodě
my, nebude v pohodě ani naše výuka. A tím
pádem ani děti v ní.

Co je pro vás důležité při vzdělávání dospělých? Co jim chcete předat?
Při vzdělávání dospělých je pro mě důležité, aby dlouhodobě uměli hledat, vybudovat a udržet motivaci v jakékoliv činnosti.
Ať se učí, co se učí, tak aby u toho vydrželi
dlouhodobě a nebyl to jen výstřel do tmy
a chvilkové vzplanutí. Ve svých kurzech pomáhám účastníkům být tou nejlepší verzí
jich samotných, napříč různými tématy.
Proto se jim snažím předat zejména praktické nástroje, které mohou používat každý
den, aby si dokázali z dlouhodobého hlediska pomoct sami. Převezmou tak zodpovědnost za své vlastní vzdělávání, zvyšují
svou motivaci, a tím i šanci na úspěch.
Druhá věc je změna nastavení mysli. Pomáhám jim budovat tzv. růstové myšlení,
které je zásadní v přístupu ke vzdělávání.
Ve chvíli, kdy si budete myslet, že „ale já nemám talent na jazyky, já se tu angličtinu nikdy nenaučím“, tak to tak doopravdy bude.
Pokud budete ke vzdělávání přistupovat
s růstovým nastavením mysli, tak jste na
správné cestě. Bez toho jakýkoliv posun
není možný.

byla hlavní myšlenka? Co bylo doopravdy důležité? Co byly hlavní pojmy? Vysvětlete to na nějakém příkladu.
3. Plánujte tzv. učební cykly. „Budu se učit,
až mi zbyde čas“, to není efektivní metoda. Plánujte pravidelné učební cykly,
udělejte si z nich návyk. I kdyby to měla
být třeba jen hodina denně. Všechno se
počítá. Tam můžete použít třeba aplikaci
Forest.

Na co při vzdělávání dospělí nemají zapomenout? Jak se dá cokoliv naučit efektivně?
Existuje pár technik efektivního učení, které může používat každý z nás. I ti, kteří na
učení takzvaně „nemají čas“. Většina lidí, se
kterými pracuji, vám řekne, že jsou časově
velmi vytížení a že na vzdělávání mají opravdu málo času. Moje první otázka je vždycky
„z čeho se nejčastěji učí“ a ta následující je
hned „proč se něco učí“. A podle toho se jim
snažím přiblížit metody, které by danému
člověku mohly být přínosem. Vám představím tři, které jsou prospěšné pro všechny.
1.

Jak předcházet syndromu vyhoření u učitelů?
Myslím, že odpovědí je udržet si vlastní
nadšení a zvídavost. Učitelé jsou v naprosté většině skvělí. Mají spoustu znalostí,
schopností a informací, které chtějí studentům předat. To, co jim dá ale nejvíc, je to, že
v nich někdo vzbudí zájem, nadchne je pro
obor, pro to, aby mu chtěli, a ne jen museli, rozumět. Proto věřím, že čím více vnitřní
motivace si dokáží vytvořit a udržet, tím
lepší učitelé budou. Vždy je důležité hledat
cesty, jak si svou práci zpříjemnit, aby vás
pořád ještě bavila. Čím víc baví vás, tím více
bude bavit i ostatní. V rámci prevence proti
vyhoření doporučuju ještě pravidelný odpočinek, psychohygienu a orientaci na pozitiva.

Naučte se tzv. aktivnímu čtení. To znamená, že když čtete, tak s textem aktivně pracujete. K tomu můžete zvolit metody, jako je například metoda
I.N.S.E.R.T., kdy pomocí jednoduchých
značek text vyhodnocujete, líp se soustředíte, a tím si i více pamatujete.

2. Využijte metodu shrnování. Když dočtete kapitolu v knize, dokoukáte jednu lekci
online kurzu nebo zhlédnete dokument,
tak jděte a zkuste to někomu svými slovy převyprávět. I kdyby to měla být vaše
kočka. Zkuste říct, o čem to bylo. Jaká
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JAK SE ZAPOJUJÍ DO
ROZVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ
DALŠÍ NAŠI ČLENOVÉ?
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TEREZA, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Učení bádáním a tvořením
Abychom čelili globálním výzvám 21. století
a zároveň dětem vrátili chuť se vzdělávat,
musíme změnit, co a jak se ve školách učí.
Představte si jinou školu. Plnou objevování, hry a pohybu. Školu, kde se děti učí také
venku v přírodě a v reálném světě. Kde se
zvídavost, tvořivost a vědecké myšlení rozvíjí vlastním bádáním, tvořením a děláním
vědy. Kde není třeba přednášet o problémech světa a životního prostředí, protože
studenti sami hledají jejich řešení ve svém
okolí.
TEREZA dláždí cestu k takovému učení, které děti nadchne, protože jim přináší
hluboké poznání, vlastní zapojení a radost
z toho, že vytvořily něco smysluplného, pro
sebe či pro společnost. Ta změna je možná
a už přes 1 000 českých škol to s TEREZOU zkouší v ucimesevenku.cz,
ekoskola.cz, badatele.cz a dalších programech na terezanet.cz.

TOULCŮV DVŮR
Netradiční vzdělávání o klimatu

SAP
SAP poskytuje grant pro DofE a podporuje
tak rozvoj digitálních dovedností mládeže
SAP v České republice podporuje program
The Duke of Edinburgh‘s International
Award Czech Republic (DofE) a financuje projekt „Worldready Together. Preparing
young generation for the digital era“. Cílem
je ukázat mladým lidem, že programování,
IT a moderní technologie mohou mít velmi
pozitivní dopad na jejich budoucí kariéru
a rozvoj. Absolventi programu získají certifikát uznávaný mnoha univerzitami a společnostmi po celém světě.

Zaměstnanci společnosti předají své zkušenosti a připraví na moderní digitální éru
180 studentů ze šesti středních škol. První
workshop proběhl na Střední průmyslové
škole v Kutné Hoře a věnoval se tématu
Python Server a API. Další přednáška na
Gymnáziu Česká Lípa měla za cíl ukázat
dívkám, že programování není jen pro kluky.
Na přednášku navázal workshop věnovaný
práci s Android aplikacemi.
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V pandemickém roce vznikla netradiční
vzdělávací aktivita pro rodiny – venkovní úniková hra Čas zvratu. Únikovka nabízí
hravou a spolupracující formou poznání
i možnosti řešení čtyř globálních problémů
(získání energií, hospodaření s vodou, znečištění a biodiverzitu). Fyzicky nenáročná,
ale svižná hra procvičí nejen duchapřítomnost, odhad, důvtip a spolupráci, ale také
trpělivost týmu a znalosti. Každá oblast má
dva úkoly zaměřené na týmovou spolupráci a získání informací a znalostí. Po splnění
úkolů se účastníci dostávají k dalšímu dílu
mapy, číselnému kódu a dalším indiciím.
Úniková hra nenásilnou formou podporuje
zájem o problematiku trvalé udržitelnosti
a zavádění adaptačních opatření na změny
klimatu do praxe.
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ZČU V PLZNI
Podnikatelským duchem a nápady k udržitelnosti
Centrum podnikání a udržitelnosti (CPU)
působí na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni.
Podporuje studentské podnikatelské nápady a rozvíjí na celé univerzitě myšlenku udržitelnosti. Příkladem je zapojení do výzvy
Think out of the Box, kdy se Centrum podnikání a udržitelnosti ve spolupráci s Dopper Foundation rozhodlo přestat používat
na pracovišti balenou vodu.
Další aktivitou CPU je experimentální způsob výuky Amazing Business School, při
kterém studenti doslova za pohybu inovativním způsobem tvoří, vyvíjí a experimentují s novými, udržitelnými byznys koncepty. Procestují několik měst a na myšlence
pracují s několika partnery. Vytváří a sdílí
tak cestu k udržitelným produktům a způsobům chování.

VYSOKÁ ŠKOLA PRIGO

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE
A MANAGEMENTU

Inspirace bez omezení

Startup VŠEM hledá projekty, které pomůže nastartovat

Vysoká škola PRIGO hrdě naplňuje cíl SDG
4 – Kvalitní vzdělání. V roce 2020 byla
studentovi Janu Melicherovi (Vysoká škola PRIGO) udělena Cena ministra školství,
mládeže a tělovýchovy za mimořádné
činy studentů. Honza je od dětství v důsledku dětské mozkové obrny a následné
kvadruparézy upoután na invalidní vozík.
Na jaře 2020 se vedle studia zapojil do
dobrovolnické činnosti v nemocnici v Havířově, kde ochotně pomáhal při zajištění
následné péče o hospitalizované pacienty
a byl personálu velmi nápomocen při zvládání agendy spojené se zadáváním zdravotních záznamů pacientů do nemocničního systému. Vysoká škola PRIGO si velice
váží studentů, jako je Honza, kteří svými
aktivitami inspirují své okolí a dokazují, že
žádná omezení nám nemohou zabránit
v plnění našich snů.

Vysoká škola ekonomie a managementu
se snaží podpořit každého, kdo má zajímavý nápad a rád by založil vlastní byznys. StartUp VŠEM je prostorem pro práci,
setkávání, inovace, osobní rozvoj a rozvoj
podnikání, který funguje při Vysoké škole ekonomie a managementu. Poskytuje
možnost začínajícím podnikatelům rozjet
svůj byznys nebo proměnit dobrý nápad
v úspěšný výsledek. Startup VŠEM nabízí získání nových kontaktů, konzultace
s odborníky napříč obory a zázemí plně
vybavených kanceláří, kde už vznikl nejeden úspěšný projekt! Ty nejlepší projekty,
které projdou Startupem VŠEM, mají možnost získat finanční podporu až do výše
2 000 000 Kč.

Ať už jste jednotlivec, státní zaměstnanec, firma,
či škola hledáme právě vás!
Vyberte si dobrovolný závazek, na kterém si
vyzkoušíte udržitelnější způsob života
a zaznamenávejte si své pokroky.

Udržitelný rozvoj je
záležitostí každého z nás!
Dobrovolný závazek
můžete přijmout na:
www.cr2030.cz/zavazky

Zkuste omezit jednorázové plasty, auto vyměňte
za kolo, zaměřte se na udržitelné potraviny, sázejte
stromy, či dejte druhou šanci starému textilu!
Fantazii se meze nekladou!

24

25

- ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT -

- ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT -

ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT

PÉČE O ZDRAVÍ

Jakým způsobem si děti cení svého zdraví?
Co pro ně znamená „kvalitně žít“? Odpovídají děti
z organizací Dobré víly dětem a Bátor Tábor.

Zdraví máme jenom jedno. Je to priorita. Když
onemocníme, když se nám stane nějaký úraz, vše jde
stranou a staráme se o to, abychom byli opět v pořádku.

 e se o sebe a o svoje zdraví starám a peŽ
čuju.

Co můžeme udělat pro své fyzické a duševní zdraví? Jak o sebe dlouhodobě správně
pečovat?

žení znamének. Neopomíjejte také všechny
důležité preventivní prohlídky
www.preventivniprohlidka.cz.

FYZICKÉ ZDRAVÍ

Jaké kontroly si mám hlídat a na co se při
nich lékařů ptát?

Chodím na procházky s naším pejskem,
abych byla na vzduchu a dýchala kyslík. Rodina a kamarádi, protože je důležitý,
v čem vyrůstáme a žijeme. Ze zdravotního
hlediska jsou důležité procházky. Vážnou
nemocí život nekončí a začíná tím jen nová
etapa a nesmí se to vzdávat.

LUCIE ŠTEKLOVÁ
CMO Loono

V České republice by měl každý člověk
navštěvovat svého praktického lékaře 1x
za 2 roky. Na preventivní prohlídce se pak
s lékařem řeší rodinná a osobní anamnéza,
lékař by měl zkontrolovat krevní tlak, BMI,
zrak, sluch i znaménka. Obvykle před návštěvou absolvujete odběry krve a moči,
které lékař na pravidelné prohlídce také
hodnotí. Měli byste spolu projít i platné
očkování a od 40 let vám pravidelně natočí
také EKG.

Jak pečovat o své fyzické zdraví? Co dělat
preventivně?
Do tzv. primární prevence řadíme zdravou
a vyváženou stravu, kvalitní spánek (7–9
hodin), pravidelný pohyb (30 minut optimálně 5krát týdně) a odpočinek. Důležité je
také nekouřit a vyhýbat se užívání alkoholu!
Tabák a alkohol způsobuje celou řadu závažných onemocnění.

Důležitá prohlídka je také u zubaře (1x ročně, i když si vás zubař obvykle pozve 2x
ročně) či u kožního lékaře (též 1x ročně).
Ženy by neměly opomíjet navštívit jednou
za rok také gynekologa, který provádí stěr
z děložního čípku (tzv. cytologie) a vyšetření kolposkopem. Díky této metodě lze včas
diagnostikovat možnou rakovinu děložního čípku. Gynekolog pak k vyšetření může

Do svých pravidelných návyků, podporujících preventivní chování, by měl každý
zařadit také samovyšetření, ať už v případě
žen prsou či u mužů varlat. Nezapomínejte
také na očkování, důležitá jsou i ta dobrovolná, např. proti viru HPV, který může způsobit rakovinu děložního čípku (očkovat by
se měli i muži, protože jsou častějšími přenašeči). Důležité je také pravidelné prohlí-
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použít též ultrazvuk. V pozdějším věku pak
ženy (45+) 1x za 2 roky navštěvují také mamografické vyšetření, kterým se provádí
screening rakoviny prsu.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Muži by pak při potížích nebo preventivně
po padesátce měli navštěvovat urologa,
kde lékař vyšetří varlata, prostatu či ledviny.

Jak máme pečovat o své duševní zdraví?
Co můžeme dělat preventivně?

MARIE SALOMONOVÁ
zakladatelka Nevypusť duši

V péči o duševní zdraví je nejdůležitější najít
si to, co každému z nás vyhovuje nejvíce.
A zmapovat si, co nám dělá radost, co nás
vždy uklidní, jak se dokážeme zrelaxovat
apod.

Jelikož nám chodí na toto téma spoustu
dotazů, dali jsme dohromady Loono rozcestník prevence – www.loono.cz/rozcestnik-prevence, kde si stačí zadat věk a pohlaví a vyjede vám, na které prohlídky máte
nárok a co dalšího můžete pro své zdraví
udělat. Součástí jsou samozřejmě i naše
apely na samovyšetření, které jsou důležitým prvkem prevence každého z nás.

Do správné péče o duševní zdraví patří
kvalitní a dostatečný spánek. A ideální je,
aby byl i pravidelný. Dále jde o pravidelný
pohyb. Nemusí jít nutně o vrcholový sport
nebo běhání maratonů, může to být pravidelná rychlá procházka. Určitě tam patří
i udržování vztahů, a to spíše z hlediska
kvality než kvantity. Nepočítá se počet přátel na Facebooku a počet sledovatelů na
Instagramu, ale jde spíš o to, jak hluboké
vztahy máme a jestli jde o vztahy s lidmi,
kterým můžeme zavolat i ve 3 ráno, když
nám není dobře.

A co se týče toho, na co se ptát? Nebojte
se zeptat na cokoliv, co vás zajímá (popř.
z čeho máte obavy). Lékař by vás měl vyslechnout a doporučit vám nějaké řešení, popř. dovysvětlit to, co vám třeba není
jasné. Nebojte se vyměnit lékaře, pokud se
svým nejste spokojení nebo máte dojem,
že vašemu problému nevěnuje tolik pozornosti, každý má právo na druhý názor.
Důležité je však také vědět, kde je hranice
a chovat se k lékařům s úctou, ani oni to
nemají ve své práci jednoduché.

To, co je důležité také zdůraznit v době
pandemie, je střídmost v přijímání zpráv.
Netrávit tolik času díváním se na tiskové
konference nebo scrollováním facebookové zdi. Ale vyhradit si na to jen určitý čas

Více se dozvíte na www.loono.cz.
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během dne, třeba půl hodiny denně, kdy si
přečtu zprávy, podívám se na nějaké video
a pak to zase vypnu. Protože těch zpráv
se na nás valí moc. Je jasně prokázáno, že
přijímání zejména těch negativních zpráv
v nás vyvolává duševní nepohodu.

Pro děti, dospívající a studenty do 26 let
je to Linka bezpečí na čísle 116 111. Funguje nonstop a je zcela anonymní a zdarma.
A pro dospělé je to Linka první psychické
pomoci 116 123. Je také zdarma, anonymní
a funguje nonstop. Jedná se o velmi dobře
dostupnou, i když spíše jednorázovou pomoc.

Důležité je také být na sebe hodný a mluvit
k sobě v těžkých situacích jako k dobrému
příteli. A nenadávat si.

Pokud ale potíže přetrvávají déle, tak je
dobré buď zajít za svým praktickým lékařem, pokud k němu máte důvěru, a nechat
si doporučit psychoterapii nebo návštěvu
psychiatra. A stejně tak se v obou případech můžete objednat sami. A pokud se
budete objednávat sami, tak doporučuju si
vyzkoušet, zda vám daný psychoterapeut
či psychiatr vyhovuje.

Další důležitou součástí zdravé psychohygieny je umět poznat, kdy už mi není dobře
a kdy se potřebuju svěřit někomu blízkému
nebo i vyhledat pomoc odborníka.
Toho všeho se dá dosáhnout, když se člověk bude o své duševní zdraví dlouhodobě
zajímat. Bude sledovat, které věci mu dělají
dobře a které ne. Je dobré si najít koníčky,
zájmy, které nám dělají radost. A pokud je
kvůli pandemii nemůžeme dělat, tak je nahradit a najít si nové zájmy. A ideálně mimo
obrazovky.

Návštěva odborníka není nic, za co by se
měl člověk stydět. Není to známka slabosti.
Naopak. Je to známka velké síly a emoční
vyspělosti.
Kontakty na služby v péči o duševní zdraví
najdete na stránkách Nevypusť duši nebo
opatruj.se.

Jak se zachovat a kam se obrátit, když mi
není duševně dobře?
Pokud to trvá už nějakou delší dobu a nepomáhá svěřit se někomu blízkému nebo
to není možné, tak pomáhá zavolat na některou z linek důvěry. To je teď ta nejrychlejší cesta, jak se dostat ke krizové pomoci.
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JAKÝM ZPŮSOBEM SE O ZDRAVÍ
A KVALITNÍ ŽIVOT STARAJÍ
ČLENOVÉ ASOCIACE
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI?
AGENTURA 1YEAR
AND MORE PRODUCTION
Spolu a zdravě díky očkování
Agentura 1Year and More Production se,
coby člen iniciativy Cesta ven, zapojila
v minulých měsících do příprav celonárodní
kampaně na podporu očkování Udělejme
tečku za koronavirem. V každém kraji, městě, obci jsou stovky firem a podnikatelů,
kteří kvůli epidemii ztratili kontakt se svými
zákazníky. A ti zase už dlouhé měsíce nemohou navštěvovat své oblíbené provozovny nebo kupovat produkty, které mají
rádi. Pro obě strany je očkování příležitostí
k tomu, aby k sobě opět mohly najít cestu. A prvním místem opětovného shledání
může být očkovací centrum. Řešení nabízí
display umístěný ve vybraných očkovacích
centrech, umožňující bezpečnou, bezkontaktní komunikaci a prezentaci formou
vzorků nebo video prezentace. Projekt
nemá komerční charakter, poběží nejméně
do konce léta a zájemci se mohou hlásit na
info@1year.cz.

APLIKACE ZÁCHRANKA

ARANŽÉRIE

Videohovor pro rychlou pomoc a záchranu
života

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 Aranžérie
nacházejí lidé s epilepsií, pečující maminky
a senioři. Když přišli během epidemie o většinu zakázek, napadlo je, že budou klientům v domovech seniorů posílat pugety
k narozeninám. Ale bez dárců to nepůjde.
Proto v Aranžérii rozjeli kampaň na Darujme.cz.

V červnu 2020 se týmu aplikace Záchranka podařilo přijít s novinkou, která záchranářům umožňuje nahlédnout na místo
nehody dříve, než k němu dorazí. A to prostřednictvím videopřenosu. Nová technologie doplňuje standardní proces kontaktování zdravotnické záchranné služby, ať už
pomocí klasického telefonátu na linku 155,
nebo přes aplikaci Záchranka. O tom, zda
je třeba videohovor zahájit, rozhoduje vždy
operátor tísňové linky. Pokud je videopřenos žádoucí, pošle operátor volajícímu SMS
s odkazem, po jehož otevření se člověk
v nouzi spojí se záchranáři jak prostřednictvím videa, tak chatu. Původní telefonické
spojení i nadále běží na pozadí. Novinka je
dostupná všem, kdo mají telefon s kamerou a přístupem k internetu. Videohovory
jsou užitečné například při hromadných dopravních nehodách, jde-li o volající s vadou
sluchu nebo pokud je potřeba asistovat při
první pomoci.

ANDĚL STRÁŽNÝ
Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mě ve
dne v noci
Organizace Anděl Strážný, z.ú. poskytuje
od roku 2011 komplexní, nepřetržitou tísňovou péči pro seniory, dlouhodobě nemocné
a osoby v krizi. Cílem organizace je umožnit
klientům co nejdéle zůstat žít doma, tam,
kde to znají a mají rádi. Anděl Strážný je
jedinečná služba, která chrání zdraví a životy. Dispečink tísňové péče funguje nonstop a klienti tak mají neustálý dohled. Ten
s sebou přináší psychickou úlevu jednak
pro klienty a dále pro jejich rodiny. Odpadá
strach z toho, že když se něco stane, tak
nepřijde pomoc. Ne vždy musí být nutným
řešením pobytové zařízení. Pokud klienti
chtějí zůstat bydlet ve svém domově a zároveň chtějí mít pocit jistoty a bezpečí, tak
je Anděl Strážný skvělým řešením.
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Dárce → lidé s epilepsií → babi a děda = radost + radost + radost
Dárce zadá jednorázový nebo trvalý příkaz
na Darujme.cz. Aranžérie každý měsíc vybere s partnerskými domovy seniorů klienty, kteří mají jubileum, a dílna připraví kytici jenom pro ně. Dárce tak pomůže 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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ASOCIACE GENOVÉ TERAPIE

BALANCE CLUB BRUMLOVKA

BÁTOR TÁBOR

ČESKÁ CENTRA

Pacientská organizace na podporu vědy
a výzkumu léčby vzácných onemocnění

Za sportovním výkonem i odpočinkem

Bátor Tábor průkopníkem virtuálních táborů

Balance Club Brumlovka je exkluzivní členský klub, který patří mezi špičku českých
fitness a wellness center, a to i díky nedávné rozsáhlé rekonstrukci. Moderní podobu
získalo celé wellness s bazénem, ale třeba
také recepce.

Nadace Bátor Tábor je středoevropská
nezisková organizace poskytující zážitkovou terapii pro vážně nemocné děti a jejich
rodiny. Dosud nadace pomohla více než
10 000 dětem a jejich rodinným příslušníkům na terapeutických táborech, nemocničních programech nebo virtuálních událostech.

Chůzí proti stresu: Společná výzva zaměstnanců Českých center aneb Kdo nachodí
nejvíce kroků?

I nekomerční základní výzkum může mít
pro společnost větší přínos než jen lidské poznání. S touto myšlenkou jsme se
rozhodli před třemi lety podpořit základní
výzkum vzácných onemocnění. Navíc poznatky, které výzkumný tým přinese, mohou v budoucnu pomoci komukoli z vašeho
okolí na léčbu nemocí, jako je třeba například diabetes nebo Alzheimerova choroba.

Hlavním posláním Balance Clubu Brumlovka je určovat směr zdravého životního
stylu, aktivního odpočinku a naučit dnešní
„uspěchané“ lidi vytvořit si harmonii/balanc mezi tělem, duší a myslí. Nezaměřuje
se tedy pouze na sportovní výkonnost, ale
také na služby v oboru wellness. Členové
klubu mohou využít řady služeb, mezi které
patří osobní trénink, Fyzio Care, diagnostika nebo široká nabídka skupinových lekcí.
Atraktivní je také odpočinek ve wellness
s novým 25metrovým nerezovým bazénem, vířivkou, saunami, parní lázní a sluneční terasou. Členové se také mohou
nechat rozmazlovat masáží či luxusním
tělovým rituálem.

Jako pacientská nezisková organizace se
v České republice podílíme zcela unikátním
způsobem na podpoře výzkumu a rádi bychom proto navázali spolupráci se společnostmi, které smýšlejí stejně jako my. Nechceme z vybraných peněz podpořit jedno
konkrétní dítě, ale chceme změnit budoucnost nevyléčitelných pacientů a jejich rodin.
Spojte se s námi a my vám poradíme, jak
se i vaše společnost může stát součástí
zásadních objevů v oblasti medicíny.

Už více než rok tráví mnozí svůj čas převážně doma, často u svých počítačů, a procházky po okolí či do přírody jsou jejich jediným aktivním pohybem. Protože má chůze
blahodárný vliv nejen na fyzickou schránku, ale odráží se pozitivně i na stavu mysli,
rozhodli se zaměstnanci Českých center po
celém světě pro vzájemnou motivaci udělat
něco pro své zdraví a uspořádali v dubnu
měsíční „chodící“ výzvu.

Dětem bojujícím s chronickou nemocí
poskytuje „jiný druh uzdravení“: na programech mohou zažít výzvy a zábavné aktivity
v bezpečném prostředí, navázat nová přátelství a budovat si sebeúctu a sebevědomí. Všechny programy jsou zdarma a jsou
organizovány rozsáhlou komunitou Bátor
Tábor dobrovolníků.

Zapojení bylo vskutku fenomenální: společně nachodili v přepočtu úctyhodných 5 592
kilometrů, což se dá přirovnat k pěší túře
z Gibraltaru přes Prahu až na sever Norska.
Bonbónkem pak byly krásné fotky pořízené
na procházkách zachycující probouzející se
jaro v různých koutech světa. Ačkoliv výzva
již skončila, jistě nebude poslední.

Kvůli pandemii covidu-19 tým nadace vyvinul několik terapeutických programů,
kterých se děti můžou zúčastnit z bezpečí
svých domovů. Bátor Tábor se stal průkopníkem v organizaci virtuálních táborů a online nemocničního programu ve FN Motol.
Zároveň nadace rozšířila pomoc na další
skupiny dětí trpících cystickou fibrózou
nebo svalovou dystrofií.
Poslání Nadace Bátor Tábor můžete podpořit i svými sportovními výkony v rámci projektu Tým Odvahy. Pojďte pomáhat
spolu s námi.

32

33

- ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT -

- ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT -

PILÍŘ ZDRAVÍ – STRAVA

ČESKÁ POŠTA
Konec papírových stravenek zachrání ročně
deset stromů

V této rubrice si postupně uvedeme čtyři základní pilí ře zdraví.
Jde o spánek, vztahy, stravu a pohyb. Co můžeme udělat pro to,
aby náš život byl lepší a kvalitnější? Co můžeme dodržovat
i změnit, abychom se cítili dobře a byli zdraví?

Česká pošta je jedním z největších zaměstnavatelů v České republice. Pracuje zde
více než 28 000 lidí a všichni v rámci benefitů dostávají stravenky. V roce 2019 jsme
spustili projekt nahrazování papírových
stravenek elektronickými a v loňském roce
jsme jej dokončili. Jen pro představu: ročně
bylo na České poště v oběhu 6,5 milionu
papírových stravenek, které se vydávaly na
4 500 místech po celé republice. Kromě
úspor v celém distribučním řetězci se nám
tímto krokem podařilo zachránit ročně 10
vzrostlých 120letých stromů. Dokončením
tohoto projektu jsme přispěli ke zvýšení
ochrany zdraví v době epidemie covidu-19.
Žádné papírové stravenky z ruky do ruky,
ale platba je praktikována bezdotykově,
pouze přikládáním eKarty k terminálu.

Hydratace je základ

Začněme s tím, že pro své zdravé fungování, pro svůj mozek potřebujeme dvě základní věci. Kyslík a energii ze stravy. A jak by ta
strava měla vypadat? Jaké potraviny svému tělu máme dopřát a čemu bychom se
měli spíše vyhnout?

Naše tělo je ze 75 % tvořeno vodou. Běžně
se doporučuje vypít osm sklenic tekutin za
den. Jak ovšem trávíme většinu času doma
v karanténě, nejsme tolik žízniví a často
zapomínáme tekutiny doplňovat. Je proto
důležité na správný pitný režim pamatovat a dostatečně tělo hydratovat. Pro lepší
chuť a zvýšení nutričních hodnot můžeme
do vody přidat plátek citronu, pomeranče
nebo okurky. Vyvarujme se především nápojů s vysokým obsahem cukru.

Na zdraví!
Správnou odpovědí je umět poslouchat
své tělo, co mu dělá dobře a nic nepřehánět. Není třeba ze svého jídelníčku vyřazovat nějakou potravinu (pokud na ni nemáte
alergii), spíše se zaměřte na míru, kolik si
toho na talíř nandáte a jak často některé
potraviny jíte.
Schválně, uděláme si takový malý experiment. Skoro každý má rád pizzu a zmrzlinu.
Představte si, že byste tato dvě jídla mohli jíst
pořád. Zní to skvěle? Tak si to pojďme ještě
konkrétněji rozvést. Na snídani dostanete
pizzu a zmrzlinu. Ke svačině dostanete pizzu
a zmrzlinu. K obědu dostanete pizzu a zmrzlinu. Ke svačině dostanete pizzu a zmrzlinu.
A k večeři? Ano, hádáte správně, dostanete
pizzu a zmrzlinu. Půjdete spát a další den
ráno dostanete k snídani… pizzu a zmrzlinu.
Máte na to ještě chuť? A jak se vůbec cítíte?
Energicky, soustředěně v plné síle? Nebo
spíš unaveně, bez chuti cokoliv dělat?
Základem pro zdravý kvalitní život je pestrá
a vyvážená strava. Ve střevním mikrobiomu se nachází 95 % serotoninu, hormonu
štěstí. Připravte si své jídlo s radostí a nezapomínejte na to, že jíme i očima. Ať váš talíř
či miska vypadá jak malířova paleta, čím
víc barev, tím lépe. A pokud to jde a máte
odrostlejší děti, najděte si pro svůj pokrm
čas a vychutnejte si vše v klidu.

#chcivedetvic

www.tydenikeuro.cz
34

Máme pro vás několik tipů od nutričních
poradců ze Světového potravinového programu OSN, kteří vytvořili seznam potravin,
které je vhodné jíst a které naopak nejíst
v době covidové. Vězte, že tento seznam se
vám bude hodit i mimo ni. Co můžeme udělat pro naši imunitu, neodkládejme na zítřek.
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Potraviny, co dodají energii

Vitamíny a minerály

Tyto potraviny jsou výborným zdrojem
energie, která je nezbytná ke správnému
přemýšlení, práci a obraně proti nemocím
– je to například rýže, těstoviny, chléb nebo
kořenová zelenina. Vybírejme si varianty
jako celozrnný chléb či vícezrnnou rýži, které uvolňují energii pomaleji, tudíž budeme
déle aktivní. A jako bonus jsou vhodné při
regulaci váhy.

Nezapomínejte také na to, že jíte i očima.
Sledujete různé kuchařské soutěže, pořady
či gastronomické účty na sociálních sítích?
Sbíhají se vám sliny a chcete si jídlo také
připravit?
Vitamíny a minerály se starají o správné
fungování našeho těla, pomáhají v boji proti
onemocnění. Všechny potraviny obsahují vitamíny a minerály, ale barevné ovoce
a zelenina jsou obecně bohaté na vitamíny
a antioxidanty. Tyto potraviny mají tu výhodu, že mohou být konzervované, mražené,
sušené či nakládané, což je výborná alternativa k čerstvým potravinám, které nemusí být vždy dostupné, například kvůli ročnímu období. Připravme si krásně barevný
talíř plný:

Potraviny, co nás posílí
Tyto potraviny naopak pomáhají fyzickému růstu, především pak u dětí. Napomáhají obnovit sílu během nemoci či infekce.
Jejich konzumace se doporučuje spíše
v menších dávkách, je však nezbytné je
konzumovat každý den. Jedná se o maso,
ryby, vejce, mléko a další mléčné produkty, jako jsou sýry či jogurty. Tyto potraviny
jsou výborným zdrojem bílkovin. Stejně tak
je možné využít rostlinných zdrojů bílkovin,
jako například čočky nebo fazolí.

•

•

•

•

zeleného ovoce a zeleniny: brokolice,
špenát, zelí, čočka, růžičková kapusta,
zelené fazole, okurka, cuketa, hrášek,
zelená paprika, zelená jablka, kiwi, zelené
hrozny, limeta, avokádo
oranžového a žlutého ovoce a zeleniny:
mrkev, dýně, batáty, kukuřice, žlutá paprika, žlutá rajčata, žlutá jablka, meruňky, pomeranče, broskve, mango, hrušky,
ananas
červeného ovoce a zeleniny: rajčata,
ředkvičky, červené zelí, červená řepa,
červené hrozny, jahody, vodní meloun,
třešně, maliny, granátové jablko, brusinky, červená jablka
modrého a fialového ovoce a zeleniny: lilek, fialové zelí, ostružiny, borůvky, švestky, rozinky, fíky
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CO PRO NAŠE ZDRAVÍ
DĚLAJÍ DALŠÍ
ČLENOVÉ ASOCIACE?
ČESKÁ VEGANSKÁ SPOLEČNOST

ců, jejichž posláním je učit nejen vrstevníky,
že darování krve je významná a záslužná
věc. Organizace Daruju Krev se soustředí
na osvětu a buduje komunitu dárců krve.
K usnadnění procesu darování vyvinul tým
Daruju Krev mobilní aplikaci pro dárce krve,
která umožňuje monitoring odběrů a motivuje uživatele k pravidelnému darování. Aplikace nově obsahuje i sekci pro prvodárce.
Daruju Krev spolupracuje také s nemocnicemi, pro které vytváří interaktivní rozhraní.
Díky němu mohou nemocnice s dárci lépe
a efektivněji komunikovat. V neposlední
řadě nabízí Daruju Krev školení pro firmy
a školy.

Objevte kouzlo luštěnin
Podpora hubnutí, zdravé trávení i prevence civilizačních onemocnění – to jsou jen
některé z benefitů konzumace luštěnin.
Navíc nemusíte být vegetariány či vegankami, abyste si užili pozitivního vlivu výměny masného jídla za luštěninové, třeba jen
párkrát týdně. Inspirujte se v e-booku, který
vydala Česká veganská společnost ve spolupráci s Bonduelle.
Snídaňové cizrnové koláčky

Suroviny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 a ¾ hrnku cizrnové mouky
¼ hrnku lahůdkového droždí
1 hrnek hrášku
1 červená paprika
½ hrnku jarní cibulky
2 hrnky čerstvého špenátu
2 hrnky vody
1 lžička kypřicího prášku
½ lžičky oregana a tymiánu
1 lžička soli
olej

DOMOV SUE RYDER
Stáří z perspektivy těch starších
Zřejmě budete souhlasit s tím, že stáří je
pojem do značné míry definovaný lidmi,
kteří jej nikdy nežili.
Většina z nás netráví se starými lidmi příliš

Postup

Doplňky stravy
V některých situacích můžeme sáhnout
i po doplňcích stravy, aby nám dodaly potřebné živiny.

Čemu se vyhnout
Vyhýbejme se potravinám s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli (což se týká
především zpracovaných potravin). Obzvlášť v tuto dobu je důležité na takové
potraviny zapomenout, protože nám nepřináší žádné nutriční výhody.

Troubu rozehřejeme na 180 °C. V míse smícháme cizrnovou mouku, kypřicí prášek, lahůdkové droždí, sůl a bylinky. Přidáme vodu
a nakrájenou zeleninu a promícháme. Plech
na muffiny potřeme olejem a těsto do něj
rozdělíme. Pečeme přibližně 35 minut, necháme vychladnout a opatrně vyndáme.

DARUJU KREV
Stvrdíte svou pomoc krví?
V Česku chybí více než 100 000 dárců krve
a počet dobrovolníků každoročně klesá.
Daruju Krev je iniciativa mladých nadšen-
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DOMOV SV. JOSEFA

času, a když už to děláme, obvykle se jedná
o snahu pomoci s jejich problémy, ne ptát
se jich, co je dělá šťastnými. I v rámci vědy
studujeme problémy stáří, ne bohatství,
které starší věk nabízí. Na hodnocení života
seniorů pak uplatňujeme naše vlastní kritéria kvality života.

Vynecháte jednu pizzu a věnujete Domovenku, která pomáhá?
Občas si možná sami nejspíše říkáte, že
„máte sklerózu“, když si nemůžete vzpomenout na to, kam jste si položili mobil. Nebo
třeba máte tuto větu spojenou se staršími
lidmi. Opak je ale pravdou. Tato nemoc postihuje především lidi okolo 20-40 let a rozhodně se neprojevuje špatným „pamatovákem“. Jedná se o autoimunitní nemoc,
tělo napadá samo sebe. Vytváří se ložiska,
která ničí nervová centra a ty pak nefungují, jak mají. Může tak dojít například ke
zhoršení zraku či pohyblivosti, která vede
až k upoutání na invalidní vozík. U každého z 22 000 nemocných v ČR se projevuje
jinak a nedá se předvídat, jak bude postupovat. Je proto důležité nemoc rozeznat co
nejdříve a zahájit léčbu. V České republice
se bohužel takovéto péče většině pacientů nedostává a ani kapacity Domova svatého Josefa – jediného lůžkového zařízení
s péčí zaměřenou na pacienty s touto nemocí – na to nestačí. Proto na podzim roku
2020 začala fungovat služba Domovenka,
která má za úkol, alespoň částečně, suplovat chybějící péči.  

Stárnutí má ale i své světlé stránky. Starší lidé uvádějí větší pocit pohody a méně
negativních emocí než mladší lidé. I když
si idealizujeme dospělost, starší lidé jsou
spokojenější, méně se bojí smrti, častěji vidí
dobrou stránku věci a přijímají špatné lépe
než mladí dospělí.
Zkušenosti jim pomáhají zmírnit jejich očekávání a činí je odolnějšími, když věci nejdou podle plánu.
V mnoha studiích vědci zjistili, že senioři, kteří se cítí užiteční pro ostatní, žijí déle
a lépe a s větší odolností vůči bolesti.
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GREEENTECH

A jak vlastně Domovenka funguje? Je
to velice jednoduché. Kdokoli se může
spojit s naší odbornou poradnou přes web
domovsvatehojosefa.cz nebo na telefonu
491 610 620, kde ho vyslechneme a uděláme vše pro to, abychom mu pomohli. Buď
se jedná o pomoc v rámci pobytové služby
v Domově sv. Josefa, nebo online. Obojí s jasným cílem – pomoci k větší soběstačnosti v domácím prostředí. Online část
poradny se může více rozvíjet od loňského roku právě díky darovaným Domovenkám. Mnohé z nich pocházely i od lidí, které
spojuje Asociace společenské odpovědnosti. Za takovou pomoc velice děkujeme.

Čerstvé lokální plodiny po celý rok.
GreeenTech přináší revoluci v pěstování
GreeenTech jako první v ČR vyrábí hydroponické kontejnery pro pěstování kdekoli
na světě, v jakýchkoli klimatických podmínkách. K tomu vyvíjí vlastní IoT systém, který
využívá na městské farmě HerbaFabrica.
Čerstvé mikrobylinky a zelenina odsud putují do firem, coworkingů a bister.
Cílem společnosti je umožnit lidem přístup
ke zdraví prospěšným lokálním potravinám,
a to bez ohledu na počasí. Proto přichází
s řešením, pomocí něhož lze pěstovat ve
městě i na poušti, a přispět tak k potravinové soběstačnosti.

Domovenka není zadarmo, i proto potřebujeme pravidelné dárce, kteří nám pomohou Domovenku realizovat nejen v tomto
roce, ale zejména v letech dalších. Nejedná
se o velkou částku, jedna hodina s terapeutem stojí 286 korun. To se dá přepočítat na jednu pizzu. Třeba právě váš příspěvek někomu pomůže vrátit se zpátky do
života!

Lokálně, bez postřiků a s minimem vody se
pěstují bylinky na městské farmě HerbaFabrica. Dostává se jim přesně tolik živin,
kolik potřebují. Díky tomu si po celý rok
zachovávají výraznou chuť a vysoký obsah
vitamínů. Ochutnat je můžete ve Vnitroblocku.
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PILÍŘ ZDRAVÍ – SPÁNEK
HELPPES

KALEIDO

Asistenční signální pes pro diabetiky

„Tahle technologie JE pro starý!“ Brýle na
hlavu a hurá na výlet z izolace

Tito psi jsou vycvičeni unikátní metodou,
vyvinutou v Helppes – Centru výcviku psů
pro postižené, o.p.s. Psi jsou vyškoleni k detekci nízké (HYPO) i vysoké (HYPER) hladiny glukózy v krvi.

Když nové digitální vychytávky baví nás,
proč by nemohly stejně bavit naše (pra)
rodiče? Taková je filozofie mladého týmu
Flying Kale, který zve se svým aktivizačním
nástrojem Kaleido tisíce českých seniorů
na výlety po Česku i Evropě, k moři a do
lesa nebo třeba na soukromý koncert. Bezpečně, pohodlně a inkluzivně skrze speciální virtuální zážitky.

Když pes zjistí hyper nebo hypo, musí upozornit majitele odpovídajícím způsobem
(škrábání packou, tahání za oděv či náramek, tlačení proti tělu, olizování, naskakování).

Spánkem trávíme zhruba třetinu života. A přesto ho někdy dobrovolně vynecháváme nebo se dostatečně nestaráme o jeho kvalitu. Přitom
spánek je pro náš život zásadní a nepostradatelný. Můžeme vydržet
nějakou dobu bez jídla, dokonce i bez vody, ale bez spánku bychom nedokázali fungovat.

Brýle pro virtuální realitu dokáží člověka na
deset minut přenést daleko od tísnivých
pocitů sociální izolace. Kaleido nabízí jen
zážitky tvořené přesně na míru seniorům,
aby krásně aktivovaly vzpomínky, rozproudily tělo i mysl a prohloubily vztah s pečovateli.

Pes by měl být schopen poukázat na hypoglykémii <3.5 mmol/l či hyperglykemii
>10 mmol/l pomocí jasně rozpoznatelného
chování.
Asistenční signální pes pro diabetiky musí
být schopen upozorňovat za všech okolností, 24 hodin denně. Kromě detekce
hyper a hypo, musí pes umět přinést diabetikovi potřebné věci (léky, cukr, inzulínové
pero, telefon ad.).

Proti bludu, že nové technologie „nejsou
pro starý“, je třeba bojovat. Můžete k tomu
přispět i vy – sponzorstvím takových zážitků pro domov seniorů, který se potýká
s finančními dopady pandemie.
co vás čeká, je nejlepší si ještě ten večer
sepsat úkoly na další den.

Spánek je důležitý pro naši fyzickou i psychickou regeneraci, paměť, kreativitu, imunitní systém, metabolismus a udržení naší
váhy, pro odplavení veškerých toxických
látek.

Ložnicová oáza klidu a lásky

Co můžeme udělat pro kvalitnější spánek?

Ložnice je místností klidu. A zde byste se
měli věnovat pouze dvěma věcem – spánku a sexu. Zapomeňte tedy na práci na
počítači zpod peřiny či obědovou pauzu
v posteli. Čím si ještě můžete vylepšit ložnici pro kvalitnější spánek? Místnost si dobře
vyvětrejte. Teplota by měla být cca
o 5 stupňů chladnější než v obývacím pokoji. Také investujte do dobrých závěsů
a dbejte na to, abyste místnost měli dobře
zatemněnou. Právě na tmu je navázán důležitý spánkový hormon – melatonin.

Deník vděčnosti
Udělejte si inventuru dne. Řekněte si či
sepište, co se vám přihodilo. A především
si připomeňte, z kterých tří věcí jste ten
den měli radost. Mohou to být i maličkosti.
Uvidíte, jak vám to navečer zvedne náladu
a usínat se vám bude hned lépe.

Večer připravenější na ráno

Klid před spánkem

Říká se, že ráno moudřejší večera. Souhlasíme, pokud jde o důležitá rozhodnutí a je
člověk unaven, vždy je lepší si odpočinout,
vyspat se na to a s klidnou soustředěnou
hlavou se činit. Ale pokud jste večer nedokončili, co jste chtěli a chcete usínat s duševním klidem a ráno se probudit a vědět,
40

Před spánkem je dobré si zklidnit mysl
a zrelaxovat se. Čím toho dosáhnete? Např.
četbou knížky, poslechem hudby, meditací
nebo i horkou sprchou či vanou.
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Bez modrého světla

A co když se dostanete do velkého pracovního tlaku a občas musíte ponocovat? Pak
máme pro vás tip na „chrapučíno“.

Tohle spánkové pravidlo je dost možná pro
mnoho z nás nejtěžší. Ale zkuste to. Zhruba jednu a půl hodiny předtím, než půjdete
spát, už se zkuste nedívat na televizi, do
počítače ani do telefonu. Místo seriálu na
usnutí si vezměte knížku či si pustťe hudbu.

Pokud máte možnost si jít během dne na
chvíli lehnout, využijte ji. Zde je návod, jak si
efektivně odpočinout i za denního světla.
„Připravíte si prostor na ulehnutí a těsně
před tím vypijete šálek kávy. Nastavíte
budík na 20 až 25 minut a užijete si chvilku
se zavřenýma očima. Jelikož kofein z kávy
začíná působit až za 30 minut od vypití ,
po probuzení vás nakopne energií šlofík
a následně i káva, takže získáte maximální
účinek odpočinku,“ vysvětluje celý proces
lektor Matěj Krejčí ve své knize Digidetox.

Bez alkoholu a kávy
To, že začneme zívat, kývá se nám hlava
a chce se nám spát, nám navozuje hormon
adenosin. Pokud si večer ale dáme ještě
silnou kávu či alkohol, působení adenosinu
bude zablokované. Alkohol výrazně narušuje proces spánku a očisty mozku. A proto
se i druhý den můžeme cítit ospalí a bez
energie.
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JAK SE V OBLASTI
ZDRAVÍ ANGAŽUJÍ
DALŠÍ ČLENOVÉ?
LOONO
Loono spustilo novou kampaň o duševním zdraví
Přesto, že jsou psychické problémy významně rozšířené, zvláště v této náročné
době, stále představují ve společnosti velké
tabu. Kampaň s názvem Dobré nitro má za
cíl detabuizovat duševní onemocnění jako
takové, ale také vzdělávat veřejnost, jak
těmto nemocem předcházet a kam se obrátit, když se s onemocněním setkají.
Již tradičně plánuje Loono vzdělávat lidi skrze workshopy a webináře ve školách, firmách
i na festivalech. Řešit se budou také související podtémata, jako jsou závislosti, zdravý
spánek, syndrom vyhoření či poruchy příjmu
potravy. V panelových diskuzích s odborníky
pak podrobněji proberou třeba i obsedantně-kompulzivní poruchu, ADHD nebo jak
zvládat panickou ataku, úzkosti a fobie.
Více na www.dobrenitro.cz. Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města
Prahy.

MUNI – MASARYKOVA UNIVERZITA
MUNI pomáhá! Zapojíte se také?
V reakci na pandemii covidu-19 vzniklo na
Masarykově univerzitě 13. března 2020
dobrovolnické centrum. Jeho náplní je pomoc organizacím i jednotlivcům, přičemž
projekt od začátku kladl důraz na vývoj
vlastních technologií pro koordinaci dobrovolníků. Nově vzniklá mobilní a webová
aplikace MUNI POMÁHÁ s více než 3 500
uživateli umožňuje dobrovolníkům hlásit
se k žádostem o pomoc dle vlastní volby,
přijímat notifikace o žádostech splňujících
preference uživatele, číst novinky z dobrovolnického centra, filtrovat žádosti atd.
Většina dobrovolníků se plánuje zapojit do
dobrovolnictví i po skončení pandemie, a to
i přesto, že řada z nich neměla doposud
s dobrovolnictvím žádnou zkušenost.
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NADACE KRÁSA POMOCI

NADAČNÍ FOND BE CHARITY

NADAČNÍ FOND SEŇORINA

NADACE VODAFONE

Jsme hrdinové! Nadace Krása pomoci hledá superhrdiny

Každý může mít Srdce ze zlata

Mezi péčí a prací
NF Seňorina pomáhá skloubit normální
život s péčí o nemocné

Nadace Vodafone zapojuje firmy do boje
proti násilí

Nadační fond Be Charity představuje nový
projekt Srdce ze zlata. Posláním organizace a její zakladatelky Báry Nesvadbové je
dlouhodobá podpora těžce postižených
dětí, osob či celých nemocnic. Nemocniční
péče ale bohužel není vždy tak efektivní, jak
by být mohla – a ačkoli ji zajišťují špičkoví odborníci, chybí jim přístroje a pomůcky
požadované kvality. Proto se Be Charity
spojila v počátku projektu prof. MUDr. Andrejem Sukopem a jeho Klinikou dětské
plastické chirurgie FN Královské Vinohrady.
Vznikl seznam přístrojů, které zde nutně
potřebují k péči o dětské pacienty. Projekt
má dlouhodobý charakter, zapojit se může
každý – ať již jjednotlivec či firma. Stačí si
zakoupit odznáček Srdce ze zlata u partnerů Be Charity, jako je např. Alza.cz.

Babička a dědeček, to jsou rozhodně největší superhrdinové našeho dětství. Každý
z nich má svou unikátní superschopnost
– jeden umí malovat, druhý skvěle vypráví,
třetí peče ty nejlepší domácí buchty. Jenže
i hrdinům s věkem může ubývat sil, a tak superbabička a superděda společně s Nadací
Krása pomoci nyní hledají své následovníky.
Právě teď totiž nastal čas převzít od nich
štafetu a stát se superhrdinou dneška pro
superhrdiny včerejška.
Krása pomoci vyzývá: „Ukažte svým hrdinům z dětství, že vaší superschopností je
pomoc druhým. A že vám na nich záleží!“
Přidat do týmu se může každý bez ohledu
na věk, pohlaví i názor na pizzu s ananasem.
Více informací na www.jsmehrdinove.cz.

Cena je 150 Kč.
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Nadace Vodafone provozuje mobilní aplikaci Bright Sky na pomoc obětem domácího
násilí, na které s ní spolupracuje organizace
ROSA i Policie ČR. Věnuje se osvětě v boji
proti domácímu násilí, upozorňuje na jeho
formy a dopady a na možnosti pomoci mj.
prostřednictvím aplikace, která obsahuje
komplexní informace a kontakty.

Pracovat je normální. A to i přesto, že se
staráte o rodiče s Alzheimerovou nemocí
a jiným typem demence. Stejné je to se zachováním koníčků, společenského a rodinného života. NF Seňorina usiluje o zkvalitnění péče, odlehčení v opatrování, vzdělává,
šíří osvětu, poskytuje nemocným a blízkým
podporu a rady, jak si i přes těžkosti nemoci
užít ještě radostný čas. Tvoří a na YouTube
zveřejňuje epizody z Alzheimer Café, rozhovorů s odborníky na témata související s demencí nebo aktivizační videa pro domácí
trénink kognitivních funkcí mozku. NF doporučuje zaměstnavatelům, aby utvářeli podmínky pro pečující zaměstnance. Podporuje
Centrum Seňorina, registrovanou odlehčovací službu, která pomáhá oddechnout si od
péče, udržet si práci, věnovat se sami sobě.

Nadace na jaře propojila firmy angažující
se v boji proti domácímu násilí a uspořádala společný webinář pro firmy. Organizace ROSA – centrum pro ženy, Vodafone,
Avon a IKEA vysvětlovaly dopady domácího
násilí na soukromý i pracovní život obětí
a vyzvaly další zaměstnavatele k podpoře
zaměstnanců. Nabídly také Akademii proti
domácímu násilí – první z workshopů, kde
Policie ČR, ROSA i uvedené firmy radí, jak
násilí předcházet a jak se mu bránit a sdílí
příklady dobré praxe.
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PARACENTRUM FENIX
Novinky z ParaCENTRA Fenix v době pandemie

PILÍŘ ZDRAVÍ – POHYB

V duchu svého motta „Roztáčíme život naplno“ ParaCENTRUM Fenix pomáhá lidem
po poškození míchy a jejich blízkým při
návratu do aktivního života. Podporuje je
v náročné životní změně, ukazuje jim cestu
a bojuje jako lev za jejich lepší společenské
začlenění a kvalitu života.

„Vstávat a cvičit! A proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc...”
Vzpomínáte na králíky z klobouku, Boba a Bobka, ze známého večerníčku?
Co se týká zdravého pohybu, mají pravdu oba. Je skvělé začlenit pohyb do
každodenního života a zároveň si dopřát dostatek kvalitního spánku, kdy
naše tělo regeneruje. Které začátečnické chybě se vyhnout při cvičení? Jak
co nejjednodušeji začlenit pohyb do svého života? A má se člověk věnovat
sportu, který ho sice nebaví, ale prospěje mu? Odpovídá osobní trenérka
Factory Pro Smíchovské nádraží Karolína Skalová.

Poskytuje sociální a zdravotní služby
i v době pandemie, byť v omezené míře.
Nadále nabízí osobní asistenci, bezbariérovou přepravu a fyzioterapii, která zlepšuje
fyzickou i psychickou kondici, respirační
funkce a především snižuje bolesti u imobilních klientů.
ParaCENTRUM Fenix je v červnu nuceno
opustit dosavadní prostory patřící FN Brno.
Pomocnou ruku mu podalo Centrum Kociánka, které mu poskytne dočasný azyl.
Přesune tam tolik potřebné zdravotní služby, sociální rehabilitaci a půjčovnu pomůcek. Zbytek služeb a administrativa se
přestěhuje do komerčních prostor na Polní.
Najít společnou budovu pro všechny služby
je pro ParaCENTRUM Fenix stále výzvou
pro další období.

Jak si mám vybrat sport, který pro
mne bude vhodný?

Tělo, zejména na začátku cvičení, potřebuje hlavně regenerovat. Devadesát procent
růstu svalů se děje, když spíme. Ideální
poměr pro začátečníky je 2 cvičební dny +
1 odpočinkový, pro mírně pokročilejší pak
3+1 den. Ve chvíli, kdy už cvičíte pravidelně
po dobu několika měsíců, je ideální cvičit
a regenerovat obden. Dalším nezbytným
bodem je pak vyvážená strava a kvalitní doplňky stravy. A jak již jsem zmiňovala
sparring partner je u sportu k nezaplacení.

Základním stavebním kamenem každého sportu je zábava. Daný sport vás musí
bavit. Psychika je mocná čarodějka a pokud vaše srdce pro daný sport nezahoří,
většinou se nedostavují ani valné výsledky
a pravděpodobně u tohoto sportu dlouho
nevydržíte. Dnešní paleta sportů je natolik
široká, že vám výběr může zabrat poměrně dlouhou dobu. Je tak potřeba zkoušet,
zkoušet a zkoušet. Druhým kritériem je
pak jistě aktuální kondice a zdravotní stav.
A důležité je také vybírat na základě vašich
finančních možností a dostupnosti sportovišť ve vašem okolí.

PESTRÁ
Přístupné a pestré cestování
Veřejně prospěšná společnost Pestrá šíří
pestrost do mnoha oblastí života, podporuje přístupnost a její projekt Pestrá cestovka se specializuje (nejen) na bezbariérové
cestování. Pestrá zároveň stála u zrodu
bakalářského a magisterského programu
cestovní ruch na Metropolitní univerzitě
Praha. Vyvinula a zaštítila jeden z předmětů tohoto programu – Přístupný (bezbariérový) cestovní ruch. V Pestré se nyní připravují na jeho první realizaci na podzim 2021.
Přestože dnešní pandemická doba cestovnímu ruchu vůbec nesvědčí, v Pestré věří,
že nová generace studentů tohoto oboru
přispěje k restartu odvětví do budoucna.
Studijní program je otevřen i pro studenty
se zdravotním postižením.

Co pro své zdraví v rámci pohybu
může udělat každý?
První volbou je u většiny lidí poměrně nepopulární, ale účinná změna dopravního režimu. Do práce nebo do školy může každý
– pokud má práci či školu v rozumné vzdálenosti od domova – vyrazit pěšky nebo na
kole. Druhou volbou je pak domácí cvičení
či cvičení venku. K tomu doporučuji sehnat
si parťáka, protože ve dvou se to vždy lépe
táhne a motivovat se ve dvou je podstatně
snazší.

Jak si zvolit udržitelný pohybový
režim?
Hlavně necvičit každý den. To je začátečnická chyba. Přepálit cvičení je velmi snadné a silně demotivující. Pro dlouhodobě
udržitelný režim je nezbytné stanovit si
vyvážený cvičební plán, který zahrnuje cvičební a především také odpočinkové dny.
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PORTUS PRAHA
Rozjezdy pro hvězdy sociálně terapeutické dílny

JAK SE V OBLASTI
ZDRAVÍ ANGAŽUJÍ
DALŠÍ ČLENOVÉ?
PENNY

PEYTON LEGAL ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Letos se budeme hýbat hezky česky!

Komunikační zařízení pro Nemocnici Jindřichův Hradec

Spousta omezení, distanční výuka nebo
dlouhodobě zavřená sportoviště, to vše
mělo za uplynulý rok negativní vliv na dětský sport. Proto PENNY představilo projekt
„HÝBEME SE HEZKY ČESKY“, díky kterému
podpoří stovky dětských sportovních klubů
napříč všemi regiony finančně a materiálně
v celkové výši přes 5 milionů korun. Ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací
školních sportovních klubů mají možnost
přihlásit se tisíce týmů.

Advokátní kancelář PEYTON legal darovala
na Oddělení následné a rehabilitační péče
Nemocnici Jindřichův Hradec tablety, a to
včetně příslušenství v podobě powerbank
a speciálních držáků.
Nacházíme se již rok ve stavu, kdy většina
nemocničních oddělení z důvodu ochrany svých pacientů zavedla zákaz návštěv.
„Darovat tablety jsme se rozhodli za účelem
umožnění kontaktu dlouhodobě léčených
starších pacientů s jejich rodinami ve snaze zachovat jejich sociální kontakty v době
pandemie covidu-19 a i po ní,“ rozvíjí myšlenku Jakub Málek, partner PEYTON legal.

„Chceme podpořit děti po celé zemi. Nechtěli jsme jednoho vítěze, ale naopak
pomoci všem dětem i v těch nejmenších
městech a obcích, aby se mohly vrátit ke
sportu. Proto na základě hlasování veřejnosti podpoříme celkem 450 klubů
a týmů,“ říká Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY. Díky tomu dostanou podporu děti v nejrůznějších sportech.

Z důvodu pandemie covidu-19 i darování
proběhlo na dálku. Darovaná zařízení PEYTON legal nakoupila a zaslala Nemocnici
Jindřichův Hradec poštou. Pracovníci nemocnice následně zařízení zprovoznili a zavedli do praxe.
„Z důvodu dlouhodobě zakázaných návštěv
naši pacienti strádají sociální izolací. Někteří
z nich nejsou schopni obsluhovat ani mobilní telefon a zůstávají tak zcela odříznuti
od rodiny a svých blízkých. Videohovory
sice nenahradí osobní blízkost, ale i tak pro
ně znamenají velký přínos. U těchto pacientů pozorujeme viditelné zlepšení nálady a zmírnění stresu. Naši klienti díky daru
získali možnost komunikovat s blízkými bez
ohledu na geografickou vzdálenost,“ hodnotí použití darovaného zařízení vedoucí
lékařka oddělení MUDr. Andrea Přerovská.
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Organizace Portus Praha se snaží pružně
reagovat na současnou situaci, a tak směřuje doprovodné aktivity do online prostředí. Virtuální benefiční běh se uskutečnil
v dubnu tohoto roku. Výtěžek z běhu využije Portus Praha na sociálně terapeutické
programy a rozjezd aktivit sociálně terapeutické dílny. Primární činností sociálně
terapeutické dílny (STD) je pracovní nácvik,
v současné době se ale klienti věnují i společnému muzicírování ve FaraBandu. Kapela si za dobu svého fungování získala skvělé renomé. Kromě terapeutického účinku
znamenají pro klienty pravidelné zkoušky
a vystupování na koncertech velký socializační přínos. Do budoucna by chtěl Portus Praha z výtěžku pořídit další hudební
nástroje, které by nebyly zapůjčené, ale ve
vlastnictví STD.

REPLUG.ME

ROSSMANN

Jak mít s technologiemi zdravý vztah?

GREEN BRANDS pro odpovědné produkty

Replug.me osvobozuje lidi od digitálního
přehlcení, inspiruje k vnímání sebe sama,
hodnoty svého času a pozornosti v online
světě. Pomáhá uvědomit si vztah k digitálnímu světu a pochopit principy jeho plíživé
návykovosti tak, aby lidem sloužil hlavně ku
prospěchu. Hlavním projektem Replug.me
je Digitální výchova. Generace dětí, která
vyrůstá s digitálními technologiemi v rukou, se v online světě ztrácí. Neuvědomuje
si nástrahy, které jejich aktivity a nekritický
vztah k sítím, hrám a informacím přináší.
Digitální výchova pomáhá dětem uvědomit
si hodnotu jejich pozornosti a času a díky
zdravým návykům se vymanit z určité závislosti na online světě, který jejich nevědomost často monetizuje. Tým psychologů společně s rodiči a učiteli systematicky
pracuje ve třídách na tom, aby dětem vytvořili zdravé digitální zázemí.

Drogistická síť ROSSMANN je v Česku dobře známa díky svým produktovým řadám,
které jsou vyvinuty s ohledem na udržitelnou výrobu a ochranu životního prostředí.
Výrobky Alterra a enerBiO opětovně získaly
titul GREEN BRANDS Czech Republic pro
roky 2021/2022. Značka Alterra je kosmetická řada přípravků poskytujících přirozenou péči, které jsou složené z kvalitních
surovin pocházejících převážně z kontrolovaného biologického zemědělství a lesního
sběru. Produkty enerBiO jsou biopotraviny
z biologicky pěstovaných ingrediencí, které
podléhají přísné kontrole. Většina produktů je vegetariánská, veganská a mnoho
z nich je bez lepku. Ocenění kvality GREEN
BRANDS obdržely tyto značky na základě
auditu, ve kterém se ve všech částech výroby, spotřeby i likvidace hodnotily dopady
na životní prostředí a udržitelný rozvoj.
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VEOLIA

ŽIVOT DĚTEM

Unikátní metoda odhalí koronavirus se
14denním předstihem

Kontrola nad bolestí ve vlastních rukou
Život dětem, o.p.s., už 21 let pomáhá nemocným dětem zlepšit zdravotní stav, aby
se mohly aspoň trochu přiblížit svým zdravým kamarádům. Ti si většinou neuvědomují, že zdraví není samozřejmostí a často
se o něj připraví vlastní nepozorností, náhodou nebo třeba jen hloupostí. Řeč je o dětech, které končí na Klinice popáleninové
medicíny FNKV v Praze, jediném dětském
traumatologickém pracovišti v ČR, které zásluhou daru o.p.s. Život dětem začíná využívat v léčbě bolesti u dětí systémy
PCA, tzv. Pacient Control Analgesia. Hlavní
výhodou PCA je to, že pacient má kontrolu bolesti ve svých rukou, a vždy, když cítí,
že bolest přichází, si stiskem tlačítka sám
podá analgetický lék s rychlým účinkem. Je
to skvělý pomocník v návratu dětí ke zdraví
a klinika za něj děkuje všem laskavým dárcům o.p.s. Život dětem.

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) ze
skupiny Veolia ve spolupráci s VŠCHT Praha vyvinuly unikátní metodu, která odhalí
nákazu koronavirem výrazně dříve než pomocí klinických testů.
Nová analytická metoda je založená na
stanovení obsahu RNA viru SARS-CoV-2
v odpadních vodách. Ve většině případů
totiž lidé začínají virus vylučovat ve stolici
několik dní předtím, než se u nich nákaza projeví. Metoda je navíc zcela nezávislá
na ochotě nakažených podstoupit klinické
testování, je výrazně levnější a umožňuje
sledovat také šíření nových mutací. Od července 2020 probíhá pilotní monitoring ve
14 lokalitách s důrazem na sídliště, vilovou
zástavbu, centrum Prahy, vysokoškolské
koleje i další důležité objekty, jako jsou letiště, nemocnice, obchodní centra apod. Většina pacientů vyhledává lékaře až při propuknutí závažnějších symptomů, ale data
získaná z odpadních vod mohou indikovat
vývoj epidemie až s dvoutýdenním předstihem. Lze tak získat objektivní data o vývoji epidemie, v době ústupu s předstihem
odhalovat nová ohniska, identifikovat rizikové zóny a sledovat zasažení významných
objektů. Nabízí se také využití pro sledování
šíření nových mutací viru.
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PILÍŘ ZDRAVÍ – VZTAHY
Ve dvou se to lépe táhne. A umíme táhnout za jeden provaz?
Co dělat, když najednou jeden táhne na jednu stranu a druhý
na tu opačnou nebo zůstane stát? A jak přistupovat ve
vztahu k sobě samotným? S lepším porozuměním poradí
psycholožka a psychoterapeutka Eliška Remešová.
Pokud chceme zdravě fungující
vztah, vždy musíme začít u sebe.
Jak se sami k sobě máme chovat?
Často je skloňován ve všech pádech na sociálních sítích a motivačních knížkách termín „sebeláska“ ve smyslu doprát si čas na
sebe – jít si zasportovat, zajít si na masáž,
napustit si horkou vanu, dopřát si skleničku vína, milovat každej faldík na svém těle
a svůj velkej nos. Dobrý vztah sám k sobě
však znamená mnohem víc. Je to hlavně
o přijetí sebe sama, a to i se všemi nedokonalostmi. Přijetí toho, jací jsme, co umíme,
co máme rádi, a zároveň respektování, že
jiné věci neumíme, nelíbí se nám, apod. Sebepřijetí nám umožňuje být k sobě laskaví
i tehdy, když náš život, naše vztahy či naše
tělo nejsou podle našich představ.

Jak můžeme dál pokračovat?

ZAHRAJ SI HRU
ZA SVĚT, KTERÝ BY
SE LÍBIL NÁM VŠEM.
Otestuj své vědomosti o globálních cílech,
a najdi inspiraci, jak přispět ke změně k lepšímu.

www.hrazalepsisvet.cz
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Druhým krokem je práce s vlastními emocemi. Je důležité být si vědom toho, co se
s námi v dané chvíli děje. Jsem smutná,
protože se mi něco nepodařilo, nebo jsem
naštvaná, že jsem se měla snažit víc? Porozumět tomu, co se ve mně děje a následně dokázat svůj vnitřní svět srozumitelně
komunikovat ven je klíčová dovednost pro
opravdovost v životě i ve vztazích. Dopomoci nám k tomu může reflexe, která podporuje zdravý vztah k sobě samému. Výzkumy se shodují, že v rámci reflexe dobře
funguje psaní deníku či praktikování meditace a všímavosti. Tedy aktivity, které podporují orientaci v nás samotných.
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KLIMATICKÁ OPATŘENÍ

Zdravě fungující vztah potřebuje
péči, jinak může skončit jako květina, která se nezalévá. Co dělat,
abychom měli dlouhodobý kvalitní
vztah?

Co se nám u dětí líbí? Jejich upřímnost. Jejich čistota. Nasávají
do sebe informace jako houby a bez jakékoliv společenské „dospělácké“ filtrace vám je řeknou. Jak vnímají termín Klimatická
opatření? Odpovídají děti z organizací Dobré víly dětem a Bátor Tábor.

Upřímnost a hluboká vztahovost k sobě
sama je základem dobrého vztahu i s ostatními. Neznamená to však, že musím nejdřív
milovat sama sebe, to je samozřejmě ideální
situace, ale někdy to možné není. Právě v takových případech je užitečné docházet na
terapii a skrz práci s odborníkem „přepsat“
svou dosavadní zkušenost a začít napravovat vztah k sobě i druhým. Je důležité se ve
vztahu neztratit a uvědomit si, zda pro něj
pracujeme vyváženě a těší nás to. V opačném případě si včas říci, kdy děláme až moc
a květinu vlastně přeléváme, případně v druhém extrému děláme málo a květina nám
usychá. Kdybychom dokázali lépe nakládat
ve vztahu s vlastní energií, dokázali bychom
lépe přijímat odpovědnost za sebe a sdělovat naše tužby a potřeby druhým. Užitečné
je také spolu vytvářet návyky, rituály, které nám ve vztahu dělají dobře, a které nám
pomáhají překlenout i těžší období. Ať už jde
o pusu každé ráno nebo další projevy lásky
toho druhého, které už dobře poznáme.

Vzpomínám si na dokument, který jsme
sledovali ve škole a který mapoval změny
klimatu v různých částech světa. Líbilo se
mi, že pán, který to dokumentoval, obviňoval
nás všechny, ale ne nikoho konkrétního, protože si uvědomoval, že nikdo nejsme dokonalý a nemůžeme to dělat úplně dokonale.

A pokud už krize nastane, jak k ní
přistupovat ve vztahu a umět se
„zdravě pohádat“?

Život není jen o hezkých a radostných chvílích, přicházejí i komplikace, problémy, krize. Jak se jim dá
předcházet?

Prvním krokem je dát sám sobě prostor
a porozumět tomu, co se ve mně děje. Je
to o mně, o druhém, vzdálili jsme se sobě
navzájem, máme stresující období, nemáme na sebe čas? Stejně tak důležité je dát
i druhému prostor a čas přemýšlet a sdílet.
Dalším a pravděpodobně nejtěžším krokem
je zdržet se soudů. Je to umění zdržet se
vlastních komentářů, kritiky a hodnocení
myšlenek toho druhého, a proto nejúčinnějším nástrojem je mlčení. Jen když se
naše mysl ztiší, můžeme opravdu projevit
zájem o toho druhého a naslouchat mu.
V neposlední řadě je pak důležité hledat
způsob, jak propojit to, co slyším, s tím, co
se děje uvnitř mne. Následující otázky nás
mohou nasměrovat správným směrem.

Žijeme ve světě, kdy mnohdy usilujeme
o dokonalý vztah bez potíží. To ale není
možné, a když se objeví první potíže, začneme pochybovat, zda je to ten správný
vztah. Cílit bychom proto měli na celistvý
vztah, kdy dokážeme cítit napojení mezi
sebou, i když nám to třeba nějakou chvíli
nefunguje a tak nějak tušíme, že to spolu
chceme zvládnout, a to dokonce i tehdy,
když prožíváme dlouhodobou krizi.

Rozumím tomu, co mi druhý říká?
Je něco, co potřebuji lépe vyjasnit?
Dokážu chápat jeho/její pocity?
Co se děje se mnou?
Jaké pocity mám, když ji/ho poslouchám?
A pak je třeba, abychom reagovali, sdíleli, co
se v nás děje, jak se cítíme a snažili se, aby
nás ten druhý také pochopil.
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JAK O NAŠI PLANETU PEČUJÍ
ČLENOVÉ ASOCIACE
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI?
MŮJ VZTAH K PLANETĚ
Co můžeme udělat pro naši planetu? Projděte si s námi 11 tipů a zkuste si zakroužkovat ty, které už jste začlenili do svého
života. Co už je pro vás automatické a nad
čím teprve uvažujete?
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•

Kompostujte zbytky potravin.

•

Vytvořte si vlastní kompost. Podporuje biologickou rozmanitost, obohacuje půdu a snižuje potřebu chemických
hnojiv.

•

Méně jezděte autem. Choďte pěšky, jezděte na kole, používejte MHD.

•

Používejte znovupoužitelné tašky a sáčky v obchodě.

•

Méně využívejte fén či sušičku. Nechte
své vlasy i oblečení usušit přírodně.

•

Myčku a pračku použijte nejlépe, když
jsou zcela naplněné.

•

Pokud pojedete autem, zkuste se vyhnout dopravní špičce.

•

Odpojte televizi, počítače a další elektroniku, pokud odcházíte pryč nebo je
zrovna nepoužíváte.

•

Kupujte pouze to, co zrovna potřebujete.
20–50 procent jídla končí na skládkách.

•

Jezte sezónní produkty. Chutnají lépe,
jsou levnější a šetrnější k životnímu prostředí.

•

Jezte méně masa. Výroba a distribuce masa má obrovský dopad na emise
skleníkových plynů.

AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA

BIOCHAR FOUNDATION

Broumovsko se dává do boje s klimatickými změnami

Každé kilo ukládá!
Město Hranice ukázalo, jak mohou města
a obce snížit svou uhlíkovou stopu. Při úpravách Masarykova náměstí dokázali v Hranicích odebrat z atmosféry hned 19 000 kg
CO2. Může za to hlavně výsadba nových
stromů, které se budou ve slunečných
dnech starat o zlepšení klimatu a během
vegetačního období také zachycovat prach.
Tato pozitiva pocítí každý člověk, který na
náměstí zavítá.

Klimatická změna se postupně stává realitou a nemálo lidí a organizací přemýšlí, jak
planetě pomoci. Šest obcí na Broumovsku – Žďár nad Metují, Police nad Metují,
Broumov, Otovice, Martínkovice a Bukovice
– se s vědomím závažnosti problému rozhodlo pro systematické a společné řešení
adaptace na změnu klimatu.
Prostřednictvím Strategické rady pro rozvoj
Broumovska tyto obce naplánovaly zpracování adaptační strategie, která bude řešit
zádrž vody v území vodních toků Stěnava
a Dunajka. Toto území bude nejprve detailně zmapováno a na základě dostupných
dat bude navrženo komplexní řešení nápravy krajiny zádrží vody, obnovou biodiverzity,
snížením eroze a dalšími kroky. Projekt byl
podpořen Norskými fondy a Fondy EHP
a jeho startu již nic nebrání.

Stromy mají ale i další veledůležitou funkci. Procesem růstu (fotosyntézou) ukládají
do listů, větví i kmenu uhlík z oxidu uhličitého, a tím snižují jeho koncentraci v ovzduší.
V Hranicích se ale šlo ještě dál. Stromy totiž
vysadili do substrátu, který obsahuje biouhel,
což je stabilní forma původního uhlíku v biomase. Biouhel představuje způsob, jak uhlík
vázaný v biomase uložit na staletí a trvale
tak snížit množství skleníkových plynů. Navíc
biouhel pomůže u kořenů stromů zadržovat
vláhu a rozvíjet kolonie prospěšných mikroorganismů a hub. A těch 19 000 kg CO2?
Tak to je množství, které biouhel pod novými stromy trvale odstranil z ovzduší a město
Hranice o něj snížilo svou uhlíkovou stopu!
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CI2

HOLISTIC SOLUTIONS A MENDELOVA
UNIVERZITA V BRNĚ
Česká pomoc pro Zambii

Chceme posílit odolnost měst a vést firmy
ke klimatické neutralitě

Mendelova univerzita v Brně společně s brněnskou firmou Holistic Solutions s.r.o.
a dalšími partnery pokračují i v této nelehké
době s realizací dvou rozvojových projektů
v africké Zambii s cílem zvýšit životní úroveň
místních obyvatel za současného budování
odolnosti země vůči změně klimatu. Zatímco MENDELU učí tamní farmáře hospodařit
s přírodními zdroji, udržitelné zemědělské
praktiky, zalesňování či rehabilitaci půdy
a krajiny v teoretické i praktické rovině, Holistic Solutions cílí především na efektivní
nakládání s vodou a projektuje v souladu
s místními podmínkami zavlažovací systémy, rybníky, napajedla pro dobytek či úpravu
přírodních mokřadů. Celkem pracují asi s tisícovkou farmářů, společně s nimiž bylo již
vysazeno na 8 000 stromů, rehabilitováno
přes 100 ha půdy, vybudovány čtyři zavlažovací systémy a čtyři funkční rybníky.

Adaptační strategie Libereckého kraje a města Třebíč, kompenzace více než
2 500 tun CO2, 100 % neutralizace uhlíkové
stopy nové značky mléčných produktů Miil
z portfolia Rohlík.cz! A nejen to! CI2, o. p. s.,
vstoupilo do jara roku 2021 s energií sobě
vlastní a s ambicí nejen posilovat odolnost
měst vůči dopadům měnícího se klimatu,
ale také s chutí systematicky vést firmy ke
klimatické neutralitě, a to s ohledem na vědecky podložené emisní cíle. Právě sledování emisí dle mezinárodní normy a plánovaná opatření snižující emisní zátěž vedou
dlouhodobě k regenerativním výsledkům
šetřícím energii – měst, firem i planety! A co
se chystá nového? Nové offsetové projekty
zaměřené na obnovitelné zdroje energie,
klimaticky odolná Jihlava, uhlíková kalkulačka podpořená Britským velvyslanectvím
v Praze a mnohem mnohem víc!

HLAS ZVÍŘAT

PLANT-FOR-THE-PLANET

Jak se stát Hlasem zvířat

Dejte světu čas na zastavení klimatické
krize

Spolek Hlas zvířat se již mnoho let věnuje problematice ochrany zvířat, kdy vedle
řešení konkrétních případů týraných zvířat
a rozkrývání nelegálních množíren prosazuje potřebné legislativní změny.
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HRA O PLANETU ZEMI
Rozhlédněte se kolem sebe. Kolik jste napočítali lidí ve vaší blízkosti?
Jsou alespoň tři? Tak to vám mohu prozradit, že jeden z nich statisticky určitě hraje videohry. Na telefonu, počítači či na herní konzoli.
Podle statistik hraje videohry 1 ze 3 lidí na celém světě. S videoherním
průmyslem je spojeno další zajímavé číslo. 140 bilionů. Právě tolik
v dolarech utratí lidé ročně za videohry.
Díky programu OSN pro životní prostředí vznikla na podzim roku 2019 aliance
Playing For Planet. Tu podepsalo 21 videoherních společností, mezi nimiž byly např.
Microsoft, Google Stadia, Ubisoft, Sony
Interactive Entertainment, Rovio a Sports
Interactive. Hlavním cílem aliance je snížit
emise CO2 o 30 milionů tun do roku 2030.
Konkrétní návrhy zahrnují nejen zavedení
problematiky klimatu do designu a obsahu
her, ale také další environmentální opatření,
od omezení obalů přes odpovědné nakládání s odpady a využívání šetrných zdrojů
energie až po výsadbu milionu stromů.

Pokud známe tyto údaje, jak toho můžeme
využít?
Můžeme podpořit tvůrce, aby vyvíjeli hry na
rozvoj myšlení, představivosti a kreativity.
Můžeme podpořit tvůrce, aby do her začlenili různorodost, např. aby v příbězích vystupovaly postavy různé pleti, různé orientace nebo aby mezi superhrdiny byly ženy.
Můžeme podpořit tvůrce, aby do her zajímavým způsobem zahrnuli i témata životního prostředí a klimatických opatření.
Ano, každá z těchto možností dává smysl.
V tomto článku se ale zaměříme na poslední možnost, a sice jakým způsobem se dá
zvýšit povědomí o klimatu díky nejvýdělečnějšímu odvětví v zábavním průmyslu a jak
může být hraní k planetě odpovědnější.

Více informací najdete na
www.playing4theplanet.org.

Iniciativa Plant-for-the-Planet představila webovou a mobilní aplikaci pro dosažení
cíle 1 bilionu stromů pro včasné zastavení
klimatické krize! Na platformě dostupné
na odkazu pp.eco můžete poznat přes 150
reforestačních projektů z celého světa –
především pak v tropických regionech, kde
má sázení stromů největší dopad. Poznejte,
kdo stromy sází, kde, proč, a jak to pomáhá místním komunitám bojovat s klimatem
i chudobou. Vyberte si projekt a zasaďte na
něm strom během pár vteřin, nebo jej darujte blízkým. Máte firmu? Plant-for-the-Planet s vámi vymyslí, jak aplikaci využít k zapojení zákazníků a zaměstnanců – budete
vzorem!

Zřejmě nejvýznamnějším úspěchem Hlasu
zvířat je prosazení novely trestního zákoníku, která zcela bezprecedentním způsobem zvyšuje trestní sazby za týrání zvířat. Ty se nyní v České republice řadí mezi
nejpřísnější na světě. Novelou došlo rovněž
k zavedení nového trestného činu, který
kriminalizuje nelegální množírny.
Zvířata svůj vlastní hlas nemají, proto potřebují, aby někdo byl jejich hlasem – Hlasem zvířat.

Pro inspiraci: americký Salesforce s iniciativou zasadil již 13 milionů stromů během jednoho roku. Německá televize SAT1 vyzvala
diváky a zasadili na apce přes 1,5 milionu
stromů jen za dva týdny. Kolik zasadíte vy?

Více informací, jak podpořit tuto organizaci
a stát se také Hlasem zvířat, naleznete na
www.hlaszvirat.cz.
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Kdo si hraje, nezlobí. A kdo hraje navíc tyto videohry,
učí se zábavným způsobem, jak lépe pečovat o prostředí, kde žijeme. Jak se udržitelně chovat k planetě
Zemi. Jaké odpovědné hry jsou v nabídce?

Lorem
secte
nonu
laore
volut
venia

CHANGE GAME

RESETH EARTH

BEYOND BLUE

HRA ZA LEPŠÍ SVĚT

Postavte město a udržte komunitu šťastnou. Ale dejte si pozor! Můžete se setkat
s přívaly horka, sucha, s povodněmi, stoupající hladinou moře nebo s šířením nových
nemocí. Přežije vaše město? V této hře se
rozhodujete, jak využijete zdroje k rozvoji své
civilizace. Můžete investovat do vzdělávání,
výzkumu a zábavy a zároveň musíte dbát
na zdraví, štěstí a prosperitu své komunity.
Čím vyšší úroveň emisí generujete, tím větší
jsou výzvy, kterým budete čelit. Všechny
herní scénáře vycházejí ze skutečných údajů o klimatu a z vědeckého výzkumu.

Píše se rok 2084. A všechny lidi na planetě ohrožuje nemoc, která jim brání dožít
se více než 25 let. A co teď s tím? V roli tří
teenagerů se budete snažit hledat řešení
napříč časem i různými krajinami a pokusíte se odhalit tajemství minulosti, abyste
zachránili sebe, ozonovou vrstvu a budoucnost planety před hrozící zkázou.

Toužili jste někdy po plavání s delfíny?
A co takhle s velrybami? Podmořský svět
je nádherný a vy ho v rámci hry Beyond
Blue máte možnost se zvídavostí objevovat. A nejen to. Dozvíte se také o důležitosti
podmořského ekosystému a jak bychom
se o něj měli starat.

A to nejlepší na konec? I my jsme vzali
na vědomí, jaký potenciál v sobě hry mají
a rozhodli se vytvořit takovou, která vás
zábavným způsobem ještě více sblíží s jednotlivými cíli udržitelného rozvoje. Jste připraveni na kvíz, díky němuž více pochopíte,
jak zlepšit náš svět? A jak k tomu každý
jako jednotlivec může přispět?
Prosíme, připojte se k udržitelnému připojení. Lepší svět se stahuje za 3..2..1….teď!

ENDLING

BEE SIMULATOR

V Endling zažijete, jaký by byl život ve světě zpustošeném lidstvem očima poslední
lišky na Zemi. Vaším úkolem je zachránit
tři liščí mláďata. Musíte je od jejich narození
vést, aby se mohla vyvíjet, růst a učit se novým dovednostem. Podaří se vám mláďata
zachránit?

Kolik úsilí se skrývá za jedním kilogramem
medu? Čemu všemu musí včela čelit? Jaké
jsou její úkoly a proč je tak moc potřebná
pro planetu? To vše se můžete zábavnou
formou dozvědět a téměř na vlastní kůži
vyzkoušet s hrou Bee Simulator.
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KOMERČNÍ BANKA
Financování udržitelné budoucnosti

JAK SE O KLIMA STARAJÍ
DALŠÍ ČLENOVÉ?

IMPACT HUB

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT

Impact Hub spustil nový mezinárodní program

Sbírka Darujme stromečky lesu vybrala
přes 1 milion korun na obnovu českých
lesů

Program ClimAccelerator vznikl díky spolupráci s EIT Climate-KIC a Česko spojí síly se
Srbskem, Chorvatskem, Slovinskem a Řeckem. Program má za cíl zvýšit pozitivní
dopad projektů, které mohou přispět k uhlíkové neutralitě, ke zmírnění dopadů klimatické krize nebo k inovacím na poli životního prostředí. Kromě mentora a expertních
konzultací budou účastníci mít také šanci
zaujmout investory nebo získat finanční
ohodnocení. Petr Vítek, spoluzakladatel Impact Hubu a Tilia Impact Ventures, dodává:
„Klimatická krize je pravděpodobně největší
globální problém, kterému jsme jako lidstvo
kdy čelili. Nyní můžeme konkrétně přispět
k řešení a rozvoji českého i mezinárodního
inovačního ekosystému.“

Nadace dřevo pro život organizuje veřejnou sbírku Darujme stromečky lesu, jejímž
cílem je pomáhat drobným majitelům lesa
s jeho obnovou. Sucho a kůrovec ničí lesy,
náklady na práci v lese významně vzrostly,
zatímco ceny dřeva klesly. Menší vlastníci proto často nemají dostatek peněz na
tolik potřebné zalesňování. Jejich lesy jsou
přitom otevřené nám všem – chodíme do
nich na houby i za čerstvým vzduchem.
Stromy zadržují v půdě vodu, zalesněná
krajina přitahuje srážky, ochlazuje prostředí a přispívá k čistšímu ovzduší. V boji proti
klimatické změně je obnova lesů nezbytná.
Sbírka Darujme stromečky lesu vybrala od
konce roku 2019 do konce roku 2020 přes
1 milion korun na výsadbu 44 561 sazenic,
což zalesní plochu větší než 7 hektarů.

Banky hrají v přechodu na uhlíkově neutrální ekonomiku nezastupitelnou roli. Mohou
znásobit potřebné zdroje a zároveň zabezpečují ekonomický chod národního i světového hospodářství, jak ho dnes známe.
Komerční banka (KB) chce být v této oblasti lídrem na trhu, a proto se udržitelnému
rozvoji věnuje systematicky a důkladně.
KB financuje aktivity s pozitivním dopadem
na životní prostředí i společnost – např.
projekty zaměřené na energetické úspory,
přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo opatření podporující šetrné hospodaření s vodou. Nezapomíná ani na technologicky chytrá řešení pro dopravu nebo
výměnu stávajících kotlů v městských teplárnách za ekologičtější modely (plynové či
na biomasu).
Navíc jde sama příkladem a prostřednictvím snižování vlastní produkce skleníkových plynů aktivně přispívá ke zpomalení
klimatických změn. Je na cestě k uhlíkové
neutralitě, které se zavázala dosáhnout do
roku 2026.

UNILEVER ČR
O kousek lepší Česko se zmrzlinou Míša
Zmrzlina Míša je oblíbenou tvarohovou
svačinkou mnoha generací. Vyrábí se kousek od Třebíče v srdci Vysočiny, odkud putuje do mrazáků rodin v Česku i na Slovensku. Téměř 60 let značka používá pouze
kvalitní lokální tvaroh a smetanu. A protože
Míša pochází z toho nejlepšího, co v naší
přírodě najdeme, chce v rámci svého poslání o přírodu pečovat, jak nejlépe dokáže.
Poslání značky se každý rok zaměřuje na
jinou iniciativu ve spojení s SDG 15 – Život
na souši. Již v roce 2019 se značka Míša
rozhodla udělat Česko a Slovensko „O kousek lepší“, kdy fanoušky zmrzliny inspirovala k tomu, aby do přírody neodhazovali
žádné odpadky. V loňském roce se kampaň
s ohledem na pandemii pozastavila, o to
více letos posílí své pokračování!
Letos Míša vrátí zpátky do přírody všechny stromy, které padnou na výrobu dřívek
k nanukům Míša. Proto se značka propojí
s iniciativou Sázíme budoucnost, která má
za cíl zasadit v Česku 10 milionů stromů.
Každý nanuk Míša zakoupený v obchodech Albert v červenci se počítá – vybraná
částka bude použita na výsadbu a ochranu
stromů. To pomůže vytvořit nové zelené
oázy v blízkosti měst a obcí, které tolik po-
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dřevin. V součinnosti s certifikačním systémem PEFC vznikl projekt, který pomůže
několika správcům městských lesů a současně přispěje k vyššímu povědomí široké
veřejnosti o možnosti zapojit se a pomáhat.

třebujeme pro naše fyzické i mentální zdraví. Míša tak přispěje také k adaptaci Česka
na změnu klimatu a podpoří zadržování
vody v půdě, čímž letos podpoří i SDG 13 –
Klimatická opatření.

Samotná výsadba probíhá v rámci jarního zalesňování u Brna, Českých Budějovic,
Liberce, Plzně a Prahy. Odbornou záštitu
nad projektem výsadby stromů převzala organizace PEFC, se kterou BAUHAUS
dlouhodobě spolupracuje. Vedle investice
společnosti BAUHAUS, která se pohybuje
v řádu milionů korun, mohou přispět k obnově českých lesů také zákazníci tohoto
hobbymarketu zakoupením certifikátů na
výsadbu stromů. Vlastní sázení s veřejností
je plánováno na podzimní období.

PEFC ČESKÁ REPUBLIKA
Projekt BAUHAUS – 100 000 stromků do
českých lesů
Lesníci a majitelé lesů vítají v dnešní době
jakoukoliv pomoc a podporu. Obnova lesů
zasažených suchem a kůrovcovou kalamitou je nyní jejich prioritou. Spolupráce
s firmami, kterým je téma společenské odpovědnosti blízké, je jednou z forem, která
pomáhá. Příkladem je projekt společnosti
BAUHAUS, díky kterému bude letos vysazeno více než 100 000 sazenic lesních
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V KPZ PRO ZÁCHRANU PLANETY MĚJTE PYTLÍK NA ODPADKY,
SKROMNOST A OCHOTU VĚNOVAT UDRŽITELNOSTI SVŮJ ČAS
Být skautem znamená umět si poradit. Zeptali jsme
se proto Barbory Trojak, tiskové mluvčí organizace, na
pravidla a uvažování skautů ohledně přístupu k životu
a planetě. To, co je automatické pro skauta, by se mohlo
stát automatickým i pro kohokoliv dalšího. Co říkáte?

Jaké nastavení mysli má skaut?
Svět se neboří při první překážce; ty jsou tu
od toho, aby nás něčemu novému učily.
Musím se celý život učit a rozvíjet, hledat si
nové výzvy.
V každém případě hledám řešení.
Každý den se snažím udělat něco dobrého
pro druhé, pro společnost, pro přírodu.

Na co děti připravujete do života?
Chyba není konec světa. Místo výčitek nebo
smutku ji ber jako příležitost naučit se víc.
Nikdy se nepřestaň učit a rozvíjet.
Co nejvíc věcí si zkoušej sám, hledej si
k tomu průvodce, kteří ti dají prostor a poradí, když bude potřeba.
Jsou věci, které nás přesahují, nedají se ocenit penězi, nemají často ani hmotnou podobu. Jsou stejně důležité jako ty hmotné.

V čem jsou pro nás děti učiteli? Z čeho si
můžeme od nich vzít inspiraci?
Děti mají trochu jiné ponětí o čase, už jen
proto, že jsou na světě kratší dobu. Mnohem lépe a naplno tak umí prožívat okamžiky tady a teď a mohou mít tak i hlubší
zážitky. Na druhou stranu tak ale mohou
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ODPOVĚDNÁ VÝROBA
A SPOTŘEBA
Jak vnímají děti spojení „odpovědná výroba a spotřeba“? Jaké informace zachytí od svého okolí? A jak si je
v sobě následně zpracují? Odpovídají děti z organizací
Dobré víly dětem a Bátor Tábor.
Kupovat si jen věci, které potřebuji, spotřebuji, sním a budu se k nim chovat s respektem. Třídit plasty, papír, sklo, kov a další.

ale prožívat i starosti, které my už v pozdějším věku nemáme, protože jsme si již prošli
nějakou zkušeností a víme, že třeba hádka
s kamarádkou neznamená konec světa.
Obecně myslím, že bychom měli být stejně
hraví jako děti, nebrat se vážně a nepřemýšlet tak moc, co si o nás druzí pomyslí.

Co by měl mít člověk u sebe v krabičce poslední záchrany, aby mohl „zachraňovat“
planetu?
Igelitový pytlík na odpadky (úsměv). Dále
zdrženlivost a skromnost – nad každým
nákupem přemýšlet, zvažovat, co potřebuji, jestli vůbec. A nakonec ochotu věnovat
tomu svůj čas – protože odpovědná spotřeba a odpovědný život obecně vyžaduje plánování, vybírání, zjišťování informací,
někdy čekání.

Jak máme přistupovat k přírodě?
S obdivem a úžasem. K přírodě máme přistupovat jako hosté, kteří ji přišli navštívit.
Měli bychom ji zachovat ve stejném nebo
spíše v o něco lepším stavu. Pokorně bychom měli myslet na fakt, že jsme tu na návštěvě a nemáme žádné právo obírat další
generace o zdroje obživy, krásu a život.
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EARTH – FRIENDLY
INSPIRACE
Řekni mi, s kým se vídáš, a já ti řeknu, kdo jsi ty. Říká se, že naši osobnost
definuje 3–5 našich nejbližších. Proto je důležité obklopovat se lidmi,
kterým můžete věřit, kteří vás mohou nějakým způsobem obohatit, ať
už radami či zážitky, a kteří nás posunou dál. Toto pravidlo si pak můžete
nastavit i na další známé.
A pak také na sociální sítě. Záleží jen na vás, koho budete sledovat a kým
se necháte ovlivňovat. A protože chceme přispět k tomu, abyste ze sociálních sítí měli radost, našli jsme pro vás profily, které vás mohou inspirovat. Planetě zdar!

VIKTOR VINCZE
@viktorvincze

NATALIA PAZICKA
@nataliapazicka

Slovenskému moderátorovi není planeta Země lhostejná, a proto se snaží dělat
maximum pro to, aby se k ní choval odpovědně. A své činy dokumentuje na svých
sociálních sítích. Do procesu odpovědnosti
zapojil i svou manželku, slovenskou moderátorku Adélu Vinczeovou, se kterou sdílejí
humorná videa, jak správně třídit odpad či
jak používat kompost.

Natália Pažická je environmentální aktivistka a také zakladatelka iniciativy #EVERYINDIVIDUALMATTERS. Na svých sociálních
sítích sdílí především informace o sociálním
a environmentálním dopadu módního průmyslu.
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JAK VYPADÁ ODPOVĚDNÁ
VÝROBA A SPOTŘEBA
Z POHLEDU ČLENŮ ASOCIACE
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI?
ARMOR

BIOPEKÁRNA ZEMANKA

I v kancelářích vzniká odpad, spousta odpadu

Biopekárna Zemanka našla spolu s IKEA
a UGO nové cesty využití pro zbytkové
suroviny

Společnost Armor s.r.o. prostřednictvím
svého programu 100% bezodpadového tisku OWA umožňuje stovkám firem snižovat
množství vyprodukovaného odpadu a jejich
uhlíkovou stopu.

Je tomu rok, co Biopekárna Zemanka představila své první inovativní zero waste krekry. Tehdy spolu s Plzeňským Prazdrojem
přišly na to, že pivovarské mláto je skvělou surovinou pro pečení. Za rok vzájemné
spolupráce si na pivovarských krekrech
pochutnali už tisíce lidí a k jejich výrobě se
použily více než 2 tuny mláta. A právě tyto
úspěchy inspirovaly Biopekárnu Zemanka
k tomu, aby začala využívat zbytkové suroviny i od dalších partnerů. Už teď si můžete
pochutnat na sladkých jablečných Dužinkách nebo na slaných mrkvových, řepných,
či řepno-mrkvových krekrech. K dostání
jsou zatím na e-shopu Zemanky a od léta
je uvidíte i na prodejnách UGO. IKEA zas
začne brzy díky Zemance zpracovávat svoji
kávovou sedlinu k pečení sladkých hrudek!
Odhadem se tak měsíčně zpracuje kolem
200 kg zbytkových surovin.

Armor každou prázdnou náplň renovuje nebo 100% recykluje. Recyklaci provádí
v souladu s principy cirkulární ekonomiky
a ze všech získaných surovin vyrábí nové
výrobky – kancelářské potřeby, ochranné pomůcky, izolační nátěry a další. Nyní
Armor přichází s další službou – s kompletním řízením tiskových služeb. Vlastní-li
firma tiskárny od různých výrobců, nechce
mít starosti s jejich provozem, chce automatické a včasné dodávky náplní, chce
významně ušetřit na provozu a nechce generovat kancelářským tiskem zbytečný odpad, potom je tu řešení společnosti Armor.

TEREZA KOUBKOVÁ
@holkazletne
Udržitelné tipy, jak správně třídit a recyklovat sdílí na svém profilu také Tereza
Koubková alias @holkazletne. Česká environmentální aktivistka studuje na VŠCHT.
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FERRERO
Kakao společnosti Ferrero je 100% udržitelné

CENTRUM ČERNÝ MOST

Další významnou prioritou v této oblasti
je nastavení jasných pravidel pro darování nesnězených jídel. Z tohoto důvodu se
společnost Compass Group rozhodla zapojit do projektu organizace Zachraň jídlo „Darování jídla šetří klima“, který má za cíl tuto
problematiku zanalyzovat a nastavit pravidla a postupy pro možnost darování jídel
tak, aby byly zachovány veškeré hygienické
a legislativní požadavky a aby nesnězené
jídlo splnilo svůj původní účel, tedy aby někomu udělalo radost.

I nakupovat se dá udržitelněji
Zlepšit svůj vliv na životní prostředí se Centrum Černý Most snaží řadou způsobů už
od svého vzniku. Je držitelem certifikace
zelených budov BREEAM – v Centru se například třídí 18 druhů odpadů a místní toalety jsou z velké části zásobovány šedými
vodami. Kvůli zachování biodiverzity v okolí
centra je jeho zázemí domovem 10 včelstev, netopýrů a řady dalších druhů hmyzu.
Kampaní Eco Sense se do svého snažení
v Centru rozhodli zapojit i zákazníky a motivovat je k udržitelnějším nákupům. Ve speciální brožuře, na stránkách Nakupyudrzitelne.cz, v médiích a za pomoci influencerů
se zákazníci dozvěděli řadu praktických
tipů a rad: proč, jak a kde nakupovat bezobalově, jak dát druhou šanci nepotřebným
hračkám, knihám a textilu nebo proč raději
volit organické a bioprodukty a kteří z prodejců Centra je nabízejí.

FAIRTRADE
Férová snídaně na podporu Světového
dne spravedlivého obchodu
Férová snídaně je tradiční pikniková akce
na podporu pěstitelů, koná se každoročně
druhou sobotu v květnu a koordinuje ji náš
člen Fairtrade Česko a Slovensko. Letos
vzhledem k omezením nešlo o komunitní piknik, ale účastníci posnídali na výletě
v přírodě. Na téměř 250 místech v Čechách
a na Slovensku tak ukázali svůj zájem o životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých
zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Do
košíku na výlet si přibalili lokální a fairtradové dobroty.

COMPASS GROUP
Zastavme plýtvání jídlem
Společnost Compass Group Czech Republic s.r.o. se tento rok opět rozhodla připojit
k celosvětové kampani Stop Food Waste
Day. Tato iniciativa má za cíl zvyšovat povědomí a informovanost o celosvětovém
problému plýtvání potravinami a inspirovat
jednotlivé články potravinového řetězce
(dodavatele, výrobce potravin, maloobchod,
stravovací služby a domácnosti) ke změnám, které pomohou vzniku potravinového
odpadu předcházet.

Lidé, kteří pěstují naše potraviny si zaslouží
spravedlivé zacházení. Pěstitelé čelí nejen
klimatické změně a nízkým výkupním cenám, ale navíc i pandemii covidu-19. Pěstitelé ve světě situaci zvládají lépe díky zapojení do systému Fairtrade. „Na počátku
každého šálku kávy i tabulky čokolády stojí
poctivá práce pěstitelů. Ti si za ni zaslouží
spravedlivou odměnu,“ vysvětlil své zapojení spisovatel a cestovatel Ladislav Zibura.

Společnost Compass Group v rámci této
kampaně spolupracuje s mnoha společnostmi, dodavateli i svými klienty a hosty,
aby pomohla dosáhnout společného cíle,
kterým je snížit množství produkovaných
potravinářských odpadů do roku 2030 minimálně o 50 %.
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Skupina Ferrero naplnila svůj cíl pro rok
2020 zpracovávat pouze 100% dohledatelné a udržitelné kakao, které je certifikované
předními subjekty nebo splňuje nezávisle
spravované normy. Ferrero své kakao dokáže dohledat až ke konkrétním pěstitelským uskupením. Od nich jej nakupuje ve
formě surových bobů a ty zpracovává ve
vlastních závodech. Díky tomu může být
v úzkém dialogu s jednotlivými pěstiteli
a družstvy.
Společnost zároveň obnovila a rozšířila partnerství s organizací Save the Children pro
Pobřeží slonoviny. Projekt v hodnotě 8 milionů eur bude posilovat ochranu dětí a zlepšovat jejich přístup ke vzdělání a výživě.

FOREWEAR
Designové #SDGs zápisníky FOREWEAR
pro A-CSR
Zdaleka už neplatí, že firemní propagační
předměty musejí být nevkusné, plastové
a dovezené z Číny. Náš člen FOREWEAR
ukazuje, že i reklamní předměty mohou
být nápadité, krásně barevné a vyrobené
v chráněné dílně z udržitelných materiálů. Koncem loňského roku jsme společně
vymysleli spolupráci a vznikla limitovaná
série recyklovaných zápisníků v jedinečném barevném designu z dílny MadLove
s krásnými razítky od Papírny. V Asociaci
společenské odpovědnosti jsme zápisníky
využili mj. jako odměny na crowdfundingové platformě HitHit s cílem přispět na vznikající e-shop udržitelných dárků Nakup na
Dobro.
Kromě zápisníků ve FOREWEAR vyrábějí
také organizéry, pouzdra na tablety, obaly
na knihy a tašky na dokumenty. Již sedmým rokem se jim takto daří šířit myšlenku
kvalitního designu ve spojení s neplýtváním, udržitelným společenským konzumem a podporou znevýhodněných.
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GOOD SAILORS

MISTKA SEWING

JIC

V čem je naše síla? V zaměstnávání handicapovaných a péče o životní prostředí

GREEN SMILE chráněná dílna tvořící eko
výrobky

Cirkulární inovace

Firma Good Sailors se dlouhodobě věnuje
zaměstnávání handicapovaných. Cílem je
vytvářet smysluplné pracovní pozice, které
budou přínosem nejen samotným zaměstnancům, ale i celé ekonomice. Vzniká tak
funkční spojení, které dělá lidi spokojenější.

GREEN SMILE je chráněna dílna, která patří
pod firmu MISTKA SEWING s.r.o. z Českého
Těšína. Jedná se (nejen) o integrační sociální podnik s environmentálním přesahem,
protože cílem jeho produkce je snižovat
množství jednorázových plastů. Značka
tvoří výrobky do domácnosti a svými hravými designy se snaží inspirovat lidi, aby na
jednorázové plasty ani nepomysleli.

Druhým, neméně důležitým cílem firmy, je
péče o životní prostředí a uvědomělou výrobu. To se odráží v projektu ceskeparky.cz.

V portfoliu této značky najdete množství
užitečných pomocníků do každé ekologicky
smýšlející domácnosti. Jedním z nejoblíbenějších produktů je chlebokapsa – pytlík na
chleba s membránou, díky které pečivo zůstává déle svěží a nemá sklony k plesnivění.

Ve spolupráci s Národním parkem České Švýcarsko a s Krkonošským národním
parkem vznikl e-shop, kde zájemci mohou
zakoupit tričko, mikinu či plecháček s originálním designem.
Každý produkt je koncipován tak, aby
jeho výroba byla maximálně lokální, etická
a ekologická a byl vhodný na dlouhodobé
užívání.

Nabízené produkty lze i obrandovat na míru
vaší firmě.

Zároveň z každého prodaného kusu jde část
financí na podporu ochrany přírody jednotlivých parků. Dosud vybraná finanční podpora posloužila na nákup budek pro netopýry,
výsadbu nových stromů či osvětu o životě
a přínosu vlků v NP České Švýcarsko.

IKEA ČESKÁ REPUBLIKA

Inovační agentura JIC je jedním z výrazných hybatelů dění nejen v Jihomoravském
kraji. Inovátorům, startupistům i firmám
s dlouholetou historií přináší spolupráce
s JICem možnost podpory ze strany zkušených podnikatelů na úplném začátku
i v momentě, kdy má už specifické potřeby,
jako jsou například kontakty do zahraničí
a podpora při expanzi, propojení s investory
nebo interní změny ve firemním fungování.
Nově dokáže JIC firmám pomoci najít cestu
v oblasti cirkulární ekonomiky. V rámci konzultací totiž chce hledat prostor pro snížení
dopadů provozu firmy na životní prostředí,
inovace byznys modelu nebo třeba obalových materiálů, které firma využívá.

LILA COSTA
Relaxační balíčky pro zaměstnance
Nejeden personalista si v dnešní době klade otázku, jakým způsobem zpříjemnit zaměstnancům aktuální složitou pandemickou
situaci a jak své kolegy potěšit, když stávající
pracovní benefity prostě nejdou uplatnit.

LIDL ČESKÁ REPUBLIKA
Nová férová čokoláda v Lidlu

Nová služba IKEA Garantovaný odkup pomáhá rodičům poslat dětský nábytek do
dalšího kola
Díky nové službě Garantovaný odkup mohou členové IKEA Family prodat vybraný
dětský nábytek zpět do IKEA za předem
stanovenou cenu. „Děti rostou rychle a rodiče záhy zjistí, že pro přebalovací pult či
dětskou postýlku už nemají využití. V IKEA
chceme pomoci dát nábytku druhý život.
Především chceme ale zákazníkům usnadnit celý proces rozhodování. Takto mohou
už při nákupu počítat s tím, že část hodnoty dostanou zpět. Je to tedy téměř jako
pronájem,“ říká Šimon Fiala, specialista na
udržitelnost ve společnosti IKEA.
Že se na výrobek vztahuje garance odkupu,
zjistí zákazníci na prodejně díky štítku s logem této služby u výrobku. Na webu
IKEA.cz pak informaci zákazníci najdou jak
u samotných výrobků, tak na stránce věnované této službě. „Aby garanci získali,
nemusí dělat nic jiného, než že při nákupu
výrobku využijí svou kartu IKEA Family,“ dodává Fiala. Garance následně platí po dobu
dvou let a má tři cenové úrovně dle doby
vlastnictví. Odkupní hodnotu zákazník zjistí
pomocí online kalkulačky.
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Náš nový člen, společnost Lidl, rozšířil své
privátní značky o další udržitelný výrobek
v podobě Fairtrade čokolády Way To Go.
Ta je vyrobená z udržitelně pěstovaného
kakaa z africké Ghany. Díky prodejům této
čokolády dostávají tisíce pěstitelů kakaových bobů v Ghaně navíc k minimální fairtradové ceně a fairtradovému příplatku
i prémii, která podporuje místní zemědělské
projekty a přispívá k vyšším příjmům ghanských pěstitelů kakaa.

Z výzkumů personálních agentur vyplývá,
že dnes zaměstnanci pociťují stres zejména z nejistoty budoucího vývoje nebo
pracovního přetížení. Pokud hledáte rychlý
způsob, jak své kolegy potěšit a dopřát jim
chvilku žádoucí relaxace, máme pro vás tip
v podobě dárkových relaxačních balíčků
s přírodní kosmetikou Pure Harmony, která
obsahuje vysoký podíl esenciálních olejů
z levandule lékařské. Jedná se tedy o ideální způsob, jak darovat kousek uklidnění
a wellness pohody přímo domů a vytvořit si
tak svoje privátní lázně.

Tato prémie pokrývá např. projekty, ve kterých jsou pěstitelé školeni v oblasti udržitelného pěstování a metod sklizně, základních obchodních znalostí nebo výroby
a pěstování alternativních surovin, jako je
med, rýže nebo mýdlo, aby měli další zdroje příjmů k zajištění obživy. Ve výsledku tak
mohou dosáhnout větší sklizně a zároveň
se stát méně závislými na pěstování kakaa.

Dárkové sady mohou být zhotoveny s motivačním vzkazem pro vaše kolegy přímo na
míru a jsou vyráběny kosmetickou chráněnou dílnou Lilacosta na jižní Moravě.
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MATTONI 1873

FAIR & BIO PRAŽÍRNA

Nápojový průmysl může být prvním plně
cirkulárním odvětvím v ČR

Férová zrnka na espresso, filtr anebo
moka konvičku – a jde to i bez obalu!

Zálohový systém na nápojové obaly může
v ČR zajistit uzavření cirkulární smyčky materiálu, a posunout tak nápojový průmysl
k udržitelné budoucnosti.

Ještě jste neochutnali Fair & Bio kávu?
Vyzkoušejte tmavě, středně anebo světle
praženou, bezkofeinovou případně nějakou
ze sezonních výběrovek.

Ekonomická motivace ke třídění a recyklaci
PET lahví a hliníkových plechovek cestou
zálohového systému zajistí, že téměř 100 %
nápojových obalů bude recyklováno a vrátí
se zpět do oběhu. Právě cena obalu zamezí jeho pohození v přírodě, skládkování či
spálení ve spalovně a zajistí, že se dostane
k plnohodnotné recyklaci, ideálně z lahve
do lahve.

Domů, do kanceláře, kavárny, restaurace či
bistra. Fair & Bio pražírna je sociální podnik
a nabízí náhradní plnění.
Pokud vám káva často dochází, na e-shopu www.fair-bio.cz lze sáhnout i po předplatném.
Fandíte ještě větší udržitelnosti, cirkulární
ekonomice a chcete přispět k redukci odpadu? Vyberte si svoji kávu bezobalově.

Mattoni 1873 spolu se společností EEIP
představila studii, jež vznikla pod vedením
prof. Michala Mejstříka a jež popisuje studii
funkčního modelu systému vratných záloh
na nápojové obaly v českých podmínkách.

Předplatným (kávy v sáčcích či v bezobalové podobě) můžete obdarovat své blízké
nebo jim udělat radost dárkovými poukazy
či dárkovými sety, ve kterých párují Fair &
Bio kávu s dalšími férovými dobrotami a lokálními produkty, některé z partnerských
sociálních podniků. Velkoodběratelům nabízí výhodnější ceny.

Zálohový systém se ukázal jako nejlepší
cesta, jak může Česko splnit závazné cíle
EU: tedy požadovanou míru sběru nápojových PET lahví a povinný podíl recyklátu
v nových PET lahvích. Navíc studie potvrdila, že pouze v zemích, kde je zavedený
zálohový systém, dosahují 90% míry zpětného sběru nápojových obalů. I přes tento
fakt v Česku stále chybí k plošnému zavedení záloh potřebná legislativa.

- REPORTÁŽ -

REPORTÁŽ
E-SHOP NAKUP NA DOBRO
RADOST NA CESTĚ...

Je konec března a do konce crowdfundingové kampaně na Hithit
zbývá posledních pár dní. Poslední chvíle na vybrání potřebné
částky na zbrusu nový projekt, který bude pomáhat a sdílet radost. Čas běží neúprosně. Den D přichází.

Zelený čtvrtek nám přináší štěstí.
500 000 Kč na e-shop Nakup na Dobro
se povedlo vybrat. Díky vám všem za obrovskou vlnu podpory! Vám všem, kteří jste
přispěli v kampani, kteří jste sdíleli na svých
sociálních sítích či jste předali informace svým známým. Poděkování patří také
prvním partnerům kampaně – Montessori
škole Andílek, advokátní kanceláři PEYTON
legal a Skupině ČEZ.
A jak to všechno začalo? V srpnu 2019 byl
veřejnosti představen Katalog udržitelných
dárků. Katalog v kapesní velikosti, ve kterém jste si mohli vybrat z více než 160 produktů a služeb členů Asociace společenské
odpovědnosti. Jde o dárky, které sdílí radost a mají smysl – pro vás, pro obdarované, společnost i přírodu. Ale jak zajistit, aby
co nejvíce dárků z tohoto katalogu doputovalo k co nejvíce lidem?

Studie je dalším krokem Mattoni 1873
v úsilí o plnou udržitelnost a cirkularitu nápojového odvětví v Česku.

A tak začal vznikat nápad na nový formát
prezentace dárků. Začal vznikat nápad na
e-shop Nakupnadobro.cz. A kdo by s touto
ideou mohl nejlépe pomoci? Organizace
Ergotep. Právě ta má dlouholeté zkušenosti s e-commerce a podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Radost tak
sdílí hned několikrát. Pojďme si detailněji
představit tuto organizaci.
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ROZHOVOR
JIŘÍ ČERNÝ
Které hodnoty by na projektu Nakup na Dobro
vyzdvihl? Co pro něj znamená odpovědnost
a kolika lidem pomůže tato příležitost? Přečtěte
si rozhovor s ředitelem Ergotepu Jiřím Černým.

Srdce Ergotepu

Jak vzniklo spojení Ergotep a Asociace
společenské odpovědnosti?

Příběh Ergotepu začal před 17 lety, kdy
v kotelně domu vznikla rodinná firma. Dnes
jde o silný, sebevědomý sociální podnik se
400 zaměstnanci, kterému se daří lidem
s handicapem nabízet kvalitní, plnohodnotnou práci a poskytnout jim kompletní servis
jako dopravu, bydlení, sociální rehabilitaci,
integrační podpory, vzdělávání atd. „Daří
se nám měnit společenský pohled na segment zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, dělat ukázkovou výkladní skříň
z prostředí, které bylo na okraji společnosti,“ říká ředitel organizace Ergotep Jiří Černý
a vysvětluje, jak podle něj vypadá funkční
efektivní systém. Jde o spojení klasického
obchodního, podnikatelského prostředí se
sociální oblastí.

Pro Ergotep je od počátku společenská
odpovědnost velmi silné téma. Členem
Asociace společenské odpovědnosti jsme
se stali, myslím, mezi prvními. Je to pro
nás velmi důležité moci dál šířit a rozvíjet principy společenské odpovědnosti.
U toho Ergotep nesmí chybět. Věnujeme
se tomu jak interně, tak právě ve spolupráci
s partnery jako Asociace. Ergotep zajišťuje
z části vlastní vytvoření e-shopu, komunikaci s partnery, a hlavně vlastní skladování,
logistiku a distribuci.

Co pojem odpovědnost a udržitelnost
znamená osobně pro vás?
Vzhledem k tomu, že již řadu let pracuji na
pozici generálního ředitele ve firmě, jejíž
hlavní myšlenkou je zaměstnávání lidí se
zdravotním postižením, je to pro mě především o mých zaměstnancích. Tedy odpovědnost k lidem se zdravotním postižením
a udržitelnost kvalitních pracovních míst
právě pro tuto skupinu lidí, kterým osud nadělil přece jen více životních překážek.

Mozek projektu
Organizaci jsme si již představili. Kde ale
bude centrála, odkud se bude vše řídit?
Pojďme si udělat virtuální exkurzi s Jiřím
Černým. Zázemí tomuto projektu poskytuje
nenápadná nízkopodlažní budova v klidné části Havlíčkova Brodu, která neměla
řadu let žádné využití. Uvnitř však panuje
od rána čilý ruch, jelikož zákazníci již netrpělivě čekají na své balíčky. „Proces fungování e-shopu je standardní jako u běžných
e-shopů s tím rozdílem, že naší největší
přidanou hodnotou jsou lidé se zdravotním
postižením, kteří proces zajišťují. Abychom
jim jejich práci alespoň trochu usnadnili, je
část našeho procesu automatizovaná. Nic
však nenahradí lidské ruce a konečné balení je tedy vždy pouze ruční práce našich
zaměstnanců,“ popisuje ředitel organizace
Ergotep.

Kolika lidem s handicapem a na jak dlouho
práce díky e-shopu pomůže a podpoří je?
Ergotep dnes zaměstnává cca 400 lidí,
přímo na tomto projektu bude pracovat asi
15–20 lidí. Podobně jako v jiných projektech
i zde je snahou, aby to bylo dlouhodobé
a udržitelné, nejen nějaká dočasná událost. Věříme a společně se snažíme o to,
aby projekt e-shop Nakup na Dobro trval
a úspěšně se rozvíjel mnoho let.
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TIPY OD
LUKÁŠE HEJLÍKA
Jaké produkty či služby by si vybral ambasador e-shopu Nakup na Dobro? Čím
byste potěšili jeho gurmánské srdce?
A na čem se shodne s ředitelem organizace Ergotep Jiřím Černým?

Co je u fungování tohoto projektu pro vás
důležité?

neumožňuje přímo zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením a splnit tak tuto zákonnou povinnost. Tyto firmy pak mají dvě
možnosti řešení: první z nich je odvod peněz, de facto pokuty, do státního rozpočtu.
Tím druhým řešením je odběr zboží a služeb poskytovaných v rámci náhradního plnění, díky čemuž jsou finance firmy využity
efektivně a zároveň tak nepřímo podpoří
pracovní místa pro zdravotně postižené.

Záměrem je, aby celá skládanka byla společensky odpovědná a s dalšími přidanými
hodnotami. Máme odpovědné, udržitelné dárky, provoz e-shopu bude poskytovat práci lidem s handicapem, skladujeme
v prostorách, které jsou napájeny elektřinou z FVE, vytápěny tepelným čerpadlem,
zásilky budou ekologicky baleny, uvažujeme o možných re-use obalech, jednáme
s dopravcem, který by doručení realizoval
z většiny elektromobily. A stále hledáme
další možnosti, jak být ještě odpovědnější
a dobrým příkladem pro ostatní.

Na e-shopu najdeme velmi pestrý sortiment udržitelných produktů. Které jsou
blízké vašemu srdci?
Tak samozřejmě mám nejblíže k produktům, které tvoří Ergotep pod značkou Raeda, na jejichž vývoji se sám osobně podílím.
Pokud bych však měl vybrat z konkurenčních produktů, pak je to kampotský pepř
od značky .pepper..field , který jsem shodou okolností dostal také jako dárek. Pokaždé když vařím, ocením nejen jeho chuť,
ale také designové balení a příběh, který za
ním stojí.

Které další přidané hodnoty byste na
e-shopu mohl vyzdvihnout?
Vše, co si na e-shopu objednáte, je možné
si uplatnit v rámci náhradního plnění, což je
další přidanou hodnotou projektu, především pro firmy, které zaměstnávají více než
25 zaměstnanců a jejich obor podnikání jim
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KAMPOTSKÝ PEPŘ .PEPPER..FIELD
Když jsem na straně obdarovaného, nejraději
dostávám jedlé dárky. Asi bych tak někomu
nadělil Kampotský pepř s mlýnkem. Příběh
manželů, kteří dodávají prvotřídní pepř Pepperfield z Kambodže je neskutečný.

KELÍMEK Z LÓGRU OD GREEN CAT
Jako nápaditý dárek se mi líbí také kelímek
na kávu od Green Cat, který je celý vyrobený z lógru a i bez kávy uvnitř po kávě voní.

KUCHAŘKA ZACHRAŇ JÍDLO
Kuchařka Zachraň jídlo hezky napovídá, jak
zužitkovat nejen zvadlé ovoce, zeleninu, ale
i často podceňované nepoužívané části surovin.
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MOMENT ČR
Second hand v nákupním centru?

JAK ODPOVĚDNĚ
A UDRŽITELNĚ PRACUJÍ
DALŠÍ ČLENOVÉ?
MERCHYOU

MOJE EQUA

Odpovědná a udržitelná výroba v MERCHYOU

EQUA CARE - Udržitelná péče o tělo a domácnost

Aby byl textil skutečně udržitelný, musí být
šetrná i každá část výrobního procesu – od
pěstování, zpracování až po finální úpravy
jako je potisk či balení.

Přemýšlíte o tom, jak udržitelně pečovat
o svou domácnost i tělo? Na českém trhu
se objevila zajímavá novinka. Slovinská
značka ekologických lahví EQUA přišla
s inovativní řadou EQUA CARE.

V MERCHYOU jsou si vědomi dopadů, které
může výroba mít. Proto se neustále snaží svoje výrobní procesy zlepšovat a být co
nejohleduplnější k zdraví lidí i přírodě. Jako
jediná GOTS certifikovaná textilní tiskárna
v Česku a na Slovensku nabízí ekologický
GOTS potisk. Nejen barvy a pomocné látky,
ale také veškeré výrobní procesy jsou v souladu s nejvyššími ekologickými a etickými
standardy. Např. při GOTS potisku se MERCHYOU daří spotřebovávat o 70 % méně
vody, která je před vypuštěním do odpadu
filtrována. Udržitelná výroba je každoročně
kontrolována nezávislým orgánem. Společně
s certifikovaným textilem tak získáte kompletní GOTS produkt, kterému můžete věřit.

Obsahuje pěnová mýdla, sprchové gely
nebo prostředky pro péči o domácnost.
Základem řady jsou opakovaně plnitelné
dávkovače, ve kterých si zákazník sám ředí
zakoupenou práškovou směs s vodou. Myšlenka EQUA CARE vychází z faktu, že 90 %
objemu běžných prostředků tvoří voda.
Nová technologie tedy významně snižuje uhlíkovou stopu při přepravě. Na výrobu
dávkovačů jsou také ze 100 % využívány recyklované PET lahve, ve výrobním procesu
tedy nevznikají žádné nové plasty.
Všechny produkty EQUA CARE obsahují
výhradně éterické oleje a jiné 100% přírodní
ingredience.

MERYUP - CYCLING
Druhý život plachty

Ano. Sny se skutečně plní. Ještě před pár
měsíci Moment o takové věci jen snil.
A nyní nyní otevírá první second hand
v shopping parku Avion v Ostravě.
Všechny pěkné kousky, které se najdou ve
skříních navíc nebo byly nevhodným dárkem
nebo třeba nikdy nepadly dost dobře, udělají
Momentu radost. Prodá je a ziskem podpoří
dalších šest neziskových organizací.
Protože takových kousků bude potřeba
hodně, přišel Moment s nápadem, který
se jmenuje Daruj oblečení zásilkou. Rozjel
darování ve velkém a spojil své síly se Zásilkovnou, a proto za jednotnou cenu 36 Kč
může každý, z pohodlí domova, zaslat oblečení přímo do třídírny Momentu.

PALETKY
Paletky v číslech
Plánujete rekonstrukci? Stěhujete se do nového bytu či domu? Atelier Paletky může být
partnerem, který vám pomůže s interiérem.
Od vypracování návrhu designéry po výrobu
ve vlastní truhlářské dílně v Praze. Zde si osaháte více než 100 druhů dřevin, ze kterých
může vzniknout něco unikátního. Něco, co
vám dlouhodobě bude dělat radost. Za osm
let Paletky zachránily více než 9 500 jednocestných palet před spalovnou. Realizovaly
desítky projektů menších i větších rozměrů.

NAVZDORY
Modulární systém cirkulační sprchy, díky
které snížíte náklady na energii a spotřebu pitné vody
Při sprchování dochází k velmi neefektivnímu využití nejen vody, ale také tepelné energie. V prakticky všech sprchách se použitím
znečistí pouze malá část dodané vody, zatímco do odpadu odchází celý objem. Nešetří
se ani teplo, které bylo k ohřátí vody potřeba
a veškerá nevyužitá energie je vypuštěna.

Kuchyň AZULEJ — 1 dílna, 4 zručné truhlářské ruce, 41 zachráněných palet, 400 hodin výroby, investice na desítky let dopředu
generující každodenně ∞ úsměvů.

Díky převratnému modulárnímu systému,
který vznikl v agentuře NAVZDORY, se při
sprchování, popřípadě koupání, snižuje nejen energetická náročnost na doohřev použité vody, ale především dochází k úspoře
samotné pitné vody, která se v posledních
letech stává velmi vzácnou surovinou.

PAPÍRNA
Věci se mění, kouzlo Papírny zůstává
Papírna, kreativní podnik veden pod taktovkou zakladatelů Jaromíra s Michalem, koncem zimy změnil své pole působnosti. Jeho
domovem již není Letná, přestěhoval se
do industriální budovy holešovické Drutěvy na Maninách (Dělnická 1020/54). Spolu
s místní chráněnou dílnou realizují novinku
- zápisník s pevnými deskami a otevřenou
V8 vazbou „naplocho“. Jeho zútulněným
pelechem se stal e-shop, který se pyšní
mj. vlastní cyklodopravou. Věci se mění,
ale kouzlo Papírny zůstává stejné. Nadále
spočívá ve spektrech sešitů, obálek a razítek a stále zaujímá velmi otevřený postoj
k zákazníkovi, kterému nabízí mnohé variace nabízených produktů. Heslo Papírny je
jednoznačně: kreativně a odvážně!

Modulární zařízení je možné instalovat nejenom do nově budovaných staveb, ale taktéž
dodatečnou montáží. Zabudováním systému
společně pomáháme životnímu prostředí.

Začalo to opravou historické budovy Národního muzea. Aby se neprášilo a na kolemjdoucí nepadalo zednické nářadí, zakrýval stavbu průvětrný banner, na kterém
byla zobrazena fasáda budovy. Po dokončení rekonstrukce zbylo Metrostavu tolik
jedinečné a stále použitelné plachty, že by
pokryla 5 fotbalových hřišť. A proto vznikla firma Meryup. Z lásky k plachtě a z lásky
k životnímu prostředí. Banner je totiž z PVC,
které nejde tepelně zpracovat s ostatními
plasty, protože při jeho zahřátí uniká mimo
jiné chlór. Doba rozkladu PVC je dle dostupných zdrojů 100 let. Najít pro něj tedy způsob dalšího využití dává smysl. V naší firmě
se po důkladném vyčištění plachta mění
v tašky a pouzdra nejrůznějších tvarů, které nesou stopu fasády Národního muzea.
Plachta tak žije svůj druhý život.
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REFORK

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

SONNENTOR

Český start-up Refork vyvíjí nový přírodní
materiál a chce se stát globální alternativou k plastu

Udržitelné stravování v podnikových jídelnách

Nalezněte štěstí v šálku biočaje

Refork je česká technologická firma, která vyvinula nový přírodní materiál na bázi
dřevní moučky, ze kterého vyrábí rozložitelné alternativy k plastovým výrobkům.
V tuto chvíli se zaměřuje především na
příbory, které jsou maximálně šetrné k přírodě a zároveň lidem umožní, aby se najedli
komfortně.
Firma si sama zajišťuje celý proces od
prvního prototypu až po vznik finálního
výrobku v České republice, odkud pochází
i většina surovin. Všechny obsažené složky jsou rozložitelné v přírodě bez toho, aby
za sebou zanechávaly mikroplasty či jinak
negativně ovlivňovaly životní prostředí.
Celý proces je nejen lehce škálovatelný, ale
i energeticky efektivní. Do roku 2024 Refork plánuje nahradit až dvě miliardy plastových výrobků.

.PEPPER..FIELD
.pepper..field má za sebou únorovou misi
v Kambodži
Hranice Kambodži se v době covidu otevřely jen na chvíli, ale i tak .pepper..field
zvládl doslova za pět minut dvanáct podniknout další ze svých misí.

REMOBIL

Během měsíce února uspořádal potravinovou sbírku v rámci projektu Milion pro
Kambodžu a 300 rodinám malých farmářů
s Kampotským pepřem za jejich skvělou
práci rozdal zásoby jídla, které jim pomohou
přečkat těžkou dobu covidovou a uzavřené
provincie.

REMOBIL je neziskový projekt sběru nepotřebných mobilních telefonů, jehož misí
je ochrana životního prostředí. 12 milionů – to je množství odložených a nepotřebných mobilů v ČR v roce 2021. Tento fakt
představuje skrytou, ale významnou environmentální zátěž. Za prvé se jedná o (ne)
využité suroviny a materiály, které mobilní
telefon obsahuje. Za druhé, do mobilu bylo
během výroby vtěleno obrovské množství energie. REMOBIL tuto energii zachytí
a opět využije tím, že nepotřebné mobily
opraví, případně jednotlivé komponenty
využije na náhradní díly. REMOBIL nabízí
jednoduchý způsob, jak se nepotřebných
mobilů zbavit a je určen pro všechny typy
subjektů včetně občanů. Navíc z každého
sebraného mobilu přispívá 10 Kč na charitativní účely.

Odpovědná výroba a spotřeba: recyklace
nepotřebných mobilů

David s Klárou se potkali s ministrem obchodu Kambodži, kterému představili další
rozvojový plán na podporu nejen malých,
ale i středních farem. S prezidentem Asociace Kampotského pepře také vymysleli
systém na digitalizaci prostředí pro střední,
soběstačnější farmy.
No a hlavně navštívili své farmáře a ptali se,
jak se jim daří. Tím zároveň odhalili, kolika
rodinám pomohli před zánikem mikrofarem
a jejich políček, které do budoucna mohou
uživit celou rodinu. A i o tom by přece udržitelnost a hlavně odpovědná výroba a spotřeba měla být!

- ODPOVĚDNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA -

Jihomoravský Sonnentor je předním výrobcem biočajů a biokoření. Na trhu působí
téměř 30 let a filozofie firmy je od samého začátku postavena na principech trvale
udržitelné výroby. Byliny a koření vykupuje přímo od svých biopěstitelů, výroba je
postavena na využití obnovitelných zdrojů surovin s cílem minimalizovat odpad
a dopady na životní prostředí. Dříve byla
součástí čajových přebalů tenká vrstvička
polypropylenu, tu nahradili vrstvou kompostovatelné folie NatureFlex a ušetřili tak
úctyhodných 20 tun plastů ročně. Je třeba
se zajímat o to, co po produktech zbyde po
jejich spotřebování, samozřejmostí je tedy
využití kompostovatelných materiálů.

Podnikatelé a firmy mohou přispět k dosažení Cílů udržitelného rozvoje také v jídelnách pro své zaměstnance. Požadavkem
na nákup produktů ekologického zemědělství, využívání čerstvých a sezónních produktů a jejich šetrným zpracováním mohou
i ve svých jídelnách podniky výrazně přispět ke snižování emisí, podpoře udržitelných forem zemědělství a rozvoji krátkých
dodavatelských řetězců. Navíc tím potěší
i své zaměstnance, protože čerstvé sezónní produkty chutnají vždy nejlépe.
Podporu a poradenství v této oblasti poskytuje spolek Skutečně zdravá škola,
který nabízí i certifikace udržitelných stravovacích provozů v rámci služby Skutečně
zdravá jídelna.

Dnes mají všechny materiály používané pro
výrobu přebalů čajů SONNENTOR certifikát
pro domácí kompost. Více než 90 % celkového obalového materiálu je plně recyklovatelných nebo z recyklovatelných zdrojů.
Společnost pořádá během roku celou řadu
zajímavých akcí pro širokou i odbornou
veřejnost a v rámci turistického projektu
Bylinkový ráj je možné během zážitkové
exkurze nahlédnout do samotné výroby.

TESCO
Tesco upevňuje své postavení v oblasti
udržitelných obalů
Společnost Tesco se v rámci odpovědného
podnikání veřejně zavázala k udržitelnějšímu balení výrobků vlastních značek. Firma
oznámila, že odstraní z obalů všechny těžko recyklovatelné materiály, kde to půjde,
obaly zmenší, a bude pracovat na tom, aby
veškeré obaly byly do roku 2025 stoprocentně recyklovatelné.
Tesco aplikuje přístup tzv. 4R (z anglických
Remove-Reduce-Reuse-Recycle) na obaly vlastních značek, čímž snižuje spotřebu
použitých materiálů a usnadňuje jejich recyklaci. Firma v České republice díky tomu
z obalů za dva roky odstranila více než 147
tun těžko recyklovatelných plastů.
Společnost vůbec jako první maloobchodník ve střední Evropě představila první
kompletní produktovou řadu, která přechází
do plně recyklovatelných obalů: 192 Tesco
výrobků pro domácnost, které jsou označeny logem „100% recyklovatelný obal“. Tesco
chce, aby jeho výrobky pomohly zákazníkům žít udržitelněji, kteří za ekologičtější
obaly nebudou muset nic připlácet.
Dlouhodobou ambicí společnosti je v souladu se zásadami oběhového hospodářství
recyklovat staré materiály do nových výrobků. Tesco již nabízí např. sáčky do košů
nebo nákupní tašky, které obsahují recyklovaný odpad z provozů firmy.
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TCHIBO
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rakteristické znaky své odrůdy a akcentuje skutečné půdní a klimatické podmínky
v daném roce.“

Jak chutná Laskavý šálek
Společnost Tchibo nabízí již třetím rokem
sociálním kavárnám pomoc formou dobrovolnického programu pojmenovaném Laskavý šálek. Ten perfektně propojuje knowhow firmy a CSR program.

WHITE SAGE
Ratanové doplňky pro děti White Sage
Přestože byla prvotní myšlenka značky
White Sage zaměřená hlavně na tvorbu
udržitelné módy, rozšířil se náš sortiment
v posledních měsících také o snové doplňky pro děti z přírodního ratanu. Spolupracujeme s partnerem, který pro nás dle našeho
designu vyrábí za smluvených podmínek
splňujících jak etické, tak ekologické aspekty výroby ty nejkrásnější postýlky a hračky
pro děti. S každým kouskem do dětského
pokojíčku tak vstoupí kus sluníčka. Ratanový nábytek má úžasně pozitivní energii
a rozzáří každý prostor. Je z něj cítit jedinečnost a originalita. Navíc je každý kus
vyráběný ručně a pouze z přírodních obnovitelných materiálů. Ratanový nábytek zase
získává své místo na výsluní a já mu moc
držím palce. Protože jeho minimalistický
vzhled a přírodní barvy zapadnou do každého dětského pokojíčku. Ukládat miminko
do ratanové kolébky, hrát si s ratanovým
kočárkem, vyzdobit pokojíček žirafou umístěnou na stěně či se houpat na koníkovi je
opravdová radost.

Zaměstnanci z obchodů a trenérky se
v rámci tohoto programu, kdy využívají
dobrovolnické dny poskytnuté firmou, dělí
o své zkušenosti z každodenní praxe v obchodech. Poradí v tom, co umí nejlépe – jak
připravit dobrou kávu a obsloužit zákazníka.
Kavárny jsou do programu vytipovány
a vybírány ve spolupráci s organizací Hestia – Centrum pro dobrovolnictví. Nabízená
témata jsou s nimi vždy prodiskutována,
aby co nejvíce odpovídala jejich potřebám.
Letošní rok přináší novou výzvu v podobě
adaptace na nové podmínky a potřeby kaváren. Díky velkému zájmu ze strany kaváren a nadšeným dobrovolníkům z Tchibo
program úspěšně pokračuje a rozvíjí svůj
potenciál.

VINNÉ SKLEPY KUTNÁ HORA
Vinařství jsou tisíce, ale certifikát DEMETER má jen jedno

ZMĚNY A PŘÍLEŽITOSTI
Změna je život. A je jen na nás, jak se k ní postavíme, a jestli ji
uchopíme jako příležitost. Jak „změny a příležitosti“ chápou
děti z organizací Dobré víly dětem a Bátor Tábor?
Jako když jdeme někam a pak to změníme
a jdeme úplně někam jinam.

Příležitost, kterou dostaneme, se nemusí
opakovat, a i když to není snadné, měli bychom jí chytit za pačesy. Minulý rok jsem si
nechala ostříhat vlasy, byla to změna a pamatuji si jí doteď. Změna je život a každá
změna má nějaké klady a zápory.

Máš příležitost někam třeba jít.

Prestižní certifikát Demeter získalo jako
jedno z mála v Evropě a jediné v České
republice rodinné vinařství z Kutné Hory.
Rozlohou vinic a půdy (80 hektarů) je druhé největší v České republice.
Kromě vinic obhospodařuje další desítky hektarů pastvin pro chov ovcí, ornou
půdu pro pěstování obilnin, zeleninová
pole a sady. „Naše vinařství produkuje přes
100 000 láhví vína ročně. Každá láhev, kterou vyrobíme, má svůj příběh, ale ten vůbec nejdelší píše Rulandské modré. To si ve
zdejším kraji před 750 lety vychutnával král
Karel IV. a my máme tu jedinečnou možnost
nabízet ho zákazníkům i dnes,“ uvádí Lukáš
Rudolfský, generální ředitel a syn zakladatele vinařství Vinné sklepy Kutná Hora.
A co říkají na získaný certifikát, který se
uděluje biodynamickým zemědělcům a je
hlavním ukazatelem kvality a dodržování
nejpřísnějších ekologických a bio postupů
při výrobním procesu? „Smyslem a cílem
naší práce je mít co nejvíc vlastních vstupních surovin,“ vysvětluje Lukáš Rudolfský
a dodává: „Dokonce i sklizeň musíme dělat
ručně, abychom ke sběru vína přistupovali co nejšetrněji. Díky kombinaci ručního
sběru a minimálního síření pak máme za
odměnu přirozené živé víno, které má cha82

83

- ANKETA -

ANKETA

- ZMĚNY A PŘÍLEŽITOSTI -

S JAKÝMI ZMĚNAMI
A PŘÍLEŽITOSTMI SE POTKALI
ČLENOVÉ ASOCIACE SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI?

Jaké lifehacky/ponaučení si
odnášíte z krize (nejen té covidové)?
JAN SLÍVA
ředitel České rozvojové agentury
Covidová krize mi především potvrdila, že
lidský kontakt sebelépe připravená virtuální
schůzka ani brilantní e-mail prostě nenahradí. V ČRA se všichni těšíme, až budeme moci
opět pracovat v týmu a všichni na jednom
místě. Zároveň však mě i mé kolegy krize
naučila lepší organizaci práce, větší vynalézavosti i toleranci – dítě školou povinné si zkrátka oběd samo nepřipraví a abecedu se samo
nenaučí. A v neposlední řadě přinesla i zásadní poznání o naší zemi, o lidské solidaritě,
individuální odpovědnosti i ochotě pomáhat.
Ptáte se na zlepšováky? Těším se spíše na
ten, který doufám opět brzy začneme využívat – klínek do vstupních dveří, aby kolegové,
kteří přicházejí, nemuseli neustále odemykat…

MARTIN DIVIŠ
generální ředitel pojišťovny Kooperativa
a prezident České asociace pojišťoven
Před rokem jsem se do budoucna díval se
znepokojením. Ale věřil jsem v chytrost svých
kolegů a celé společnosti, a v to, že společně
to zvládneme. Věřil jsem oprávněně. Naučili
jsme se – i ti, kdo technologie nikdy nepovažovali za své přátele –, že umíme fungovat online. Spolupráce s kolegy, komunikace s klienty, setkávání napříč firmami nebo
v profesních organizacích – to všechno se
najednou přesunulo do digitálního prostředí.
Interně i navenek jsme z 90 % zcela bezpapíroví, na konci roku 2020 jsme se díky organizaci Transkript Online otevřeli i klientům se
sluchovým handicapem. Inspirovali jsme se
u skvělých start-upů, jak rychle inovovat.

BIO ILLUSION

CENTRUM PARAPLE

Bio Illusion je v Asociaci nováčkem, nikoli
však v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost podpořila různé nadace
a centra díky svým filmům jako např. Jak
básníci neztrácejí naději, Jak se krotí krokodýli, Pojedeme k moři, Čtyřlístek ve službách krále a dalšími.

Centrum Paraple již 27 let pomáhá lidem
s poškozením míchy, kteří ochrnuli následkem nemoci či úrazu, při aktivním návratu
do běžného života. Poskytuje zejména pobytovou službu sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství. Společně s klienty řeší vše, co život s míšním poškozením
přináší. Úhrady od zdravotních pojišťoven,
státní dotace a platby od klientů náklady na
provoz služby nepokryjí. Aby Centrum Paraple mohlo poskytovat služby ve vysoké
kvalitě, má etablované fundraisingové oddělení, které se zaměřuje na oslovení možných firemních dárců, aby získalo potřebnou finanční podporu. Nadto se v současné
chvíli potýká s tím, že jej opouští generální
partner a hledá za něj adekvátní náhradu.
Možností, jak se mohou firmy angažovat,
existuje celá řada

V Biu Illusion si uvědomují, např. i skrz nakládání s jednorázovým odpadem vznikajícím při natáčení, i v dalších oblastech, které
se k celému procesu váží.
Bio Illusion je ryze česká produkce, která spolupracuje s nejlepšími profesionály
z oboru a je otevřena i novým nápadům
a myšlenkám na téma společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Momentálně žije dokončováním dokumentu o českém vynálezu S.A.W.E.R., hlavním exponátu
zastoupení ČR na EXPO v Dubaji, dokumentu o Janu Werichovi a Milanu Kunderovi.

A moje „lifehacky“? Využívám všech možných aplikací ke kontaktu s rodinou a přáteli,
ale naučil jsem se i vypínat. Objevovat krásy
nejbližšího okolí nebo trénovat přístup, který
jsem vždycky záviděl malým dětem – jak si
umějí užít těch pár kamínků na cestě, skákání v louži nebo povídání si s partou plyšáků.
Přeji nám všem, aby tahle doba co nejdřív
skončila a abychom si z ní vzali to lepší.
84
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CPI HOTELS

nového webu www.nenech.se. Umožní tak
obětem vyhledat pomoc bez rizika upoutání pozornosti násilníka.

CPI Hotels bere krizi jako příležitost k pozitivním změnám

V době pandemie, kdy jsou oběti zavřené
s agresory doma, jsou nepozorované návštěvy či telefonáty do intervenčního centra téměř nemožné. Zakladatelé Nenech to
být spolu s IC vytvořili jednoduchou cestu,
jak obětem usnadnit přivolání pomoci a zároveň je nevystavit dalšímu ohrožení ze
strany násilníka. NNTB už pomohlo tisícům
dětí, a tvůrci doufají, že podobnou službu
udělá i pro oběti a svědky domácího násilí.

Pro prohloubení „zelené cesty“ společnosti
CPI Hotels byla covidová doba svým způsobem ideální. Postupnými kroky a zaváděním nejen cirkulární ekonomiky se společnosti snaží maximalizovat ekologické
procesy ve všech hotelech své sítě. Mezi
tyto aktivity patří omezení používání jednorázových plastových lahviček, což znamená, že kosmetiku najdou hosté v potřebné
míře v dispenzorech. Standardem je používání kvalitních recyklovaných produktů,
např. papírových ubrousků, materiálů šetrných k životnímu prostředí.

FRANK BOLD
Revoluce v CSR Reportingu

Období epidemie využila společnost také
k nastavení online check-inu nebo třeba
online rezervace masáže. CPI Hotels je první hotelovou sítí v České republice vůbec,
která používá digitální nástroj Protel Voyager, který zjednodušuje proces ubytování.
Klienti si za pár minut nastaví svou rezervaci z pohodlí domova.

Evropská komise představila novou směrnici o reportingu udržitelnosti (Corporate
Sustainability Reporting Directive, dříve směrnice o nefinančním reportingu).
Nová legislativa bude obsahovat detailní
standardy pro reporting dat o dopadech,
strategiích a cílech, a to zejména v oblasti klimatických změn. Spolu se standardy
Taxonomie udržitelných aktivit firmy získají
jasný návod, jak analyzovat rizika a příležitosti, které přináší transformace ekonomiky, a jaké informace jsou klíčové pro přístup
k financím pro vlastní transformaci. Reforma je součástí komplexní strategie EU
k udržitelným financím, jež má ročně pro
tento účel mobilizovat 500 miliard eur dodatečných investic ze soukromých zdrojů.
Díky úpravě pravidel se legislativa v Česku
bude vztahovat na více než tisícovku firem.

V některých hotelech funguje tí také check-in
kiosky pro bezdotykovou a rychlejší registraci hostů. Přijdete, zapíšete se, vezmete
kartu a jdete si odpočinout nebo pracovat.

FACEUP TECHNOLOGY
Platforma Nenech to být – původně školní
projekt pomáhá kromě dětí a zaměstnanců také obětem domácího násilí
Původně studentský projekt Nenech to být
(NNTB), který pomáhal dětem ve školách
upozornit anonymně na šikanu, přerostl
v roce 2020 do globálního produktu nejen
pro školy, ale i pro firmy.

Frank Bold vede projekt Alliance for Corporate Transparency, který analyzuje reporting evropských korporací. Spolu s progresivními firmami a dalšími expertními
organizacemi mění zaběhnutou praxi i legislativu na evropské úrovni.

Nyní už platformu využívá 2 000 firem ze
čtyř světadílů a letos ji využila také intervenční centra (IC) pro anonymní kontakt
s oběťmi domácího násilí prostřednictvím

HODNOTY ZDRAVĚ FUNGUJÍCÍ
FIRMY? JE TRANSPARENTNÍ,
FÉROVÁ, PROZÁKAZNICKÁ
A CHOVÁ SE UDRŽITELNĚ
Co odlišuje všemi oblíbené firmy od těch
ostatních? Jak se stát lovebrandem?
Jak udělat svá rozhodnutí správně? A jak
provést změny, když něco nefunguje? Na
vše odpoví Anna Šenk, manažerka Alzaexpres.cz a lektorka GrowJOB Institute,
která se specializuje na firemní kulturu
a lepší služby.

Jaké příležitosti můžeme vidět v situaci,
která je tu už rok s námi?
Mám radost, že se hodně věcí během covidu zvládlo přesunout do jednodušší online
podoby. Myslím tím hlavně úřední administrativní činnosti. Technologie nám dokážou
v mnoha případech skvěle pomáhat a šetřit
čas. Přišlo mi, že jsme je donedávna nevyužívali naplno.

Nad čím by se lidé měli ještě zamyslet?
Vidím na svém okolí i to, kolik lidí začalo
přemýšlet o tom, kolik času věnují rodině,
přátelům a dalším sociálním kontaktům,
jelikož to pro ně nyní byla priorita. Vlastně nakonec si díky covidu můžeme více
uvědomovat tento nedostatek a věřím, že
i když se opatření rozvolní, přesto mnoho
z nás bude upřednostňovat styk s rodinou
a přáteli tolik jako před rozvolněním. Příležitost tedy vidím hlavně v zamyšlení nad tím,
co je pro nás skutečně důležité.

Jak má firma přistoupit ke krizi?
Většina strategií řízení radí plánovat opatření pro možné krize, ale myslím, že většina
z nás by nečekala takto vyhrocenou situace a svá podobná opatření by pravděpodobně plánovala na mnohem kratší dobu
výpadku. Osobně bych poradila mít vždy
našetřenou rezervu (aspoň na 2–3 měsíce).
Získáte tím čas na promyšlení a realizaci
transformace firmy přizpůsobené konkrétní
situaci v případě takto dlouhodobého výkyvu trhu.
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Co je třeba pro správné rozhodnutí?
Dobré je si vizualizovat, rozepsat a propočítat situaci. Já si osobně dělám přípravu,
spočítám si náklady a výnosy. Vypíšu pro
a proti. A pak trochu promyslím, kde cítím, že by to mohlo vyjít. Všechno spočítat
nejde, někdy si člověk prostě musí vsadit.
Často u některých věcí cítím na 100 %, že to
vyjde. Tam se nebojím do toho jít, někdy si
tak jistá být nemohu. Pak prostě zavřu oči
a zkusím to. Občas se riskovat vyplatí.
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Jak správně firmu připravit na změnu?

skutečně běží směrem, který jste si stanovili, zda všechno funguje, nebo je potřeba
plán upravit. Moje zkušenost je, že je to na
začátku velmi těžké, ale časem osvobozující. Doporučuji nastavit rituály (jednou za
kvartál, za půl roku, rok), kdy si jasně stanovíte, že tato témata budete kriticky probírat.
Jinak to odsunete na dobu, až budete mít
čas, takže nikdy....

Je důležité o všem hodně jasně a transparentně komunikovat. Zároveň je také potřeba dát lidem čas, aby změnu prožili. Některé věci nejde říci tak, aby tomu druhá strana
plně uvěřila a přijala to za své. Musí se to
prožít a lidé uvěří, že se něco mění k lepšímu až na základě reálných výsledků. Podle mě je dobré nastolit v oddělení nějakou
rovnováhu. Poslouchat požadavky všech
stran a snažit se hledat průsečíky. Díky
skvělé knížce The Great Game of Business
od Jacka Stacka vím, že taková rovnováha,
prospěšná pro všechny, nastolit jde. Samozřejmě to vyžaduje hodně práce a času.
Velké změny se nedají nastolit rychle. To
známe z osobního života, že srovnat se
s větším zásahem v pracovním nebo osobním životě chvíli trvá.

Jaké hodnoty jsou pro zdravě fungující
firmu důležité?
Neexistuje jasná definice. Pro mě osobně –
a potvrzuje to i průzkum trhu – je důležité,
aby byla firma transparentní, férová, prozákaznická a chovala se udržitelně. Bohužel
jsou často úspěšné (teď myslím finančně)
i firmy, které se tak nechovají. Svět jde ale
směrem, který se mi líbí. Věřím, že se tato
témata stanou víc a víc diskutovanými
a důležitými jak pro zákazníka, tak pro trh
samotný.

A jak změnu udržet, aby firma nespadla
do stejného již nefungujícího nastavení?

Jak se stát lovebrandem, kterého lidé
z branže budou uznávat a klienti milovat?

My v GrowJOB Institute doporučujeme mít
jasnou misi a vizi a jít za ní. Tím pádem celá
firma ví, jaký je její cíl a jak k němu směřuje.
Ladí se směr, kterým se bude ubírat a jestli
vše kvalitativně a kvantitativně jde, jak má.
Doporučuji taky pravidelně nastavovat zrcadlo a ptát se sebe i svého týmu, jestli to

Moje oblíbenkyně, autorky knížky Uncommon Services Frances Frei a Anne Morriss
říkají, že jsou nejdůležitější čtyři základní
pilíře.
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1. Firma by se měla soustředit pouze na

3. Třetím pilířem je nejnovější trend, kte-

některé věci, ve kterých bude excelentní
a „nehonila všechny zajíce naráz“. V KFC
například mají dobré smažené kuře, ale
nikdy nebudou mít nejkrásnější interiér
ze všech restaurací, ani dobrou výběrovou kávu, a přesto patří mezi jedničky
na trhu. Soustředí se na jeden atribut,
kterému dávají všechna privilegia, díky
čemuž vítězí na trhu s kuřetem, které
má zákazník do 15 minut připravené. To
je jejich propozice a nesnaží se být nejlepší ve všem. Zdá se to jednoduché, ale
většina firem má velký problém s rozhodnutím, co budou dělat průměrně
a snaží se být KFC s interiérem Imperiálu a úžasnou kávou z Doubleshot.

rý radí pracovat se zákazníkem jako se
zaměstnancem. Dávat mu leadership
a vést ho stejně jako vaše podřízené. To
všechny studované lovebrandy v knize dělají s lehkostí a elegancí. Kniha je
skvělá, moc doporučuji si ji přečíst.

4. No a samozřejmě posledním pilířem je,

že to někdo celé musí zaplatit. Ale takovou nadstandardní službu již dokáží lidé
ocenit a nebojí se si za kvalitu připlatit.

2. Druhým pilířem je dobrý design služby.

V takovém designu vyděláváte peníze
na službě i bez úsilí vašich zaměstnanců, kteří mohou být i průměrní. V knize
se píše: „Není to chyba vašich zaměstnanců, ale vašeho nastavení.“ Často si
firma své zaměstnance vysní a službu
poté přizpůsobují této přehnané představě a posléze jsou zklamaní. Vaši
zaměstnanci by měli být schopni poskytnout skvělou službu i bez vynaložení
přehnaného úsilí. Souhlasím s tím.
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Jenže brzy poté přišel koronavirus a při letošní 21. Tříkrálové sbírce už všichni museli
zůstat doma. Sbírka se tak přesunula do
online prostoru. Díky spotu s Panem Onlajnem přispěli diváci do virtuální pokladničky
a výsledek byl také pěkný.

JAK NA ZMĚNY REAGUJÍ
ČLENOVÉ ASOCIACE?

ÁMOS VISION
Jde to i bez nástěnek. Školní digitální informační centra zajišťují snadnou komunikaci.
HAPPY TRAINING & CONSULTING

Kolik kilogramů papíru a toneru ročně učitelé asi použijí na udržování školní nástěnky? Šetrnějším řešením jsou digitální informační centra ÁMOS vision. Jednak snižují
papírový odpad a počet ztracených plastových připínáčků, ale navíc mohou žákům
a studentům přibližovat ekologická témata
také prostřednictvím edukačních videospotů nebo webových stránek.

najít ty správné dobrovolníky pro daný projekt. Bude také facilitovat vlastní realizaci
dobrovolnických projektů a vyhodnocovat je.

Nezhasínejte zbytečně světlo na konci
tunelu
Nedávno nás pobavil bonmot jednoho
z našich členů, kterým komentoval změny, které se dějí ve firmách v souvislosti se
současnou situací: „Z úsporných důvodů
zhasli světlo na konci tunelu.“

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA
Lidé si pomáhají offline i online
Každý rok se Vojta těší na tříkrálovou koledu. No, těší, zprvu se ošívá, ale nechá si
říci, přivstane si a jde. A nakonec ho hřeje
dobrý pocit, že překonal vlastní ostych. Díky
tomu, že v převlečení za Tři krále s kamarády zazpívali u sousedů, se jejich pokladnička naplnila bankovkami i mincemi. Vykoledované peníze pomáhají lidem, o které
se Charita stará. Třeba o nemocné seniory
v jejich městě.

Některé změny, které nyní ve firmách děláte nebo v blízké době dělat budete, budou
možná zásadní.
Umí je vaši manažeři dělat odpovědně? Tj.
tak, aby světlo na konci tunelu zůstalo svítit? Nebo ještě lépe: svítilo jasněji? Zejména v době, která je už tak plná změn… Podle
zkušeností lidí z Happy to většina manažerů všech úrovní podceňuje nebo neumí.

ÁMOS vision si dává záležet na obsahu
platformy, což dokazuje i nejnovější navázání spolupráce s ČOSIV – Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání.
Velkou událostí posledních týdnů byl návrat
dětí do škol. V tomto kontextu společně připravili videosérii s radami pro učitele i žáky
nebo s metodou čtvercového dýchání pro
lepší zvládání stresu.

Loni, při dvacátém výročí Tříkrálové sbírky,
postál Vojta s kamarády u jubilejního dortu, aby byla pěkná fotografie. A snad tím
sfouknutím svíček přivolali největší úspěch
v historii sbírky.

Pomoci jim mohou tipy na našich stránkách
a tematické workshopy, např. Jak nezabít
(odpovědnou) změnu nebo systém Odpovědného Leadershipu.

GRAFICKÉ STUDIO MATURUS
Radost z odvedené prace a spolupráce
Minulý rok ukázal, že podnikání v online
prostoru může být výhodou. Maturus sice
neoslavil 10. narozeniny tak, jak plánoval,
ale náročný čas ustál. Maturus je sociální
firma, která v grafickém studiu zaměstnává osoby s handicapem. Grafika nezná
bariéry a lze ji vytvářet odkudkoliv. Maturus
založila Nadace Jedličkova ústavu za účelem vzdělávání a zaměstnávání absolventů Jedličkova ústavu a škol a dalších osob
s handicapem.

HESTIA – CENTRUM PRO DOBROVOLNICTVÍ
DOBROMANI.ONLINE – nová možnost pro
neziskovky, jak získat posily
HESTIA v dubnu spustila novou platformu
pro online dobrovolnictví www.dobromani.cz.
Tento web pomůže neziskovým organizacím identifikovat kostlivce ve skříni a bolavá místa, kde by se jim mohla hodit pomoc
převážně expertních dobrovolníků. Projekty mohou být z jakékoli oblasti fungování
neziskové organizace nebo jejích programů
a na webu je spousta inspirace, jak si projekt promyslet a definovat. Organizace tak
mohou jednoduše a online formou významně posílit svou kapacitu nebo know-how.
HESTIA je provede celý procesem a pomůže

A bez čeho by to nešlo? Bez zákazníků,
kteří Maturus v nelehkých časech neopustili, bez vzájemné podpory v týmu a hlavně
bez radosti z odvedené práce. V Maturu
věří, že možnost realizovat se prostřednictvím práce přináší radost jedinci a zároveň
proměňuje společnost jako celek. A to platí
u lidí s handicapem dvojnásob.

90

91

- ZMĚNY A PŘÍLEŽITOSTI -

- ZMĚNY A PŘÍLEŽITOSTI -

CHCEME IT TECHNOLOGIE
DOSTUPNÉ PRO VŠECHNY

JAK SE ZMĚNAMI
PRACUJÍ DALŠÍ
ČLENOVÉ?

V čem všem posunula doba covidová
vzdělávání?

NN INVESTMENT PARTNERS

Od marketingové ředitelky organizace Česko.Digital Evy Zehnálkové
jsme se dozvěděli, co pozitivního nastartovala pandemie a také proč
je podle ní důležité mít přístup ke kvalitnímu vzdělání.

Koronakrize jako příležitost pro udržitelnější svět

Pandemie ukázala, jakou roli v současném
světě hraje digitalizace – a jaké možnosti
přináší distanční výuka, kterou současně
pomohla zefektivnit. Smysl i výzvy distanční
výuky v této době přitom pociťují sami učitelé. Zatěžkávací zkouška, v níž jsme společnými silami obstáli, nám pak naznačila
nové cesty, jak lze rozvinout české školství.

Pandemie ještě více zdůraznila význam
společensky odpovědného investování
a změnila rovnováhu mezi vnímáním důležitosti faktorů životního prostředí, sociální
sféry a udržitelného řízení (ESG). Vlivem
koronakrize nabyl na důležitosti zejména
faktor sociální sféry, který byl dříve upozaďován.

Chtěla bych říci, že nás v Česko.Digital nesmírně těšila chuť a odhodlání učitelů se
s námi podílet na zpřístupnění výuky i v době
uzavření škol, vnímaná sounáležitost a ochota vycházet si vstříc ve sdílení poznatků i jejich snaha nenechat děti bez výuky.

NELEŽ
NELEŽte v dezinformacích
Dezinformace. Myslíme si, že je poznáme
a kroutíme hlavou, jak můžou být ostatní
tak naivní a neinformovaní. Pro naši společnost jsou ale velmi nebezpečné. Téma
dezinformací šířených takzvanými alternativními zpravodajskými portály se v Česku
stalo velmi diskutovaným společenským
tématem.

Odolnost vůči tržním poklesům vykazovaly při koronakrizi firmy, které byly schopny
přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám. Takové firmy svým investorům
přinesly podstatně vyšší výnosy než standardní investice.

A za to jim patří velký dík a uznání.

Pro rok 2021 je vlajkovou (vzducho)lodí
Cen SDGs Kvalitní vzdělání. Proč je podle
vás důležité zaručit přístup ke kvalitnímu
vzdělání?

Přechod k udržitelnému světu nyní závisí
na nás všech. Úlohou investorů bude zohledňovat nejen finanční ukazatele firem,
ale také ESG faktory. Zohlednění ESG faktorů pomůže investorům zachytit zdroje
budoucího finančního růstu, čímž mohou
dosáhnout vyšších potenciálních výnosů,
a zároveň přispět naší společnosti a planetě k udržitelnějším zítřkům.

Budoucnost každé společnosti se vždy
odvíjí od toho, jak vzdělaní jsou její občané.
Do každé nové generace vkládáme napříč
světem naději, že posune a rozvine dál dosažené vědomosti a poznání.
Věděli jsme, že hrajeme o čas. Bylo proto
potřeba našeho maximálního nasazení. Po
roční práci bychom mohli uvádět konkrétní
čísla – pomohli jsme 621 školám zprovoznit
technologie k online výuce, 8 395 učitelů
se zaregistrovalo do 76 živých webinářů, máme na 88 080 zhlédnutí záznamů
webinářů na našem YouTube kanále a počítáme na 2 032 počítačů, které jsme díky
54 společnostem darovali do potřebných
rodin, škol i dětských domovů. Pro nás je
však důležitější dopad projektu v české
společnosti, ten se však už takto jednoduše prostřednictvím čísel shrnout nedá.

Kvalitní vzdělávání, možnost získat větší rozhled, právo na přístup k informacím,
to vše je v tomto ohledu i pro nás zásadní.
Právě vzdělání je jeden ze zásadních stavebních pilířů lépe prosperujícího Česka.
Proto mu věnujeme svoji energii.

Jak se podílí na lepším a vzdělanějším
Česku organizace Česko.Digital?
Naše komunita expertních dobrovolníků
Česko.Digital začala aktivně jednat hned po
prvním uzavření škol. Během jednoho víkendu v uplynulém roce se tak podařilo dát
dohromady skupinu dobrovolníků z American Academy, z komunit GUG.cz a Microsoft Studentského trenérského centra.
Vytvořili jsme webové stránky s formulářem
pro registraci škol, a tak vznikl projekt Učíme online.

Reklamní tvůrci se rozhodli dezinformační scénu oslabit jejími vlastními zbraněmi
– penězi. Sedm profesionálů z komunikačních agentur, médií a datově analytických
společností založilo spolek NELEŽ. Jeho
cílem je přesvědčit klienty, aby ukončili inzerci na dezinformačních webech a aby se
tento přístup stal etickou normou zadavatelů. Je to forma kultivace naší společnosti
i reklamního průmyslu. Ke konci dubna se
k hodnotám spolku NELEŽ přihlásilo 140
firem.

S investováním jsou spojena rizika.

Spolek je apolitický a jeho členové pracují
bez nároku na honorář.

Naší hodnotou, která celou komunitu dobrovolníků stmeluje, je dostupnost IT technologií pro každého. Nadále také proto pracujeme na tom, aby bylo online vzdělávání
dostupné pro všechny.
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PFERDA
PFERDA byl napaden hackery
Koncem ledna tohoto roku došlo k napadení IT systému organizace PFERDA z.ú. neznámý útočník zašifroval data na serverech
i zálohách a požadoval výkupné ve výši
3 mil. Kč, aby tyto všechny soubory opět
zpřístupnil. K tzv. ransomware (ransom =
angl. výkupné) útokům dochází v dnešní
době čím dál tím častěji a je zřejmé, že nezáleží na tom, jestli se jedná o velkou korporátní firmu nebo neziskovou organizaci...
NOVÝ PROSTOR

OŽIVENÍ

Čekám na dobrou nabídku

Lepší vyslepičit, než ututlat

Rádi bychom vás seznámili s příběhem
pana Karla, se kterým se život nemazlí, ale
on to rozhodně nevzdává.

Až pětina lidí se setkává s tím, že se u nich
v práci děje něco neetického nebo se porušují zákony. Pokud na to nikdo neupozorní, firma riskuje reputaci a finanční ztráty.
Dopady ovlivňují i lidi mimo firmu – ohrožují
zdraví a přírodu. Odhalit, že se v organizaci
děje něco rizikového je těžké, protože problém vidí jenom někteří. Nezisková organizace Oživení se již 10 let zasazuje o vznik
zákona na ochranu oznamovatelů. Jde
o ochranu tzv. whistleblowerů, kteří upozorní na závažný problém na pracovišti a pomohou zachránit finanční prostředky, zdraví
či lidské životy. EU schválila směrnici, která
začne platit již v prosinci 2021 a jejíž součástí je nastavení tzv. interního oznamovacího systému uvnitř organizací a firem.

Karel měl před koronakrizí pěknou práci, hlídal parkoviště turistických autobusů
u Vltavy, měl podnájem a dobrou výplatu.
S první vlnou koronarkrize autobusy s turisty přestaly jezdit a Karel postupně přišel
o ušetřené peníze, o podnájem a skončil na
ulici. Nejdřív měl nějaké brigády a využíval
bezplatného bydlení od města Prahy. Bydlení v červnu 2020 skončilo, a tak začal
přespávat na lodi Hermes.
Karel ale není ten typ, co by žebral o peníze nebo seděl celý den na lavičce. Opět si
sehnal práci a vše vypadalo nadějně. Dělal
vrátného v obytném domě, práce se mu
moc líbila. V únoru tohoto roku byl pozitivně testován na covid-19. Musel být v karanténě a po návratu zjistil, že jeho místo
je obsazené a že mu zaměstnavatel nabízí
hlídání jinde. Nabídka se ale panu Karlovi
nelíbila, bylo to v místě, kde byla špína a nepořádek, což by neprospělo jeho zhoršenému zdravotnímu stavu.

Připravte se již nyní, zapojte se na www.oziveni.cz do hlasování a kampaně „Vyslepičit
nebo ututlat”. Ozvěte se a sdílejte s námi
své příběhy.

Zákeřnost útoků a jejich sofistikovanost je
čím dál tím větší, jak dokazuje nejen tento
útok. Vše bylo zabezpečeno běžným způsobem, jak potvrdilo několik odborníků z IT.
Organizace podala trestní oznámení na neznámého pachatele a již třetí měsíc pracuje
na obnově dat. Vše se stalo ještě k tomu
v době, kdy se finišuje s vyúčtováním všech
možných dotací a uzavírá se předchozí
rok. Proto organizace PFERDA z.ú. varuje i ostatní neziskovky, aby byly na pozoru
a své zabezpečení pravidelně kontrolovaly.

PRÁVĚ TEĎ!

RTSOFT

Senioři online

Když máte v názvu pozice „happy“

Boj se stereotypem, že senioři a technologie nepatří k sobě, zahájila organizace
Právě teď! o.p.s. v březnu 2020, když v řádu
dnů zareagovala na začátek pandemie
a přesunula většinu svých aktivit a programu do online prostředí aplikace Zoom. Do
dubna 2021 se uskutečnilo více než 200
naživo vysílaných aktivit (přednášky, trénování paměti, mezigenerační diskuze, jazykové konverzace, ale i cvičení s fyzioterapeutkou) na kterých se vystřídala více než
tisícovka seniorů.

Představte si, že jste happiness managerkou v IT firmě pro 40 programátorů. Vaším
každodenním úkolem je zajistit ve firmě
příjemné klima, zajistit vše, co je nutné ke
skvělému chodu firmy a skvělým podmínkám pro zaměstnance. Zároveň organizujete přednášky pro školy, pro veřejnost,
teambuildingy. Denně se se všemi setkáváte, bavíte, zjišťujete, co je trápí, co je těší.
Najednou jste tak trochu opuštěnou happiness managerkou v poloprázdné firmě. Nic
se nekoná, nic se negriluje, nikdo si nepostěžuje. Ale strategie je jasná. Pojmy online
a home office musíte dostat na svou stranu. Vždyť někteří jsou doma i šťastní, mají
více osobního prostoru. Porady, prezentace, školení, pohovory, to vše vlastně jde
online. Měníte způsob komunikace. Jste si
najednou se všemi vzácnější, tolerantnější.
Fungujete, jen trochu jinak.

Jak pracovníci organizace, tak hlavně klienti-senioři se ale těší na návrat k aktivitám
tváří v tvář a plánují uspořádat společný
piknik v některém z pražských parků. Celá
akce by měla odstartovat sezónu tradičních letních, převážně pohybových aktivit
pro aktivní seniory v Praze, během kterých
budou na programu mj. nordic walking, hra
mölkky či jednodenní výlety.

Na lodi Hermes slyšel o možnosti prodávat
časopis Nový Prostor, registroval se a dnes
tomu říká: „Upřímně, když jsem sem přišel,
měl jsem o tom takovou jinou představu.
Znám ty bezdomovce, co časopis prodávají. Říkali, že to není nic zvláštního, ani lukrativního, že je to spíš z nouze ctnost. Ale
až jsem překvapený, že to zas tak hrozné
není, uživit se tím dá. Až koronakrize skončí,
věřím, že se do práce zase vrátím, ale teď
čekám na dobrou nabídku.“

Online, který mile všechny zúčastněné
překvapil, však z nabídky aktivit organizace
nezmizí. Bude využíván i nadále, zejména
v zimních měsících, kdy je málo živých aktivit pro seniory, je vyšší nemocnost atd.

Prodejce NP, kteří se nevzdali a bojují s nepřízní osudu, můžete podpořit v rámci motivačního programu Bonus klub,
www.novyprostor.cz/bonus-klub.
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RYTMUS

VEDLESEBE.CZ

Podpora lidí se zdravotním postižením

Hmatatelné výrobky ve virtuálním světě

Nezisková organizace Rytmus – od klienta k občanovi podporuje už od roku 1994
lidi se zdravotním postižením (především
mentálním) v aktivním začleňování do života, a to ve škole, v práci, v místě bydliště i při
volnočasových aktivitách.

Doba karantén, izolací a lockdownů přeje
nákupům na dálku. Možná jste si také zvykli
více využívat svět za monitorem. Pak by vaší
pozornosti neměly uniknout krásné a kvalitní
výrobky z chráněných dílen online. Dobročinný e-shop Vedlesebe.cz sdružuje už 12 let
pod jednou střechou více než 20 dílen, stále
přibírá nové a nabízí od dárků „k sežrání“ přes
papírnické, keramické, textilní a další tradiční
výrobky až po šperky a kreativní sady opravdu pestrou paletu dárkových předmětů, vše
s tzv. náhradním plněním. S vymýšlením balíčků na míru ochotně pomáhá provozovatelka Kristýna. Sama si libuje, jak je nyní po roce
změn „online život“ snazší. Přesto je ráda, že
s jarem nastaly u Vedlesebe.cz další změny
– testuje nový mobilní platební terminál, když
si někdo chce převzít výrobky ne na dálku,
ale opět osobně.

V době protiepidemických opatření nabízí Rytmus lidem s postižením nejrůznější
online aktivity. Podporuje je, aby zůstávali
v kontaktu s okolním světem, byli v psychické pohodě a učili se novým věcem.
Mezi aktivity, které od podzimu 2020 probíhají každý týden prostřednictvím videokonferencí, patří vaření, interní vysílaní, angličtina, cvičení, tancování nebo „kecárna“.

SDRUŽENÍ TULIPAN
Sdružení TULIPAN v době covidové
Ačkoliv se poslední rok celá společnost
potýká s covidovou krizí a řada služeb je
v útlumu či zcela uzavřená, liberecké Sdružení TULIPAN, z.s. dělá vše proto, aby udrželo pracovní místa pro své zaměstnance
a zároveň uspokojilo poptávku veřejnosti
po službách. Samozřejmostí v této nelehké
době je i dodržování hygienických opatření.

SPIRÁLA OSTRAVA

SPOLEK NÁRUČ

Duševní zdraví se stává prioritou této
doby

Koláčů plná Náruč

Epidemie způsobuje stále častěji psychické problémy i u lidí, kteří by za běžných
okolností odbornou pomoc nepotřebovali.
Nezisková organizace Spirála Ostrava se
dlouhodobě věnuje podpoře duševního
zdraví. Nyní kvůli vzrůstající poptávce plánuje v Ostravě otevřít nové větší prostory.
Vznikne zde nový multidisciplinární tým složený ze zdravotníků, sociálních pracovníků,
ale i lidí s vlastní zkušeností s psychickým
onemocněním a veřejnosti nabídne pomoc,
skupinové terapie i workshopy. Na podporu
projektu otevřela Spirála Ostrava sbírku na
portálu darujme.cz. Podpořte projekt i vy!

TULIPAN, známý jako provozovatel chráněných dílen, zaměstnává v současné době
170 osob se zdravotním handicapem. Mj.
nabízí lidem v tíživé životní situaci nebo lidem s duševním onemocněním pomocnou
ruku ve formě nejrůznějších služeb v Komunitních centrech, a to v Liberci a Jablonci nad Nisou.
Aktivity sdružení zahrnují široké spektrum
činností: od výroby rukodělných a keramických výrobků přes kompletaci a outsourcing
až po šicí a žehlicí služby, úklidové služby
a venkovní práce.

Psychické zdraví je obzvlášť teď velmi křehké a nikdo z nás neví, kdy bude podobnou
pomoc potřebovat.
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VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA
Na VŠB-TUO vzniká multioborové vědecké zázemí

Spolek Náruč provozuje dva sociální podniky: kavárnu Modrý domeček a výrobnu cateringu a čokolády. Kavárna se vždy snaží
pružně reagovat na moderní gastronomické trendy, ale v poslední době nestačí doplňovat pulty tím „nejobyčejnějším“ zbožím.
Zatímco v první vlně pandemie všichni pekli
a zadělávali na chleba, druhá vlna přinesla
rezignaci i v oblasti domácího pečení. Pro
kavárnu skvělá příležitost a pro výrobnu
zcela nový výrobní plán. Chleba, pečivo,
kynuté koláče a housky jsou teď překvapivě
nejžádanějším zbožím za celou éru kavárny. I vy je můžete ochutnat při návštěvě
Řevnic, nebo si je objednejte na snídaně
do svých kanceláří, až se tam jednou opět
všichni setkáte.

Veliký projekt chystá za VŠB – Technickou
univerzitu Ostrava. V kampusu VŠB-TUO
vyroste do tří let Centrum energetických
a environmentálních technologií – explorer
(CEETe), jež bude prezentovat moderní metody pro přeměnu odpadů a jiných alternativních paliv na užitečné formy energie.
CEETe bude mobilní, škálovatelný a modulární. „Tento unikátní polygon umožní využívat pod jednou střechou nejmodernější
metody a technologie nezbytné pro efektivní transformaci energetiky na bezuhlíkové hospodářství,“ vysvětluje prof. Stanislav
Mišák. „V úzké spolupráci s aplikační sférou
tak bude vytvořena výzkumná základna
a funkční infrastruktura respektující principy cirkulární ekonomiky,“ dodává prof.
Mišák. CEETe se dá přestavět a přizpůsobí
se tak potřebám každého regionu.
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SEDM ODPOVĚDNÝCH
Rok 2021 přinesl Asociaci společenské odpovědnosti mnoho nového.
Nové formáty pro prezentaci členů. Nové organizace a firmy, které se
do Asociace připojily. A konečně nové tváře Správní a Dozorčí rady; nové
hrdiny, kteří budou nad Asociací a nad našimi členy bdít.
Kdo dává pozor v Dozorčí radě?
JAKUB MÁLEK
(předseda Dozorčí rady)
Jakub je všestranným advokátem se širokým spektrem znalostí, který při své práci
dbá na komplexní posouzení věci a bezvýhradně respektuje nejen obchodní potřeby
klientů.
Na co se ve své praxi zaměřuje a co mu
je blízké? Jakub je advokátem a partnerem advokátní kanceláře PEYTON legal
a dlouhodobě spolupracuje s Asociací, kdy
v rámci pro bono aktivit jí poskytuje s dalšími kolegy z PEYTON legal právní podporu. V rámci své advokátní praxe se Jakub
specializuje především na pracovní právo,
ochranu osobních údajů, M&A transakce,
právo obchodních korporací a rovněž na
právo a smluvní vztahy v oblastech potravinářského a farmaceutického průmyslu.

JIŘÍ ČERNÝ

MAGDALENA LEIMEROVÁ

PETRA TAUŠL PROCHÁZKOVÁ

Témata, která ji osobně pohánějí kupředu,
jsou udržitelnost, osobní rozvoj a mediální
a politický svět. Ve volném čase ji najdete
na výletě nebo s kávou a knihou v ruce.

Udržitelnost bere jako svou srdcovou záležitost a s nadšením se snaží podpořit jakýkoliv studentský projekt, který jde tímto
směrem. Svoje akademické působení si
nedokáže představit bez těch správných
zahraničních kontaktů a aktivit v této oblasti, které bere jako obrovskou inspiraci
a dobíječ baterek.

Kde našla svou profesní radost a objevila
své silné stránky? Magdalena se ve světě
komunikace a budování externích vztahů
se pohybuje již od studií. Od roku 2019 pracuje ve společnosti Unilever, kde aktuálně
stojí v čele oddělení komunikace. Od roku
2019 je v čele oddělení korporátní komunikace pro Českou republiku a Slovensko.
Zodpovídá primárně za externí komunikaci a public affairs, mimo jiné i komunikaci
firemní strategie udržitelného růstu a poslání ve všem, co dělají včetně budování
strategických partnerství v Česku a na Slovensku. Cenným partnerem je pro Unilever
v tomto směru Asociace společenské odpovědnosti, která je pro všechny obrovskou
inspiraci. Být proto členkou její nové Dorozčí rady bere Magdalena jako velkou poctu
a zodpovědnost.

Svou vysokou sportovní postavou nepřehlédnutelný a pronikavým hlubokým hlasem nepřeslechnutelný, tak to je generální
ředitel integračního sociálního podniku
Ergotep.
Jaká cesta ho dovedla k jeho aktuální
profesní roli? Vystudoval obor pozemní
stavitelství na Fakultě dopravní Českého
vysokého učení technického v Praze. Podstatnou část svého profesního života se
věnoval právě stavitelství a stavbám v různých koutech světa. Zanechal tak po sobě
stopu od Havlíčkova Brodu přes Izrael až
po Brazílii. V roce 2013 zavítal do sociálního podniku Ergotep, kde své stavitelské
schopnosti uplatnil při výstavbě tamního
vzdělávacího centra. Tuto společnost vede
úspěšně již řadu let jak s citem pro obchod,
tak především s respektem k handicapu
lidí, kteří ho tvoří.
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Kde je profesní domov Petry? Působí na
Fakultě ekonomické ZČU v Plzni jako vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu a vedoucí Centra podnikání
a udržitelnosti. Profesně se zabývá vybranou problematikou podnikové ekonomiky,
rozvojem podnikavosti, podnikatelských
nápadů a udržitelností. V roce 2015 se
spolupodílela na založení Centra podnikání
a udržitelnosti, které podporuje a rozvíjí aktivity v oblasti podnikání a udržitelného přístupu, jak v byznysu, tak v běžném životě.
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MARTINA GRYGAR BŘEZINOVÁ
Martinu zajímají témata spojená s moderním leadershipem, vzděláváním, společenskou odpovědností a digitalizací. Ráda cestuje, kulturně žije a zajímá se o Montessori
metodu.
Jaký byl její profesní příběh? Martina zahájila svou kariéru v oblasti financí u společností PwC a Teléfonica O2. Deset let strávila ve společnosti Sodexo, kde se nejprve
stala finanční ředitelkou a později generální
ředitelkou společností Sodexo Benefits
and the Rewards v České republice a na
Slovensku. Před příchodem do společnosti
Egon Zehnder působila Martina ve skupině
Neeco Group Executive, kde vedla skupinu
českých start-upů, zejména v oblasti ICT
a digitálu. A aktuálně je členkou globálních
služeb a pracovních skupin HR Officers
společnosti Egon Zehnder. Pracuje v České republice, na Slovensku a ve střední
a východní Evropě, aby pomohla klientům
vyřešit jejich nejnaléhavější výzvy v oblasti
vedení.

A kdo je na správném místě ve Správní
radě?
PETR VÍTEK
(předseda Správní rady)
Jesenický rodák Petr Vítek pomáhá Česko
dělat lepším. Je to velmi chytrý kluk pohybující se ve vysokých kruzích českého byznysu, jehož denním chlebem je být u zrodu
nových firem. Má rád tabulky, Radiohead,
pohyb, jednoduchost a pochybování.

INSPIRACE
Děti jsou v mnohém naši učitelé a naše inspirace. Třeba v tom,
jakým způsobem zkoumají nové věci, jak jsou zvídavé nebo jak
se radují z maličkostí. Co pro ně znamená „inspirace“?
Odpovídají děti z organizací Dobré víly dětem a Bátor Tábor.
Hobby, u kterého inspiraci můžeme dostat.
Jakákoli blízká osoba. Učitel nebo malování či kreslení. Když je někdo můj vzor, tak
se podle něj můžu inspirovat. Optimistické
myšlení. Motivace.

Inspiraci máš třeba na kresby, na líčení obličeje.

Jakou profesní mozaiku si v životě poskládal? Petr 10 let pracoval v poradenské
společnosti Deloitte, kde získal zkušenosti,
ale osudovou se stala jeho práce pro Amnesty International. Tam se zrodila myšlenka na otevření co-workingového prostoru,
v němž dostávají prostor budovat své byznysy mladí začínající podnikatelé. Nápad
spoluvytvořit Impact Hub v České republice
přišel Petrovi geniální. Dnes zodpovídá za
řízení sítě Impact Hub v Česku se zaměřením na rozvoj akceleračních a inovačních programů, kterými ročně projde 100+
byznysových nebo dopadových projektů/
startupů. Působí ve správních radách neziskovek (např. Amnesty International)
a nadací (Nadace Vodafone, Nadace České
spořitelny). Spoluzaložil první český dopadový investiční fond Tilia Impact Ventures.
Touží se podívat do vesmíru a na hodinu se
stát dítětem nebo ženou.

PETR ŠMÍD
Petrovo srdce plane pro vzdělávání! Ale
také je jeho cílem přinést zákazníkům ze
spotřebitelských technologií to nejlepší.
Čemu se s vášní věnuje? Petr řídí B2C
marketing pro Google ve střední a východní Evropě. Také zpřístupňuje pro studenty, profesionály, start-upy a další zájemce
workshopy, které jsou součástí programu
Grow with Google, zaměřujícího se na rozvoj v osobním i pracovním životě.
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MONTESSORI DESATERO
Čím se vlastně máme řídit v životě? Desaterem z Bible?
Ze seznamu od Roberta Fulghuma z knížky
Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce?

Požádali jsme základní školu Montessori,
která nasměrovává budoucí generaci do
života, aby nám stvořila své desatero –
svůj seznam, k čemu ve škole vedou děti.
A čím bychom se mohli řídit také.
1.

Miluj, cti a podporuj život ve všech formách.

2. Mysli na to, že jsi součást vesmíru.
3. Pečuj o své blízké, své prostředí a o sebe
sama.
4. Žij svobodně a nezávisle, ale cti hranice.

Čím je pro vás Montessori?

A jaké je poslání mateřské a základní školy
Montessori? Co dělá radost zakladatelce
Miroslavě Vlčkové? A jaký je její příběh?
Splnilo se jí její přání z dětství?

5. Nes zodpovědně důsledky svých rozhodnutí.
6. Chyba je součást procesu učení, uč se
celý život.
7. Mysli kriticky.

Čím jste chtěla být jako malá?

8. Buď kreativní.

Chtěla jsem být učitelkou. Hrála jsem si
na učitelku po vyučování v prázdné školní budově s kamarádkou. Pamatuji se, že
jsme měly sešit s linkami. Na první list ze
strany dvě jsme napsaly jména dětí. Druhý
list jsme přeložily na půl a dovnitř složené
stránky jsme psaly dětem známky. Moji
vrstevníci si jistě na tento systém evidence
známek budou pamatovat. Paní učitelku
jsem moc obdivovala a moc jsem si přála, aby mě měla ráda. Asi odtud pramenila
moje touha být jako ona.

9. Pracuj rukama stejně jako myslí.
10. Změň svět.

Montessori je pro mě životní cesta a poslání. Montessori mi pomáhá vychovat vlastní
děti ke svobodě, respektu a odpovědnosti.
Baví mě každý den v práci. Pomáháme pedagogům stát se novými učiteli a novými
lidmi, kteří následně ovlivní životy desítek
a stovek dětí. Měníme tak svět k lepšímu.
Větší naplnění si člověk, dle mého názoru,
nemůže přát.

Na co jste pyšná, že se v Montessori daří?
To je zajímavá otázka. Aktuálně jsem hrdá
na tým Montessori Institute Prague a na to,
jak se nám podařilo vyrovnat se s nesnázemi, které nám do cesty nakladla pandemie.
Velkou část našich vzdělávacích aktivit se
nám podařilo překlopit do online formátu
a dnes školíme studenty z doslova celého
světa. Běžně se dnes našich kurzů účastní
lidé z 15–20 různých zemí, kteří by se jinak
s Montessori přístupem nesetkali, protože
v jejich zemích není rozšířený a přijet sem
za námi by pro ně bylo komplikované. Teď
se z Aruby, z Mozambiku, z Pobřeží slonoviny, z Keni, připojí online, a my můžeme
poznat jejich příběhy, strávit s nimi čas,
něco je naučit a podpořit je v jejich úžasném poslání. Je to neuvěřitelně inspirující
a naplňující.

A jak to s vaším snem dopadlo?
Učitelkou jsem se nestala, ale každý den
přispívám ke zlepšování vzdělávání v Česku i na globální úrovni. Založila jsem Montessori mateřskou a základní školu. Dnes
jsem v její správní radě. A založila jsem
a řídím mezinárodní vzdělávací akreditované Montessori tréninkové centrum. Školí se
u nás učitelé z celého světa.
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www.madlove.cz
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.

ČÍM NÁS MOHOU INSPIROVAT
ČLENOVÉ ASOCIACE
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
ADRA
Dvojitá radost z ADRA Dárku
Školní tabule, hospodářské zvíře, cihly nebo
třeba kukuřice. I takhle vypadají vytoužené
dárky v některých částech světa. Darů, které
na svých stránkách nabízí humanitární organizace ADRA k zakoupení, je ale mnohem víc.

reklamní studio ze Smíchova

Pomocí ADRA Dárku je teď navíc možné
udělat radost nejen obdarovaným, ale i sobě.
A to i tím, že si osm vybraných položek může
člověk díky aplikaci ADRA Dárek „zhmotnit“
pomocí rozšířené reality nebo 3D na mobilním zařízení a pořídit si tak fotku například
s kozou, umyvadlem či studnou. Dobrý skutek tak dostává doslova další rozměr.
Pro lidi v místech zasažených živelní katastrofou či válečným konfliktem podobné
dary představují možnost, jak opět začít žít
důstojný život.

BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN
CR (BPWCR)

BONATRANS GROUP
Dvojkolí z Bohumína – do celého světa
a udržitelně

Projekty, které mění k lepšímu nejen svět
žen, ale celou společnost

BONATRANS GROUP a.s. je česká firma celosvětového významu. Její zaměstnanci již přes
50 let v Bohumíně konstruují a vyrábějí železniční dvojkolí a jeho části. Svézt se na nich
můžete téměř kdekoli ve světě. Ať už tramvají v Praze či Ostravě, metrem v New Yorku
či Londýně, rychlovlakem ve Francii nebo
v Tibetu. BONATRANS se také dlouhodobě
věnuje CSR aktivitám. Nejvíce energie v této
oblasti věnuje svým zaměstnancům a vztahům s místní komunitou. Pomáhá rozvíjet
místní sportovní kluby, neziskové organizace,
dobrovolné hasiče, školy, ale také nemocnici.
Ročně rozdělí více než 1,2 mil. Kč zhruba 40
subjektům. Aktivně se zapojuje v projektech
v oblasti životního prostředí. Se zaměstnanci například pomáhá při úklidových akcích
v Beskydech či při výsadbách a obnovách
stromořadí v Moravskoslezském kraji.
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Veřejně prospěšná organizace BPWCR propojuje aktivní ženy s cílem podpořit ekonomickou nezávislost žen. Členkám a členům
umožňuje zapojit se a přispět k pozitivní
změně ve společnosti. Celoročně vede
kampaň za #rovnéplaty, medializuje ženské vzory, organizuje odbornou konferenci
Equal Pay Day, mentoringové programy,
podporuje téma postavení a vlivu žen ve
společnosti. Tvoří a realizuje projekty na
podporu rozvoje žen a využití jejich potenciálu. Aktuálně jde o Women in the Media
(WOMED), Anchors for the future pro dívky
a nejnověji Academy for Women Entrepreneurs (AWE) – vzdělávací projekt, který
BPWCR realizuje jako první v Česku ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR.
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dařilo obsadit 30 nových pracovních míst
zaměstnanci se zdravotním postižením
nebo zdravotním znevýhodněním. To vyžadovalo mimořádně organizovanou spolupráci všech oddělení – IT, personalistů,
trenérů, projektových manažerů a supervizorů. Podmínky byly značně ztížené i tím,
že šlo o nábor plošně po celé České republice. Pohovory, zaškolení i práce, vše probíhá z bezpečí domova. Už na začátku první
vlny epidemie společnost Comdata PRO
přestěhovala 95 % zaměstnanců na home
office i s veškerým příslušenstvím.
Dnes, po takovém úspěchu tým Comdata
PRO ví, že se může pouštět do velkých věcí,
protože společně dokáže cokoliv.

CEDROVATKA
Každý člen týmu může přispět svým nápadem
V Krásné Lípě, v čokoládovně MANA, se
rozhodně nebrání novinkám. Každý z členů
týmu může přijít s návrhem, který následně
v sebeřídicí skupině projde diskuzí. Poté je
čokoládový produkt posunut do výroby, na
které se stejně jako na rozhodování podílejí
osoby s handicapy a s pracovními omezeními. Přesně tak do sezóny roku 2021 vstupují nové trojtyčinky: ovocná a energetická.

KOLIBŘÍK CSR
Hradecká pobočka Kolibříka otevřela třídírnu bankovní pošty
Skupina Kolibřík působí v oblasti outsourcingu bankovních a administrativních procesů. V Hradci Králové v květnu otevřela
novou třídírnu pošty, kde tým složený ze
100% OZP zpracovává příchozí poštu a dokumenty. Vše pak hendikepovaní zaměstnanci rozdělují na konkrétní oddělení banky.
„Vytvořili jsme nová pracovní místa...“ (a dále
už je to stejné).

Do ovocné tyčinky MANA čokolatiéři a čokolatiérky plní pomeranč s kardamomem,
v druhém „bonbónu“ je jedlý kaštan a vše
zakončuje výborný kumquat s vanilkou.
Energetická tyčinka z 80% pravé hořké belgické čokolády je určená mimo jiné i sportovcům, kteří Krásnou Lípu hojně navštěvují. Obsahuje makadamový ořech, lískový
ořech a kešu ořech.

„Vytvořili jsme nová pracovní místa pro OZP
a upravujeme pracovní prostředí tak, aby
bylo vhodné i pro těžší případy hendikepu“,
upřesňuje nová provozní ředitelka Skupiny
Kolibřík Klára Hegerová. „Celý proces je pro
korporátní společnosti výrazně levnější, šetří vlastní FTE kapacity a pomáhá navyšovat CSR aktivity partnerů“, doplnil výkonný
ředitel Zdeněk Kosour.

Přijďte se k nim inspirovat! I vám mohou sebeřídicí týmy přinést do firmy udržitelnost,
jako se to daří v týmu MANA čokoládovny.

- ANKETA -

ANKETA
Jakou radu byste dali svému
mladšímu JÁ?

MAREK HÁŠA
CEO & Head of Product Kaleido
„Nelpi bezpodmínečně na svých plánech
a vizích.“ Dříve jsem byl chronický plánovač
a při každé sprše si v hlavě lajnoval sekvence kroků směrem k nějaké představě
ideální budoucnosti, která se pak ale přitom
přirozeně mnohokrát změnila. Poslední
dva tři roky mě naučily, že nechat se trochu
unášet životem a naskakovat na nečekané příležitosti, kterým spontánně věříme,
může být nejen prima pocit, ale také nejlepší cesta k tomu, co vás bude naplňovat
a v čem se skutečně najdete.

JOSEF DVOŘÁČEK
ředitel společnosti Sonnentor s.r.o.
Nehledej zaměstnání, ale práci, kde budeš
vytvářet věci a produkty, které tě baví a přináší ti vnitřní radost. Nemůžeš změnit celý
svět, ale můžeš zásadně změnit místo, kde
žiješ.

COMDATA PRO
Tým Comdata PRO se zapojil do boje proti
koronaviru a spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví
Společnost Comdata PRO, která provozuje
klientská centra v 11 městech České republiky, ve kterých zaměstnává přes 130 osob
se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním, nově odbavuje linku 1221.
Informační linka 1221 je jedním z nástrojů
Chytré karantény, kterou řídí Ministerstvo
zdravotnictví. Zaměstnanci společnosti zde
odpovídají na dotazy veřejnosti v oblastech,
jakými jsou například cestování, rizikové
kontakty, výsledky testů, aktuální platná
opatření apod.
Comdata PRO zažila historicky nejrychlejší
náborovou akci, kdy se jí během 14 dní po106
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ČÍM SE MŮŽEME
INSPIROVAT
U DALŠÍCH ČLENŮ?
DOBRÉ VÍLY DĚTEM

Dnes FandiMat využívá několik tisíc uživatelů a díky tomuto ojedinělému projektu
proběhlo mezi lidmi v nouzi a dárci již několik stovek materiálních pomocí, a to jak věcí
nových, tak i z druhé ruky. Aplikace přináší
dárcům z řad jednotlivců i organizací, jakož i firmám možnost nabídnout materiální
pomoc těm, kteří ji potřebují, a to konkrétně
a lokálně. Cílem FandiMatu je ulehčit všem
možnost vzájemně si materiálně pomáhat.

Příběh Rudy: Z pouličního tuláka velkým
srdcařem
Děti v ústavní péči mohou vyprávět
o spoustě špatných zážitků. Je dobré naslouchat a třeba jim i pomoci vydat se lepším směrem. A to činí Dobré víly. Dojíždějí do
dětských domovů, dětem se věnují a někdy
jim obrátí život naruby – jako třeba Rudovi.

Stáhněte si aplikaci a přidejte se na FandiMat!

Jeho rodiče byli silní alkoholici, což ho dohnalo na ulici. Už v osmi letech kradl, prodával drogy a vybíral popelnice. Ve třinácti
letech nakonec dostal takový výprask, že
skončil v dětském domově. A dál prováděl
lumpárny.

FLIXBUS
FlixBus v kampani Time for Climate Action

Špatný směr, kterým se jeho život ubíral, ale nakonec dokázal opustit. A velkou
měrou za to může organizace Dobré víly
dětem. „Poznal jsem je na letním táboře v roce 2016. Ukázaly mi, že se mám víc
lidem víc otevřít a říct jim, co mám na srdci, a nikoli lhát, podvádět a krást,“ říká dnes
Ruda.

rodních projektů, kterými české školy, neziskovky a další organizace zvyšují kvalitu
českého vzdělávání. Poslední, zatím pouze
plánovaná rubrika s názvem EduKovaně,
zprostředkuje trendy a novinky ze světa
mezinárodního vzdělávání očima domácích
i zahraničních odborníků.

Nakonec se rozhodl pomáhat v dětských
domovech sám. Stal se Vílou a dojíždí dětem dávat to, co jemu jako malému klukovi
chybělo: osobní přístup, pozornost a lásku.
A také jim dává příklad, jak se lze změnit,
a zároveň dělat to, co mají rády.

Všechny díly podcastu DZS on AIR najdete
na www.dzs.cz/dzs-air a v podcastových
aplikacích.

ERGOTEP
Firma s velkým srdcem

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Ergotep sídlí ve městě Proseč, které je obklopeno malebnou přírodou Pardubického
kraje. Hlavní činností Ergotepu jsou kompletní služby pro e-shopy, tzv. fulfillment –
skladování, distribuce, logistika, zákaznická
péče a call centrum. Příběh samotného
procesu už vytváří přímo kolektiv z Ergotepu. 18 let pracují na tom, aby jednotlivé
služby byly dokonalé. Své o tom ví třeba
společnosti TESCOMA, Hamé nebo Vileda,

Dům zahraniční spolupráce (DZS) rozšířil
své komunikační kanály o podcast DZS
on AIR, v němž sdílí inspirativní zážitky
a dobrou praxi z oblasti mezinárodního
vzdělávání.
Série s názvem Za hranicí dává prostor
studentům, stážistům, dobrovolníkům,
učitelům a dalším účastníkům programů
spravovaných DZS, kteří vyjeli do zahraničí,
aby sdíleli své zkušenosti a zážitky. Série
Projektor pak posluchačům přinese rozhovory s realizátory inspirativních meziná-
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FlixBus letos v rámci #EarthWeek spojil síly
s více než 200 předními digitálními společnostmi a osobnostmi z hnutí Leaders
for Climate Action a zahájil novou kampaň
Time for Climate Action, která se zaměřuje
především na využití obnovitelných zdrojů,
odpovědný cestovní ruch, aktivity na podporu klimatu a na zdravý životní styl.

pro které Ergotep zajišťuje fulfillment jejich
e-shopu. Základ úspěchu tvoří zaměstnanci, kteří navzdory svým zdravotním znevýhodněním odvádí profesionální práci. Tvoří
tím hlavní myšlenku celého podniku, který
už od začátku chtěl dát příležitost lidem,
kteří ji někde jinde obtížně hledali. Aktuálně
Ergotep spolupracuje na projektu Nakup
na Dobro s Asociací společenské odpovědnosti.

Mezi opatření, která FlixBus realizoval, patří
např. nabídka cestujícím dobrovolně offsetovat jejich uhlíkovou stopu. V centrále v Mnichově společnost přešla 100% na
elektřinu z obnovitelných zdrojů. U příležitosti Dne Země se v letošním roce mohli
zaměstnanci společnosti účastnit inspirativního semináře o zero waste životním stylu. A to jsou jen některá z opatření, kterými
se FlixBus snaží přispět k tomu, aby náš
svět byl zelenější.

FANDI MÁMÁM
Už jste fandy Fandimatu?
Projekt Fandi mámám funguje od roku
2016 a poskytuje materiální pomoc pro
maminky samoživitelky a jejich děti. V roce
2020 se v reakci na pandemii koronaviru
rozhodly jeho zakladatelky, Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná, rozšířit materiální pomoc na všechny lidi v nouzi a spustily mobilní aplikaci materiální pomoci.

HELLO BANK!
Velké maličkosti pro každý den
Mnohdy jsou skoro neviditelné, jindy je
kolem nich pěkně rušno. Jedno je ale spojuje – přispívají k tomu, aby byl udržitelný
přístup přirozenou součástí našich životů.
Jsou to kroky a projekty, které dělá Hello
bank! jak ve svém podnikání, tak směrem
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hon, ale mnohem radši vidí banka lidi v pohybu – třeba při běhu nebo na kole. A tak
se pravidelně zapojuje do výzvy Do práce na kole nejen jako národní partner, ale
i aktivitou svých zaměstnanců. Každý jejich
ujetý či uběhnutý kilometr znamená 1 Kč na
dobročinný projekt v oblasti udržitelnosti,
který si sami vyberou. V září 2020 tak podpořili projekt Prales dětem.

k zaměstnancům či veřejnosti.
Stejnou váhu přitom mají velké i menší projekty. Třeba používání pouze recyklovaného
papíru tam, kde ho nenahradí digitalizace.
Jen to zprvu znamenalo vyřešit jeho zasekávání v tiskárnách. Raz dva to šlo i s náhradou 70 000 uvítacích dopisů ročně
za e-maily. A do podobných „zlepšováků“
zapojuje Hello bank! i zaměstnance. Prostor mají jejich nápady i vzájemná inspirace
a vzdělávání. Ruku k dílu pak mohou všichni
přiložit díky dvěma placeným dnům firemního dobrovolnictví ročně. Výzvou je potom
snižování spotřeby energií, vody a naopak
zvyšování míry třídění odpadu, která loni
dosáhla 59,5 %.

GREEN CAT
Co zasadíte, vyroste
Představte si, že vyroste i papír! Ale ne
papír jen tak ledajaký, nýbrž papír rostoucí,
který je plný semínek.

Známý je i vztah Hello bank! k mobilitě.
Když už auty, tak nejlépe na alternativní po-

Stačí papír hodně namočit, zasadit do
půdy, s láskou zalévat a za pár dní na vás
vykouknou divoká kvítka oblíbená včelami
i dalším užitečným hmyzem. Na rostoucí
papír se tiskne vodou ředitelnými barvami
s přírodními inkousty, takže na všem, co
vyroste, si pochutnáte bez nebezpečí. Se
sázením je ideální se trefit do vegetačního
období od března do července.
Toužíte potěšit i své zákazníky nebo zaměstnance? Nechte svá sdělení vykvést.
Vytisknout lze vizitky, přání, pozvánky nebo
dopisy, které buď vykvetou, nebo z nich
sklidíte salát či mrkev. Rostoucí papír ohromí každého. A navíc za pár korun. To se hodilo vždycky, ale dnes se to šikne tuplem.
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ROZHOVOR
DANUŠE NERUDOVÁ
Pro společnost je nejdůležitější, aby si lidé uměli
vzájemně naslouchat
Ve svém portfoliu má mnoho rolí. Je ekonomkou, vědkyní, rektorkou Mendelovy
univerzity, předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody, spoluzakladatelkou
občanské iniciativy KoroNERV-20 a také
manželkou a matkou dvou dětí. Co svým
synům chce v rámci výchovy předat?
Jakým způsobem inspiruje ostatní? A co
bychom si podle ní měli odnášet z krizí?
Odpovídá Danuše Nerudová.

Jaké je nastavení mysli Danuše Nerudové?
Životním zaměřením jsem optimista. Ze
všech špatných věcí, které přichází, se
snažím vždy brát to lepší. A celý svůj život
se snažím jít příkladem a ukazovat, že když
člověk chce, vše jde zvládnout.

V rámci vzdělávání je velmi důležitý vztah
mezi rodičem a dítětem. Jakým způsobem formovali vaši osobnost rodiče?

V naší domácnosti třídíme odpad, používáme znovupoužitelné láhve, máme kompost
a také jezdíme hybridními auty.

Co formovalo mou osobnost? Mám tři sourozence a jsem z nich nejstarší. Z dětství
jsem si tak odnesla pocit odpovědnosti,
protože jsem mé sourozence měla na starosti. Ať se stalo cokoliv, odpovědnost šla
za mnou.

Co by se ve škole mělo vyučovat, aby další
generace byly zodpovědnější ke společnosti a planetě?
Měla by to být ekologie či udržitelný rozvoj.
A v těchto předmětech by se určitě měly
bořit mýty. Je třeba, aby si děti ze školy
odnášely informační základ do života. Je
třeba, aby věděly např. o tom, že planeta se
otepluje a co každý jako jednotlivec může
udělat, aby situaci zmírnil.

A co vy se snažíte předat svým dětem na
jejich cestu životem?
Děti se snažíme vychovávat jako dobré lidi.
Aby měli vztah k demokracii, odpovědnosti,
aby byli empatičtí a uměli se sociálně vcítit
do druhých. A také aby věděli, že je jejich
povinností pomáhat lidem, kteří neměli v životě tolik štěstí.

A která povolání mohou pomoci k záchraně planety?

Jaký je váš vztah k planetě?

Manažer cirkulární ekonomiky? (úsměv) Ale
nemyslím si, že to souvisí s povoláním. Není
to o pracovních pozicích, jako spíš o způsobu života a způsobu nahlížení na vzniklý
problém.

Miluju přírodu, miluju les a uvědomuju si,
co vše naše chování může způsobit. To je
také jedna z věcí, ke které vedeme naše
děti. Člověk by se měl chovat takovým
způsobem, aby nelimitoval rozhodování budoucích generací. Měl by se snažit
minimalizovat dopad na životní prostředí.
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Každý z nás má možnost volby. A já jsem
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přesvědčená, že hledisko udržitelnosti má
na zřeteli stále více a více lidí.

Jste rektorkou Mendelovy univerzity
a také předsedkyní Komise pro spravedlivé
důchody. Máte tak náhled na chování obou
generací. Jak si studenti a senioři mohou
navzájem pomoci? Jak správně může fungovat mezigenerační spolupráce?
To, co naše společnost prvotně potřebuje,
je schopnost si vzájemně naslouchat. Proto
jsme u nás na univerzitě zavedli tzv. Mezigenerační univerzitu, kdy do lavic usedají
dědečkové a babičky se svými vnuky a učí
se spolu komunikovat. Učí se, jak nahlížejí na různá témata a učí se pochopit perspektivu toho druhého. Z mého pohledu je
tento fakt pro naši společnost naprosto klíčový. Bez vzájemného naslouchání a empatie se nezahladí vztahové zákopy a starší
generace nebude chápat, proč ta mladší
chce třeba žít udržitelným způsobem. A naopak ta mladší generace nebude chápat tu
starší třeba v tom, že si chce více užít společenského života a zážitků, protože si více
uvědomuje svou smrtelnost.

Kdo je pro vás inspirací?
Sir Paul Nurse, nositel Nobelovy ceny za
buněčné dělení, kterému jsem zhruba před
rokem dávala čestný doktorát u nás na univerzitě. Je to člověk, který plní tu roli, kterou
by experti a vědci měli mít ve veřejném prostoru. Snaží se o popularizaci vědy a také
o komunikaci směrem k tzv. policy makerům. Byť je profesí biolog a nikoliv např. politolog, tak hrál naprosto zásadní roli např.
při brexitu, kdy v Británii vysvětloval ve veřejném prostoru, proč si myslí, že vystoupit
z Evropské unie je špatná věc. Kdybychom
měli tolik angažovaných lidí, tak by to u nás
vypadalo trošku jinak.

V čem covidová doba byla pro váš příležitostí? Co jste si z této situace vzala pozitivního?
Byla jedinečnou možností být intenzivně
s rodinou. A myslím, že taková příležitost se
v mém životě už v takové míře nebude opakovat. A ve své podstatě jsem za ni vděčná.

Mluví se o vás jako o možné budoucí prezidentce. Jak by měl správně vypadat
vztah lídra k ostatním, které vede?

Co byste popřála občanům České republiky?
Nám všem přeji hlavně pevné zdraví a trochu klidu, který si po více jak roce zasloužíme. Přeji nám, aby se do naší společnosti vrátila opět pokora a úcta k druhým
a schopnost vzájemně si naslouchat.

Rozhodně jít příkladem. Když mentoruji
ženy a ptají se mne na to, co mohou udělat, aby bylo větší zastoupení žen ve veřejných funkcích, vždy jim odpovídám, aby šly
příkladem. Pokud každá z nás takový krok
uděláme a budeme inspirovat další, bude
se nám tu hezky žít.

Co byste popřála svému budoucímu já?
To je velmi těžká otázka. Člověk většinou
má na zřeteli druhé, nikoliv sebe. Ale když
o tom přemýšlím, tak svému budoucímu já
bych popřála, aby se mu splnily některé ze
snů, které bude mít.

Rozvíjet a vzdělávat se můžeme i díky literatuře. Která knížka vás v poslední době
zaujala?
Zaujala mne kniha, kterou mi na Vánoce
daroval můj manžel. Jde o dílo Děvčata
1. republiky. Je to nádherná kniha, která byla
vydaná v klasickém knižním stylu, s plátýnkem přes hřbet, má nabarvené okraje
stránek a krásný žlutý tuhý papír. V knize
jsou zaznamenány velmi silné příběhy žen
z období první republiky. Mnohé hrdinky
knihy dosud žijí.

Odnesla jste si po přečtení knihy nějaké
ponaučení či inspirativní myšlenku?
Člověk se nemá stydět za to, že chce prožívat štěstí tady a teď. Protože zítra to může
být úplně jinak. Tímto heslem se snažím
řídit.

VÍME, KDO VYRÁBÍ
VAŠE DÁRKY!
WWW.NAKUPNADOBRO.CZ
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JAKOU INSPIRACI
PŘINÁŠEJÍ DALŠÍ
ČLENOVÉ?
HERO CLAN
HERO CLAN TOP 12
Databáze více než 1 100 expertních dobrovolníků, 561 úspěšných propojení, hodnota
práce poskytnuté neziskovému sektoru
2,7 milionu Kč. To všechno je HERO CLAN.
Ve vodách nezisku od roku 2017 hází lano
neziskovkám, které požádají o pomoc, tím,
že jim na konkrétní požadavky najde hrdinu – expertního dobrovolníka. Zajímá vás,
kterých hrdinů má HERO CLAN ve své
databázi nejvíce? Za poslední rok, kdy se
v podstatě celý svět přesunul do onlinu,
v databázi převažují grafici či markeťáci.
Podobně jsou na tom i požadavky neziskových organizací, jejichž poptávka po odbornících na web a sociální sítě stále roste.
Pokud se chcete stát součástí klanu a pomáhat tam, kde je potřeba, neváhejte a přidejte se! A jestli jste neziskovka v nesnázích, neváhejte a zkuste HERO CLAN!

IPSOS
JRK ČESKÁ REPUBLIKA

Na co dnes Češi v kontextu CSR dávají
důraz?

Hledáme cesty optimalizace odpadového
hospodářství

Výzkumná agentura Ipsos realizovala již
11. ročník studie CSR & Reputation Research, která se věnuje tomu, jak veřejnost
vnímá společenskou odpovědnost firem
i jak jsou Češi sami odpovědní.

JRK Česká republika díky komplexnímu
partnerství a dlouhodobé spolupráci pomáhá obcím a městům po celé České
republice optimalizovat odpadové hospodářství a dosahovat nově nastavených
legislativních cílů. Prostřednictvím různých
inovativních řešení a evropského know-how
hledá cesty k předcházení vzniku odpadů,
snižování množství směsného komunálního odpadu a zvyšování míry třídění. K udržitelnosti pomáhá i spolupráce s občany,
k nimž směřuje řada osvětových kampaní.
Ti tak lépe třídí a přistupují k odpadu zodpovědněji. To má pozitivní dopad jak na
jejich hospodaření, tak i na životní prostředí.
Společnými silami tak lze dosáhnout vynikajících výsledků.

Studie zjišťovala, které CSR aktivity očekávají Češi od velkých firem působících v ČR.
Ukázalo se, že velmi rezonuje téma ochrany životního prostředí. To je i oblastí, které
se sami Češi nejvíce věnují. Tento dlouhodobý trend nebyl narušen ani v uplynulém
roce. Koronavirová krize ale Čechy ovlivnila; v kontextu CSR dávají větší důraz i na
ochranu a podporu zdraví, dále rozvoj české ekonomiky, ochranu životního prostředí
(ano, ještě více) a boj s dezinformacemi.
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KAUFLAND

KOOPERATIVA

M-OCEAN

Rozhodují činy

Kooperativa sesbírala pro Remobil 1 425
mobilů

Eventy jsou efektivní nástroj udržitelnosti

Společnost Kaufland se v květnu stala jubilejním 400. členem Asociace společenské
odpovědnosti. K připojení došlo symbolicky
v den vydání historicky prvního nefinančního reportu Kauflandu. Zpráva vytvořená
dle metodiky GRI je z hlediska společenské
odpovědnosti a udržitelnosti důležitým milníkem v činnosti obchodního řetězce. Jeho
vydáním zvyšuje Kaufland transparentnost
svých aktivit a na konkrétních příkladech
představuje dosud přijatá opatření v oblasti
odpovědného podnikání i klíčové ukazatele,
které hodnotí, jak se mu vytyčené cíle daří
naplňovat.

Lidé v M-Ocean vědí, že čím dál tím více
firem chce akcelerovat svoji proměnu
v udržitelnější organizaci. Zaměřili se proto
na vývoj série zážitkových eventů pro segmenty B2B a B2E. Akce pomáhají motivovat dodavatele a zaměstnance k pochopení naléhavosti situace, k realizaci akčního
plánu a praktickým krokům nejen v profesním životě. Martina Kafková, zakladatelka
M-Ocean, vytvořila vzdělávací platformu
pro pořádání udržitelných eventů. Součástí jsou i praktické tréninky pro eventové
odborníky, kde se naučí plánovat, zadávat
a organizovat akce s minimálním dopadem
na životní prostředí v souladu s udržitelnou
vizí, hodnotami a klíčovými prioritami firmy.

Po dobu tří měsíců umožnila Kooperativa svým klientům i zaměstnancům na 10
pobočkách sběr nepotřebných mobilů pro
neziskový projekt Remobil. Ten následně
zařízení ekologicky recykluje, dává práci
lidem s handicapem a přispívá za každý
darovaný mobil 10 Kč na aktivity Jedličkova
ústavu a škol. I přesto, že sbírce pandemická opatření ze začátku roku nepřála, podařilo se nasbírat 1 425 kusů starých mobilů.
Zásluhu na tom měli zejména samotní zaměstnanci Kooperativy, kteří z vlastní iniciativy sbírali mobily na několika desítkách
míst po celé ČR. Sbírku podpořila i Nadace
Kooperativy, která ke každému darovanému zařízení přihodila 10 Kč navíc. Podívejte
se sami, co taková sbírka přinese našemu
okolí. Darováním starých mobilů pomůžete
přírodě i lidem. A co vy, zapojíte se také?

KOLIBŘÍK ENERGIE
První dodavatel energií, který polovinu
svého zisku věnuje dobré věci
Na český trh přiletěl Kolibřík Energie, inovativní a netradiční dodavatel energií v České
republice. Jde o sociální firmu, tedy společensky prospěšné podnikání, která polovinu zisku investuje zpět do společensky
významných komunit. Takovou komunitou je pro Kolibříka například Síť pro rodinu. Z každé megawatthodiny odběratelů,
kteří čerpají energie od Energie rodiny, jde
část financí právě Síti pro rodinu a rodinným centrům, které je mohou investovat
do svého rozvoje. Zájemce si může vybrat,
kterou komunitu chce díky přechodu k dodavateli Kolibřík Energie podpořit. Klientům
však Kolibřík nenabízí jen podporu komunit,
ale také dostupné ceny energií s možností
volby mezi klasickou a zelenou elektřinou.
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ANKETA

MALFINI
MALFINI má první výroční zprávu CSR
Historicky první výroční zpráva CSR společnosti MALFINI spatřila v těchto dnech
světlo světa. „Jsme hrdí nejen na tento
počin, ale především na všechny aktivity,
které v souvislosti se společenskou odpovědností vykonáváme,“ uvedl při této příležitosti předseda správní rady firmy Radek
Veselý.

Co mě naučil život sám?

PETER PECHA
zpěvák

Dokument zpracovaný ve vlastní režii společnosti detailně informuje o její činnosti
v nelehkém pandemickém roce 2020. Přes
celostátně vyhlášené lockdowny i home
office se firmě podařilo splnit maximum
z přijaté strategie ve všech třech oblastech – People, Planet i Profit.

Pořád mě učí a vzdělává. A já jsem vděčný za
každé nové ponaučení, protože mě postupně formuje a zoceluje. Nevím, jestli je to moje
povaha nebo zkušenost ze života, ale snažím
se vše dotáhnout do konce a nevzdávat se!

HA THANH ŠPETLÍKOVÁ
herečka

Vydejte se s dětmi o prázdninách
na výlet do elektrárny. Energetičtí
skřítci Watík a Joulinka si připravili kvíz
pro chytré hlavičky. Čeká na vás netradiční
zážitek i spousta krásných cen!
Více na: www.cez.cz/infocentra

se Skupinou ČEZ

Všechno od A-Ž, tak tedy: Abecedu, Břitký
humor, Cílevědomost mi ještě nejde, Dávat najevo co chci, Efektivita nic moc, Fauly,
Gastronomii, Hérectví, Influencerství, Jít až
na pokraj svých sil, Lenosti, Mít víc u zadku,
Nelpět na věcech, Operativně jednat, Prokrastinaci, Quartálnímu alkoholismu, Realizovat se, Říkat ne, Střežit si svý osobní hranice, Špatným návykům, Trpělivosti, Ťukat si
vínem i sama, Ustát kritiku, Workoholismu,
X věcem, Youtuberství, Zvolnit a Žalu.

CHILI TA THUY
kuchařka
Co mě naučil život sám? Spoustu věcí, které
jsem se nenaučila ve škole. Největší lekce samozřejmě většinou pramenily ze zkušeností,
obzvlášť těch negativních. Ve věku 30 let po
všem, co jsem zažila, si troufnu říct, že čím víc
se učím, tím víc si akorát bolestivě uvědomím,
že vlastně nic nevím. Život je nevyzpytatelný
a vlastně je v životě jen málo věcí, které člověk může skutečně kontrolovat. Proto by se
měl zaměřit na jednu věc, kterou pod kontrolou může mít, a to je znalost sama sebe. Díky
tomu je pak i život o něco jednodušší, protože
člověk není jen v reaktivním módu – reaguju na to, co mi život zrovna hodí do cesty, na
to, co kdo řekne, na to, co se mi za den stane. Taky dokáže lépe filtrovat věci a lidi, které
si pustí do života. Ale po všech interakcích
s lidmi vím, že každý člověk má svůj příběh,
svoji minulost, nějaký svůj vývoj, a proto jsem
opatrnější v tom, jak soudím druhé.
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CO BYCHOM SE
MOHLI PŘIUČIT OD
DALŠÍCH ČLENŮ?
NADACE FORUM 2000
MLUVME SPOLU!
V rámci projektu Mluvme spolu, organizovaného Nadací Forum 2000, proběhl již
22. ročník NGO Marketu. Od 19. do 23. dubna nabídl široké veřejnosti bohatý program
plný online debat, workshopů a kurzů. Ty
nám přiblížily, jak vést projekty udržitelně,
jak motivovat své zaměstnance a dobrovolníky nebo jakou podobu má dobro v naší
společnosti a mnoho dalšího. Záznamy
z jednotlivých akcí jsou nadále k dispozici
na Facebooku NGO Marketu a zveme vás
k jejich zhlédnutí.

ve 14 zemích světa, díky nimž na charitativní účely putovalo téměř 240 tisíc eur, tedy
zhruba 6,1 milionu korun.

pocity vůbec neměl připouštět a zůstat pocitově neutrální a při řešení konfliktů zcela
nestranný? Role každého z vedoucích při
formování a udržování firemní kultury je
důležitá a nezastupitelná!

NADAČNÍ FOND FILANTIA

Doporučujeme do vaší pozornosti zařadit
pojem férovost a férové vztahy.

Férovost do každé firmy
Škála mezilidských vztahů je nekonečně
pestrá a firmy se pokouší najít ten správný mix toho, čeho je pro dobré fungování
každého pracoviště z takového pohledu
nejvíce třeba. A role vedoucích pracovníků
je v této oblasti významnější než role pracovníků liniových.

Projekt Mluvme spolu v letošním roce nekončí! Můžete se těšit na bohatý program
v rámci Festivalu demokracie (9.-15. října
2021), který již tradičně doprovází výroční
konferenci Forum 2000 (10.–12. října 2021).
Přijměte naše srdečné pozvání a postavte
se za otevřený dialog, svobodu a demokracii!

Jaký má být dobrý vedoucí? Má se více
starat o lidi nebo o výkon? Nebo se naučit
rozpoznávat situace a podle toho být autoritativní, demokratický či liberální? Nebo se
spojit či dokonce splynout se svým týmem
a rozhodnout se podle doporučení většiny
členů?

NADACE VIA

A s tím souvisí pojem autorita vedoucího.
Je to více bázeň či dokonce strach, které
má jeho osobnost vzbuzovat? Nebo náklonnost a sympatie? Nebo by si takovéto

Jak se vaši zaměstnanci činí v rámci dobra?

Novinkou poslední doby je webová aplikace
Diversity Talent Pool, která propojuje uchazeče o práci se zaměstnavateli. Funguje
na bázi seznamky Tinder. Algoritmy párují
uchazeče s pracovní nabídkou.

PLICKA & PARTNERS,
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

OPIM

Právní služby udržitelně aneb jak se dá
pomáhat právem

Jak se dá najít práce? Přes seznamku

PLICKA & PARTNERS je udržitelná advokátní kancelář s vysokými etickými hodnotami a nadstandardní kvalitou právních služeb, za což tato kancelář pravidelně získává
ta nejvýznamnější ocenění na poli české
advokacie. Vedle těchto úspěchů se však
PLICKA & PARTNERS také dlouhodobě
zasazuje o společenskou změnu, a to jak
svými pro bono aktivitami na poli ochrany
zvířat a přírody, tak i výběrem svých klientů
z oblasti společensky odpovědných projektů. Jejich světovým úspěchem bylo např.
sepsání a prosazení novely trestního zákoníku, kterou se zvyšují tresty za týrání zvířat
a kriminalizují množírny.

Diverzita je často skloňovaný výraz, obzvlášť poslední dva roky, a to v dobrém i ve
zlém. Studie už dávno prokázaly, že firmy
mají konkurenční výhodu, když nabízí heterogenní pracovní prostředí. Až 67 % zájemců o práci totiž preferuje rozmanitost.
Nezisková organizace OPIM přinesla téma
diverzity do České republiky již v roce 2001.
K otázkám diverzity a inkluze přistupuje holisticky, komplexně a strategicky v souladu
s firemními cíli. OPIM pořádá školení anebo
celosvětově uznávaný program Živá knihovna, který skrze příběhy pomáhá odstraňovat
předseduky a přispívá tak k diverzitě.

Pokud potřebujete špičkové právní služby
a současně chcete podpořit společensky
odpovědný subjekt, který bude za získané
prostředky „páchat“ další dobro, je právě
advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS
tou správnou cestou.

Nadace Via pomáhá zapojovat zaměstnance do dobročinnosti. Firmám nabízí možnost založení zaměstnanecké sbírky na
platformě pro online dárcovství Darujme.cz
či vytvoření na míru šitého projektu nebo
aplikace umožňující jednoduché a okamžité
zapojení zaměstnanců do firemní filantropie. Portál Darujme.cz pravidelně využívá
například společnost PwC pro svoji tradiční vánoční charitu, společnost Avast zase
prostřednictvím této platformy vybrala od
svých zaměstnanců přes 17 milionů korun
na podporu boje s následky nemoci covid-19. Nadace Via spravuje také dárcovský
fond společnosti Eurowag, která zapojuje
své zaměstnance do dobročinnosti tím, že
jim z firemních peněz věnuje částku, kterou
mohou darovat na dobročinný projekt dle
vlastního výběru. V roce 2021 se tímto způsobem podařilo zapojit 663 zaměstnanců

RADOST PŘÍBRAMÁČKŮM
Jak je důležité míti zdravotní sestru Janu
Spolek Radost Příbramáčkům pomáhá
především sociálně znevýhodněným dětem, které podporuje materiální a potravinovou pomocí. Spolek vede ve svém volném čase zdravotní sestra Jana Havelková.
Kvůli restrikcím v době pandemie covidu-19
nemohl spolek uskutečnit téměř žádné
ze svých již tradičních charitativních akcí,
díky nimž mohla být podporována léčba
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Komerčním i nekomerčním subjektům nabízí balíček služeb, díky němuž se mohou
zařadit mezi místa otevřená i pro neslyšící
občany.
Co nabízí?

•

Tlumočené workshopy pro slyšící zaměstnance o světě neslyšících.

•

Zavedení Tiché linky a zaškolení pracovníků k jejímu využití. Tichá linka zabezpečuje tlumočení znakového jazyka
a přepis mluvené řeči online.

•

Medailonek o subjektu, který natočí
a zveřejní ve svém programu Tiché zprávy – online zpravodajství ve znakovém
jazyce.

ZÁSILKOVNA
Zásilkovna provozuje ekologická výdejní
místa Z-BOXy

handicap. Za projektem stojí skupina sociálních podniků Etincelle, která ve svých
různorodých provozech dává práci více
než 150 lidem s postižením. A tak ví, o čem
mluví.

vybraného handicapovaného dítěte, popřípadě hrazeny nezbytné náklady spojené
s provozem spolku. Jen díky podpoře dárců mohl spolek například dokoupit zásobu plen či kojenecké stravy pro potřebné. Nakonec se podařilo sehnat i finanční
prostředky na hipoterapii pro šestiletou
dívenku Ellu. Spolek i nadále spolupracuje
s potravinovou bankou, letos se bude aktivně podílet na celorepublikové potravinové sbírce. I přes všechny překážky je paní
Jana schopna svou nevídanou aktivitou
podpořit až třicet rodin měsíčně.

SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ
MINISTERSTVA VNITRA
Stále spolu, i když na dálku
Děti z pobytového střediska Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra v Kostelci nad Orlicí společně se svými volnočasovými pedagogy již v minulosti navázali
intenzivní vztahy se seniory z centra Domovinka při pečovatelské službě ve městě.
Doba covidová ovšem setkávání nepřeje.
Přesto se ve středisku rozhodli, že seniorům
udělají radost a alespoň na dálku s nimi budou v kontaktu. V lednu jim tak ze starých
svetrů vyřazených ze šatníku ušili rukavice, v únoru se v Dětském centru pustili do
pletených čepic. Senioři měli z dárků velkou
radost. V pobytovém středisku nezapomněli ani na pečovatelky z Domovinky, kterým společně napekli kokosové, vanilkové
a ořechové sušenky a napsali děkovná přání a alespoň touto formou poděkovali a vyjádřili úctu k jejich práci v této těžké době.

SKUPINA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ
ETINCELLE
Pusťte na to Troublegang!
Přemýšlíte o tom, že byste zaměstnali člověka s handicapem a máte obavy, zda to
zvládne? Už jste slyšeli o Troublegangu?
Nebojte, neudělají vám z firmy kůlničku na
dříví. Tahle partička lidí je sehraný tým profesionálů, každý s jiným handicapem. Díky
tomu jsou efektivní jako Dlouhý, Široký,
Bystrozraký a Sherlock Holmes s dr. Watsonem dohromady. A s čím vám pomohou?
Troublegang otestuje vaše pracovní prostředí. Odhalí každý potenciální problém,
na který můžete narazit při zaměstnávání
osob se zdravotním postižením a připraví
pro vás efektivní řešení. Projekt vznikl, aby
podpořil zaměstnávání lidí s handicapem.
Propojuje zaměstnavatele s šikovnými
zaměstnanci, kteří chtějí pracovat a jsou
loajální. Protože kde není překážka, není ani

T-MOBILE CZECH REPUBLIC

Z-BOXy jsou ekologická soběstačná bezdotyková výdejní místa společnosti Zásilkovna, která mohou uživatelé ovládat
pomocí mobilní aplikace. Jejich unikátnost
spočívá ve způsobu, jakým získávají energii. Zařízení totiž potřebují ke svému chodu
minimum energie, kterou zajišťují solární
panely. Výhodou je také neustálá dostupnost pro zákazníky, a to 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Z-BOXy jsou bezkontaktní,
a tím také v současné pandemické situaci bezpečné pro zákazníky. Napájení přes
solární panely umožňuje instalaci v podstatě kdekoliv. Zásilkovna s nimi cílí na menší
města a vesnice. Z-BOXy se objevují také
v developerských či komerčních prostorech, na parkovištích či náměstích. Cena za
doručení do Z-BOXu je stejná jako na výdejní místa Zásilkovny.

Magenta Experience Center
Začátkem letošního roku vyrostl v pražském nákupním centru Arkády Pankrác
prostor plný inspirace, zábavy a edukace. Na ploše přes 800 metrů čtverečních
v něm T-Mobile nabízí místo pro co-working, herní zónu, podcastové studio, představení chytré domácnosti, ale i vzdělávací a konferenční prostory s každodenním
programem pro širokou veřejnost. Jedná
se o zcela ojedinělý koncept, na jehož architektonickém řešení se podíleli studenti
českých škol. Provoz Magenta Experience
Center klade důraz na ekologii, recyklaci,
udržitelnost i podporu tuzemských startupů a neziskových organizací. Díky skvělým
nápadům studentů je prostor také plný zeleně. Kalendář akcí, které v centru probíhají,
je k dispozici na
www.t-mobile.cz/magenta-experience
a v aplikaci Můj T-Mobile.

TICHÝ SVĚT
Svět bez překážek
Podílejte se na vytváření bezbariérového
prostředí pro osoby s poruchou sluchu.
Organizace Tichý svět, která od roku 2006
propojuje svět slyšících a neslyšících, podporuje společnosti, které by rády přispěly
k vytváření světa, kde se lze domluvit bez
překážek.
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KNIHONIÉRA

- - KIN
NISHPOI R
NA
I ÉCREA - -

Vnímáte potřebu se posunout v některé
oblasti vašeho života dál? Nebo se chcete
jen porozhlédnout, zorientovat, o co dalšího se můžete zajímat? Namíchali jsme
knižní mix inspirace, kreativity a vzdělání,
kde si každý najde to své, co využije. Ať je
mu pět či padesát.

Nikdy nevíte, kterou otevřete.
Nikdy nevíte, která vám může
změnit život.
Montessori batole
Simone Davies

Nauč se to!
Henry L. Roediger III, Mark
A. McDaniel, Peter C.
Brown

Jak správně vychovat dítě?
Jak si správné vedení užít
a naučit dítě spolupráci bez
křiku a vašeho opakování?
Pomoci vám s tím může
Montessori batole. Knížka, která vede děti do tří let
k tomu, aby samy objevovaly svět vlastníma rukama
a přebíraly odpovědnost,
když je potřeba.

Díky novým poznatkům
psychologie a dalších věd se
můžeme efektivněji učit a pamatovat si. Hlouběji a trvaleji
si informace osvojíme díky
postupům, které nejsou příliš
intuitivní. Jde třeba o přerušované učení, generování nebo
prokládané učení.
Mít vše hotovo pro teenagery
David Allen, Mike Williams
a Mark Wallace

Deník malých radostí
Marieta a Jakub Kajabovi
A až bude vašemu dítěti šest
let a více, začněte si s ním
vyplňovat Deník malých
radostí, který mu pomůže
rozvíjet pozitivní myšlení a
emoční inteligenci. Psychické i fyzické přínosy pozitivního myšlení už byly mnohokrát prokázány vědeckými
studiemi. Proč jej tedy efektivně nerozvíjet už od dětského věku a neučit se to až
v dospělosti, kdy je to kvůli již
zažitým zvykům a vzorcům
chování mnohem těžší?

Máte doma teenagera?
A chcete ho podpořit v lepší
organizaci jeho času? Tak
to je tato knížka ta správná volba. Váš potomek v ní
najde fungující metody, se
kterými zvládne bez stresu
školu, sport, zájmové aktivity, rodinu, vztahy, přátele
i zábavu. Zbaví ho prokrastinace, pomůže vytvořit
plán úkolů a pochopí i mnohé o tom, jak funguje mysl.

Nastavení mysli
Carol Dweck

No Future
Bob Kartous

A když jsme u té mysli, víte
jaké je vaše nastavení? Máte
růstové nebo spíše fixní nastavení mysli? Rodíme se
s tímto nastavením anebo
ho můžeme v průběhu života
měnit? Na způsoby myšlení
přišla profesorka Carol Dweck
se svým týmem na Stanfordské univerzitě. To myšlení,
které u nás převládá, ovlivňuje naši celkovou úspěšnost.

Připravujeme děti na svět, který nenávratně zmizel. Vezeme
děti na parním stroji do virtuální reality a tvrdíme jim, že je to
pro ně prospěšné. Tato kniha
tvrdí opak a snaží se ukázat,
jaké dopravní prostředky vedou společnost místo do minulosti do budoucnosti. A jaké
dovednosti si musíme osvojit,
abychom na budoucnost byli
připraveni.
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DOSTIRADOSTI
V ŽIVOTĚ
Anna Beránková

Zapomeň na vrásky na čele, co tvoří ti hněv.
I na tváře kyselé, co dají ti nálepku zjev.
Vyber si doplněk, co zkrášlí tě v osobě celé.
Vyber si úsměv, radost a smích.
Vyber si přítele, co mluvit nebude ve formě ich,
aber podpoří tě – v časech dobrých i zlých.
Věnuj čas sobě i rodině,
protože nikdy nevíš, co stane se v příští hodině,
a čas letí jako splašený.
Tak i když jsi občas na blízký svý naštvaný
a bubláš jak burčák zkvašený,
povol si víčko.
Chce to klid, všechno se dá vyřešit.
Hlavní je slovem nehřešit
a před odchodem říct děkuju a mám tě rád, ráda.
Věř, že všechny tvý blízký to potěší
a zahřeje na duši.
A co dalšího radost ti přinese?
Nebrat se vážně, zpívat a tancovat.
Kreslit, číst si a cestovat.
Svý znalosti, zkušenosti, know how sdílet a postovat.
A přes pády, fuckupy svý plány a vize nevzdávat.
Hrát si, objevovat a dále se vzdělávat.
Všechno, co tvůj život unese.
A ano, někdy zdá se není to nafukovací s časem,
zato barev, těch má život nespočítaně.
A to je pro tebe více než vítané.
Máš právo na vše, ale s tím i zodpovědnost za své činy.
Nejsi na téhle planetě jediný.
Tak se usměj.
A udělej radost sobě a někomu dalšímu.
To je totiž ten základní recept,
jak tu na planetě žít pospolu a fungovat v týmu.
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ČR má stabilní systém veřejného školství, ve kterém je
základní a střední vzdělávání
bezplatně zaručeno školským
zákonem. Citlivou otázkou
v přístupu ke vzdělání však
zůstává socioekonomické
zázemí rodin s dětmi, jehož
úroveň prokazatelně ovlivňuje
studijní výsledky žáků a studentů. Udržitelný rozvoj se
začíná pomalu promítat i do
obsahu a forem výuky.

ČESKÁ REPUBLIKA
NA CESTĚ K SDGs
Všichni známe globální cíle pro rok 2030. Málokdo ale ví, jak se nám daří
všech 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) plnit. Česká vláda na začátku roku
schválila dvě zprávy, které nám říkají, co jsme udělali pro naplnění Agendy
2030 a jak se nám daří s dosahováním cílů našeho „domácího úkolu“.
Strategického rámce Česká republika 2030. Obě dvě zprávy naleznete
na webu www.cr2030.cz. Zde jsme pro vás připravili souhrn toho nejdůležitějšího.

Hladem Češi plošně netrpí,
nicméně mají limity ve zdravém stravování. Současné
zemědělství zatím stále nedosahuje produktivity vyspělých
zemí a je spojeno s negativními dopady na půdu a biodiverzitu. Zemědělské postupy
jsou zranitelné vůči projevům
změny klimatu, zejména suchu. ČR realizuje široké spektrum aktivit zacílených na lidi
zranitelné a také chudé, včetně těch nejchudších.

České republice se daří naplňovat osm ze
sedmnácti SDGs. V osmi dalších se snaží
cíle dosáhnout, ale snahy se ještě neprojevily na dostupných datech, nebo se jí daří
plnit jen některé podcíle. V jednom případě
se cíl nedaří plnit, a to v případě rovnosti
žen a mužů, v němž se ČR dlouhodobě pohybuje na chvostu evropských států.
Při hodnocení bylo vzato v úvahu všech
169 podcílů SDGs, a to jak na úrovni domácích politik, tak českých aktivit v zahraničí,
nejčastěji v podobě zahraniční rozvojové
spolupráce.
Co se týče chudoby, český
systém v rámci základní sociální ochrany pokrývá všechny
ohrožené skupiny obyvatel.
Situace je relativně uspokojivá
především díky zákonně ukotveným sociálním transferům
(výplaty penzí, tzn. dávky důchodového pojištění, nemocenské dávky a státní sociální
podpora). Z dlouhodobého
hlediska však čelí zásadním
výzvám senioři a zejména seniorky i neúplné rodiny s dětmi jsou nadprůměrně ohroženi chudobou.

Systémové zajišťování zdravotní péče je funkční, všeobecně dostupné a v parametrech, jako je minimalizace
mateřské a kojenecké úmrtnosti nebo snižování pravděpodobnosti úmrtí na nepřenosné nemoci, úspěšné.
Velkou výzvou pro zvyšování
kvality života je však individuální a systémové vnímání
prevence jako nenahraditelné
složky zdravého a kvalitního
života jednotlivce i celé populace.
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Česká ekonomika prožila
vrchol ekonomického cyklu
a všechny ekonomické ukazatele byly dlouhodobě dobré. Strukturálně však byla
v ekonomice přítomná řada
menších rizik jako materiálová a energetická náročnost či
přetrvávající vysoký rozdíl mezi
odměňováním mužů a žen.
Tradiční závislost na zpracovatelském průmyslu i exportních trzích se spíše upevnila a
inovační aktivita zůstala spíše
průměrná. ČR úspěšně podporuje rozvojové země v rámci
programu Aid for Trade.

Přesto, že je v ČR snaha problematiku genderové spravedlnosti řešit, nabízí se prostor
pro výrazné zlepšení. Zejména
pak v oblasti domácího násilí, finančního ohodnocení
žen, rovných příležitostí nebo
v oblasti citlivé komunikace
problematiky genderové spravedlnosti směrem k širší veřejnosti. Na nevyhovující situaci
v oblasti slaďování rodinného
a pracovního života od ledna
2021 cílí nově přijatý institut
sdíleného pracovního místa.

Česká infrastruktura je stabilní, dostupná i relativně odolná.
Průmysl má tradičně velmi
významnou pozici v ekonomice i na trhu práce. Emisní
náročnost ekonomiky je však
stále vysoká. Rostou výdaje
na výzkum, vývoj a inovace
a intenzivně spolupracujeme
se zahraničím, zároveň je tento rozvoj tažen zejména podniky se zahraničními vlastníky.

V hospodaření s vodami ČR
vychází z komplexního vodního zákona. Napojení obyvatel
na vodovodní i kanalizační síť
je vysoké. Výzvou do budoucna je napojení kanalizací na
čistírny odpadních vod a také
řešení současného vysokého
znečištění vodních toků. Kroky
správným směrem ČR podniká v opětovném využívání
vody a ve využívání vod srážkových (Dešťovka). Občané
se mohou zapojit do přípravy
plánu povodí nebo do hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA).

Příjmová nerovnost je nízká.
Pomohl k tomu systém sociálního zabezpečení a zvyšování
minimální mzdy. Některé skupiny jsou však ze společnosti
dlouhodobě vyčleňovány, přetrvává zejména diskriminace
na základě etnické příslušnosti a pohlaví. Klíč k eliminaci nerovností leží ve vzdělání. Proto
je dobře, že začala probíhat
vzdělávací reforma podporující začleňování.

K problematice bydlení jsou
v ČR zpracovány základní
koncepční dokumenty, které
mj. definují pomoc obcí a státu
osobám znevýhodněným na
trhu s bydlením. Výzvou do budoucna bude řešení problematiky bezdomovectví, do něhož
se propadají zejména zadlužené osoby, a zajištění obecné
dostupnosti bydlení. Postupně,
ale pomalu roste počet nízkoenergetických budov a nízkoemisních či bezemisních vozidel,
včetně návazné infrastruktury.

ČR podporuje diverzifikovaný
energetický mix, stabilitu infrastruktury a nastupuje cestu
odklonu od uhlí. Nicméně i přes
plnění evropských cílů je podíl
obnovitelných zdrojů energie
spíše nízký. Pozitivní je snížení
celkové energetické náročnosti ekonomiky. Výzvou zůstává
plnění národního cíle v oblasti
energetických úspor a investice
do chytrých přenosových sítí.
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Udržitelná výroba a spotřeba
je součástí řady strategických
materiálů a za tímto účelem
také vzniká rozsáhlý rámec
Cirkulární Česko 2040. Oběhové hospodářství je však zatím spíše dlouhodobým cílem
než současnou realitou. ČR
dlouhodobě snižuje svou materiálovou náročnost, nicméně
v posledních letech spíše díky
růstu HDP, neboť stále mírně roste spotřeba materiálů.
ČR realizuje významné kroky v prevenci potravinového
odpadu, obalů a má vysoké
standardy pro nakládání s nebezpečnými odpady. Probíhá
osvěta a popularizace tématu
udržitelné výroby a spotřeby,
ale např. zelené veřejné zakázky jsou zatím jen málo využívané. To má změnit novela
zákona o veřejných zakázkách
platná od ledna 2021, která
podporuje odpovědné zadávání.

Pro problematiku změny klimatu má ČR zpracovány základní strategické dokumenty
nabízející postupy ke zmírnění jejích dopadů i pro přizpůsobení se jejím dopadům.
Výzvou je emisní náročnost
ekonomiky, která patří mezi
nejvyšší v EU – zde je klíčovou oblastí energetika, roste
i význam dopravy. Nástroji pro
dekarbonizaci jsou Modernizační fond, Fond spravedlivé
územní transformace, evropské fondy na podporu priorit
politiky soudržnosti a Národní
plán obnovy.

ČR se jako vnitrozemský stát
soustředí na aktivity se zprostředkovaným dopadem na
SDG 14. Česká republika se
zapojila do mezinárodního
průzkumu kvality vody a stavu
ekosystémů Dunaje včetně
hlavních přítoků, který využívá
inovativní výzkumné metody
(e-DNA analýz flóry a fauny,
analýzu vzorků mikroplastů v povrchových vodách).
V problematice udržitelného
mořského rybolovu podporuje
společný postup EU.

Lesy pokrývají cca 35 % území
ČR. Pro zvýšení jejich odolnosti vůči změně klimatu,
kůrovcovým či větrným kalamitám je žádoucí zakládat les
s bohatou druhovou skladbou. Druhová skladba lesů
neodpovídá ani doporučené
ani přirozené skladbě. Mírně optimisticky lze hodnotit
růst ploch chráněných území,
zejména maloplošných zvláště chráněných území. Takřka
60 % rozlohy chráněných území tvoří horské oblasti, které
negativně ovlivňuje rostoucí
cestovní ruch.

Staňte se součástí největší
iniciativy společenské odpovědnosti
a Cílů udržitelného rozvoje

ČR je bezpečnou zemí, fyzické násilí v ní není zásadní
problém. Odpovídá standardům liberální demokracie, od
lidských a občanských práv
po přístup veřejnosti k informacím. S ohledem na to se
Česko snaží pomáhat i méně
rozvinutým zemím. Výzvou
zůstává i zapojení veřejnosti do tvorby politik na všech
úrovních. Na mezinárodním
poli ČR podporuje spravedlivé
a vyvážené zastoupení států
v mezinárodních organizacích.

Na domácí půdě má ČR v jednotlivých oblastech úspěšně
nakročeno, ať už skrze platformy rozvíjející partnerství
veřejného a soukromého
sektoru, aktivity občanské
společnosti nebo v rámci
spolupráce obcí, či z hlediska
mobilizace domácích zdrojů
pro financování rozvoje. Rozvinuté jsou také statistické
kapacity a aktivity v oblasti
měření pokroku. ČR zároveň
podporuje udržitelný rozvoj
v rozvojových zemích prostřednictvím zahraniční rozvojové spolupráce i podpory
soukromých investic.

Projekty
zažijte

organizujeme

NETWORKING

CENY SDGs

přinesli jsme
do Česka

PLOGGING

a staňte se

JEDNÍM
Z VÍCE NEŽ
410 ČLENŮ

jsme ambasadorem

GIVING
TUESDAY

pořádáme

SDGs BEACH
VOLLEYBALL
CUP

vzdělavame v

AKADEMIE
SDGs

www.a-csr.cz

e-shop s dárky,

KTERÉ SKUTEČNĚ
MAJÍ SMYSL

Vytištěno odpovědně v Tiskárně Broumov.

