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Děkujeme, že spolu s námi pomáháte dělat svět lepším.
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Sounáležitost ale nekončí u dárcovství. Začíná rok 2020
a s ním vstupujeme do dekády, na jejímž konci bychom
měli naplnit, co jsme si jako lidstvo předsevzali – a to

jsou Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development
Goals = SDGs). Celkem 17 globálních cílů je ambiciózním
plánem zemí OSN, jak do roku 2030 zlepšit život na planetě ve všech jeho oblastech od společenské přes klimatickou po ekonomickou. Agenda 2030 není jen politický
program a závazek vlád, je to závazek každého z nás. Jak
se chovat ohleduplně, s lehkostí a úctou jeden k druhému i k přírodě. Jak vymýtit chudobu, jak bojovat s nerovnostmi, jak ještě mnohem více spolupracovat. I proto
je toto vydání magazínu Listí úplně jiné než ta předcházející. Aby pro Vás nebyly globální cíle jen abstraktními
pojmy, načerpejte na následujících stranách inspiraci, jak
je naplňovat aktivně – ať už od členů naší Asociace nebo
na základě mnohých tipů redakce.

38. ROZHOVOR
KDE JÍDLO

11 —
40. SDG
UDRŽITELNÁ

MĚSTA A OBCE

Pokud bych měla jediným slovem shrnout to nejdůležitější z druhé poloviny roku 2019, byla by to jednoznačně
štědrost. Štědrost je v Asociaci společenské odpovědnosti již čtvrtým rokem synonymem pro svátek dárcovství
Giving Tuesday, který spolu s námi v roce 2019 slavil celý
svět v úterý 3. prosince. Tento rok ale štědrost překonala
v Česku všechny dosavadní filantropické rekordy, když
se na dobročinnost podařilo vybrat úchvatných bezmála 71 milionů korun. Taková míra štědrosti jednoznačně
ukazuje, že je naše společnost velkorysá, otevřená a záleží jí na ostatních, což mě naplňuje velkou radostí.

SDG 13 —
KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

A SILNÉ
INSTITUCE

Magdaléna Benešová
benesova@a-csr.cz
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GLOBAL GOALS WORLD CUP SVĚTOVÉ FINÁLE
V NEW YORKU
Přiletěly, odehrály, zvítězily. Tým Yellow Ladies z České
pošty, šampionky českého turnaje Global Goals World
Cup Prague, v New Yorku v konkurenci z celého světa
dokázaly, jak důležité je pro ně kopat za SDG 3 – Zdraví
a kvalitní život.
říjen 2019
UDRŽITELNÉ VINOBRANÍ
Za vínem, které má duši, jsme do Kutné Hory vyrazili
zeleným SDGs autobusem našeho člena FlixBus. Ve
Vinných sklepech Kutná Hora jsme ochutnali kouzlo
vína z biodynamického zemědělství, které je pěstované
i zpracovávané udržitelně a s ohledem na krajinu.
O souladu s přírodou a životě na cestách mluvili hosté
CSR cesty – šestičlenná rodina NARUBY.life.
listopad 2019
SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝ NETWORKING

Co se událo pod střechou Asociace
společenské odpovědnosti na podzim
a v zimě 2019? Společné snídaně, praktické workshopy a inspirativní akce o aktuálních trendech v CSR a udržitelnosti.
srpen 2019
CSR SNÍDANĚ NA STŘEŠE LUCERNY
Jedinečné místo s ojedinělým výhledem na celou Prahu
– právě na střeše Paláce Lucerna jsme se při srpnové CSR
snídani bavili o zvelebování měst a prostor, ve kterých
žijeme. O sousedských vztazích s provozovatelem střechy a kavárníkem Ondřejem Kobzou, o sounáležitosti
mezi lidmi se zakladatelkou Nového Prostoru Dagmar
Kocmánkovou, o udržitelné slow fashion s módní návrhářkou Petrou Ptáčkovou a o oživování genia loci památných míst s broumovským filantropem Janem Školníkem. Na prázdninové akci jsme také představili již druhý
a opět skvělými tipy nabitý Katalog udržitelných dárků
našich členů.
Katalog si můžete stáhnout zde:
bit.ly/UdržitelnéDárky_A-CSR_2019-2020

PLOGGING NA WORLD CLEANUP DAY
Běhat a zároveň pomáhat přírodě sbíráním odpadků.
V září na World CleanUp Day vyrazila nejen řada členů
Asociace ploggovat. Skupinky zaregistrované na mapě
Ukliďme Česko pod kolonkou plogging nasbíraly 300 kg
odpadků. Pro jednotlivce jsme navíc připravili soutěž
o pět udržitelných batohů Re-Kanken značky Fjällräven
vyrobených z recyklovaných plastových lahví.

Největší setkání členů Asociace společenské odpovědnosti v roce – tentokrát na téma Společnost 5.0. Ve
zbrusu nových prostorách pražské Spojka Events jsme
se v listopadu zaměřili na aktuální otázky nastupující
společnosti, která staví na propojení přírody a technologií, lidí a robotiky nebo osobního rozvoje a efektivního
leadershipu. Po zajímavé debatě Radky Dohnalové, CEO
mezinárodní vzdělávací společnosti Atairu, ředitelky Google pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko Taťány le Moigne a spoluzakladatele Nano Energies Petra
Rokůska následovala diskusní hnízda účastníků. Poprvé
akci Asociace zaznamenaly na grafickou mapu dámy
z Visual Coach.
GIVING TUESDAY: JAK PRACOVAT S INFLUENCERY
Další workshop příprav na světový den dárcovství, tentokrát čistě pro neziskové organizace, se zaměřil na roli influencerů a práci s nimi v rámci kampaní Giving Tuesday.
Kdo je tím správným influencerem, který by mohl nést
poselství dobročinného projektu? Jak na sociálních sítích
efektivně oslovit publikum? Ta a mnohá další témata
jsme v listopadu probrali v sídle partnera Giving Tuesday
Nadace Vodafone.

září 2019
GIVING TUESDAY: JAK NA ZAMĚSTNANECKÉ SBÍRKY
Sbírka je nejefektivnější formou přímé pomoci potřebným, ať už jde o finance, oblečení nebo potraviny.
O tom, jak připravit, zacílit a zrealizovat opravdu úspěšnou
zaměstnaneckou sbírku v rámci Giving Tuesday, jsme
se bavili s lídrem nejštědřejších firemních sbírek v Česku
Skupinou ČEZ a Nadací ČEZ v jejich Duhové kavárně.
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FÓRUM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Technologie ve službách udržitelného rozvoje. Jak mohou pomoci a kde naopak škodí? To byl hlavní motiv
listopadové konference Fóra udržitelného rozvoje, kterou
spolu s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj opět zastřešila Asociace společenské odpovědnosti. Jako keynote speaker vystoupil
exkluzivní zahraniční host a uznávaný světový ekonom
profesor Jeffrey Sachs. Za nejzásadnější pro budoucnost
planety z pohledu udržitelnosti označil agendu změny
klimatu a transformaci energetického systému.
prosinec 2019
GIVING TUESDAY ČESKO 2019
Nejštědřejší úterý v roce! V úterý 3. prosince oslavilo
Česko i celý svět nejznámější den dárcovství a dobrých
skutků – Giving Tuesday. V Česku padaly filantropické rekordy – na dobročinné projekty se podařilo vybrat téměř
71 milionů korun. O silných příbězích letošního ročníku,
nejúspěšnějších kampaních i o výsledných číslech se
dozvíte víc ve velké reportáži na stranách 10–12.

SDG 1 — KONEC
CHUDOBY
Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1. Zajímejte se o příčiny chudoby doma i v zahraničí.
2. Nepotřebné věci nevyhazujte, ale sdílejte a darujte.
3. Nakupujte u firem, které se chovají férově ke svým
zaměstnancům.
4. Šetřete, půjčujte si a investujte odpovědně.
5. Požadujte odpovídající mzdy a příležitosti pro všechny.
Co můžete udělat jako firma:
1. Plaťte zaměstnancům odpovídající mzdu.
2. Poskytujte všem svým zaměstnancům férové
podmínky.
3. Využívejte přírodní zdroje takovým způsobem, který
respektuje přírodu.
4. Zajistěte, aby váš provoz nezasahoval do ekosystémů
nebo komunit.
5. Investujte do aktivit, které nebrání modernímu
pokroku, ale naopak ho podporují.
Fandi mámám
Kampaň proti předsudkům „NIC NENÍ ČERNOBÍLÉ“

KATALOG UDRŽITELNÝCH DÁRKŮ
ČLENŮ ASOCIACE SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI

NIC NENÍ ČERNOBÍLÉ — to je název kampaně projektu
Fandi mámám, který pomáhá maminkám samoživitelkám a jejich dětem. Chce poukázat na zažité předsudky,
které lidé vůči matkám samoživitelkám mají. Cílem je,
aby společnost tyto ženy naopak vyzdvihovala a oceňovala za to, jak svoji situaci zvládají a že ze všech svých
sil pečují o své děti. Organizace Fandi mámám nabízí
především materiální pomoc a funguje na principu
transparentního dárcovství – propojuje samoživitelku
přímo s dárcem. Zároveň tento model pomoci podporuje
udržitelnost, jelikož dárci mohou darovat i věci, které již
sami nevyužijí, ale někomu dalšímu ještě mohou dobře
posloužit a udělat radost.
Kontakt:
www.fandimamam.cz

Dvojnásobná radost! Běžným dárkem potěšíte,
dárkem z katalogu členů Asociace navíc pomůžete
prospěšné věci. Mezi více než šedesáti tipy na dobré nákupy najdete výrobky chráněných dílen, ručně
vyráběné hračky nebo produkty, které šetří přírodu
a které je možné opatřit firemním brandem.
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11 NEUVĚŘITELNÝCH LIDÍ,
KTEŘÍ AKTIVNĚ BOJUJÍ
ZA UKONČENÍ CHUDOBY

8

MALÁLA JÚSUFZAJ

AMIKA GEORGE

ANGELINA JOLIE

MARI COPENY

Pákistánská aktivistka pro vzdělávání žen a nejmladší nositelka Nobelovy ceny založila Malala Fund, který umožňuje investovat do vzdělávacích programů pomáhajících
dívkám v chudých částech světa chodit do školy a naplno využívat jejich potenciál.
Instagram: @malala

Když si v sedmnácti letech přečetla, že 1 z 10 dívek během menstruace vynechá školu, založila hnutí #FreePeriods, které se zaměřuje na odstranění tzv. menstruační
chudoby. Pod vlivem kampaně se britská vláda zavázala
od roku 2020 poskytovat hygienické výrobky zdarma na
všech školách v Anglii.
Instagram: @amikageorge

Angelina je známá téměř stejně dobře pro svou filantropii, jako pro svou hereckou činnost. Založila také Nadaci
Maddox Jolie-Pitt, kterou pojmenovala po svém synovi.
Nadace má za cíl zmírnit chudobu, chránit životní prostředí a divokou zvěř v jeho rodné Kambodži.
Instagram: @angelinajolieofficial

Dvanáctiletá Mari pomáhá dětem ve svém rodném
městě Flint v americkém Michiganu. Díky iniciativě Pack
Your Back získala přes 500 000 dolarů, které pomohly
chudším studentům získat základní školní potřeby či
knížky, které jsou pro ostatní děti samozřejmostí.
Instagram: @littlemissflint

JOSHUA COOMBES

RICHARD CURTIS A LENNY HENRY

SALI HUGHES A JO JONES

BILL A MELINDA GATESOVI

Joshua nabízel na britských ulicích své holičské služby
pro lidi bez domova. Jeho nůžky se tak staly globálními,
cestují s ním a s dalšími podobně smýšlejícími kadeřníky
po světě, mění životy bezdomovců jednoduchým, ale
humanizujícím aktem stříhání vlasů.
Instagram: @joshuacoombes

Scenárista a komik v roce 1985 založili Comic Relief
jako reakci na tehdejší hladomor v Etiopii. V kombinaci
s projekty Sport Relief a Red Nose Day za více než třicet
let získali přes 1 miliardu liber. Celosvětově bojují proti
chudobě, za vzdělávání a obnovu komunity – a pomáhají
jim v tom slavné osobnosti.
Instagram: @comicrelief

Dvě kamarádky – maskérka a spisovatelka – založily
Beauty Banks, které ženám, mužům a mladým lidem
v nouzi distribuují drogerii a základní toaletní potřeby,
jako je zubní pasta nebo mýdlo, které jsou pro většinu
z nás běžné.
Instagram: @thebeautybanks @joljones @salihughes

Manželé v roce 2000 založili Nadaci Billa & Melindy
Gatesových, která je nyní největší charitativní organizací
na světě. Nadace vynaložila 36 miliard dolarů na pomoc
lidem v nouzi, 2 miliardy proti malárii a dalších 50 milionů na boj proti vypuknutí eboly v západní Africe.
Instagram: @gatesfoundation
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NEJŠTĚDŘEJŠÍ
ÚTERÝ V ROCE:
GIVING TUESDAY
71 MILIONŮ NA DOBROČINNOST V ČESKU
Celý svět oslavil v úterý 3. prosince den dárcovství a dobrých skutků Giving Tuesday. K filantropické tradici, která
vznikla před sedmi lety ve Spojených státech, se počtvrté
přidalo pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti i Česko. Giving Tuesday se jako štědré úterý slaví
po Black Friday jako opozit k jeho konzumerismu. Právě kampaň v duchu protipólu k nákupnímu šílenství
a bezhlavému utrácení na černý pátek upoutala českou
veřejnost – více než 5 500 lidí se připojilo k výzvě na Facebooku s názvem Bojkotujeme Black Friday, rozdáme se
na Giving Tuesday!
Zájem a podpora Giving Tuesday v Česku byly naprosto rekordní. Na dobročinné projekty se podařilo vybrat
celkem 70 990 649 Kč. Na webu www.giving-tuesday.cz
zaregistrovalo své výzvy 333 jednotlivců, skupin, firem, ale
i veřejných institucí nebo škol.
„Po celém světě padaly na Giving Tuesday filantropické
rekordy. A Česko nezůstalo pozadu. V roce 2019 se na dobročinné účely v Česku podařilo vybrat bezmála 71 milionů
korun a dělo se nespočet dobrých skutků. Lidé darovali
nejen peníze, ale také oblečení, potraviny, krev nebo třeba
svůj čas. Tím však naše práce nekončí. Nezáleží na tom,
jestli je čtvrtek nebo zrovna úterý. Pomáhat je třeba každý
den. Každý den je ten správný čas konat dobré skutky.“

Lucie Mádlová
zakladatelka a výkonná ředitelka
Asociace společenské odpovědnosti
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Obrovská vlna dobra znovu obeplula
celý svět. První prosincové úterý se
miliony lidí na planetě přidaly k oslavám
štědrosti, velkorysosti a sounáležitosti.
Pomáhali potřebným, dělali dobré
skutky, podporovali jeden druhého.

Nejštědřejší veřejnou sbírkou Giving Tuesday v Česku byl
benefiční díl taneční soutěže StarDance pro Centrum
Paraple. Během jediného večera putovalo na konto pomoci lidem na vozíčku 15 235 748 Kč. Každoročně se také
kromě veřejných sbírek konaly i ty firemní. Zaměstnanci
Skupiny ČEZ vybrali sumu nejvyšší a Nadace ČEZ pak
ještě částku znásobila na celkových 6 330 562 Kč. Finance
směřovaly ke 104 lidem v tíživé životní situaci. Vůbec nejštědřejším počinem Giving Tuesday 2019 bylo podepsání
pětileté spolupráce společnosti Livesport se vzdělávací
organizací EDUin ve výši 30 000 000 Kč.
Prostřednictvím portálu Darujme.cz poslali lidé v rámci Giving Tuesday na dobročinné projekty 6 550 674 Kč.
Kromě finančních příspěvků byla trendem i materiální
pomoc – na charitativní účely se podařilo vybrat 5 tun
oblečení a v rámci zaměstnaneckých sbírek se vybralo
640 kg potravin. Do sbírky potravin se zapojily firmy, ale
třeba i zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí. Prostřednictvím online Sbírky potravin na Tesco.cz a Rohlik.
cz darovali lidé potřebným pomoc ve výši 2 287 000 Kč.
„Jak postupně zjišťujeme, spousta zemí ve střední a
východní Evropě má tradici ‚tiché‘, nevyslovené štědrosti.
Znamená to, že řada obyvatel sice pomáhá druhým, ale
nemluvíme o tom.“

Asha Curran
spoluzakladatelka světového hnutí
Giving Tuesday

SILNÉ PŘÍBĚHY
Nejčastěji vyzývaly projekty v rámci Giving Tuesday
k pomoci dětem, lidem s hendikepem a seniorům.
Kromě těchto tradičních témat se do dne dárcovství
registrovaly i výzvy z oblasti pomoci lidem, kteří běžně
nemají až takovou pozornost – jako jsou třeba uprchlíci,
vězni nebo matky samoživitelky. Například pod Správou
uprchlických zařízení se do Giving Tuesday přihlásily děti
uprchlíků z Bělé, které vyráběly ozdoby, perníčky a přání
pro seniory a lidi v následné péči. Prosbou o plnění přání
svým potomkům se do Giving Tuesday přihlásili odsouzení tátové a mámy, kteří si ve své situaci nemohli nákup
vánočních dárků dovolit. Ratolestem žen z Klubu svobodných matek pak mohli pomoct plnit vánoční přání
lidé, kteří na Giving Tuesday nakupovali v obchodním
centru Westfield Chodov.
Velká srdce ukázali i ti nejmenší a nejmladší žáci, kteří
se zapojili do kampaně Giving Tuesday Kids. Například
děti ze školní družiny ZŠ Beroun vyráběly vánoční přání
klientům místního domova pro seniory a babičkám a dědečkům psaly i děti z Montessori školy Andílek, a to navíc
na papír, který vlastnoručně vyrobily z recyklovaných
starých listů popsaných a pomalovaných ve třídě.
Gurmánským zážitkem mohli lidé podpořit zaměstnávání znevýhodněných, konkrétně lidí s mentálním
postižením, v pražské kavárně Bílá vrána. Dobročinné
jídlo připravili přímo na Giving Tuesday gastronadšenci
spolku Gastrokroužek. Zakoupením pětichodové snídaně návštěvníci přispěli na provoz kavárny, a navíc si
mohli v anketě vybrat jeden z receptů, který by chtěli na
snídaňové menu zařadit napevno. O nevšedním ránu
se dozvíte více v rozhovoru herce, moderátora a člena
Gastrokroužku Lukáše Hejlíka se zaměstnankyní kavárny
Zdeničkou na stránkách 38–39.
DÁRCOVSTVÍ V ČESKU
Že má dárcovství v české společnosti silné kořeny, ukázal i průzkum agentury Ipsos pro Asociaci společenské
odpovědnosti. Pro 87 % dotazovaných je důležité pomáhat ostatním. Do Giving Tuesday se plánovala zapojit více
než pětina oslovených. Ti, kdo podporují potřebné pravidelnými finančními příspěvky, nejčastěji darují částku
do 500 Kč ročně. Průzkum také ukázal, že lidé při pomoci
preferují podporu dětí a hendikepovaných. Velkou sounáležitost navíc vyjadřuje naše populace v případě přírodních katastrof – pokud by nějaké takové neštěstí zasáhlo
Českou republiku, je ochotno pomoci 78 % Čechů.
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PODPORA GIVING TUESDAY
Svátek Giving Tuesday opět hlasitě rezonoval napříč
českými médii. Tématu dne dárcovství a dobrých skutků
se nejen v úterý 3. prosince věnovali novináři ve vysílání
veřejnoprávní České televize i Českého rozhlasu a v tištěných i online titulech vyšly desítky článků a reportáží. Povědomí o nejštědřejším úterý pomohly navíc šířit i sociální sítě. Na kanálech Facebook, Instagram nebo Twitter
a LinkedIn pod Giving Tuesday Česko a Asociací společenské odpovědnosti mohli uživatelé od srpna do prosince čerpat inspiraci, jak se do dobročinnosti zapojit díky
grafickým kalendářům s Giving Tuesday tipy. K tomu
každý den přibývaly příspěvky o jednotlivých zaregistrovaných výzvách a možnostech podpory a pomoci.
Podporu svátku přidaly i samosprávy. Záštitu tomuto
ročníku Giving Tuesday udělili hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, hejtmanka Jihočeského kraje
Ivana Stráská, primátorka Brna Markéta Vaňková a opět
primátor hlavního města Zdeněk Hřib. I tento rok se na
znamení dne dárcovství v barvách Giving Tuesday rozzářila pražská Petřínská rozhledna.
Partnery čtvrtého ročníku Giving Tuesday v Česku byly
Albatros Media, Nadace Vodafone a Skupina ČEZ. Partnerem výzkumu o dárcovství agentura Ipsos. Mediálním
partnerem byl Deník N a partnerem pro kampaň #GivingTuesdayKids byl Ámos Vision.

- ANKETA -

JAKÝ DOBRÝ SKUTEK JSTE
NAPOSLEDY UDĚLALI?
„Teď ke konci roku (a před Vánoci) se mi těch „dobrých skutků“ navršilo povícero. V rámci naší
zaměstnanecké sbírky „Plníme přání“ jsem darovala finanční částku na pořízení zařízení na
nakládání invalidního vozíku na střechu auta pro maminku samoživitelku, aby v péči o svého
syna byla méně závislá na pomoci jiných lidí. Pak jsme s mými syny připravili několik vánočních krabic jako dárky pro děti ze sociálně slabých rodin v projektu Krabice od bot zaštítěného Diakonií ČCE. A v neposlední řadě pak oblečení po mé čerstvě narozené dcerce posílám
do domova Sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou, kde nacházejí azyl osamělé maminky
s dětmi a těhotné ženy, které potřebují výraznou podporu svých rodičovských kompetencí
a jejich krizová situace je spojena se ztrátou bydlení.“

Michaela Chaloupková
ředitelka divize správa a leader
udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ
„Sponzoruji hereckou kariéru chlapce z mnohodětné rodiny a podpořila jsem ho v zimním
hereckém táboře, aby mohl jet.“

Adriana Dergam
místopředsedkyně správní rady
Nadace Vodafone
„V poslední dekádě jsem začala kromě peněz věnovat dobrým věcem i více svého času. Není
to ale jednosměrné, dává mi to hodně zpátky. Nedávno jsme například u nás v Albatrosu
vyhlásili každoroční zaměstnanecké granty. A protože byl velký zájem, strávila jsem celou
neděli seznámením se s každým příběhem a s každým navrhovaným projektem. Výběr byl
těžký. Ale bylo to pro mne nejen zajímavé čtení, ale také obrovská radost vidět, v jakých dobročinných projektech se naši zaměstnanci angažují.
V oblasti mých osobních dobročinných aktivit považuji za nedávný dobrý skutek úspěšné dokončení fundraisingu našeho fondu Tilia Impact Ventures koncem listopadu. Tento fond má
za cíl finančně a nefinančně podpořit podniky s výrazným společenským dopadem a jsem
moc ráda, že více než 20 investorů s námi sdílí tuto misi.“

Silke Horáková
investorka a spolumajitelka
Albatros Media
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SDG 2 — KONEC
HLADU
Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1.
2.
3.
4.

Nakupujte lokální a sezónní suroviny.
Zamrazujte si na později jídlo, které nesníte.
Kupujte i „ošklivou” zeleninu a ovoce.
Zkuste postupně snižovat množství jídla,
které vyhazujete.
5. Vyhledávejte lokální, sezónní a fair trade výrobky.

- SDG 2 -

5

Od obrovského plýtvání jídlem po skvělé udržitelné
nápady, jak pěstovat efektivněji. Přečtěte si, jak se
svět vypořádává s vymýcením hladu.

Co můžete udělat jako firma:
1. Plaťte zaměstnancům takovou mzdu, díky které mohou svým rodinám zajistit dostatek výživného jídla.
2. Zajistěte zaměstnancům možnost výživného jídla
při práci.
3. Požadujte po dodavatelích šetrný přístup k půdě, zvířatům a ekosystémům.
4. Neplýtvejte vodou a požadujte totéž od svých dodavatelů.
5. Jako obchodní řetězce spolupracujte s místními potravinovými bankami.

01.

Kontakt:
info@potravinovabanka.cz
www.potravinovabanka.cz
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PARADOX ČÍSEL
Přibližně 815 milionů lidí na světě trpí hladem. Každé čtvrté dítě trpí poruchou růstu způsobenou podvýživou. Přesto se na světě vyhodí průměrně 1/3 vyprodukovaného jídla. Neudržitelné
zemědělství a klimatické změny navíc znehodnocují a narušují půdu, lesy a další ekosystémy.
Je nezbytné začít přemýšlet, jak vyrábět a konzumovat jídlo.

02.

RŮST POPULACE
Dobrou zprávou je, že množství lidí trpících hladem kleslo za posledních 20 let na polovinu díky
ekonomickému růstu a vyšší produktivitě. Nicméně současný růst populace indikuje, že v následujících 20 letech populace vzroste o další 2 miliardy. Abychom se s tímto nárůstem byly
schopni vypořádat, je potřeba změnit globální systém zemědělství a produkci potravin.

Česká federace potravinových bank
Potravinové banky bojují proti hladu a plýtvání
Česká federace potravinových bank (ČFPB) je zastřešující
organizací potravinových bank v Česku. Zastupuje všech
15 fungujících potravinových bank. Potravinové banky
jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny
a distribuují je charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým,
lidem bez domova a v nouzi. Potraviny banky získávají od
obchodních řetězců, z potravinových sbírek, od pěstitelů, producentů i jednotlivců. Minimálně z 75 % se jedná
o potraviny, které by jinak byly zlikvidovány. Snaží se
minimalizovat plýtvání a tím pomáhat potřebným. Jejich
důležitou aktivitou boje proti hladu je Sbírka potravin,
kterou pořádají dvakrát ročně.

VĚCÍ, KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT
O VYMÝCENÍ HLADU

03.

MÉNĚ PLÝTVÁNÍ
Jednou z cest, jak vymýtit hlad, je méně plýtvat. Restaurace vyhodí průměrně 20 % nakoupeného jídla. Tento problém se rozhodl řešit Marc Zones, který založil technologickou firmu Winnow, jež programuje softwary pro sledování a analyzování zbytků jídla v pohostinství. Od svého
vzniku Winnow pomohl restauracím snížit objem jídla „na vyhození“, ušetřit přes 30 milionů
dolarů a snížit uhlíkovou stopu.

04.

INOVACE V PĚSTOVÁNÍ
Nové formy ekologického zemědělství jsou správnou cestou. Příkladem je společnost AeroFarms v New Jersey, jež vybudovala největší vertikální zeleninovou farmu na světě. Semínka zde
klíčí v látkových recyklovaných květináčích, osvícených LED. Kořínky jsou zavlažovány minimem vody, živinami a kyslíkem. Bez přítomnosti zeminy, sluníčka a pesticidů rostou rostlinky
rekordní rychlostí a spotřebovávají o 95 % méně vody než tradiční skleníky.

05.

BANKA BUDOUCNOSTI
V současnosti je 100 tisíc druhů rostlin v ohrožení vyhynutí. Úkolem bank budoucnosti je
zachovat co největší biodiverzitu planety. Semenné banky po celém světě sesbíraly již kolem
40 tisíc druhů rostlin a uskladňují přes 2,2 miliard semínek. Banky jsou většinou ukryty v horách a jsou konstruovány tak, aby odolaly i atomovým útokům.
15
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PODZIMNÍ
SBÍRKA
POTRAVIN

SDG 3 — ZDRAVÍ
A KVALITNÍ ŽIVOT
Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny
v jakémkoli věku

Plný nákupní košík, který pomůže. Sbírka potravin je událostí, při které se za
jediným účelem spojí tisíce dobrovolníků i nakupujících s obchodními řetězci,
aby podarovaly jídlem a drogerií ty nejpotřebnější.
Opuštění senioři, matky samoživitelky, pěstounské rodiny, hendikepovaní nebo děti z dětských domovů. Lidé,
kteří jsou v tíživé životní situaci – právě oni jsou klienty
potravinových bank, do kterých proudí pomoc Sbírky
potravin. Největší celorepubliková charitativní akce svého
druhu se koná dvakrát ročně. V sobotu 23. listopadu byla
rekordní. V jednotlivých kamenných obchodech se podařilo vybrat 330 tun potravin a 42 tun drogistického zboží.
Do podzimního kola Sbírky se zapojilo nejvíc prodejen
v dosavadní historii, a to celkem 754. Všechny dosavadní
statistiky překonal také počet dobrovolníků, kterých tentokrát pomohlo 4 500. „Děkujeme všem dárcům, kterým
není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Poslední průzkum ukazuje, že Sbírku
potravin zná 84 % obyvatel České republiky. Navíc narůstá objem prostředků, za něž jsou dárci ochotni nakoupit
a darovat potraviny i drogerii,“ uvedla Veronika Láchová,
ředitelka České federace potravinových bank.
Lidé se navíc mohli do Sbírky potravin zapojit i v rámci
Giving Tuesday, a to prostřednictvím online obchodů,
které připravovaly speciální balíčky pomoci – třeba sadu
pro miminko, sadu pro čištění domácnosti a další.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V roce 2020 chce Bátor Tábor rozšířit své aktivity i na
území Česka – nemocničním programem a prvním rodinným táborem pro onkologicky nemocné děti a jejich
blízké. Zážitková terapie staví děti mimo jejich komfortní
zóny pomocí speciálních zážitků. Tím, že překonají své
obavy, objevují svou připravenost čelit nejen výzvám
spojeným s jejich dobrodružstvím, ale také jejich nemocí.
Účast na táboře včetně cesty je pro každého táborníka
zdarma. Programy realizuje nadace za pomoci proškolených dobrovolníků. Využijte této příležitosti, pomozte
měnit životy k lepšímu a staňte se dobrovolníkem nebo
podpořte děti darem.

Co můžete udělat jako firma:

Kontakt:
Katarína Koščíková | k.koscikova@batortabor.cz
www.batortabor.cz

Co můžete udělat jako jednotlivec:

„Do sbírání potravin a drogerie se zapojovali jednotlivci i firmy také v rámci světového dne dárcovství Giving
Tuesday v úterý 3. prosince. Prostřednictvím online Sbírky
potravin na Tesco.cz a Rohlik.cz darovali lidé potřebným
pomoc ve výši 2 287 000 Kč.“

Lucie Mádlová
zakladatelka a výkonná ředitelka
Asociace společenské odpovědnosti
I přesto, že Česko patří podle Českého statistického úřadu v rámci Evropské unie ke státům s nejnižsím podílem
osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením,
nachází se 1,5 milionu občanů na nebo pod hranicí chudoby. Největší problémy mají převážně matky samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let.
Sbírku potravin pořádá Česká federace potravinových
bank ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti
a Svazem obchodu a cestovního ruchu. Do charitativní
akce se zapojily obchodní řetězce Albert, Billa, Globus,
Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, Tesco, dm drogerie a ROSSMANN.

Darujte krev.
Každý den minimálně 30 minut choďte.
Učte se a sdílejte tipy, jak být fit a ve formě.
Myjte si ruce a pravidelně se hýbejte.
Pečujte o svoje mentální zdraví.
Docházejte na pravidelné preventivní prohlídky.
Svým dětem dávejte pleny šetrnější k životnímu
prostředí.
8. Nechte sebe i své děti očkovat.

1.
2.
3.
4.
5.

Starejte se o zdraví svých zaměstnanců.
Poskytujte zaměstnancům rodičovský příspěvek.
Zajistěte zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí.
Zamezte vzniku či úniku emisí do ovzduší.
Zařiďte zaměstnancům potřebná pojištění pro práci.

Aranžérie
Krásné květiny od lidí s epilepsií
Cílem sociálního podniku Aranžérie je co nejlepší začlenění osob s epilepsií do běžného života. Proč? Protože
většina osob s epilepsií se setkává s tím, že se k nim kvůli
tomuto onemocnění lidé chovají jinak než k ostatním.
Zejména v zaměstnání, ve školách a při navazování vztahů. Přestože by většina lidí s epilepsií dokázala žít tak, jak
je to běžné pro jejich vrstevníky, naráží na bariéry, které
jim jejich úsilí výrazně komplikují. Aranžérie ukazuje, že
i s epilepsií to může jít a že s lidmi, kteří tuto nemoc mají,
se není třeba bát spolupracovat. Navíc práce s květinami
působí pozitivně na jejich psychiku. Z Aranžérie si odnesete nejen radost z krásných květin, ale také dobrý pocit
z toho, že pomáháte lidem, kteří vaši podporu potřebují.
Kontakt:
Tereza Chvalová | info@aranzerie.cz
www.aranzerie.cz | www.spolecnost-e.cz
Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika
Zážitková terapie pro onkologicky nemocné děti
Bátor Tábor (Tábor Odvahy) je středoevropské centrum zážitkové terapie pro vážně nemocné děti již 18 let.
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Česká pošta
Preventivní zdravotní programy aneb jsme vytrvalci…
Česká pošta do svých aktivit zakotvila zdravotní preventivní programy před šesti lety. Začínala s prevencí karcinomu prsu, kdy cíleným programem oslovila 25 tisíc
zaměstnankyň. Včasnou léčbou se podařilo zachránit
život dvěma z nich! Na úspěch tohoto programu navázala Česká pošta v dalším kroku prevencí proti melanomu.
Původně záměr cílil na 37 % pošťáků a pošťaček, kteří
svou práci vykonávají venku, často na slunci. Podařilo se
však spojit síly s dermatology pod vedením prof. Arenbergera z FN Královské Vinohrady. Tato spolupráce dala
programu širší rozměr. Česká pošta byla v roce 2019 již
počtvrté v řadě partnerem Stanu proti melanomu, který
byl postaven v Praze, Brně a Ostravě.
Protože pošta působí po celé republice, umožnila vyšetření pigmentových znamének i v dalších okresních
a krajských městech. Nejen i zaměstnanci, ale i zástupci
veřejnosti tak měli možnost nechat si vyšetřit pigmentová znaménka a při identifikaci problému získali okamžitou nabídku odborné pomoci. Během čtyř let uspořádala
Česká pošta devět akcí po celé republice. Za přispění
České pošty bylo vyšetřeno bezmála 23 tisíc osob a bylo
zachyceno 190 zhoubných melanomů. Projekty České
pošty pomáhají a pokračují dál!
Kontakt:
Marta Horáková | horakova.marta@cpost.cz
Marta Selicharová| selicharova.marta@cpost.cz
www.ceskaposta.cz
17
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Edenred CZ
Zdravé obědy pro zaměstnance

PARENT PROJECT
Pomoc lidem se svalovou dystrofií

Ještě před deseti lety bylo Čechů, kteří se chtěli hlavně
hodně najíst, o poznání více než těch, kteří naopak hleděli na to, aby byl jejich oběd vyvážený. Dnes je situace
naprosto opačná. Velkou porci vyžaduje k obědu pouze
čtvrtina Čechů a naopak 44 % žádá lehčí jídla. Trend
zdravějšího stravování deklarují i restaurace. Zatímco
před deseti lety silnou poptávku po lehčích jídlech hlásila
pouze 3,5 procenta všech restaurací, dnes je to plná čtvrtina. Zájem o zdravější jídlo je ale v Česku stále nejnižší
ze všech sledovaných evropských zemí, byť rozdíl již není
tak dramatický jako dříve. Cílem programu FOOD společnosti Edenred je motivovat zaměstnance, aby dávali
přednost zdravým obědům a tím vytvářeli tlak na restaurace, aby taková jídla ve stále větší míře nabízely.

PARENT PROJECT, z. s. je pacientská organizace založená
rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku. Organizace sdružuje pacienty,
jejich rodiče a další rodinné příslušníky. V Česku působí
od roku 2001, kdy navázala na fungování stejnojmenné
organizace v USA založené v roce 1994.

Obezitou či nadváhou trpí v současnosti více než polovina Evropanů! Mohou za to sedavá zaměstnání v kombinaci se špatnými stravovacími návyky. Edenred v ČR
disponuje sítí 32 000 provozoven, které akceptují stravenkové karty či stravenky, a novinkou je smluvní závazek, že
nové partnerské restaurace musejí splňovat požadavky
programu FOOD, jež zaručí možnost zdravého stravování
po celé republice.
Kontakt:
Yana Pancheva | yana.pancheva@edenred.com
www.edenred.cz
Hello bank! (obchodní značka společnosti BNP Paribas
Personal Finance SA, odštěpný závod)
Každý den pro kvalitnější život
Hello bank! dlouhodobě podporuje rozmanité projekty,
které mají jeden společný cíl – zlepšení každodenního
života v naší společnosti. Ve své strategii se zaměřuje zejména na rozvoj aktivního životního stylu a šetrnost k životnímu prostředí. Ekologický přístup začíná u zaměstnanců, kteří se v rámci firemního dobrovolnictví zapojují
do mnoha iniciativ např. „Sázíme stromy“ či plogging.
Naplněním vize života v pohybu, úspory emisí a alternativní městské mobility je partnerství s bikesharingem Rekola. Ten je všem dostupnější díky deseti jízdám zdarma,
které banka hradí. V neposlední řadě myslí Hello bank!
ve svých aktivitách na zkvalitňování života hendikepovaných dětí a dospělých.
Kontakt:
brand@hellobank.cz
www.hellobank.cz
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Hlavním zájmem PARENT PROJECT je zlepšování kvality života pacientů se svalovou dystrofií prostřednictvím
zkvalitnění sociální a zdravotní péče, šíření povědomí
o nemoci, sledování novinek ve výzkumu i v péči v zahraničí, realizace terénní péče s rodinou, úzkou spoluprací
s odborníky ze všech relevantních oborů, organizací pobytových akcí a konferencí či zaštiťování klinických studií
v Česku.
PARENT PROJECT je veden především rodiči dětí se svalovou dystrofií. Možnosti podpory této organizace najdete na www.parentproject.cz.
Charita Česká republika
Jak Charita zachránila domácí zdravotní péči

Linka bezpečí
Projekt Linka bezpečí ve třídě po celém Česku

Charita Česká republika slaví obrovský úspěch. Tomuto
největšímu poskytovateli domácí zdravotní péče se podařilo vybojovat lepší podmínky pro financování celého
sektoru. Zdravotní pojišťovny dlouhodobě proplácely jen
60 % odvedené práce a plat sester byl velmi malý. Hrozil
kolaps celého systému domácí péče. Charita proto spolu
se zdravotními sestrami vstoupila do stávkové pohotovosti a spustila petiční akci Doma je doma. Díky podpisům 70 tisíc občanů se výzva dostala na veřejné slyšení
v Poslanecké sněmovně a požadavkům se následně věnoval ministr i premiér. Po dlouhém boji Charita se svými
požadavky uspěla. Do domácí péče půjde o 30 % více
peněz a zdravotním sestrám se přidá osm tisíc korun
měsíčně. Déle než rok trvající stávková pohotovost byla
ukončena a všichni si s úlevou mohou říct: „Je to doma.“

V rámci globálního cíle pro zachování zdraví a kvalitního
života se tímto projektem Linka bezpečí zaměřuje nejen
na prevenci, ale také na zajištění psychického zdraví
budoucích generací. Záměrem projektu je obohacení
dětí o vlastní prožitek řešení problému v bezpečném
prostředí, rozšíření povědomí o Lince bezpečí jako
nejdostupnější formě pomoci pro děti a předání
informací o dalších odborných službách a možnostech
jejich využití. Je určen pro děti základních škol a nově
i pro studenty středních škol. Program slouží jako
osvěta, při které děti hledají dostupné nástroje, jak řešit
případné problémy. Kromě tohoto projektu se Linka
bezpečí zapojuje do aktivit Child Helpline International
– mezinárodní organizace krizových linek, která
soustřeďuje 175 členů ze 145 zemí a hájí práva dětí.

Kontakt:
Milan Vlasák | milan.vlasak@charita.cz
www.charita.cz/domajedoma

Kontakt:
Karina Holadová | k.holadova@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz

Klub nemocných cystickou fibrózou
Cystická fibróza patří mezi méně známá dědičná onemocnění. Ročně se s touto diagnózou narodí 20 až 25
dětí. A proč právě slané děti?

Loono
Důvěra v prevenci

Nemocní cystickou fibrózou totiž mají až pětkrát slanější
pot. V Česku žije s touto nevyléčitelnou nemocí přes 600
lidí, průměrný věk při úmrtí je u nás 25,1 let a lékaři odhadují, že polovina v současnosti žijících pacientů se může
dožít 38 let. Cystická fibróza poškozuje v první řadě dýchací cesty, protože plíce jsou zatíženy abnormálně hustým hlenem, kde se lépe množí bakterie, a plíce se tak
ničí až do úplného selhání. Zlepšit kvalitu života pacientů
pomáhá už od roku 1992 Klub nemocných cystickou fibrózou. Mimo jiné přispívá na inhalační přístroje, fyzioterapeutické pomůcky a léky, půjčuje inhalátory a kyslíkové
koncentrátory, pořádá edukační pobyty a mnoho dalších
prospěšných aktivit.

Nezisková organizace Loono je tým mladých lékařů
a studentů medicíny, kteří se společně rozhodli šířit osvětu o důležitosti prevence. Loono má tři úspěšně spuštěné kampaně. Jednu v oblasti péče o reprodukční zdraví
Dole dobrý a další v oblastech prevence onkologických
onemocnění Sahám si na ně každý měsíc – #prsakoule
a kardiovaskulárních onemocnění Žiješ srdcem. Vynikají
netradičním stylem komunikace. O zdraví a těle totiž
mluví srozumitelně a bez děsivých statistik. Soustředí se
zejména na dvě cílové skupiny – mladé lidi do 25 let, kteří
si myslí, že se jich onemocnění netýká, ale také na lidi
v produktivním věku, kterým často z důvodu pracovní
vytíženosti nezbývá na prevenci čas. S lidmi z Loono se
můžete potkat na pravidelných workshopech ve školách
či firmách, ale i na festivalech.

Kontakt:
Lenka Johannová | johannova@klubcf.cz | 608 946 762
www.klubcf.cz, info@klubcf.cz

Kontakt:
Kateřina Svobodová | pr@loono.cz
www.loono.cz

Kontakt:
Jindra Landová | landova@parentproject.cz
www.parentproject.cz
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Replug me
Digitálně zdravá firma jako benefit budoucnosti
Celých 70 % našich klientů má pocit, že kvůli mobilu
v kapse pracuje téměř neustále. Jsme neustále online
a na dosah a hranice mezi prací a osobním životem mizí.
Už stovkám zaměstnanců se podařilo najít rovnováhu mezi offline a online prostředím a na základě jejich
zpětné vazby a výsledků byla sestavena série workshopů
o digitálním wellbeingu — Digitálně zdravá firma. Jedná
se o workshopy s komplexním know-how pokrývajícím
informace o tom, jaký má digitální prostředí vliv na naši
mentální pohodu, efektivitu, soustředění i mezilidské
vazby v týmech. Nosnou částí tohoto programu je praktická implementace malých, ale významných změn v používání digitálních technologií do pracovního i osobního
života. Firmy, které dávají důraz na digitální wellbeing
v rámci svých týmů si do budoucna tvoří jeden z nejžádanějších benefitů.
Kontakt:
Karolína Presová
www.replug.me
Sociální klinika
Spolupráce s firmami v oblasti péče o zaměstnance
Zdraví a kvalitní život. K tomuto cíli udržitelného rozvoje
se Sociální klinika hlásí už od roku 2014, kdy začala
zpřístupňovat psychoterapii těm, kteří by na ni jinak
finančně nedosáhli. A to rychle (nástup do terapie
do jednoho měsíce od přihlášení), finančně dostupně
(klient platí dle svých finančních možností) a odborně
(80 profesionálních dobrovolných terapeutů).
Nově také navazuje dlouhodobé spolupráce s firmami, kterým je schopna nabídnout péči o zaměstnance
formou psychoterapeutického poradenství při akutních
situacích či přímo krizovou intervenci. Také pořádá specializované workshopy a přednášky přesně podle potřeb
zaměstnanců a zaměstnavatelů pod vedením profesionálních terapeutů.
Kontakt:
Magda Juráňová
magda.juranova@socialniklinika.cz | 724 736 630
www.socialniklinika.cz

- SDG 4 -

Tecum
Sociální podnik Tecum s.r.o. se stává nestátním zdravotnickým zařízením
Dárkem k desetiletému výročí založení sociálního podniku Tecum je jeho transformace na nestátní zdravotnické
zařízení. To umožní rozšířit portfolio nabízených benefitů
pro zaměstnance firemních a institucionálních klientů
o další služby. K pravidelnému zajištění masérských služeb a pohybových aktivit na pracovišti firemních klientů
přibudou například služby fyzioterapeuta. Díky nově
získané akreditaci pro obsluhu saun rozšíří Tecum také
své možnosti při správě firemních posiloven a sportovišť
o wellness provozy se saunou, parní prohřívárnou či infrakabinou. Podnik působí po celém Česku a mimo jiné
organizuje na klíč Dny zdraví. Klientům fakturuje veškeré
služby v režimu náhradního plnění.
Kontakt:
Martin Štěpánek | stepanek@tecum.cz
www.tecum.cz

SDG 4 — KVALITNÍ
VZDĚLÁNÍ
Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vzdělávejte se po celý život, učte se nové věci.
Učte děti vlídnosti a laskavosti.
Darujte knihy, které nepotřebujete.
Zapojte se do individuálního doučování dětí ze znevýhodněného prostředí.
Pomáhejte dětem s učením.
Chraňte právo na vzdělání pro všechny.
Naučte se rozeznávat fake news a oznamujte
kyberšikanu.
Zůstávejte informovaní.

Co můžete udělat jako firma:
1. Zajistěte zaměstnancům takové podmínky, aby si
mohli pro své děti dovolit minimálně základní vzdělání.
2. Zařiďte možnost rodičovské dovolené. Dostatek času
rodičů podporuje rozvoj dětí od raného dětství.
3. Zajistěte zaměstnancům školení a jiné aktivity pro
jejich rozvoj.

základní a střední školy svěží vítr v podobě různorodých
skupin zahraničních stážistů. Ti představují studentům
svou zemi a kulturu a debatují o současných problémech. Mladí lidé starší 18 let už mohou spolupracovat
s AIESEC na vyšší úrovni – jako stážisti. Mohou sami vyjet
do více než 120 zemí světa jako dobrovolníci. Projektů na
výběr je spousta: od výuky angličtiny na různých místech
naší planety přes vzdělávání o ekologii po šíření povědomí o Cílech udržitelného rozvoje mezi dětmi. To všechno
ve jménu kvalitního vzdělávání.
Kontakt:
info@aiesec.cz
www.aiesec.cz
Inpublic group
Informační revoluce na českých školách
Dotykové nástěnky ÁMOS vision se v současné době
vyskytují na bezmála stovce českých škol a získávají si
čím dál větší popularitu díky své komplexnosti, rychlosti
a dostupnosti informací na pár doteků. Kromě poskytování užitečných sdělení, jako je rozvrh hodin, suplování,
jídelníček nebo seznam zajímavých mimoškolních aktivit, pomáhají nástěnky žákům a studentům v obtížných
životních situacích (Poradna, Mapa krizové pomoci). Dále
zveřejňují důležitý obsah v podobě inspirujících spotů,
například jak poskytnout první pomoc, jak si vybrat školu
nebo jak třídit odpad. V rámci celosvětové iniciativy dobrých skutků Giving Tuesday Kids, jíž je ÁMOS vision mediální partnerem, se na školních digitálních nástěnkách
aktuálně vysílá tematická osvětová kampaň zaměřená
přímo na děti.
„Cílem nástěnek ÁMOS vision není jen přinášet mladé generaci důležité školní informace prostřednictvím multimediálního zařízení, které je jim vlastní, ale také jim vnášet do
života osvětu, prevenci a podpořit jejich vzdělávání.“

Richard Prajsler
jednatel společnosti
AIESEC Česká republika
Smysluplnými stážemi ke kvalitnímu vzdělávání
AIESEC, to je hlavně rozmanitost. Přáli byste si přivést
kus světa až do vašeho města? Nebo byste radši sami
vycestovali a pomohli, kde je to třeba? AIESEC Česká
republika každoročně organizuje v mnoha městech
a obcích vzdělávací projekt EDISON. EDISON přináší na
20

Kontakt:
Richard Prajsler | richard.prajsler@inpublic.cz
www.amosvision.cz
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EY
EY podporuje rozvoj a vzdělávání dětí
Jedním ze základních pilířů společenské odpovědnosti
společnosti EY je podpora vzdělávání mladých lidí. Proto
se v EY rozhodli podpořit obecně prospěšnou společnost
Nadání a dovednosti, která má za cíl pomáhat mladým
lidem z dětských domovů a sociálně znevýhodněného
prostředí uspět v osobním i profesním životě. Jednou
z aktivit byla finanční podpora v rámci zaměstnanecké
sbírky. Na čtyřměsíční mentoringový projekt Rozhled tak
od EY putovalo 55 300 Kč. EY dále věnovalo dětem z dětských domovů 50 notebooků pro přípravu do školy.

SDG 5 — ROVNOST
MUŽŮ A ŽEN

Kontakt:
Denisa Laubrová | denisa.laubrova@cz.ey.com
www.ey.cz
INEX — Sdružení dobrovolných aktivit
Sbírka na podporu aktivit mezikulturního vzdělávání
Dle vize organizace INEX-SDA být dobrovolníkem znamená nejen svou prací pomáhat určitému projektu,
nýbrž být aktivním občanem, který respektuje hodnoty druhých, kritický přemýšlí o světě a má svůj názor.
INEX-SDA proto pravidelně pořádá setkání, kde dobrovolníkům předává dovednosti k pochopení globálních
souvislostí. A důsledně též lpí na kvalitním vzdělávání
vedoucích workcampů, kteří jsou pak schopni úspěšně
vést mezinárodní skupinu lidí. Současná finanční situace v neziskovém sektoru však nutí organizaci přemýšlet
o možnostech do budoucna. Příspěvkem je možné organizaci INEX-SDA podpořit, aby mohla ve svých vzdělávacích aktivitách pokračovat.
Kontakt:
Marek Šurkala | pr@inexsda.cz
www.inexsda.cz | www.inexsda.cz/podpor-nas
Mendelova univerzita v Brně, Centrum společenské
odpovědnosti a udržitelnosti
Kvalita vzdělávání jako jeden z Cílů udržitelného rozvoje na Mendelově univerzitě v Brně

SAP
Seznamujeme mladé lidi s technologiemi
Cílem SAP je poskytnout dětem a mládeži vzdělání
v oblasti technologií. Proto se i v roce 2019 díky zapojení 72 zaměstnanců uskutečnilo více než 30 výukových
workshopů, a to v rámci iniciativy Meet and Code navazující na projekt EU Code Week. Výuky se celkem zúčastnilo 564 dětí. Dokonce v 47 % to byly dívky a tentokrát se
podařilo aktivně zapojit i několik učitelů, kteří souhlasili
ve výuce dále pokračovat. Mladí lidé se během workshopů seznamovali s digitálním prostředím, z velké části
se učili kódovat ve Scratchi. Tyto dovednosti jim zajisté
poskytnou výhodu při uplatnění na pracovním trhu.
Kromě každoroční úzké spolupráce s Czechitas v roce
2019 společnost SAP také podpořila IT tábor a víkendové
akce pro děti v pěstounské péči organizace Rozum a cit.
Záměrem akcí je děti zaujmout a zajistit, aby je programování bavilo, což se daří na výbornou.
Kontakt:
Lucie Kalinová | lucie.kalinova@sap.com
www.meet-and-code.org

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech
žen a dívek
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1. Braňte se proti sexismu, ozvěte se proti sexuálnímu
obtěžování.
2. Vychovávejte děti k dodržování rovnosti.
3. Postavte se proti diskriminaci žen a dívek.
4. Chraňte právo žen na plánování rodiny.
5. Podporujte povědomí o kampaních za podporu rovnoprávnosti (aktivity typu HeForShe a podobné).
6. V každodenním životě se vyvarujte genderových
stereotypů.
Co můžete udělat jako firma:
1. Zajistěte, aby měli všichni zájemci o zaměstnání rovnocenné podmínky v přijímacím procesu.
2. Zaměstnancům a zaměstnankyním nabízejte na
stejné pozici stejné platové ohodnocení.
3. Aktivně prosazujte, nestranně posuzujte a řešte
transparentně gender témata na pracovišti.
4. Vymezte se nulovou tolerancí proti sexuálnímu násilí
a obtěžování.

Nadace Vodafone
Mobilní aplikace pro odhalení násilí ve vztahu
Uvedením a postupným rozšiřováním mobilní aplikace
Bright Sky CZ pro včasné odhalení domácího násilí chce
Nadace Vodafone pomoci eliminovat všechny formy
násilí vůči ženám a dívkám ve veřejné i soukromé sféře.
Aplikace poskytne komplexní a aktuální informace nejen
obětem domácího násilí, ale komukoliv, kdo má obavy
o někoho blízkého. Nadace Vodafone díky spolupráci
s organizací ROSA, policií, ministerstvem vnitra a dalšími
neziskovými organizacemi, které pomáhají obětem násilí, rozšiřuje tento unikátní moderní nástroj, který nabízí
třeba dotazník pro posouzení nebezpečí ve vztahu, deník
pro uchování důkazů či adresář center pomoci. Nadace
Vodafone chce pomoci odstranit škodlivé a násilné praktiky, které v žádném zdravém vztahu nemají místo.
Kontakt:
Veronika Řídelová | pr@nadacevodafone.cz
www.nadacevodafone.cz

V rámci tohoto cíle udržitelného rozvoje, k němuž a několika dalším se univerzita hlásí, patří samozřejmě zajištění rovnocenného přístupu k mužům a ženám, umožnění studia českým i zahraničním studentům, mimo jiné
z rozvojových zemí, a vzdělávání pro seniory. Důležitou
součástí je vzdělávání o udržitelnosti a společenské
odpovědnosti. Studentům je nabízen například předmět Společenská odpovědnost firem, do kterého jsou
zapojování i experti ze soukromého i veřejného sektoru.
Součástí výuky je také realizace odpovědných aktivit jako
organizace Dnů společenské odpovědnosti či charitativní
Dobrotrh. Studenti jsou také sami angažováni do realizace společensky odpovědných projektů. V rámci dalších
předmětů jsou např. diskutována témata gender a age
managementu, diskriminace či diverzity na pracovišti
a kulturních odlišností.
Kontakt:
Sylvie Formánková | sylvie.formankova@mendelu.cz
www.mendelu.cz | www.csr.mendelu.cz
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wo-men
Nakladatelství prosazující nemainstreamové hlasy
Nakladatelství wo-men se snaží svými aktivitami prosazovat v české společnosti hlas žen, zvyšovat jejich participaci ve veřejném prostoru a umožňovat jim nastolovat
důležitá společenská témata, která byla dosud přehlížena. Tematickým zaměřením knih na single ženy, ženy
s fyzickými, mentálními a sociálními hendikepy, seniorky,
ženy týrané, ženy-umělkyně nebo třeba lidi bez domova se nakladatelství pokouší bourat stereotypy v české
společnosti a nabízet čtenářům rozmanité perspektivy
a alternativní pohledy na svět přispívající k jejich větší
toleranci. Nakladatelství wo-men vychází z principu bibliodiverzity kladoucí si za cíl reprezentovat ohleduplně
vydávanými knihami názorovou, kulturní, genderovou
i hodnotovou rozmanitost světa.

5

Kontakt:
Barbora Baronová | barbora@by-wo-men.com
www.by-wo-men.com

NEOCENITELNÝCH VĚCÍ,
KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT
O ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN
Hnutí #MeToo kladlo důraz na rovnost
pohlaví, ale fakta ukazují, že před sebou
máme stále dlouhou cestu, než si ženy
a muži budou rovni.

01.

SE ŽENAMI STÁLE NENÍ ZACHÁZENO STEJNĚ
Podívejte se na globální statistiky: Pouze 52 % žen v manželstvích může rozhodnout
o sexuálním kontaktu, užívání antikoncepce a zdravotní péči. Celkem 35 % žen zažilo
fyzické nebo sexuální násilí. V 18 zemích mohou manželé legálně zabránit manželkám
pracovat.

Bright Sky CZ
pomoc v mobilu

Odhalte včas
domácí násilí

Mobilní aplikace Bright Sky CZ bude ke stažení
zdarma a bez nutnosti registrace. Všem, kteří
se mohou nacházet v násilném vztahu, nabídne
podporu. Radu tu najdou i ti, kdo mají obavy
o někoho blízkého.

02.

Opakovaně se ukazuje, že posílení postavení žen pomáhá nejen ženám samotným, ale
zvyšuje i blahobyt jejich rodin a pomáhá tak podporovat ekonomický růst.

03.

POKROK, KTERÝ BYCHOM MĚLI OCENIT
V dnešní době je ve školách stále větší množství dívek, než jaké bylo před 15 lety. Dvě
třetiny rozvojových zemí dosáhly genderové rovnosti v základním vzdělávání. Ženy nyní
tvoří kolem 41 % placených pracovníků mimo zemědělství, což představuje zlepšení
o 35 % oproti roku 1990.

04.

V NĚKTERÝCH ZEMÍCH JSOU NA TOM LÉPE…
Nová zpráva Světové banky se zaměřuje na rovnost žen a mužů prostřednictvím milníků v životě žen – od nástupu do zaměstnání až po získání důchodu. Ze 187 dotazovaných zemí získalo dokonalé skóre pouze šest: Belgie, Dánsko, Francie, Lucembursko,
Švédsko a Lotyšsko.

05.
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POSÍLENÍ POSTAVENÍ ŽEN A DÍVEK JE WIN-WIN

UKONČENÍ DĚTSKÉHO MANŽELSTVÍ SKRZE SOCIÁLNÍ TLAK
Ve venkovské Indii ženy vyvíjejí sociální tlak na zastavení dětských manželství. Díky
organizaci s názvem Women Peer Groups se více než 2 800 venkovských žen a dívek
v pěti státech zavázalo, že nedovolí, aby se jejich dcery vdaly nezletilé.
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CSR MUSÍ BÝT
NEDÍLNOU
SOUČÁSTÍ FIRMY
rozhovor se Simonou Kijonkovou

V roce 2010 jste se Zásilkovnou vstoupili na český
a slovenský logistický trh jako úplní nováčci a od té
doby sklízíte samé úspěchy. Co plánujete v rámci CSR
a udržitelnosti?
Zásilkovna dlouhodobě podporuje projekty, které se zaměřují na nemocné děti a rodiny, které potřebují pomoc
ve složitých životních situacích. Zmínila bych například
Nadační fond Zdeňky Žádníkové, charitativní organizaci DEBRA nebo Nadaci rozvoje občanské společnosti
Pomozte dětem. V roce 2019 jsme náš rozpočet na oblast
CSR ve srovnání s rokem minulým zdvojnásobili a v dalších letech budeme tyto aktivity dále podporovat a rozšiřovat. Obecně považuji CSR za něco samozřejmého, co
by mělo být nedílnou součástí každé firmy.
Co se týká udržitelnosti, to je samozřejmě pro celou logistiku velká výzva. O tom, jak efektivně skloubit stále se
zvyšující kapacity na rozvoz zboží s dopravními kapacitami a životním prostředím, neustále přemýšlíme. V západní Evropě se například čím dál víc diskutuje, a proběhly
už i první testy, o sdílení služby doručování do center
měst. V praxi by to fungovalo tak, že na předměstí by
bylo jedno velké depo, kam dopravci různých značek vozí
zboží, to se pro jednotlivé městské lokality konsoliduje
a rozváží elektromobily.

- ROZHOVOR -

Nikdy jsem téma žena podnikatelka nijak zásadně neřešila. Kdybych se označovala jako žena podnikatelka,
znamenalo by to, že je na tom něco divného, nenormálního. Jenže ono to nic divného není. Jsem přesvědčena,
že si my ženy často bariéry a stereotypy vytváříme ve
vlastních hlavách.

Jak vypadá v logistice udržitelnost, proč
jsou zásadním faktorem úspěchu inovace
a kam se v oblasti společenské odpovědnosti posouvá Zásilkovna? Nejen o práci
jsme se bavili se zakladatelkou a spolumajitelkou Simonovou Kijonkovou.

Ano, ženu na čas zbrzdí, když má děti, to je pravda. Ano,
mít kariéru a děti je náročné. Ale když chcete, můžete
mít oboje. Sama jsem si spočítala, že úspěšné ženy mají
o 12 % více dětí, než je průměr. Naprosto to boří jeden
velký stereotyp, že úspěšné ženy mají málo či žádné děti.
Stereotyp, který v ženách podporuje strach, že si musí
vybrat buď budování kariéry, nebo rodinu. Přitom to jde
skloubit a ty nejúspěšnější ženy v Česku mají v průměru mnohem více dětí a v budování kariéry jim děti nijak
nebrání.
Zastávám názor, že matky s dětmi jsou skvělé manažerky, protože už tím, že zároveň dokážou uřídit domácnost
a postarat se o děti, skvěle zvládají multitasking. Takové
ženy by měl chtít do firmy každý racionálně uvažující
podnikatel.
Jste známá svou vášní pro technologie a inovace.
Pro ELAI TV jste řekla, že inovace jsou motorem
úspěchu a růstu firmy. V současné době investujete
také do start-upů. Jaká oblast inovací vás aktuálně
nejvíce zajímá?

a zefektivnit procesy v rámci celého oboru. V současné
době pracujeme na více než 100 projektech, a to od mobilní aplikace přes automatizace skladů a překladišť až
po nové autonomní typy výdejních míst. V roce 2020 se
zákazníci mají na co těšit.
Jaký máte vy osobně vztah k udržitelnosti a k dárcovství? Máte nějakou neziskovou organizaci či dobročinnou iniciativu, kterou sama podporujete?
Velmi vřelý, a proto také Zásilkovna, jako firma, kterou
jsem založila a vybudovala na zelené louce, bude vždy
podporovat aktivity pomáhající lidem, kteří měli v životě
méně štěstí. Budeme také vždy hledat cesty, a to především pomocí investic do inovací, jak provozovat náš
byznys co nejšetrněji k životnímu prostředí.

Zásilkovna je především technologická firma, snažíme
se neustále přicházet s technologickými novinkami
a posouvat trh dopředu. Proto jsme také založili inovační
oddělení a chceme se zabývat novými technologiemi

My sami jsme například testovali pilotní provoz elektrické
dodávky Nissan Voltia Maxi. Dodávky na elektrický pohon
jsou vhodné především pro city logistiku koncovým
zákazníkům ve větších městech, kde dokáží snížit objem vypouštěných exhalací. I náš systém výdejních míst
výrazně šetří životní prostředí. Snižuje totiž náročnost na
množství aut potřebných k přepravě zboží. Podle našich
analýz je obdobný počet zásilek doručen s osmkrát menším počtem aut, než je tomu u dopravců doručujících
do domu.
V rámci podzimních CSR aktivit jste se při svátku
dárcovství Giving Tuesday rozhodlti podpořit matky
samoživitelky. Proč právě tuto skupinu?
Protože si myslíme, že pomoc potřebují. Já sama jsem
vyrůstala s maminkou a dvěma dalšími sourozenci
a dobře si pamatuji, jak těžké to bylo.
Sama jste začala podnikat velmi brzy, nyní patříte
mezi nejúspěšnější podnikatelky v Česku, jako inspirativní řečník pravidelně přednášíte, objevila jste se na
titulce Forbesu a vychováváte tři děti. Jak vnímáte ze
své zkušenosti roli ženy v byznysu?
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SDG 6 — PITNÁ VODA
A KANALIZACE
Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení
a udržitelné hospodaření s nimi
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Místo koupání ve vaně se krátce sprchujte.
Neoplachujte nádobí po vyndání z myčky.
Pračku zapínejte zcela plnou.
Nesplachujte odpadky nebo chemikálie.
Při čištění zubů vypínejte tekoucí vodu.
Udržujte v dobrém stavu trubky a potrubí, každá
kapka se počítá.
7. Chraňte přírodní zdroje vody, čistěte přírodní prameny.
8. Snižte množství nadbytečné vody, kterou denně
používáte.
Co můžete udělat jako firma:
1. Využívejte vodní zdroje odpovědně v souladu
s přírodou.
2. Zabraňte znečišťování zdrojů pitné vody.
3. Zajistěte, aby vaše práce neomezovala ostatním přístup k pitné vodě.
4. Postarejte se o pravidelné testování kvality vody.
5. Problémy ohrožující vodní zdroje řešte okamžitě.
ADRA
Projekt v Etiopii na zajištění pitné vody a podpory žen
v komunitách
Vlivem změny klimatu se prodlužují období sucha. Jedním z míst, kde to lidé pociťují nejpalčivěji, je etiopský
region Somali, kde mezinárodní humanitární a rozvojová
organizace ADRA dlouhodobě působí. Svými aktivitami ADRA pomáhá s rekonstrukcí a budováním vodních
nádrží, díky kterým mají celé vesnické komunity přístup
k vodě v období sucha a nepřijdou tak o svůj zdroj obživy – pastevectví. ADRA klade důraz na udržitelnost
pomoci skrze zapojení místních lidí do pečování o vodní
zdroje. Vznikají tak „vodní komise“, které na zacházení
s vodními zdroji dohlížejí. V komisích působí zejména
ženy, které tak mají možnost podílet se aktivně na důležitých rozhodnutích v komunitách.
Kontakt:
Anežka Slavotínková | anezka.slavotinkova@adra.cz
www.adra.cz
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Veolia Česká republika
Voda pro Afriku pomůže už po desáté
Voda pro Afriku je dlouhodobým projektem Nadačního
fondu Veolia (NFV), skupiny Veolia a Člověka v tísni (ČvT).
Za devět ročníků projektu NFV poskytl více než 5,5 mil. Kč
na opravy a budování vodních zdrojů na etiopském venkově, kde více než tři čtvrtiny lidí nemají přístup k nezávadné pitné vodě. NFV od roku 2008 organizuje benefiční prodej dárkových předmětů a jeho výtěžek daruje
Člověku v tísni, který je garantem a realizátorem pomoci
přímo v Africe, protože smysl má pomáhat lidem přímo
v místě, kde žijí. Nová limitovaná edice dárků s motivem
surikat je v prodeji od 11. 11. 2019.
www.vodaproafriku.cz
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SDG 7 — DOSTUPNÉ
A ČISTÉ ENERGIE
Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1. Šetřete elektřinou a vypojte ze sítě elektroniku a spotřebiče, které nepotřebujete.
2. Šetřete energií a snažte se snižovat její spotřebu.
3. Využívejte obnovitelné zdroje energie pro teplo i světlo.
4. Nakupujte elektřinu vyrobenou vodními, větrnými
a slunečními elektrárnami.
5. Místo jednorázových baterií používejte baterie dobíjecí.
6. Vytahujte ze zásuvek počítač, varnou konvici a ostatní elektrické spotřebiče v době, kdy je nepotřebujete.
7. Nakupujte od firem, které využívají obnovitelné
zdroje energie.
8. Ve svém domě či bytě zabraňte zbytečnému úniku
tepla, utěsněte okna i dveře.
9. Nastavte si v létě termostat na nižší teplotu než v zimě.
10. Nahraďte běžné žárovky úspornými.
Co můžete udělat jako firma:
1.
2.
3.
4.

Využívejte energii z obnovitelných zdrojů.
Při výrobě snižte na minimum emise skleníkových plynů.
Omezte využívání fosilních paliv.
Nepodporujte subjekty, které propagují nevhodné
energetické technologie.

Nano Energies
#Nemusíš jen třídit odpad, možná můžeš udělat víc
Udržitelnou skládačku máme složenou každý jinak.
Někteří začínají a končí u třídění odpadu, jiní přidávají nakupování bez obalu a mezi lidmi rezonuje i téma původu
elektřiny. Hranice toho, kolik času a energie jsme ochotni udržitelnosti věnovat, jsou zkrátka u každého jinde.
Posouvat je můžeme, ale nemusíme. A buďme upřímní –
bez znalosti toho, co je vlastně možné, se obzory rozšiřují
těžko. Pod hashtagem #nemusíš začala česká společnost
Nano Energies, která dodává domácnostem i firmám
čistou zelenou energii – Elektřina Nazeleno, propojovat
všechny ty, kteří #nemusí, a přesto mění způsob, jakým
se chovají k planetě a k místu, kde žijí. Ukažte světu i vaše
ekovychytávky, stačí pod příspěvek připsat známou mřížku a slovo nemusíš. Anebo ne. Prostě #nemusíš.
Kontakt:
Barbora Petrová | barbora@nanoenergies.cz
www.elektrinanazeleno.cz/nemusis
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SDG 8 —
DŮSTOJNÁ PRÁCE
A EKONOMICKÝ RŮST
DŮLEŽITÝCH FAKTŮ
O ČISTÉ ENERGII
Energie je a vždy bude součástí našich
životů. Musíme se ale zamyslet, z jakých
zdrojů energii čerpáme.

01.

ELEKTŘINA PRO LIDI
K dosažení většiny cílů udržitelného rozvoje potřebujeme elektřinu. Bez přístupu k elektřině nedochází k rozvoji: ženy a dívky tráví více času v domácnosti a nemají čas na
vzdělávání, kliniky nemohou uskladňovat důležité vakcíny, děti nemohou dělat domácí
úkoly za tmy a je nepředstavitelné založit nějaký byznys.

02.

ZNEČIŠTĚNÍ
Energie, kterou nyní produkujeme, pochází převážně z fosilních paliv a přispívá ke klimatickým změnám více než ostatní faktory – generuje 60 % skleníkových plynů. Navíc
je zdraví škodlivá. Během jednoho roku zemře přibližně 4,3 milionu lidí na následky vdechování škodlivých částic z hořlavých paliv.

03.

DOBYTEK A SKLENÍKOVÉ PLYNY
Je známo, že krávy jsou velkým producentem skleníkových plynů. Například ve Spojených státech amerických jsou krávy, ovce a kozy zodpovědné za 26 % metanových emisí.
Přichází ale nová řešení, jak s tímto problémem nakládat. Například Toyota je v procesu
budování elektrárny, která bude využívat 100 % obnovitelné palivo jako je zemědělský
odpad a metan.

04.

ČISTÁ ENERGIE
Více než 20 % světové energie pochází z obnovitelných zdrojů. V roce 2017 pracovalo
v odvětví obnovitelné energetiky 10,3 milionu lidí a toto číslo každým rokem stoupá.

05.
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ŽENY V ROLI LÍDRŮ
Ženy žijící v rozvojových zemí se čím dál častěji ujímají role lídrů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů. Příkladem jsou čtyři ženy z Madagaskaru, tzv. solární babičky, které
se v místní malé komunitě staly prvními solárními inženýrkami. Díky těmto ženám získalo přístup k elektřině více než 200 rodin, které dosud využívaly petrolejové lampy.

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský
růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1. Naučte se, jak správně hospodařit a starat se o rodinné finance.
2. V práci požadujte bezpečné pracovní podmínky.
3. Zjišťujte si původ zboží, které kupujete.
4. Podporujte místní podniky doma i v zahraničí.
5. Nakupujte v místě bydliště od lokálních producentů.
Co můžete udělat jako firma:
1. Využívejte zdroje s ohledem na jejich udržitelnost,
používejte recyklované materiály.
2. Buďte spravedliví při odměňování zaměstnanců.
3. Odstraňte jakoukoli diskriminaci zaměstnanců.
4. Nabízejte zaměstnancům spravedlivé podmínky
a ožadujte stejný postup i u vašich dodavatelů (placená dovolená, rodičovské příspěvky, smysluplná pracovní doba).
5. Věnujte se podnětům a stížnostem zaměstnanců.
6. Podnikejte eticky, zavádějte pravidla v souladu s mezinárodním právem.
Comdata PRO
Comdata PRO se rozrůstají. Napříč celým Českem
vzniknou pobočky zaměstnávající OZP.

Kolibřík CSR
Nové HR kapacity pro korporátní společnosti
Kolibřík CSR úspěšně rozšiřuje své aktivity, v rámci kterých
zdravotně znevýhodněným spoluobčanům získává práci
v korporátních společnostech, čímž na druhé straně pomáhá obsadit prázdná pracovní místa. Dnes zaměstnává
přes 100 zaměstnanců na různých místech v Česku, a to
v oblasti bankovnictví, klientské péče a back office. Organizace vytvořila fungující partnerský trojúhelník Kolibřík
– OZP občané – korporátní společnosti. Celý model je postaven na modelu win-win-win: zdravotně znevýhodněný
kolega má stejné pracovní podmínky jako zaměstnanci
bez hendikepu, korporátní společnost nemá žádné zvýšené náklady, navíc uplatňuje náhradní plnění a organizace
získává mimo jiné možnost plnění SDG 8 – zajištění důstojné práce pro osoby se zdravotním postižením.
„Kolibřík CSR pro rok 2020 stanovil nové cíle podpory zaměstnávání OZP a zaměření se na SDG 8 — Důstojná práce
a ekonomický růst.”

Zdeněk Kosour
ředitel Kolibřík Corporate Social Responsibility
Kontakt:
Zdeněk Kosour | kosour@csrteam.cz l 734 750 745
www.csrteam.cz

Sociální podnik Comdata PRO se rozrůstá. Comdata PRO
zaměstnává osoby se zdravotním postižením (OZP), kterým nabízí práci v oblasti poskytování služeb zákaznické
péče. Hlavním cílem společnosti Comdata PRO je dát
důstojné zaměstnání všem, kteří nemají rovné příležitosti
na trhu práce. Podporuje osoby se zdravotním postižením v průběhu celého pracovního procesu, přičemž
vychází z jejich individuálních potřeb. Své zaměstnance
aktivně zapojuje do všech firemních procesů. Nyní chystá pobočky v Ostravě, Trutnově, Praze, Žďáru nad Sázavou nebo Liberci. Budou přibývat další.
Kontakt:
Ivana Smejkalová | Ivana.smejkalova@comdatapro.cz |
777 970 288
www.comdatapro.cz
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Albatros Media
Podpora společensky odpovědných aktivit zaměstnanců a Nadace Albatros pro SDGs
Podpora společensky prospěšných aktivit zaměstnanců
skrze financování projektů, do kterých se sami zapojují.
I tak může vypadat implementace globálního cíle „Důstojná práce a hospodářský růst“ v prostředí největšího
českého nakladatelského domu. Zaměstnanecké granty,
které Albatros Media již čtvrtým rokem vyhlašuje, jsou
navíc vhodným doplněním Nadace Albatros, která skrze podporu včasného nástupu do školky či stipendijní
programy usiluje o to, aby děti a mladí lidé ze sociálně
znevýhodněného prostředí v budoucnu dosáhli důstojné
pracovní realizace a stali se respektovanými členy společnosti. Albatros Media každoročně na zaměstnanecké
granty věnuje 1 milion korun a na činnost své nadace přes
10 milionů korun, za které pomůže ke vzdělání 500 dětí.
Kontakt:
Jindra Marešová | jindra.maresova@nadacealbatros.cz
www.givingbooksweek.cz | www.nadacealbatros.cz
Nadání a dovednosti
Projekt Rozhled dává chybějící vzdělání v oblasti kariéry a výběru správného povolání

SDG 9 — PRŮMYSL,
INOVACE A
INFRASTRUKTURA
.pepper..field
Férový přístup k výkupu kampotského pepře v Kambodži

Nezisková organizace Nadání a dovednosti svým projektem Rozhled supluje chybějící vzdělání a poradenství v oblasti kariéry a výběru povolání. Zatím se projekt
soustředí na pomoc mladým lidem z dětských domovů
a znevýhodněného prostředí, ale jeho vizí do budoucnosti je dát tuto možnost všem. Bohužel většina středních
škol v současnosti nedává mladým lidem dostatečné znalosti a zkušenosti k dobré přípravě na pohovor,
tvorbě životopisu nebo sebeprezentaci. A právě proto je
tu Rozhled. Mimo jiné pomáhá účastníkům objevit své
silné stránky a talent, na jejichž základě je dobré stavět
budoucí kariéru, která má pak mnohem větší smysl pro
jednotlivce i okolí a šanci na úspěch.

Cílem projektu .pepper..field je přinést jako první v Česku
(a jedni z mála v EU) nejlepší pepř na světě – certifikovaný kampotský pepř, který je v rámci projektu nakupován přímo u kambodžských farmářů, a to za férové ceny
s konkrétním záměrem pomoci dané rodině. Projekt
.pepper..field aktuálně podporuje 36 z celkového počtu
cca 400 malých farmářů v Kambodži a s podporou České
rozvojové agentury se stará o technologické zajištění
projektu k dosažení naprosté udržitelnosti, soběstačnosti
a ekonomickému růstu. Česká značka .pepper..field je
oﬁciálním členem kambodžské Kampot Pepper Promotion Association a pomáhá farmářům dostat se nejen
na český trh, ale i do celého světa, a to za cenu, kterou
si opravdu zaslouží. Česko se tak zároveň stalo jednou
z prvních zemí světa, která vzácný kampotský pepř
z Kambodži dováží.

Kontakt:
Linda Hurdová | linda.hurdova@nadaniadovednosti.cz
www.nadaniadovednosti.cz

Kontakt:
Klára Dohnalová | klara@pepperfield.cz
www.pepperfield.cz
Performia
Práce jako inspirující prvek života

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský
růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1. Šetřete elektřinou a vypojte ze sítě elektroniku a spotřebiče, které nepotřebujete.
2. Nakupujte u firem, které přispívají k rozvoji regionu.
3. Recyklujte odpady, zabráníte tak narůstání skládek.
4. Spočítejte si pro představu svou uhlíkovou stopu
a zjistěte, jak se dá snížit.
5. Přijímejte inovace, které mění svět k lepšímu.
6. Podporujte projekty, které jsou užitečné pro společnost a zároveň pro planetu.
Co můžete udělat jako firma:
1. Vytvářejte odolnou infrastrukturu.
2. Podporujte inkluzivní a udržitelnou industrializaci.
3. Maximálně snižte procesy, při kterých vznikají skleníkové plyny.
4. Eliminujte procesy, které mohou být škodlivé pro
společnost nebo životní prostředí.
5. Snižte na minimum množství odpadu.
6. Plaťte včas povinné poplatky a daně, umožníte tím
efektivní fungování trhu.
7. Investujte do nových technologií a chytrých řešení.

ADLER Czech
Společnost ADLER Czech plní Cíle udržitelného rozvoje
Fotovoltaickou elektrárnu, která by při plném výkonu
mohla zásobovat stovku rodinných domů, zprovoznil
v září náš největší výrobce a distributor reklamního textilu ADLER Czech pro své logistické centrum v Ostravě.
Investicí do nejmodernějšího a unikátního hybridního
systému s akumulací do baterií udělala společnost velký
krok k dalšímu snižování uhlíkové stopy a naplnění jednoho z Cílů udržitelného rozvoje, kterým jsou Dostupné
a čisté energie.
Kombinace 947 fotovoltaických panelů na střeše a plášti
objektu s velkokapacitní baterií a kogeneračními jednotkami zajistí téměř stoprocentní potřebu elektrické
energie celého objektu. Spolu s tím zabezpečí také nabíjení vysokozdvižných vozíků a elektromobilu. Projekt je
součástí nastavené strategie společenské odpovědnosti
firmy s cílem využití energie z obnovitelných zdrojů.
Unikátnost inovace systému spočívá nejen v kombinaci
s kogeneračními jednotkami, ale především v jeho možnosti samostatného řízení nejen v závislosti na aktuálním
počasí, ale i prediktivně dle předpovědi povětrnostních
podmínek. Kapacitu baterií je možné softwarově řídit
v závislosti na aktuálním využití a požadavcích provozu.

Spravedlnost a otevřenost v oblasti náboru zaměstnanců, kde dobří lidé s potenciálem dostanou příležitost
a ti destruktivní naopak pocítí neúspěch a jsou nuceni
změnit svůj přístup, pokud chtějí být součástí firmy. To je
jeden z cílů společnosti Performia, která ukazuje českým
firmám s hodnotnými službami či produkty, jak si najít
a udržet šikovné a produktivní lidi. Z pohledu zaměstnavatelů tak podporuje, aby se firmám dařilo, dosahovaly
svých snů a cílů a prosperovaly. Performia se pro rok
2020 rozhodla rozšířit zdravý rozum v najímání lidí do co
největšího množství firem v Česku, mezi něž řadí i ty
odpovědné. Proto pro všechny členy A-CSR má vstup na
přednášku Jak efektivně vybírat zaměstnance zdarma.
Stačí do přihlášky na www.performia.cz/jak-efektivne-vybirat-zamestnance uvést heslo „A-CSR“.
Kontakt:
Barbora Hartmannová | hartmannova@performia.cz
www.performia.cz
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SDG 10 — MÉNĚ
NEROVNOSTÍ
Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1. Oznamte kyberšikanu, upozorněte na sexismus
a diskriminaci.
2. Využívejte sociální sítě k propojování se s lidmi po celém světě, učte se o kulturách jiných zemí.
3. Vymezte se proti společenským stereotypům.
4. Buďte otevření vůči ostatním a naslouchejte.
5. Podporujte ty, kdo se snaží snižovat nerovnosti.
Ochraňujte a podporujte fyzicky a ekonomicky znevýhodněné jedince.
6. Podporujte migranty a uprchlíky, darujte pomoc či
potřebné věci.
„Tématu společenské odpovědnosti se věnujeme s týmem
od samého začátku mého působení ve společnosti. Environmentální oblast samozřejmě nemůže chybět.
V počátku, kdy zdrojů bylo pomálu, se jednalo o malé
krůčky. Obecně jedním z prvních je vždy uvědomění si,
že všechno má své důsledky a že nám to není lhostejné.
Jedná se o změnu chování, od úplně elementárního, což
spočívá například v třídění odpadu.
Od těchto úvah byly následným logickým krokem otázky:
jak nakládat s využíváním dalších komodit, jako jsou pohonné hmoty, plyn, elektřina? Při výstavbě nové administrativní
budovy v Ústí nad Labem i nového skladu v Ostravě byly již
tyto principy uvažování samozřejmostí a kromě technologií
podporujících úsporu energií jsme šli cestou, jak danou komoditu pořídit ekologičtěji; či nejlépe – jak si ji sami vyrobit.
Investovali jsme v administrativní budově do fotovoltaických
panelů, tepelných čerpadel, ty ostatně využíváme i v našem
skladovém areálu, kde jsou doplněny o dvě plynové kogenerační jednotky vyrábějící teplo a elektřinu.
V roce 2019 jsme úspěšné realizovali náš nejrozsáhlejší
a největší projekt: instalace hybridního fotovoltaického
systému s bateriemi. Nyní nás čeká analýza provozu
celého systému, jeho přínosů a hlavně možnost jeho
dalšího rozvoje.”

Radek Veselý
statutární ředitel ADLER Czech, a.s.
www.adler.info/CZ/cs/Home
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CRESTYL real estate
I ve velkém lze stavět šetrně
Česká developerská skupina CRESTYL se snaží svojí činností rozvíjet místa, kde staví. Nestaví jen další domy, ale
do lokalit vnáší život. Jako developer si dobře uvědomuje
zodpovědnost ve stavebnictví a při projektování a stavění budov dbá na šetrný přístup. Pravidelně tak pro své
budovy získává certifikaci LEED GOLD. Je to potvrzení, že
budovy jsou navrženy s ohledem na energetickou efektivnost, ekologickou šetrnost a kvalitu vnitřního prostředí. Naposledy CRESTYL získal toto mezinárodní ocenění
pro kancelářskou budovu DOCK IN THREE v pražské
Libni. CRESTYL je rovněž členem České rady pro šetrné
budovy (CZGBC).
www.dockin.cz

Co můžete udělat jako firma:
1. Dodržujte nediskriminační platové podmínky.
2. Nabízejte stejné podmínky práce pro všechny.
3. Zamezte diskriminaci na pracovišti — věkové, etnické, fyzicky znevýhodněných, na základě původu, vyznání nebo ekonomického či jiného statusu.
4. Ujistěte zaměstnance, že netolerujete jakékoli protežování nebo porušování práv jednotlivců.
Lilacosta
Přírodní dekorační věnce od lidí s hendikepem
Principy sociálního podnikání, chráněné dílny, kooperace
a vlastní produkty – to je ve zkratce společnost Lilacosta,
která provozuje chráněné dílny v Jihlavě a Miroslavi a zaměstnává téměř 80 osob s hendikepem.
Aktuálně tato chráněná dílna pod svou značkou Pure
Harmony vyrábí sezónní produkty jako jsou přírodní dekorační věnce nebo vánoční ozdoby. Hlavní myšlenkou
těchto produktů je účelné využití odpadních materiálů,
mezi které patří použité kartonové obaly, poškozené dárkové krabice nebo využití základních přírodních surovin.
Díky těmto materiálům a šikovným rukám zaměstnanců
vznikají produkty, které dokazují, že práce zdravotně znevýhodněných osob není pouze o ostraze a úklidu.
Kontakt:
sales@lilacosta.cz
www.lilacosta.cz
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Nové horizonty
Zelený úklid, pytlíčky ze zbytků látek. Hendikepovaní
myslí na ekologii
Nové horizonty zaměstnávají pouze lidi se zdravotním
postižením. Ti, kteří zde pracují, nechtějí být jen příjemci dávek, ale i něco společnosti vracet. Z jejich iniciativy
vznikl projekt Zeleného úklidu pro firmy dle principů
zero waste. Další iniciativou je šití pytlíčků ze zbytků látek
a záclon. Dopad je nejen environmentální, ale i sociální
– nachází uplatnění i pro dámy, které už uklízení zmáhá.
Šijí pro bezobalové prodejny, firmy je se svým logem využívají jako znovupoužitelné obaly vánočních dárků. Zákazníci mohou služby využít v režimu náhradního plnění.
Kontakt:
Mirka Kroupová | info@novehorizonty.cz | 605 222 388
www.novehorizonty.cz
OZP Akademie
Jak se žije s hendikepem? Učíme zážitkem, prožitkem
a vlastní zkušeností.
OZP Akademie není běžná vzdělávací organizace, jelikož
zaměstnává výhradně lektory s různými typy zdravotního
postižení.Hravou formou si zde můžete vyzkoušet, jaké
je to nevidět, neslyšet, co vše může být překážkou lidem
s berlemi či na vozíku. Přiblíží vám svět lidí se zkušeností
s duševním onemocněním nebo s poruchou autistického spektra. Cílem zážitkových workshopů je bourat bariéry. Workshopy jsou připraveny zadavatelům na míru dle
konkrétních potřeb: jiné jsou pro úředníky, pro korporátní klienty, jiné pro širokou veřejnost. Oceňována je nejen
autenticita lektorů, ale i jejich odbornost ve speciální
pedagogice nebo příbuzném oboru.
Kontakt:
Petra Helebrantová | info@ozpakademie.cz
www.ozpakademie.cz
PESTRÁ
Audity bezbariérovosti a prožitkové workshopy
Audity bezbariérovosti a prožitkové workshopy jsou dalším počinem organizace Pestrá, o. p. s., jejíž vizí je Pestrý
život lidí s postižením. Formou interaktivních školení
připravuje zaměstnance firem na komunikaci se zákazníky s různým druhem postižení. Audity zase zjišťují, jak
prostory těmto zákazníkům vyhovují a v závěrečné auditní zprávě jsou navržena řešení pro odstranění těchto
bariér. Jejich workshopy už prošli například zaměstnanci
společností dm drogerie markt s.r.o. a O₂ Czech Republic, a.s. Ve filiálkách dm drogerií rovněž proběhl audit
bezbariérovosti, jehož výsledky pomohly zlepšit přístupnost prodejen dm drogerií. V Pestré by okruh odpovědných firem rádi dále rozšiřovali. Zapojíte se s vaší firmou
do odstraňování nerovností?
Kontakt:
Jana Sirotková | jana.sirotkova@pestra.cz
www.pestra.cz

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením
Organizace POHODA – společnost pro normální život lidí
s postižením, z.ú., pomáhá lidem s mentálním postižením prožít svůj život co nejpodobnější životu vrstevníků.
Nabízí těmto lidem sociální služby, provozuje chráněné bydlení, denní stacionář, osobní asistenci a terénní
odlehčovací služby. Mimo sociálních služeb nabízí POHODA poradenství a zaměstnání v sociálně prospěšném
podniku Bílá vrána (www.kavarnabilavrana.cz). POHODA
se už přes 20 let snaží bořit mýty o lidech s postižením,
poukazuje na nerovnosti ve společnosti, vzdělává veřejnost a dává impulsy k narovnávání příležitostí pro občany
s postižením.
Kontakt:
Eva Košťálová | marketing@pohoda-help.cz
www.pohoda-help.cz | www.kavarnabilavrana.cz
Portus Praha
Sociální podnik DOBROTY S PŘÍBĚHEM se rozroste
o Bistro PŘÍBĚH s dobrou kávou
DOBROTY S PŘÍBĚHEM jsou nakládané sýry a utopence.
Výrobna je v provozu již od roku 2014 a pracují zde zaměstnanci se speciálními potřebami i bez nich. Podnik
čeká brzy mnoho změn. Ke stávajícímu objektu přibude
bistro, kde najdou pracovní uplatnění další lidé. Příběh
paní Zuzany je příklad naplnění cíle umožnit hendikepovaným jedincům žít plnohodnotný život, jehož je pracovní
uplatnění nezbytnou součástí. Paní Zuzana totiž pracuje
v potravinářské dílně a přestěhovala do nezávislejší formy
bydlení v Chráněném bydlení Slapy. Se svým manželem
se stará o svou domácnost a učí se zacházet s financemi.
Na život s nízkou mírou podpory si rychle zvykla.
Kontakt:
Ilona Hervertová | dobroty@dobrotyspribehem.cz
www.dobrotyspribehem.cz
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KDE JÍDLO
POMÁHÁ:
GASTROKROUŽEK
V BÍLÉ VRÁNĚ
Ještě než se v úterý 3. prosince, na Giving Tuesday, rozvinula pražskou kavárnou Bílá vrána vůně variací na dobročinné snídaně gastronadšenců skupiny
Gastrokroužek, padli si do oka. Zaměstnankyně sociální kavárny s mentálním
postižením Zdenička a herec, moderátor a člen Gastrokroužku Lukáš Hejlík.

Zakoupením speciálního menu návštěvníci podpořili
provoz sociálního podniku. Ochutnat mohli třeba bagel
se slaninou, chia puding, pečenou zeleninu s ricottou
a pestem, chleba s pomazánkou z uzené makrely nebo
mandlovou vánočku. Na dobročinnou snídani přišly
desítky lidí. Lukáš Hejlík se Zdeničky ptal, jak si rušné
dopoledne užila.

Takže pro vás je lepší, když je v podniku plno, než kdybyste se tady měli nudit a nikdo nepřišel?

Bylo to suprový a je mi potěšením, že mezi nás zavítal tak
významnej host z bývalý Růžový zahrady.

Já mám ráda, když ta kavárna je plná, než když je prázdná, pak je mi tady smutno. Když někdo přijde, tak to ožívá
a hnedka je to mnohem lepší. Nejvíc se mi líbí, že máme
nový křesla, stoly, všechno je v nový garderobě a vypadá
to líp. Zákazníci se tu cítí hezky, a to je moc dobře.

Jé, tak to mě moc těší. A co ten šrumec, Zdeni, zvládali jste to v pohodě?

To jste ti nejsprávnější hospodští, takhle se to dělá!
Tak přeju, ať je pořád plno.

Jo, jo, tady bývá vždycky takovej šrumec, ale musí se to
zvládnout, musíme všechno nachystat, musíme se čistě
oblíknout a všechno musí být připravený.

Děkujeme moc. A ještě jsem vás chtěla požádat, jestli
byste se mi podepsal do sešítku.

Zdeničko, tak jak se vám to dneska líbilo?

A nestresuje vás to, když je tady tolik lidí?
Né, to právě naopak! Mě to strašně baví a vyhovuje mi to.
Měnila jsem profesi a zjistila jsem, že právě kavárna je mi
moc sympatická. Máme tady hodně zákazníků, kterým je
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potřeba se věnovat. Staráme se o ně, abychom jich měli
ještě víc, aby ta kavárna ožila a chodili i další, což se daří
a kavárna ožívá.

Zdenička
Jedenapadesátiletá zaměstnankyně s mentálním postižením. V Bílé vráně pracuje od roku 2011.
Lukaš Hejlík
Člen Gastrokroužku a zakladatel Gastromapy, která mapuje místa v Česku, kde se skvěle najíte. Herec a moderátor.
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SDG 11 — UDRŽITELNÁ MĚSTA A OBCE
Jsme U Hradeb

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města
a obce

Spolek Jsme U Hradeb, z.s., funguje díky postupným
a vytrvalým aktivitám, nadšení a zapojení stovek lidí
do záchrany a revitalizace prostoru KINA 64 U HRADEB.
Legendární premiérové KINO otevřené v roce 1964 na
Malé Straně v Mostecké ulici, v samotném srdci Prahy,
patřilo k nejmoderněji vybaveným v celém Československu. Po vlně privatizací a zvláště pak po ničivých povodních roku 2002 došlo k jeho dočasnému zániku. Cílem
aktivit spolku je, společně s majitelem Janem Čepem,
navrátit do tohoto prostoru život a znovu vybudovat centrum kulturního a společenského bytí. KINO 64 U HRADEB je místem, kde se budou scházet zajímaví lidé všech
generací ze sousedství, stejně jako lidé z celého světa.

Co můžete udělat jako jednotlivec:
1. Využijte svého práva rozhodovat o složení vedení
města či obce.
2. Jezděte na kole, choďte pěšky, používejte veřejnou
dopravu. Autem jezděte pouze ve větší skupině.
3. Udržujte auto v dobrém stavu, aby nevypouštělo větší množství emisí do ovzduší.
4. Nepoužívejte jednorázové obaly a lahve na vodu
a kávu. Noste si s sebou vlastní lahev a hrnek.
5. Používejte vlastní nákupní tašku a látkové pytlíky na
ovoce a zeleninu. Snažte se vyhýbat jednorázovým
plastům a mikrotenovým pytlíkům.
6. Udržujte okolí vašeho bydliště v čistotě, vyražte se
sousedy nebo přáteli uklidit místní veřejná prostranství či parky.
7. Vysaďte na volném prostranství květiny nebo keře,
založte komunitní zahradu a sdílejte ji se sousedy.

Kontakt:
info@64uhradeb.cz | 733 64 64 64
www.jsmeuhradeb.cz | www.facebook.com/64UHradeb
Nadace Via
Nadace Via podpoří další tři obce v programu Místo,
kde žijeme

Co můžete udělat jako firma:
1. Poskytněte zaměstnancům ze vzdálenějších míst
bydliště hromadný odvoz do práce nebo nabídněte
ubytování v blízkosti práce.
2. Ujistěte se, že vaše podnikání nemá negativní dopad
na oblasti vysoké kulturní nebo biologické důležitosti
(tzv. kulturní dědictví).
3. Zajistěte, aby vaše podnikání nezměnilo možnosti přístupu k vodním zdrojům pro obyvatele dané lokality.
4. Přejděte v maximální možné míře na obnovitelné
zdroje energie ﹘ hybridní auta či elektřinu z obnovitelných zdrojů pro výrobu.
5. Přejděte na recyklovatelné obaly.
6. Snižte na minimum produkci odpadů.

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

Nadace Via otevřela 12. ročník programu Místo, kde
žijeme. Program je určen pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce a společně upravit
či vytvořit konkrétní veřejný prostor. Cílem je pomoci
takovým proměnám, které podpoří setkávání lidí v obci.
Tři vybrané týmy z českých obcí obdrží grant ve výši až
500 000 korun a také „balíček” další podpory – konzultace s odborníky na zorganizování komunitních setkání,
odborné semináře a inspirativní cesty po Česku. O účast
v programu mohou žádat neziskové a příspěvkové organizace, církevní organizace, účelová zařízení církví a obce
do 2 000 obyvatel. Program podpořili společnost Hornbach, americká nadace The Hamer Foundation, Martin
Kulík a další individuální dárci.
Kontakt:
Markéta Kunešová | mistokdezijeme@nadacevia.cz |
777 929 090
www.nadacevia.cz/misto-kde-zijeme/#oprogramu

Kontakt:
Lilianna Škorpíková | marketing@meneodpadu.cz
www.meneodpadu.cz
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STAVEBNÍ KAMENY
VZTAHUJÍCÍ SE
K UDRŽITELNÝM
MĚSTŮM A OBCÍM
Skutečnost, že ve městech žije stále více lidí než
dříve, jde ruku v ruce s problémy, jako je znečištění
a chudoba…

01.

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

KDYŽ SE NAD TÍM ZAMYSLÍTE, MĚSTA NEDÁVAJÍ PŘÍLIŠ SMYSL
V současnosti žije více než polovina světové populace (tj. 3,5 miliardy lidí) v městských oblastech. Předpokládá se, že do roku 2050 tento počet vzroste na 6,5 miliardy. To jsou dvě třetiny
všech žijících lidí. Města ale zabírají pouze 3 % veškeré půdy na Zemi. To nedává moc smysl.

02.

A STÁLE SE ZVĚTŠUJÍ…
V roce 1990 existovalo 10 megaměst (městských oblastí s více než 10 miliony obyvatel). Jen o 24
let později už to bylo 28 megaměst. Rychlá urbanizace vyvíjí tlak na zásobování vodou, kanalizaci a zdraví obyvatel, roste spotřeba a znečištění. Až 75 % emisí uhlíku pochází z městských
oblastí. Extrémní chudoba je navíc často soustředěna právě do měst.

03.

MĚSTSKÉ OBLASTI JSOU OBZVLÁŠTĚ ZRANITELNÉ V PŘÍPADĚ PŘÍRODNÍCH KATASTROF
Když v srpnu 2005 zasáhl hurikán Katrina New Orleans, protrhly se hráze a 80 % města bylo zaplaveno. Jen v New Orleans bylo poškozeno 134 000 bytových jednotek (70 % města). Škody dosáhly
výše 135 miliard dolarů. Většina finanční pomoci ovšem poté směřovala na samotnou pomoc,
nikoliv na koncepční přestavbu města, aby bylo před podobnými katastrofami lépe chráněno.

SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ
Jako sociální firma přispíváme
zaměstnáváním lidí se znevýhodněním k lepší
společnosti. Jsme zatím jedinou
tiskárnou – sociální firmou v ČR.

VESNICE LANGOUËT JDE PŘÍKLADEM
Města budoucnosti musí být odolnější vůči přírodním katastrofám, udržitelnější z hlediska
životního prostředí a mít bezpečné a dostupné bydlení pro všechny obyvatele. Můžeme si vzít
příklad z malé vesnice v Bretani v severní Francii. Langouët má jen 600 obyvatel, ale v posledních dvou desetiletích se zaměřili na vytvoření komunity, která je 100% soběstačná, pokud
jde o jídlo a energii. Mají kavárnu, která servíruje organickou a lokální produkci, bydlení, které
nevyužívá aktivní vytápění, komunitní zahradu, solární elektrárnu a sdílené elektrické auto.

702 134 125
WWW.TISKARNA-BROUMOV.CZ
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SDG 12 — UDRŽITELNÁ
VÝROBA A SPOTŘEBA
Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1. Věci používejte opakovaně, opravujte je, recyklujte
a sdílejte.
2. Zkuste jednorázové vypůjčení věcí, které nepotřebujete dlouhodobě.
3. Nenechávejte zbytky.
4. Sbírejte zážitky a přátele, ne jen věci.
5. Kompostujte, snížíte tím množství skládek.
6. Nakupujte chytře, nepodléhejte marketingovým trikům.
7. Zjistěte si u firem, jejichž výrobky nakupujete, jestli dodržují udržitelné postupy a nepoškozují životní prostředí.
8. Seznamte se s principy zero waste a vyzkoušejte si
život bez odpadu.
9. Zbylé nebo přebytečné jídlo darujte potřebným, nevyhazujte jej.
10. Nakupujte v second handech.
Co můžete udělat jako firma:
1. Začleňte do své strategie udržitelné praktiky a procesy.
2. S přírodními zdroji nakládejte efektivně.
3. Zabraňte negativním vlivům vašeho podnikání na
okolí a přírodu.
4. Předcházejte vzniku odpadů, recyklujte, znovu
používejte materiály.
5. Podpořte ostatní firmy, aby přijaly udržitelné postupy
do celého procesu výroby.
6. Eliminujte jakákoli potenciální bezpečnostní rizika
při práci vašich zaměstnanců.
7. Nepoužívejte lidem i přírodě nebezpečné chemikálie,
pesticidy a toxické látky.
8. Přírodní zdroje využívejte v souladu s udržitelností
ekosystémů.
Fair & Bio
100% férová káva
Fair & Bio pražírna zaměstnává znevýhodněné osoby
v sociálním podniku a zpracovává fairtradovou bio kávu
pro kavárny, firemní či domácí spotřebu. Nabízí také originální a udržitelné dárky. Se svým kávovým cateringem
se objevuje na místech a akcích, kde nesmí chybět kvalitní a voňavá káva. Ta je po pečlivém upražení ručně balená
osobami se zdravotním postižením, které práce naplňuje. Fair & Bio družstvo podporuje spravedlivé nastavení
obchodu a důstojnou práci, proto má káva certifikaci
Fairtrade. Ve podnikání mu záleží na planetě, proto má
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nejen ekologicky šetrný provoz, ale drtivá většina nabízených káv je pěstována ekologicky. Ukazuje tak cestu od
pěstitelů ke spotřebitelům jako transparentní a nejkratší
možnou.
Kontakt:
Markéta Vinkelhoferová | marketavink@fair-bio.cz
www.fair-bio.cz
Armor
Program na 100% využití prázdných tiskových kazet
Společnost Armor je světoznámým výrobcem kvalitních
tiskových náplní, které splňují nejpřísnější ekologické
i zdravotní nároky. V souladu se zásadami udržitelného
rozvoje zajišťuje Armor v svém programu OWA sběr vypsaných kazet a jejich druhotné využití.
Díky tomu se daří každoročně posbírat 800 tisíc laserových a 2,3 milionu inkoustových prázdných kazet, které
jsou dále zpracovány: buď kompletně rozebrány a jejich
materiál je znovu využit ve výrobě jiných produktů, nebo
kompletně zrenovovány. Kazety OWA Armor jsou o 30 %
levnější než náplně od výrobců tiskáren. Zpětným odběrem vypotřebovaných kazet se v Evropě ušetří každý rok
1 090 tun surovin.
I přes dosavadní úspěchy programu OWA však stále
končí na evropských skládkách nebo ve spalovnách 70 %
jednou použitých kazet.
Kontakt:
info@armor.cz | 800 157 928
www.armor.cz/owa

Biopekárna Zemanka
Zemanka se hlásí k udržitelné výrobě
Jako člen Asociace společenské odpovědnosti se Biopekárna Zemanka zavazuje k Cílům udržitelného rozvoje,
které byly definovány OSN na léta 2015 až 2030. Konkrétně se zaměřuje zejména na SDG 12 – Odpovědná
výroba a spotřeba. Všechny své produkty peče Zemanka
v biokvalitě a bez jakýchkoliv umělých látek. Kupuje pouze suroviny z kontrolovaného ekologického zemědělství.
Zároveň v provozu užívá jen ekologické čisticí prostředky,
recyklované kartony a energie z obnovitelných zdrojů.
Poslední novinkou Zemanky jsou slané krekry z mláta
vyrobené v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky.
Další kroky směrem k větší udržitelnosti se Zemanka
chystá podniknat i v budoucnu.
Kontakt:
Jan Zeman | jan.zeman@biopekarnazemanka.cz
www.biopekarnazemanka.cz
Fairtrade Česko a Slovensko
Podpora odpovědné spotřeby díky systému Fairtrade
Systém Fairtrade spolupracuje s 1,7 milionu znevýhodněných drobných zemědělců a zaměstnanců plantáží v 75
zemích světa, rozvíjí projekty a programy zaměřené na
budování know-how, podporu žen a mladých lidí a posílení práv zaměstnanců. Známka FAIRTRADE označuje
výrobky, při jejichž produkci byla dodržena sociální, ekologická a ekonomická kritéria. Systém Fairtrade spotřebitele vede k tomu, aby činili dlouhodobě udržitelná
nákupní rozhodnutí, hledí na rozvoj nových trhů s udržitelnými a eticky vyráběnými výrobky v samotných zemích globálního Jihu a také podporuje veřejné zakázky
a nakupování, které zohledňují etické principy a dlouhodobou udržitelnost výroby. K tomu využívá marketingové, vzdělávací materiály a kampaně (Fairtradové města
a školy) a akce (Férové snídaně a Výstava na stromech).
Více k tématu i v brožuře Fairtrade – udržitelný obchod
popisující, jak hodnoty, které prosazuje Fairtrade, přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje.
Kontakt:
Hana Malíková | info@fairtrade-cesko.cz
www.fairtrade-cesko.cz

Ferrero Česká
Skupina Ferrero si stanovila nový cíl v oblasti obalů
svých výrobků
Skupina Ferrero vydala svou 10. zprávu o společenské
odpovědnosti firmy a oznámila svůj nový závazek v oblasti obalů – do roku 2025 budou všechny obaly jejích
produktů 100% znovu použitelné, recyklovatelné nebo
kompostovatelné. Skupina Ferrero se připojila ke Globálnímu závazku nového hospodaření s plasty, jejž vytvořila Nadace Ellen MacArthurové. Sdílí vizi této nadace
o cirkulární ekonomice plastů, ve které se plasty nikdy
nestanou odpadem, a nutnosti přijmout opatření napříč
celým dodavatelským řetězcem. Aby společnost Ferrero
tento nový, náročný závazek v rámci plánů do roku 2025
úspěšně splnila, zapojí do jeho realizace celou skupinu,
dodavatele i obchodní partnery.
Kontakt:
Hana Mašková | hana.maskova@ferrero.com
www.ferrerocsr.com
Green Smile
Sociální podnik, který šije produkty pro zero waste
nakupování
Green Smile je značka produktů pro zero waste nakupování, která vyrábí různé bavlněné kapsy, odličovací tampony aj. Pomáhá lidem zapomenout na plastové sáčky
a jiná jednorázová plastová balení.
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Hlavní myšlenkou celého podniku je, aby si všichni navzájem pomáhali. Není to jen móda či snaha být trendy
v dobách, kdy je tento styl populární, ale Green Smile
je také o pomoci lidem, kteří to nejvíce potřebují. Podnik se hlásí k principům sociálního podnikání a v blízké
budoucnosti chce zaměstnávat více hendikepovaných
lidí a vytvořit s nimi jakousi komunitu, aby cítili, že jejich
práce je respektovaná, užitečná a zároveň dobře ohodnocena.

Kontakt:
Michaela Tkáčová | info@green-smile.cz
www.green-smile.cz

Neustálý nárůst spotřeby s sebou nese i více vyprodukovaného odpadu, který končí tam, kde by neměl. Významnou součástí strategie IKEA je usilovat o udržitelnou
spotřebu a minimalizaci odpadu. V oblasti předcházení
vzniku odpadů podniká IKEA řadu kroků a jedním z nich
je služba Druhý život nábytku. Cílem projektu je zákazníkům umožnit prodej nepotřebného nábytku IKEA
a darovat mu tak druhý život. Nábytek, který by jinak
zůstal nevyužitý, mohou zákazníci nabídnout k prodeji
v koutku se zlevněným zbožím. Dlouhodobým cílem je
minimalizovat množství nábytku, který už nepotřebujeme, a maximálně prodloužit jeho životnost. Od začátku projektu se podařilo dát druhý život více než 4 000
kusům nábytku.

CHEP Česká republika
Odpovědná přeprava na modrých paletách CHEP

Kontakt:
Vladimír Víšek | vladimir.visek@ingka.ikea.com
www.druhyzivotnabytku.cz

Jelikož jde o relativně nový projekt, stále se snaží najít
nové odběratele, které zaujme svou originalitou a myšlenkou.
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IKEA Česká republika
Druhý život nábytku

Udržitelnost a cirkulární ekonomika – to jsou dva pilíře
podnikání společnosti CHEP. Celosvětově pomáhá přepravovat více zboží více lidem a na více místech než kterákoli jiná společnost a její obchodní model je dokonale
cirkulární. Paletový pooling, jenž CHEP pro své zákazníky
zajišťuje, funguje na bázi sdílení a opakovaného používání vysoce kvalitních palet. Ty jsou v neustálém efektivně
řízeném oběhu s mezizastávkami v servisních centrech
CHEP. Zákazníci proto mají jistotu, že dostávají ty nejlepší
palety, jež k nim putují nejkratší možnou cestou a jsou
cíleně udržovány pro desítky obrátek. Pooling ve srovnání s klasickým směnným paletovým systémem šetří
materiál, čas, náklady i emise CO2, čímž formuje páteř
moderních udržitelných dodavatelských řetězců.

Kofola ČeskoSlovensko
Projekt Kamilka

www.chep.com/cz/cs

Kontakt:
Jana Ptačinská Jirátová | jana.ptacinska@kofola.cz
www.projektkamilka.cz | www.firma.kofola.cz

Znát příběh surovin a dohlédnout na kvalitu nápoje od
semínka až po produkt. S takovou vizí se společnost
Kofola pustila v roce 2019 do Projektu Kamilka. Spolu
s odborníky na bylinky ze společnosti LEROS zasela pole
heřmánku a následně pomocí ručního sběru úrodu sklízela. Výsledkem se stala limitovaná edice Rajec heřmánek z vlastních bylin vypěstovaných v Rajecké dolině, bez
konzervačních látek, z čistě přírodních ingrediencí, která
se stala odrazovým můstkem pro širší spolupráci s lokálními zemědělci a pro naplnění dlouhodobých snah
o rozvinutí ekologického zemědělství v regionu.

Mattoni 1873
Zálohování nápojových PET lahví a plechovek

Remobil
#GivingMobile

Mattoni 1873 nejen trvale snižuje množství plastu potřebného k výrobě obalů, usiluje také o opakovanou recyklaci
použitých nápojových obalů do nových. Sama razí cestu uvedením ekodesignu lahve Mattoni, která je z 50 %
vyrobená z recyklovaného PETu. Zároveň stála u zrodu
iniciativy ZÁLOHUJME, jejíž studie zveřejněné v lednu
2019 prokázaly výhodnost zavedení zálohového systému
na nápojové PET lahve a plechovky. Cílem je lokální uzavření koloběhu PETu a hliníku, umožnění jejich recyklace
do nových nápojových obalů, a tím i zvýšení udržitelnosti
celého nápojového odvětví zavedením principů cirkulární ekonomiky.

Žijeme ve světě, kde více než pět miliard lidí používá mobilní telefony. Věděli jste, že se v Česku každý rok prodá
okolo tří milionů nových mobilů? Takto enormní výroba
a spotřeba vede samozřejmě k enormní produkci odpadů. Přitom těžba materiálů a výroba nových mobilních
telefonů mají negativní dopad na životní prostředí. Většině lidí se nepotřebné mobilní telefony hromadí doma.
Namísto skladování v šuplíku mohou tyto telefony stále
ještě pomoci. Zbavte se vašeho nepotřebného mobilu
v rámci neziskového projektu REMOBIL. Z každého mobilu je věnováno 10 Kč na dobročinné účely. Nepoužitelné telefony jsou odborně recyklovány, pro jiné se nalezne
další využití. Vy tak pomáháte přírodě a lidem. Díky certifikátu navíc přesně víte, jak velká byla vaše pomoc.

Kontakt:
Andrea Brožová | info@zalohujme.cz
www.zalohujme.cz
MOMENT Česká republika – prospěšný second hand
Prodejem oblečení podporujeme neziskové projekty
Udržitelnost je jedna z našich klíčových hodnot
Inspirujeme
Moment Česká republika je obecně prospěšná společnost, která prostřednictvím své vlastní sítě obchodů
podporuje další neziskové organizace. Základem je
prodej oblečení, které darují, zaměstnanci společensky
zodpovědných firem, zaměstnanci státních institucí,
škol, studenti, učitelé a další. Jde o dobrovolné sbírky na
podporu následujících neziskových organizací: denní
stacionář Žebřík, mobilní hospic Ondrášek, CCBC, Kola
pro Afriku, Společnost pro ranou péči, dětský klub Bezinka a Save Elephants. Přinášíme jednoduchý způsob, jak
zapojit širokou veřejnost do rozvoje občanské společnosti, jak pozvednout sbírky oblečení na vyšší úroveň a jak
podpořit udržitelnost života na naší zemi.

V rámci této Giving Tuesday kampaně se zapojilo 164 firem i jednotlivců, což činí více než 48 998 účastníků.
Sesbíralo se 4 475 mobilních telefonů. Takové množství znamená příspěvek 44 750 Kč Jedličkovu ústavu
a školám, 716 hodin práce pro hendikepované, úsporu 133 80 litrů pitné vody nebo nižší emise ekv. CO2
o 7 097 kg.
Kontakt:
Jiří Šmejkal | smejkal@remobil.cz
www.remobil.cz/givingmobile
ROSSMANN
Drogerie bez obalu
Síť drogerií ROSSMANN a společnost Henkel spojily síly
a rozhodly se na to jít „bez obalu“. V deseti vybraných
pobočkách ROSSMANN po celém Česku představily
plnicí stanice, kde si svou oblíbenou značkovou drogerii
mohou zákazníci s dobrým pocitem natočit do znovu

www.moment-ops.cz
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doplnitelných lahví. Jedná se o šetrné produkty od šamponu přes sprchový gel, prostředek na nádobí až po gel
na praní prádla či aviváž – to vše si zákazníci mohou nakoupit, aniž by zbytečně plýtvali plasty. Drogerie společně s nově dostupnou službou navíc na sociálních sítích
spustila výzvu #denbezobalu, která má lidi motivovat
k nákupu oblíbených drogistických výrobků bez obalu.
www.rossmann.cz
Spojka Karlín
Smysluplné menu, které chutná, a zároveň je nutričně
vyvážené.Kvalitní suroviny využité na maximum. Minimalizace odpadu. Edukace týmu a inspirace hostů. To jsou
jedny ze závazků, které si dala. Spojka Karlín chce ukázat,
že to jde i jinak.
Ovoce a zelenina na prvním místě. Když maso, tak z bio
nebo volného chovu. Tzv. křivou zeleninu, která nemá své
odběratele, odkupuje a vaří z ní polední menu. Používá
minimum průmyslově zpracovaných přísad, namísto
toho fermentuje limonády, kvasí zeleninu a využívá primárně lokálních a sezónních surovin. Díky vlastní pekárně a cukrárně ovlivňuje nejen chuť, ale především kvalitu. Nepoužívá rafinovaný cukr, doslazuje zralým ovocem
nebo alternativními sladidly jako je čekankový nebo datlový sirup. Klienty potravinové banky učí vařit. Účastní se
konferencí a diskusí s dětmi i dospělými, kde poukazuje
na překážky a hledá cesty, jak to dělat zase o trochu lépe.
Restaurace Spojka Karlín chce ukázat, že to jde i jinak.
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„Chtěli jsme vytvořit místo, kde se u jednoho stolu potkají
vegetarián, vegan, celiak i milovník masa a užijí si společnou večeři, aniž by se někdo z nich cítil omezen. Zároveň
vnímáme, že restaurace neznamená jen jídlo. Může to mít
vyšší přesah ﹘ a to je výzva, kterou jsme přijali.”

Michaela Dvořáková za Spojku Karlín
Kontakt:
info@spojka-karlin.cz
www.spojka-karlin.cz
Tesco Stores ČR
Tesco v ČR naplnilo jeden z cílů udržitelného rozvoje
o 11 let dříve

Tchibo Praha
Snižujeme plasty v produktové cyklu

Tesco si vzalo za své Cíle udržitelného rozvoje OSN
a v roce 2017 je včlenilo do své strategie udržitelnosti
s názvem Little Helps Plan. Od přijetí strategie uplynuly
pouhé dva roky a Tesco již slaví první úspěch. V rámci
svého provozu v Česku totiž snížilo potravinový odpad
o 55 %, čímž v předstihu naplnilo SDG 12.3, tedy snížit
potravinový odpad do roku 2030 o polovinu.
Tesco přisuzuje zásluhu za tento výsledek, který i zpráva o naplňování SDG 12.3 pro OSN označila za působivý,
přijetí přístupu Target Measure Act, který právě OSN
doporučuje. Jeho principem je transparentní měření
potravinového odpadu a přijetí cílených opatření k jeho
prevenci či znovuvyužití. Tesco doufá, že tento úspěch
bude motivovat celý potravinářský průmysl ke stejné
cestě.

Tchibo si je vědomo své odpovědnosti, a proto systematicky snižuje množství plastových obalů a produktů
od zadání do výroby, přes dopravu, spotřebu koncovým
uživatelem až po možnosti recyklace. Vytváří kolekce
oblečení a textilního zboží z recyklovaných rybářských
sítí, PET lahví či textilního odpadu, čímž dochází nejen
k recyklaci, ale i snižování produkce CO2.
Kromě interních aktivit firma motivuje k odpovědnému
chování i zákazníky. Ti mají možnost nechat si připravit
kávu do vlastního hrnku. V roce 2020 se spustí také prodej vážené kávy do vlastních nádob.
Významným úspěchem je letošní snížení počtu plastových sáčků použitých při transportu textilního zboží
o devět milionů kusů. Cílem firmy je od roku 2020 úplně
přestat používat plastové obaly u textilního zboží (s výjimkou vybraného spodního prádla).

Kontakt:
Petr Kolařík | petr.kolarik@tesco.com
www.tescocr.cz/cs/little-helps-plan

Kontakt:
Eva Špániková | eva.spanikova@tchibo.cz
www.tchibo.cz v sekci Trvalá udržitelnost

Westfield Chodov
Promote Responsible Consumption
V oblasti odpovědné spotřeby je v aktuálním období
pozornost Westfield Chodov soustředěna na omezení
jednorázových plastů a plýtvání potravinami.
Restaurace ve Westfield Chodov využívají porcelánové nádobí, jejichž mytí zajišťuje nákupní centrum pro
nájemce centrálně. Současně centrum nájemce motivuje k zapojení do projektů typu Vratné misky či Otoč
kelímek, které stravovacím podnikům pomáhají s využíváním znovupoužitelného nádobí při nákupu to-go. Na
boj s plýtváním potravin je pak zaměřena spolupráce
s platformou Nesnězeno.
Odpovědná spotřeba se prolíná i do dalších aktivit Westfield Chodov: Většina společných prostor je ve Westfield
Chodov i dalších centrech URW osvětlena úspornými
LED svítidly a ke stejnému kroku jsou vyzýváni i jednotliví
nájemci. Toalety ve Westfield Chodov jsou zase splachovány podzemní užitkovou vodou.
www.westfieldchodov.com
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RECEPTY PODLE
ZACHRAŇ JÍDLO
Frittata

Do italské zeleninové polévky, jejíž přípravu zvládnou i úplní začátečníci, zpracujte zeleninu, kterou máte v lednici či
mrazáku:
- cibule
- česnek
- mrkev
- řapíkatý celer
- brambory
- zelenina (kapusta, zelí, celer, pórek, hrášek, špenát, mangold, brokolice, květák, petržel a další)
- 1 lžíce rajského protlaku
- sůl, pepř
- olivový olej
- parmezán, čerstvá bazalka, pesto nebo krutony na ozdobení

Zpracujete zeleninu, brambory, těstoviny, maso i bylinky
v jednom receptu. Frittatu oceníte třeba na konci týdne,
když vám v lednici zůstaly zbytky nedojedených jídel.
- 6 až 8 vajec
- olej na smažení
- sůl, pepř
- čerstvý rozmarýn
- zbytky z ledničky: vařené či pečené brambory, těstoviny,
žampiony, cuketa, paprika, slanina, zbytky kuřete, šunka, sýr, pažitka, pórek, jarní cibulka, petrželka, estragon
a další

1. Zeleninu nakrájejte na libovolně velké kousky.
2. N
 a troše oleje opečte cibuli, česnek, mrkev a řapíkatý
celer. Přidejte brambory a ještě chvíli opékejte.
3. D
 o tohoto základu postupně přidávejte zeleninu od té
tvrdší, kořenové, až po měkkou.
4. Přidejte rajčatový protlak a naposledy krátce orestujte.
5. S
 měs zalijte vývarem nebo vodou, osolte, opepřete
a vařte 10 až 15 minut.
6. N
 a talíře rozdějte polévku spolu s luštěninou nebo
těstovinami a ozdobte parmezánem, bazalkou nebo
chlebovými krutony.
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SDG 13 — KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

Polévka Minestrone

Postup
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Postup
1. Rozkvrdlejte 6 až 8 vajec a osolte je.
2. Nakrájejte zbytky zeleniny, sýra a masa na větší kousky.
3. Na pánvi rozehřejte olej a přidejte kousky zeleniny.
4. Po chvíli přihoďte také těstoviny, brambory i maso
a nechte prohřát.
5. D
 o pánve natrhejte lístky rozmarýnu, celou směs pak
přelijte vejci a posypte kousky sýra.
6. Pánev přikryjte pokličkou a na mírném ohni zahřívejte,
dokud vejce neztuhnou. Poté odstavte z ohně a nechte ještě minutu dojít.
O kuchařce Zachraň jídlo v kuchyni
Kuchařka Zachraň jídlo v kuchyni přináší na 256 stranách
nápady, jak využívat jídlo do posledního kousku a šetřit
tím peníze i přírodu. Uvnitř na vás čeká 100 inspirativních
receptů, díky nimž se naučíte zpracovávat suroviny, které
v českých domácnostech nejčastěji zbývají. Svými recepty přispěly osobnosti české gastronomie. V kuchařce
tak najdete inspiraci od kuchařů Martina Škody, Huga
Hromase, blogerky Smooth&Cooking i pekařky Juliany
„Maškrtnice“ Fischerové. Další rady a tipy vás mimo jiné
naučí, jak správně nakupovat a skladovat potraviny. Zakoupením kuchařky přispějete na aktivity organizace Zachraň jídlo, která už pět let hledá cesty, jak snížit plýtvání
jídlem. Věděli jste, že v EU vzniká polovina potravinového
odpadu v domácnostech? Změňte to a kupte si knihu
Zachraň jídlo v kuchyni, více na shop.zachranjidlo.cz.

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1. Sdílejte na sociálních sítích zajímavé články a příběhy o změně klimatu.
2. Kompostujte. Kompostování bioodpadu může snížit
dopady na životní prostředí a zrecyklují se jím živiny.
3. Vystupujte veřejně na podporu ochrany planety a životního prostředí.
4. Zajímejte se o otázky klimatu.
5. Jezte víc rostlinné stravy a omezte spotřebu masa,
jeho produkce má výrazný vliv na životní prostředí.
6. Recyklujte všechno, co lze recyklovat, včetně staré
elektroniky.
7. Nakupujte produkty vyrobené ekologicky.
Co můžete udělat jako firma:
1. Zamezte spalování fosilních paliv, využívejte obnovitelné zdroje energie.
2. Přírodní zdroje využívejte v souladu s ekosystémy
a nenarušujte odolnost krajiny.
3. Vyvarujte se procesů, které souvisí s ohrožením klimatu a přírodními katastrofami (např. deforestace).
4. Omezte procesy, při kterých vznikají skleníkové plyny.
5. Využívejte zdroje pitné vody environmentálně odpovědným a sociálně spravedlivým způsobem.
6. Zajistěte, aby se ve firmě nepoužívaly zastaralé technologie nebo infrastruktura škodící životnímu prostředí.
7. Podporujte vývojáře, kteří přináší moderní řešení pro
čistou energii.

Biochar Foundation
Lnáře budou uhlíkově neutrální obcí
Nadační fond Bioichar Foundation předal panu Honzovi,
starostovi obce, pec KON-TIKI na výrobu biouhlu z větví
a zbytků z údržby zeleně. Biouhel je stabilní uhlík určený
pro použití v půdě, kde napomáhá zadržet vodu a zvyšuje přirozenou úrodnost.
Uhlíkovou neutralitu tak obec dosáhne díky tomu, že
výroba biouhlu a jeho uložení do půdy je uznávaným
způsobem odstranění uhlíku, tzv. PyCCS podle klimatického panelu IPCC.
Jde vlastně jen o kopírování přirozených přírodních dějů,
kdy přírodní požáry doplňují stabilní uhlík do půdy.
Biochar Foundation nabízí uhlíkové kompenzace,
které podporují rozvoj používání biouhlu jako nástroje
zmírnění dopadů klimatických změn a současně
podporují zodpovědné farmáře. Uložte si také uhlík ze
své uhlíkové stopy a podpořte svého farmáře na
www.kazdekilosepocita.cz!
www.biochar.foundation
Nestlé Česko a Nadace Partnerství
Nejlepší adaptační opatření oceněná Adapterra
Awards
Nestlé Česko a Nadace Partnerství 4. listopadu ocenily
nejlepší nápady na zvládání dopadů klimatické změny
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na konferenci Jak na sucho a horko – ve městě i v krajině.
Projekty se utkaly v kategoriích Volná krajina, Zastavěná
území, Pracovní prostředí a Náš domov. Všichni finalisté
se zapojili i do veřejného hlasování o Cenu sympatie, kterou získal Ptačí park Josefovské louky. Odborná porota
vyzdvihla unikátní přeměnu krajiny na farmě Blatnička
v Zálúčí, chytré ostravské komunitní centrum Všichni
spolu, rostlinami opláštěnou halu společnosti Železný
a netradiční Dům s mokřadní střechou v Praze. Cílem
soutěže je odměnit nejlepší příklady dobré praxe, ale
také všechny kvalitní projekty zařadit do přehledné online databáze. Ta může sloužit jako inspirace pro vlastní
dům nebo rovnou celou obec.
Kontakt:
Martina Šilhánová | martina.silhanova@cz.nestle.com
www.adapterraawards.cz
Skupina ČEZ
Zaměstnanci ČEZ vysadí téměř 23 000 stromů po celém Česku
Společnost ČEZ vyhlásila závazek zasadit strom za každého zaměstnance Skupiny v České republice. Výsadby
22 877 stromů se ujmou sami zaměstnanci v rámci dobrovolnických dnů, které firma pravidelně pořádá na jaře
a na podzim, již 12 let. Jen v průběhu listopadu vyrazilo
do terénu 64 energetiků, kteří v kůrovcem napadených
oblastech na Vysočině, v Beskydech a ve Středočeském kraji vysázeli 7 300 sazenic převážně buků, jedlí,
dubů a olší. Při organizaci akce se klade velký důraz na
kvalitu výsadby – používají se různé druhy dřevin, které jsou v daném regionu původní, tak aby budoucí les
byl rozmanitější a odolnější. Sazenice, potřebné nářadí
a ochranné pomůcky zajišťuje společnost ČEZ, zaměstnanci věnují svůj čas a fyzické síly.
www.cez.cz

SDG 14 — ŽIVOT VE
VODĚ
Komentář Fridays for Future
Hnutí Fridays For Future vzniklo především proto, aby
apelovalo na dodržení cíle nepřesáhnout maximální globální oteplení o 1,5 stupně, přijatého na Světové klimatické
konferenci v Paříži v roce 2015.
Loni touto dobou bylo klima v naší zemi tabu. To se ale začalo měnit, když se i v České republice poprvé uskutečnila
stávka za klima. Studenti, studentky a spousta dalších dali
najevo, že teď je nejvyšší čas, kdy bychom měli klimatickou
krizi řešit a klást na tento problém největší možný důraz.
Spousta lidí nás vidí jako záškoláky, my zatím bijeme na
poplach. Ledovce mizí, počasí na mnoha místech ve světě
je naprosto nevyzpytatelné a na Česku se krize projevuje
suchem, které v létě zničilo značnou část úrody.
Společnost se konečně začíná dívat na klimatickou krizi
jako na něco, co nezmizí, když to budeme ignorovat. Jedním z důkazů může být třeba vyhlášení klimatické nouze
Evropským parlamentem. Od řešení nás ale dělí víc než
jen akceptování.

Magdaléna Hlaváčková
členka Fridays For Future ČR a organizátorka
středoškolských stávek v Hradci Králové

52

Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1.
2.
3.
4.

Místo koupání ve vaně se krátce sprchujte.
Vzdělávejte se o důležitosti oceánů a mořském životě.
Neoplachujte nádobí po vyndání z myčky.
Zřekněte se zbytečných plastů ﹘ sáčků, brček, tašek
a dalších.
5. Kupujte udržitelně chované a lovené ryby a mořské
plody.
6. Neznečišťujte vody toxickými látkami.
Co můžete udělat jako firma:
1. Snižte na minimum množství mikroplastů ve vašich
výrobcích.
2. Produkty vymýšlejte tak, aby se daly použít opakovaně.
3. Nevypouštějte do kanalizace nebezpečné látky.
4. Ujistěte se, že všechny zdroje, které využíváte, byly
získány s ohledem na životní prostředí a ekosystémy.
5. Vyvíjejte odpovědné produkty, při jejichž používání
nevznikají skleníkové plyny, které vedou k acidifikaci
oceánů.
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INSPIRUJTE SE VÝBĚREM KNIH NA
TÉMA ŽIVOT VE VODĚ

Give Up Plastic: A Guide to Changing the World, One Plastic Bottle
at a Time
Will McCallum

Proč se vám bude líbit: Někdy mohou rozhovory o etickém chování
a povědomí o naší spotřebě plastů
působit velmi esotericky. McCallum,
vedoucí oceánů v Greenpeace, shrnuje své vědecké poznatky, má však
schopnost psát o snižování spotřeby přátelským a realistickým způsobem. Místo toho, abyste cítili vinu za
každý aspekt vašeho životního stylu,
je to velmi povzbudivé čtení.

Blue Mind: The Surprising Science
That Shows How Being Near, in,
on, or Under Water Can Make You
Happier, Healthier, More Connected, and Better at What You Do
Wallace J. Nichols

Proč se vám bude líbit: Proč se po dni
stráveném na pláži cítíte naprosto
klidně, nebo proč pár délek v bazénu může obnovit vaši mysl? Nichols
kombinuje osobní příběhy s akademickou neurovědou, kde se podobným otázkám snaží přijít na kloub.
Připomíná čtenáři environmentální
nouzi, ve které se naše planeta momentálně nachází.

Mapa dobrých míst a dobrých nákupů, kde
pomůžete. Kam vyrazit za skvělou kávou do
sociálního podniku? Kde se najíst s ohledem na
planetu? Co nakoupit a čím zároveň podpořit
chráněnou dílnu? Tipy nejen z katalogu udržitelných
dárků členů Asociace, ale mnohem, mnohem víc.
Dobromappku jsme dali dohromady s Novým
Prostorem a mapovou platformou Mapotic.
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5 AKTIVISTEK,
KTERÉ BYSTE
MĚLI PRÁVĚ TEĎ
ZAČÍT SLEDOVAT
Od Kristal Ambrose, která pro mládež
pořádá tábory o znečištění plasty, až po
Archanu Anand, která se podílí na zásadním výzkumu v oblasti ochrany korálových útesů… Seznamte se s jejich každodenním životem i prací, kterou vykonávají
na podporu čtrnáctého globální cíle.

Bahamská pedagožka, ekologická vědkyně (se zaměřením na znečištění moře plasty) a potápěčka.
„Mým úkolem jako aktivistky je nyní udržet vládní zaměstnance odpovědné. Splnili tento závazek, což je skvělé. A budou se ho muset držet i nadále.“
Instagram: @bahamasplasticmovement

ASHA DE VOS

EMILY PENN

Srílanská mořská bioložka a průkopnice výzkumu modrých velryb v severním Indickém oceánu.
„Pro mě je Světový den oceánů úplně každý den. Jsem
buď v oceánu nebo v jeho okolí, a když ne, tak přemýšlím
o tom, jak mohu řídit změny.“
Instagram: @ashadevos

Velšská kapitánka a obhájkyně oceánů, věnuje se studiu
environmentálních problémů v nejodlehlejších částech
naší planety.
„My všichni sdílíme jeden oceán bez ohledu na to, odkud
pocházíme, takže se jedná o problém, který přesahuje
všechny politické hranice.“
Instagram: @missemilypenn

SHANNON SWITZER SWANSON

ARCHANA ANAND

Americká mořská sociální ekoložka, ochránkyně přírody
a fotožurnalistka pro National Geographic.
„Rybářské rodiny zachraňují mnoho věcí, dokonce získávají prázdné plastové lahve z pláže a používají je jako bóje.
Je mi ctí, že jsem svědkem jejich vynalézavosti a mohu se
od nich učit.“
Instagram: @shannonswitzerswanson

Indická vědkyně, bioložka a editorka časopisu Current
Conservation svou prací přispívá k zachování korálových
útesů.
„Andamanské a Nicobarovy ostrovy jsou ukázkou hojnosti
života na této planetě, přesto zůstávají vědecky neprozkoumané. Jsem vděčná lidem, kteří podpořili můj výzkum.“
Instagram: @arch_anand

KRISTAL AMBROSE, ZNÁMÁ TAKÉ JAKO KRISTAL OCEAN

Blue Hope: Exploring and Caring
for Earth‘s Magnificent Ocean
Sylvia A. Earle

Proč se vám bude líbit: Inspirující
fotografie nádherných oceánů, pláží
a korálových útesů. Jedná se převážně o vizuální knihu – skvělý doplněk
jakéhokoli konferenčního stolku –
která je kombinovaná krátkými esejemi od dr. Earle, která jako vědkyně
v 60. letech čelila sexismu a bitvě se
stereotypy.
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SDG 15 — ŽIVOT
NA SOUŠI
Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy,
potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit
degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1. Recyklujte a kompostujte. Rozdělováním odpadů do
příslušných kontejnerů snížíte množství skládek.
2. Sníh shrabujte ručně. Vyhněte se hlučným a neekologickým zařízením, které vypouští do ovzduší toxické látky.
3. Ploggujte. Při běhání nebo procházkách v přírodě i ve
městě sbírejte odpadky, které pak vytřiďte do příslušných kontejnerů.
4. Kupujte organické produkty a odmítejte ovoce a zeleninu ošetřené pesticidy, které ničí půdu.
5. Choďte častěji do přírody.
6. Nekupujte produkty vytvořené nebo ušité z ohrožených druhů zvířat.
Co můžete udělat jako firma:
1. Eliminujte jakékoli operace, které by mohly poškodit
či ublížit lidem nebo přírodě.
2. Nevypouštějte toxiny do ovzduší, do země (poškozují
půdu) ani do vody.
3. Vodní zdroje využívejte tak, abyste chránili ekosystémy a zabránili deforestaci a dezertifikaci.
4. Zajímejte se, odkud pochází vaše přírodní zdroje ﹘
např. dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů.
5. Ujistěte se, že do odpadů nevypouštíte jakékoliv látky, které by mohly narušit ekosystémy.
6. Svou činností nenarušujte zdraví kritických ekosystémů, jako jsou primární lesy nebo mokřady.
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UNILEVER ČR
Ahoj, krásné Česko
CIF není pouze známou čisticí značkou s dlouholetou
historií a ověřenou kvalitou, ale také značkou s jasným
posláním. CIF věří, že v zašlém světě není místo pro radost.
Naopak, v krásném domově a okolí se cítíme šťastnější.
A proto společně čistíme a odhalujeme krásu kolem nás,
od roku 2019 také v Česku a na Slovensku. V roce 2019
jsme už zašlou slávu navrátili pěti různým místům v Česku
a na Slovensku, a to parkům, sadům nebo altánku. Tato
veřejná prostranství jsme vytipovali díky aktivnímu zapojení Čechů a Slováků. Tím ovšem CIF nekončí, krásu bude
do našeho okolí vracet i nadále. I vy se můžete přidat
a hlasovat o jednotlivých projektech na stránkách ahojkrasnecesko.cz nebo ahojkrasneslovensko.sk.
Kontakt:
Magdalena Leimerová |
magdalena.leimerova@unilever.com
www.ahojkrasnecesko.cz #ahojkrasnecesko
MSD Czech Republic
MSD záleží na životním prostředí
V MSD se v roce 2019 rok rozhodli zapojit do projektu
Ukliďme Česko, takže bylo možné potkat 20. září 2019
více než 80 jejich dobrovolníků. Ve spolupráci s místní
neziskovou organizací Ukliďme Česko uklidili MSD dobrovolníci celkem 16 veřejných prostranství nacházejících
se v Praze a jejím blízkém okolí. Většina dobrovolníků si
vybrala lokalitu, kterou mají rádi, bydlí v jejím okolí či se
zde každý den prochází. Zbylé týmy si užívaly ploggingu

buď na cyklistických stezkách kolem Vltavy či Berounky,
nebo na stezkách naučných.
Výsledkem této iniciativy byl sběr přes 300 kg odpadu,
což MSD považuje za velký úspěch. Celá akce měla velmi
pozitivní ohlasy; MSD dobrovolníci se vesměs shodli na
tom, že to byl příjemně strávený den a pokud půjdou
zase do lesa, tak už jedině s rukavicemi a pytlem, do kterého by mohli případné odpadky hned sebrat.
www.msd.cz
Kontakt:
Kateřina Hamouzová | katerina.hamouzova@merck.com
www.msd.cz
OMEXOM GA Energo
Udržitelný event pro zaměstnance
Udržitelný event byl pojat jako sportovní den, v rámci
něhož si měli zaměstnanci společně zasportovat, pobavit se, dobře se najíst a napít, a to vše udržitelně a ve
volné přírodě. Už od počátku byl brán ohled na životní prostředí, proto se všichni na místo srazu dopravili
vlakem a do cíle, areálu tábora, došli pěšky. Na cestu byli
účastníci vybaveni plnitelnou lahví s vodou a svačinou
zabalenou v ekologickém papíře. Na místě bylo zajištěno
podávání občerstvení v nádobí z palmových listů nebo
cukrové třtiny, horké nápoje se servírovaly v šálcích ECO
cup a na chlazené nápoje si každý vyzvedl zálohovaný
kelímek. Připravit udržitelný event byla výzva, která se
setkala s velmi kladnou odezvou.

Penny Market
Penny uklízí Česko
Společnost Penny Market se v roce 2019 stala hlavním
partnerem akce Ukliďme Česko, která je součástí celosvětového dne World Cleanup Day. Podporuje tak globální úsilí o zlepšení životního prostředí na naší planetě.
V roce 2019 se do akce zapojili po celém světě dobrovolníci ze 169 zemí.
V rámci akce se na 504 místech Česka od pátku do neděle sešlo 11 600 dobrovolníků, z nich 6 200 dětí, kteří
z přírody sesbírali na 120 tun odpadu. Jedním z míst,
v jejímž okolí uklízeli, byla prodejna Penny v pražských
Kobylisích. Na 30 dobrovolníků, včetně dětí, zde za čtyři
hodiny vysbíralo z nedalekého Čimického háje na 50 pytlů odpadu.
Penny Market poskytl dobrovolníkům zázemí a občerstvení na svých prodejnách v Praze, Brně, Ostravě a Novém Bydžově. Celkem se jen na těchto čtyřech místech
sešlo 130 dobrovolníků a v okolí prodejen našli a uklidili
2,5 tuny odpadu.
„Je smutné, když vidíte, jak se lidé ke svému okolí chovají.
Našli jsme nejen rozbité kusy nábytku, umyvadlo, kabelky,
pneumatiky, ale také spousty plastů a pytle s běžným domácím směsným odpadem.“

Tomáš Kubík
manažer komunikace a tiskový mluvčí Penny Market s.r.o.
www.penny.cz

Kontakt:
Marcela Šmídová | marcela.smidova@gaenergo.cz
www.gaenergo.cz
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SKVĚLÝCH DOKUMENTŮ
O PŘÍRODĚ

G RA F I C K É
A R E K L A M N Í ST U D I O

Pokud se chcete pokochat krásami přírody a zároveň se vzdělat o problémech, kterým naše planeta čelí, doporučujeme vám
zhlédnout některý z těchto vybraných dokumentů.

01.

NAŠE PLANETA / OUR PLANET
Přírodovědec David Attenborough a Světový fond na ochranu zvířat se podíleli na tvorbě
osmidílné série Naše planeta dokumentující obrovskou různorodost života na Zemi. Každý díl
zachycuje scény z různých biotopů naší planety, od ptáků dělajících salta ve vzduchu po mrože
padajícího z útesu. Dokument se soustřeďuje nejen na krásy planety, ale také poukazuje na
devastující důsledky lidské činnosti.

02.

THE IVORY GAME
Tento dokument zpracovává problematiku obchodování se slonovinou a upozorňuje na přímé
důsledky – vyhynutí slonů. Film se zaměřuje na gangy a pytláky v Africe, kteří jsou díky vysoké
poptávce z Číny a stoupajícím cenám slonoviny stále motivováni k pytlačení. Sloni se tak stávají čím dál více ohroženým druhem.

03.

PLANETA ZEMĚ / PLANET EARTH
Planeta Země I. a II. jsou dokumentární klasikou, která je nyní dostupná i na Netflixu. Dokument
namluvil David Attenborough. Filmy zachycují ty nejúžasnější přírodní momenty, od mláďat
leguána mořského unikajících před vražedným hadem až po laxní medvědy drbající se o stromy.

04.

VIRUNGA
Dokumentární film Virunga zachycuje zoufalou situaci čtyř strážců parku, kteří se snaží chránit
národní park Virunga před pytláky, protivládními povstalci a těžařským průmyslem. Jedním
z protagonistů je Andre Bauma, který se snaží zachránit horské gorily, jedny z posledních svého druhu na světě.

05.
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NEOBYČEJNÁ PLANETA / ONE STRANGE ROCK
Pokud preferujete méně klasické zpracování, nevynechte dokument Neobyčejná planeta, jenž
prezentuje život na Zemi očima osmi astronautů. Dokument je namluven hercem Willem
Smithem a ukáže vám nový pohled na planetu Zemi.
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Myslíte na životní prostředí a podílíte se na mnoha
ekologických projektech. Ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze jste tento podzim zorganizovali festival Eko-Logika s výstavou Klima 360°. Jak
vnímáte tato témata v rámci českého prostředí?
Jsem v Česku teprve pár měsíců, ale už jsem měl možnost seznámit se s českými lidmi i prostředím a věřím,
že tento festival má potenciál přilákat české návštěvníky.
Češi obecně mají rádi přírodu a umisťují se na prvních
místech v žebříčku recyklace odpadů, což je jasný důkaz,
že ekologie je u vás vnímána jako důležité téma. Možná, že globální klimatické problémy mezi vaší populací
ještě tolik nerezonují, ale důležité je mít možnost celému tomu kontextu klimatických změn porozumět a mít
dostatek relevantních informací. Dobře vzdělaná společnost je klíčem k dalšímu rozvoji. I z těchto důvodů Hello
bank! a celá skupina BNP Paribas podporuje projekty
jako je festival Eco-Logic.

JAK VYPADÁ
UDRŽITELNÁ
BANKA
rozhovor s Brunem Leroux

Společnost Hello bank! se začátkem září
stala 300. členem Asociace společenské
odpovědnosti. Generální ředitel Bruno
Leroux v rozhovoru vysvětluje, co dělá
Hello bank! v oblasti udržitelnosti.
Hello bank! rozvíjí své aktivity společenské odpovědnosti ve čtyřech hlavních oblastech. Můžete je čtenářům magazínu Listí představit a více přiblížit?
Určitě a velmi rád. V souladu se strategií naší mateřské
skupiny BNP Paribas pracujeme na čtyřech hlavních pilířích CSR programu. Jsou to ekonomika, ekologie, společnost a podpora zaměstnanců.
V ekonomické oblasti se jakožto finanční instituce
samozřejmě soustředíme na zlepšení obecné finanční
gramotnosti a zásad zodpovědného úvěrování. Jedná
se o soubor pravidel poskytování půjček, spravedlivou
a transparentní nabídku s přidanou hodnotou pro naše
klienty a úsporu jejich peněz.

Do udržitelných aktivit zapojujete také vaše zaměstnance. Společně s mistrem světa, vodním slalomářem
Jirkou Prskavcem, jste byli ploggovat a uklízet Petřín.
Jste také fanoušek tohoto eco-friendly trendu?

Už jste zmínil, že vaše mateřská společnost je BNP Paribas, která je zároveň jedním z největších světových
podporovatelů trvale udržitelného rozvoje. Na jaké
oblasti se ta zaměřuje?
BNP Paribas jako přední evropská banka má svoji CSR
strategii plně sladěnou s cíli OSN pro udržitelný rozvoj.
Zaměřuje se zejména na šest oblastí: vývoj produktů
s pozitivním dopadem na hospodářský růst, ochranu
lidských práv a biosféry, zachování klimatu a přírodních
zdrojů, finanční začlenění znevýhodněných skupin obyvatel, etickou odpovědnost a rozmanitost spolu s edukací vlastních zaměstnanců.

Nyní už samozřejmě ano. Ale upřímně musím přiznat,
že plogging, jak se nazývá tato aktivita kombinující běh
a čištění městské zeleně, pro mě byl zcela nový. Nicméně to považuji za velmi dobrý nápad, jak spojit sportovní
zálibu s užitečnou činností v naší lokalitě. Jirka Prskavec
je náš sportovní ambasador a jsem opravdu rád, že si ve
svém nabitém programu našel čas a společně s námi
trochu pomohl snížit znečištění v Praze. Doufám, že tato
ekologická akce bude zajímavá i pro naše klienty, kteří
jsou na příštích akcí vítáni.

Slogan vaší společnosti je „Banka, která myslí na lidi”.
Hello Bank! je společensky aktivní také v pomoci
znevýhodněným a hendikepované osobám, seniorům
nebo dětem z dětských domovů. Vybavíte si některý
váš projekt v Česku, který znevýhodněným pomáhá
a který vás osobně obzvlášť zaujal?
Většinu projektů v této oblasti podporujeme dlouhodobě
a mají své kořeny v době, kdy jsme na českém trhu působili ještě pod značkou Cetelem, tj. od roku 1996 do roku
2017. Jedná se například o Projekt Šance, Nadační fond
KlaPeto, Nadace Jedličkova ústavu, Zajíček na koni nebo
Dětský domov Ledce. Z novějších projektů mne osobně
zaujala podpora aplikace Cash Reader, díky které mohou
zrakově postižení či nevidomí lidé „číst“ hodnotu bankovek — aplikace je schopna rozpoznat 75 světových měn
ve 30 jazycích.
Jaký máte vy osobně vztah k udržitelnosti a k dárcovství?
Osobně si myslím, že podpora udržitelného rozvoje není
jen občasné darování či jiné jednorázové akce. Jedná se
o celkový přístup k životu a zapojení smysluplných aktivit
do našeho běžného života. Způsob financování, sdílení,
opětovné použití věcí, omezení spotřeby či plýtvání, mobilita… to vše můžeme mít na paměti každý den, každý
z nás. Udržitelnost je také o upřímnosti a autentičnosti.
To s sebou logicky přináší i nedokonalost, pochybnosti
a neustálý prostor pro zlepšení. Tuto filosofii se snažím
aplikovat nejen v práci, ale i doma. Věřím, že já i moje
rodina jsme na dobré cestě. :)

Naše hlavní priority v ekologickém směru jsou udržitelný
růst, snižování uhlíkové stopy, recyklace odpadu nebo
třeba podpora alternativních způsobů mobility. Patří
sem i podpora sdílených kol, kde jsme v roce 2018 díky
jízdám placených Hello bank! pomohli ušetřit 62 tun
emisí CO2.
Náš sociální pilíř je založen na dlouhodobém partnerství
s mnoha menšími, méně známými charitativními organizacemi, které se starají zejména o znevýhodněné děti
nebo hendikepované osoby. Snažíme se pomáhat tam,
kde jsou naši klienti, a pracovat s lokálními specifiky.
V roce 2016 jsme spoluzakládali nadaci pro znevýhodněné sportovce s názvem Wannado pomáhá. Naplňujeme
také vizi aktivního životního stylu celých rodin, např.
podporou sportovního festivalu pro děti.
A nesmím zapomenout ani na naše zaměstnance a jejich
další rozvoj nad rámec standardních zaměstnaneckých
výhod. Jsem rád za ekologické projekty a změny v našem
pracovním prostředí a také za to, že interní komunita
sdružuje zaměstnance s láskou ke sportu. Nezáleží na
tom, zda jste CEO nebo pracujete jako specialista v call
centru, v této Hello komunitě jsme si všichni rovni a já
osobně si s kolegy rád zaběhám během obědové pauzy.
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SEZNAMTE SE:
4 MLADÍ MÍROVÍ
AKTIVISTÉ NOVÉ
GENERACE

SDG 16 — MÍR,
SPRAVEDLNOST
A SILNÉ INSTITUCE
Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný
rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1. Využijte svého práva zvolit si představitele země
a místní komunity.
2. Vystupujte veřejně, zapojujte se do iniciativ, zajímejte
se o veřejné dění, podporujte petice a dohody.
3. Buďte informovaní, sledujte místní zpravodajství.
4. Naučte se znát a vyžadovat dodržování lidských práv.
5. Buďte tolerantní k ostatním.
6. Odmítejte korupci a zneužívání moci.
7. Respektujte jiné národy a náboženství.
Co můžete udělat jako firma:
1. Podnikejte eticky a společensky odpovědně.
2. Zařaďte do svého podnikání aktivity, politiky a přístupy, které jsou v duchu mezinárodního práva.
3. Zajímejte se o dynamiku trhu a o jeho možná ohrožení (netransparentnost, slábnoucí instituce).
4. Zajistěte zaměstnancům pravomoc vyjadřovat nespokojenost s neetickým chováním, nerovným zacházením nebo porušováním práv.
5. Umožněte zákazníkům, aby měli pravomoc se vyjadřovat k potenciálně škodlivým aspektům produktů,
a řešte tyto obavy dostatečně.
6. Plaťte ve správný čas daně a poplatky. Podáváním
zpráv o svých financích společnost podporuje snahy
o rozvoj zodpovědných a transparentních institucí.
7. Podávejte pravidelně zprávy o činnosti vaší firmy
a zveřejňujte informace, které lidé potřebují k životu.

- SDG 16 -

a dalších kulturních akcí.
Hlavní myšlenky konference, včetně videozáznamů
a fotografií, si můžete prohlédnout na sociálních sítích
a webových stránkách Nadace Forum 2000.
www.forum2000.cz | www.facebook.com/forum.2000
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (SUZ
MV) je organizační složka státu, jež spadá do působnosti
prvního náměstka ministra vnitra. Náplní práce SUZ MV
je především provoz zařízení sloužících k realizaci části
azylové, migrační a integrační politiky státu.
SUZ MV působí na mnoha místech ČR. V konkrétních
lokalitách se snaží aktivně působit na tamní komunitu,
udržovat dobré vztahy a aktivně spolupracovat s místními samosprávami. Celkově klade důraz na realizaci aktivit, které přispívají k udržitelnému rozvoji. SUZ MV usiluje
v personální oblasti o genderovou i věkovou korektnost
a snaží se kontinuálně a kvalitně vzdělávat své zaměstnance. V rámci prointegračních aktivit se snaží působit
i na své klienty z řad žadatelů o mezinárodní ochranu,
držitelů mezinárodní ochrany i zajištěných cizinců.

EMMA GONZALEZ
20 let, Florida, Spojené státy americké

PAYAL JANGID
17 let, Rádžasthán, Indie

Emma se s ostatními spolužáky schovávala v temné
komoře, zatímco střelec útočil na lidi v její střední škole
v Parklandu v roce 2018. Přežila, ale 17 nevinných lidí ne.
O čtyři dny později přednesla na Floridě silnou emotivní
řeč na demonstraci proti zbraním a brzy se stala jednou
z nejvýraznějších tváří protestu. Na svém Twitteru stále
hovoří o násilí a objevila se na obálce časopisu TIME. Spoluzakládala mládežnické hnutí March for Our Lives.
Instagram: @emmawise18

Po úniku ze života dětské otrokyně v Dillí se Payal stala
ve věku 14 let advokátkou za vzdělání dívek a aktivně
vystupuje proti dětskému manželství. Sama odmítla být
dětskou nevěstou, nesouhlasila s rozhodnutím rodičů
a úspěšně zabránila manželství. Začátkem roku 2019 jako
první Indka v historii získala ocenění Goalkeepers Global
Goals Changemaker, které oslavuje aktivisty podporující
17 globálních cílů.

BRANDON WOLF
18 let, Florida, Spojené státy americké

KELVIN DOE
23 let, Sierra Leone, západní Afrika

Během druhé nejhorší hromadné střelby v historii USA
v LGBTQ+ klubu v Orlandu se Brandon schoval v koupelně a útok přežil, ale jeho nejlepší přítel a 48 dalších ne.
Po útoku založil projekt Dru, který má za cíl podporovat
LGBTQ+ mládež a bojuje za rovnost a přijetí ve světě.
Projekt rozdal více než 30 000 dolarů na vysokoškolských
stipendiích a 5 000 dolarů na drobných grantech.
Instagram: @brandonjwolf

Kelvin strávil dětství během občanské války v Sieře Leone.
Válka skončila, když mu bylo šest. I když neměl žádné technické vzdělání, začal v pouhých 11 letech pracovat se starou
elektronikou, aby pomohl vyřešit místní problémy. Ve 13 letech vyráběl vlastní baterie na napájení světel v místních
domácnostech. Přednášel na Harvardské univerzitě a je
čestným členem rady Emergency USA, která poskytuje
lékařskou a chirurgickou péči obětem války a chudoby.
Instagram: @kelvinbdoe

Kontakt:
Tereza Vosáhlová | tvosahlova@suz.cz
www.suz.cz

Nadace Forum 2000
Společně pro demokracii a lidská práva
V říjnu 2019 proběhla již 23. konference Forum 2000,
tentokrát s názvem „Jak obnovit naděje roku 1989“. Na
akci dorazilo přes 900 účastníků z více než 80 zemí světa.
Diskuze a pracovní setkání analyzovaly výzvy, jimž společnost v posledních 30 letech čelí, a hledaly způsoby, jak
obnovit ducha odpovědnosti a posílit demokracii. Taktéž
se zaměřily na vliv současných světových aktérů a globálních trendů a jejich dopad na naši společnou budoucnost v příštích 30 letech. Konferenci doplnil doprovodný
program Festival demokracie, jehož program vznikl ve
spolupráci s partnerskými organizacemi a nabídl široké
veřejnosti přes 50 různých diskuzí, projekcí, workshopů
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CHEP, Unilever, Penny
Partnerstvím k udržitelné logistice

SDG 17 —
PARTNERSTVÍ KE
SPLNĚNÍ CÍLŮ
Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit
prostředky pro jeho uplatňování
Co můžete udělat jako jednotlivec:
1. Objevujte a sdílejte Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).
2. Podporujte ty, kteří spojují společnost.
3. Zapojte se na pozici dobrovolníka do různých akcích
ve své komunitě.
4. Podělte se s ostatními o svých zkušenostech z naplňování Cílů udržitelného rozvoje.
5. Sdílejte dobré příklady z praxe a úspěchy ostatních.
Co můžete udělat jako firma:
1. Vytvářejte a rozvíjejte globální partnerství pro udržitelný rozvoj.
2. Sdílejte své zkušenosti s ostatními.
3. Implementujte do strategie firmy naplňování
Cílů udržitelného rozvoje a bavte se o možnostech
jejich implementace i se svými dodavateli a ostatními firmami.
4. Udržujte partnerství mezi vaší firmou, vládními institucemi a občanským sektorem.
5. U špatných vztahů partnerství se snažte o jejich nápravu a narovnání.

Efektivní logistika se dnes řadí k pilířům programů
udržitelnosti největších hráčů spotřebního trhu.
Významně roste i role kolaborativních projektů, v nichž
své know-how v oblasti dodavatelských řetězců sdílejí
výrobní a maloobchodní společnosti s dodavateli
logistických služeb. Příkladem z českého trhu je více
než 15 let trvající partnerství společností Unilever, Penny
a CHEP.

FlixBus
Za udržitelnou mobilitou FlixBusem do Dánska
V půlce října se zástupci čtyř českých měst a několik
novinářů vrátilo z exkurze do Dánska, kde si prohlédli
příklady řešení veřejného prostoru a (cyklo)infrastruktury a setkali se s odborníky na dopravu, ať už ze strany města, neziskovek nebo konzultačních společností.
Exkurze byla odměnou za úspěch v soutěži Cykloměsto
roku 2019, kterou pořádal spolek Auto*Mat ve spolupráci
s Velvyslanectvím Dánského království v ČR a dopravcem
FlixBus. FlixBus je poskytovatel dálkové přepravy, pro
něhož je udržitelná mobilita stěžejním tématem a který
se do roku 2030 zavázal k uhlíkové neutralitě. Ve většině
zemí je cestování FlixBusem nebo vlaky FlixTrain již nyní
tím nejšetrnějším způsobem, jak se přepravit na větší
vzdálenosti. FlixBus svým cestujícím také nabízí možnost
kompenzovat emise CO2 vyprodukované na cestě.
Kontakt:
Martina Čmielová | pr@flixbus.cz
www.flixbus.cz
HERO CLAN
HERO CLAN hledá, ale i nabízí své hrdiny!
HERO CLAN propojuje neziskové organizace s expertními dobrovolníky. Vznikem tohoto partnerství šetří neziskovkám čas i peníze a zároveň šíří myšlenku, že dobrovolnictví je normální, a motivuje veřejnost k zapojení.
V rámci „klanu“ vznikla neveřejná databáze expertních
dobrovolníků, kteří jsou dle svých preferencí propojováni s neziskovými organizacemi na základě konkrétních
požadavků ze strany těchto organizací. Čili s těmi, které
právě tyto dobrovolníky („hrdiny“) potřebují. Obě strany
tak získávají možnost navzájem si pomoct, inspirovat se
a načerpat od sebe novou motivaci i energii.
HERO CLAN za 2,5 roku své existence touto cestou dopomohl neziskovému sektoru k 4 200 hodinám odborné
práce v hodnotě přes 1 500 000 Kč. V databázi je zapsaných přes 1 000 hrdinů. Neváhej a přidej se k nim!

CHEP je globální lídr v poskytování poolingových – cirkulárních – řešení pro dodavatelský řetězec. Disponuje více
než 120 miliony vlastních modrých palet a sítí 220 servisních středisek jen v Evropě. Na tuzemském trhu služeb
CHEP využívá na 200 mezinárodních i lokálních značek.
Stěžejní myšlenka poolingu, tedy maximálně účinná
distribuce způsoby s minimem dopadů na životní prostředí, odpadu, emisí CO2 i provozních nákladů, souzní
s koncepcí udržitelného rozvoje jak na straně společnosti
Unilever, která celosvětově patří k největším dodavatelům výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů, tak u řetězce Penny, jenž provozuje nejširší
síť regionálních prodejen v České republice.
Spojení tří subjektů zajišťuje, že produkty se od výrobce
ke koncovým zákazníkům dostávají včas, nejrychlejší
možnou cestou bez zbytečných prázdných kilometrů a veškeré palety potřebné pro jejich přepravu jsou
spravovány s ohledem na šetrné zacházení se dřevem
i dřevním odpadem.
Konkrétní výsledky v oblasti udržitelnosti logistiky dodává za Unilever Pavel Hampejs, Supply Chain Manager
společnosti pro Česko a Slovensko: „Od roku 2010 jsme
globálně dosáhli 38% zlepšení naší efektivity CO . Stojí za
tím snížení počtu ujetých kilometrů, zamezení plýtvání
cestami a přechod na ekologičtější možnosti dopravy.“
A celá synergie CHEP, Unilever a Penny ilustruje, jak
inovativní řešení v běžném provozu pomáhají formovat
efektivnější, udržitelnější dodavatelské řetězce s přidanou hodnotou pro celou společnost.

Kontakt:
Veronika Kovářová | veronika@heroclan.cz
www.heroclan.cz
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ANKETA S VYSLANCI
DOBRÉ VŮLE MINISTRA
ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
TOMÁŠE PETŘÍČKA
S šířením dobrého jména Česka ve světě
bude Ministerstvu zahraničních věcí nově
pomáhat trojice Vyslanců dobré vůle.
„Tento čestný titul by měl lidem, kteří už se dokázali v oblasti svého zájmu výborně etablovat, otevřít další dveře při
šíření povědomí o tom, kdo jsou Češi, v čem jsme dobří, jak
pohlížíme na některé problémy, nebo třeba naopak uvádět některé mýty o České republice na pravou míru.“

Tomáš Petříček
ministr zahraničních věcí České republiky
Martina Ptáčková, světová šampionka v kickboxu
Co pro vás tato nová role osobně znamená?
Velmi si vážím důvěry, kterou ve mě pan ministr Petříček
a Ministerstvo zahraničních věcí vložilo. Reprezentovat
Českou republiku je pro mě nesmírná čest, ale i závazek. Slibuji, že se budu snažit o co nejlepší zastupování,
a věřím, že se nám společnými silami podaří dosáhnout
nemalých cílů. Ráda bych se věnovala oblasti dětí a žen.
Jaké jsou vaše plány, jak tuto roli plánujete naplňovat?
Na celém světě se odehrávají nejrůznější křivdy a nepravosti. Nežijeme v růžovém světě, a tak bychom tyto věci
neměli přehlížet. V dnešním světě se moc nenosí pomáhat druhým. Lidí se uzavírají do svých bublin a snaží
se problémy druhých přehlížet. V rámci své funkce se
zaměřím například na problematiku domácího násilí, boj
proti šikaně, pomoci znevýhodněným osobám, podporu
krajanů žijících mimo ČR a další.
Věřím, že svou činností podpořím dobré jméno České
republiky.
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Yemi A.D., choreograf, výtvarný umělec, umělecký
režisér a performer

Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti

Co pro vás tato nová role osobně znamená?

Co pro vás tato nová role osobně znamená?

Je pro mě čest mít tu možnost reprezentovat Českou
republiku a její hodnoty v zahraničí. Dělám to celý život
při svých cestách, ať už jako umělec, choreograf nebo
během svých dobročinných misích na pomoc mladým
lidem a dětem v rozvojových oblastech. Titul vyslance dobré vůle mi navíc umožní jednoduché propojení
s ambasádami, Českými centry a rozsáhlou strukturou
Ministerstva zahraničních věcí. Vím, že Česká republika
má světu spoustu co nabídnout, jen někdy k tomu chybí
ti správní „překladatelé“ a „spojovači“, kteří jsou aktivní
v daných průmyslech. V mém případě nejde jen o zábavní, ale především o kreativní průmysl, nástroje marketingové komunikace a propojení s výzkumem, vědou
a technologiemi. Zároveň se již řadu let věnuji tematice
Cílů udržitelného rozvoje a jako SDGs ambasador vidím
úžasné příležitosti ve vzájemné inspiraci fungujícími modely napříč světem.

Vážím si toho jako ocenění své práce a aktivit Asociace
společenské odpovědnosti, které v Česku od roku 2016
aktivně rozvíjí témata SDGs. Skrze čestný titul vyslankyně
je mým úkolem šířit dobré jméno České republiky i za
hranicemi naší země, právě v kontextu Agendy 2030.
Brzy po jmenování jsem měla tu čest vystoupit se svým
projevem na půdě OSN na Fóru OSN k byznysu a lidským
právům v Paláci národů v Ženevě. Sdílela jsem naše zkušenosti v oblasti SDGs a Cen SDGs, unikátního ocenění
za naplňování globálních cílů, které se stalo inspirací pro
další země. Byla to pro mne obrovská zkušenost a věřím,
že opět brzy bude příležitost naše projekty a aktivity na
podporu SDGs prezentovat za hranicemi naší země.

Jaké jsou vaše plány, jak tuto roli plánujete naplňovat?
Každý měsíc přednáším lidem z různých oborů, na konferencích či školách v metropolích jako jsou New York,
Moskva, Londýn nebo Berlín na témata „Budoucnost kreativity“, „Millennials“ či „Disruptoři exponenciální doby“.
Součástí seminářů jsou i případové studie mého týmu,
které minulý rok získaly osm mezinárodních ocenění, ale
i jiné úspěšné české počiny, které mají ambice přesáhnout hranice. Zároveň se věnuji dobročinným projektům
v Indii, Indonésii, Nigérii, ale i u nás v Česku. Projekty se
zaměřují na mladé lidi a děti a většinou jim umožňují přístup ke vzdělání či jim otevírají dveře pro klíčové životní
zkušenosti. Cílem je, aby tito lidé mohli měnit k lepšímu
vlastní komunity a regiony přímo doma.

Jaké jsou vaše další plány – jak tuto roli plánujete
naplňovat?
Na rok 2020 máme společně s Ministerstvem zahraničních věcí a panem ministrem připravenou celou řadu
zajímavých projektů i strategické plány. Už se nemůžu
dočkat, až je společně představíme veřejnosti. Navíc v září
poletíme s českou delegací do New Yorku obhájit světové
prvenství v Global Goals World Cup. V roce 2020 se také
více zaměříme na komunikaci změny klimatu. Změna klimatu je obrovský problém dnešní společnosti, stejně tak
jako dezinformace, které se kolem ní dějí a dokáží manipulovat celé národy, což mne obrovsky děsí.
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BALÍČEK ČLENSTVÍ
Staňte se naším členem
a podpořte tak spolupráci mezi
sektory v Česku
Asociace společenské odpovědnosti je největší
iniciativou společenské odpovědnosti (CSR)
a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v Česku.
V rámci své unikátní vize tvoří největší CSR platformu
u nás. Hájí zájmy 320+ členů z řad korporátního,
neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem
zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a SDGs.
Prostřednictvím aktivního dialogu se státem A-CSR
významně ovlivňuje a vytváří CSR politiku a agendu
udržitelného rozvoje v Česku.
Od roku 2017 uděluje prestižní Ceny SDGs, unikátní
ocenění za naplňování globálních cílů OSN v Česku. Jako
národní ambasador od roku 2016 zastřešuje významný
mezinárodní svátek dárcovství, Giving Tuesday, a rozvíjí
tak kulturu dárcovství v Česku.
Ve spolupráci se svými členy do Česka přináší další
globální iniciativy, jako například Plogging Česko, ecofriendly aktivitu kombinující běh a sbírání odpadků.
Jako národní partner United Nations Global Compact do
Česka přináší globální know-how největší platformy
udržitelného podnikání na světě pod patronátem OSN.
Ve spolupráci s členskými organizacemi a partnery tak
transformuje celosvětové strategie do lokálních projektů.
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Všechny aktivity jsou možné jen díky členským
příspěvkům, které jsou hlavním zdrojem našeho
financování. Děkujeme proto všem členům, kteří naši
činnost podporují. Pokud i vy fandíte spolupráci napříč
soukromým, neziskovým, vzdělávacím a veřejným
sektorem, staňte se členy a pomozte nám dále rozvíjet
společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v Česku.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
Hlavní výhody pro naše členy:
.	
Publicita na našem webu, sociálních sítích, newsletteru a během našich akcí.
. Nové kontakty a možnost spolupráce na projektech
napříč naší členskou komunitou.
. Možnost aktivně se účastnit našich členských akcí
a spoluvytvářet je.
. Podpora a inspirace během vytváření a hodnocení
vlastních CSR strategií.
Chcete se dozvědět více?
Napište nám na info@a-csr.cz.

