Výroční zpráva
za rok 2019
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Úvodní slovo
Rok 2019 byl pro Asociaci společenské odpovědnosti (A-CSR) rokem, kdy do platformy přibylo historicky nejvíc nových subjektů od začátku našeho fungování v roce 2013, a to celkem 66.
Ke konci prosince 2019 tak Asociace zastřešovala na 321 členů z řad firem, veřejného, neziskového i vzdělávacího sektoru a ze sociálních podniků se zájmem o společenskou odpovědnost
a udržitelnost.
Takový zájem ukazuje několik důležitých trendů: společenská odpovědnost (CSR) se postupně stává klíčovou při vytváření pracovních strategií, byznys plánů nebo vývoji nových produktů
či zakládání start-upů; roste potřeba společnosti aktivně se podílet na lepším, smysluplnějším,
ohleduplnějším životě na planetě v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) a v neposlední řadě nárůst členské základny značí, že poslání Asociace má
smysl a že se nám naše vize daří naplňovat.
Díky důvěře více než 320 členů se Asociace společenské odpovědnosti stala největší iniciativou
společenské odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje v Česku a získává tak silný hlas promlouvat do CSR i SDGs agendy, a pomáhat tak měnit Česko i svět k lepšímu. A za to patří všem
našim členům mé veliké poděkování a zároveň příslib, že budeme s pokorou hranice našich
společných zájmů posouvat ještě dál.
V roce 2019 jsme zorganizovali již třetí ročník naprosto unikátního ocenění za naplňování globálních cílů – Ceny SDGs 2019. Tentokrát se speciální kategorií pro rovnost mužů a žen. Do Česka
jsme zároveň v rámci SDGs přivedli vůbec poprvé jedinečný světový fotbalový turnaj žen za globální cíle: Global Goals World Cup Prague. Zorganizovali jsme šest CSR členských akcí na různá
aktuální témata. Podařilo se nám nadchnout další běžce-sběrače do aktivity Plogging Česko,
kterou v Česku zastřešujeme. Stali jsme se partnerem Sbírky potravin. Vytvořili jsme mapu dobrých míst pro dobré nákupy s názvem Dobromappka. Pod hlavičkou Asociace proběhl v Česku
počtvrté světový den dárcovství Giving Tuesday, při kterém padly všechny dosavadní filantropické rekordy. A to není zdaleka vše, jak se přesvědčíte v této výroční zprávě.
Události, úspěchy a ukázky úžasné spolupráce napříč sektory v roce 2019 v mnohém daleko
předčily některé naše původní představy, očekávání a přání. Právě díky spolupráci nás všech můžeme společně proměňovat naše životy společensky odpovědnějším a udržitelnějším směrem.
Děkuji vám, čtenářům této výroční zprávy, našim partnerům, členům a podporovatelům, že
máte zájem o důležitá témata, která se odráží ve vizích, práci a výsledcích Asociace společenské odpovědnosti.
				
				

Lucie Mádlová
zakladatelka a výkonná ředitelka
Asociace společenské odpovědnosti

Asociace společenské
odpovědnosti v číslech
Asociace společenské odpovědnosti je platformou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs)
v Česku. V rámci unikátní vize tvoří největší platformu svého
druhu v Česku.

321

66
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Počet členů Asociace
ke konci roku 2019.

Tolik nových členů
vstoupilo do platformy
Asociace v roce 2019.

Celkový počet sektorů,
které propojujeme a zastřešujeme: firmy, veřejný
sektor, neziskový sektor,
sociální podniky, vzdělávací
sektor a jednotlivci.

V roce 2019 jsme
uspořádali třetí ročník
Cen SDGs.

213

144

17

Počet přihlášených projektů do Cen SDGs 2019.

Celkový počet hráček rozdělených
do 18 týmů, které se zapojily do historicky
prvního Global Goals World Cup Prague 2019.

Tolik je Cílů udržitelného
rozvoje OSN (SDGs).

71

280+

Bezmála 71 milionů korun
se podařilo vybrat v rámci
čtvrtého ročníku světového
dne dárcovství Giving Tuesday.

Více než tolik aktualit, článků, rozhovorů
a reportáží na témata z oblasti společenské
odpovědnosti, udržitelnosti a Cílů udržitelného rozvoje jsme vydali v roce 2019
na našem webu.

10 000+
Více než tolik sledujících
mají naše profily na sociálních sítích (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram).

Události roku 2019
Leden

Únor

• Novoroční CSR
jízda našich členů
do Plzně

• Debata o korupci
konaná v pražském DOX

Květen

Červen

• Jarní Sbírka potravin
• Global Goals World
Cup Prague
• Ceny SDGs 2019

Září
• Workshop Giving
Tuesday: zaměstnanecké sbírky
• Plogging Česko
v rámci World
CleanUp Day

• Nejudržitelnější
CSR snídaně
• Vydání magazínu
A-CSR Listí
(1. pololetí)

Říjen
• Udržitelné
vinobraní
v Kutné Hoře

Březen
• Otevření první komunitní kuchyně potravinové
banky ve Zdibech

Červenec
• Průzkum: Povědomí
o SDGs v Česku

Listopad
• Společensky odpovědný
networking: „Společnost 5.0“
• Workshop Giving Tuesday:
jak pracovat s influencery
• Vydání brožury k Cenám
SDGs 2019
• Podzimní Sbírka potravin
• Fórum udržitelného rozvoje

Duben
• Plogging Česko v rámci Ukliďme svět,
ukliďme Česko
• Setkání kapitánek Global Goals World
Cup Prague
• CSR veganský brunch a zelené Velikonoce
• Průzkum: Trendy ve stravování v Česku

Srpen
• CSR snídaně na Střeše Lucerny
• Katalog odpovědných dárků
členů A-CSR
• Spuštění aplikace Dobromappka

Prosinec
• Giving Tuesday 2019
• Průzkum: Češi a dárcovství
• Vydání magazínu A-CSR Listí
(2. pololetí)

CSR snídaně,
akce a projekty
Každoročně pořádáme pro naše členy pravidelné akce na nejrůznější témata CSR, udržitelnosti, globálních cílů nebo aktuálních společenských trendů. Kromě inspirativních řečníků
všechny účastníky pokaždé obohatí vzájemný networking napříč odvětvími – od byznysu přes neziskový či státní sektor až
po vzdělávací instituce.

Novoroční jízda za zero
waste sušenkami (LEDEN)
Společné akce Asociace v roce 2019 odstartovala 15. ledna novoroční CSR jízda do Plzně a ukázka skvělé spolupráce po úspěšném
propojení členů uvnitř naší platformy, a to konkrétně Plzeňského
Prazdroje a Biopekárny Zemanka. Do plzeňského pivovaru a zpět
dopravil desítky účastníků další člen Asociace FlixBus. Všichni měli
možnost vůbec poprvé ochutnat zero waste sušenky upečené
z pivovarského mláta, které zbývá při vaření piva. Spolupráce našich dvou členů s velkým potenciálem se vydařila a z počátečního
experimentu vznikly sušenky ve slané i sladké variantě, které jsou
v současnosti k prodeji v běžných obchodních řetězcích.
VÍCE ZDE.

Debata o korupci (ÚNOR)
V únoru jsme ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci
uspořádali debatu na téma Oznamovatel – hrdina, nebo práskač?
O otázkách spojených s korupcí uvnitř firem, jejím odhalováním
a možných následcích debatovali 19. února v pražském DOXu zástupci odborníků, například Jiří Kapras z Ministerstva spravedlnosti,
politolog Michael Romancov nebo whistleblower, tedy oznamovatel
korupce, Ondřej Závodský. VÍCE ZDE.

Otevření první komunitní
kuchyně v Česku (ÚNOR)
Společně s Gastrokroužkem kolem herce a našeho SDG ambasadora Lukáše Hejlíka jsme 26. února otevřeli úplně první komunitní
kuchyň v Česku, která se nově stala součástí Potravinové banky
Prahy a Středočeského kraje. Dopolední brunch připravovali výhradně ze surovin potravinové banky kuchaři Gastrokroužku, a to
přímo pro klienty banky – matky samoživitelky, lidi bez domova
nebo osamělé seniory. VÍCE ZDE.

Kick-off Global Goals World Cup
Prague (BŘEZEN)
Symbolicky na Mezinárodní den žen 8. března jsme otevřeli možnost přihlašování do historicky prvního ženského fotbalového turnaje
za globální cíle v Česku s názvem Global Goals World Cup. Světové soutěže se účastní pouze ženy. Každý tým si vybere jeden z Cílů
udržitelného rozvoje, za který v turnaji hraje. Tiskové konference
se 7. března účastnil SDG ambasador Yemi A.D., světová šampionka v boxu a tvář turnaje Fabiana Bytygi, pražský radní pro školství
a sport Vít Šimral nebo Roman Bojko ze společnosti IKEA.
VÍCE ZDE.

První setkání kapitánek Global
Goals World Cup (DUBEN)
Měsíc a půl před turnajem Global Goals World Cup Prague jsme
uspořádali setkání kapitánek přihlášených týmů. V pražské Werichově vile se spolu mohly 10. dubna vůbec poprvé seznámit a zároveň dostaly na trénování speciální fotbalové míče s potiskem Cílů
udržitelného rozvoje, a tím symbolicky převzaly i závazek k jejich
naplňování. VÍCE ZDE.

Veganské Velikonoce a zelený
brunch (DUBEN)
Na Zelený čtvrtek 18. dubna jsme pro členy uspořádali v prostorách Unilever veganský brunch v duchu udržitelnějších Velikonoc. Po úvodní části věnované výsledkům exkluzivního průzkumu
agentury Ipsos o veganských trendech v Česku vystoupila řada
členů s příspěvky o rostlinných alternativách svých běžných produktů nebo s prezentacemi na téma zdraví. Právě snížení konzumace masa má podle řady odborníků a studií nejen zdravotní
benefity pro lidský organismus, ale omezení živočišné výroby také
výrazně odlehčí planetě. VÍCE ZDE.

Průzkum: jak jsme na tom
s veganstvím v Česku?
Asociace společenské odpovědnosti si nechala zpracovat u výzkumné agentury Ipsos průzkum, který
poprvé v historii zkoumal stravovací trendy obyvatel
Česka a jejich důvody k případným alternativním způ-

sobům stravování. Data ukázala, že bezmasou stravu preferuje 5 % populace, mezi mladými lidmi od 18
do 34 let je to dokonce 10 %.

9 z 10 obyvatel v ČR jí vše bez omezení, což je víc
než evropský i světový průměr. Flexitariánů je v ČR
až třikrát méně než v Evropě či ve světě. Stravu
s vyloučením masa preferuje 5 % lidí.

jím vše bez omezení

91 %

flexitarián

4%

vegetarián

3%

1%
vegan

pescatarián

pravidelně jím
živočišnou
i rostlinnou stravu

pouze příležitostně
jím maso nebo ryby

nejím maso, ale jím
ostatní živočišné
produkty (např.
vejce, sýr, mléko)

nejím žádné
živočišné produkty

nejím maso,
ale jím ryby

5%

1%

lidí, kteři nekonzumují maso

Lidé plánují omezit především konzumaci
cukru, živočišných tuků a masa či masných
výrobků. Nejčastějšími důvody jsou zdravý
životní styl a prevence zdravotních problémů.

Živočišné tuky

Maso, masné výrobky
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6
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10 % etické důvody
9 % ekologické důvody

66
24 % etické důvody
16 % ekologické důvody

Již jsem snížil/a
Plánuji snížit
následujícím roce
Plánuji snížit za více
než jeden rok
Nesnížil/a a ani
to neplánuji

Co lidé sledují u kosmetiky
a čisticích prostředků?

18

35

47

14

35

51

Ekologičnost obalu
Výroba s ohledem
na životní prostředí

téměř vždy

O VÝZKUMU
Termín výzkumu: březen 2019
Metodika výzkumu: online dotazování, vzorek
internetové populace v Česku ve věku 18–65 let
Počet dotazovaných: 1 016
Zdroj: Ipsos Česká republika

občas

nikdy

Nejudržitelnější CSR snídaně
(ČERVEN)
Pořádání udržitelných eventů bylo tématem CSR snídaně 19. června.
O zajímavé tipy i postřehy z praxe, jak zorganizovat akci šetrnou k přírodě
s pozitivním dopadem na společnost, se podělily zástupkyně produkční
a eventové agentury M-Ocean. Na ně navázala řada členů Asociace se
svými vlastními zkušenostmi. Snídaně se konala v nejudržitelnější budově v Česku – Business Link Visionary. VÍCE ZDE.

CSR snídaně na Střeše Lucerny
(SRPEN)
Na konci prázdnin, 29. srpna, jsme zorganizovali pro členy CSR snídani na střeše Paláce Lucerna s okouzlujícím výhledem na Prahu.
Po ranní lekci jógy následovala debata na téma zvelebování společných prostor a oživování míst, ve kterých žijeme. Vystoupil kavárník
a provozovatel střechy Ondřej Kobza, ředitelka a zakladatelka Nového Prostoru Dagmar Kocmánková, módní zero waste návrhářka
Petra Ptáčková a podnikatel a filantrop Jan Školník. VÍCE ZDE.

Zaměstnanecké sbírky na
Giving Tuesday (ZÁŘÍ)
Akcí na podporu úspěšných zaměstnaneckých sbírek jsme 19. září
odstartovali přípravy na světový den dárcovství Giving Tuesday. Setkání v prostorách partnera Giving Tuesday, Skupiny ČEZ, přineslo
účastníkům řadu konkrétních tipů a praktických zkušeností, jak ve
své firmě uspořádat sbírku pro potřebné. Vystoupily také zástupkyně ostatních partnerů Giving Tuesday – Jindra Marešová z Nadace
Albatros a Jolana Hájková s Veronikou Řídelovou z Nadace Vodafone. VÍCE ZDE.

Udržitelné vinobraní v Kutné
Hoře (ŘÍJEN)
Za udržitelným vínem a ekologickým, šetrným a společensky odpovědným zpracováním vinné révy podle nejpřísnějších pravidel světového certifikátu DEMETER jsme se s členy Asociace vydali 3. října
do Vinných sklepů Kutná Hora. Cestu zařídil speciálním autobusem
s potiskem SDGs FlixBus a následně o cestování a životě na cestách podle principů udržitelnosti mluvila inspirativní rodina
NARUBY.life. VÍCE ZDE.

Zapojení influencerů do Giving
Tuesday (LISTOPAD)
O důležité roli sociálních sítí a jejich efektivním využívání v rámci
kampaní světového svátku dárcovství Giving Tuesday jsme se
12. listopadu bavili se zástupci neziskových organizací. Workshop
v sídle partnera Giving Tuesday, Nadace Vodafone, se zaměřil na témata správného výběru influencera, jeho oslovení, vzájemné spolupráce, obsahu příspěvků ke Giving Tuesday i nejlepšího načasování
kampaně. VÍCE ZDE.

Fórum udržitelného rozvoje
(LISTOPAD)
Technologie ve službách udržitelného rozvoje. Jak mohou pomoci a kde naopak škodí? To byl hlavní motiv listopadové konference Fórum udržitelného rozvoje, kterou jsme spolu s Ministerstvem
životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj opět zastřešovali. Jako hlavní host na Fóru 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.
VÍCE ZDE.

Plogging Česko
Pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti
přiběhl plogging do Česka již v roce 2018 a postupně
se nám pro něj podařilo nadchnout tisíce lidí. Zájemců o tento netradiční eco-friendly fitness trend v roce
2019 rapidně přibylo, a to i díky široké osvětě veřejnosti a mediální pozornosti. Plogging je aktivita původem
ze Švédska, která kombinuje běhání a sbírání odpadků. Při sportu prospěšném pro tělo i mysl tak může
člověk zároveň pomoci i planetě, a to čištěním svého
okolí od nepořádku. Pojmenování plogging vzniklo
kombinací slov plocka upp ze švédského „sbírat“ a slova jogging, tedy výrazu pro běhání. Ploggeři se kromě
vlastních sólo výběhů mohli v roce 2019 účastnit také
dvou hromadných výzev.

Díky Plogging Česko pomáháme naplňovat tyto Cíle
udržitelného rozvoje:

Jarní plogging v rámci
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Ploggeři se zapojili 6. dubna do tradičních jarních úklidů krajiny známých pod názvem Ukliďme svět, ukliďme
Česko. Díky naší spolupráci s touto platformou mohli
běžci vůbec poprvé své aktivity zaregistrovat na mapě
úklidů pod ikonkou plogging.

Nasbíráno
1 700 kg
odpadu

Podařilo
se vytřídit
300 kg

www.ploggingcesko.cz

Účastnilo se 98
dobrovolníků
(z toho 31 dětí)

Podzimní plogging v rámci
World CleanUp Day
Do úklidu se 21. září kromě milionů lidí a tisíců ploggerů po celém
světě podařilo zapojit i řadu členů Asociace společenské odpovědnosti včetně desítek zaměstnanců členských subjektů. Ploggery
v Česku jsme navíc motivovali soutěží o pět udržitelných batohů
Re-Kanken švédské značky Fjällräven. Speciální edice je vyrobená
z polyesteru recyklovaného z jedenácti plastových lahví.
Fotky vítězů soutěže ZDE

Jak dlouho se v přírodě
rozkládají odpadky?

50 let
nápojový
kelímek

do měsíce
ohryzek jablka

100 let
tetrapak

1,5 roku
nedopalek
cigarety

10–20 let
igelitový
sáček

50-250 let
plechovka

1 000 let
skleněná lahev
450 let
plastová lahev

Sbírka potravin
V roce 2019 jsme se stali partnery Sbírky potravin.
Největší charitativní akce v Česku zaměřená na darování jídla a drogerie probíhá dvakrát do roka – na jaře
a na podzim. Pomoc ze Sbírky potravin putuje k lidem
z ohrožených sociálních skupin, především k seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám,
dětem z dětských domovů, hendikepovaným nebo
lidem bez domova.

Nejpotřebnější jsou konzervy, dětská výživa, trvanlivé mléko, olej, rýže, luštěniny, těstoviny nebo základní
i dětská drogerie. Do Sbírky potravin jsme zapojili i některé naše SDG ambasadory – herce a moderátory Lukáše Hejlíka, herce a režiséra Jiřího Mádla, Miss World
a zakladatelku Nadačního fondu Krása pomoci Taťánu
Gregor Brzobohatou nebo spisovatelku a zakladatelku
Nadačního fondu Be Charity Báru Nesvadbovou.

Jarní Sbírka potravin
18. května 2019

Podzimní Sbírka potravin
23. listopadu 2019

260 tun potravin
27 tun drogistického zboží
3 000 dobrovolníků
330 prodejen

351 tun potravin
60 tun drogistického zboží
4 500 dobrovolníků
754 prodejen

„Do sbírání potravin a drogerie se v podzimním
kole Sbírky 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.“

Sbírku potravin pořádá Česká federace potravinových
bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu spolu s Asociací společenské odpovědnosti, obchodními řetězci
a partnery z neziskového sektoru – Armádou spásy,
Charitou České republiky, Naděje a Slezské diakonie.

Lucie Mádlová
zakladatelka a výkonná ředitelka,
Asociace společenské odpovědnosti

Zapojením do Sbírky potravin pomáháme naplňovat
tyto Cíle udržitelného rozvoje:

Global Goals World
Cup Prague
29. května 2019 jsme pořádali v Česku vůbec poprvé
unikátní světový fotbalový turnaj žen za Cíle udržitelného rozvoje OSN s názvem Global Goals World Cup
Prague. Turnaj vznikl v Dánsku a hraje se na pěti kontinentech, v Česku se ho podařilo uskutečnit právě díky
Asociaci společenské odpovědnosti.
Přímo v centru Prahy, na Václavském náměstí, se
ve speciální SDGs fotbalové aréně utkalo 144 hráček
z celkem 18 týmů s cílem hrát za lepší svět. Každý tým
si vybral jeden z SDGs, za který hráčky kopaly, kterému přizpůsobily své dresy a kostýmy na turnaji, který
propagovaly v kampani před zápasy a který se snažily
dostat do povědomí svých fanoušků, veřejnosti a publika. V turnaji se utkaly ženy z firem, neziskových organizací, vzdělávacích institucí i ze dvou ministerstev.
Turnaj umožnil díky netradičnímu zapojení žen do jinak
typicky mužského fotbalového prostředí upozornit na
přetrvávající genderové stereotypy ve společnosti. Zároveň pomohl s velkým úspěchem šířit povědomí o globálních cílech v Česku. Ženy se utkaly za lepší vzdělání, za zdraví a kvalitní život nebo za méně nerovností.
Víc než sportovní talent se ve hře totiž počítá nadšení
a ochota kopat za společensky důležitá témata.

„Přestože většina z žen nazula kopačky vůbec poprvé v životě a vykročila ze své komfortní zóny, všechny ukázaly obrovské odhodlání. Odhodlání a sílu žen,
které se i přes rivalitu dokázaly spojit a bojovat s cílem měnit svět k lepšímu.“

„V Praze hráčky ukázaly skvělou přípravu a vážně
jim fotbal šel. Navíc perfektně pracovaly s publikem
a fanoušky, to bylo fantastické! Praha má svůj vlastní
příběh a zároveň svou nezaměnitelnou energii, která
z turnaje i lidí vyzařovala.“

Lucie Mádlová
zakladatelka a výkonná ředitelka,
Asociace společenské odpovědnosti

Majken Gilmartin
spoluzakladatelka, Global Goals World Cup,
ředitelka dánské sportovní organizace Eir Soccer

Kromě vstřelených gólů se v turnaji speciálními body
oceňuje také nápaditost kostýmů hráček, jejich aktivita za vybraný SDG nebo práce s fanoušky. Všechny
tyto atributy hodnotila porota složená ze známých
osobností a SDG ambasadorů v čele s kreativním producentem Yemim A.D. Na hru dohlížela i jedna ze zakladatelek turnaje Majken Gilmartin.

Pořádáním Global Goals World Cup Prague
pomáháme naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje:

Global Goals World Cup
Prague 2019 v číslech
144

zapojených
hráček

18

soutěžních
týmů

43

odehraných
zápasů

10

vybraných
SDGs

13.

turnaj GGWCup
na světě

Výsledky turnaje Global Goals
World Cup Prague Prague

VÍTĚZKY GLOBAL
GOALS WORLD CUP
PRAGUE

NEJLEPŠÍ AKTIVITA
K VYBRANÉMU CÍLI

NEJLEPŠÍ
STYL

NEJLEPŠÍ
PUBLIKUM

CENY ZA
UDRŽITELNÝ
KOSTÝM

Yellow Ladies,
Česká pošta

Kopačky, Plzeňský
Prazdroj

PoweRED,
Vodafone

Better World
Starts at
Home, IKEA

The Same,
Nadační fond
Veroniky Kašákové

„Vítězství v turnaji mě samozřejmě těší, ale větší
radost mám z toho, že jsme se zapojili do projektu,
který má smysl a který má celosvětový přesah. Nešlo
zde o počet gólů, ale o podporu dobré věci. A kdo jiný
než pošťačky, které jsou v každodenním kontaktu se
zákazníky, by se měl nadchnout a předvést vynikající
sportovně-pošťácký výkon?“
Roman Knap
generální ředitel, Česká pošta

REPORTÁŽ

Šampionky turnaje, tedy pošťačky Yellow Ladies, se
svým vítězstvím v Praze kvalifikovaly do světového
finále Global Goals World Cup, které se konalo 25. září
v New Yorku během týdne zasedání Valného shromáždění OSN. Na nejvyšší úrovni soutěže absolutně zazářily a po vítězství nad týmy z Řecka a Saudské Arábie
získaly za podpory ředitelky Asociace společenské
odpovědnosti Lucie Mádlové a SDG ambasadora Yemiho A.D. světový titul!

FOTOGALERIE

VIDEO

Ceny SDGs 2019
Nejdůležitější událost roku agendy naplňování Cílů
udržitelného rozvoje v Česku: Ceny SDGs.

Ocenění, které nemá ve svém formátu kdekoli na
planetě obdoby, je určené projektům, které mění svět
k lepšímu a které pomáhají uvádět Cíle udržitelného
rozvoje OSN do každodenních životů lidí.
Cíle udržitelného rozvoje demonstrují 17 vytyčených
oblastí globální společnosti, které je potřeba řešit v zájmu lidstva, přírody, světové ekonomiky či míru. Naplňování SDGs je návodem, jak pomoci planetě s problémy, kterým právě čelí.
Oceňujeme úsilí českých firem a organizací, které
zařadily udržitelnost do své strategie, a pomáhají tak
Česku a světu k udržitelnější budoucnosti. Asociace
společenské odpovědnosti organizováním Cen SDGs
zvyšuje viditelnost globálních cílů a přináší zahraniční
renomé Česku jako jednoho z lídrů naplňování Agendy
2030, ke které se v roce 2015 zavázaly všechny členské státy OSN.
Ceny SDGs ukazují i spolupráci a partnerství mezi nevládní organizací, státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership). Ceny SDGs
vyhlásila v roce 2019 Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou,
Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

„SDGs mají v naší zahraniční politice, která je tradičně založená
na hodnotách humanismu, demokracie a lidských práv, své důležité
místo. Cíle udržitelného rozvoje jsou
obrazem světa, o který usilujeme.“
Tomáš Petříček
ministr zahraničních věcí

Organizací Cen SDGs
naplňujeme všechny
Cíle udržitelného rozvoje:

„Rok co rok se znovu přesvědčuji, jak moc potřebujeme princip
udržitelného rozvoje jako něco, co
nám dává potřebný nadhled snad
u všech aktuálních problémů.“

„Tento ročník (Cen SDGs) překvapil
širokou škálou témat… Mnoho přihlášených projektů se k mé radosti
zabývalo i udržitelností na úrovni
měst a regionů.“

Richard Brabec
ministr životního prostředí

Klára Dostálová
ministryně pro místní rozvoj

Ceny SDGs 2019 vítězům jsme předali 30. května v Černínském paláci v Praze,
v sídle Ministerstva zahraničních věcí. Třetí
ročník prestižního ocenění se nesl v duchu výjimečných nápadů s dopadem do
různých oblastí, které mění svět k lepšímu.
Vítěze z celkem 213 přihlášených projektů
vybírala odborná porota. O nejlepších v kategoriích Byznys a Veřejná sféra rozhodlo 3 782 hlasů ve veřejném hlasování na
stránkách www.globalnicile.cz.

rec a jeden z našich SDG ambasadorů Lukáš Hejlík. V průběhu večera zahrál duraty
z autorské desky My Home Tomáš Kačo,
klavírista a skladatel, který se ze samouka
vypracoval mezi nejlepší jazzové studenty na prestižní Berklee College v Bostonu
a vyprodal newyorskou Carnegie Hall.
Novinkou ročníku bylo ocenění Rovnost
mužů a žen. Otázku rovnosti mužů a žen
otevřela večer při své keynote Majken Gilmartin, spoluzakladatelka světového fotbalového turnaje žen Global Goals World Cup.

Galavečerem, který byl koncipován jako
udržitelný event, provázel moderátor, he-

Vítězové Cen SDGs 2019

ABSOLUTNÍ
VÍTĚZ

BYZNYS

MLADÝ
LEADER

REPORTING

GINA System

Avast Software,
Buď Safe Online

Ondřej Gonzor
(pochopim.to)

Vodafone Czech
Republic

ROVNOST
MUŽŮ A ŽEN

VEŘEJNÁ
SFÉRA

ZAHRANIČNÍ
ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

Mavimi

Česká federace
potravinových bank

mojeMORINGA

Ceny SDGs 2019 v číslech
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přihlášených
projektů
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kategorií
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3 728

finálových
projektů

hlasů ve
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udržitelného
rozvoje

Partnerská struktura
CENY SDGs 2019
VE SPOLUPRÁCI S

BYZNYS PARTNER
CEN SDGs

GLOBAL GOALS WORLD CUP PRAGUE
VE SPOLUPRÁCI S

Česká rozvojová agentura

REPORTÁŽ

FOTOGALERIE

VIDEO

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

Povědomí o SDGs v Česku
Asociace společenské odpovědnosti je v Česku nejsilnější platformou pro prosazování, naplňování a informování o Cílech udržitelného rozvoje. Díky akcím
a projektům, které jsou buď přímo zaměřené na SDGs,
nebo s nimi naprosto úzce souvisí, máme výrazný
podíl na tom, že se o nich v české společnosti zvyšuje
povědomí. Každoročně si také necháváme zpracovat
rozsáhlý průzkum o trendech a důležitosti jednotlivých
globálních cílů pro obyvatele Česka.
Mezi nejdůležitější Cíle udržitelného rozvoje řadí lidé
v Česku Zdraví a kvalitní život (SDG 3), s odstupem
pak Pitnou vodu a kanalizaci (SDG 6) a Důstojnou práci a ekonomický rozvoj (SDG 8). Povědomí o globálních cílech mají 3 z 10 obyvatel Česka (konkrétně 31 %),
častěji vysokoškoláci. O pojmu „udržitelný rozvoj“ již
někdy slyšela více než polovina české populace (51 %).
Podle 77 % populace by měly Cíle naplňovat především stát a vláda.

O VÝZKUMU
Termín výzkumu: červen 2019
Metodika výzkumu: online dotazování, vzorek
internetové populace v Česku ve věku 18–65 let
Počet dotazovaných: 1 009
Zdroj: Ipsos Česká republika

Význam SDGs pro českou
populaci, 2019
Díky udržitelnosti zaznamenalo Česko výjimečný
úspěch v celosvětovém hodnocení pokroku v naplňování Cílů udržitelného rozvoje, který zachycuje tzv.
SDG Index 2019. Ten každoročně sestavuje tým odborníků pod vedením ekonoma prof. Jeffreyho Sachse.
Česká republika v SDG Indexu 2019 obsadila 7. místo
(předcházející rok bylo Česko na 13. příčce) a zařadila se
tak mezi světovou špičku. Na prvním místě se umístilo
Dánsko následované Švédskem a Finskem.

„Díky tak vysoké pozici v SDG Indexu se i aktivity naší
platformy stávají motivací či někdy dokonce vzorem
pro naplňování globálních cílů pro jiné země světa,
což je fantastické! I s tak skvělým výsledkem bychom
ale jako Česko neměli rozhodně usnout na vavřínech.
Do konce Agendy 2030 zbývá ještě 10 let, ve kterých
máme v rámci naplňování globálních cílů ještě hodně
práce.“
Lucie Mádlová
zakladatelka a výkonná ředitelka,
Asociace společenské odpovědnosti

ODKAZ NA VÝZKUM IPSOS ZDE
ODKAZ NA SDG INDEX 2019 ZDE

Dobromappka
V roce 2019 jsme společně s naším členem Novým
Prostorem a společností Mapotic vyvinuli unikátní
mobilní aplikaci na mapování dobrých míst s názvem
Dobromappka. Díky Dobromappce najdete na jedné
platformě obchody s tipy na udržitelné nákupy. Jsou
mezi nimi například výrobky z chráněných dílen, jejichž
koupí podpoříte zaměstnávání znevýhodněných lidí.
S Dobromappkou objevíte i místa fungující v duchu
zero waste včetně bezobalových obchodů nebo obchody, kde pořídíte recyklované, ručně šité a znovupoužitelné sáčky či obaly. Dobromappa vám ukáže
také vegetariánské a veganské restaurace, které nulovou spotřebou masa pomáhají planetě snižovat do-

pady na klima anebo obchody se slow fashion z dílny
českých návrhářů, kteří smýšlejí o módě udržitelně.
V Dobromappce jsou také tipy na nákupy produktů
a služeb přímo z Katalogu udržitelných dárků členů
Asociace společenské odpovědnosti. Výběr místa
nebo jednotlivé požadavky lze filtrovat a třídit podle
různých kategorií – jako je například Chráněný obchod,
Jídlo a pití, Workshop, Eko dárek nebo Zvířata a jiné.
Mapa je dostupná jako mobilní aplikace (ZDE) i na
webu (ZDE).

Dobromappka pomáhá naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje:

Katalog udržitelných
dárků našich členů
Po úspěchu prvního Katalogu udržitelných dárků členů Asociace společenské odpovědnosti jsme v srpnu
2019 připravili jeho druhé vydání. Inspirativní brožurka
obsahuje celkem 64 zajímavých tipů na smysluplné
dárky pro firemní klienty s možným brandingem či náhradním plněním i tipy na dárky pro jednotlivce.
Katalog byl nově inspirován Cíly udržitelného rozvoje.
V rámci kategorií jednotlivých SDGs lze v katalogu najít
kromě výrobků fair trade a bio produktů například Skutečný dárek od Člověka v tísni; dekorace od zakázkové
květinové dílny Aranžérie, které vytvářejí lidé s epilepsií;
plecháček od organizace Loono odkazující na kampaň
péče o srdce #zijessrdcem; látkovou tašku Fandi mámám pro podporu žen samoživitelek; pletené ponožky
od seniorek Centra Elpida a mnohé další.
Prolistujte si katalog ZDE.

Společnost 5.0
Networking členů Asociace
společenské odpovědnosti
Největší networking členů Asociace společenské odpovědnosti v roce 2019 se konal 6. listopadu v konferenčním prostoru pražské Spojky Karlín. Přes 150
členů platformy se sešlo na inspirativní konferenci
a následném networkingu nad tématem vize budoucnosti označované jako Společnost 5.0.
Společnost 5.0 se podle řady odborníků vyznačuje novými trendy, kterým by se měli lidé postupně přizpůsobovat. Jde například o digitalizaci, umělou inteligenci
nebo internet věcí – technologie, které lidem pomáhají
žít kvalitnější život. Technologie mají zároveň velký podíl na naplňování Cílů udržitelného rozvoje.
O principech Společnosti 5.0 z pohledu lidského potenciálu, leadershipu a rozvoje pracovních vztahů
mluvila zakladatelka a CEO mezinárodní vzdělávací společnosti Atairu Radka Dohnalová. Následovala
panelovaná diskuse, které se kromě Radky Dohnalové
zúčastnila také Taťána le Moigne, ředitelka Google pro
Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko a též Petr
Rokůsek, spoluzakladatel Nano Energies. Po debatě
se účastníci přesunuli do tří diskusních hnízd, kde se
věnovali různým oblastem Společnosti 5.0 a výsledky
pak sdíleli s ostatními.

Kromě networkingu na následném společném obědě
mohli všichni využít připravenou Networking Wall určenou pro vizitky a kontakty k snadnějšímu navázání
spolupráce. Celou konferenci zaznamenali tvůrci
z Visual Coach na grafické mapě.

„Společnost 5.0 je v rukou nás všech. Máme možnost
se aktivně chopit kormidla a změnit směr. Jsme první
generace v historii lidstva, která vážně pociťuje změny klimatu, ale ještě jsme schopni s tím něco dělat.
V našem světě je totiž více dobra a více solidarity.
Proto pevně věřím, že se nám podaří do roku 2030
dosáhnout splnění jak ambiciózního plánu Společnosti 5.0, tak Cílů udržitelného rozvoje.“
Lucie Mádlová
zakladatelka a výkonná ředitelka,
Asociace společenské odpovědnosti

REPORTÁŽ

FOTOGALERIE

Giving Tuesday
V úterý 3. prosince 2019 jsme v Česku organizovali již
počtvrté světový svátek dárcovství a dobročinnosti
Giving Tuesday. Nejštědřejší úterý v roce oslavuje chuť
pomáhat. Slaví se vždy první úterý po nákupní horečce
na černý pátek (Black Friday) jako protipól k jeho hromadění a materialismu. Giving Tuesday je dnem, kdy
se společnost spojí, aby pomáhala potřebným.

GIVING TUESDAY
ČESKO 2019
V ČÍSLECH

O VÝZKUMU
Termín výzkumu:
listopad 2019
Metodika výzkumu:
strukturovaný online dotazník,
vzorek internetové populace
v Česku ve věku 18–65 let
Počet dotazovaných: 1 005
Zdroj: Ipsos Česká republika

Po celém světě i v Česku padaly filantropické rekordy. Na dobročinné účely se v Česku podařilo vybrat
70 990 649 Kč. Do Giving Tuesday se zaregistrovalo
333 dárcovských výzev. Nejčastěji se týkaly projektů
na pomoc dětem, lidem s hendikepem a seniorům.
V roce 2019 se nově do Giving Tuesday zapojovaly děti
a žáci škol v kampani #GivingTuesdayKids.

„Česko, stejně jako řada zemí střední a východní Evropy, má tradici ,tiché‘, nevyslovené štědrosti. Znamená to, že řada obyvatel pomáhá druhým, ale nemluvíme o tom. Každá pomoc se počítá a rozhodně nemusí
jít jenom o peníze.“
Asha Curran
spoluzakladatelka Giving Tuesday z neziskové organizace 92nd Street Y pro Deník N

ČEŠI A DÁRCOVSTVÍ V ROCE 2019

REPORTÁŽ

GIVING-TUESDAY.CZ

Záštitu Giving Tuesday udělil hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, primátorka Brna Markéta Vaňková
a opětovně i primátor hlavního města Prahy Zdeněk
Hřib. Na oslavu dne dárcovství a dobrých skutků se
v barvách Giving Tuesday rozzářila pražská Petřínská
rozhledna.
Partnery ročníku byly: Albatros Media, Nadace Vodafone a Skupina ČEZ. Mediálním partnerem byl Deník N.
Partnerem pro výzkum agentura Ipsos. Kampaň a design Giving Tuesday zpracovala agentura MadLove.

Komunikace
Díky široké škále různých komunikačních kanálů předáváme novinky z oblasti společenské odpovědnosti
a Cílů udržitelného rozvoje tisícům lidí v Česku, a pomáháme tak šířit povědomí o těchto tématech. Zajímavé články, aktuální CSR trendy, události našich
členů, rozhovory s osobnostmi nebo inspirativní rady
a tipy k naplňování globálních cílů – to vše naleznete
na těchto našich kanálech:

AKTUALITY

NEWSLETTER

na webu Asociace společenské odpovědnosti, nejvyhle-

pravidelné informace, plánované akce a události, před-

dávanějším portále o CSR a Cílech udržitelného rozvoje

stavení nových členů, 1x měsíčně na 1 900+ kontaktů

MAGAZÍN LISTÍ

BROŽURA CENY SDGs 2019

2x ročně vydáváme vlastní časopis s novinkami ve
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Asociace společenské
odpovědnosti v médiích

a další.
Vybrané výstupy naleznete ZDE

Přidejte se k nám
Staňte se součástí největší iniciativy společenské
odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku.
Mezi našimi členy je více než 300 firem, neziskových
organizací, veřejných organizací či vzdělávacích institucí, které cítí svoji odpovědnost ke společnosti i životnímu prostředí.
Jsme otevřeni firmám všech velikostí, ale i subjektům
veřejného a vzdělávacího sektoru, neziskovým organizacím, sociálním podnikům a dalším institucím, které
se svou činností aktivně zasazují o podporu a rozvoj
vize našich cílů.
S každým členem tak pracujeme individuálně a na základě jeho potřeb. Chcete se připojit a být součástí?
Napište nám!

Podmínky pro vstup do platformy
• Všichni naši členové jsou povinni přijmout
a dodržovat Etický kodex člena.
• Každý člen se řídí platným Statutem Platformy
Asociace společenské odpovědnosti.
• Do Platformy Asociace smí vstoupit pouze
právnická osoba.

Máme nejméně 4 důvody, které stojí za to, abyste
se i vy stali živou součástí společensky odpovědného projektu, který ovlivní nejen vaši strategii.

Networking – Stanete se součástí inspirativní mezinárodní networkingové sítě členů a partnerů Asociace,
která nemá v Česku obdoby.
Společně s námi získáte možnost najít partnery a objevit nové obchodní příležitosti, které řeší konkrétní
společenské problémy.

Publicita – Vaši firmu či projekt podpoříme skrze
aktivní komunikaci na všech našich dostupných kanálech. Vaše odpovědné aktivity budeme sdílet na
nejvyhledávanějším portále o CSR a udržitelném podnikání v Česku. Zároveň získáváte možnost prezentovat se také v dalších uznávaných médiích.

Aktivity – Získáte možnost aktivně se podílet
na směřování platformy a vize Asociace společenské
odpovědnosti a s tím i vliv na směřování společenské
odpovědnosti a udržitelnosti v Česku.

Informace – Díky pravidelnému přísunu novinek
a trendů ze světa společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje u nás i v zahraničí budete vždy v obraze.

Reference členů
„Agenda Cílů udržitelného rozvoje OSN je naší společnosti vlastní už od jejich formování. Je pro nás
čest, že ji na úrovni České republiky můžeme posouvat kupředu právě s Asociací společenské odpovědnosti, která je naším strategickým partnerem
v oblasti udržitelnosti již řadu let. V roce 2019 jsme již
potřetí v řadě hrdě podpořili Ceny SDGs. Dále jsme se
pod záštitou Asociace přidali ke Global Goals World
Cup Prague a také dárcovské iniciativě Giving Tuesday. Vedle těchto velkých projektů si ceníme jejich
networkingových akcí, konzultací i dalších příležitostí
spojujících všechny klíčové hráče Česka, kteří chtějí měnit svět k lepšímu. Těšíme se, jak spolu agendu
SDGs posuneme kupředu v nové, rozhodující dekádě.“

„Členství v Asociaci je pro nás, jako pro státní organizaci, především velkou výzvou k naplnění zajímavých
a ušlechtilých cílů a zároveň nás propojuje s novými
lidmi, organizacemi i firmami ze soukromého sektoru.
Takováto platforma je pro nás ideální. Přesto, že jsme
poměrně ,čerstvými členy‘, už jsme se stihli zapojit
do několika setkání, přednášek či do projektu Giving
Tuesday a další velké věci se pomalu rozjíždějí!“
Pavel Bacík
ředitel, Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
ČR

Michaela Franeková
generální ředitelka, Unilever Česko a Slovensko

„Členství v Asociaci společenské odpovědnosti nám
dává obrovský smysl. Skutečnost, že se v dnešní rychlé a konzumní době dokáží aktivně potkávat
zástupci z veřejné, soukromé i neziskové sféry, aby
si navzájem pomáhali být více udržitelní, je pro nás
velkou radostí a inspirací zároveň. Každá akce, každý
společný projekt stojí za to!“

„Díky členství v Asociaci jsme si uvědomili, že práce,
kterou děláme, má mnohem hlubší smysl a dokážeme ji rozvíjet na více stranách. Najednou jsme se ocitli
v neuvěřitelně inspirativním prostředí lidí, kteří jsou nastaveni stejně jako my a vidí největší hodnotu ve smysluplné práci. Překvapilo nás, jak silná platforma to je
a kolik krásných společných zážitků nám už nabídla.“

Jan Staněk
vedoucí péče o dárce a komunikace, Domov sv. Josefa

Klára Dohnalová
spoluzakladatelka, Cambodian (.pepper..field)

Kontakty

Julie
Borovcová

péče o členy a projekty

Karolína
Tesárek

content a sociální sítě

Ivana
Kolářová

Ivona
Humpál

Julie uvádí do Asociace nové členy
a zároveň pečuje o ty stávající.
Komunikuje jednotlivým organizacím aktuální program společných
událostÍ a připravuje pravidelné
členské akce. Vytváří nové projekty a vše dokáže vyladit tak, aby
byli všichni ve správnou chvíli na
správném místě.

Karolína poskytuje členům Asociace prostor na webových stránkách
a sociálních sítích. Stará se o publicitu vašich konkrétních projektů,
uveřejňuje členské příspěvky a na
společných akcích natáčí videa pro
online platformy. Sleduje trendy
na sociálních sítích a dokáže vám
poradit v online marketingu.

Ráda přijímá výzvy. Půl roku v New
Yorku v OSN a rok v Anglii ovšem
Ivanu zocelil natolik, že ji jen tak něco
nerozhodí. A kdyby se přece jenom
něco našlo, má u sebe pokaždé
tabulku čokolády, kterou miluje.
Ivana v Asociaci iniciuje nové směry,
plánuje, realizuje a kontroluje – to
vše v ladném kroku tance, který patří
mezi její koníčky.

Ivona má na starosti vedení
velkých projektů Asociace, včetně všech organizačních detailů.
Vyzná se v projektovém řízení a
v potřebných administrativních
detailech. Má přehled o nejnovějších událostech na poli světového
CSR i v oblasti globálních cílů.

borovcova@a-csr.cz

tesarek@a-csr.cz

kolarova@a-csr.cz

humpal@a-csr.cz

Asociace společenské
odpovědnosti o.p.s.
Impact Hub Praha
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

IČ: 01467115
DIČ: CZ01467115
O 1565 vedená
u Městského soudu
v Praze

projekty

Bankovní spojení:
Česká spořitelna
Č. ú.: 3073502339/0800

projekty

E-mail: info@a-csr.cz

Účetní závěrka
za rok 2019
Aktiva				
Stav k 1. dni
				účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Pasiva				
Stav k 1. dni
				účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek		

-		

55 000 Kč

A. Vlastní zdroje			

1 241 000 Kč

1 424 000 Kč

B. Krátkodobý majetek		

1 350 000 Kč

1 419 000 Kč

A.I. Jmění celkem 			

-		

-

B.I. Zásoby			-		-

A.II. Výsledek hospodaření		

1 241 000 Kč

1 424 000 Kč

B.II. Pohledávky			

188 000 Kč

199 000 Kč

B. Cizí zdroje			

109 000 Kč

50 000 Kč

B.III. Krátkodobý finanční majetek

1 162 000 Kč

1 220 000 Kč

B.I. Rezervy			-		-

B.IV. Jiná aktiva			-		-

B.II. Dlouhodobé závazky		

-		

-

Aktiva celkem			

B.III. Krátkodobé závazky		

109 000 Kč

50 000 Kč

1 350 000 Kč

1 474 000 Kč

B.IV. Jiná pasiva			-		Pasiva celkem			

Náklady			

Hlavní činnost

1 350 000 Kč

1 474 000 Kč

Hosp. činnost

Celkem

Výnosy

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy a služby 2 860 000 Kč

-		

2 860 000 Kč

I. Provozní dotace

829 000 Kč

-

829 000 Kč

II. Změna stavu zásob

-		

-		

-

II. Přijaté příspěvky

2 244 000 Kč

-

2 244 000 Kč

III. Osobní náklady 		

488 000 Kč

-		

488 000 Kč

III. Tržby za vlastní výkony a služby

-

-

-

IV. Daně a poplatky		

-		

-		

-

IV. Ostatní výnosy

964 000 Kč

-

964 000 Kč

V. Ostatní náklady		

499 000 Kč

-		

499 000 Kč

V. Tržby z prodeje majetku

-

-

-

VI. Odpisy		

7 000 Kč		

-		

7 000 Kč

Výnosy celkem

4 037 000 Kč

-

4 037 000 Kč

VII. Poskytnuté příspěvky

-		

-		

-

VIII. Daň z příjmů		

-		

-		

-

Náklady celkem		

3 854 000 Kč

-		

3 854 000 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním: 183 000 Kč		

183 000 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění:

183 000 Kč

183 000 Kč		

SDGs - inspirace
našich členů

SDG 1

Fandi mámám
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.

Potravinová banka Praha
a Středočeský kraj
Vaření pomáhá – komunitní kuchyň.
Komunitní kuchyň bojuje proti plýtvání potravinami a vzdělává své klienty, například lidi bez domova,
v oblasti stravování a skladování potravin. V kuchyni
vzniká Zbytkoláda, která se vaří z nerozdané a nespotřebované zeleniny a ovoce. Kuchyň ožívá i interaktivními kurzy pro koncové klienty odběratelských
organizací. Ti se učí vařit z darovaných potravin pod
vedením zkušených kuchařů a partnerů z komerční
sféry gastronomie.

SDG 2

Česká federace potravinových
bank

Moje MORINGA

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 ze 75 % se jedná o potraviny,
které by jinak byly zlikvidovány. Snaží se minimalizovat
plýtvání, a tak pomáhat potřebným. Jejich důležitou
aktivitou boje proti hladu je Sbírka potravin, kterou pořádají dvakrát ročně.

Projekt moje MORINGA vznikl v roce 2014 s cílem
podpořit v jižní Etiopii odpovědný obchod se sušenými a drcenými listy stromu Moringa oleifera a výrobu
produktů (a jejich odbyt na evropský trh) z této mimořádně hodnotné superpotraviny. Od roku 2016 projekt podporuje Česká rozvojová agentura. To pomohlo
ve spolupráci s českými firmami vyvinout tablety, čaje,
masti a mýdla z moringy, investovat do výroby produktů přímo v Etiopii a vytvořit tam pracovní místa.
Projektový tým farmáře školí, pravidelným odbytem
zajišťuje stabilní příjmy a díky fair trade přístupu vytváří
podmínky pro kvalitní život a ekonomický růst oblasti.

SDG 3

Česká pošta

Květinová dílna a sociální podnik
Aranžérie

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, kteří svou práci
vykonávají venku, často na slunci. Podařilo se však spojit
síly s dermatology pod vedením prof. Petra Arenbergera
z FN Královské Vinohrady a tato spolupráce dala programu širší rozměr. Česká pošta byla v roce 2019 již počtvrté v řadě partnerem akce Stan proti melanomu, která se
koná v Praze, Brně a v Ostravě.

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.

SDG 4

EY

SAP

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.

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
přislíbili 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.

SDG 5

Nadace Vodafone

UNILEVER

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.

Projekt sebedůvěry Dove.
Dove si uvědomuje, že vyrůstat v současné době médií
a sociálních sítí není pro mladé lidi jednoduché. Neustálé srovnávání se a společenský tlak způsobují nespokojenost s vlastním tělem i úzkostí spojené se vzhledem. Projekt sebedůvěry Dove chce proto změnit. V ČR
v rámci tohoto projektu navštěvují profesionální psychologové i vyškolení ambasadoři značky Dove, mezi
které se řadí i zaměstnanci společnosti Unilever, české
školy, kde se snaží dětem přiblížit problematiku sebedůvěry a sociálních sítí. V roce 2019 tak v ČR proškolili
téměř 23 tisíc dětí.

SDG 6

ADRA
Vlivem změny klimatu se prodlužují období sucha. Jedním z míst, kde to lidé pociťují nejpalčivěji, je etiopský
region Somali, kde se angažuje také mezinárodní humanitární a rozvojová organizace ADRA. 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 – zapojuje místní lidi do péče o vodní zdroje.
Vznikají tak „vodní komise“ sestávající ze členů komunity, kteří na zacházení s vodními zdroji dohlížejí. Důraz je
kladen na to, aby do komisí byly pozvány i ženy a mohly
se tak podílet na důležitých rozhodnutích.

Veolia Česká republika
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 2003 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.

SDG 7

Nano Energies

Technické služby Tábor

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.

Společnost Technické služby Tábor jako majitel soustavy veřejného osvětlení (VO) zajišťuje osvětlení ve městě Tábor a jeho příměstských částech. Současný vývoj
technologií umožňuje modernizovat celou soustavu
s významnou úsporou energie, při zachování požadované bezpečnosti pro chodce i účastníky silničního
provozu. Díky důrazu na propracovanou projektovou
dokumentaci, pasport a generel VO, se společnosti daří
dosahovat významné změny v celém městě v kvalitě
osvětlení. Rozsáhlý systém VO v počtu 5 600 světelných bodů je nutné provozovat s ohledem na přirozené stárnutí materiálů i s ohledem na odborné pohledy
architektů a světelných techniků. Úspora elektrické
energie a servisních nákladů u nových svítidel dosahuje
významných hodnot v porovnání s čím dál levnější technologií na vysoké technické úrovni.

SDG 8

Comdata PRO

Nadace Albatros

Společnost Comdata PRO zaměstnává osoby se zdravotním postižením, kterým nabízí uplatnění v oblasti
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 a 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
a brzy budou přibývat další.

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.

SDG 9

ADLER Czech
Fotovoltaickou elektrárnu, která by při plném výkonu
mohla zásobovat stovku rodinných domů, zprovoznil
v září 2019 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 elektromobilů. Projekt je
součástí strategie společenské odpovědnosti firmy
s cílem využití energie z obnovitelných zdrojů.

CRESTYL real estate
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 odpovědnost 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).

SDG 10

Lilacosta
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 naopak základní přírodní suroviny. Díky těmto materiálům a šikovným rukám zaměstnanců vznikají výrobky, které
dokazují, že práce zdravotně znevýhodněných osob
není pouze o ostraze a úklidu.

Skutečně zdravá škola
Skutečně zdravá škola rozvíjí kulturu zdravého a udržitelného stravování prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na pochopení vztahů mezi jídlem,
kulturou, zdravím a životním prostředím, a přispívá ke
zvýšení čerstvosti a zlepšení výživové hodnoty a kvality
pokrmů ve školních jídelnách a jídelnách hromadného
stravování. Program Skutečně zdravá škola dále přibližuje žákům zdroje potravin, učí je praktickým dovednostem v kuchyni i na zahradě, podporuje lokální
producenty potravin a propojuje místní komunity. Díky
programu Skutečně zdravá škola se denně kvalitněji
a zdravěji stravuje a učí o principech udržitelnosti v oblasti stravování již více než 55 tisíc dětí, žáků a studentů ve 327 mateřských, základních a středních školách
z celého Česka.

SDG 11

JRK Česká republika

Nadace Via

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 zaštituje komplexní
přístup k odpadům včetně předcházení jejich vzniku
a zvyšování míry třídění prostřednictvím dlouhodobé spolupráce a inovativních řešení a produktů, které dodávají. Učí obce a města, jak efektivně nastavit
odpadové hospodářství, aby nezatěžovalo životní
prostředí a splňovalo legislativu (i po roce 2030) a jak
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 podpořily společnost Hornbach, americká nadace The Hamer Foundation, Martin Kulík a další individuální dárci.

SDG 12

ARMOR
Společnost Armor je světoznámým výrobcem kvalitních tiskových náplní, které splňují nejpřísnější ekologické i zdravotní nároky. V souladu se zásadami udržitelného rozvoje zajišťuje Armor ve svém programu
OWA sběr použitých 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 při 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.

Biopekárna Zemanka
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 bio kvalitě 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 podnikat i v budoucnu.

SDG 13

Skupina ČEZ

Auto*Mat

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, a to již 12 let. Jen v průběhu listopadu 2019 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.

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

SDG 14

SDG 15
PENNY Market
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 toho 6 200 dětí), kteří z přírody sesbírali na 120 tun
odpadu.

Frusack
Když se v roce 2014 zrodil nápad vytvořit Frusack,
udržitelnost určitě nebyla slovem, na které narazíte
na každém rohu. Dnes už víme, že klimatická změna
je jednou z největších globálních hrozeb současnosti.
Stejně jako víme, že jednorázové plasty ohrožují život v oceánech a jejich produkce přiživuje s rostoucí
tendencí ropný průmysl. Mikrotenových sáčků každý
z nás spotřebuje až 400 ročně. V ČR jsou to až 4 miliardy kusů ročně. Spojili jsme proto síly s odborníky, vyvinuli pevný materiál ze 100% PLA (polymléčná
kyselina) kompostovatelného vlákna na bázi rostlinného škrobu bez přidaných aditiv a hlavně… bez ropy.
Z vlákna vyrobeného ve Švýcarsku pak v ČR tkáme,
pleteme, šijeme, v chráněné dílně Frusack zabalíme
a pošleme rovnou k vám.

Vinné sklepy Kutná Hora
Cestou ke zdravé úrodě je zvyšování přirozené vitality
půdy, pestrá flóra a fauna, přirozené zatravnění a zachování remízků, nikoliv používání moderních chemických postřiků. Biodynamický statek je certifikován BIO
a má jako jediné české vinařství prestižní certifikát biodynamického zemědělství DEMETER. Pracovní operace se na statku provádí v závislosti na fázích měsíce,
používají se biodynamické preparáty, roháček, křemenáček, kompostové preparáty, extrakty z bylin, kopřiva,
přeslička, šalvěj. Použití chemických prostředků je zde
zcela vyloučeno. Ve vinném sklepě jsou hrozny šetrně
lisovány a vzniklý mošt neobsahuje žádné chemické
prostředky, výživu či umělé kvasinky. Zbytky po vylisování se po kompostaci vrací přírodě. Jak prokazují
mnohá ocenění, i tímto přirozeným přístupem mohou
vznikat špičková vína.

SDG 16

Správa uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra

Festival demokracie

Náplní práce Správy uprchlických zařízení Ministerstva
vnitra (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. V rámci prointegračních aktivit se snaží působit
i na své klienty z řad žadatelů o mezinárodní ochranu,
držitelů mezinárodní ochrany i zajištěných cizinců.

Nadace Forum 2000 pořádá každoročně Festival
demokracie, jehož posláním je oslava občanské aktivity jako základního kamene svobodné a demokratické
společnosti. Cílem této akce je podnítit veřejnou diskusi o spoluodpovědnosti občana za společnost, o toleranci a respektu k lidským právům, o světě, ve kterém
chceme žít a o demokracii. Na Festivalu demokracie
se podílejí neziskové organizace, univerzity a řada dalších partnerů Fora 2000.

SDG 17

CHEP, Unilever, Penny

HERO CLAN

Efektivní logistika se dnes řadí k pilířům programů
udržitelnosti největších hráčů spotřebního trhu, a proto významně roste role kolaborativních projektů. Příkladem z českého trhu je více než 15 let trvající partnerství společností Unilever, Penny a CHEP. 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.

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. 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.

www.spolecenskaodpovednost.cz

