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Úvodní slovo
I když se se stále probíhající pandemií koronaviru plánovalo hůře, vstoupili jsme do roku 2021
s pozitivní myslí. S přívalem nových členů se u nás objevila i nová vlna energie na nové projekty,
do kterých jsme plánovali naše členy efektivně zapojit. A ta energie byla v roce 2021 o síle 438
členů. Moc všem děkuji za důvěru!
Kdo nás zná, tuší, že v žádném našem projektu nesmí chybět dobro a udržitelnost. A proto mě
velmi těší, že se nám v tomto roce povedlo splnit jeden obrovský dobro projekt – e-shop s udržitelnými dárky Nakup na Dobro. Přáli jsme si, aby produkty a služby, které jsme předešlý rok
společně s našimi členy prezentovali v Katalogu udržitelných dárků, našly co nejvíce příjemců
a předaly co nejvíce radosti. Díky obrovské podpoře se nám podařilo na crowdfundingové platformě Hithit vybrat více než 500 tisíc korun na nádherný a smysluplný projekt, který vykouzlí
úsměv na mnoha tvářích. A následně ho rozvíjet dál. Zákazníci u nás mají ekologickou dopravu
nákupu zdarma a na oplátku nám mnozí, když takto ušetří, pomáhají obnovovat lesy zničené
kůrovcovou kalamitou v okolí našeho skladu na Vysočině. Jen koncem roku 2021 jsme společně
vysadili a obnovili rovný hektar lesa.
Když se podaří, co se dařit má, je to balzám na duši. Z čeho tedy ještě můžeme mít radost?
Navýšila se nám dávka nové radosti a týmové spolupráce, když jsme v rolích členů Správní
a Dozorčí rady přivítali nové kolegy. Rohlíky na tváři jsme měli všichni i na Cenách SDGs, kam se
přihlásilo celkem 238 udržitelných projektů. A srdce nám zaplesalo, když světlo světa spatřila
naše knížka o udržitelnosti pro děti „Mia a svět”. Pevně věřím, že bude inspirací k udržitelnější
budoucnosti nejen dětem, ale také jejich rodičům.
Už několik let jsem pyšná na Čechy a Češky. Naše srdce bije pro laskavost. Vidím to v každém
ročníku Giving Tuesday, kdy se vždy všichni spojíme a provází nás síla dobrého srdce. A tam už
nejde jen o ty maličkosti. U nich to začíná a proud dobra pak směřuje až k obrovským částkám,
které jsme dohromady schopni vybrat a předat lidem a organizacím pomáhajícím lidem, zvířatům v nouzi nebo se snaží o to, aby Česko bylo lepším místem k životu. V posledním ročníku
Giving Tuesday se nám podařilo vybrat neskutečných 95 290 061 korun. Je to hřejivý pocit, že
dokážeme jako společnost držet spolu a fungovat jako tým.

				

Lucie Mádlová

				

zakladatelka a výkonná ředitelka
Asociace společenské odpovědnosti

Rok 2021 v číslech

Asociace společenské odpovědnosti je platformou společenské
odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).
V rámci unikátní vize tvoří největší iniciativu svého druhu v Česku.
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Naše akce v roce 2021
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CSR snídaně,
akce a projekty
V Asociaci společenské odpovědnosti každoročně pořádáme
pro naše členy akce na nejrůznější témata z oblasti CSR, udržitelnosti, globálních cílů nebo aktuálních společenských trendů.
V roce 2021 v nás nejvíce rezonovalo téma vzdělávání, a to od
vzdělávání těch nejmenších, přes dospělé až po organizace
a širokou veřejnost.

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

Kampaň k Cenám SDGs
Vzdělávání bylo ústředním tématem doprovodné kampaně k Cenám
SDGs. Proto jsme ke vzdělávání v oblasti Cílů udržitelného rozvoje vytvořili hned několik aktivit. Akademie SDGs vzdělávala širokou veřejnost.
Online Hra za lepší svět dětem přiblížila globální cíle. Výpravná kniha
Mia a svět popisuje příběh malé objevitelky, který děti učí, aby měly rády
svou planetu a přibližuje jim Cíle udržitelného rozvoje.
Více o akci ZDE

Webinář: Jak se správně hýčkat
U příležitosti Světového dne zdraví 7. dubna jsme se rozhodli uspořádat
online setkání a sdílet s našimi členy rady a tipy, jak se v této chaotické době
naučit naslouchat vnitřním potřebám a pečovat o své zdraví. Akci odstartovala ranní lekce jógy a krátká meditace. Účastníci se následně dozvěděli více
o partnerských i pracovních vztazích, jak se nenechat zahltit technologiemi
a další cenné rady a zajímavé informace, jak pečovat o sebe i své blízké.
Více o akci ZDE

Akademie SDGs: Jak přispět
k obnově planety (SDG 13)
U příležitosti Dne Země jsme symbolicky odstartovali Akademii SDGs,
doprovodný vzdělávací program k Cenám SDGs, s prvním tématem
uzdravování planety. Hlavním hostem byla polární vědkyně Marie Šabacká, která mluvila nejen o tání ledovců a oteplení planety, ale uvedla
i konkrétní kroky, které by mohly katastrofické prognózy zvrátit, a to díky
spolupráci a systémové změně.
Více o akci ZDE

Akademie SDGs: Jak být
prospěšní a úspěšní (SDG 17)
Na úspěšný start Akademie SDGs navázala 13. května druhá událost,
tentokrát zaměřená na zahraniční rozvojovou spolupráci, konkrétně na
téma Jak být prospěšní a úspěšní. SDG 17 se věnuje partnerství k jejich
naplnění. Tak ambiciózní agendy můžeme dosáhnout pouze tehdy, budeme-li všichni spolupracovat. V Česku naštěstí existuje celá řada subjektů, které se věnují zahraniční rozvojové spolupráci a neváhají se o své
zkušenosti podělit. Hlavním hostem byl Šimon Pánek, zakladatel organizace Člověk v tísni.
Více o akci ZDE

Webinář: Představení e-shopu
Nakup na Dobro
Ve středu 26. května nadešel den D. V tento den jsme představili náš
e-shop Nakup na Dobro. Společně s vaší podporou se nám podařilo vybrat
na crowdfundingové platformě potřebnou sumu k vytvoření smysluplného
e-shopu s udržitelnými dárky. Na informačním webináři se členové Asociace dozvěděli, jak e-shop vypadá, jak bude fungovat a jaké má další přidané
hodnoty.
Více o akci ZDE

Plogging Česko u příležitosti
Světového dne životního
prostředí
Kdy jindy uspořádat ploggingovou akci než u příležitosti Světového dne
životního prostředí.? Jde o událost, která v sobě kombinuje dvě věci –
běh a sbírání odpadků. Děláte tedy nejen něco dobrého pro své zdraví,
ale i pro životní prostředí. Cílem akce bylo tentokrát vysbírat 50 000 tašek odpadků. S ploggingem na pražské Letné pomohli i influenceři Kovy,
Jitka Nováčková, Janek Rubeš a Vilda Franěk. Ambasadory projektu se
stali Iva a Tomáš Petříčkovi.
Více o akci ZDE

Akademie SDGs: Jak na udržitelnou výrobu a spotřebu (SDG 12)
Třetím dílem úspěšné série Akademie SDGs byla událost na téma Jak
na udržitelnou výrobu a spotřebu, která proběhla 8. června a byla zaměřená na SDG 12. Edukativního úvodu se ujal Cyril Klepek, zakladatel
organizace CYRKL. Radek Hušek představil svůj projekt SENS Foods, se
kterým se stal vítězem Cen SDGs 2020 v kategorii Mladý leader. Hlavní
částí byla panelová diskuse složená z odborníků na danou problematiku.
Více o akci ZDE

SDGs relax zóna na United
Island of Prague
V sobotu 26. června jsme na pražské Kampě přichystali speciální udržitelnou relax zónu, ve které jsme poprvé představili produkty, které jsou aktuálně k dostání na e-shopu Nakup na Dobro. V relax zóně si kolemjdoucí mohli
zahrát stolní fotbálek s ženskými figurkami, který nechala Asociace vyrobit
u příležitosti fotbalového turnaje žen Global Goals World Cup Prague. Děti se
na místě zabavily online Hrou za lepší svět. K dostání byla také cukrová vata,
za jejíž dobrovolný příspěvek Asociace spolu s PEFC nechala vysadit stromy,
celkem jich bylo 333.
Více o akci ZDE

Vydání magazínu Listí
Dne 20. července jsme vydali nové číslo magazínu Listí. Jedním z hlavních témat bylo vzdělávání. Zeptali jsme se známých osobností, jakými
vlastnostmi a dovednostmi by měl oplývat učitel. CEOs prozradili, jak si
poradit s krizí. Najdete tam i Montessori desatero pro spokojený odpovědný život i skautskou „kápézétku“ pro záchranu planety. A to nejsmysluplnější a nejkouzelnější zároveň? Pohled na pojmy kategorií dětskýma očima. Protože děti jsou naše budoucnost. Protože děti jsou našimi
zrcadly a také učiteli.
Více o Listí ZDE

Spuštění e-shopu Nakup na
Dobro
V pondělí 26. července Asociace spojila síly se sociálním podnikem
Ergotep a spustili tak jedinečný společensky odpovědný e-shop Nakup
na Dobro. Ať si zákazníci vyberou kterýkoliv produkt z nabídky, podpoří
tak dobro své, planety a především stovky českých drobných podnikatelů, sociálních podniků a dobročinných projektů řady neziskových
organizací. Každý nákup má navíc smysl také pro desítku zaměstnanců
se zdravotním znevýhodněním, kteří se o chod tohoto smysluplného
e-shopu starají.
Více o spuštění e-shopu ZDE

SDGs Beach Volleyball Cup 2021
V pátek 13. srpna se ve Sportovním areálu Cinda na Císařské louce v Praze konal
druhý ročník turnaje v plážovém volejbale na podporu globálních cílů od OSN.
Titul šampiona vybojoval tým Beach Post z České pošty. Druhé místo turnaje
obsadil tým UdržitelnEY ze společnosti EY. Bronzová příčka patřila týmu ADRA.
Oceněné týmy získaly udržitelné trofeje od Atelier Paletky. V soutěži, kterou organizovala Asociace, smečovalo za lepší svět celkem 19 týmů.
Více o akci ZDE

Galavečer předání Cen SDGs
Ve čtvrtek 16. září se v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR, uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů 5. ročníku Cen
SDGs. Asociace v nich stejně jako v předchozích letech ocenila nejlepší
projekty za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku. Slavnostní vyhlášení bylo možné sledovat přes online stream internetové
televize DVTV.
Více o akci ZDE

Hry za lepší svět
V sobotu 18. září se u příležitosti vyhlášení Cen SDGs a Evropského
týdne udržitelného rozvoje otevřely široké veřejnosti také zahrady Černínského paláce. Na návštěvníky čekalo zábavné rodinné vzdělávací
odpoledne. Malí i velcí si mohli zahrát online Hru za lepší svět, zúčastnit
se udržitelných sportovních aktivit, prohlédnout si audiovizuální výstavu
a poslechnout si autorské čtení Barbary Nesvadbové z knihy Mia a svět.
Více o akci ZDE

Vydání knihy Mia a svět

Na pulty knihkupectví v září zamířila výjimečná kniha pro děti s názvem Mia
a svět od autorek Barbary Nesvadbové a Lucie Mádlové. A o čem kniha je?
Poutavý příběh provází současným světem takovým, jakým je, a učí děti, aby
měly rády svou planetu a přemýšlely o její budoucnosti. K lepšímu pochopení
nelehkých a nevždy veselých témat slouží výpravné ilustrace Renáty Fučíkové, Evy Bartošové a Zuzany Mulíčkové.
Více o knize ZDE

Akademie SDGs: Jaká je
budoucnost vzdělávání
v ČR (SDG 4)
Jaká je budoucnost vzdělávání v ČR? Právě tuto otázku jsme si položili v rámci závěrečného dílu Akademie SDGs, který se uskutečnil 7. října
v Impact Hub Praha. Akce se soustředila na SDG 4 Kvalitní vzdělání.
Z řad členů Asociace se představilo hned několik inovativních projektů
zaměřených na rozvoj vzdělávání. Následně se o svůj názor podělili ti nejpovolanější z oboru vzdělávání v panelové diskusi.
Více o akci ZDE

Cesta po stopách dobra a výsadba prvního stromu za Nakup
na Dobro
Ve středu 20. října jsme se vydali dobroautobusem od Flixbusu do skladu
našeho e-shopu s udržitelnými dárky Nakup na Dobro v Havlíčkově Brodě. Vůbec poprvé se tak otevřely brány skladu nejen našim členům, jakožto dodavatelům produktů, ale také všem zájemcům o udržitelné nakupování. Na Den stromů jsme po cestě symbolicky vysadili první strom za
Nakup na Dobro. Ve skladech nás čekala komentovaná prohlídka provozu.
Více o akci ZDE

Giving Tuesday Summit
V úterý 2. listopadu jsme v Magenta Experience Center uspořádali Giving Tuesday Summit. Cílem této vzdělávací konference bylo připravit firmy a neziskové
organizace na nadcházející ročník Giving Tuesday. Poslání nejlaskavějšího dne
v roce představila samotná zakladatelka a ředitelka Giving Tuesday Asha Curran.
Účastníci získali nespočet tipů a rad, jak tentokrát Giving Tuesday pojmout.
Více o akci ZDE

Spuštění projektu Udržitelný
e-shop
Spojili jsme se s Heureka, Komerční banka a Visa a společně představili
projekt Udržitelný e-shop, jehož smyslem je podpořit a motivovat e-shopy, které se snaží o udržitelný provoz a myslí na dopady svého podnikání.
Žijeme v době, kdy je zcela nezbytné věnovat se otázkám udržitelnosti
a zachování naší planety pro život náš i našich potomků. Proto chceme
podpořit všechny e‑shopy, které s tímto názorem souhlasí a chtějí pro to
něco udělat.
Více o proektu ZDE

Giving Tuesday
V úterý 30. listopadu jsme společně oslavili Světový den štědrosti a dobrých skutků. V Česku se díky 224 zaregistrovaným výzvám podařilo na
dobročinné projekty v rámci kampaně vybrat více než 95 milionů korun,
což představuje dosavadní rekord. Dobrých skutků bylo nespočet. Kromě
tradičního nasvícení Petřínské rozhledny spatřili Pražané ještě obří srdce na budově Národního divadla. To totiž samo o sobě reprezentuje jednu
z největších sbírek v historii českého národa.
Více o akci ZDE

Vydání magazínu Listí
Ve 13. vydání magazínu Listí najdete témata jako hodnoty, inovace, týmovost
a spolupráce. Listí přináší zajímavé rozhovory například s Danielou Drtinovou,
Kateřinou Šimáčkovou nebo sourozenci Anetou a Janem Lukačevičovými.
O potenciálu žen, jejich hodnotách a podnikatelské cestě jsme si povídali s dvěma ženami, které mají hodnotu womenpower všitou ve svém srdci.
V magazínu si také můžete přečíst, co vše se událo pod střechou Asociace ve
druhé polovině roku 2021.
Přečtěte si Listí ZDE

SDGs Beach Volleyball
Cup 2021
V horkém srpnovém letním dni v pátek 13. změřili hráči a hráčky své síly
v bílém písku beach volejbalových hřišť ve Sportovním areálu Cinda na
Císařské louce v Praze v rámci SDGs Beach Volleyball Cupu 2021. Každý
z celkem 19 hrajících týmů si předem vybral jeden ze 17 globálních cílů,
který je mu nejbližší. Smíšená družstva tak spojila svého sportovního ducha s aktivismem za lepší svět.
Za SDG 10 Méně nerovností smečoval tým Beach Post od České pošty, který se po nepřekonatelném výkonu stal vítězem 2. ročníku turnaje.
„Děkujeme Asociaci společenské odpovědnosti za uspořádání turnaje
za lepší svět. Jsme nadšení z našeho vítězství a gratulujeme také všem
zúčastněným týmům ke skvělé hře. Všichni jsme se snažili hrát za vybrané cíle SDGs. My jsme hráli za méně nerovností a boj s předsudky, které
u nás stále přetrvávají,“ uvedl kapitán týmu Beach Post Jiří Svoboda.
Druhé místo turnaje obsadil tým s názvem UdržitelnEY, který hrál za
společnost EY. I díky mnoha fanouškům se hráči a hráčky probojovali až
do samotného finále hry. V turnaji reprezentovali SDG 4 Kvalitní vzdělání.
SDG 4 je totiž jedním ze tří pilířů strategie udržitelnosti společnosti EY.
Pomyslná bronzová příčka patřila týmu ADRA, který hrál za neziskovou
organizaci se stejným názvem. ADRA si nejen pro tento turnaj vzala za
své naplňovat SDG 1 Konec chudoby. Tým i celá organizace se řídí heslem „jeden za všechny, všichni za jednoho.”
Novinkou turnaje bylo speciální ocenění pro tým, který před turnajem
nejlépe naplňoval vybraný globální cíl. Trofej pro SDGs Vítěze si nakonec
odnesl tým JRKáči hrající za společnost JRK a SDG 11 Udržitelná města
a obce.
Partnery druhého ročníku SDGs Beach Volleyball Cup 2021 byla Česká
pošta, EY a Magistrát hlavního města Prahy.
Více o akci ZDE

Postoj Čechů k SDGs

výsledky výzkumu veřejného mínění
Pro Čechy jsou nejdůležitější tyto cíle:
SDG 3 – Zdraví a kvalitní život (39 %)
SDG 8 – Důstojná práce a ekonomický růst (25 %)
SDG 6 – Kvalitní vzdělání (22 %)
Z průzkumu vyplývá, že o Cílech udržitelného rozvoje někdy slyšela více jak polovina populace. Alespoň základní
informace o nich má 29 %, což představuje mírný nárůst
oproti loňsku. O něco lépe je na tom mladá generace:
58 % mladých o SDGs už někdy slyšelo a 35 % má základní informace. Vyšší znalosti o SDGs mají lidé s vysokoškolským vzděláním (70 %).
Na téma Cíle udržitelného rozvoje byla nejčastěji zaznamenána komunikace ze strany nevládních organizací
(40 %). Oproti minulému roku také vzrostla komunikace
ze strany firem a soukromého sektoru (37 %).

O VÝZKUMU
Termín výzkumu: červen 2021
Metodika výzkumu: výzkum byl realizován na
reprezentativním vzorku populace ČR ve věku
18 až 65 let
Počet dotazovaných: 1 004
Zdroj: Ipsos Česká republika
Odkaz na výzkum Ipsos ZDE

Zájem Čechů o tematiku důležitosti kvalitního vzdělávání se během pandemie koronaviru výrazně zvýšil.
9 z 10 obyvatel Česka je toho názoru, že povolání učitele
je pro společnost velmi důležité, ale pouze
4 z 10 si myslí, že je dostatečně oceňované.
69 % populace nepovažuje náš současný vzdělávací systém za dostatečný pro přípravu stávající generace žáků
a studentů na jejich budoucnost.

Ceny SDGs 2021
Ceny SDGs jsou prestižní 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 od OSN do našich každodenních životů.
Do Cen SDGs 2021 se organizace se svými udržitelnými projekty přihlašovaly v průběhu března. Jejich počet
vyrostl na neuvěřitelných 238 přihlášených. V červnu a srpnu vybírala vítěze odborná porota složená ze
zástupců partnerů, veřejné sféry, byznysu, oborových
svazů, ale i odborníků na udržitelnost a vzdělávání.
Právě téma vzdělání provázelo celý ročník. Díky tomu
vznikla i speciální kategorie Vzdělání, která vyzdvihla
inovativní projekty aktivně bojující za zlepšení vzdělávání jak dětí, tak dospělých. Vítěze této kategorie vybrala odborná porota složená z odborníků na vzdělávání v Česku.
Asociace společenské odpovědnosti předala ceny vítězům ve čtvrtek 16. září 2021 na galavečeru v Černínském paláci v Praze, v sídle Ministerstva zahraničních
věcí ČR. Ke slavnostní atmosféře předávání Cen SDGs
přispěla i mediální spolupráce s první internetovou
televizí DVTV, díky níž byl celý galavečer protkán profesionalitou, humorem a laskavým slovem moderátorky
Daniely Drtinové.
I tentokrát byly pro vítěze připraveny trofeje, které
designově ladily s celou myšlenkou ročníku a jejichž
autorem je Václav Mlynář & Bomma. A protože se ročník zaměřil na budoucí generace, děti z celého společenského spektra vtiskly svou hravou a zvídavou duši
přímo do trofejí pro vítěze. Každé z nich si ve sklárně

Bomma vyfouklo originální trofej ve tvaru horkovzdušného balonu, kterou pak na galavečeru předalo vítězům.
Ceny SDGs demonstrují unikátní partnerství a spolupráci mezi sektory. Pátý ročník zorganizovala Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou
rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních
věcí, Ministerstvem životního prostředí a Impact Hub
ČR. Byznys partnery tohoto ročníku byly společnosti
Hello bank!, Google, Tesco a Unilever. Partnerem pro
výzkum byla agentura Ipsos. Mediálními partnery bylo
DVTV, Forbes Česko, Marketing a Media, Euro a CzechCrunch. Partnerem Nominace Moonshot byl Moonshot Platform. O grafickou podobu se postaralo reklamní a grafické studio MadLove.

Vítězové Cen SDGs 2021

Ceny SDGs 2021 v číslech
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Kampaň k Cenám SDGs 2021
Vzdělávání bylo ústředním tématem doprovodné
kampaně k ročníku Cen SDGs 2021. Nejednalo se
pouze o vzdělávání dospělých o globálních cílech, ale
i těch nejmenších, kteří představují naši budoucnost.
O udržitelnosti připravila Asociace společenské odpovědnosti společně s Impact Hub ČR celý vzdělávací
cyklus – Akademii SDGs. Do Akademie se mohla zapojit široká veřejnost, prohloubit si své znalosti o globálních cílech, inspirovat se silnými příběhy dobré praxe, vyslechnout si názory nejpovolanějších odborníků
na jednotlivá témata, a navíc měli účastníci možnost
s odborníky konzultovat i své vlastní projekty a posunout je tak ještě více k udržitelnosti.
A protože vzdělávání o udržitelnosti a SDGs není důležité jen pro dospělé, ale především pro budoucí generace, dostaly právě děti významnou roli v kampani.
V rámci vzdělávání o SDGs vznikla online Hra za lepší
svět, která má za cíl (nejen) dětem zábavnou formou
přiblížit globální cíle. Hru si můžete zahrát na
www.hrazalepsisvet.cz. Za každou odehranou hru navíc pošle Nadace Vodafone Česká republika 10 korun
na podporu vzdělávací aplikace pro děti Včelka.
Asociace dále vydala v nakladatelství Albatros výpravnou pohádkovou
knihu Mia a svět od autorek Barbary
Nesvadbové a Lucie Mádlové s bohatými ilustracemi od Renáty Fučíkové, Evy Bartošové a Zuzany Mulíčkové. Kniha popisuje příběh malé
objevitelky, který děti učí, aby měly
rády svou planetu a přibližuje i SDGs.
V rámci galavečera Cen SDGs v zahradách Černínského paláce vznikla

také výstava a audiovizuální prezentace knihy s ilustracemi
Renáty Fučíkové, o kterou se postaralo studio Visualove.
Ceny SDGs graficky doprovázely horkovzdušné SDGs balony.
I ty byly součástí samotného galavečera. Dotvářely kouzelnou večerní atmosféru stage na předávání Cen SDGs. Vyrobeny byly v sociálně terapeutické dílně Práh na jižní Moravě,
jejímž posláním je aktivní podpora lidí s duševním onemocněním z Brna a okolí.

Akademie SDGs
Doprovodný vzdělávací program k SDGs, který připravila Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci
s Impact Hub ČR.
Cílem Akademie SDGs bylo primárně sdílet dobrou praxi
projektů, které svými aktivitami zvyšují povědomí či přímo přispívají k naplňování SDGs. Prostřednictvím diskuse, podpory spolupráce a sdílením zkušeností Akademie
cílila na posílení znalostí o problematice SDGs. V dlouhodobém horizontu pak na zvýšení dopadu podpořených
projektů.
Akademie SDGs se skládala ze série čtyř vzdělávacích akcí se špičkovými odborníky na poli udržitelnosti.
Ti společně s mentory pomohli v rámci individuálních
konzultací vybraným projektům odhalit úskalí, která by
je mohla brzdit v rozvoji a naplňování Cílů udržitelného
rozvoje. V rámci každého cyklu Akademie získali účastníci také ověřené a užitečné zdroje informací, které jsou
uspořádány do praktické online knihovny na webových
stránkách Asociace.
Akademie SDGs byla dobrovolným programem pro
účastníky všech ročníků Cen SDGs a členy Asociace. Po
skončení dílčích událostí byly výstupy a interaktivní online knihovna materiálů zpřístupněny všem zájemcům
zdarma. I vy se tak můžete stát součástí komunity, díky
které budete držet krok s udržitelností.
Akademie SDGs nabídla ještě něco navíc. Ze všech zúčastněných projektů byl na konci celého vzdělávacího
programu vybrán jeden, který získal divokou kartu do
akceleračního programu Impact Hub ČR, aby svůj dopad
v naplňování SDGs ještě více znásobil.
Více o Akademii SDGs ZDE

E-shop Nakup na Dobro
Asociace společenské odpovědnosti spojila síly se sociálním podnikem Ergotep a společně vytvořili společensky odpovědný e-shop Nakup na Dobro. E-shop s udržitelnými produkty a dárky, které mají skutečně smysl
– pro obdarované, společnost i přírodu.
Naším snem je změnit nákupní chování zákazníků směrem k udržitelnosti, u jednotlivců počínaje, velkými firmami konče. Věříme, že i vy dáte přednost Nákupu na Dobro
(svoje i planety) a namísto reklamní zbytečnosti se rádi přiblížíte produktům, které udrží ve hře stovky českých drobných podnikatelů, sociálních podniků a řady neziskových
organizací. Každý nákup má navíc smysl také pro desítku
zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří se o chod
tohoto unikátního e-shopu starají.
Nakup na Dobro je jedním z prvních držitelů certifikace
Udržitelný e-shop na Heureka.cz, což je znát i na zerowaste balení a bezplatné ekologické dopravě.
Načerpejte inspiraci přímo na e-shopu

Udržitelný e-shop
Ochrana životního prostředí, udržitelná spotřeba,
společenská odpovědnost za planetu. To jsou témata, která společností rezonují v posledních dvou
letech v mnohem větší míře než kdy předtím. Proto
se spojila Heureka, Komerční banka, společnost Visa
a Asociace společenské odpovědnosti a spustily společný projekt Udržitelný e-shop. Smyslem projektu je
podpořit a motivovat e-shopy, které se snaží o udržitelný provoz a myslí na dopady svého podnikání.
Aby e-shopy podnikaly v souladu s udržitelností, nemusí nutně prodávat jen ekologicky šetrné produkty,
ale jedná se o komplexní přístup ke snižování vlastní
uhlíkové stopy. Například používají zero waste balení,
podporují lokální dodavatele nebo ve svých kancelářích
a skladech důsledně recyklují veškerý odpad. K sociálnímu přesahu dochází také odpovědným přístupem
k zaměstnancům, dodavatelům a komunitě.
Každý e‑shop zapojený do projektu musí projít hodnocením, které je maximálně objektivní díky spojení
s Asociací společenské odpovědnosti. Udržitelnost
e‑shopu je zviditelněna na Heurece pro všechny zodpovědně nakupující zákazníky.
Vedle e-shopů rezonuje téma udržitelnosti i u nakupujících. Podle průzkumu je až 68 % Čechů připraveno vzdát se části komfortu ve prospěch „zelenějších
e-shopů” a 20 % nakupujících vnímá kroky internetového obchodu pro udržitelnost jako jeden z bodů při svém
rozhodování.

Kdo se může stát Udržitelným e-shopem?
Každý e-shop, který chce na Heurece být prezentován jako
udržitelný a získat ikonu „Udržitelný e-shop”, musí vyplnit
dotazník z různých oblastí odpovědného přístupu ke svému podnikání. Odborným garantem hodnocení je Asociace
společenské odpovědnosti. Aby se e-shop stal „udržitelným
eshopem”, musí dosáhnout alespoň minimální bodové hranice. Po splnění této podmínky je považován za udržitelný.
Zelená ikona „Udržitelný e-shop” pak bude umístěna nejen
na e-shopu, ale hlavně na stránkách Heureky vedle certifikátů, jako je Ověřeno zákazníky, autorizovaný prodejce nebo
ocenění Shop roku.
Vyvrcholením společného projektu pak bude v roce 2022
soutěž „Shop roku”, kde bude poprvé uděleno i ocenění „Udržitelný e-shop roku”.

Sbírka potravin
Sbírka potravin je jednou z největších nefinančních
charitativních akcí v České republice a jsou do ní po
celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. Koná se
dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.
Darované zboží se převáží do skladů potravinových
bank, odkud se následně distaribuuje přes jednotlivé
charitativní organizace všem potřebným. 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.
Asociace společenské odpovědnosti je partnerem
Sbírky potravin již od roku 2019.

Jarní Sbírka potravin
24. dubna 2021

Podzimní Sbírka potravin
20. listopadu 2021

586 tun potravin
32 tun základní drogerie a hygienických potřeb
800 + prodejen

357 tun potravin
53 tun základní drogerie a hygienických potřeb
1318 prodejen

Více o akci ZDE

Více o akci ZDE

Giving Tuesday
Stovky milionů lidí z celého světa se spojily a konaly dobro. Naivní představa? Vůbec ne! Světový den
štědrosti a dobrých skutků se slaví každoročně vždy
první úterý po Dni díkůvzdání a jako protipól nákupnímu šílenství na Black Friday. Tentokrát připadl na
úterý 30. listopadu 2021.
V Česku tento den od roku 2016 zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. Během šesti let už Češi
v rámci Giving Tuesday darovali více než 270 milionů
korun a vykonali nespočet dobrých skutků. V roce 2021
se v Česku díky 224 zaregistrovaným výzvám podařilo
na dobročinné projekty v rámci kampaně vybrat více než
95 milionů korun, což představuje dosavadní rekord.
Na znamení dobrých skutků se v barvách Giving Tuesday 30. listopadu rozsvítily i některé pražské památky.
Kromě tradičního nasvícení Petřínské rozhledny spatřili
Pražané ještě obří srdce na budově Národního divadla.
To totiž samo o sobě reprezentuje jednu z největších
sbírek v historii českého národa.
Více o akci ZDE

Výzkum o dárcovství v Česku
Výsledky výzkumu společnosti Ipsos o dárcovství potvrdily, že se Češi jako národ nemají vůbec za co stydět.
Pomáhat druhým je důležité pro 9 z 10 lidí a toto číslo
se rok od roku zvyšuje.

Dárcovství obecně:
4 z 10

		

55 %		
43 %
42 %		

Čechů poslali v posledním roce
peníze na dobročinné účely
z nich je směřovalo na podporu dětí
na podporu handicapovaných lidí
na podporu zvířat

nejčastěji lidé věnovali do

500 korun za rok.

Giving Tuesday:
14 % Čechů zná Giving Tuesday, povědomí 		
je srovnatelné s minulými roky

26 % populace deklaruje zájem zapojit se,
což je stejně jako loni

Giving Tuesday rezonuje zejména mezi mladými lidmi
do 29 let.

O VÝZKUMU
Termín výzkumu: listopad 2021
Metodika výzkumu: výzkum byl realizován na
reprezentativním vzorku populace ČR ve věku
18 až 65 let
Počet dotazovaných: 1 009
Zdroj: Ipsos Česká republika
Více o výzkumu ZDE

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:

9 269

sledujících

717

sledujících

Celkem sledujících

14 147

2 455

sledujících

1 706

sledujících
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Denně na webu Asociace společenské

Pravidelné informace, plánované akce

odpovědnosti, nejvyhledávanějším portále

a události, představení nových členů.

o CSR a Cílech udržitelného rozvoje.

1x měsíčně na více než 3 100 kontaktů.
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mentáře partnerů, výsledky průzkumů a mnoho dalšího.
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Brožura Ceny SDGs 2021

KOMUNIKACE V ROCE 2021

300+

aktualit na webu

370+

citací a rozhovorů v médiích

14 100+

sledujících na sociálních sítích

WEBOVÉ STRÁNKY
www.a-csr.cz

www.nakupnadobro.cz

www.ploggingcesko.cz

www.giving-tuesday.cz

VÝBĚR MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ

a další.

Komunikace
Nakup na Dobro
575
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Celkem sledujících

1 565

DALŠÍ KOMUNIKACE

1 722
odběratelů
newsletteru

23

článků na blogu
Nakup na Dobro

Přidejte se k nám
Staňte se součástí největší iniciativy společenské odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku.
Mezi našimi členy je více než 470 firem, neziskových
organizací, veřejných organizací či vzdělávacích institucí, které cítí svoji odpovědnost ke společnosti i životnímu prostředí.
Máme pro vás nejméně 4 důvody, které vás přesvědčí, abyste se i vy stali živou součástí společensky
odpovědného projektu:
Networking
Stanete se členy inspirativní mezinárodní networkingové sítě, 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 získáte možnost prezentovat se také v dalších
uznávaných médiích.
Aktivity
Získáte možnost aktivně se podílet na směřování platformy a vizích 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.

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 cílů.
S každým členem tak pracujeme individuálně a na základě jeho potřeb. Chcete se připojit a být součástí?
Napište nám!

Tým Asociace v roce 2021

Lucie
Madlová

Julie
Borovcová

Ivana
Kolářová

Karolína
Tesárek

zakladatelka
a výkonná ředitelka

provozní ředitelka

projektová manažerka

sociální sítě A-CSR

Na počátku všeho byla Lucie. Vizionářka, která překypuje nápady
a stejně tak energií, kterou klidní pomocí pilates. Asociace nebyla jejím
jediným novátorským počinem. Právě díky ní rezonuje Českem zkratka
SDGs. Lucie má hlavu v oblacích
a vlastně i v rámci své osobní mise –
šířit povědomí o globálních cílech –
často nezůstává „nohama na zemi”,
neboť je stále někde na cestách. Nikdy jí nechybí červená rtěnka, která
je jejím poznávacím znakem.

Její tempo přechází od poklusu,
který se bude hodit pro splnění
snu zaběhnout si maraton, k rychlosti Formule 1, jejíž je fanouškem.
Díky tomu ví o členech Asociace
vše, šije jim služby na míru, připravuje členské akce, řídí Ceny SDGs
a odpovídá za směřování celé platformy. Navíc má přehled o všem,
co je potřeba – od toho, kde se
v kanceláři nachází náhradní náplň
do tiskárny až po ty nejdůležitější
smlouvy.

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 Nakup
na Dobro a Giving Tuesday, plánuje,
realizuje a kontroluje – to vše v ladném kroku tance, který patří mezi její
koníčky. Přehled má navíc o všech
aktualitách členů.

Na dobrý obsah na webové stránky i sociální sítě pro členy Asociace
má čuch – stejně jako její mopsík
Bruno, který ale zavětří pokaždé,
když se Karolína chystá vařit oblíbená italská jídla. Postará se o publicitu vašich projektů a ví, jak na to,
aby se na ně všichni koukali růžovými brýlemi, což je mimochodem
její oblíbená barva. Karolína má
navíc hobby, které jen tak někdo
nemá. Sbírá sněhové koule.

madlova@a-csr.cz

borovcova@a-csr.cz

kolarova@a-csr.cz

tesarek@a-csr.cz

Tým Asociace v roce 2021

Anna
Beránková

Kristýna
Machová

Magdaléna
Benešová

redaktorka

manažerka udržitelnosti

projektová manažerka

Miluje vůni kávy, stejně jako vůni listů
nového Listí. Kávu si mimochodem
dost dopřává, když se připravuje
na všechny rozhovory. Dohled nad
textem, a jestli je ke kávě i něco dobrého, jí dělají její mopsík a setr. Anna
ráda poznává lidské příběhy a vždy
se snaží do každého interview dodat
empatii a hravost dětské duše, která
v ní stále zůstává. Potěšení jí dělá,
když někomu může udělat radost,
když má každý den možnost se
smát a třeba si i zazpívat.

Dokázala by zhodnotit každý díl
Přátel, protože je viděla nespočetněkrát. A se stejnou energií se
pustila i do hodnocení udržitelnosti e‑shopů. Má svou práci ráda
a veškeré potřebné informace sbírá
s nadšením, jako například její oblíbené tchyniny jazyky. Má dlouhé
vlasy i dlouhý rozum, což svědčí i o
jejím studiu Ph.D. v oblasti sociálního podnikání. Vařit sice neumí, ale
ingrediencemi do každého projektu
přesně připraví a vykouzlí tak výživný plnohodnotný výsledek.

Dejte Magdaléně na starosti jakýkoliv projekt a zhostí se ho na jedničku.
Dá mu péči, hravost i vytrvalost, stejně jako svému synovi Vincentovi. A
i když má ráda citronovou zmrzlinu,
kyselých obličejů u členů se bát nemusí. Ví, že je třeba dát všem komunikaci hřejivou jako sluneční paprsky,
vláhu v podobě kreativity a empatie, což dopřává i rostlinám při jejím
oblíbeném biozahradničení. A když
jí dojde inspirace a energie? Jde ji
načerpat do hor nebo k oceánu.

berankova@a-csr.cz

machova@a-csr.cz

benesova@a-csr.cz

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

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

Bankovní spojení:
Česká spořitelna
Č. ú.: 3073502339/0800
E-mail: info@a-csr.cz

Účetní závěrka za rok 2021
Rozvaha ke dni 31. 12. 2021
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

333 000 Kč

409 000 Kč

A. Vlastní zdroje

1 356 000 Kč

843 000 Kč

B. Krátkodobý majetek

3 756 000 Kč

2 928 000 Kč

A.I. Jmění celkem		

B.I. Zásoby

20 000 Kč

A.II. Výsledek hospodaření

1 356 000 Kč

843 000 Kč

B.II. Pohledávky

1 701 000 Kč

1 197 000 Kč

B. Cizí zdroje

2 733 00 Kč

2 494 000 Kč

B.III. Krátkodobý fin. majetek

1 039 000 Kč

891 000 Kč

B.I. Rezervy		

B.IV. Jiná aktiva

996 000 Kč

840 000 Kč

B.II. Dlouhodobé závazky

309 000 Kč

346 000 Kč

Aktiva celkem

4 089 000 Kč

3 337 000 Kč

B.III. Krátkodobé závazky

475 000 Kč

335 000 Kč

B.IV. Jiná pasiva

1 949 000 Kč

1 813 000 Kč

Pasiva celkem

4 089 000 Kč

3 337 000 Kč

Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. 12. 2021

Náklady

Hlavní
činnost

I. Spotřebované nákupy a služby

7 802 000 Kč

Hospod.
činnost

Celkem

7 802 000 Kč

II. Změna stavu zásob

Výnosy

Hlavní
činnost

Hospod.
činnost

Celkem

I. Provozní dotace

981 000 Kč		

981 000 Kč

II. Přijaté příspěvky

502 000 Kč		

502 000 Kč

III. Osobní náklady

423 000 Kč

423 000 Kč

III. Tržby za vlastní výkony a služby 6 986 000 Kč

6 986 000 KčI

IV. Daně a poplatky

3 000 Kč

3 000 Kč

V. Ostatní výnosy

120 000 Kč

V. Ostatní náklady

369 000 Kč

369 000 Kč

V. Tržby z prodeje majetku			

VI. Odpisy

505 000 Kč

505 000 Kč

Výnosy celkem

9 102 000 Kč

9 102 000 Kč

Výsledek hospodaření
před zdaněním: 			
Výsledek hospodaření
po zdanění:			

120 000 Kč		
8 589 000 Kč

8 589 000 Kč

VII. Poskytnuté příspěvky
VIII. Daň z příjmů
Náklady celkem

-513 000 Kč		

-513 000 Kč

-513 000 Kč		

-513 000 Kč

SDGs inspirace
našich členů

SDG 1

ADRA
Čalantika je vzdělávací centrum pro děti a rodiny ze
slumu v bangladéšské Dháce. Rodiny zde žijí v chudobě a nemohou financovat vzdělání svých dětí. Vzdělání
přitom dává dětem příležitost získat v budoucnu lépe
placenou práci a vymanit se z bludného kruhu chudoby. Centrum pracuje s celou komunitou, jelikož pochopení důležitosti vzdělání ze strany rodičů je pro udržitelnost projektu klíčové.

SDG 2

GreeenTech
Projekt GreeenTech vznikl s cílem umožnit lokální pěstování zeleniny, mikrobylinek a drobného ovoce kdekoli na světě, v jakýchkoli klimatických podmínkách.
V souladu s touto vizí GreeenTech jako první v ČR vyrábí hydroponické kontejnery a vyvíjí vlastní IoT systém
pro řízení pěstebních procesů. Součástí GreeenTech
je městská farma HerbaFabrica, která dodává bylinky
do restaurací i do firem a prodejen v rámci služby HerbaShare.

SDG 3

SDG 4

Nevypusť Duši

TEREZA, vzdělávací centrum

Duševní zdravověda pro středoškoláky přináší do českých škol téma duševního zdraví a wellbeingu, které
bylo dosud u mladých lidí často opomíjeno. V interaktivním programu založeném na ověřených vědeckých
datech učí organizace Nevypusť Duši žáky středních
škol a jejich učitele, jak pečovat o duševní zdraví, přináší
prevenci a ukazuje, kde hledat pomoc v případě nouze.

Z jedné městské čtvrti do celého světa, z dobrovolné iniciativy k uznání OSN. Mezinárodní program EKOŠKOLA, který
v ČR zastřešuje Tereza, vzdělávací centrum, je příběhem
škol, které už 15 let mění sebe a své okolí. Děti se v programu učí, že mohou samostatně ovlivnit dění ve škole a ve
svém okolí ku prospěchu životního prostředí. Hledají slabé
stránky své školy, společně navrhují řešení a opatření pak
samy realizují. Ekoškola vytváří příjemnější, demokratičtější
a přírodě bližší prostředí.

SDG 5

SDG 6

IKEA

Ekocentrum Koniklec

Každá druhá žena v Česku zažila psychické násilí
a 21 % žen se setkalo s fyzickým nebo sexuálním násilím. Tento problém ještě více prohlubovala opatření
v pandemii, jelikož doma trávíme mnohem více času,
než kdy předtím. Přední české organizace věnující se
pomoci obětem domácího násilí uvedly, že poptávka po
jejich službách vzrostla meziročně o 40 %. V IKEA věří,
že domov by měl být bezpečným místem pro každého.

Projekt Ekocentra Koniklec je zaměřen na vzdělávání
a osvětu v oblasti přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou a navrhování funkčního systému modro-zelené infrastruktury především mezi zástupci veřejné
správy (zejména na úrovni měst a obcí) a jednotlivými
občany. Tyto znalosti ovlivňují rozhodování při územním plánování a nakládání s vodou a mají nemalý vliv na
míru odolnosti měst ČR, respektive na jejich adaptaci na
změnu klimatu.

SDG 7

SDG 8

Biopekárna Zemanka

.pepper..field

Biopekárna Zemanka je český výrobce sladkých bio
sušenek a slaných bio krekrů. V Zemance odebírají energii pouze z obnovitelných zdrojů společnosti
Nano Energies. Celkově uplatňují pravidla ekologicky
šetrného provozu – používají pouze ekologické čisticí
prostředky, zejména s biosložkami, recyklované kartony a papíry. Mílovými kroky posouvají cirkulární výrobu
a vyrábí sušenky ze surovin, které jinde už neumí dál
zpracovat.

Cílem projektu .pepper..field je dlouhodobá podpora
400 malých farmářů s kampotským pepřem v Kambodži, a to díky otevření trhů EU, nastavení fair trade
cen a kontroly, logistiky, exportu, až po nalezení koncových zákazníků v zemích EU, což vede k ekonomickému růstu země a zajištění důstojných podmínek pro
život u nejmenších rodin farmářů, kterým se pomoci
od vlády ani jinde nedostává. V roce 2022 by měl .pepper..field podpořit všechny rodiny malých farmářů výkupem 100 % jejich produkce, dosáhnout obratu 150+
milionů korun a globální expanze.

SDG 9

SDG 10

Cementum

Symbios

Česká společnost CEMENTUM se zabývá výrobou
udržitelných betonových výrobků s důrazem na design a maximální využití druhotných surovin. Cílem
společnosti je snížení environmentálních dopadů betonových výrobků a úspora přírodních zdrojů. Ve výrobcích je využito 100% náhrady přírodního kameniva
recyklovanou stavební a demoliční sutí, což společně
se svým nekonečným recyklačním cyklem naplňuje
principy oběhového hospodářství a přispívá ke snížení
emisí CO2.

Symbios je pilotní projekt organizace EkoInkubátor,
který poskytuje sdílené bydlení mladým dospělým
lidem po opuštění dětských domovů společně se
studenty vysokých škol. Základem projektu je sdílené
bydlení, kde v osmi bytech o velikosti 2+1 bydlí vždy
jeden student a jeden mladý dospělý. Na toto zázemí pak navazují další intervence projektu. Vzniká zde
komunita mladých lidí, kteří se mohou denně setkávat
k řešení běžných životních situací.

SDG 11

SDG 12

AutoMat

Hello bank!

Spolek AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Skrze výzvu Do práce na kole jsou
oslovovány desetitisíce lidí. Tito účastníci výzvy celý
měsíc mění své dopravní návyky a z dat je zřejmé, že
u svých návyků zůstávají. Nasbíraná data jejich bezmotorové mobility jsou poté analyzována a poskytována městům, se kterými je vedena diskuze nad chytrým rozvojem infrastruktury. Pro města je to účinný
nástroj vývoje směrem ke smartcity a podpoře uhlíkové neutrality měst.

Hello EKO půjčka představuje nový finanční produkt od
Hello bank!, který má usnadnit a zpřístupnit financování
úprav bydlení na více udržitelné. Půjčka nabízí zvýhodněný úrok na různé projekty, na které lze zpětně získat
podporu ze státních programů Dešťovka II a Nová zelená úsporám. Bankéři Hello bank! kromě toho zájemcům
pomohou s veškerým „papírováním“ spojeným s dotací
a poradí i s tím, jak o ni úspěšně zažádat.

SDG 13

Plant-for-the-Planet
Plant-for-the-Planet sází stromy pro řešení klimatické
krize a dává sílu do rukou dětí z celého světa. Organizace má přes 88 tisíc mladých ambasadorů po celém
světě, kteří se zasloužili o zasazení více jak 13 miliard stromů. Na základě vědeckého výzkumu zahájili
světovou iniciativu o zasazení 1 bilionu stromů, které
mohou pohltit až dvě třetiny veškerých našich dosavadních emisí CO2 a tím nám dát dostatek času pro
řešení klimatické krize.

SDG 14

Refork
Refork kombinuje přírodní zdroje, průmyslový odpad
a moderní technologické know-how k tomu, aby vyráběl funkční a udržitelné výrobky, které nahradí plasty.
Vizí refork je ukázat, že udržitelnost nemusí být na
úkor designu a uživatelského komfortu, neboť i řešení
šetrná k přírodě mohou být pěkná a funkční. Na vývoj
materiálu a produktů se dívá tak, aby zlepšoval celý
životní cyklus a snižoval celkovou ekologickou stopu.
Nezapomeňte proto refork příbory přibalit na váš příští
piknik.

SDG 15

SDG 16

Nadace Partnerství

Frank Bold

Projekt Sázíme budoucnost propojuje všechny, kteří
sází či plánují sázet stromy v ČR. S důrazem na udržitelnost a kvalitu výsadeb poskytuje metodologickou,
legislativní a finanční podporu a iniciuje spolupráci
a komunikaci napříč subjekty. Skrze otevřenou webovou platformu shromažďuje příklady dobré praxe a buduje unikátní databázi výsadeb. Dlouhodobým cílem
projektu je zapojit širokou společnost do výsadby 10
milionů stromů mimo les a zvýšení povědomí o hodnotě nově vysazených i vzrostlých stromů v ekosystémech jako klíčových prvků pro podporu biodiverzity
a jejich adaptačního potenciálu.

Organizace Frank Bold vytvořila Síť k ochraně demokracie, která propojuje různé typy organizací za účelem
společné ochrany demokratických principů. Pro její
fungování je klíčové expertní zázemí a schopnost členů
zapojit se do diskuze a oslovit své kontakty. Nezávislé
fórum expertů průběžně sleduje kondici demokracie
v klíčových oblastech a vyhodnocuje rizika. Mechanismus umožňuje vést diskuzi napříč společenským
spektrem a včasně reagovat na ohrožení demokracie.

SDG 17

ŠKODA Auto
V rámci Nadačního Fondu ŠKODA AUTO vznikla platforma Nové Boleslavsko, která si klade za cíl, mimo
informování obyvatel o projektech Fondu zlepšujících život v regionu, propojovat subjekty z veřejného,
soukromého sektoru a samotných občanů. Tímto byl
nastartován veřejný dialog a okolo platformy vznikají komunity lidí, kteří spolupracují a spoluutváří region.
Platforma se snaží v občanech pěstovat hrdost k regionu, proto podporuje sdílení toho nejlepšího – nápadů,
příkladů pozitivní změny, historických odkazů.

www.a-csr.cz

