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Měníte svět k lepšímu? Touto 
otázkou každoročně oslovu-
jeme v Asociaci společenské 
odpovědnosti (A-CSR) nové 
projekty a organizace, aby se 
zapojily do Cen SDGs. A kaž-
dý rok nacházíme další a další 
inovativní a empatické organi-
zace, kterým Česko a svět ne-
jsou lhostejné.

Navážu slovy Jana Wericha: 
„Když už člověk jednou je, tak 
má koukat, aby byl.“ A já mu-
sím uznat, že všechny orga-
nizace tedy skutečně koukají, 
aby byly. Letos se nám přihlá-
silo celkem 238 projektů. 
A i  když vyhrát mohlo jen pár, 
vážím si každého z nich, kdo 
se snaží být součástí změny 
k lepšímu. 

A po jakých inspirativních ces-
tách jsme se vydali tento rok?

Letošní ročník Cen SDGs by se, 
myslím, moc líbil Janu Amosi 
Komenskému, který razil heslo 
„škola hrou“. Hlavním tématem 
se totiž stalo vzdělávání. A ne-
byli bychom to my, abychom 
ho nepojali hravě. Kdo nás zná, 
ví, že máme pokaždé velké sny 
a podle hesla „sky is the limit“ 
jsme si zvolili horkovzdušné ba-
lony, abychom mohli letět za 
skvělými nápady a zároveň bu-
doucím generacím předat lep-
ší zítřky, lepší místo k životu na 
Zemi. No a pak? Pak už jsme si 
na téma hravost povolali mistry 
v oboru, nejlepší učitele – a také 
specialisty, totiž děti. Čisté duše, 
odvážné a zvídavé, které se rády 
učí novým věcem a dovednos-
tem. Děti, pro které udržitelnost 

není cizí slovo a mají smysl pro 
spravedlnost. Budoucí genera-
ce a naše naděje, která se ne-
bojí překážek a má smysl pro 
humor. 

Na cestě letošním ročníkem 
jsme v rámci tématu vzdělá-
vání připravili pro širokou ve-
řejnost vzdělávací program, 
Akademii SDGs, který všechny 
vybavil potřebnými informace-
mi o udržitelnosti. Spustili jsme 
také online Hru za lepší svět, 
která populárně naučným způ-
sobem podporuje přemýšlení 
o Cílech udržitelného rozvoje 
od OSN. A do třetice všeho in-
spirativního jsme s naklada-
telstvím Albatros vydali knížku. 
Knížku Mia a svět, která nás 
všechny vede k nadějné myš-
lence, že na Zemi můžeme žít 
i tak, abychom její krásy zacho-
vali i pro další generace. 

A já jsem velmi vděčná, že 
všechny přihlášené organizace 
i všichni naši členové přemýšlejí 
právě tímto způsobem a chtějí si 
navzájem pomáhat a sdílet své 
zkušenosti. To se ukázalo i na 
samotném udílení Cen SDGs, 
kde vládla přátelská, spojenec-
ká a inspirativní atmosféra. Díky 
vám všem za každý otisk na naší 
společné cestě k udržitelnosti.

A co dál? Do příštího roku míříme 
s ideou spojit Ceny SDGs s čes-
kým předsednictvím v Radě EU 
a hledat ty nejlepší projekty ne-
jen z Česka, ale i z celé Evropy. 
A uvidíme, co dalšího nás ještě 
čeká. Pojďme se na to připravit. 
3, 2, 1. Vzhůru do oblak!

ÚVODNÍ SLOVO
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Lucie Mádlová

zakladatelka a výkonná ředitelka  
Asociace společenské odpovědnosti
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Google Česká republika

„Stav planety si vyžaduje změ-
nu chování nás všech. Čeká 
nás dlouhý a nelehký proces, 
ale bude třeba se k němu po-
stavit zodpovědně, spojit síly 
a spolupracovat doma i ve 
světě. Technologie budou hrát 
v tomto procesu zásadní roli.

V Googlu považujeme udržitel-
nost za klíčovou hodnotu. Jako 
první globální společnost jsme 
dosáhli uhlíkové neutrality, jsme 
největším odběratelem energie 
z obnovitelných zdrojů a náš 
Google Cloud je ‚nejčistším‘ 
globálním cloudem. Snažíme 
se ale také pomáhat ostatním, 
sdílíme naše technologie i zdro-
je, abychom uspíšili přechod 
k bezuhlíkové ekonomice.“

Taťána le Moigne
ředitelka české, slovenské, ma-
ďarské a rumunské pobočky 
společnosti Google

Hello bank!

„Zásadní je osvěta a uvědomění 
si závažnosti situace většinovou 
společností. Zapojení velkých fi-
rem i veřejnoprávních institucí je 
proto klíčové.

Hello bank! i celá skupina BNP 
PARIBAS si svoji roli uvědomu-
je a aktivně rozvíjí svoji strategii 
udržitelnosti. Začali jsme u sebe 
a již několik let snižujeme naši 
ekologickou stopu, zapojujeme 
zaměstnance do všech změn a od 
loňska přinášíme i výhodná finanč-
ní řešení pro naše klienty a jejich 
přechod k udržitelné spotřebě. 
Věřím, že jsme na správné cestě.“

Bruno Leroux
CEO Hello bank!

KOMENTÁŘ  
PARTNERŮ  
CEN SDGs 2021

Zeptali jsme se našich part-
nerů: Jaké kroky na cestě 
k udržitelnému rozvoji potře-
buje společnost udělat? 

Jakou stopu na této cestě 
zanecháváte vy sami?



9

Tesco Stores Česká republika

„Musíme snížit plýtvání potravi-
nami. Rovněž můžeme volit na-
kupování zboží, které má oba-
ly vyrobené z recyklovatelných 
materiálů. A samozřejmě mů-
žeme všichni přispět ke svému 
zdravějšímu stravování, v kterém 
upřednostníme alternativy mas-
ných výrobků.

Tesco několik let velmi cíleně 
přijímá opatření, která napomá-
hají k udržitelnému rozvoji. Loni 
snížilo svůj potravinový odpad 
o 71 %, čímž v předstihu splnilo cíl 
OSN. Odstranilo všechny těžko 
recyklovatelné materiály z obalů 
produktů vlastní značky a 100 % 
elektřiny v obchodech pochází 
z obnovitelných zdrojů. Naše cíle 
zahrnují dosažení nulových emi-
sí do roku 2035, zvýšení prodeje 
alternativních masných výrob-
ků rostlinného původu o 300 % 
do roku 2025 a všechny obaly 
výrobků Tesco budou do roku 
2025 100% recyklovatelné.“

Katarína Navrátilová
generální ředitelka Tesco Sto-
res v České republice

Unilever Česká republika a Slo-
vensko

„Naší vizí je udělat z udržitelnosti 
samozřejmost. Věřím, že takto by 
měl být udržitelný rozvoj vnímán 
i ostatními. Měl by se propiso-
vat do každého rozhodnutí nebo 
procesu, které činíme, ať jako fir-
ma, vláda nebo jednotlivec.

Udržitelnost je integrovaná do 
srdce našeho byznysu a pro-
psaná do každého procesu, 
rozhodnutí a role. Navíc díky 
globálnímu přesahu můžeme 
přispívat k systémovým změ-
nám a měnit svět k lepšímu, ať 
už v oblasti získávání surovin, 
nabídky produktů budoucnos-
ti, nakládání s odpady, v oblasti 
inovací nebo třeba akcentování 
palčivých otázek dneška.“

Michaela Franeková
generální ředitelka Unilever Čes-
ká republika a Slovensko
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Ministerstvo životního prostředí

„Společenská odpovědnost už 
není jen ‚třešničkou na dortu‘. 
Odpovědné chování se postup-
ně začíná promítat nejen do 
každodenního života, ale i do 
chodu firem i aktivit spolků či 
státních institucí. Nutí nás více 
přemýšlet o našich rozhodnu-
tích a jejich dopadech, čímž při-
spíváme k zachování planety 
pro další generace. Důkazem 
je zvyšující se angažovanost 
českých občanů v oblasti dob-
rovolnictví a osvěty v rámci udr-
žitelnosti.“

Richard Brabec
ministr životního prostředí ČR

Ministerstvo zahraničních věcí

„Všichni víme, že před celým 
lidstvem stojí životně důleži-
té úkoly, které je velmi obtížné 
splnit, ať se jedná o klimatickou 
změnu, odstranění hladu, za-
jištění důstojné práce, vzdělání 
nebo pitné vody všem lidem na 
světě. Oceňuji, pokud se hleda-
jí cesty, jak k plnění těchto cílů 
mohou přispět firmy, občané či 
školáci. Zdánlivé maličkosti, jako 
neplýtvat jídlem, vodou, či při-
stupovat odpovědně ke svému 
vzdělání mohou k plnění těchto 
cílů přispět.“

Jakub Kulhánek
ministr zahraničních věcí ČR
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CENY SDGs 2021
Po páté byly v Česku oce-
něny nejlepší projekty za 
naplňování Cílů udržitelného 
rozvoje od OSN.

Asociace společenské odpo-
vědnosti předala ceny vítězům 
ve čtvrtek 16. září 2021 na slav-
nostním galavečeru v Černín-
ském paláci v Praze, v sídle Mi-
nisterstva zahraničních věcí ČR. 

Do Cen SDGs 2021 se orga-
nizace se svými udržitelnými 
projekty přihlašovaly v průběhu 
března. Jejich počet vyrostl na 
neuvěřitelných 238 přihláše-
ných projektů. V červnu a srpnu 
vybírala vítěze odborná porota 
složená ze zástupců partnerů, 
veřejné sféry, byznysu, oboro-
vých svazů, ale i odborníků na 
udržitelnost a vzdělávání. 

Právě téma vzdělání provázelo 
celý letošní ročník. Díky tomu 
vznikla i speciální kategorie 
Vzdělání, která vyzdvihla ino-
vativní projekty, které aktivně 
bojují za zlepšení vzdělávání 
jak dětí, tak dospělých. Vítěze 
této kategorie vybrala odborná 
porota složená z odborníků na 
vzdělávání v Česku.

Ke slavnostní atmosféře ga-
lavečera předávání Cen SDGs 
přispěla i mediální spoluprá-
ce s první internetovou televi-
zí DVTV, díky níž byl celý gala-
večer protkán profesionalitou, 
humorem a laskavým slovem 
moderátorky Daniely Drtinové. 

Ceny SDGs demonstrují uni-
kátní partnerství a spolupráci 
mezi sektory. Pátý ročník zor-
ganizovala Asociace spole-
čenské odpovědnosti ve spo-
lupráci s Českou rozvojovou 
agenturou, Ministerstvem za-
hraničních věcí, Ministerstvem 
životního prostředí a Impact 
Hub ČR. Byznys partnery le-
tošního ročníku byly spo-
lečnosti Hello bank!, Google, 
Tesco a Unilever. Partnerem 
pro výzkum byla agentura Ip-
sos. Mediálními partnery byly 
DVTV, Forbes Česko, Marketing 
a Media, Euro a CzechCrunch.
Partnerem Nominace Moon-
shot byl Moonshot Platform.  
O grafickou podobu se posta-
ralo reklamní a grafické studio 
MadLove.
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Čí důvěru si získaly  
vítězné projekty?
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TROFEJE 2021

I letos byly pro vítěze připra-
veny trofeje, které designově 
ladí s celou myšlenkou roční-
ku a jejichž autorem je Vác-
lav Mlynář & Bomma. A proto-
že se letošní ročník Cen SDGs 
zaměřil na budoucí generace, 
vybrané děti z celého spole-
čenského spektra vtiskly svou 
hravou a zvídavou duši přímo 
do trofejí pro vítěze Cen SDGs. 
Každé z nich si totiž ve sklár-
ně Bomma vyfouklo originální 
trofej ve tvaru horkovzdušného 
balonu, kterou pak na galave-
čeru předalo vítězům. 

Bomma s hrdostí navazuje na 
staletou tradici českého sklář-
ství. Ve spojení s unikátními 
technologiemi a předními čes-
kými a světovými designéry 
vytváří Bomma jedinečné ob-
jekty, které mnohdy překračují 
limity oboru. Bomma ve svých 
kolekcích i partnerských pro-
jektech vždy usiluje o krásu, 
nadčasovost a preciznost.

„Trofeje jsou volně inspirova-
né létajícím balonem, který je 
hlavním grafickým motivem 
letošních cen. Každá trofej je 
ručně foukaná na volno bez 
formy, což zaručuje, že každý 
kus je originál. Trofej je navrh-
nuta tak, že autorem nejsem 
jen já, ale jde o spolupráci mezi 
mnou, mistry skláři z Bommy 
a především dětmi. Právě ty 
jsou ambasadory letošních 
Cen SDGs, a proto také skle-
něné balony vlastnoručně na-
foukaly a vdechly do nich své 
poselství, které bude navždy 
součástí trofejí.“

Václav Mlynář
kreativní ředitel, Bomma
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Kdo pomáhal s výrobou trofejí?

Mia Mádlová (9)

Vidím projekt báječný a udr-
žitelný, jehož dopad hvězd se 
dotýká! Vizionářka Mia Mádlo-
vá přijde, zří a zvítězí v srdcích 
ostatních dětí, kterým předsta-
vuje své nové myšlenky a pro-
jekty. Jak? Díky svému obrov-
skému nadšení, nebojácnosti 
a pevné vůli. Jednou by po své 
mamce chtěla převzít Asocia-
ci a měnit svět k lepšímu. Než 
se ale dostane k vedoucímu 
kormidlu, zkouší to po vlastní 
ose. Natáčí videa o problémech 
dnešního světa, plogguje, za-
jímá se o původ potravin. Kro-
mě svého velkého statečného 
a laskavého srdce, se kterým 
podporuje dobročinné projek-
ty, na vás zapůsobí také svým 
talentem pro vyprávění vtipů 
a vlastních výpravných příběhů. 

Maria Nawazish (11) + Talia (16)

Až vyroste, chtěla by být učitel-
kou nebo zvěrolékařkou. Nakro-
čeno ke svému snu má hezky. 
Maria Nawazish se učí za po-
chodu, díky životní cestě. V roce 
2018 přijela s celou rodinou 
z Pákistánu do České republi-
ky a velmi rychle se přizpůso-
bila našim zvykům a tradicím 
a naučila se český jazyk. Ne-
smazatelnou stopu v srdcích 
všech, co zná, zanechala nejen 
tím, jak pěkné vztahy s rodiči 
i sourozenci má, ale i tím, jak je 
šikovná, společenská a komu-
nikativní. A jako bonus? Pohyb 
má v krvi a z fleku vám vystřih-
ne gymnastické číslo. Hvězda!
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Viktorie Seifertová (11) 

Máte někde překážku? A moh-
la bych ji vidět? A pomoci vám 
ji vyřešit? Pro Viki Seifertovou 
není nic nemožné. Zvládá být 
úspěšnou novinářkou a spiso-
vatelkou, cukrářkou i chemič-
kou. Ráda tančí, maluje, zpívá, 
cestuje, miluje plyšáky a také 
želvy, na jejichž záchranu sbí-
rá finance díky svým přednáš-
kám. A když jí zhatí plány pan-
demie, nelení a najde si jinou 
cestu, jak zvířatům pomoci. Ta-
hle malá čarodějka Viki má srd-
ce na správném místě. A svou 
laskavostí okouzluje i své ka-
marády. 

Viktor Grygar (8)

Točí se na parketě, ale i v živo-
tě, to když se rozhlíží po světě. 
Pro Viktora Grygara, jehož váš-
ní je tanec, je samozřejmostí 
všímat si prostředí, ve kterém 
žije. S ladností se věnuje třídění 
odpadků i respektování všech 
osob ve společnosti. Jeho dru-
hou vášní je fotbal, odkud vy-
užívá energii do nových věcí. 
Nekličkuje a do všeho se pouš-
tí po hlavě a se zvídavostí.
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Klára Kahounová (11)

Nemá ráda, když jí někdo ská-
če do řeči. Raději tedy skočí na 
kolo a sbírá odpadky po ces-
tách na horách. Klárka Kahou-
nová je vnímavá vůči životnímu 
prostředí a lahodí jejím uším, 
když slyší, že se o tom, jak udr-
žet planetu ve formě, mluví stá-
le více. Stejně tak je jí příjemný 
zvuk saxofonu, na který hra-
je, předení její kočky a štěkání 
psa, nebo když si díky oblíbené 
matice vypočítá správný úder 
na beach volejbalu, který velmi 
ráda hraje. 

Alex Kondáš (10)

Vlak Alex Kondáš se rozjíždí do 
světa právě teď! Míří do sta-
nic Česko, Slovensko, Anglie, 
tedy tam, kde už plynně ovlá-
dá jejich jazyk, a dále uvažu-
je i o stanici Německo. Tento 
zdatný strojvedoucí svého ži-
vota miluje kromě dopravních 
prostředků i techniku, počítače 
a programování. A o talentu pro 
systematická řešení ví i jeho ro-
dina, kde kontroluje třídění od-
padu a šetření vody a jídla. Na 
své cestě životem, kde si i rád 
povyskočí v rámci oblíbeného 
parkouru, si všímá prostředí, ve 
kterém žije a snaží se být em-
patický. 
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Petr Holinka (11)

Petr Holinka je hrdina, jehož su-
perschopností je čistota duše, 
smysl pro spravedlnost a černý 
humor, který velmi rád používá 
v souvislosti se svým onemoc-
něním. To, že je od 7 let upou-
tán na vozík, mu nezabraňuje 
se věnovat všemožným aktivi-
tám. Rád čte encyklopedie, je 

vášnivým fanouškem sportov-
ních zápasů a sleduje pořady 
o přírodě a naučné pořady pro 
děti. A nechtějte ho naštvat po-
házenými odpadky v přírodě či 
vymíráním živočichů. Jak může, 
navléká svůj hrdinský plášť 
a vyráží naší planetě pomoci. 
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KAMPAŇ

Vzdělávání bylo ústředním té-
matem doprovodné kampaně 
k letošnímu ročníku Cen SDGs. 
O udržitelnosti připravila Aso-
ciace společenské odpověd-
nosti společně s Impact Hub 
ČR celý vzdělávací cyklus – 
Akademii SDGs. Do Akademie 
se mohla zapojit široká veřej-
nost, prohloubit si své znalosti 
o globálních cílech, inspirovat 
se silnými příběhy dobré pra-
xe, vyslechnout si názory nej-
povolanějších odborníků na 
jednotlivá témata, a navíc měli 
účastníci možnost s odborníky 
konzultovat i své vlastní pro-
jekty a posunout je tak ještě 
více k udržitelnosti.

A protože vzdělávání o udrži-
telnosti a SDGs není důležité 
jen pro dospělé, ale především 
pro budoucí generace, dostaly 
právě děti významnou roli v le-
tošní kampani. V rámci vzdělá-
vání o SDGs vznikla online Hra 
za lepší svět, která má za cíl 
(nejen) dětem zábavnou for-
mou přiblížit Cíle udržitelného 
rozvoje. Hru si můžete zahrát 
na www.hrazalepsisvet.cz. Za 
každou odehranou hru navíc 
pošle Nadace Vodafone Čes-
ká republika 10 Kč na podpo-
ru vzdělávací aplikace pro děti 
Včelka.

Otestuj své vědomosti o globálních 
cílech a najdi inspiraci, jak přispět 
ke změně k lepšímu.

ZAHRAJ SI HRU 
ZA SVĚT, KTERÝ BY 
SE LÍBIL NÁM VŠEM. 
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U příležitosti Evropského týdne 
udržitelného rozvoje 20. září 
2021 vydala Asociace spole-
čenské odpovědnosti v nakla-
datelství Albatros výpravnou 
pohádkovou knihu Mia a svět 
od autorek Barbary Nesvadbo-
vé a Lucie Mádlové s bohatými 
ilustracemi od Renáty Fučí-
kové, Evy Bartošové a Zuzany 
Mulíčkové. Kniha popisuje pří-
běh malé objevitelky, který děti 
učí, aby měly rády svou plane-
tu, a přibližuje i Cíle udržitelné-
ho rozvoje. V rámci galavečera 
Cen SDGs v zahradách Černín-
ského paláce vznikla také vý-

stava a audiovizuální prezen-
tace knihy s ilustracemi Renáty 
Fučíkové, o kterou se postaralo 
studio Visualove.

Letošní Ceny SDGs grafic-
ky doprovázely horkovzdušné 
SDGs balony. I ty byly součástí 
samotného galavečera. Dotvá-
řely kouzelnou večerní atmo-
sféru stage předání Cen SDGs. 
Vyrobeny byly v sociálně tera-
peutické dílně Práh na jižní Mo-
ravě, jejímž posláním je aktivní 
podpora lidí s duševním one-
mocněním z Brna a okolí.
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AKADEMIE SDGs

Doprovodný vzdělávací pro-
gram k SDGs, který připravila 
Asociace společenské odpo-
vědnosti ve spolupráci s Im-
pact Hub ČR.

Akademie SDGs se skládala 
ze série čtyř vzdělávacích akcí 
se špičkovými odborníky na 
poli udržitelnosti. Ti společně 
s mentory pomohli v rámci in-
dividuálních konzultací vybra-
ným projektům odhalit úskalí, 
která by je mohla brzdit v roz-
voji a naplňování Cílů udrži-
telného rozvoje. V rámci kaž-
dého cyklu Akademie získali 
účastníci také ověřené a uži-
tečné zdroje informací, které 
jsou uspořádány do praktické 
online knihovny na webových 
stránkách Asociace společen-
ské odpovědnosti.

Cílem Akademie SDGs bylo 
primárně sdílet dobrou praxi 
projektů, které svými aktivita-
mi zvyšují povědomí či přímo 
přispívají k naplňování SDGs. 
Prostřednictvím diskuse, pod-
pory spolupráce a sdílením 
zkušeností Akademie cílila na 
posílení znalostí o problemati-
ce SDGs. V dlouhodobém ho-
rizontu pak na zvýšení dopadu 
podpořených projektů. 

Akademie SDGs byla zahá-
jena u příležitosti Dne Země, 
a sice 22. dubna 2021. K osla-
vě tohoto významného svátku 
byla uspořádána online akce 
na téma „Jak přispět k obnově 
planety“, která se soustředila na 
SDG 13 – Klimatická opatření. 
Událost se nesla v duchu udrži-
telného podnikání, budoucnosti 

čisté energie, rozvoje podnikání 
vs. snižování CO2. 

Druhá akce Akademie pro-
běhla v květnu a soustředila 
se na téma „Jak být prospěšní 
a úspěšní“. Zaměřila se přede-
vším na zahraniční rozvojovou 
spolupráci. 

Červen nabídl akci na téma 
„Jak na odpovědnou výrobu 
a spotřebu“, která se zabývala 
otázkami cirkulární ekonomi-
ky a ekologického zemědělství. 
Akademie SDGs bude zakon-
čena v říjnu 2021 akcí na téma 
„Jaká je budoucnost vzdělá-
vání v ČR“. V rámci všech akcí 
vystoupila řada významných 
osobností jak z veřejné sféry, 
tak z byznysu.
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Akademie SDGs nabízí ještě 
něco navíc. Ze všech zúčast-
něných projektů byl na konci 
celého vzdělávacího programu 
vybrán jeden, který získal di-
vokou kartu do akceleračního 
programu Impact Hub ČR, aby 
svůj dopad v naplňování SDGs 
ještě více znásobil.

Akademie SDGs byla dobrovol-
ným programem pro účastníky 
všech ročníků Cen SDGs a čle-
ny Asociace společenské od-
povědnosti. Po skončení dílčích 
událostí byly výstupy a interak-
tivní online knihovna materiálů 
zpřístupněny všem zájemcům 
zdarma. I vy se tak můžete stát 
součástí komunity, díky které 
budete držet krok s udržitelností. 

Impact HUB ČR

„Obdivuhodnými organizacemi jsou rozhodně ty, které si nezbytnost 
a potřebnost společensky prospěšného podnikání uvědomují právě 
v těchto nelehkých časech. Doba covidová by neměla znamenat náš 
návrat k těžařským způsobům podnikání, které vytěžují cenné zdro-
je bez zájmu o dlouhodobou udržitelnost. Společensky odpovědné 
podnikání by mělo být standardem bez ohledu na pandemii. Firmám 
a společnostem, které si toto uvědomují, ze srdce fandím.“

Markéta Pavlíková
COO Hub Innovation
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Budoucnost planety  
v rukách malé objevitelky

www.albatrosmedia.cz

Naše planeta i život na ní se proměňují –  
a to rychleji než kdy předtím. Devítiletá Mia 
má proto spoustu otázek: Proč někde lidé 
trpí hlady, zatímco jinde se jídlo vyhazuje? 
Kvůli čemu se válčí? Jak ovlivňujeme  
přírodu a zvířata? S babičkou a rodiči se 
proto snaží zjistit, jak by mohli planetě 
pomoct. I když to není jednoduché povídání, 
nakonec dojdou k nadějnému závěru:  
na Zemi můžeme žít i tak, abychom její  
krásy zachovali i pro další generace.

Příběh, který děti učí, aby měly rády 
svou planetu, a přibližuje takzvané Cíle 
udržitelného rozvoje od OSN. Z každého 
prodaného výtisku putuje 50 Kč 
ve prospěch organizace Junák –  
český skaut na rozvoj skautských  
aktivit a výprav dalších holek  
a kluků za lepším světem. 

Odborným garantem  
knihy je Asociace  
společenské odpovědnosti.

Lucie Mádlová
a Barbara  
Nesvadbová



25

Budoucnost planety  
v rukách malé objevitelky

www.albatrosmedia.cz

Naše planeta i život na ní se proměňují –  
a to rychleji než kdy předtím. Devítiletá Mia 
má proto spoustu otázek: Proč někde lidé 
trpí hlady, zatímco jinde se jídlo vyhazuje? 
Kvůli čemu se válčí? Jak ovlivňujeme  
přírodu a zvířata? S babičkou a rodiči se 
proto snaží zjistit, jak by mohli planetě 
pomoct. I když to není jednoduché povídání, 
nakonec dojdou k nadějnému závěru:  
na Zemi můžeme žít i tak, abychom její  
krásy zachovali i pro další generace.

Příběh, který děti učí, aby měly rády 
svou planetu, a přibližuje takzvané Cíle 
udržitelného rozvoje od OSN. Z každého 
prodaného výtisku putuje 50 Kč 
ve prospěch organizace Junák –  
český skaut na rozvoj skautských  
aktivit a výprav dalších holek  
a kluků za lepším světem. 

Odborným garantem  
knihy je Asociace  
společenské odpovědnosti.

Lucie Mádlová
a Barbara  
Nesvadbová

KNIHA MIA A SVĚT

Řekli o knize:

„Knížka, která hladí svým něž-
ným příběhem. Je plná pravd 
a pocitů. Takových, ke kterým 
si ale nejprve musíme na-
jít cestu, prožít si je a uvidět. 
Zdá se, že dětem to jde někdy 
lépe než dospělým. Přála bych 
všem dětem a rodičům, aby se 
od sebe vzájemně učili. Teprve 
potom věta ‚…ze všeho nejvíc 
bych si přála změnit svět‘“ ne-
bude jen plácnutím do vody, 
ale začátkem úžasných věcí.“

Martina Viktorie Kopecká
duchovní

„‚Někdy mi přijde, že největším 
úkolem nás dětí je chránit naše 
rodiče,‘„ píše se v této krásné 
knize. O síle a moudrosti dětí 
věděla i jiná, mnohem starší 
kniha, Bible, která v žalmech 
před tisíciletími o Bohu píše, 
že ‚ústy nemluvňat a kojenců 
vybudoval mocný val  ‘ a tuto 
prastarou větu opakuje Ježíš 
i farizeum, kteří si dodnes my-
slí, že svět patří jim a že si jej 
mohou ničit podle svých eko-
nomických zájmů. Tato kniha 
ukazuje pokroucený svět do-
spělých očima dětí, které prah-
nou po vysvětlení a zároveň po 
spravedlnosti. Snad ústy dětí 
se napraví tento svět, který je 
více jejich než náš. Přál bych si 
takovou knihu mít v dětství.“

Tomáš Sedláček
ekonom

„Jak vysvětlit dětem, proč svět 
funguje tak, jak funguje? Proč 
existuje nespravedlnost, proč 
mezi námi chodí zabedně-
ní mužové, proč lidi mezi se-
bou válčí a proč si den co den 
hloupě a přitom vědomě pálí-
me půdu pod nohama? Možná 
není pro rodiče těžší úkol. Kníž-
ka s krásnými ilustracemi Re-
náty Fučíkové jim v tom může 
hodně pomoct. A třeba i je 
samé donutí přemýšlet, v ja-
kém světě žijeme a jaký chce-
me nechat našim dětem…“

Petr Šimůnek
šéfredaktor Forbes Česko
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CENY SDGs 2021 V ČÍSLECH
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SDGs Kampaň

7,7
miliard lidí

1
planeta

500+

8

Ceny SDGs 2021

238

17
Cílů  

udržitelného  
rozvoje

17
oceněných  

projektů

7
soutěžních  

kategorií odehraných Her  
za lepší svět

dětí zapojených do  
výroby a předání  
trofejí pro vítěze

přihlášených 
projektů

1
kniha
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VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2021 
V KATEGORII BYZNYS
1. Datlab s.r.o. 
Kontrola

Kontrola je nástroj proti nehospo-
dárným veřejným zakázkám. Hle-
dá porušování předpisů, smlouvy 
s bílými koňmi či politiky, nebo 
firmy soutěžící jen naoko s pře-
dem domluveným vítězem. 
Jak? Pokročilou datovou ana-
lýzou, za kterou tým Datlabu 
sbírá ocenění od Evropské ko-
mise či od Nadace OSF. Zkom-
binovat data od registru smluv 
až po státní pokladnu se zatím 
nikomu jinému nepodařilo – 
a výsledky jsou vidět. Na dva-
cítce úřadů včetně pražského 
magistrátu nebo Ředitelství sil-
nic a dálnic už zjistili, kde je tla-
čí bota. Kontrola zpravidla vede 
ke změnám vnitřních směrnic, 
nebo dokonce personálu. 

Kontrolu mají v Datlabu připra-
venou pro cca 1 000 největších 
úřadů, státních a městských fi-
rem. Od pilotního spuštění na 
začátku letošního roku s ní pra-
covalo i několik investigativních 
novinářů nebo Policie ČR. Medi-
álně viditelná byla kauza státní 
firmy Čepro, která pravděpo-
dobně obchází veřejné zakázky, 
když z firem Agrofertu odebí-
rá biopaliva za jednotky miliard 
ročně. Obchod s Čeprem tedy 
je největším příjmem koncernu 
z veřejných peněz. 

50 %

10%

40

vašich daní je určeno 
na veřejné zakázky

úspora při  
nákupech úřadů

miliard korun zkontrolo-
vaných na 20 úřadech
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Smyslem Kontroly je prosazovat 
férové soutěže v souladu s prin-
cipy nediskriminace a transpa-
rentnosti. Díky nim veřejný sektor 
nejen ušetří, ale hlavně se sta-
ne odolnější vůči klientelismu 
a bude schopen za své peníze 
dostat kvalitnější řešení. To do-
sud neplatí – autoři spočítali, že 
přes 98 % dodavatelů státu zů-
stane každý rok stejných – tedy 
namísto konkurence a příleži-
tosti pro mladé firmy tu vidíme 

zkostnatělé vztahy, které jen 
občas projdou formální soutěží. 
Takové soutěže Kontrola identi-
fikuje a tlačí zadavatele k féro-
vějšímu a otevřenějšímu přístu-
pu k trhu. 

Stát mění krajinu a města té-
měř výhradně s pomocí svých 
dodavatelů. Bez jejich změny se 
nezmění ani města ani krajina.
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2. Cambodian s.r.o. 
.pepper..field

Ekonomika Kambodže je zá-
vislá na vývozu zemědělských 
produktů, z nichž nejvzácnější 
je Kampotský pepř. Projekt .pe-
pper..field řeší problém v ob-
lasti Kampot, kde byla v roce 
2018 většina z 400 rodin ma-
lých kambodžských farem na 
pokraji chudoby, bez odbytu 
a před rozhodnutím, zda ne-
chat pole s Kampotským pe-
přem trvale zaniknout, a tím 
i ztratit šanci na výdělek. 

Dopad projektu od spuštění 
v roce 2018 je obrovský – .pe-
pper..field je celosvětově uni-
kátní výkupem za fair a direct 
trade podmínek a zároveň je 
také v regionu největším pro-
cesorem s podporou cca 200 
rodin a s potenciálem příští rok 
odebrat 100 % veškeré pro-
dukce Kampotského pepře. 
Navíc vyvíjí digitální platformu 
s cílem se postarat i o střední 
a větší farmy. Konečným cílem 
je 100% soběstačnost farem 
a vzdělávání dětí pro zajištění 
jejich rodin do budoucna.

100 %

od 100 %

produkce Kampotského 
pepře bude za fair a di-
rect trade podmínek vy-
koupeno do roku 2022

20–30 tun Kampotského pepře 
bude exportováno do 
roku 2022 z Kambodže

všech malých farmářů 
bude do roku 2022 vy-
koupen pepř, díky če-
muž se zásadně zlepší 
jejich životní podmínky
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3. IKEA Česká  
republika, s.r.o. 
Za bezpečný domov

Každá druhá žena v Česku za-
žila psychické násilí a 21 % žen 
se setkalo s fyzickým nebo se-
xuálním násilím. Tento problém 
ještě více prohlubují opatření 
během pandemie. Přední čes-
ké organizace věnující se po-
moci obětem domácího násilí 
v roce 2020 uvedly, že poptáv-
ka po jejich službách vzrostla 
meziročně o 40 %. IKEA věří, že 
domov by měl být bezpečným 
místem pro každého, a proto 
chce pomoci obětem. Zavázala 
se k pěti krokům, kterými chce 
přispět k řešení této problema-
tiky v Česku. Kromě osvětové 
kampaně, která je důležitá pro 
akceleraci veřejného dialogu 
a povědomí o rostoucím počtu 
incidentů, realizuje také přímou 
podporu proměny azylových 
zařízení a rozvoje konzultačních 
služeb. Společně s Vodafonem 
a Avonem také spoluvytvořila 
Akademii proti domácímu ná-
silí pro edukaci lidí ve vedoucích 
pozicích firem, které projeví zá-
jem tento problém aktivně řešit.

50–70 %

4 x

1

populace osloveno 
osvětovou komunikací

větší návštěvnost webů 
organizací NeNa, pro-
Fem, Acorus a Rosa

významná změna zá-
kona – Parlament ČR 
schválil i díky aktivní 
podpoře ze strany IKEA 
zahrnutí obětí domácího 
násilí mezi zvláště zrani-
telné oběti
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EBUU (OSVČ)
EBUU

Econea s.r.o.
Econea.cz – E-shop 
pro každodenní hrdiny

EBUU je první česká půjčov-
na a cirkulární obchod pro 
děti a jejich rodiče, kde si ro-
diny mohou vybrat mezi koupí 
a půjčkou produktu. Rádo šetří 
rodinám čas, peníze a úložné 
prostory. Přitom se stará o tu 
nejdůležitější matku – Zemi. 
Kdysi EBUU začínalo jako půj-
čovna dětského oblečení a od 
té doby doplňuje další pro-
dukty, které potřebují rodiny 
s malými dětmi i naše planeta. 
EBUU nedělá rozdíly mezi kva-
litní lokální tvorbou a pre-lo-
ved kousky, které stojí za další 
šťastné děti a jejich rodiče.

Econea.cz je nejekologičtější 
e-shop v České republice. V sor-
timentu naleznete vše pro zdravý 
a udržitelný životní styl. Značky 
a produkty nabízené v e-shopu 
důsledně zkoumají a nekom-
promisně vybírají jen ty skuteč-
ně ekologické, zdravé a eticky 
vyprodukované. Zároveň se za-
měřují na osvětu a inspiraci pro 
každodenní udržitelný život a při-
bližují i složitá ekologická témata 
čtivě a s nadhledem. Zakládají 
si na maximálně šetrné expedi-
ci s vysokou cirkulací obalových 
a výplňových materiálů.

2 000%

100+

růst projektu za  
poslední rok

milionů jednorázových 
produktů nahrazeno opa-
kovatelně použitelnými

FINALISTÉ CEN SDGs 2021  
V KATEGORII BYZNYS
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Future Farming s.r.o.
Aquaponie jako 
správná cesta k zajiš-
tění zdravých potravin

Growlight Bohemia 
s.r.o.
GROWLIGHT

Společnost Future Farming 
je průkopníkem vertikálního 
zemědělství. Firma založená 
v roce 2018 se velmi rychle 
rozvíjí a investuje stovky milio-
nů korun do výzkumu a vývoje 
i do vybudování vlastní kvalitní 
infrastruktury. Future Farming 
staví své know-how na pokro-
čilé aquaponii – nejvýkonnější 
metodě vertikálního zeměděl-
ství, která spojuje pěstování 
zeleniny s chovem ryb. Základ-
ními výhodami aquaponic-
kých potravin jsou udržitelnost, 
snadnější pěstování a minimál-
ní dopad na životní prostředí. 

GROWLIGHT vyvíjí a vyrábí tech-
nologie pro domácí i komerční 
hydroponické pěstování rostlin. 
S jejich pomocí lze přímo v místě 
zpracování nebo spotřeby pěs-
tovat běžné, ale i na podmínky 
náročné bylinky a listovou ze-
leninu. Hyperlokální pěstování 
uleví logistice potravin a kromě 
vyšší kvality a čerstvosti výpěs-
tků přinese nové možnosti, jako 
širší nabídku bylinek v obcho-
dech nebo například využití čer-
stvých listů stévie jako náhrady 
cukru a umělých sladidel.

95%

500x

úspora  
vody

více bylinek ze stejné 
plochy pro pěstování
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MEBSTER s.r.o.
UNILEXA

MEBSTER vyvíjí chytré a do-
stupné asistivní technologie 
prostřednictvím kterých po-
máhá zdravotnickým centrům 
zefektivnit péči o jejich klienty 
s poruchou mobility. Klienti se 
tak doslova mohou postavit na 
vlastní nohy. Pasivní exoskelet 
UNILEXA umožňuje lidem se 
ztrátou funkce dolních konče-
tin znovu chodit. Tento certifi-
kovaný zdravotnický prostře-
dek vyniká svou spolehlivostí, 
bezpečností, nízkou hmotnos-
tí, možností jednoduchého na-
sazení a důrazem na co nejpří-
znivější poměr ceny a kvality.

50+ lidí se postavilo na 
vlastní nohy za pouhý 
rok fungování UNILEXA
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VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2021 
V KATEGORII VEŘEJNÁ SFÉRA
1. Nevypusť Duši, z. s.
Duševní zdravověda 
pro středoškoláky

Nevypusť duši učí děti a učite-
le, jak pečovat o duševní zdraví, 
přináší evidence-based preven-
ci a ukazuje, kde včas vyhledat 
pomoc v případě nouze. O vše 
se stará tým mladých psycho-
logů, lékařů, sociálních pracov-
níků a studentů těchto oborů 
společně s lidmi se zkušenos-
tí s duševním onemocněním 
v mladém věku. Přejí si, aby se 
nikdo nemusel bát o psychic-
kém zdraví mluvit. Dlouhodobě 
se také snaží prosazovat systé-
mové změny v oblasti duševního 
zdraví, a to ve spolupráci s veřej-
nými institucemi. Podle Světové 
zdravotnické organizace (WHO) 
totiž právě duševní onemocnění 
představují 40 % všech nemocí 
ve vyspělých zemích.

Nevypusť duši se zaměřuje ze-
jména na skupinu dětí a mla-
dých lidí. Podle WHO se totiž 
20 % 13–18letých potýká s du-
ševními obtížemi a 14 % chro-
nických duševních onemocně-
ní se poprvé projeví do 14. roku 
života, 75 % pak do 24 let. Zvy-
šováním gramotnosti v oblas-
ti duševního zdraví a prevencí 
lze předcházet mnohým psy-
chickým onemocněním a spolu 
s tím dlouhodobě zvyšovat kva-
litu života. V projektu Duševní 
zdravověda pro středoškoláky 
vzdělává Nevypusť duši stu-
denty středních škol v celé ČR, 
dosud více než 8 300 mladých 

8 333

250 

519

žáků, kteří prošli pro-
gramem Duševní zdra-
vovědy

žáků a studentů, kteří 
díky Nevypusť duši 
vyhledali pomoc

proškolených učitelů
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lidí. Důraz kladou na regiony 
ohrožené nerovnostmi ve vzdě-
lávání a nedostatkem služeb 
péče o duševní zdraví nezleti-
lých. Před začátkem programu 
ví pouze 60–65 % žáků a stu-
dentů, kam se v případě dušev-
ních obtíží obrátit. Více než 200 
mladých lidí díky projektu vyhle-
dalo pomoc odborníka a v prů-
měru se v každé třídě zvýší zna-
lost dostupných služeb o 30 %.

Během workshopů na střed-
ních školách se studenti se-
tkávají s lektory, kteří je provádí 
interaktivním programem za-
měřeným na destigmatizaci 
a boření mýtů ohledně dušev-
ních nemocí, pomocí příběhů je 
seznamují s častými psychic-
kými obtížemi a učí je copingo-
vé strategie na zvládání stresu 
a úzkostí. Důležitým prvkem 
programu je vyprávění mladého 
člověka, jednoho z lektorů, kte-
rý má s duševní nemocí vlastní 
zkušenost. Žáci a studenti také 

společně přicházejí na to, co je 
to psychohygiena, a jak mohou 
o vlastní duševní zdraví správ-
ně pečovat. Dozví se, jak fungují 
služby, na které se mohou ob-
rátit v případě potíží i jak si o po-
moc říct nebo ji poskytnout. 
Třídní učitel může na téma poz-
ději navázat a dostává digitální 
balíček materiálů, které k tomu 
může využít.

V době lockdownu byli právě 
mladí lidé a děti jednou z nejvíce 
ohrožených skupin, co se du-
ševního zdraví týče. Nevypusť 
duši, jako jedna z prvních orga-
nizací zajišťující prevenci ve ško-
lách, převedla své programy do 
online prostředí a přizpůsobila 
program nastalé situaci. Lektoři 
se připojovali do distanční výu-
ky škol z celé republiky a na dál-
ku pomáhali tisícům dětí a stov-
kám učitelů zvládat zvýšenou 
psychickou zátěž a posilovat 
psychickou odolnost.
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2. WOMEN FOR  
WOMEN, o.p.s.
Obědy pro děti

Projekt vznikl v září 2013 po 
odvysílání reportáže v pořadu 
168 hodin o hladovějících dě-
tech. První z nich díky projektu 
obědvaly už 1. října 2013. Od té 
doby pomohl již takřka 45 000 
dětem z celé České republiky. 

Projekt pomáhá dětem ze zá-
kladních škol, jejichž rodiče si 
nemohou dovolit kvůli své tíživé 
finanční situaci zaplatit obědy 
ve školních jídelnách, ač by jinak 
rádi. Partnerem projektu jsou 
základní školy, se kterými je na-
vázána velmi úzká spolupráce. 
Pedagogové znají rodinnou si-
tuaci dětí a vše je řešeno indivi-
duálně.

Každým rokem získané zkuše-
nosti potvrzují, že pomoc for-
mou tohoto projektu má na 
děti velmi pozitivní dopady. A to 
především výživové, výchovné 
a vzdělávací. Pro děti je důležité 
nejen jídlo, ale i sociální kontakt 
se spolužáky a pocit, že nejsou 
jiné.

9 709
955
46 889 314

zapojených dětí

zapojených školních 
jídelen

Kč vyplaceno na obědy 
pro děti
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3. Centrum umělé 
inteligence, ČVUT 
Civilsphere

Projekt chrání občanskou spo-
lečnost před digitálními útoky. 
Udržitelný rozvoj společnosti 
je závislý na práci novinářů, ak-
tivistů, nevládních organizací 
a ochránců lidských práv.

Udržitelný rozvoj naší společ-
nosti je závislý na práci noviná-
řů, aktivistů, nevládních organi-
zací a ochránců lidských práv. 
Často jsou však tito aktéři trnem 
v oku vládám a velkým orga-
nizacím po celém světě, které 
zneužívají moderní technologie 
ke sledování lidí, jejich lokalizaci 
a následnému stíhání. Tyto ky-
bernetické útoky často vedou 
k násilí nebo dokonce zabíje-
ní. Projekt Civilsphere vznikl na 
pražské FEL ČVUT s cílem chrá-
nit aktéry občanské společnosti 
před dalším nebezpečím. Pro-
střednictvím špičkového výzku-
mu v kyberbezpečnosti a umělé 
inteligenci Civilsphere zdarma 
pomáhá bránit se digitálním 
útokům a zásahům do soukro-
mí. Projekt Civilsphere bojuje za 
základní lidská práva, a vrací tak 
rovnováhu do digitálního světa.

500+

50+

osob chráněno pomocí 
služby Emergency VPN

8 600 zastavených phishingo-
vých útoků

odhalených bezpeč-
nostních chyb v mobil-
ních aplikacích s miliar-
dami uživatelů
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FINALISTÉ CEN SDGs 2021  
V KATEGORII VEŘEJNÁ SFÉRA
Město Židlochovice
Udržitelná čtvrť 
Chytré Líchy
Chytré Líchy – projekt, jehož 
unikátnost spočívá v kombinaci 
řady již vyzkoušených přístupů, 
ale také mnoha inovativních prv-
ků. V malém městě na jihu Mo-
ravy vznikne nová čtvrť, kde se 
budou dobře třídit odpady, spo-
třeba pitné vody klesne na polo-
vinu, dojde k omezení automo-
bilové dopravy a celá čtvrť bude 
uhlíkově neutrální na úrovni pro-
vozu budov. K tvorbě záměru byli 
přizváni odborníci na energetiku, 
modrou infrastrukturu, dopravu 
a v neposlední řadě také sociolo-
gové. Cílem je vytvořit městskou 
část, která se dobře integruje se 
zbytkem města. Nové věci, které 
zde budou odzkoušeny (v ener- -50 % množství spotřebované 

vody
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getice například lokální distri-
buční soustava), chce vedení 
města postupně aplikovat na 
celou obec. Podstatné však je, 
že se nejedná o nahodilou aktivi-
tu, ale výsledek snahy chovat se 
zodpovědně, který se promítl do 
řady již realizovaných projektů.

Otevřená data 
o klimatu, z. ú.
Fakta o klimatu

Projekt Fakta o klimatu zpří-
stupňuje poznání o probíha-
jící klimatické změně a mož-
ných řešeních formou grafik, 
podcastu nebo vysvětlujících 
videí. Data o teplotách nebo 
emisích skleníkových plynů 
pochází z vědeckých institu-
cí (např. NASA) nebo recen-
zovaných článků a slouží jako 
podklady pro novináře, učite-
le, politiky nebo kohokoliv, kdo 
usiluje o konstruktivní diskusi 
a evidence-based rozhodování 
v otázkách souvisejících s kli-
matickou změnou. 250+ článků v médiích, které 

citují faktaoklimatu.cz 
jako zdroj
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Nadace Partnerství
Sázíme budoucnost

Iniciativa Sázíme budoucnost 
podporuje všechny, kdo v Čes-
ké republice sází stromy. Ať již se 
jedná o obce, aktivní jednotliv-
ce, spolky, firmy, veřejné institu-
ce, nabízí širokou škálu podpo-
ry – od metodické přes finanční 
až po legislativní. Cíl navrátit do 
české krajiny a měst 10 milionů 
stromů s sebou nese poselství 
o významu stromů, ale i o dů-
ležitosti spolupráce a aktivního 
zapojení všech bez rozdílu při ře-
šení komplexních environmen-
tálních problémů, kterým naše 
společnost čelí.

1 106 505 vysazených stromů

Nadace Pro půdu  
Přístup k půdě pro drobné 
ekologické zemědělce

Nadace Pro půdu spravuje ze-
mědělskou půdu, kterou svěřuje 
do péče ekologickým zeměděl-
cům. Tím vytváří vhodné pod-
mínky pro stávající i nové zájemce 
o šetrné způsoby hospodaření. 
Osvětou zvyšuje povědomí širo-
ké veřejnosti o tématech spoje-
ných s přístupem k půdě. Poslá-
ním nadace je chránit půdu před 
degradací a spekulací a přispívat 
k utváření odpovědného vztahu 
člověka k půdě, a tím i k Zemi, na 
které žijeme. Vlastnictví půdy je 
v nadaci vnímáno jako obecně 
prospěšná správa. 

492 hektarů  
svobodné půdy
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Nadace Vodafone 
Česká republika
Boj proti domácímu 
násilí
Domácí násilí se může týkat 
kohokoliv a každý má právo 
na bezpečný vztah. Proto se 
Nadace Vodafone soustavně 
věnuje pomoci při řešení do-
mácího násilí a od roku 2020 
provozuje mobilní aplikaci Bri-
ght Sky. V letošním roce navíc 
zahájila bezplatné webináře 
pro firmy – Akademii proti do-
mácímu násilí. Společnosti jako 
Vodafone, IKEA a Avon během 
nich sdílí své vlastní příklady 
dobré praxe, jakou asistenci 
nabízejí kolegům, a tím pomá-
hají dalším organizacím začít 
s podporou zaměstnanců zaží-
vajících násilí. Program probíhá 
v úzké spolupráci s Policií ČR 
a organizací ROSA – centrum 
pro ženy.

3 000+ stažení aplikace  
Bright Sky
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VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2021  
V KATEGORII MLADÍ LÍDŘI
1. Tadeáš Kula  
(24 let)
Reknihy

Víte, že průměrná spotřeba 
knižního průmyslu činí 125 mi-
lionů stromů za rok? Zatímco 
výroba každé další knihy zatě-
žuje naši planetu, ty přečtené 
v perfektním stavu leží zaprá-
šené v policích nebo zbytečně 
končí v modrých popelnicích. 
Reknihy tvoří prostor pro sdíle-
ní knih a učebnic mezi čtenáři 
a hledá jim nové majitele, které 
potěší. Dává možnost výhod-
ně prodávat i nakupovat knihy 
z druhé ruky a šetří tak planetu 
i peněženku. #ctemezelene

Sháníte knihu? Na e-sho-
pu můžete vybírat z více než 
25 000 již přečtených knih. Je-
jich zakoupením šetříte přírodu 
a získáte sdílenou knihu za vý-
hodnější cenu než v knihkupec-
tví. Navíc každou objednávkou 
podpoříte organizaci Rainforest 
Trust, která se stará o záchranu 
deštných pralesů.

Máte plnou knihovnu? Ne-
nechte své knížky jen tak ležet 
bez užitku. Pošlete je jednodu-
še dál a udělejte radost dalším 
čtenářům. S Reknihami ušetříte 
spoustu času. Focení, nacenění, 
marketing, komunikace, balení 
i doprava – o to vše se tým Rek-
nih postará za vás. 

Reknihy fungují na bázi provi-
zí, které férově dělí „padesát na 
padesát“. Polovina z prodejní 
ceny tak zůstane původnímu 

17 000
20 000+

8 071 317 

rečtenářů

knih poslaných  
zpátky do oběhu

m2 deštných pralesů 
ochráněno ve spolupráci 
s Rainforest Trust
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majiteli knihy. Za provizi si může 
koupit nové reknihy nebo si ji 
nechat poslat na svůj účet. Lidé 
často posílají knížky, které si 
zde nakoupili, takže se skuteč-
ně točí. Téměř 40 % rečtenářů 
zde knihy nakupuje i prodává.

Reknihy to myslí vážně i s eko-
logií. Za 2 roky fungování Reknih 
lidé zachránili už přes 20 000 
přečtených knih, čímž ušetřili 

okolo 12 tisíc kg papíru. Kromě 
toho, že sdílením přečtených 
knih šetří stromy, část svého 
zisku věnují Reknihy na ochranu 
ohrožených pralesů světové or-
ganizaci Rainforest Trust. S kaž-
dou objednávkou na Reknihách 
je tak zachráněno 400 m2 dešt-
ných pralesů.
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2. Marek Háša  
(25 let)
Kaleido

I když nemohou opustit své 
pokoje, dostanou se pohodl-
ně do světa, za kulturou nebo 
do přírody. Kaleido již prozářilo 
den tisícům seniorů v českých 
domovech a jeho kouzelné roz-
proudění, aktivaci vzpomínek 
a prohlubování vztahu s perso-
nálem si užívají už i na Sloven-
sku a v Německu. 

Mladý tým Flying Kale přináší 
hravé digitální inovace konečně 
i do sociálního sektoru a díky in-

tenzivní spolupráci s pečovateli 
a samotnými seniory chce svý-
mi produkty nabídnout zábavnou 
a stimulující cestu ke zdravému, 
šťastnému stáří. S Kaleidem teď 
nabízí originální zážitky ve virtu-
ální realitě, které jsou tvořeny na 
míru pro seniory a dlouhodobě 
nemocné pacienty jako zdroj to-
lik potřebných bohatých vjemů 
z vnějšího světa. A brzy spustí dal-
ší chytré nástroje poskytující bal-
zám a prevenci pro tělo i ducha.

100+
3 000+

80 %

pečovatelských  
zařízení obslouženo

výletníků ve 
3 zemích

uživatelské 
hodnocení 5/5
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3. Dmitrij Lipovskij  
(28 let)
GreeenTech

GreeenTech se zabývá vývojem 
a výrobou hydroponických kon-
tejnerů a modulárních pěsteb-
ních systémů od roku 2020, 
kdy společnost založili Dmitrij 
Lipovskij, Karolína Pumprová 
a Milan Souček. Projekt vzni-
kl s cílem umožnit lokální pěs-
tování zeleniny, mikrobylinek 
a drobného ovoce kdekoli na 
světě, v jakýchkoli klimatických 
podmínkách. V souladu s touto 
vizí společnost vyvíjí vlastní IoT 
systém, přispívá k inovaci ze-
mědělství a nastartování potra-
vinové soběstačnosti.

Součástí GreeenTech je měst-
ská farma HerbaFabrica, která 
ze svých dvou pražských pobo-
ček dodává čerstvé lokální mik-
robylinky a zeleninu do restau-
rací a bister. Kromě toho také 
nabízí plodiny do firem a cowor-
kingů jako zdravý firemní bene-
fit v rámci služby HerbaShare.

64

3 900
56 000

m2 činí pěstební plocha 
kontejneru GreeenBox 
v Manifesto Anděl

balení mikrobylinek 
v jednom kontejneru

l vody, 200 kg CO2, 
1 000 m2 orné půdy – 
měsíční úspora zdrojů
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VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2021  
V KATEGORII VZDĚLÁNÍ
1. TEREZA, vzdělá-
vací centrum, z.ú.
Mezinárodní  
program Ekoškola
150 tun ušetřeného CO2 během 
jediného týdne může brát ně-
kdo jako úspěch. Ekoškola to 
zvládne každý rok jen během 
Kampaně obyčejného hrdin-
ství. Za úspěch to však nepo-
važuje. To podstatné v tomto 
programu je totiž způsob, ja-
kým se k tomu výsledku do-
jde. V kampani a dalších pro-
jektech Ekoškoly desítky tisíc 
dětí a učitelů získávají po celý 
rok znalosti a dovednosti, kte-
ré jim pomáhají být samostat-
nými a aktivními při zlepšování 
životního prostředí. Děti z Eko-
škol věří v úspěch svých činů, 
věří, že mají moc ovlivnit svět, 
ve kterém žijí. Berou problémy 
jako příležitost k růstu. A dokáží 
být samostatné, a přitom akti-
vizovat své okolí k akci.

15
420
70 000

let zkušeností

Ekoškol

zapojených dětí,  
učitelů a rodičů

Ekoškola je největší vzděláva-
cí program na světě vedoucí 
mladé lidi k udržitelnému způ-
sobu života. V České republice 
ho již více než 15 let koordinuje 
vzdělávací centrum TEREZA. 
V současnosti je do Ekoško-
ly zapojeno přes 70 tisíc dětí 
a dospělých v mateřských, zá-
kladních a středních školách. 
Skrze Ekotým děti a dospě-
lí zjišťují stav své školy, plánují 
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jeho zlepšení, zapojují a infor-
mují ostatní a sdílejí společné 
hodnoty. Celému tomuto pro-
cesu se říká 7 kroků a je jed-
notný pro všechny školy na 
světě. Škola, která tímto proce-
sem projde, může získat me-
zinárodní certifikaci, a hlavně 
spokojenější děti, učitele i ro-
diče. Ekoškola je totiž hlavně 
o udržení a zlepšení vztahů, 
kultury a prostředí, které nás 
obklopuje. Zpráva Organizace 
OSN pro vzdělání, vědu a kul-
turu UNESCO to shrnuje pro-
stě: „Ekoškola rozvíjí motivaci 
a schopnosti studentů měnit 
náš svět!“
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2. Učitel naživo z. ú. 
Učitel naživo

Cílem Učitele naživo je přispět 
k celosystémovému zlepšení 
českého vzdělávání dlouhodo-
bou prací na zlepšení přípravy 
nových učitelů a podpory vede-
ní škol. Ředitel naživo je inten-
zivní dvouletý akreditovaný pro-
gram pro dvojice s vedením škol. 
V současné době má projekt 
více než 150 studentů a absol-
ventů. V jeho leadership komu-
nitě je již 126 ředitelů a zástup-
ců a s Národním pedagogickým 
institutem pracuje na systémo-
vém šíření know-how. S orga-
nizací Otevřeno inicioval vznik 
Komunity vzdělavatelů učitelů 

25 000

750

126

žáků ZŠ a studentů SŠ 
ovlivněno projektem

hodin výcviku včetně 
370 hodin praxe v Uči-
teli naživo

aktivně zapojených lídrů 
škol v Řediteli naživo

s cílem podporovat inovace na 
univerzitních fakultách. Na pro-
sazování změn spolupracuje 
s MŠMT a řadou dalších orga-
nizací ve vzdělávání. Absolventi 
a účastníci programů se již dnes 
podílejí na zlepšování učení více 
než 25 000 dětí na školách po 
celé ČR.
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3. Oživení z. s. 
Zastupitelem odpo-
vědně, transparent-
ně a beze strachu
Projekt zaměřený na vzdělá-
vání zastupitelů a propojování 
dobré praxe z různých měst 
a obcí v ČR posiluje důvě-
ru občanů a široké veřejnosti 
v zastupitelskou demokracii. 
Pro funkci zastupitele neexis-
tuje žádné formální vzdělání 
či příprava. Jedinou vstupen-
kou jsou volby. Do zastupitel-
stev 6 258 obcí bylo v posled-
ních volbách zvoleno téměř 
62 tisíc zastupitelů. Ať už jsou 
noví zastupitelé právníci nebo 
ne, po nástupu do funkce je 
čeká složité právní prostředí, 
ve kterém se musí umět zori-
entovat. Neznalost zákona ne-
omlouvá. Nezisková organiza-
ce Oživení se snaží projektem 
Vzdělávání zastupitelů připra-
vit zastupitele tak, aby dokázali 
efektivně a v souladu s právem 
prosazovat svůj mandát, aby jej 
vykonávali bez ohrožení důvě-
ry veřejnosti, a aby byli schopni 
odhalit nekalé praktiky.

62 000

675
300

zastupitelů obcí

zastupitelů krajů

proškolených kandidá-
tů v minulém volebním 
období
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FINALISTÉ CEN SDGs 2021  
V KATEGORII VZDĚLÁNÍ
ADRA, o.p.s.
Vzdělávací centrum 
Čalantika

Čalantika je vzdělávací centrum 
pro děti ze slumu v bangladéš-
ské Dháce. Rodiny zde žijí ve 
velké chudobě a nemohou fi-
nancovat vzdělání svých dětí. 
Vzdělání přitom představuje 
příležitost získat v budoucnu 
lépe placenou práci a vymanit 
se z bludného kruhu chudoby. 
V centru děti získávají kvalit-
ní doučování, školní pomůcky, 
základní lékařskou péči a také 
teplé obědy. Centrum pracuje 
s celou komunitou, protože po-
chopení důležitosti vzdělání ze 
strany rodičů je pro udržitelnost 
projektu klíčové. 685 vyučovacích  

hodin
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Česko.Digital, z. ú.
Učíme online

Nadační fond 
Eduzměna
Eduzměna

Česko.Digital skrze jedničky a nuly 
mění Česko k lepšímu. V břez-
nu 2020 společně s American 
Academy, komunitami GUG.cz 
a Microsoft Studentským tre-
nérským centrem spustilo pro-
jekt Učíme online. Prvním cílem 
projektu bylo pomoci školám 
zprovoznit technologie k online 
výuce. Problémy, s nimiž se ne-
jen školy potýkaly, byly různé. 
Proto Česko.Digital pomoc roz-
šířilo i na vysílání interaktivních 
webinářů pro učitele a na pod-
poru potřebných rodin, kterým 
chyběla technika a internetové 
připojení k online výuce.

Projekt Nadačního fondu Edu- 
změna usiluje o změnu vzdělá-
vání v Česku. Cílem je, aby škola 
děti bavila a zároveň je dokáza-
la připravit do života. Se změ-
nami Eduzměna začala loni na 
Kutnohorsku. Nejdřív zjistili, co 
školy v regionu potřebují: ptali 
se ředitelů, učitelů, rodičů i dětí. 
Teď společně plánují kroky, kte-
ré změní celkové klima ve škole. 
Během pěti let ověří, co funguje 
a co ne, a to nejlepší pak rozšíří 
dál. V roce 2030 by tento mo-
del měli používat na školách ve 
20 % regionů Česka.

2 579

41

kusů darované techniky 
k online výuce potřeb-
ným rodinám

spolupracujících ředi-
telství MŠ, ZŠ a SŠ na 
Kutnohorsku 
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Replug me Educa-
tion, z.s.
Digitální výchova

Twigsee, s.r.o.
Aplikace Twigsee

Generace dětí, která vyrůs-
tá s digitálními technologiemi 
v rukou, se v online světě ztrácí. 
Projekt Digitální výchovy kom-
plexně pomáhá těmto dětem 
pochopit hrozby digitálního pro-
storu, uvědomit si hodnoty je-
jich pozornosti a času a vymanit 
se z návykovosti online světa, 
který se pro ně stává únikem od 
reality i blízkých vztahů. Práce 
se třídou je dlouhodobá a zalo-
žená na vstupním výzkumném 
měření. Do Digitální výchovy 
se zapojují pedagogové, rodiče 
i ambasadoři z dané školy.

Twigsee je online platforma, 
která skrze mobilní a webové 
aplikace propojuje rodiče, učite-
le a management předškolních 
institucí. Školkám zároveň řeší 
více než 80 % jejich administra-
tivní agendy včetně povinného 
výkaznictví a reportingů. Rodi-
če tak mohou lépe navázat na 
to, čemu se děti ve školce vě-
nují a mají doslova celou školku 
v kapse. Učitelům se uvolní ruce 
k tomu věnovat se tomu nejdů-
ležitějšímu – našim dětem. Ad-
ministrativu za ně zvládne au-
tomatizovaně Twigsee.

8 000

100

zapojených  
dětí

ušetřených hodin každé 
školce každý měsíc
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VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2021  
V KATEGORII REPORTING
1. Komerční banka, 
a.s.

Nefinanční report neboli Report 
o udržitelnosti KB je podrobný 
přehled o komplexním přístupu 
banky k udržitelnému rozvoji. 
Komerční banka (KB) se zamě-
řuje na transparentní popis ne-
jen vlastních aktivit, ale také na 
svůj vliv v oblasti financování, 
který je velmi významný. Pokud 
by se někdo chtěl zorientovat 
v udržitelných aktivitách KB, 
report o udržitelnosti je určitě 
dobrý způsob, jak rychle získat 
přehled.

Čtenář se z reportu může do-
zvědět více o tom, jak KB při-
stupuje k různým oblastem 
udržitelnosti: proč je klient 
a jeho spokojenost na prvním 
místě, jaké dodržuje etické nor-
my, jaké závazky má k životní-
mu prostředí a společnosti, ve 
které podniká, jak odpovědně 
přistupuje ke svým zaměst-
nancům a životnímu prostředí, 
jaké inovace podporuje a ze-
jména, jak prostřednictvím fi-
nančních služeb napomáhá 
klientské odpovědnosti a udrži-
telnosti. Nechybí ani informace 
o charitativních a sponzoringo-
vých aktivitách a průřez stra-
tegií udržitelnosti celé finanční 
Skupiny KB.

První nefinanční report KB vy-
šel už v roce 2015, od té doby 
je neustále vylepšován tak, jak 
se vyvíjí i přístup KB k udržitel-
nosti. Od roku 2019 reportuje 

KB v souladu s GRI ukazateli 
a v loňském roce byly zapra-
covány také Cíle udržitelného 
rozvoje. Ty však nezůstaly jen 
u obecného výpisu prioritních 
SDGs, ale aktivity byly propo-
jeny až na úroveň SDG targets. 
Na ty byly navíc napojeny také 
konkrétní cíle, které umožní 
lépe sledovat, jak se jednotlivé 
SDGs daří naplňovat. SDGs se 
tak prolínají celým reportem.

2026

46 %
120

je rok, do kterého chce 
být KB uhlíkově ne-
utrální

je podíl žen na mana-
žerské pozici

projektů zaměřených  
na snižování emisí skle-
níkových plynů, podpo-
řených ve spolupráci  
s evropskými institucemi
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Ačkoli na sebe informace obsa-
žené v reportu každý rok z vel-
ké části navazují, za novým vy-
dáním pokaždé stojí velký kus 
práce. Příprava reportu je něko-
likaměsíční proces, do kterého 
je zapojeno množství gestorů 
a kontaktních osob z různých 

týmů a útvarů v bance. Samo-
zřejmě, vždy je co zlepšovat, ale 
progres v reportingu udržitel-
nosti je rozhodně patrný.

Nefinanční report je již několik 
let dostupný pouze v online va-
riantě, na webu KB.
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2. Skupina ČEZ

Energetika se mění doslova před 
očima a Skupina ČEZ je u toho. 
Proto vyhlásila ambiciózní stra-
tegii Vize 2030 – Čistá Energie 
Zítřka, která zrychluje a posiluje 
její dosavadní aktivity v oblasti 
udržitelnosti v souladu s prin-
cipy ESG. Zpráva o udržitelném 
rozvoji za rok 2020 tento pro-
ces přehledně mapuje. Téma 
dopadů na životní prostředí (E), 
sociálních vztahů (S) i způsobu 
řízení společnosti (G) se celou 
zprávou prolíná, včetně jasně 
stanovených cílů a priorit. Zá-
roveň ale zachovává i přehled 
plnění Cílů udržitelného rozvo-
je OSN (SDGs), ke kterým se 
Skupina ČEZ hrdě hlásí. Zpra-
cování podle mezinárodní me-
todiky GRI pak poskytuje všem 
zájemcům komplexní informa-
ce, navíc s možností sledování 
vývoje v čase.

67

397,4

+25 %

milionů kubíků povr-
chové vody uspořeno 
v elektrárnách Skupiny 
ČEZ v roce 2020 (mezi-
roční snížení spotřeby 
vody o více než 14 %)

mil. Kč byl celkový  
objem finančních darů 
v roce 2020

se zvýšil podíl žen ve 
vedení (z 11 % na 14 %)
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3. Kaufland Česká 
republika v.o.s.

Společnost Kaufland Česká re-
publika vydala v květnu 2021 
svůj historicky první Report udr-
žitelnosti. Zpráva za obchod-
ní rok 2019/2020 je psaná dle 
mezinárodně uznávané meto-
diky Global Reporting Initiative. 
Jejím vydáním podtrhuje Kau-
fland transparentnost svých ak-
tivit v oblasti udržitelnosti a spo-
lečenské odpovědnosti. Na více 
než 150 stranách shrnuje veš-
kerá opatření včetně publikace 
klíčových dat. Vybrané ukazate-
le byly navíc auditovány společ-
ností Deloitte. Report naleznete 
na www.rozhodujiciny.cz. Zají-
mavostí je, že množství zveřej-
něných informací a přístup spo-
lečnosti k udržitelnosti ocenili 
i tvůrci nezávislé studie Impact 
Metrics, kteří vyhodnotili Kau-
fland jako nejudržitelnější řetě-
zec v České republice.

do tohoto roku sníží 
množství provozních 
emisí o 80 %

se sníží množství plas-
tového odpadu do roku 
2025

tun plastu ušetřených 
ročně změnou obalů 
v úseku ovoce/zelenina

2030

o 20 %

100
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VÍTĚZ CENY ČESKÉ  
ROZVOJOVÉ AGENTURY
1. Diakonie ČCE - 
Středisko huma-
nitární a rozvojové 
spolupráce

Inovace pro menstruační-
ho zdraví a podporu mik-
ropodnikání 
Menstruace je pro dívky a ženy 
v rozvojových zemích výzvou, 
zejména pak ve venkovských 
oblastech. Platí to i pro ženy 
v Kambodži, které mají nedosta-
tek cenově dostupných men-
struačních prostředků a chybí 
jim informace o menstruaci jako 
takové, o menstruačním zdraví. 
Téma je ve společnosti tabuizo-
vané a různé mýty o menstruaci 
se předávají z generace na ge-
neraci.

Diakonie ČCE HRS toto téma 
vnímá jako důležité a zcela zá-
sadní pro posílení postavení žen, 
a proto se ve spolupráci s místní 
partnerskou organizací Life With 
Dignity rozhodla se mu věno-
vat i v rámci větší společné in-
tervence v oblasti vody, hygieny 
a sanitace (WASH) v provincii 
Kampong Chhnang v centrální 
Kambodži. Projekt podpořil i Roz-
vojový program OSN (UNDP). 

Problém nedostatku cenově do-
stupných menstruačních pro-
středků na trhu projekt řeší skrze 
uvedení nového produktu – zno-
vupoužitelných vložek. Pomáhá 
v tom i česká rodinná firma Bre-
berky.cz vedená Eliškou a Mar-
tinem Dobiášovými, kteří mají 

3

16

1 500

vyškolené švadleny 
v produkci znovupouži-
telných vložek

vyškolených učitelů  
a zástupců (5 mužů)  
z řad komunit v oblasti 
menstruačního a repro-
dukčního zdraví

žen a dívek, které ob-
držely menstruační 
balíček
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bohaté zkušenosti a know-how 
z oblasti výroby znovupoužitel-
ných produktů.Dobiášovi pro-
jektu poskytli plnou podporu 
a supervizi i navzdory tomu, že 
se kvůli pandemii nemohli do 
Kambodže osobně vydat. Pro-
to se do projektu v květnu 2021 
zapojila také místní firma Green 
Lady Cambodia, vedená Sovan-
votey a Monikou, a podařilo se 
vyškolit tři švadleny nejen v šití 
znovupoužitelných vložek, ale 
i v jejich použití, údržbě a mar-
ketingu. 

Diakonii záleží na tom, aby se 
produkt v Kambodži ujal, pro-
to bude pořádat v září 2021 
v místních komunitách a ško-
lách několik akcí na zvyšová-
ní povědomí o menstruačním 
a reprodukčním zdraví a o výho-
dách znovupoužitelných vložek. 
Tyto kampaně marketingově 

pomáhají i vyškoleným švadle-
nám. Ženy a slečny posléze ob-
drží tzv. menstruační balíček, 
kde bude několik vložek pro růz-
né dny menstruace, spodní prá-
dlo, mýdlo a žínka. Sáčky jsou 
vyrobeny z takového materiálu, 
aby sloužil k uskladnění použi-
tých vložek. 

Znovupoužitelné vložky byly pro 
kambodžský kontext zvoleny 
záměrně. Obecně zde nejsou 
dostupné tampony; ženy je ne-
používají, protože převládá mý-
tus, že žena jejich používáním 
přijde o panenství. Problema-
tické je v Kambodži i používání 
menstruačních kalíšků, mimo 
jiné z důvodu nedostatečného 
hygienického vybavení. 

Znovupoužitelné vložky jsou fi-
nančně přijatelné a ekologické 
řešení.
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Česká rozvojová agentura

Co na Česku a českých organi-
zacích oceňujete v rámci spole-
čenské odpovědnosti?

„Společenská odpovědnost je 
téma, které v Česku nabývá na 
důležitosti úměrně s tím, jak 
se ve společnosti vyvíjí vnímá-
ní korupce, ekologické politi-
ky, dodržování pracovních práv 
atd. Tzv. ESG kritéria měřící do-
pad na životní prostředí, respekt 
k sociálním hodnotám a správu 
společnosti jsou již standar-
dem v mnoha českých firmách, 
bankách a dalších organizacích; 
řídí se podle nich jejich strate-
gie i rozvoj. Je v zájmu všech – 
vlastníků, managementu i za-
městnanců – tento trend dále 
rozvíjet.“

Jan Slíva 
ředitel České  
rozvojové agentury
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VÍTĚZ CEN SDGs 2021  
V KATEGORII NOMINACE MOONSHOT

1. REFORK SE
Refork 

Refork je česká technologická 
firma, která vyvíjí nové přírodní 
materiály na bázi dřevní mouč-
ky pro výrobu funkčních a udr-
žitelných alternativ k plasto-
vým produktům. Cílem a misí 
firmy je přinést takové řešení, 
které bude do budoucna snad-
no škálovatelné, šetrné k pří-
rodě a zároveň přinese ma-
ximální užitek pro koncového 
zákazníka. Start projektu byl 
financován skrz prodej tokenů 
EFK. Dohromady projekt získal 
již přes 100 milionů korun. 

Jak vše vzniklo? Zakladatel Jo-
sef Homola měl k odvětví vždy 
blízko díky praxi z rodinné fir-
my na výrobu plastových sou-
částek. Právě v té době si za-
čal uvědomovat, jak obrovské 
množství plastu se zbytečně 
využívá i tam, kde to není vhod-
né. Inspiroval se již existujícími 
biodegradabilními díly pro 3D 
tisk a začal testovat různé nové 
materiály. V roce 2019 pak vzni-
kl Refork. První rok byl věnován 
výzkumu a vývoji, v loňském 
roce pak vznikla první verze 
produktů připravených pro ma-
sovou výrobu. Na začátku roku 
2021 byla zahájena pilotní výro-
ba 1 milionu výrobků měsíčně, 
v červnu se Refork přesunul do 
nové haly, kde postupně navýší 
výrobu až na 20 milionů výrob-
ků měsíčně. 

tun plastu  
nahrazeno

tun využitého  
dřevního odpadu 

odpadu  
při výrobě

15
20
0 %
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Výsledný materiál se skládá 
pouze ze složek již existujících 
v přírodě a má velmi podobné 
užitné vlastnosti jako plast. Ne-
zanechává však za sebou mik-
roplasty ani jiné nebezpečné 
látky pro životní prostředí. Do 
tří let má navíc potenciál být 
vytvářen kompletně jen z od-
padních surovin. V tuto chvíli 
je primární ingrediencí dřevní 
moučka, která vzniká jako od-
pad při zpracování dřeva a kte-
rá se pojí s v přírodě se nachá-
zejícím polymerem. Materiál se 
dá využít i k výrobě jiných pro-
duktů a dokáže nahradit větši-
nu tvrdých plastových výrob-
ků. Koncem roku plánuje firma 
uvést na trh vlastní zubní kar-
táček.

Unikátnost netkví pouze ve 
složení materiálu, ale v celé 
patentované technologii. Ta 
vychází z technologií běžně 
používaných pro výrobu plas-
tových výrobků, celý výrobní 

proces je tedy vysoce efektivní 
i rychle škálovatelný. Firma si 
zajišťuje vše od prvního proto-
typu až po vznik finálního vý-
robku ve vlastním R&D centru 
v Praze. To umožňuje týmu ne-
ustále testovat nové možnosti. 
V tuto chvíli například zkouší 
vyvinout materiál pro mimoev-
ropské regiony, který by byl za-
ložený na lokálních odpadních 
surovinách (např. rýžové slup-
ky nebo bambusový odpad). To 
by umožnilo přizpůsobit každý 
projekt lokálním podmínkám 
a snižovat tak uhlíkovou stopu. 

Vizí Reforku je ukázat, že udr-
žitelnost nemusí být na úkor 
designu a uživatelského kom-
fortu, a že i řešení šetrná k pří-
rodě mohou být pěkná a funkč-
ní. Prosazuje transparentnost 
v celém odvětví a důraz klade 
také na edukaci trhu. Věří, že 
pochopení problému a infor-
movanost pomůže k lepším 
spotřebitelským rozhodnutím. 
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Nominace Moonshot

„Pro včasné dosažení cílů SDGs je 
také zapotřebí projektů s Moon-
shot ambicí a potenciálem pro 
transformativní efekt, které mo-
hou najít uplatnění nejen doma, 
ale také za hranicemi. Vítězný 
projekt této nominace je globál-
ně škálovatelnou inovací, která 
řeší reálnou příčinu celosvěto-
vého problému znečištění plasty 
a má potenciál výrazně ovlivnit 
negativní dopad lidstva na naši 
planetu.“

Yemi A. D. 
Co-founder of  
Moonshot Platform
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VÝZKUM:  
POVĚDOMÍ O SDGs V ČESKU
V Česku se zvýšilo povědomí 
o SDGs – slyšela o nich více 
než polovina populace.

Aktuální výzkum postoje Če-
chů k Cílům udržitelného roz-
voje (SDGs) zrealizovala v květ-
nu 2021 výzkumná agentura 
Ipsos ve spolupráci s Asocia-
cí společenské odpovědnos-
ti. Jeho výsledky ukazují, že 
se v Česku zvedlo povědomí 
o SDGs. 

Z průzkumu vyplývá, že o SDGs 
někdy slyšela více než polovina 
populace. Alespoň základní in-
formace o nich má 29 %, což 
představuje mírný nárůst opro-
ti loňsku. O něco lépe je na tom 
mladá generace: 58 % mla-
dých o SDGs už někdy slyšelo 
a 35 % má základní informace. 
Vyšší znalosti o SDGs mají lidé 
s vysokoškolským vzděláním 
(70 %).

Na téma Cíle udržitelného roz-
voje byla nejčastěji zazname-
nána komunikace ze strany 
nevládních organizací (40 %). 
Oproti minulému roku také 
vzrostla komunikace ze strany 
firem a soukromého sektoru 
(37 %). „Těší mě, že se v Česku 
rok od roku daří zvyšovat pově-
domí o SDGs. Ostatně sami na 
tom dost intenzivně pracujeme 
a SDGs veřejnosti přibližujeme 
celý rok prostřednictvím nej-

různějších aktivit. Mám radost 
i z toho, že je Česká republika 
dle aktuálně vydané Zprávy 
o udržitelném rozvoji dvanáctá 
na světě v naplňování Cílů udr-
žitelného rozvoje OSN, ačkoli 
se jedná o mírný pokles oproti 
loňsku,“ říká Lucie Mádlová, ře-
ditelka Asociace společenské 
odpovědnosti.

Cíl Zdraví a kvalitní život je 
dlouhodobě pro lidi osobně 
nejdůležitějším cílem (39 %). 
Na druhém místě je Důstoj-
ná práce a ekonomický růst 
(25 %). Oproti loňsku vzrostla 
důležitost cíle Kvalitní vzdělá-
ní (22 %). „Je vidět, že pande-
mie koronaviru a s ní související 
opatření, jako je uzavírání škol 
a distanční výuka, dostala do 
popředí také téma vzdělávání. 
Dlouhodobě také roste podíl 
lidí, kteří apelují na českou vlá-
du, aby se tématu kvalitního 
vzdělávání věnovala přednost-
ně,“ říká k výsledkům Markéta 
Kneblíková, autorka výzkumu 
z agentury Ipsos.
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O výzkumu agentury Ipsos 

Výzkum byl realizován na re-
prezentativním vzorku popula-
ce ČR ve věku 18–65 let (repre-
zentativní dle regionu, velikosti 
místa bydliště, pohlaví, věku 
a vzdělání). Výzkum probíhal 
v květnu 2021 a zúčastnilo se 
ho 1 004 respondentů. Výzkum 
byl realizován online pomocí 
Ipsos panelu Populace.cz. 

Druh otázky: Možnost výběru 
více odpovědi – maximálně 3 
odpovědí

Význam SDGs pro českou po-
pulaci (2021)
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SDG INDEX 2021

Česko obsadilo 12. místo 
v SDG Indexu 2021. Největ-
ší výzvou zůstávají opatření 
v oblasti klimatu.

Celosvětový žebříček pokro-
ku v naplňování Cílů udržitel-
ného rozvoje, tzv. SDG Index, 
je zhodnocením celkového 
výkonu každé země. Všechny 
cíle mají stejnou váhu a na zá-
kladě úspěšnosti dosahování 
těchto cílů je připisováno kaž-
dé zemi skóre. 

Česko se oproti roku 2020 pro-
padlo o čtyři příčky, na celkové 12. 
místo SDG Indexu. Největší po-
kroky zaznamenává Česko v do-
sahování SDG 1 – Konec chudoby, 
SDG 6 – Pitná voda a kanalizace 
a SDG 8 – Důstojná práce a eko-
nomický růst. Naopak nejpo-
malejší růst zaznamenává v do-
sahování SDG 2 – Konec hladu, 
SDG 17 – Partnerství ke splnění 
cílů a především SDG 13 – Klima-
tická opatření. 

Stejně jako v předchozích le-
tech jsou na nejvyšších příč-
kách SDG Indexu 2021 tři 
severské země: Finsko, Švéd-
sko a Dánsko. Všechny země 
v první dvacítce, kromě Chor-
vatska, jsou zeměmi OECD. 
Přesto i země OECD čelí znač-
ným výzvám při dosahování 
několika globálních cílů. Každá 
země OECD čelí velkým vý-
zvám alespoň u jednoho SDG. 
Na základě dostupných (před-

pandemických) dat o vývoji byl 
pokrok v mnoha zemích s vy-
sokými příjmy nedostatečný 
v oblastech udržitelné výroby 
a spotřeby, opatření v oblasti 
klimatu a ochrany biologické 
rozmanitosti (SDG 12–15).

Země s nízkými příjmy míva-
jí nižší skóre SDG Indexu. Je to 
částečně dáno povahou glo-
bálních cílů, které se do znač-
né míry zaměřují na ukončení 
extrémní chudoby a zajištění 
přístupu k základním službám 
a infrastruktuře pro všechny 
(SDG 1–9). Kromě toho chud-
ší země mají tendenci postrá-
dat odpovídající infrastrukturu 
a mechanismy pro zvládání klí-
čových environmentálních vý-
zev (SDG 12–15). Přesto před 
pandemií většina zemí s níz-
kými příjmy (s výjimkou zemí, 
které zažívají probíhající ozbro-
jené konflikty nebo občanskou 
válku) dosahovala pokroku 
směrem k ukončení extrémní 
chudoby a poskytování přístu-
pu k základním službám a in-
frastruktuře, zejména ve vzta-
hu k SDG 3 – Zdraví a kvalitní 
život a SDG 8 – Důstojná práce 
a ekonomický růst. Pandemie 
covidu-19 však v mnoha přípa-
dech vedla ke zvrácení pokroku 
v dosahování SDGs.
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Vliv covidu-19 na naplňování 
SDGs

Pandemie byla všude zásadní 
překážkou udržitelného rozvo-
je. Existuje velmi reálné riziko, 
že se nerovnosti mezi bohatý-
mi a chudými zeměmi výrazně 
rozšíří kvůli rozdílům v přístupu 
k očkovacím látkám a jejich fi-
nancování. Zdravotní a ekono-
mické důvody pro rychlé rozší-
ření očkování na globální úrovni 
jsou jasné, a to ještě více se vzni-
kem nových mutací viru. Pande-
mie covidu-19 ovlivnila všechny 
tři dimenze udržitelného rozvo-
je: ekonomickou, sociální i envi-
ronmentální.

Po několika letech významné-
ho snižování extrémní chudoba 
v roce 2020 vzrostla v subsa-
harské Africe a v dalších čás-
tech světa. Pandemie covi-
du-19 za poslední rok přivedla 
odhadem 120 milionů lidí do 
extrémní chudoby (definováno 
jako život s méně než 1,90 do-
laru na den), většinou v zemích 
s nízkými a středními příjmy. 
Pandemie také ovlivnila přístup 
k potravinám a zvýšila potra-
vinovou nejistotu. Zpomalení 
hospodářské činnosti a celo-
světová recese v roce 2020 vý-
razně zvýšily nezaměstnanost.

Ke konci srpna 2021 celosvě-
tový počet obětí covidu-19 
překonal 4,4 miliony. Pandemie 
způsobila zkrácení střední dél-
ky života, a to i v zemích s vy-
sokými příjmy. Úmrtnost na 
covid-19 a pokles střední délky 

Zdroj: Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2021). The Decade of Action for the 
Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021. Cambridge: Camb-
ridge University Press [cit. 17. 8. 2021].

života jsou vyšší u nejzranitel-
nějších skupin, chudých a mar-
ginalizovaných skupin.

Pandemie zasáhla jednotli-
vé země i jejich obyvatele vel-
mi odlišnými způsoby. Zásada, 
aby na nikoho nebylo zapome-
nuto, je proto v plánech obno-
vy zvláště důležitá. Pandemie 
měla negativní dopad na kvalitu 
vzdělávání, rovnost pohlaví a na 
přístup k základní infrastruktu-
ře, včetně vody a hygieny. Zaví-
rání škol, které v mnoha částech 
světa trvalo několik měsíců, má 
okamžité krátkodobé dopady 
na duševní zdraví dětí a možná 
i dlouhodobější dopady na sys-
témy učení a vzdělávání žáků 
a studentů. To platí zejména 
pro země s omezeným přístu-
pem k digitální infrastruktuře, 
kde uzavření škol nebylo mož-
né částečně kompenzovat dis-
tanční výukou.
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Asociace společenské odpověd-
nosti je největší iniciativou spo-
lečenské odpovědnosti (CSR) 
a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) 
od OSN v Česku. S jasnou vizí, 
aby se společenská odpověd-
nost a udržitelnost stala přiroze-
nou součástí podnikání i fungo-
vání každé organizace v Česku. 
Asociace hájí zájmy více než 400 
členů z řad korporátního, nezis-
kového, vzdělávacího i veřejného 
sektoru s cílem zvýšit jejich po-
tenciál a kompetence v oblasti 

Asociace společenské 
odpovědnosti

CSR a udržitelnosti. Od roku 2017 
udílí prestižní Ceny SDGs, unikát-
ní ocenění za naplňování globál-
ních cílů. Rozvíjí i kulturu dárcov-
ství – od roku 2016 zastřešuje 
v Česku Giving Tuesday, který je 
světovým dnem štědrosti. Nově 
se také podílí na změně nákupní-
ho chování v Česku skrze projekt 
Nakup na Dobro, jenž představu-
je e-shop s odpovědnými dárky, 
které skutečně mají smysl – pro 
obdarované, společnost i přírodu.
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CENY SDGs 2021
Ocenění za naplňování Cílů 

udržitelného rozvoje od OSN v Česku
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Asociace společenské  
odpovědnosti, o.p.s.
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