ZPRÁVA
O ČINNOSTI
HNUTÍ DUHA
ZA ROK 2017
Náklady

Výnosy

16 270 709 Kč

15 729 189 Kč

Koordinace dobrovolníků a Škola občanské iniciativy

1 326 037 Kč

Granty

5 706 014 Kč

Projekty rozvoje recyklace a čisté energetiky

3 897 886 Kč

Příspěvky individuálních dárců (využité v daném roce)

8 609 087 Kč

Projekty ochrany Šumavy a České divočiny

5 656 820 Kč

Příspěvky individuálních dárců (čerpání z rezervy
vytvořené v minulých letech)

1 016 711 Kč

Projekty na podporu šetrného spotřebitelství

222 448 Kč

Tržby za prodané zboží

119 469 Kč

Oddíl péče o dárce

3 555 410 Kč

Prodej služeb, poradenství

135 881 Kč

Provoz kanceláře a služby s tím spojené

1 612 109 Kč

Ostatní (úroky, kurzové zisky)

142 027 Kč

Hospodářský výsledek (ztráta pokryta z příspěvků individuálních dárců, z rezervy vytvořené v minulých letech)
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Využití individuálních darů získaných v roce 2017

3,5 %

9,1 %

3%

Zdroj financování jednotlivých programů a oddílů
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Žaneta Gregorová

Marie Horáková

vedoucí týmu individuálního
fundraisingu

I když z mnohaletých zkušeností víme, jak dárcovství funguje, stále
je to magie. Růst počtu trvalých dárců a dárkyň a neobyčejně vysoký
počet lidí, kteří nám v roce 2017 pomohli mimořádným darem
dosáhnout našich úspěchů, znamenal lepší výsledky než v roce
předcházejícím, a my tak hrdě můžeme pokračovat v trendu, kdy
výnosy z darů rostou, náklady na jejich získání klesají a celkově se
organizace stává stabilnější. Našli jsme i více významných dárců,
kteří podporují projekty svého srdce.
Všem dárkyním a dárcům děkujeme, bez vás by to nešlo.

Za podporu a důvěru v roce 2017 děkujeme těmto organizacím a nadacím:
Euronatur, Evropská komise, Finanční mechanismy EHP a Norska, Grassroots
Foundation, Hornorakouská vláda, International Visegrad Fund, Magistrát
hlavního města Brno, Magistrát hlavního města Praha, MAVA foundation,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
životního prostředí, Nadace Partnerství, Nadace Veronica, Patagonia (Tides
Foundation), Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody
a bezpečnosti.

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: +420 545 214 431
email: pratele@hnutiduha.cz, www.hnutiduha.cz
IČ: 15547779

finanční ředitelka

Naše finanční zdroje jsou a vždy budou menší, než bychom potřebovali. I tak se každoročně snažíme o vyrovnaný rozpočet. Usilujeme,
aby co největší část našich příjmů pocházela z nejprůhlednějšího
a přitom nejstabilnějšího zdroje – z příspěvků české veřejnosti. Což
se nám v roce 2017 opravdu podařilo: poprvé příspěvky od dárců
tvořily 60 % našich příjmů. Lidé či nadace nám peníze svěřují, protože věří v naši schopnost dosáhnout výborných výsledků. Nechceme
jejich důvěru zklamat. Snažíme se proto odvést tu nejlepší práci,
jakou umíme, a zároveň s financemi nakládat úsporně. Respekt
k našim dárcům, partnerství a úspornost jsou důležité prvky naší organizační kultury. Prioritou práce Hnutí DUHA je proto efektivní nakládání s financemi. Zakládáme si na výkonné administrativě, vedeme
důslednou finanční kontrolu, včetně auditované účetní závěrky.

Výrok auditora

Jaromír Bláha
expert na ochranu přírody a lesů

Sedmička na konci letopočtu 2017 byla rozhodně šťastná pro
ochranu divočiny v Česku. Více než 50 tisíc lidí, na 400 vědců,
několik mezinárodních organizací, řada celebrit i politiků a k tomu
24 místních spolků a 5 obcí ze Šumavy, ti všichni se společně
s Hnutím DUHA postavili za lepší ochranu divoké přírody v našich
národních parcích.

Eliška Vozníková
vedoucí programu Krajina,
nyní na mateřské dovolené

V roce 2017 se krásně rozvinula naše spolupráce s malířem divočiny a filantropem Petrem Moresem. Pomoc totiž nemusí přicházet jen
v podobě finančních darů, ale také ve formě konzultací odborných
témat, podpory při rozvoji osobních dovedností nebo takzvaného
ambasadorství. Petr Mores věnoval kampani Hnutí DUHA Česká
divočina stovky hodin práce. Aukce jeho obrazů, ze které si mohli
zájemci odnést vlastní kousek divočiny, pak byla jejím vyvrcholením.

Martin Voráč
koordinátor kampaně
za ochranu národních parků

Mezi lidmi byla opravdu intenzivní vlna podpory kampaně pro divočinu, která nakonec vygradovala v demonstraci na Malostranském
náměstí. Ta poslancům a poslankyním jasně ukázala, že důsledná
ochrana klenotů naší přírody je pro obyvatele Česka hodnotou, za
niž se neváhají postavit.
I přes silný odpor některých politiků se tak dobrou novelu zákona
o ochraně přírody podařilo drtivou většinou prosadit. Od června
2017 tak platí, že hlavním cílem národních parků je ochrana divoké
přírody na více než 50 % jejich území. A to je skvělá zpráva. Děkujeme všem, se kterými tento úspěch můžeme sdílet.

Jana Řídká
vedoucí programu Krajina

Česká divočina se za podpory herečky Tatiany Vilhelmové stala tématem zábavního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Přímo v divočině k její
ochraně přispěly desítky dobrovolníků, kteří na tradičních Týdnech pro
divočinu odpracovali stovky hodin. Úspěšně se rozjel i web a facebookový profil Česká divočina, na nichž jsme ohleduplné turisty zásobovali
zajímavostmi z divoké přírody i tipy, kde ji u nás mohou navštívit. A za
divočinu jsme se postavili i v sousedním Polsku, doslova vlastními těly.
V Bělověžském pralese totiž začalo zcela nesmyslné a nelegální kácení
a i díky nám se do blokády na místě zapojily desítky Čechů a Češek.
Jsem také hrdá, že náš kolega Jaromír Bláha, velmi erudovaný
a nesmírně vytrvalý ochránce divoké přírody a lesů, získal prestižní
Cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos pro ochranu životního
prostředí. Moc gratuluji.

Jan Skalík

Karel Polanecký

koordinátor kampaně Zachraňme lesy

energetický expert

Divoká příroda se u nás může nejlépe rozvíjet ve zdravých lesích.
Jenže právě stav našich lesů začíná být kritický. Upozornili jsme
veřejnost a politiky, že tři ze čtyř jehličnatých stromů v Česku jsou
nemocné. Například v Jeseníkách už vypukla kalamita a lesy v dalších krajích nemají ke kolapsu daleko. Zdraví lesů tak bude naším
zásadním tématem i v roce 2018.

Přestože se za posledních 30 let zlepšila kvalita ovzduší, stále u nás
6 lidí z 10 dýchá vzduch znečištěný více, než dovoluje zákon. Proto
jsme spolu s dalšími ekologickými organizacemi, ale také s lékaři
či vědci žádali politiky a dozorčí radu polostátního kolosu ČEZ, aby
neprodával uhelnou elektrárnu Počerady Pavlu Tykačovi, který by
ji chtěl provozovat ještě desítky let. A uspěli jsme. To umožní s ní
naložit podle státní energetické koncepce. Zavřít ji.
Zásadní pro zlepšení ovzduší je ukončit spalování uhlí v domácích
kotlích a kamnech. V roce 2017 jsme začali úspěšným tlakem na
vyškrtnutí uhelných kotlů z takzvaných kotlíkových dotací. Stát dal
také minulý rok za pravdu našim dlouhodobým návrhům, aby Ústecký kraj začal směrovat od uhlí k chytřejší ekonomice založené na
sofistikovanější výrobě, posilování vzdělanosti a zdraví lidí i přírody.

Tomáš Jagoš
energetický expert

Ministerstvo průmyslu díky progresivní politice Evropské unie a pod
tlakem firem z moderní energetiky i Hnutí DUHA začalo připravovat
rozumnou podporu pro čisté domácí obnovitelné zdroje, jejichž
rozvoj v Česku kvůli byrokratickým překážkám a dosavadní nepřízni
politiků stagnuje. Dobrou zprávou pro naši další práci také je, že jen
třetina obyvatel by byla proti výstavbě větrných elektráren, pokud by
města a obce měly možnost se na projektech podílet. Výzkum jasně
ukázal, že pokud dostanou obce možnost zapojit se do projektů
větrné energie a profitovat z toho, je podporovatelů větrných elektráren víc než oponentů.

Romana Kaclíková
vedoucí týmu energetických
a odpadových expertů

I díky naší práci se výrazně posunula politická debata o změně
klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. Bohuslav Sobotka se
stal prvním premiérem, který jasně pojmenoval příčiny a nebezpečí
změny klimatu. Ačkoliv se nám nepodařilo prosadit tzv. antifosilní
zákon, schválila vláda cíl snížit do roku 2050 emise skleníkových
plynů o 80 %, tedy stejný cíl, který měl mít rámcový zákon.

Jan Piňos

Ivo Kropáček

tiskový mluvčí Hnutí DUHA

odpadový expert

Tvrdou ránu dostala občanská práva. Poslanci a následně senátoři
totiž vzali lidem možnost vyjadřovat se k plánovaným stavbám,
kterou tito využívali ve prospěch přírody, životního prostředí a svého
zdraví celých 25 let. Vláda tak výslovně porušila své programové
prohlášení. Práva lidí chránit své okolí jsme bránili, ale skrumáži
polopravd a mýtů a touze politiků stavět za každou cenu nakonec
nebylo možné úspěšně čelit.

Inspirativní byl letos projekt s jednou z brněnských kaváren. Při
vzájemné spolupráci jsme připravili soubor tipů, jak může kavárna
produkovat daleko méně odpadů. Celý soubor doporučení je volně
ke stažení a prohlubuje trend „zero waste“. Lidem totiž neustálá
produkce odpadků začíná vadit a hledají cesty nejen jak recyklovat,
ale jak vyhazovat méně.
Státy Evropské unie se dohodly na znění Balíčku pro oběhové hospodářství – progresivní změně šesti odpadových směrnic. Recyklace komunálních odpadů se má do roku 2035 povinně zvýšit na
minimálně 65 % a skládkování snížit na maximálně 10 %. Zákony
tedy bude muset Česká republika změnit tak, aby zlepšila recyklační
služby pro domácnosti a snížila skládkování, ale ani odpady zbytečně nepálila, jak to dlouhodobě prosazuje i Hnutí DUHA.

Vratislav Vozník

Jiří Koželouh

vedoucí týmu veřejné komunikace

programový ředitel

Magazín Hnutí DUHA uspěl v celostátní soutěži „firemních“ publikací
Zlatý středník, kterou pořádá PR klub. Dosáhl na ocenění „Top Rated“. Profesionálové z řady agentur, velkých firem, ale i neziskových
organizací či freelanceři na magazínu ocenili zejména grafickou úroveň obálky, kvalitní články i takový detail, jako je kvalitní recyklovaný
papír, který koresponduje s myšlenkou magazínu.

V ohrožení bylo i samotné Ministerstvo životního prostředí. V předvolebním programu ANO se totiž objevil návrh na jeho sloučení s Ministerstvem zemědělství, což by mělo ničivé důsledky pro krajinu i zdraví.
Rázně jsme proti tomu vystoupili a ANO od návrhu začalo ustupovat.
V programovém prohlášení nové vlády už o něm není ani slovo.
Daří se nám přesvědčovat politické strany, aby řešily ekologická
témata. Přispívají k tomu i naše odborná hodnocení výsledků vlád
a předvolebních programů stran, vypracovali jsme je i před loňskými
volbami do poslanecké sněmovny.
Za všechny úspěchy, ale i ponaučení z roku 2017 jsem rád a děkuji
všem, díky kterým se nám to mohlo podařit. Bez našich podporovatelů a podporovatelek i dobrovolníků a dobrovolnic bychom nemohli
zlepšovat prostředí, v němž žijeme, a účinně chránit přírodu.

