Vážení přátelé,
když se nás ptáte, o co nám vlastně jde, odpovídáme stručně: o zdravější a čistější prostředí pro
každého z nás. Co si však pod tím představujeme
konkrétně? Mám takový sen, jak bychom mohli
v Česku žít za nějakých třicet, čtyřicet let, ale snad
i dřív:
Konečně nepatříme k rekordmanům ve vypouštění
emisí skleníkových plynů, naše ekonomika už totiž
není závislá na uhlí a nestabilním dovozu ropy a zemního plynu z diktátorských režimů. Naopak, disponujeme takzvanou chytrou rozvodnou sítí, která dle
potřeby vypíná a zapíná různé čisté elektrárny. Naše
domy, školy, nemocnice, úřady a další budovy přestaly plýtvat teplem – mají kvalitní zateplení. Čoudící
automobily opustily svůj post nekorunovaných králů
městských ulic. K přepravě nám slouží pohodlná
a spolehlivá veřejná doprava a hustá síť cyklostezek.
Venkovská krajina opět žije a září barvami. Střídají
se v ní rozmanitá pole a zelené remízky. V národních
parcích můžeme obdivovat přírodu takovou, jaká
je, bez lidských zásahů. Nenakupujeme potraviny
dovážené přes půl zeměkoule. Prakticky v každém
městě funguje tržnice s produkty od okolních farmářů. A odpadky? Nemusíme se bát, že nám za okny
vyroste nová spalovna, před každým domem totiž
stojí barevné kontejnery na tříděný odpad. Dokonce
můžeme recyklovat i bioodpad a získaným kompostem hnojit veřejnou zeleň.

Za podporu v roce 2010 děkujeme těmto
nadacím a organizacím:
Bund Naturschutz in Bayern, CEE Bankwatch
Network, Česko-německý fond budoucnosti,
European Climate Foundation, European Commission, Friends of the Earth Europe, Friends of
the Earth International, Fundacja im. Stefana
Batorego, Heinrich Böll Stiftung – Brandenburg,
International Visegrad Fund, Jihomoravský kraj,
Land Oberösterreich, Magistrát města Brna,
Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo
životního prostředí České republiky, Nadace
Partnerství, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Veronica, Národní agentura pro
evropské vzdělávací programy, Oak Foundation,
Patagonia, Přátelé Šumavy, Sdružení středisek
ekologické výchovy Pavučina, Státní fond životního prostředí České republiky, Stichting FERN,
Tides Foundation, Zelený Kruh
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Najdete nás i na Facebooku a Twitteru. Navštivte také náš e-obchod
s originálními tričky z biobavlny,
hračkami z chráněné dílny a dalšími
drobnostmi: obchod.hnutiduha.cz.
Prosazujeme konkrétní řešení, která
sníží znečištění vzduchu a vody, pomohou omezit množství odpadu, chránit
krajinu a zvýší množství místních
potravin. Jednáme s úřady a politiky,
kontrolujeme průmyslové firmy, pomáháme lidem, radíme domácnostem
a spolupracujeme s obcemi. Naše
práce má konkrétní výsledky, které se
promítají do života každého z nás.
Foto: M. Jedličková, R. Jakl, archiv Hnutí DUHA
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výroční
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Hnutí DUHA usiluje o to, aby se tento
sen stal skutečností. Přidáte se?

Petr Machálek
ředitel Hnutí DUHA

Spolu s dobrovolníky vysázet další
tisíce stromků při tradičních pracovně-vzdělávacích Týdnech pro les.
Vyškolit a zorganizovat dostatek
nadšenců pro dobrovolnické Vlčí
a Rysí hlídky, které chránily vzácné šelmy před pytláky.
Probouzet zájem o čerstvé místní
potraviny – na brněnském náměstí jsme smažili pro všechny kolemjdoucí obří bramborák z místních
biopotravin.
Prosazovat, aby politici nedávali
přednost zbytečným stavbám
nových spaloven před účinnou
a snadnou recyklací.

Hnutí DUHA

v roce 2010
V loňském roce se nám podařilo odvést
kus prospěšné práce, která pomůže zajistit zdravější a čistší prostředí pro život
každého z nás. Z velké části je tento
úspěch právě vaše zásluha. Bez vašich
darů a vaší podpory bychom mohli jen
těžko:

S pomocí stovek lidí zastavit
kontroverzní megatendry, kterým
odborníci přezdívají „tunel do státních lesů“ (současná vláda tendry
vyhlásila znovu, byť v přijatelnější
podobě; podnikáme další kroky
k jejich zastavení).
Jako vůbec první ekologická
organizace uspořádat expozici eko
a udržitelných novinek na prestižní
designové výstavě Designblok.

Zpráva auditora
a rozpočet
Na konferenci Forum 2000
představit ekonomické přínosy
snižování emisí skleníkových plynů
a možnosti „zelených pracovních
míst“ v Česku.
Vytvořit uhlíkovou kalkulačku,
kde si každý může spočítat, kolik
emisí skleníkových plynů má
na svědomí dovoz potravin ze
zahraničí:
www.hnutiduha.cz/kalkulacka.
Pokračovat v iniciativě Velká
výzva, která si klade za cíl prosadit
zákon o snižování emisí skleníkových plynů o 2 % ročně.
Vypracovat Chytrou energii –
promyšlený plán proměny českého
energetického metabolismu, který
vzbudil velký ohlas a uznání nejen
mezi odborníky.
Vydat devatenáctý ročník společensko-ekologického časopisu
Sedmá generace.

Náklady
Osvětové a informační projekty
Program Energie
Program Lesy
Program Zemědělství
Program Odpady
Provoz kanceláře
Získávání prostředků
Péče o dárce
Knihkupectví a internetový obchod
Celkem

Částka
3 378 397 Kč
4 500 873 Kč
3 652 858 Kč
1 385 511 Kč
785 376 Kč
3 008 015 Kč
556 215 Kč
766 580 Kč
413 781 Kč
18 447 606 Kč

Příjmy
Granty
Příspěvky Přátel Hnutí DUHA
Tržby za prodané zboží, poradenství
Předplatné Sedmé generace
Prodej služeb
Ostatní
Převod příjmů do roku 2011
Celkem

Částka
12 305 959 Kč
6 455 032 Kč
421 526 Kč
393 262 Kč
809 051 Kč
116 184 Kč
-2 053 408 Kč
18 447 606 Kč

