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VIZE A POSLÁNÍ

Propojujeme organizace a 
firmy pro odolnou občanskou 

společnost, odpovědné finanční 
trhy a udržitelné životní 

prostředí. 

Budujeme vztahy, kompetence 
a infrastrukturu pro spolupráci 

mezi odlišnými bublinami.

Odolná a propojená společnost aktivních občanů

Odpovědná ekonomikaPluralitní demokracie
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Pohledem jara 2020 vypadá rok 2019 v Česku jako sice rychlá, ale plynulá projížďka nablýskanou jachtou. 
Rostoucí mzdy, minimální nezaměstnanost, malé rozpočtové deficity. Ačkoliv populistické a autoritářské 
síly vystrkují růžky neustále (zejména v sousedním Maďarsku a Polsku) a demokratické principy bylo 
třeba i v Česku hlídat bez ustání, oproti migrační krizi se o něco omezily útoky na občanské organizace 
jako celek. Naplno roztočené obrátky globálního ekonomického parníku ale dál přinášely více emisí CO2 
a eroze ekosystémů, než kolik je bezpečné pro zdravé a stabilní prostředí pro život našich dětí. Podobně 
jako Titanic nás také trochu ukolíbaly ve falešného dojmu odolnosti. 

Spolupráce napříč odlišnými bublinami coby zásadní 
faktor odolnosti - nové hlavní téma Glopolis - se lépe 
dařila v menších, homogenějších a přemýšlivějších 
skupinách, ať už probíhala mezi různými oborovými 
platformami občanských organizací, anebo zástupci 
státu, investorů a hospodářů. Tam, kde jsou rozdíly 
ve vzdělání, informačním zázemí a sdílené zkušenosti 
velké, se ale nedaří povznést se ani nad rozdíly mezi 
centrem a regiony, politickými názory, natož nad rozdíly 
mezi kulturami.

SLOVO ŘEDITELE

Pokud “rozdělovači”, ať už populistického či 
autoritářského střihu, převládají nad “propojovači” 
i u kormidel většiny západních zemí, jsou národní 
námořnictva mnohem více rozkývaná na zčeřeném 
moři evropské integrace i na rozbouřeném oceánu 
mezinárodní spolupráce. Důsledky tiché “kulturní války” 
pak vidíme v krizových situacích, jako je brexit, realizace 
Pařížské klimatické dohody či aktuální pandemie 
COVID-19. Každá krize v sobě ale nese zárodky změn 
k lepšímu.
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Vlajkovými loděmi se staly projekty na podporu 
spolupráce mezi odlišnými proudy občanské 
společnosti. Nejen v Česku, kde jsme rozvinuli a rozšířili 
infrastrukturu NeoN, ale od května k nim přibyl i 
program Stronger Roots, který umožňuje testovat náš 
inovativní koncept průřezové spolupráce i v Maďarsku a 
na Slovensku. I ve 3 zbylých projektech jsme se ovšem 
věnovali především propojování odlišných táborů, 
které chtějí a potřebují spolupracovat: neziskovým 
organizacím z východní vs. západní Evropy, firmám 
a regulátorům kapitálového trhu a investorům, 
úředníkům a farmářům v ekologickém zemědělství.

Ve společnosti definitivně vládne hlad po lepší 
spolupráci. Zdá se mi, že v roce 2019 zase více lidí začalo 
rozumět tomu, že “propojovači” jsou v komplexních a 
rychle se měnících časech pro život prostě užitečnější. 
Všechny naše aktivity zaznamenávají pozitivní ohlas, 
což nás motivuje hledat pro propojování, jehož 
výsledkem je širší spolupráce při řešení konkrétních 
výzev, nejen další kapacity, ale také konsolidovat 
zkušenosti a know-how, které jsou pro ni potřebné. 
Přelomové situace jako globální pandemie nás k tomu 
přímo vybízejí. Doufám, že 16. výroční zpráva Glopolis 
nám k tomu pomůže.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem spolupracovníkům 
v roce 2019 za plynulou a vzájemně ohleduplnou 
transformaci. A to jak těm stávajícím, tak těm, kteří dnes 
pokračují v naší společné práci už v jiných organizacích. 
Děkuji také správní a dozorčí radě za vytrvalou podporu 
a všem našim partnerům a donorům za důvěru, kterou 
mají v naše vize i schopnosti!

Flotila Glopolis se v roce 2019 zmenšila, ale 
stabilizovala po výrazné změně kurzu v předchozích 
dvou letech. Zásadní kotvou je především opět 
plusový model hospodaření po přechodu z veřejných 
na primárně soukromé zdroje financování. V první 
polovině roku jsme definitivně ukončili poslední 
projekty, a tedy celé programy, zaměřené na změny 
klimatu a potravinovou bezpečnost. Snaha o větší 
udržitelnost (aka odolnost) ale zůstává jedním z 
hlavních tahů Glopolis, byť ji chceme podporovat 
analytickou a síťovací činností. Jsem také velmi rád, 
že na aktivity potravinových projektů naváže nová 
organizace našich bývalých kolegyň Na mysli.

Vlajkovými loděmi se staly 
projekty na podporu spolupráce 
mezi odlišnými proudy občanské 

společnosti.

Snaha o větší udržitelnost (aka 
odolnost) zůstává jedním z 

hlavních tahů Glopolis.
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GLOPOLIS V ROCE 2019

hospodařili jsme s téměř 7 milionovým 
rozpočtem

na 8 projektech pracovalo 8 stálých 
zaměstnanců (přepočteno na plné 

úvazky)

úspěšně jsme koordinovali spolupráci 
9 oborových platforem a koalic, které 

propojují přes 350 organizací

zpracovali jsme unikátní výzkum 
veřejného mínění o české společnosti 

o nevládním sektoru

připravili jsme výzvu, ve které s partnery 
rozdělíme 150 000 eur nevládním 
organizacím z Česka, Maďarska a 

Slovenska

zapojili jsme 650 studentů a 
studentek z 12 pražských škol do 

aktivit o zodpovědné spotřebě potravin

vytvořili jsme a koordinovali skupinu pro 
ekologické zemědělství, která propojuje 

sedláky, prodejce, výrobce potravin, 
investory, výzkumníky a dobročinné 

organizace

Zákazky a ostatní

Veřejné zdroje EU

Grantový rozpočet ČR

Soukromé nadace

Ostatní zahraniční veřejné zdroje

Náklady 6 954,54

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 668,86

Osobní náklady 4 015,72

Ostatní náklady 269,96

Výnosy 6 965,96

Výnosy projektů (Provozní dotace) 6 338,30

Tržby za vlastní výkony a zboží 601,79

Ostatní výnosy 25,87

Výsledek 11,42

VÝSLEDOVKA (v tisících Kč)  

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

10%

38%

7%
19%

26%
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DĚKUJEME TĚM
KDO NÁS PODPOŘILI

Jana Simonová, Ladislav Červenka, Helena Čížková, Martin Ehl, Jana Matesová, Libor Winkler

Tomáš Bílý, Alena Líškay Králíková (do listopadu 2019), Jan Kára (od prosince 2019)

Správní rada  

Dozorčí rada
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Tématu odolné občanské společnosti jsme se 
věnovali  také na regionální úrovni. V konzorciu s 
OSF Praha, Bratislava a nadací NIOK jsme v květnu 
odstartovali program Stronger Roots zaměřený na tři 
středoevropské země: Česko, Maďarsko a Slovensko.  
Jeho cílem je, aby neziskové organizace a jejich sítě 
v těchto zemích byly schopné do své práce zapojit 
podporovatele a dokázaly lépe komunikovat i se svými 
oponenty. V roce 2019 jsme v každé ze zemí za pomoci 
místních odborníků zpracovali studii, která mapuje 
hlavní sítě občanských organizací, způsoby a překážky 
jejich spolupráce. 

Na soudržné, aktivní a odolné občanské společnosti 
stojí svobodný život i stabilní a udržitelná společnost pro 
všechny občany, zejména pro nejvíc zranitelné skupiny. 
Glopolis již druhým rokem koordinuje infrastrukturu 
NeoN, která propojuje 9 oborových platforem a koalic 
sdružujících přes 350 organizací. Díky NeoNu mohou 
nevládní organize lépe koordinovat své reakce v 
konkrétních případech. V uplynulém roce šlo například 
o stavební zákon, Istanbulskou úmluvu, program na 
podporu lidských práv v nedemokratických režimech 
v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, sedm 
pojistek nezávislé justice, vyváženost mediálních 
rad nebo volba odpovědného ombudsmana. 
V roce 2019 Glopolis pro NeoN zorganizoval 
reprezentativní výzkum veřejného mínění o vnímání 
neziskového sektoru českou veřejností, zorganizoval 
9 koordinačních setkání, 2 diskuse o aktuálních 
průřezových tématech, 2 strategická setkání členů 
NeoN a dalších minimálně 15 dílčích schůzek. Dále 
Glopolis vedl či spolukoordinoval 3 nové pracovní 
skupiny, zajišťoval průběžnou i ad hoc komunikaci 
mezi všemi členy NeoN. Jak vyplývá z pravidelných 
interních evaluací, členové NeoNu hodnotí koordinaci 
Glopolis jako profesionální, kontinuální a pečlivou, 
která “celou síť udržuje ve velmi aktivním stavu”.

V roce 2019 jsme pokračovali ve spolupráci s 
evropskou sítí Eurodad, která se zaměřuje na efektivní, 
transparentní a férové financování rozvojových 
zemí. Úkolem Glopolis ve společném projektu je 
zprostředkovávat experizu, zkušenosti a potřeby 
neziskových organizací, které se ve střední a východní 
Evropě věnují tématům spojeným s rozvojovým 
financování.  V roce 2019 jsme zmapovali nevládní 
organizace v cílových zemích a vytvořili strategii, jak 
je postupně zapojit do práce Eurodad. Zpracovali 
jsme analýzu pro Slovensko, na jejímž základě jsme 
zahájili dialog se slovenskou organizací Ambrela 
a sekretariátem Eurodad o společném projektu. 
Spolupracovali jsme interní studii o prioritách, kterým 
by se měl Eurodad věnovat v oblasti regulace finančních 
trhů. V rámci členství ve správní radě jsme se zapojili 
do tvorby víceleté strategie celé sítě a do aktualizace 
pravidel pro členství. 

Na základě těchto mapovacích studií a výzkumných 
pohovorů se zástupci občanských organizací jsme 
připravili společnou projektovou  výzvu pro projekty 
platforem, koalic a dalších občanských iniciativ z těchto 
tří zemí, ve které rozdělíme celkem 150 tisíc eur.

ODOLNÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST
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Biozemědělství je důležitým receptem na ozdravení 
českého venkova – péči o půdu, lepší zadržování vody 
a návrat opylujícího hmyzu nebo užitečných ptáků. 
Rozvoji sektoru ale brání slabý český trh. Proto se 
sdružení sedláků, prodejci, výrobci potravin, investoři, 
výzkumníci a dobročinné organizace na přelomu let 
2018 a 2019 dali dohromady, aby společně pracovali 
se spotřebiteli, posilovali podporu ekologickým 
farmám a poptávku po nich. Glopolis tuto práci celý rok 
moderoval a koordinoval. Kromě toho jsme pomáhali i 
napřímo. 

V roce 2019 jsme byli nuceni ukončit potravinový 
program, v jehož rámci jsme se dvanáct let věnovali 
problémům globálních potravinových systémů a 
identifikaci konkrétních udržitelných a dosažitelných 
řešení, jak snížit plýtvání potravinami. Existenci tohoto 
programu ukončily dva úspěšné projekty: Neplýtváme 
tím, co jíme a Menu pro změnu. V roce 2019 jsme díky 
těmto projektům uspořádali mezinárodní konferenci s 
celosvětově uznávanou odbornicí Salinou Jull na téma 
plýtvání potravinami. Pořádali jsme také celodenní 
fórum, kde mohly děti, formou fotek a videí, prezentovat 
své vlastní výzkumy týkající se plýtvání potravinami na 
jejich školách. Ve spolupráci s Kokozou a Frusackem, 
jsme pro děti ze zapojených škol uspořádali sérii 
interaktivních workshopů, kde se plýtvání potravinami 
řešilo v širším kontextu. 

Máme za sebou desítky článků v novinách a 
rozhlasových vystoupení, přednášek, besed nebo 
panelových diskusí, kde jsme vysvětlovali nejen 
příspěvek biozemědělství k péči o krajinu, ale také 
jak mu každý z nás může napomoci svým nákupním 
košíkem. Během roku 2019 mnoho lidí inspirovalo 
středoškolské klimatické hnutí. Studenti ale vzali 
téma zeširoka, kromě emisí skleníkových plynů začali 
mluvit také o starosti o českou krajinu – a Glopolis se 
často stával součástí této konverzace.

V souvislosti s odpovědnou spotřebou potravin jsme 
vyškolili 29 pražských pedagogů  pedagožek na 3 
odborných seminářích a uspořádali 23 workshopů a 
10 exkurzí pro více než 650 studentů základních škol 
ze 12 pražských škol.  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KRAJINA

ODPOVĚDNÁ PRODUKCE A SPOTŘEBA 
POTRAVIN
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Kapitálové trhy představují důležitou alternativu k 
bankovnímu financování či k zhodnocování úspor. 
Kapitálový trh v České republice v poslední dekádě 
spíše stagnuje. Důsledkem je, že se české úspory 
nepřesouvají k českým podnikům, které potřebují 
kapitál, což snižuje potenciál ekonomického rozvoje, 
prohlubuje se závislost firem na dluhovém financování 
a stagnující trh rovněž snižuje konkurenci, a tedy i 
různorodost a rozložení rizika mezi různé aktéry. 
V roce 2019 jsme proto dále pokračovali v diskusi 
mezi investory, bankéři a regulátory. Zpracovali jsme 
dvě analýzy: první shrnula existující doporučení, jak 
snižovat bariériy rozvoje kapitálového trhu v České 
republice, druhá se zaměřila na dopady brexitu na 
finanční služby v EU27. Na toto téma jsme rovněž 
zorganizovali debatu u kulatého stolu. 

ODPOVĚDNÉ TRHY

Petr Lebeda, Ondřej Kopečný, Viktorie Tenzerová, Tereza Čajková, Michaela Čermáková, Lesana 
Urbancová, Markéta Musilová, Kristýna Mikulašková, Linda Gandalovičová, Klára Sutlovičová, 

Vojtěch Kotecký, Markéta Kulhánková, Bronislava Šteňová, Marek Trošok, Kateřina Vrbová

Tým (zaměstnanecké úvazky během 2019):


