Náklady

Výnosy
1 505 578 Kč
1 130 020 Kč
579 590 Kč
5 004 370 Kč
270 357 Kč
338 741 Kč
2 953 641 Kč
1 355 476 Kč
674 672 Kč
999 607 Kč
777 630 Kč
674 609 Kč
1 005 544 Kč

17 269 835 Kč

Granty
Příspěvky Přátel Hnutí
DUHA
Využití darů z roku 2011
(Týdny pro les, projekty
programu Lesy)
Předplatné Sedmé generace
Tržby za prodané zboží
Prodej služeb, poradenství
Ostatní (úroky, kurzové
zisky)
Využití darů z předchozích let
(pokrytí ztráty)

6 421 049 Kč

Provoz organizace 9 %

6 404 059 Kč

Dárcovský program 16 %
178 261 Kč
417 449 Kč
830 141 Kč
2 360 526 Kč
487 149 Kč
171 201 Kč

17 269 835 Kč

Projekty ochrany přírody
a osvětové projekty 75 %

Úspěchů v roce 2012 bychom nedosáhli bez podpory 5849 Přátel Hnutí
DUHA, jako jste i vy. Děkujeme. Jak
jsme s vašimi dary hospodařili?

Amt der Oö. Landesregierung, CEE Trust, Česká
národní agentura Mládež, European Commission, Friends of the Earth Europe, Friends of the
Earth Hungary, GLOBAL 2000 – Friends of the
Earth Austria, Heinrich-Boell-Foundation Brandenburg, Hlavní město Praha, International
Visegrad Fund, Lush, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Nadace Partnerství,
Nadace Veronica, Nadace Vodafone, Národní
agentura pro evropské vzdělávací programy,
Sdružení pro podporu otevřené společnosti,
Státní fond životního prostředí České republiky,
Stichting FERN, Tides Fundation.

Dobrovolnické projekty (Rysí
hlídky a Týdny pro les) a Škola občanské iniciativy
Projekty ochrany lesů
a krajiny
Projekty rozvoje recyklace
Projekty čisté energetiky
Monitoring veřejných
investic
Spotřebitelské poradenství
Ostatní osvětové a informační projekty
Provoz organizace (nájem,
služby)
Získávání prostředků
Koordinace projektů
Vydávání časopisu Sedmá
generace
Internetový obchod
Individuální fundraising

Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí
pro život každého z nás.
A› Údolní 33, 602 00 Brno
T › 545 214 431
E › pratele@hnutiduha.cz
		www.hnutiduha.cz

Fotografie: archiv Hnutí DUHA, M. Jedličková,
L. Lyer, J. Vogeltanz, Photospin, J. Bláha,
Wikimedia
Vytištěno na recyklovaném papíře.

„Vážím si vaší práce, protože díky
profesionálnímu a aktivnímu chování občanských sdružení mám jako
jednotlivec alespoň nějakou šanci,
že můj názor bude slyšen i v průběhu volebních období a donutí politiky k větší zodpovědnosti.“

Za podporu v roce 2012 děkujeme také těmto
nadacím a organizacím:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

První německá smečka vlků se koncem roku 2012 objevila pár kilometrů od hranice na Šluknovsku. Tak tohle není výsledek naší práce.
Nicméně projekty Hnutí DUHA, které vzácným šelmám usnadňují
návrat do našich hor, běžely po celý rok. Velmi pomohlo, že jsme
s pomocí tisíců lidí vyhráli v prestižní mezinárodní soutěži o grant,
který bude tuto důležitou práci podporovat. Beskydští rysi přitom
porazili nosorožce i pandy červené z Indie.
Ale patrně největším úspěchem, kterého Hnutí DUHA v roce 2012
dosáhlo, je rozhodnutí parlamentu, že přidělí peníze na pokračování Zelené úsporám. Dva roky jsme na tom pracovali s vyhrnutými
rukávy a také s partnery, které jsme dali dohromady: starosty měst
a obcí, podnikatele, odbory a bytová družstva. A díky vaší podpoře se
to podařilo.

Máme radost také proto, že se tak daří plnit účel Hnutí DUHA.
Pokračování Zelené úsporám pomůže vyčistit smog ze spalování
uhlí i snížit horentní účty, jež tisíce rodin platí za vytápění. Přesně
to chceme dělat. Nechceme napomínat a říkat, co dělá kdo špatně.
Jsme tu od toho, abychom prosazovali řešení, jež budou mít prospěch pro každodenní život každého z nás – pestrou krajinu plnou
přírody, zdravý vzduch nebo chytrou ekonomiku. Jde to pouze díky
vaší pomoci.
Děkujeme.

Vojtěch Kotecký
programový ředitel Hnutí DUHA

Zateplování, nová okna, čisté kotle…
Velké investice do úspor energie už
nemusí být nedosažitelné. Vloni se nám
podařilo v koalici s mnoha partnery prosadit pokračování oblíbeného programu Zelená úsporám – jeho spuštění je
už snad na dohled. Úspory energií sníží
znečištění ovzduší, poptávku po těžbě
severočeského uhlí i naši závislost
na dovozu drahých fosilních paliv.
Rysi, vlci a medvědi v Čechách a na Moravě byli opět
v dobrých rukách našich
dobrovolníků z Rysích a Vlčích hlídek, kteří po celou
zimu hlídkovali v lesích,
monitorovali šelmí stopy
a šlapali na paty pytlákům.

Lepší podmínky pro čistší odvětví, jako je také
pohodlná veřejná doprava, energie ze vzduchu
a slunce, recyklace či místní produkce potravin,
nadále úspěšně prosazujeme iniciativou Velká
výzva. V létě jsme uspořádali na pražské Letné
stejnojmenný festival moderního zeleného životního stylu, kde vystoupila například Vypsaná
fixa, Toxique nebo N.O.H.A. Výsledek? Tisíce
návštěvníků, kteří mají chuť ve svém životě něco
změnit. Plus další politici, kteří podpoří konkrétní legislativu, jež nás zbaví nezdravé závislosti
na dovozu fosilních paliv.
Soudy nám opakovaně daly za pravdu
ve všech záležitostech, které jsme
dříve podnikali pro
ochranu divočiny
v národním parku
na Šumavě.
Chvíli to vypadalo, že politici si v Česku
– místním lidem navzdory – prosadí
hned několik nových spaloven. Nám se
ale dařilo jejich plány rozcupovat. Spalovny jsou extrémně drahé, nevýhodné,
blokují recyklaci a ničí cenné suroviny.
Nadále děláme, co se dá, zejména pro
rozvoj recyklace v Česku.

„Vážím si vaší práce
a přeji vám v budoucnu hodně úspěchů
a hodně projektů
prospěšných naší
přírodě, krajině a samozřejmě také všem
lidem v naší zemi.“

A jedna téměř osobní radost: Hnutí DUHA pracuje
v novém, hezkém a energeticky úsporném sídle
– v pasivním domě Nadace Partnerství. Ušetříme
peníze, které můžeme investovat do další práce pro
přírodu a lidi, snížíme naši závislost na fosilních
palivech a ulehčíme našemu prostředí.
„Zaujala mě Škola občanské iniciativy. Lidem mé
generace, ale i mladším,
chybí povědomí, na co
mají právo. Možná s tím
souvisí i určitá pasivita
a rezignace lidí.“
Nejvyšší kontrolní úřad podal vloni na jaře trestní oznámení
na státní Lesy ČR pro porušení povinnosti při správě cizího
majetku. Dal nám tak za pravdu v naší dlouholeté kritice tohoto
podniku, který má v rukách přes polovinu českých lesů. Lesy ČR
například prodávaly dřevo způsobem, který je pro Česku republiku naprosto nevýhodný. Přišly tak o peníze, které by šlo investovat do lepší péče o zdraví lesů.

Vlčí hlídky vyhrály velkou grantovou soutěž! V konkurenci
74 skvělých projektů z celého světa se dostaly po posouzení
odbornou porotou do finále utkání, které pořádá European
Outdoor Conservation Association (nezisková organizace
evropské asociace outdoorových firem). A tam získaly bezmála třetinu ze všech hlasů. Finálové kolo pořádá německý
National Geographic a hlasuje v něm veřejnost. Máme
radost a věříme, že vlci, rysi a medvědi také.
„Děkuji za vaši práci
a jsem rád, že ji
mohu alespoň finančně podpořit.“

Poslanci schválili, že odpustí největším viníkům smogu – hutím,
uhelným elektrárnám a dalším podnikům – poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší. Veřejnost ať si klidně vykašle plíce
a zaplatí za to 500 milionů korun ročně navrch... A my jsme
řekli: Skandál! I díky naší práci tento bizarní nápad padl.
Sedm týdenních výjezdů, 98 dobrovolníků, 3368 hodin práce na ochraně krajiny… I vloni jsme uspořádali naše tradiční
Týdny pro les a krajinu. Náplň práce? Ožínání oplocenek s porostem mladého buku a jedle, ošlapávání paseky s porostem
mladého smrku, úklid klestu, ochrana mladých jedliček proti
okusu, odstraňování náletových dřevin…

Počátkem roku jsme donutili politiky k omluvě. Pražské
centrum pokryly plakáty s (tehdy) klíčovými představiteli země,
kteří se coby zestárlí v roce 2030 omlouvají, že promeškali
příležitost nastartovat v Česku chytrou ekonomiku. Petr Nečas,
Miroslav Kalousek či Bohuslav Sobotka s šedinami a vráskami
říkali: „Promiňte.“
Předávali jsme naše know-how
– desítky mladých lidí se učily na našich kurzech
Školy občanské iniciativy, jak co nejúčinněji
napnout své síly do zlepšení stavu svého okolí.
Také v roce 2012 jsme vydávali společensko-ekologický časopis Sedmá generace – po jedenadvacáté. Přinesl pestrá témata: od venkova po ekosex.
I pestré rozhovory: od Jaroslava Duška po Elišku
Wagnerovou. Více na www.sedmagenerace.cz.

