Práce programů, výzkum
a osvětová činnost 76 %

Úspěchů v roce 2013 bychom nedosáhli bez podpory 4979 Přátel Hnutí DUHA. Děkujeme.

Náklady

15 465 923 Kč

Výnosy

15 465 923 Kč

Projekty rozvoje recyklace

1 191 444 Kč

Granty

8 078 037 Kč

Dobrovolnické projekty (Rysí hlídky a Týdny
pro les) a Škola občanské iniciativy

Příspěvky Přátel Hnutí DUHA

5 832 947 Kč

1 726 460 Kč

Projekty čisté energetiky

3 244 524 Kč

Využití darů z předchozích let (Týdny
pro les, projekty programu Lesy)

281 864 Kč

Projekty ochrany lesů a krajiny

1 451 067 Kč

Tržby za prodané zboží a příspěvky
na benefiční prodej

292 314 Kč

Prodej služeb, poradenství

456 409 Kč

Program Spotřebitelství
Ostatní osvětové a informační projekty
Získávání prostředků
Koordinace projektů

548 569 Kč
2 909 882 Kč
487 136 Kč

Ostatní (úroky, kurzové zisky)

789 273 Kč

503 509 Kč

Převod výnosů do roku 2014

-264 921 Kč

Provoz organizace

1 662 747 Kč

Individuální fundraising

1 364 498 Kč

Benefiční obchod

376 087 Kč

Dárcovský
program 12 %

Jak jsme s vašimi dary hospodařili?
Provoz organizace 12 %

Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická
řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro
život každého z nás.

ČNA Mládež, DBU, Evropská komise,
Friends of the Earth Europe, Friends of
the Earth International, Hornorakouská
vláda, Lush, Magistrát města Brna, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo
životního prostředí ČR, Nadace Partnerství, Nadace Veronica, Nadační fond Zeleného kruhu, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Stichting
FERN, Tidesu Fundation, Visegrad Fund,
WWF-DCP, WWF Deutschland.
Za podporu a důvěru v roce 2013
děkujeme těmto organizacím a nadacím:

Fotografie: archiv Hnutí DUHA, M. Jedličková,
123RF, J. Vogeltanz, Photospin, J. Bláha, Wikimedia, Pixabay
Vytištěno na recyklovaném papíře.
A› Údolní 33, 602 00 Brno
T › 545 214 431
E › pratele@hnutiduha.cz
		www.hnutiduha.cz

Výrok auditora

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Někteří politici nám říkají, že i oni by chtěli méně uhelných dolů, čistou
energii a úspornější domy… Ale to víte, máme krizi, lidé přicházejí o práci, rodinám rostou účty, takže pokrok musí stranou.

levněji zateplili dům, v obchodech snadno rozpoznali úspornější zboží
nebo si mohli bez obtíží vyrábět vlastní energii u sebe doma: www.nechciplatit.cz.

Jenomže z domácností při své práci současně slýcháme, jak mají všichni
kvůli krizi plné zuby stále vyšších a vyšších cifer na složenkách. Na střechy si proto montují solární kolektory k ohřívání vody, staví pasivní domy,
vyměňují staré topení za kotle na peletky… To všechno proto, aby se mohli
„odstřihnout“ od drahých poplatků velkým dodavatelům energií. Chtějí
se totiž stát v pravém a pozitivním smyslu slova neplatiči: být méně závislí na energetických společnostech, důlních firmách i na globálním trhu.
Prostě neplatit zbytečně.

Neplatiči jsou také nešpiniči. Chytré domy nebo domácí výroba energie
omezují smog, chrání naši krajinu před uhelnými doly a předcházejí exhalacím škodlivých skleníkových plynů.

No a jakou roli v tom hrajeme my, Hnutí DUHA? Díky vaší podpoře jsme
v roce 2013 zahájili nový program, který neplatičům poskytuje praktické
rady a také prosazuje novou legislativu, jež by měla zajistit, abychom si

Děkuji, že spolu s vámi můžeme pracovat na tak prospěšných věcech.

Vojtěch Kotecký
programový ředitel Hnutí DUHA

Anketa: Češi mají rádi šelmy
Na podzim 2012 jsme uspořádali mezi
čtenáři National Geographic, Nového
prostoru, Ekolistu a České pozice anketu na téma velkých šelem – rysa, vlka
a medvěda – v české krajině. Ze 1780
odpovědí se téměř všechny shodují, že
šelmy do naší přírody patří.

Šumavské vítězství č. 1
Vyhráli jsme! Okresní soud v Klatovech zamítl
žalobu, kterou se správa národního parku
snažila obhájit svůj starší návrh na vydání tzv.
předběžného opatření, jež nám mělo znemožnit,
abychom pomáhali lidem, kteří bránili zbytky
horských pralesů před ilegálním kácením.

Šumavské vítězství č. 2
Ministerstvo životního prostředí zrušilo všechny
výjimky, které si Správa Národního parku Šumava sama udělila k tomu, aby mohla chemicky likvidovat kůrovce. Chemický postřik totiž nezabíjí
pouze lýkožrouta, ale také všechen ostatní hmyz
plus jeho predátory i další zvířata.

Šelmí mapa: kdo bydlí v Beskydech
Saša je velký tulák; líbí se mu na Lysé
hoře, ale rád zavítá i do Javorníků. Albína naopak zůstává věrná Smrku a divoké
Kněhyni… To jsou jen někteří z rysích
obyvatel našich východních pohraničních hor. Vhled do jejich života nabízí
mapová aplikace naší místní skupiny
z Olomouce: mapa.selmy.cz.
Pomáháme hledat místní jídlo
Místní jídlo? Náš praktický digitální pomocník ho pomůže snadno
a rychle najít. Spustili jsme mobilní aplikaci Adresář farmářů pro
Android a iPhone a web www.adresarfarmaru.cz.

Podpořili jsme Rekonstrukci státu
Zapojili jsme se do Rekonstrukce státu – programu s devíti
konkrétními cíli, jak v Česku omezit korupci.

Rozdáváme know-how aktivním občanům
Duhová Škola občanské iniciativy vypustila do světa další čtyři desítky mladých lidí,
kteří se v půlročním kurzu vzdělávali ve všem, co jim pomůže měnit dění kolem sebe
k lepšímu.
Posvítili jsme si na fosilní miliardáře
Zanalyzovali jsme majetek a zájmy nejbohatších mužů v odvětví energetiky. Dovoz surovin z Ruska nebo Ázerbájdžánu nás nutí spolupracovat
s autoritářskými vládami, jejichž praktiky se míjejí s našimi představami
o lidských právech a demokracii: www.hnutiduha.cz/aktualne/fosilni-miliardari-tryskace-vily-zlate-rady-represe.

Spotřebitelské tipy pod jednou střechou
Praktické, zelené a hravé tipy pro šetrný životní styl přehledně
na jedné adrese – to je náš nový web spotrebitel.hnutiduha.cz.

Týdny pro les a divočinu po šestnácté
Našich tradičních brigádnických akcí se za dobu jejich konání
zúčastnilo 1433 dobrovolníků, kteří odpracovali 51 588 hodin
a vysadili více než dvě stě tisíc stromů. Týdny pro les a divočinu
pomáhají obnově zdravých lesů, zeleně v krajině a návratu divočiny
do chráněných území.
Česko: glyfosátová velmoc
Šest z deseti testovaných obyvatel Česka mělo v moči toxický herbicid glyfosát, známý
pod obchodní značkou Roundup. Prokázaly to laboratorní analýzy, které pro národní
kanceláře ekologické organizace Friends of the Earth – tedy i pro nás – zpracovala renomovaná německá instituce. Glyfosát škodí člověku i životu v krajině.
Rysi a vlci v dobrých rukou
Dobrovolníci našich Rysích a Vlčích hlídek opět kryli
záda vzácným a ohroženým šelmám před pytláky v Beskydech a na Šumavě.

22. ročník Sedmé generace
Už 22. rokem vycházel společensko-ekologický časopis Sedmá generace
(www.sedmagenerace.cz).
Recyklace především
Odpady? Zastavili jsme výstavbu spaloven v Karviné a v Mostě. Uspořádali
jsme turné experta z Vlámska – známé recyklační metropole – po českých
městech, úřadech a univerzitách. A vyjednávali jsme s Evropskou komisí
o budoucnosti recyklace odpadů v Česku.

