Práce programů,
výzkum a osvětová
činnost 74 %

Finanční zpráva
Náklady
Koordinace dobrovolníků

505 690 Kč
3 934 489 Kč

Projekty ochrany Šumavy a krajiny

3 216 983 Kč

Provoz organizace
Získávání prostředků
Koordinace projektů

1 727 124 Kč
42 502 Kč
883 543 Kč
1 897 462 Kč

Individuální fundraising

1 676 966 Kč
441 979 Kč

Výnosy

14 605 303 Kč

Granty

6 971 777 Kč

Příspěvky Přátel Hnutí DUHA

5 982 789 Kč

Využití darů z předchozích let

161 166 Kč

Tržby za prodané zboží

187 752 Kč

Prodej služeb, poradenství

940 228 Kč

Ostatní (úroky, kurzové zisky)

361 591 Kč

Hospodářský výsledek (využití darů
z předchozích let – pokrytí ztráty)

Nestává se často, že stojíte na místě, kde stál princ
Charles, Nelson Mandela či režisér hollywoodských
blocbusterů Roland Emmerich, a přebíráte stejnou cenu
jako oni. Minulý rok se tohle povedlo Hnutí DUHA. V říjnu
jsme na ostrově Mainau na Bodamském jezeře slavnostně
převzali – jako vůbec první středoevropský laureát – prestižní cenu evropské nadace EuroNatur. Podle vyjádření
prezidentky nadace Christel Schroederové jsme cenu získali my všichni – pracovníci, dobrovolníci i podporovatelé
– za „...mimořádné zapojení do úspěšné ochrany národního parku Šumava během dvou posledních desetiletí“.

552 983 Kč

Ostatní informační a osvětové
projekty

Benefiční obchod

Dárcovský
program 13 %

14 879 721 Kč

Projekty rozvoje recyklace a čisté
energetiky

Program Spotřebitelství

Jak jsme s vašimi dary hospodařili?

Výrok auditora

Úspěchů v roce 2014 bychom nedosáhli bez
podpory 5047 Přátel Hnutí DUHA. Děkujeme.

-274 418 Kč

Provoz organizace 13 %

Ani ne měsíc potom se nám s podporou desítek tisíc lidí
podařilo odvrátit nájezd na šumavské pozemky a lesy.

Za podporu a důvěru v roce 2014 děkujeme těmto organizacím a nadacím:
Česko-německý fond budoucnosti, DBU, DG Agri, DG Development, EHP a Norské fondy, Erasmus, EuroNatur,
FOEE, Fond Bílých Karpat, Friends of the Earth International, Hornorakouská vláda, Intelligent Energy for
Europe, Magistrát města Brna, MAVA Foundation, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
vnitra ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Nadace Partnerství,
Nadace Veronica, Nadační fond Zeleného kruhu, Švýcarské fondy, Tides Foundation, Visegrad fund.

A› Údolní 33, 602 00 Brno
T › 545 214 431
E › pratele@hnutiduha.cz
		www.hnutiduha.cz

Fotografie: archiv Hnutí DUHA, M.
Jedličková, 123RF, Photospin, I. Ibrahimovič, I. Matějková, Wikimedia,
Pixabay
Vytištěno na recyklovaném papíře.
Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje
ekologická řešení, která zajistí zdravé
a čisté prostředí pro život každého
z nás.

Díky vaší podpoře rozšiřujeme nejen prostor pro divočinu,
ale také úspěšně pracujeme na tom, abychom dýchali čistší
vzduch a aby se cenné suroviny nepálily, ale raději recyklovaly. Daří se nám také prosazovat snižování závislosti
na elektrárenských společnostech či na Putinově ropě
a plynu i zlepšovat dostupnost čerstvých místních potravin.
Nebylo by to možné, pokud bychom na tom nepracovali
společně. Děkuji vám za další úspěšný rok!

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA

Spalovny bez fondů
Představy spalovnářského byznysu o vysátí fondů EU na drahé spalovny
odpadků vzaly za své díky Hnutí DUHA. Evropské peníze bude muset Česká
republika používat na třídění a recyklaci. Ministerstvo životního prostředí
však stále dostatečně nemotivuje k třídění bioodpadu, a dokonce prosadilo
snížení cíle pro recyklaci z 50 na 35 procent.

Vláda si dala (naši) velkou výzvu
Naše iniciativa Velká výzva dosáhla významného úspěchu: nová vláda zařadila
do svého programového prohlášení i slib, že předloží zákon o snižování závislosti
na fosilních palivech. Koalice slíbila také výrazné zvýšení recyklace odpadků.

NAŠE DOSAVADNÍ ÚSPĚCHY
Hnutí DUHA vzniklo již na podzim roku 1989
a za pětadvacet let své existence dosáhlo řady úspěchů:
1993 • Prosadili jsme zákon zakazující škodlivé freony.
1995 • Přesvědčili jsme ministerstvo, aby nesouhlasilo
s odstřelem vzácných rysů.
1999 • Uchránili jsme před vykácením divoký
Trojmezenský prales na Šumavě.
2000 • Dle našeho návrhu zákon zakázal těžbu zlata
jedovatým kyanidem.

Nájezd na Šumavu odvrácen
Zákonodárci zamítli návrh zákona o národním parku Šumava, který připravilo několik
senátorů ODS pro spekulanty s pozemky a těžařské firmy. Zásadně se o to zasadilo Hnutí
DUHA, vědci a desítky tisíc lidí, kteří podepsali petici proti likvidačnímu zákonu či osobně
napsali poslancům nebo je navštívili.
Slavné návraty
V Česku se po šedesáti letech objevila kočka divoká. V roce 2014 byli také
nově pozorováni vlci na Českolipsku a v Máchově kraji, kde dokonce založili
rodinku a vyvedli mladé. Úspěšné návraty jsou možné i díky práci Vlčích
a Rysích hlídek Hnutí DUHA, které stráží vzácné šelmy před pytláky. Ilegální lov však zvířata stále ohrožuje a mohl by je znovu vyhubit.

Popsali jsme dopady masné velkovýroby
K vypěstování sóji, kterou české velkochovy dovážejí k vykrmování zvířat, je
potřeba 190 000 hektarů půdy – to je zhruba polovina rozlohy Zlínského kraje.
Sójovým plantážím ustupují divoké brazilské savany, kde mají domov vzácné
druhy zvířat. Na to a mnoho dalšího poukázala rozsáhlá unikátní studie Atlas
masa, kterou přeložily, doplnily a vydaly organizace Heinrich Böll Stiftung
Praha a Hnutí DUHA.
Kde jsou hranice volného obchodu s USA?
Do debaty o euroamerické dohodě o volném obchodu (TTIP) jsme vstoupili studí, která popisuje, jak by tato mezinárodní smlouva mohla vytlačit z trhu zdravé potraviny a bezpečné výrobky bez chemie, na něž
jsme zvyklí. Také jsme navrhli, kde udělat tlustou čáru mezi rozumným
slaďováním norem či přínosnou spoluprací a nerozumným snižováním
ekologických a sociálních standardů v EU.

2003 • Uhájili jsme před vyškrtnutím ze zákona
klauzuli, podle níž lidé mohou připomínkovat velké
stavby ve svém sousedství.
2004 • Přiměli jsme stát, aby nedovolil dovoz odpadků
z ciziny ke spálení.
2006 • Pomohli jsme vytvořit pravidla zdravého
hospodaření v lesích – používají se už na 53 000 hektarů.
2007 • Vláda potvrdila ochranu severočeských obcí
před rozšiřováním uhelných dolů.
2011 • Vytvořili jsme populární webový adresář
biofarmářů a místních potravin.
2012 • Vláda vyčlenila prostředky na pokračování
Zelené úsporám – přesně podle našeho návrhu.
2013 • Poslanci se postavili proti Rusnokově
úřednické vládě, která chtěla prolomit limity těžby
uhlí na Mostecku.

25 let

Tykačovy padesátiny
Na kulaté narozeniny českého miliardáře a uhlobarona Pavla Tykače jsme před jeho
vilou obklopenou zelenou zahradou upozornili, že lidé na Mostecku dýchají prach z jeho
dolů a k zeleni mají daleko. Jubilantovi jsme také vzkázali, že budeme dál hájit limity
těžby uhlí, které chrání obce i krajinu před jeho rypadly.
Nakopli jsme žábu…
… na prameni čisté energie. Ukázali jsme, jak ČEZ brání rodinám vyrábět si doma na střeše čistou elektřinu. Umožnili jsme lidem dát najevo svůj nesouhlas s aktivitami ČEZu.

Adresář farmářů roste
Webová a mobilní aplikace Hnutí DUHA již zmapovala šest set farem, skupin komunitou podporovaného
zemědělství, bedýnkových systémů či bioklubů…
A rostou i počty jejích uživatelů – odběratelů zdravých místních potravin.
33 ovocných stromů doplnilo alej…
… která spojuje obyvatele Petrova u Strážnice
s krajinou. Hnutí DUHA už celkem vysázelo 212 tisíc
stromů, ale v rámci našich Týdnů pro les, krajinu
a divočinu pomáháme také udržovat chráněná
území nebo naučné stezky.

Navrhli jsme, jak nedotovat válku
Naši odborníci na energetiku a odpady
sestavili seznam opatření, která sníží naši
závislost na dovozu ropy a zemního plynu.
Tato fosilní paliva odebíráme zejména
z Ruska. V roce 2014 tak každý den odteklo
z naší ekonomiky půl miliardy korun.

DivoČINY
Hnutí DUHA spolupracovalo na dokumentárním filmu DivoČINY režiséra Jana Svatoše, který získal
mezinárodní ocenění a 83 procent na webu ČSFD. Jeden z příběhů filmu vypráví o beskydských velkých šelmách a projektu na jejich ochranu, který tu už čtrnáct let uskutečňuje místní skupina Hnutí
DUHA Olomouc. (Ale naši experti z Olomouce vystupují nejen ve filmech. O výskytu velkých šelem
v České republice jsme publikovali článek v prestižním odborném přírodovědeckém časopise Nature.)
Hrají a zpívají pro Šumavu
Hned tři společné koncerty v roce 2014 (dvakrát v Praze a jednou
v Pošumaví) uspořádali hudebníci na podporu zachování krásné
šumavské divočiny. Vystoupili hvězdy jako Priessnitz, Načeva,
Please The Trees, Pavel Fajt, Vladimír 518 a mnozí další.

Hnutí DUHA
23. ročník Sedmé generace
Už dvacet tři let je součástí české mediální scény společensko-ekologický časopis Sedmá generace (www.sedmagenerace.cz).

