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VÝROČNÍ ZPRÁVA NESEHNUTÍ 2018

Cesta iniciativy
Pomáháme občanským iniciativám, neziskovým organizacím, nezávislým novinářům
a novinářkám nebo lidskoprávním aktivistům i aktivistkám v oblasti jižního Kavkazu
a v Ukrajině. Sdílíme s nimi úspěšné způsoby práce, které se nám osvědčily v České
republice, zejména v oblasti vedení občanských kampaní zaměřených na systémové
změny ve společnosti. Chceme, aby lidé v těchto (post)konfliktních oblastech žili
svobodným občanským životem a aby byla respektována jejich práva.
V roce 2018 jsme zorganizovali celou řadu vzdělávacích akcí a podpořili 19 převážně
mládežnických iniciativ. Podpořené iniciativy se ve svých kampaních věnovaly
ekologickým tématům, platové nerovnosti, neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže či
problematice domácího násilí.
Díky naší podpoře se například zlepšila kvalita pitné vody v ukrajinském Mykolajivu,
v Abcházii se novinářstvo i neziskové organizace začaly systematicky věnovat šikaně
na školách a právům dětí. V Arménii jsme pak spolupracovali například s iniciativami,
které se věnovaly oblastem zasaženým těžbou či podpoře bezbariérové dostupnosti
veřejných pláží.
Naše práce by nebyla možná bez spolupráce s širokou sítí mladých dobrovolníků
a dobrovolnic z ČR i z našich cílových regionů.

cestainiciativy.cz

Ženská práva jsou lidská práva
Upozorňujeme na nerovné postavení žen a mužů ve společnosti a problémy s tím
spojené. Zabýváme se vzděláváním bez předsudků, sexismem nejen v reklamě či
nerovností v odměňování žen a mužů. Vyvracíme představu, že role žen a mužů ve
společnosti jsou jasně dané a neměnné.
V roce 2018 jsme vyhlásily poslední ročník anticeny Sexistické prasátečko, kam
veřejnost nominovala 50 reklam a vydaly publikaci shrnující 10 let naší práce v tématu
sexismu nejen v reklamě.
Zaměřily jsme se na práci s mladými lidmi. Realizovaly jsme workshopy na středních
školách pro stovky studujících, 2. ročník soutěže Genderiáda a začaly vyvíjet a testovat
nové vzdělávací programy k tématu partnerských vztahů bez násilí. Do vývoje jsme
zapojily i samotné studující. Zrealizovaly jsme také webinář k tématu genderově
podmíněného násilí pro Národní ústav pro vzdělávání.
K tématu nerovného odměňování žen a mužů jsme zorganizovaly mezinárodní
konferenci (spolu s odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a dalšími partnery)
a také osvětový Den za rovné příjmy, jehož se účastnilo více než 60 podniků. Realizovaly
jsme první reprezentativní průzkum k sexistické reklamě v ČR a v neposlední řadě jsme
uspořádaly intenzivní seberozvojový kurz pro ženy Respektuji se. Na základě našich
aktivit jsme vydaly řadu vzdělávacích a osvětových materiálů:
•
•
•
•
•
•

Životní příběhy jako zrcadlo nerovnosti
Školka pro mě. Jak si užít školku zábavně a citlivě
Měla babka čtyři jabka a dědoušek… pět? Aneb co si o nerovném odměňování žen
a mužů myslí česká veřejnost?
Fighting sexism – 10 let aktivismu za nesexistickou reklamu
Právo versus sexismus
Analýza diskuze o nerovném odměňování žen a mužů v českých médiích

zenskaprava.cz
prasatecko.cz

Společně k rozmanitosti
Naším základním záměrem je nacházet možnosti vzájemného porozumění si i přes
vnímání jinakosti a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití ve společnosti.
Tuto ideu realizujeme prostřednictvím vzdělávání dětí a mládeže na základních i stře
dních školách, informováním veřejnosti na besedách i jiných veřejných akcích, ale také
například přímým propojováním příchozích s Brňankami a Brňany.
Na základě programu „buddies“, který vytváří prostor pro navazování přátelských vazeb
mezi dobrovolníky z řad místních obyvatel a obyvatelek a příchozími, jsme v minulém
roce vytvořili 30 fungujících tandemů. Systém tandemů buddies pak dále rozvíjíme tak,
aby vznikala přímá a dlouhodobá spolupráce sloužící k výměně a pomáhání si mezi
jedním místním a jedním příchozím.
Realizovali jsme příměstský tábor pro děti příchozích i místních, interkulturní fotbalový
turnaj, dvoudenní otevřenou konferenci ve formátu Barcamp a množství komunitních
akcí a workshopů nejen pro děti z mateřských a základních škol.
Naše činnost by nebyla realizovatelná bez dlouhodobé a kontinuální spolupráce
s dobrovolnictvem.
Neustále také posilujeme naše zapojení v českých i mezinárodních sítích. Spolupracujeme
v rámci projektu Community Building Lab s dvaceti iniciativami a v roce 2018 jsme
vydali společnou publikaci Zmena sa začína spolu: ako utvárať a posilňovať komunitu.

spolecnekrozmanitosti.cz

Občanské oko
Snažíme se prosazovat ochranu přírody a krajiny v obcích a usilujeme o zdravé životní
prostředí a aktivní občanskou společnost nejen v Brně.
V roce 2018 jsme spustili unikátní webový portál moudramesta.cz, který shromažďuje
tipy pro odvážné samosprávy i aktivní občanstvo. Dočtete se zde, jak předcházet
změnám klimatu a také, jak na tyto změny v jejich různých podobách a projevech
reagovat.
V minulém roce jsme se opakovaně věnovali tématu udržitelné dopravy. Na jaře
jsme se zapojili do snahy Brňanů a Brňanek zachovat nádraží v centru města. V září
jsme pak společně se 725 podporovatelkami s podporovateli podepsanými pod našim
otevřeným dopisem připomněli kandidátům a kandidátkám v brněnských komunálních
volbách, že udržitelná doprava je zásadní pro další rozvoj města.
Snažili jsme se prospívat zeleni a komunitě na ulici, kde sídlíme. Adoptovali jsme
zde několik záhonů ve stromových roštech, o které se staráme spolu se sousedkami
a sousedy. Ve spolupráci s dalšími podniky, obyvateli a organizacemi z okolí jsme
uspořádali sousedskou slavnost, na které nechyběla hudba a jídlo z celého světa.
Vzdělávali jsme v tématech jako je občanská participace, dopady klimatických změn
na města a inkluzivní městské plánování.
Na našich tématech pracujeme společně s dobrovolnicemi a dobrovolníky z řad
místních občanek a občanů, kterým také na životním prostředí záleží.

moudramesta.cz
vzdelavani.obcanskeoko.cz

NESEHNUTÍ
Jsme sociálně-ekologická nevládní organizace. Cílem našich ekologických a lidsko
právních aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům
i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované
lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší
planetě za nedílnou součást své svobody.
Rok 2018 jsme započali dotazováním prezidentských kandidátů a aktivní kampaní
za zachování nádraží v centru Brna, dále jsme pořádali dvoudenní sérii přednášek
a workshopů ve formátu Barcamp, komunikovali jsme v ulicích města Brna téma
udržitelné mobility, bavili se na sousedské slavnosti, snažili se o odstranění militarismu
ze škol v rámci Týdne proti militarizaci mládeže, rozloučili se posledním ročníkem se
Sexistickým prasátečkem a mezi tím stále vyjížděli na pomoc občanským iniciativám
v zahraničí. Po dobu celého roku jsme pak pořádali workshopy, komunitní akce,
vydávali publikace a budovali síť aktivního dobrovolnictva.

nesehnuti.cz
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Odzbrojovka
Zasazujeme se o svobodnou a bezpečnou společnost jako alternativu ke společnosti
militarizované. Domníváme se, že k bezpečí nevede zbrojení, opevňování hranic či
oklešťování lidských práv, ale dialog, porozumění souvislostem a jednání ve prospěch
spravedlnosti a rovnosti všech. Usilujeme o odzbrojení na úrovni činů i na úrovni
uvažování.
V roce 2018 jsme se kromě jiného rozhodli změnit svůj název z původního „Zbraně,
nebo lidská práva?“ na „Odzbrojovka“.
V rámci našich aktivit jsme v roce 2018 upozorňovali na vývozy zbraní z České
republiky. Monitorovali jsme mediální výstupy a oficiální dokumenty, které se tohoto
tématu týkají. U příležitosti Dne Míru jsme vydali Zprávu o vývozech zbraní z České
republiky. Koordinovali jsme celorepublikovou akci Týden proti militarizaci mládeže. Na
hudebním festivalu v Boskovicích jsme přednášeli na téma vývozu zbraní pro veřejnost.
Organizujeme tematické workshopy nejen pro děti a mládež. Jeden z nich jsme například
poskytli také školícímu programu pro mladé angažované lidi Akumulátor.
Naše skupina se skládá z dobrovolníků a dobrovolnic.

zbrane.nesehnuti.cz
stopidet.cz

Za práva zvířat
Věnujeme se především velkochovům hospodářských zvířat – ať už jde o životní
podmínky zvířat, na něž průmyslové zemědělství nebere ohledy, nebo o dopady
velkochovů na životní prostředí a na změnu klimatu.
Rok 2018 jsme započali tím, že jsme spolu s organizací Svoboda zvířat oslovovali
kandidáty na prezidenta ČR ohledně jejich vztahu k problematice práv zvířat. Infografiky,
které jsme na toto téma následně vytvořili, vidělo bez mála čtvrt milionu uživatelů
facebooku. V roce 2018 jsme spustili unikátní webovou stránku hlavanahlave.cz, kde je
kromě jiného zveřejněna mapa velkochovů s celkem 2016 zaznamenanými místy.
V minulém roce jsme se stali také součástí celoevropské koalice více než stovky
organizací, které usilují o ukončení chovu hospodářských zvířat v klecích napříč celou
EU. V září jsme zahájili roční kampaň Konec doby klecové happeningem na náměstí
Svobody v Brně a po zbytek roku sbírali podpisy pod požadavek na ukončení klecových
chovů. Milion podpisů v celé EU by měl přesvědčit Evropskou komisi k tomuto kroku.
Iniciativní skupina Za práva zvířat NESEHNUTÍ je složena z dobrovolnic a dobrovolníků.

hlavanahlave.cz
nesehnuti.cz/zvirata

Naši dobrovolníci a dobrovolnice
Právě spolupráce s dobrovolnicemi a dobrovolníky je pro NESEHNUTÍ klíčová. Jsme
velmi vděční za to, že nám více než 50 nadšených lidí pravidelně a dlouhodobě pomáhá
se všemi našimi aktivitami. Dobrovolnictvo nám poskytuje svou pomoc při překladech
textů, korekturách, realizaci akcí ve veřejném prostoru, dohledávání kontaktů, při
mediálním monitoringu i grafické práci. V tomto roce jsme spustili nový dobrovolnický
web a zorganizovali jsme několik neformálních setkání, kde jsme měli možnost se
vzájemně lépe poznat. Zároveň jsme pro 30 dobrovolnic a dobrovolníků z buddies
programu zorganizovali školení na zvýšení interkulturních kompetencí a jazykové
podpory pro výuku ČJ pro nerodilé mluvčí a umožňujeme našim dlouhodobým aktivním
dobrovolnicím a dobrovolníkům účastnit se celoorganizačních školení nejrůznějšího
zaměření.

dobrovolne.nesehnuti.cz

Naši dárci a dárkyně
Základna našich dárců a dárkyň roste každým rokem. Díky nim víme, že nejsme v našich
snahách o pozitivní společenskou změnu sami a máme širokou podporu zvenčí. V roce
2018 jsme od našich podporovatelek a podporovatelů dostali dary v hodnotě 382 328
Kč. Moc jim za to děkujeme. Rádi vidíme, že se dárcovská kultura v ČR rozrůstá a že lidem
nejsou lhostejná témata jako klimatická změna, férové postavení žen a můžu nebo
ochrana práv hospodářských zvířat. O to větší radost máme, když se lidé rozhodnou tato
témata podpořit komplexně, a to skrze dárcovství NESEHNUTÍ. Chceme být finančně
nezávislí na státních dotacích a věnovat se potřebným občanským kampaním, i proto je
pro nás pravidelná podpora dárců a dárkyň důležitá.
Podpořte nás a buďte s námi NESEHNUTÍ.

podporte.nesehnuti.cz

Finanční zpráva
Výnosy v roce 2018 v Kč
NESEHNUTÍ Brno
Ministerstvo zahraničních věcí

NESEHNUTÍ

6 972 000

Dům zahraniční spolupráce

515 931

Minsterstvo práce a sociálních věcí

1 278 804
2 121 029

International Visegrad Fund

1 123 292

Státní fond životního prostředí

1 068 316

Česká rozvojová agentura

350 000

Prague Civil Society

64 872

NADACE VERONICA

23 819

MĚSTO BRNO

43 000

Úřad vlády

798 802

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

828 054

Open Society Foundation

131 180

Ministerstvo životního prostředí

199 820

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

28 360

Individuální dárci a dárkyně

382 328

0

Ostatní finanční dary

457 134

298 870

Tržby s prodej služeb a zboží, účastnické poplatky

38 582

289 126

Ostatní výnosy
CELKEM Výnosy

408 108

526

11 763 742

5 658 211

Náklady v roce 2018 v Kč
NESEHNUTÍ Brno
Tisk informačních materiálů, kopírování, fotopráce
Grafické práce a sazba tisku
Propagace a inzerce
Cestovné, doprava a ubytování
Členství, oborové organizace
Občerstvení a strava na akcích

NESEHNUTÍ

59 151

112 689

156 133

282 945

20 827

40 363

1 498 776

120 950

25 154

2 891

346 294

125 960

Kancelářské potřeby a režijní materiál

368 191

191 418

Pronájem prostor a vybavení

115 019

139 841

Telekomunikace, Internet

37 310

0

264 873

5 000

118 736

12 650

2 535 073

825 860

Hrubé mzdy pracovníků/ic

2 771 612

2 409 333

Sociální a zdravotní pojištění

883 244

686 013

Ostatní služby

422 724

400 652

Nájemné a energie
Právní služby a ekonomické služby
Odborné služby

Poskytnuté mikrogranty, příspěvky

1 502 004

47 580

Pojištění

25 700

9 424

Ostatní finanční náklady

20 427

9 638

Školení a supervize zaměstnanců a zaměstnankyň

19 532

6 895

Webhosting, domény, web

70 160

39 017

Ostatní náklady

117 335

93 758

11 378 275

5 562 877

CELKEM Náklady

VIZE NESEHNUTÍ
Cítíme zodpovědnost za dění kolem nás a usilujeme o změny vedoucí ke
spravedlnosti a rovnosti. Chceme otevřenou a angažovanou společnost
schopnou dialogu, založenou na respektu k přírodě, lidem a zvířatům.
Aktivizujeme komunity a jednotlivce k jednání na základě ekologických
a sociálních souvislostí. Přijímáme zodpovědnost jako nedílnou součást
svobody. Jsme NESEHNUTÍ.
NESEHNUTÍ bylo v roce 2018 členkou těchto sítí: Česko proti chudobě, Česká
ženská lobby, European Network Against Arms Trade (ENAAT), České fórum
pro rozvojovou spolupráci (FoRS), Koalice za snadné dárcovství, Konsorcium
nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Social Watch, War Resisters’
International, Zelený kruh
NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ – NESEHNUTÍ
tř. Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno
tel.: 543 245 342, e-mail: brno@nesehnuti.cz, web: www.nesehnuti.cz
facebook.com/nesehnuti, twitter.com/nesehnuti, youtube.com/nesehnuti,
instagram.com/nesehnuti
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