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cESTA INCIATIVY
Pomáháme občanským iniciativám, neziskovým organizacím, nezávislým novinářům
a novinářkám nebo lidskoprávním aktivistkám a aktivistům v oblasti jižního Kavkazu,
v Ukrajině a dalších zemích východní Evropy. Sdílíme s nimi úspěšné způsoby práce, které
se nám osvědčily v ČR, zejména vedení občanských kampaní zaměřených na systémové
změny ve společnosti. Chceme, aby lidé v těchto (post)konfliktních oblastech žili svobodným občanským životem a byla respektována jejich práva.
BarCamp v ukrajinském Chersonu: 2. ročník neformální konference navštívilo více než
60 lidí z neziskového sektoru.
- Studijní pobyt v ČR absolvovalo 10 novinářů a novinářek z Ukrajiny.
Kavkazský zpravodaj: 4. rokem vydáváme zpravodajství
z jižního Kavkazu v češtině, které odebírá více než 400 lidí.
Podpořili jsme 15 občanských iniciativ na jižním
Kavkaze a v Ukrajině. Zabývají se lidskými právy,
ekologií, sociálními a genderovými tématy,
zlepšováním fungování veřejné správy nebo
nezávislou žurnalistikou.
Příklady občanských aktivit, které NESEHNUTÍ podpořilo:
- Iniciativa ze Suchumi se věnuje prevenci předčasných sňatků.
- Ve východní Abcházii usilují o novelizaci netolerantního zákona proti interupcím.
- O ukončení praxe městem organizovaného odstřelu toulavých psů a zřízení útulku
pro zvířata se zasazují v Suchumi.
- V Zugdidi a Achalkalaki v Gruzii se snaží o zvýšení transparentnosti veřejné správy.
- V ukrajinském Kremenčuku dosáhli zveřejňování materiálů a rozhodnutí z jednání
zastupitelstva.
cestainiciativy.cz

initiativeway.org

ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA
Říkáme NE sexismu v reklamě a ve veřejném prostoru. Pořádáme anticenu Sexistické
prasátečko a Den za rovné příjmy, abychom upozornily na nerovnosti mezi muži a ženami
v různých oblastech života. Prozkoumáváme genderové souvislosti migrace.
Sexistické prasátečko: 88 reklam nominovaných veřejností do 8. ročníku anticeny.
Na tématu sexismu v reklamě jsme pracovaly i s firmami a marketingovými odbornicemi
a odborníky.
Den za rovné příjmy: zapojilo se 60 podniků v Brně a Praze. V tento den poskytly již
podruhé ženám symbolickou slevu 22 %, a upozornily tak společně s námi na rozdíl
v průměrných příjmech žen a mužů, který v České republice činí 22 %.
Genderově citlivé vzdělávání: vedly jsme kurz na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity, zkušenosti s tématem jsme sdílely s jednotlivci i organizacemi ze Slovenska
a Rakouska na týdenním setkání.
Workshopy a promítání dokumentů: 350 studujících základních i středních škol
se zúčastnilo lekcí, na nichž jsme otevíraly témata jako tlak na dívky a jejich vzhled
či genderové stereotypy.
Ženy a migrace: shromáždily jsme 20 životních příběhů
žen žijících v ČR, Polsku, Maďarsku a na Slovensku se
zkušeností migrace.

zenskaprava.cz
prasatecko.cz
sexismy.cz
budmefer.cz

sPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI
Podporujeme interkulturní dialog a budování komunit mezi příchozími a místními skrze
komunitní akce a Buddy program. Podporujeme vlastní iniciativu a participaci příchozích,
protože jsme přesvědčeni, že důležitým faktorem v inkluzi každého člověka je potřeba
někam patřit, cítit se užitečný, být slyšen a respektován. Na základě těchto principů
vytváříme v Brně prostor pro navazování přátelských vazeb mezi místními a příchozími.
Komunitní akce pro příchozí a místní rodiny s dětmi: uspořádali jsme food fest,
komunitní grilování, výlety, language meetings a další společná setkání.
Buddy program: rozjeli jsme přímou podporu od místních lidí pro příchozí (a naopak),
přes 40 lidí se zúčastnilo 4 školení, kde jsme probrali, co je to buddy program, výuku
češtiny jako cizího jazyka, interkulturní kompetence a roli komunit v procesu inkluze
příchozích.
Interkulturní příměstský tábor: 15 příchozích a českých dětí se naučilo třídit odpad,
sázet bylinky, procvičovaly si češtinu hrou a vyzkoušely si spolupráci s dětmi s jiným
mateřským jazykem a navzájem si pomáhaly.
Interkulturní fotbalový turnaj: 3. ročníku
se zúčastnilo víc než 40 příchozích i místních dětí s rodiči.
Veřejné diskuze: diskutovali jsme při představení
kampaně Filozofické fakulty MU “Migrace, menšiny,
mezikulturní dialog” a u příležitosti Mezinárodního
dne žen na téma “Ženy a migrace”.

spolecnekrozmanitosti.cz

OBČANSKÉ OKO
Usilujeme o aktivní občanskou společnost a města, jejichž radnice jsou otevřené dialogu
se širokou veřejností. Chceme města, která o své budoucnosti a rozvoji přemýšlejí koncepčně, s ohledem na kvalitu života obyvatel a obyvatelek, veřejných prostorů i životního
prostředí. Snažíme se o rozvoj participace jak využíváním různých participativních
metod, tak v online podobě prostřednictvím participativních webů.
Územní plán Brna: účastníme se odborných panelů, setkání pořádaných radnicí,
prosazujeme zapojení místních iniciativ i široké veřejnosti do příprav. Požadujeme, aby
developerské projekty nezasahovaly do parků, nezpůsobovaly nárůst dopravy a neubíraly
veřejná prostranství.
mujplanmobility.cz: více než 500 lidí zaslalo prostřednictvím naší aplikace připomínky
k brněnskému Plánu mobility. Velká část z nich byla v další verzi zohledněna.
muzudychat.cz: vytvořili jsme aplikaci, která sleduje stav a vývoj kvality ovzduší v Brně.
Umožňuje apelovat na odpovědné autority, aby se zasadily o zlepšení. Byla oceněna
v soutěži Společně otevíráme data Fondu Otakara Motejla.
Poradenství: poskytli jsme odpovědi na víc jak 100 dotazů
jednotlivců i iniciativ z celé České republiky o možnosti zapojení
do rozhodování ke stavbám.
- 4 semináře k tématu participace pro víc jak 65 lidí z ČR.
Brněnské občanské iniciativy: spolukoordinujeme neformální
skupinu asi 15 aktivních obyvatelů a obyvatelek Brna, v rámci
které hlídáme brněnský veřejný prostor.
obcanskeoko.cz

NESEHNUTÍ
Jsme sociálně-ekologická nevládní organizace. Cílem našich ekologických a lidskoprávních 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.

19. rok činnosti
40 lidí podílejících se aktivně na činnosti organizace
19 vydaných tiskových zpráv
2 383 sledujících na Twitteru
6 808 fanoušků a fanynek na Facebooku

NESEHNUTÍ bylo v roce 2016 členem těchto sítí: Česko proti chudobě, Česká ženská
lobby, European Network Against Arms Trade (ENAAT), Firemní dětská skupina, Koalice
za snadné dárcovství, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR,
Social Watch, Zelený kruh, Eastern Partnership Civil Society Forum a War Resisters
International.

www.nesehnuti.cz

ZBRANĚ NEBO LIDSKÁ PRÁVA?
Monitorujeme vývozy zbraní z České republiky. Naším cílem je zabránit tomu, aby ČR
vývozem svých zbraní podporovala diktátory, vlády vojenských junt, eskalaci ozbrojených
konfliktů či represivní režimy a země fungující jako překladiště pro další reexport zbraní.
Zasazujeme se o českou zahraniční politiku, která je odpovědná, transparentní a upřednostňuje lidská práva před ekonomickými zájmy.
Monitoring vývozů českých zbraní: sledujeme oficiální dokumenty i mediální výstupy,
vydali jsme již druhý informační leták “České zbraně v rukou diktátorů”, který upozorňuje
na porušování lidských práv v zemích, kam směřují zbraně z České republiky.
Informujeme o problematice ozbrojených konfliktů a vývozu zbraní: uspořádali jsme
sérii čtyř promítání s diskuzemi pod názvem “Krvavé neděle” či přednášku o Kurdistánu.
Zúčastnili jsme se dalších sedmi veřejných přednášek a diskuzí.
Proti militarizaci mládeže: připojili jsme se k organizacím ze sítě War Resisters International v rámci Týdne proti militarizaci mládeže. Také sledujeme a podrobujeme kritice
vzdělávací program Příprava občanů k obraně státu realizovaný na školách, v rámci jedné
z realizací, na níž vojáci dětem ukazovali a dávali do rukou střelné zbraně, jsme uspořádali
happening “Kytky místo zbraní”.
Hra s nulovým součtem: spolu s neziskovou organizací NaZemi jsme vedli lekce na SŠ
i VŠ o problematice ozbrojených konfliktů a jejich důsledcích pro jednotlivé aktéry.

zbrane.nesehnuti.cz

ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Zabýváme se problematikou hospodářských zvířat v intenzivních velkochovech. Chceme
zlepšit životní podmínky těchto zvířat a dosáhnout zmírnění jejich utrpení. Propagujeme
alternativní způsoby stravování bez živočišných produktů.

DISTRIBUCE A VÝSTAVY
Vydali jsme tři nové publikace, které nabízíme zdarma tištěné i ke stažení v pdf:
- Angažovaně offline aneb Čtyři praktické zkušenosti, jak se plánuje a navrhuje se zapojením veřejnosti
- Jak být sexy a nebýt sexistický, aneb inspirace pro zadavatele a zadavatelky reklam
- Femag.cz a Sexismy.cz - nejlepší texty 2012-2016
Díky spolupráci s výtvarníkem TIMO vznikla trička “NĚKDOBYSTÍMMĚLNĚCODĚLAT”.
Objednat si můžete i další publikace, placky, nálepky, trička, letáky, pohlednice, atd.
K zapůjčení poskytujeme deset výstav s tématikou ženských práv, sexismu, lidských práv
a ekologie.
V roce 2016 jsme ukončili činnost naší veřejné knihovny.
eshop.nesehnuti.cz
nesehnuti.cz/nabidka
nesehnuti.cz/nabizime/vystavy

DOBROVOLNÍCI A DOBROVOLNICE
Spolupráce s dobrovolníky a dobrovolnicemi je jedním ze základních pilířů NESEHNUTÍ.
Bez jejich pomoci bychom značnou část aktivit nemohli realizovat. Velmi si jí vážíme
a všem moc děkujeme.
70 dobrovolníků a dobrovolnic nám pomohlo s různými úkoly
2 společné večery jako speciální poděkování dobrovolníkům a dobrovolnicím
6 workshopů rozvíjejících občanské kompetence dobrovolníků a dobrovolnic
1 dobrovolnická víkendovka zaměřená na témata NESEHNUTÍ
1 dobrovolník z Moldavska u nás
1 dobrovolnice z Česka v Gruzii
Chcete se k NESEHNUTÍ přidat? Můžete se zapojit dlouhodobě i jednorázově.
dobrovolne.nesehnuti.cz

DÁRCI A DÁRKYNĚ
Vážíme si podpory lidí, kteří vkládají důvěru v to, co děláme. Díky našim dárcům
a dárkyním se nám daří být více nezávislými. Celkem jsme od nich v loňském roce přijali
dary ve výši 251 971,19 korun. Pocit, že za námi stojí angažovaní lidé, kterým záleží na
tom, co se v naší společnosti a ve světě děje, nás posouvá dopředu. A za to jim srdečně
děkujeme.
Podpořte nás a buďte s námi NESEHNUTÍ. Jen společně s vámi můžeme budovat lepší
společnost.
podporte.nesehnuti.cz

FINANČNÍ ZPRÁVA
Výnosy v roce 2016 v Kč
Nadace Open Society Fund Praha
Interna�onal Visegrad Fund
Nadace rozvoje občanské společnos�
Nadace Partnerství
Otevřená společnost
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dům zahraniční spolupráce, Erasmus + program
Individuální dárci a dárkyně
Magistrát města Brna

NESEHNUTÍ Brno
100 121,73
698 366,13
359 042,42
236 357,30
309 070,07
5 063 664,00
433,25
648 543,08
251 971,19

Jihomoravský Kraj
Úřad vlády
Ostatní dotace a granty
Ostatní dary
Účastnické poplatky - konference, fakturace služeb
Nadace Veronica
Tržby z prodeje zboží
Ostatní příjmy a úroky
CELKEM výnosy

Náklady v roce 2016 v Kč
Tisk informačních materiálů, kopírování, fotopráce
Graﬁcké práce a sazba �sku
Propagace a inzerce
Nákup knih a časopisů
Cestovné a doprava a ubytování
Členství, oborové organizace
Občerstvení a strava na akcích
Kancelářské potřeby a režijní materiál
Hardware, so�ware
Pronájem prostor a vybavení
Poštovné a známky
Telekomunikace, Internet
Nájemné a energie
Právní služby
Odborné služby
Hrubé mzdy pracovníků a pracovnic
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní služby
Poskytnuté mikrogranty, příspěvky
Pojištění
Ostatní ﬁnanční náklady
Školení a supervize zaměstnanců a zaměstnankyň
Webhos�ng, domény, web
Ostatní náklady
CELKEM náklady

7 000,00
451 103,33
278 053,52
31 300,00
74 838,27
625 783,60
9 135 647,89

NESEHNUTÍ Brno
40 394,44
66 204,95
51 656,00
2 219,00
1 031 271,97
26 958,46
171 458,80
129 482,58
55 141,30
45 114,46
4 318,00
29 006,52
366 317,22
6 050,00
1 673 854,08
2 783 577,73
851 060,27
410 501,37
969 028,82
20 217,00
61 137,76
4 887,44
22 975,93
359 679,32
9 182 513,42

NESEHNUTÍ
511 121,29
94 306,38

350 000,00
1 515 561,74
0,00
14 000,00
20 000,00
494 858,00
80 740,38
69 966,00
51 599,42
19 687,29
271 264,94
3 493 105,44

NESEHNUTÍ
4 843,00
47 230,00
8 500,00
7 504,00
62 121,89
396,00
6 551,30
67 355,00
9 403,00
130 799,50
6 704,00
0,00
39 000,00
0,00
740 978,98
704 139,53
177 650,00
10 842,10
1 192 854,37
12 903,03
21 600,00
0,00
764 729,74
4 016 105,44

Účetní výkazy jsou k nahlédnu� na vyžádání v sídle organizace.

Na aktivitách NESEHNUTÍ se v roce 2016 podíleli:
Barbora Bakošová, Iveta Cimfová, Lucie Čechovská, Lucia Čemová, Lenka Doležalová,
Tatiana Dumbrava, Denisa Fárková, Petra Frühbauerová, Petra Havlíková, Pavla Hofmeisterová, Martin Hyťha, Hana Chalupská, Petra Chowaniecová, Zora Javorská, Barbora
Jelínková, Daniela Jungová, Inka Jurková, Alžběta Kofránková, Vít Kozák, Jiří Koželouh,
Monika Krajčírová, Radoslava Krylová, Denisa Kuimcidis, Barbora Kučerová, Petr Machálek,
Ilja Marčkov, Irena Marková, Petr Matulka, Jaromír Němec, Kristýna Pešáková, Jana
Plotková, Hana Syslová, Kristina Studená, Hana Svačinková, Michael Škvrňák, Kateřina
Špácová, Milan Štefanec, Jakub Šimák, Pavla Švecová, Peter Tkáč, Petra Zelenáková.

NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ
tř. Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno
tel.: 543 245 342
brno@nesehnuti.cz
www.nesehnuti.cz
facebook.com/nesehnuti
twitter.com/nesehnuti
youtube.com/nesehnuti
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