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ÚVODEM

Rok 2020 byl pro nás v NESEHNUTÍ, stejně jako pro většinu společnosti, především rokem
plným překvapení, neustálých změn a nutnosti přizpůsobovat své životy i aktivity ze dne
na den novým skutečnostem, pravidlům, omezením a zákazům.
Často jsme se museli*y zastavit a znovu a znovu promýšlet strategie a postupy. Často jsme
aktivity museli*y přesouvat z původně plánované offline verze do online prostoru. Naše
životy se, jako i životy mnoha dalších lidí, přesunuly z velké části do režimu home office
a museli*y jsme si zvyknout, že schůzky probíhají na obrazovce.
Přes toto všechno jsme v roce 2020 zvládli*y z našich aktivit realizovat mnohé. Soustředili*y
jsme se ještě více na mladé lidi a na vzdělávání a realizovali*y několik workshopů jak přímo ve školách, tak právě v online prostoru. Dokončili*y jsme rozsáhlou metodiku ve formě
e-handbooku, několikrát jsme vyjeli*y do zemí Jižního Kavkazu, realizovali*y pro naše
dobrovolnictvo Peace Camp a mnoho dalšího.
Rok 2020 se jistě zapíše do paměti každé*ho z nás jako rok pandemie. Pro nás
v NESEHNUTÍ byl ale zároveň rokem překonávání překážek a výzev, rozšiřování svých
zkušeností rychlostí, jakou jsme si nedokázali*y před rokem 2020 ani představit.

Rok 2020 byl také rokem, který nás naučil ještě větší
pokoře a vděčnosti.
Cítíme vděčnost, že tady můžeme být a dále se snažit
směřovat ke společnosti, která je otevřená angažovaná
a schopná dialogu.
Na této cestě jsme ovšem s vámi všemi. Bez podpory
veřejnosti, našich dárců*kyň, donorů, dobrovolnictva
či spřátelených organizací by nebylo vůbec možné
v ní pokračovat.
Děkujeme a těšíme se na další angažované roky.
Za NESEHNUTÍ
koordinátorka propagace
Nika Mazániková

VZDĚLÁVALI*Y JSME

To, co v NESEHNUTÍ chceme, je otevřená angažovaná společnost schopná dialogu a založená na respektu k přírodě, lidem
i zvířatům. Vzdělávání považujeme za jeden ze základních
pilířů směřování k právě takové společnosti.

Vnímáme genderovou citlivost jako podstatný atribut vzdělávání, který však nejen v ČR stále schází. Proto jsme v roce
2020 spolu s rakouskou organizací poika dokončovali*y a také
testovali*y celý soubor genderově citlivých metodik v podobě
e-handbooku WITH YOU*TH vytváříme společně mezilidské
vztahy citlivé a bezpečné. Zaměřili*y jsme se v něm na taková
témata, jako je ekonomická (ne)závislost ve vztazích, genderová
identita, vliv sociálních stereotypů na vztahy mladých lidí nebo
vztahy mladých lidí v kontextu nových sociálních médií. Otázka genderové citlivosti ve vzdělávání se však netýká jen věkové skupiny středoškolského studentstva. Proto jsme pořádali*y
pro veřejnost například také online diskuzi Gender ve školce?.
Znepokojuje nás nárůst projevů násilí, nesnášenlivosti
a šikany na školách. Vyvinuli jsme proto nový výukový program

Spolu ve třídě zaměřený na zkvalitnění vztahů, prevenci šikany a na sebepřijetí a také jsme nabídli*y vyučujícím metodiku Bez násilí, která se zaměřuje na prevenci partnerského a sexuálního násilí
a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Protože si myslíme, že má smysl rozvíjet
vědomosti, dovednosti a schopnosti lidí, kteří se chtějí zasazovat o pozitivní změny ve společnosti, uspořádali*y jsme začátkem roku v rámci projektu INCA INCO v Bratislavě vzdělávací víkend
na téma Jak vést a facilitovat svůj tým. Na podzim jsme pak navázali*y mezinárodním workshopem pro aktivisty*ky ze šesti evropských zemí propojených v rámci projektu European Democracy
Network a také velkým síťovacím setkáním Brno Aktivistické.
Jazyk považujeme za jeden z hlavních nástrojů v procesu orientace příchozích v novém prostředí. Pomáhali*y jsme proto padesáti dětem s odlišným mateřským jazykem si zlepšit češtinu
a najít si nové kamarády*kamarádky prostřednictvím doučování. Odučili*y jsme také 20 lekcí v rámci volnočasového kroužku Čeština hrou pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Jihomoravské náměstí Brno.
Školní prostředí není tvořeno jen vzdělávacím procesem samotným. V roce 2020 jsme se proto
začali*y zabývat tématem školního stravování a připravovat aktivity, které by vedly k jeho zkvalitnění, ke snížení dopadů na životní prostředí a k větší přístupnosti i pro lidi stravující se alternativně.

Nevzděláváme jen na školách, ale věnujeme se také neformálnímu vzdělávání.
V listopadu jsme například pořádali pro veřejnost webinář Obchod se zbraněmi, drogy
a militarizace na příkladu Mexika. V rámci podzimního semestru 2020 s námi 22 studentů*ek Masarykovy univerzity absolvovalo celosemestrální kurz věnovaný participaci veřejnosti.

VYDÁVALI*Y JSME MATERIÁLY
A DĚLALI*Y VÝZKUM

Protože naše aktivity byly v roce 2020 významně omezeny zejména z hlediska kontaktu
s veřejností, zaměřili*y jsme se na publikační činnost a vývoj.
Vydávali*y jsme i v době pandemie každý měsíc Zpravodajství z jižního Kavkazu.
🏽 Vydali*y jsme v rámci antimilitaristické iniciativní skupiny Odzbrojovka Odzbrojující zin:
Válka není mír.
🏽 Spolu s dalšími sedmi evropskými, izraelskými a americkými lidskoprávními organizacemi
jsme se podíleli*y na přípravě zprávy o tom, jak se vývoz zbraní podepisuje na vzestupu
ozbrojeného násilí v Mexiku.
🏽 Po více než deseti letech práce jsme vydali*y závěrečnou shrnující publikaci o regulaci
sexistické reklamy Sexistická reklama.
🏽  V souvislosti se završením deseti let naší práce v oblasti boje proti sexismu nejen v reklamě vyšla také další publikace Pod lupou: regulace sexismu v reklamě, ve které je analyzován postup úřadů při posuzování sexistické reklamy.
🏽  V této souvislosti jsme také v září pořádali*y online konferenci Regulace sexistické
reklamy v 21. století.

👉
👉
👉
👉
👉

👉🏽 Kolegyně z týmu F*ÉRA se podílely svým textem na skvělé publikaci Bez súhlasu.txt zaměřené
tematicky na kulturu znásilnění.
👉🏽 V průběhu roku 2020 byl taktéž dokončen výzkum s názvem Vnímání sexistické reklamy čes-

kou veřejností, který s naší podporou a na naše zadání realizovalo Centrum pro výzkum veřejného
mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (CVVM).
🏽  Další výzkum, který v tomto roce na naše zadání pod taktovkou Sociologického ústavu AV ČR probíhal, je zaměřen na vnímání a reflexi témat genderové ne/rovnosti ve věkové skupině 15 - 20 let a na míru občanské a politické participace této skupiny.

👉

Kromě vydávání a výzkumu jsme se v roce 2020 zaměřili*y také na weby. Zrekonstruovali*y jsme mapu velkochovů na
webu www.hlavanahlave.cz. Nyní na ní lze najít téměř všechny velkochovy v ČR a u mnohých z nich je možné podívat
se, jak to v nich vypadá. Velkými změnami prošel také celoorganizační web www.nesehnuti.cz nebo web www.cestainiciativy.cz.

PODPOROVALI JSME BĚLARUSY*KY
V BOJI ZA SVOBODU
Po masových protestech reagujících na zmanipulované
prezidentské volby v Bělarusi a jejich násilném potlačování ze strany diktátorského režimu jsme se rozhodli*y uspořádat v Brně solidární demonstraci Svobodné
Bělorusko 2020 - Brno, které se zúčastnily stovky lidí.
V prosinci jsme pak s pomocí veřejností vytvořili*y
a instalovali*y v ulicích Brna výstavu velkoformátových fotografií odkazujících na protesty s názvem
Nezapomeňme na Bělarus.
V závěru roku jsme se soustředili*y na plánování podpory bělaruským politicky vězněným a začali*y jsme
tvořit webovou stránku a kampaň Vlaštovky svobody.

ZASAZOVALI*Y JSME
SE O UDRŽITELNÉ BRNO
Protože si myslíme, že město Brno nutně potřebuje klimaticky šetrný
územní plán, ve spolupráci s experty*kami jsme navrhli*y soubor opatření
na ochranu klimatu.
Do
kampaně
na
podporu
těchto
opatření
s
názvem
UdrŽITELNÉ Brno se zapojilo přes 2000 lidí z řad odborné i široké
veřejnosti. Z webu odešlo 1018 připomínek k územnímu plánu a 1046
podpisů pod otevřený dopis adresovaný prvnímu náměstkovi Petru
Hladíkovi a radnímu pro územní plánování Filipu Chvátalovi.

PODPOŘILI*Y JSME OBČANSKÉ
INICIATIVY A OBČANY*KY NEJEN
V ZAHRANIČÍ

NESEHNUTÍ již více než 10 let pracuje na Jižním Kavkaze.
Pomáháme zde aktivním lidem měnit jejich zemi a komunity k lepšímu, snažíme se podporovat lidskoprávní hodnoty bez ohledu na území. Záleží nám na jednotlivých lidech
a věříme, že zachování lidské důstojnosti a podmínek respektujících práva každého člověka, jsou prioritou.
Proto jsme například na podzim 2020 také vydali*y prohlášení a pořádali*y diskuzi Kde jsou mírové hlasy v konfliktu
o Náhorní Karabach?

Přes obtížné období, kdy v tomto roce koronavirus těžce
zasáhl i další regiony, ve kterých působíme a podporujeme
občanské iniciativy, jsme pokračovali*y v práci.

V Ukrajině jsme podpořili*y nezávislá média nebo také iniciativu, která hlídá vynakládání finančních prostředků z fondu
na boj proti pandemií. V neposlední řadě jsme v roce 2020
zahájili*y v tomto regionu podporu dvou ekologických kampaní.
V Abcházii jsme kromě již podporovaných iniciativ zaměřených tematicky například na nelegální skládky odpadu nebo
na zacházení s toulavými psy a kočkami vyhlásili*y speciální
corona call, v rámci kterého podporujeme tři iniciativy zaměřené specificky na dopady pandemie a další aktuální problémy.
V Gruzii jsme podpořili*y a nadále podporujeme
iniciativu, která vytvořila centrum pomoci starým lidem
a lidem se zdravotním postižením. Naplánovali*y jsme také
projekt, který je zaměřen na uvedení konceptu komunitního plánování do dvou gruzínských necentrálních
oblastí. Měly by tak vzniknout modelové příklady dobré praxe.
V Arménii jsme na období konce října naplánovali*y
Civic Barcamp, což ale znemožnila pandemická situace i boje
o Náhorní Karabach. Do oblasti se nám podařilo vycestovat
koncem roku a realizovat zde evaluaci probíhajících kampaní. Namísto Barcampu jsme pak realizovali*y třídenní Školu
nucené migrace.

Nepomáhali*y jsme však jen občanům*kám a občanským iniciativám v zahraničí, v rámci projednání Návrhu ÚPmB jsme poskytovali*y poradenství a podporu brněnským občanským iniciativám
a pomohli*y jsme při vzniku více než 25 zástupcům a zástupkyním veřejnosti napříč Brnem, kteří*é
následně podali*y svou vlastní námitku.
Ekoporadna NESEHNUTÍ pak poskytovala a poskytuje poradenství zejména při aktivní veřejné
ochraně životního prostředí a spolupracuje při tom s dalšími partnery z jiných regionů (Děti země,
Ústecké šrouby). Za rok 2020 jsme zodpověděli*y zhruba 170 dotazů.
Tento projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

KOMUNITA JE ZÁKLAD
V NESEHNUTÍ vytváříme prostor pro komunitní setkávání zejména skrze volnočasové
a vzdělávací aktivity a umožňujeme tak snadnější navazování přátelských vazeb a dialogu nejen
mezi příchozími a místními.
Přesto, že společné setkávání bylo v tomto roce velmi omezeno, několik síťovacích a komunitních akcí
se nám podařilo realizovat. Do těchto aktivit jsme
zapojili*y více než 30 rodin.
V rámci projektu Kulinárna, který má za cíl sbližovat
místní a příchozí prostřednictvím společného vaření, proběhla v roce 2020 čtyři setkání nad dobrým
jídlem.
Potkali* y jsme se také u pouštění draků
i u společného online vánočního tvoření.

Organizovali*y jsme v létě příměstský tábor na téma putování s Malým princem po jiných vesmírech
pro děti místních i příchozích.
Pokračovali*y jsme v realizaci Buddy programu, který slouží nejen k podpoře rychlejší integrace
příchozích do místní komunity, ale také k rozšíření kulturních a jazykových obzorů a obohacení
o nové zkušenosti a perspektivy.
Spolu s partnerskou organizací Mareena ze Slovenska jsme pak uspořádali*y pod záštitou Erasmus+ komunitní setkání na téma íránské kultury.

V DOBROVOLNICTVU JE NAŠE SÍLA
Pro dobrovolnictvo byl tento rok velmi netypickým. Bylo složité se potkávat a způsoby zapojení
se do chodu organizace se často výrazně lišily od let minulých. Děkujeme, že přes komplikace, které pandemie přinesla, nás naši dobrovolníci*naše dobrovolnice neopustili*y.
V průběhu rozvolněných letních měsíců jsme s některými z našich dobrovolníků*ic strávili*y několik
příjemných a informačně nabitých dnů na Peacecamp 2020 a v srpnu se nám podařilo sejít v rámci
Dobropikniku NESEHNUTÍ.
Obecně se ale spolupráce s dobrovolnictvem přesunula, stejně jako naše vlastní činnost, z velké
části online.
Všem našim dobrovolníkům a dobrovolnicím chceme za výdrž, pomoc a spolupráci v roce 2020
moc poděkovat.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Výnosy v roce 2020 v Kč

NESEHNUTÍ
Brno

Ministerstvo zahraničních věcí

6 646 940

OSF Services Berlin GmbH

44 466

Dům zahraniční spolupráce

258 581

NESEHNUTÍ

1 285 249

Minsterstvo práce a sociálních věcí

699 396

Citizens For Europe

293 654

Solidarity Corps

653

Belarus in Focus Infrmation Office

29 435

NADACE VERONICA

50 000

MĚSTO BRNO

5 000

21 000

Úřáda vlády

456 915

International Visegrad Fund

30 000

UNDP Istanbul Regional Hub and CIS

68 564
* Částky jsou zaokrouhlené na jednotky

Nadace Open Society Fund Praha

493 524

Civic Europe
Zelený kruh

87 362
61 173

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Individuální dárci a dárkyně

644 755

2 350 244
884 112

65 391

Tržby s prodej služeb a zboží, účastnické poplatky

144 611

171 378

Ostatní výnosy

4 765

29

CELKEM Výnosy

8 721 824

6 075 373

Ostatní finanční dary

* Částky jsou zaokrouhlené na jednotky

Náklady v roce 2019 v Kč

NESEHNUTÍ Brno

NESEHNUTÍ

Grafika, tisk, sazba, design, laminace

73 408

265 122

Propagace a inzerce

56 961

2 490

Cestovné, doprava a ubytování

482 879

61 271

Členství, oborové organizace

35 841

792

Občerstvení a strava na akcích

30 409

1 020

Kancelářské potřeby a režijní materiál 249 843

128 621

Pronájem prostor a vybavení

9 397

21 668

Telekomunikace, Internet

24 946

0

Nájemné a energie

228 560

424 446

Právní služby a ekonomické služby

88 133

9 683

Odborné služby

2 157 439

878 634

Hrubé mzdy pracovníků/ic

2 688 817

3 273 294

Sociální a zdravotní pojištění

658 546

799 461

Ostatní služby

23 326

108 035
* Částky jsou zaokrouhlené na jednotky

Poskytnuté mikrogranty, příspěvky

1 769 621

5 029

Pojištění

25 364

19 631

Ostatní finanční náklady

97 889

68 012

Školení a supervize zaměstnanců a
zaměstnankyň

1 180

18 845

Webhosting, domény, web

18 618

29 906

Ostatní náklady

19 316

30 136

CELKEM Náklady

8 740 493

6 146 096
* Částky jsou zaokrouhlené na jednotky

ZÁVĚREM
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.
Cítíme vděčnost za to, že jsme obklopeni*y lidmi, kteří sdílí stejné hodnoty a podporují nás nejen
morálně, ale také finančně.
V roce 2020 nás dárci*dárkyně NESEHNUTÍ podpořili*y dary v hodnotě 949 503 Kč.
Díky nim víme, že v našich snahách o férovější svět nejsme sami. Bez nich bychom nemohli*y
realizovat naše aktivity a tolik nutné změny směřující k větší svobodě, zodpovědnosti a angažovanosti společnosti v ČR i v zahraničí.
Moc si jejich pomoci vážíme.
podporte.nesehnuti.cz

NEZÁVISLÉ SOCIÁLNĚ EKOLOGICKÉ HNUTÍ – NESEHNUTÍ
KŘÍŽOVÁ 463/15
603 00, BRNO
CZECH REPUBLIC
TEL.: +420 543 245 342,
E-MAIL: BRNO@NESEHNUTI.CZ
WWW.NESEHNUTI.CZ
FACEBOOK.COM/NESEHNUTI
TWITTER.COM/NESEHNUTI
YOUTUBE.COM/NESEHNUTI
INSTAGRAM.COM/NESEHNUTI

