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Úvodní	slovo	ředitelky	
 

Vážení	zaměstnanci,	spolupracovníci,	kolegové,	přátelé,	příznivci	a	
donátoři	společnosti	Komunikujeme,	Techsoup,	LCM,	s.r.o.,	

	
touto	cestou	Vám	moc	děkuji,	že	jste	si	našli	nejen	čas	a	energii	pro	naši	
obecně	 prospěšnou	 společnost	 v	roce	 2018,	 ale	 otevřeli	 jste	 i	 tuto	
výroční	zprávu.		
	
I	v	roce	2018	jsme	realizovali	mnoho	úspěšných	českých	i	mezinárodních	
projektů.	Do	našeho	týmu	jsme	přibrali	nové	tváře	a	zdá	se	mi,	že	touto	
změnou	 jsme	nabrali	 i	 lehce	nový	 kurz	 –	 více	do	hloubky	 se	 zabýváme	
problémy	 znevýhodněných	 skupin	 v	České	 republice.	 Snažíme	 se	 jim	
nabízet	 pomoc,	 kterou	 opravdu	 využijí	 –	 rekvalifikace,	 vzdělávání,	
osobnostní	 rozvoj	 a	 v	neposlední	 řadě	 i	 individuální	 terapeutické	
konzultace.	Neřešíme	problémy	za	ně,	ale	snažíme	se	spolupracovat,	být	
jim	 oporou	 a	 podporovat	 je	 v	jejich	 krocích,	 které	 vedou	 k	lepší	 a	
stabilnější	budoucnosti	nejen	pro	ně,	ale	i	pro	jejich	děti.	Možná	i	tímto	
naším	 novým	 zápalem	 pro	 věc	 se	 postupně	 méně	 orientujeme	 na	
mezinárodní	 projekty	 a	 snažíme	 se	 především	 na	 naší	 domácí	 půdě.	
Nelze	 ale	 říct,	 že	 bych	 já	 osobně	 zapojení	 do	 mezinárodních	 projektů	
brala	 jako	 chybu,	 naopak,	 je	 to	 vždy	 impulz	 a	 nasměrování	 k	tomu,	
abychom	se	o	něco	podobného	snažili	sami	v	naší	organizaci.		
V	době,	kdy	píšu	 tento	 text,	 jsme	 již	plně	zaměstnáni	 i	 změnou	prostor	
pro	nově	vzniklé	komunitní	centrum	na	Praze	2,	což	je	projekt,	který	se	
naplno	rozeběhne	na	počátku	roku	2019	–	i	to	vnímám	jako	další	milník,	
kterým	Komunikujeme,	o.p.s.	doslovně	otevírá	své	dveře	pro	veřejnost	a	
svůj	práh	snižuje	na	minimum.	Věříme,	že	naše	služby	osloví	ty,	kteří	naši	
pomoc	a	podporu	potřebují	a	že	i	díky	nám	budou	věřit	v	dobro.	
	
Ještě	jednou	Vám	ze	srdce	děkuji	za	Vaši	podporu,	bez	Vás	by	nic	z	toho	
nevzniklo.	
	
	 	 	 	 	 	 	 Vaše	Andrea	Kožuchová	
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O	Komunikujeme,	o.p.s.	
	 	
Komunikujeme,	o.p.s.	 vznikla	původně	 jako	občanské	 sdružení	4.	 ledna	
2012.	 Sídlo	 se	 nachází	 v	Praze,	 ale	 působíme	 i	 ve	 Středočeském	 a	
Plzeňském	kraji.	Od	počátku	se	zaměřujeme	na	šíření	přínosných	aktivit	
pro	potřebné,	zejména	pro	mladé	a	znevýhodněné	osoby.	V	našem	týmu	
je	 mnoho	 externistů,	 se	 kterými	 spolupracujeme	 dle	 konkrétních	
projektů	a	zaměření,	i	tak	je	zde	pevné	jádro	10	pracovníků,	kteří	jsou	si	
velice	blízko.	
	
	
Poslání:	Jsme	tu	pro	Vás	ve	složité	životní	situaci.	
	
	
Cíle:	
• Formální,	neformální	a	 informální	učení	mladých	 lidí,	dospělých	a	

seniorů,	pracovníků	s	mládeží.	

• Pomoc	rodinám,	vzdělávání,	poradenství,	zaměstnávání	na	volném	
trhu	 práce,	 podporované	 a	 chráněné	 zaměstnávání,	 nezávislé,	
podporované	a	chráněné	bydlení,	ošetřování,	domácí	péče.	

• Oživení,	rozvoj	a	šíření	kulturních	a	 jiných	společensky	přínosných	
aktivit	včetně	organizace	a	podpory	kulturních	akcí	a	aktivit	s	cílem	
aktivně	zapojit	obyvatelstvo.		

• Realizování	 projektové	 činnosti,	 spolupráce	 v	 rámci	 realizace	
projektů	 Evropské	 unie	 a	 projekty	 celosvětové,	 a	 to	 ve	 všech	
Evropskou	 unií	 podporovaných	 oblastech	 a	 v	 oblastech	
podporovaných	 celosvětově,	 včetně	 poradenství	 a	 konzultací	 při	
přípravě	těchto	projektů.		

• Práce	 se	 specifickými	 cílovými	 skupinami	 a	 sociálním	 začleněním,	
volnočasové	aktivity.	

• Podpora	 základní	 orientace	 v	 pracovních	 vztazích,	 pomoc	 a	
poradenství	v	oblasti	zaměstnávání	včetně	orientace	na	trhu	práce,	
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organizování	motivačních	a	rekvalifikačních	kurzů.		

• Služby	v	dobrovolnické	činnosti.		

• Hájení	 lidských	 práv	 formou	 dokumentační,	 poradenské,	
publicistické,	vzdělávací	a	přednáškové	činnosti.		

• Služby	v	oblasti	regionálního	rozvoje.		

• Služby	 v	 oblasti	 ochrany	 spotřebitele,	 pomoc	 a	 poradenství,	
přednášky,	kurzy.		

• Služby	 v	 oblasti	 podpory	 podnikání,	 pomoc	 a	 poradenství	 při	
zakládání	a	rozvoji	malých	a	středních	podniků	

 

 

Motto:	Podporujeme,	pomáháme,	vzděláváme.	

	
	
Kontakty:	
	
Komunikujeme	o.p.s.		
	
Sídlo:	
Šumberova	338/12,	Praha	6	–	Veleslavín		
IČ:	22759051		
	
Kancelář:		
Legerova	39/1820,	Praha	2		
	
Kontaktní	osoba	-	ředitelka:		
Bc.	Andrea	Kožuchová	
Telefon:	+420	777	263	731	
Email:	komunikujeme@komunikujeme.eu	
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Organizační	struktura	
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Přehled	projektů	
	
	
	
V	roce	2018	Komunikujeme,	o.p.s.	realizovalo	tyto	projekty:	
	
	
České	projekty:	
	

• Moderní	matka	a	žena	
• Kmeny	
• Pracovníci	pro	Plzeň	

	
Mezinárodní	projekty:	
	

• StopR	–	Stop	Youth	Radicalization	
• Big	Step	–	Learning	Though	Gamification	
• Romani	Ambassadors	
• Words	are	Stones	

	
	
Komunikujeme,	 o.p.s.	 se	 v	roce	 2018	 podílelo	 na	 řadě	 národních	 i	
mezinárodních	 projektů,	 některé	 se	 v	roce	 2018	 dokončovaly,	 jiné	 se	
naopak	připravovaly,	aby	určovaly	další	směřování	naší	organizace.	Níže	
naleznete	krátké	shrnutí	jednotlivých	projektů,	více	se	také	dozvíte	z	naší	
webové	a	facebookové	stránky.		
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Moderní	matka	a	žena	
 
 
Projekt	Moderní	matka	a	žena	byl	zaměřen	na	ženy	s	dětmi	mladšími	15	
let	a	ženy	 ve	 věku	55	 až	 64	let	 (a	 nejsou	 ve	 starobním	důchodu),	 které	
hledaly	 flexibilní	 formy	 zaměstnávání	 na	 trhu	 práce.	 Veškeré	 aktivity	
projektu	 byly	 poskytovány	 účastnicím	 zdarma.	 Mezi	 klíčové	 aktivity	
patřilo	 vzdělávání	 až	 do	 výše	 227	 hodin	 pro	 každou	 klientku,	
psychologické	poradenství	a	bilanční	diagnostika,	motivační	kurz,	pomoc	
s	přípravou	 a	 tvorbou	 životopisu	 a	 motivačního	 dopisu,	 pomoc	
s	hledáním	 zaměstnání,	 příprava	 klientek	 na	 výběrové	 řízení	 pomocí	
assesment	centrum,	IT	vzdělávání.	V	druhé	části	projektu	byla	klientkám	
nabídnuta	rekvalifikace	a	v	závěrečné	části	zprostředkování	zaměstnání,	
které	 probíhalo	 ve	 spolupráci	 s	pracovní	 agenturou.	 Původně	 jsme	 se	
v	projektu	zavázali	 realizovat	3	běhy,	ale	nakonec	 jsme	pro	velký	zájem	
zorganizovali	dokonce	6	běhů.	Celkově	64	žen	prošlo	projektem	a	z	toho	
60	žen	splnilo	bagatelní	podporu	(minimální	časová	dotace	40	hodin).	27	
osob	 prošlo	 rekvalifikací	 a	 31	 žen	 bylo	 zaměstnáno	 (z	 toho	 18	 přes	
pracovní	agenturu	a	13	přes	dotované	pracovní	místo).	
 
 
 
Dotace	projektu	pro	Komunikujeme	o.p.s.	byla	4	057	568	Kč.	Na	projektu	
pracovalo	10	zaměstnanců	Komunikujeme	o.p.s.	a	projekt	byl	ukončen	
v	červenci	roku	2018.	
 
 
 
Registrační	číslo:	CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003513	
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	Kmeny	
 
 
Projekt	 Kmeny	byl	 oficiálně	 zahájen	1.10.2017	a	 bude	 trvat	 až	 do	
poloviny	roku	2019.	
Projekt	 je	 zaměřen	 na	 rozvoj	 občanských	 a	 sociálních	 kompetencí	 300	
žáků	 5.	 a	 6.	 třídy	 ze	 3	 základních	 škol	 v	hl.	 m.	 Praha.	 Do	 projektu	
zapojujeme	 také	 učitele.	 Prostřednictvím	 uzavřeného	 celku	 aktivit	 se	
budou	žáci	seznamovat	s	městskými	subkulturami	a	učit	se	přemýšlet	o	
předsudcích	 a	 stereotypech	 k	nim.	 Nabyté	 dovednosti	 pak	 aplikují	 na	
probírané	téma	národnostních	minorit	a	pod	vedením	zkušených	lektorů	
budou	 formovat	 své	 názory	 a	 postoje	 založené	 na	 principech	 rovnosti,	
tolerance	a	úcty	k	sobě	i	druhým.	Navíc	jsme	se	od	září	rozhodli	pořádat	
v	rámci	tohoto	projektu	i	2	kroužky	deskových	her,	jehož	výsledkem	bylo	
vytvoření	 originální	 deskové	 hry	 samotnými	 dětmi,	 která	 se	 zabývala	
cílovou	tématikou,	v	prvním	kroužku	byly	zapojeny	4	děti	a	z	toho	2	děti	
s	odlišným	mateřským	jazykem	a	do	druhého	kroužku	docházelo	10	dětí	
a	z	toho	2	děti	s	odlišným	mateřským	jazykem.	
	
Cílem	projektu	je:	
•	rozvíjet	 kompetence	 žáků	 pro	 posílení	 inkluze	 ve	 vzdělávacích	
programech	 škol	a	 to	 konkrétně	 rozvíjet	 průřezové	 téma	multikulturní	
výchovy	
•	zavádět	plány	multikulturní	výchovy	a	pilotně	je	realizovat	na	školách	
Za	organizaci	 Komunikujeme	 o.p.s.	 na	 projektu	 pracuje	 široký	 odborný	
tým.	 	Komunikujeme	o.p.s.	má	rozpočet	pro	tento	projekt	2	494	181,25	
Kč.	
Operační	program	Praha	–	pól	růstu	ČR	
číslo	projektu:	CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000331	
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Pracovníci	pro	Plzeň	
 
Před	 koncem	 roku	 1.12.2018	 začal	 nový	 český	 důležitý	 projekt	 –	
Pracovníci	 pro	 Plzeň.	 Bude	 probíhat	 až	 do	 29.	 listopadu	 2020	
v	Plzeňském	kraji.	Cílovou	skupinou	jsou	osoby	s	kumulací	hendikepů	na	
trhu	 práce	 (osoby	 vedené	 Úřadem	 práce	 ČR	 v	 evidenci	 uchazečů	 o	
zaměstnání	nepřetržitě	déle	než	5	měsíců,	osoby	mladší	25	let,	osoby	ve	
věku	50	a	více	let,	osoby	s	nízkou	úrovní	kvalifikace	(stupeň	ISCED	0	–2),	
osoby	se	zdravotním	postižením,	osoby	pečující	o	dítě	mladší	15	let	či	o	
osobu	 blízkou,	 osoby	 z	 národnostních	 menšin,	 osoby	 z	 jiného	
sociokulturního	prostředí,		
uchazeči	 o	 zaměstnání,	 jejichž	 doba	 evidence	 na	 ÚP	 ČR	 dosáhla	 v	
posledních	2	letech	souhrnné	délky	12	měsíců.	
	
Projekt	 vytváří	 aktivity	 vedoucí	 ke	 zprostředkování	 zaměstnání	
prostřednictvím	Individuální	a	skupinové	psychologické	práce	s	klientem	
(DIAGNOSTIKY	 A	 MOTIVAČNÍ	 SKUPINY;	 navazující	 KARIÉRNÍ	 KOUČINK	
realizaci	 REKVALIFIKAČNÍCH	 kurzů,	 pomoc	 formou	 PŘÍMÉ	 PODPORY	 a	
podpora	 vzniku	 PRACOVNÍCH	 MÍS.	 Inovací	 je	 Pracovní	 inkubátor.	
Projekt	počítá	se	vstupem	100	osob	do	projektu,	indikátor	je	vykazován	
75	osob	(=	bagatelní	podpora).	
V	rámci	 projektu	 je	 nabízená	 přímá	 podpora	 pro	 účastníky	 projektu:	
proplácení	jízdného,	proplácení	hlídání	dětí,	proplácení	rejstříku	trestů	a	
zdravotních	prohlídek.	Nabídka	finanční	podpory	při	zapracování.	
	
Celkový	rozpočet	tohoto	projektu	je	8	117	763,60	Kč	
	
Registrační	číslo:	CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010256	
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StopR	–	Stop	Youth	Radicalization	
	
	
Projekt	Stop	radikalizace	mládeže	(StopR)	podporuje	nejen	mládežnické	
organizace	v	5	zemích	(v	Maďarsku,	Slovinsku,	Bulharsku,	Polsku	a	České	
republice),	 ale	 i	 napříč	 celou	 Evropou.	 Významnou	 součástí	 je	
mezikulturní	dialog	mezi	mládeží.	Cílem	projektu	je	zlepšit	schopnosti	a	
dovednosti	 mladých	 pracovníků	 předcházet	 a	 popřípadě	 zastavit	
radikalizaci	u	mladých	lidí	v	EU	včas	a	účinně.	V	rámci	projektu	StopR	se	
vyvíjí	 jakási	 značka	 kvality,	 která	 podpoří	 a	 uzná	 nejlepší	 metodiky	 v	
oblasti	mládeže	proti	 radikalizaci	 a	 stane	 se	 tak	 i	 inspirací	pro	projekty	
jiné,	které	se	také	zabývají	radikalizací	mládeže.		
	
Oceněné	 metodiky,	 ale	 i	 další	 informace,	 můžete	 nalézt	 na	 webu	
projektu:	 www.stopr.eu	 i	 v	českém	 jazyce.	 Mezi	 úspěšné	 české	
organizace,	 které	 získaly	 značku	 kvality	 patří	 například	 RomPraha,	
MINDGym	Praha	a	Arbesacky,	z.s.	
	
Naše	 organizace	 vytvořila	 první	 návrh	 příručky	 specifikace	 Q-značky	 -	
certifikace.	 Po	 týmové	 práci	 jsme	 rozeslali	 manuál	 našim	 partnerům,	
zpracovali	 jsme	 všechny	 jejich	 připomínky,	 poznámky	 a	 připomínky	 a	
znovu	 přepracovali	manuál.	 Jednalo	 se	 o	 první	 verzi	 příručky.	 Všechny	
partnerské	organizace	v	polovině	února	organizovaly	tzv.	focus	skupiny	s	
pracovníky	 s	 mládeží	 ve	 svých	 zemích.	 Během	 těchto	 setkání	 byly	
prezentovány	 první	 výsledky	 projektu	 a	 také	 námi	 vytvořený	 manuál,	
který	bude	použit	k	hodnocení	metodik	pro	zastavení	nebo	předcházení	
radikalizace	 mládeže.	 Během	 těchto	 Focus	 skupin	 účastníci	 poskytli	
užitečnou	 zpětnou	 vazbu	 prostřednictvím	 plodné	 a	 bohaté	 diskuse	 a	
navrhli	postupy,	 jak	dále	zlepšovat	a	optimalizovat	metodiku	certifikace	
pro	 pracovníky	 s	 mládeží	 v	 Evropě.	 Opět	 jsme	 shromáždili	 všechny	
zpětné	vazby	a	hodnocení	od	všech	partnerů	a	jejich	fokusních	skupin	a	
znovu	 jsme	manuál	 přepisovali	 a	 revidovali.	 Poté	 následovalo	 poslední	
kolo	 poznámek	 a	 komentářů	 našich	 partnerů,	 naposledy	 jsme	 manuál	
upravili	a	pak	jsme	ho	přeložili	i	do	českého	jazyka.	
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V	červnu	jsme	prezentovali	projekt	StopR	na	dvou	setkáních	neziskových	
organizací	 a	 zástupců	 pražských	 základních	 škol.	 19.	 září	 proběhla	
závěrečná	 konference	 projektu	 v	Budapešti	 s	aktivní	 účastí	 naší	
organizace.		
	
Hlavní	cíle	projektu,	které	byly	naplněny:	
-	 vytvořena	 mezinárodní	 značka	 kvality	 (specifikace	 Q-mark)	 s	
doprovodnými	 společnými	 kritérii	 kvality	 a	 postupem	hodnocení,	 které	
jsou	použity	k	osvědčování	nejlepších	antiradikalizačních	metod	v	práci	s	
mládeží;	
-	vytvořena	online	platforma	(platformu	StopR	Q-mark),	která	umožňuje	
podávání	žádostí	o	značku	kvality	mládežnickými	organizacemi	v	našich	
zemích	 a	 v	 celé	 Evropě	 prostřednictvím	 on-line	 spolupráce	 mezi	
certifikovanými	 organizacemi	 a	 přístupu	 k	 metodám	 udělovaným	
značkou	Q;	
-	 vytvoření	 pilotní	 platformy	 s	 10	 nevládními	 organizacemi	 ze	 všech	
partnerských	 zemí,	 která	 ověřila	 použitelnost	 a	 účinnost	 specifikací	 a	
platformy	Q-mark;	
-	zahájena	kampaň	zaměřená	na	specifikaci	a	platformu	Q-mark	v	našich	
zemích	a	v	celé	Evropě.	
	
Za	organizaci	Komunikujeme	o.p.s.	na	projektu	pracovali	tři	zaměstnanci	
a	 pro	 Komunikujeme	 o.p.s.	 byl	 vyčleněn	 rozpočet	 13	 384,00	 Eur,	
prefinancování	bylo	2676,8	Euro.	
	
Projekt	byl	podpořen	Erasmus	+	programem	pod	číslem:	2017-1-HU01-
KA205-03547.	
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Big	Step	–	Learning	Though	Gamification	
	
Mezinárodní	projekt	Komunikujeme	o.p.s.	realizuje	již	od	r.	2016.	Projekt	
měl	trvat	do	září	roku	2018,	z	důvodu	nutnosti	vyvíjet	aplikaci	déle,	než	
bylo	původně	plánováno,	došlo	k	posunutí	konce	projektu	až	do	prosince	
2018.	Na	projektu	společně	pracovalo	šest	organizací	z	Belgie,	Slovinska,	
České	 republiky,	Řecka	a	Kypru.	Cíl	projektu	bylo	poskytnout	 inovativní	
inkluzivní	 vzdělávací	metodu	a	podporovat	 integrační	proces	uprchlíků,	
přistěhovalců,	 menšin	 a	 dalších	 skupin,	 jenž	 splňují	 podmínky	
Mezinárodní	 organizace	 pro	 uprchlíky.	 Tohoto	 cíle	 se	 dosáhlo	 pomocí	
vzdělávání	dané	skupiny	formou	gamifikace.	
V	 tomto	 pojetí	 projekt	 vyvinul	 novou	 vzdělávací	 2-D	 videohru,	 která	
pomáhá	 uprchlíkům	 zapojit	 se	 do	 učení	 jazyka	 jejich	 hostitelské	 země	
tím,	 že	 jí	 bude	 hrát	 a	 digitálně	 komunikovat.	 Hra	 je	 přizpůsobena	
potřebám	 a	 úrovni	 vzdělání	 cílových	 skupin,	 čehož	 bylo	 dosaženo	
prostřednictvím	 oficiálních	 struktur	 zavedených	 členskými	 státy	 a	 do	
značné	 míry	 zlepší	 dovednosti	 v	 oblasti	 mediálních	 a	 gramotných	
dovedností	 uživatelů,	 což	 je	 velmi	 užitečné	 při	 hledání	 práce	
v	hostitelské	zemi	a	v	integraci	jako	takové.	
Více	 informací	 i	 samotnou	 hru	 lze	 nalézt	 na	 stránkách	 projektu:	
https://bigstepproject.eu	
V	lednu	 2018	 proběhlo	 třetí	 setkání	 řídícího	 výboru	 v	Lublani	 a	
v	listopadu	 2018	 proběhlo	 v	Praze	 jednak	 poslední	 setkání	 řídícího	
výboru	a	 jednak	mezinárodní	setkání,	kde	byla	prezentována	nejnovější	
verze	hry	Big	Step.		
Za	organizaci	Komunikujeme	o.p.s.	na	projektu	pracovali	tři	zaměstnanci	
a	pro	Komunikujeme	o.p.s.	byl	vyčleněn	rozpočet	30	962	Eur,	
kofinancování	bylo	333,33	Euro	a	prefinancování	6192,4	Euro.	
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Romani	Ambassadors	
	
	
Projekt	Romani	 Ambassadors	byl	 zaměřen	 na	 zlepšení	 podmínek	 pro	
romskou	 komunitu	 z	 pohledu	 zaměstnání,	 stejných	 pracovních	
příležitostí	a	podnikání.	Projekt	stavěl	na	kontinuitě	a	využití	dobré	praxe	
z	 jiného	 projektu	 Erasmus	 +	 	zaměřeného	 na	 romské	 podnikání	 a	
zvyšování	 vzdělání.	 Partnery	 projektu	 byly	 organizace	 z	8	 evropských	
zemí.		
Hlavními	cíli	projektu	bylo:	

• Zvýšit	 a	 zlepšit	 odbornou	 přípravu	 školitelů	 a	 mediátorů	 v	 České	
republice	v	oblasti	romského	vzdělávání	mládeže,	

• Zvýšit	 a	 zlepšit	 odbornou	 přípravu	 školitelů	 a	 mediátorů	 v	 České	
republice	v	oblasti	pracovních	příležitosti	Romů.	
	
Důležitou	součástí	projektu	bylo	zvýšení	aktivní	účasti	romské	mládeže	a	
dětí	na	vzdělávání	a	zaměstnanosti.	
Všechny	 projektové	 materiály	 jsou	 přístupné	 ke	 stažení	 na	 stránkách	
projektu	 (www.projectpal.eu),	 mezi	 hlavní	 dokumenty	 patří:	 Evropský	
průvodce	mediátora	 v	oblasti	 podpory	 zaměstnanosti	 Romů	 a	 odborné	
přípravy	 na	 zaměstnání	 a	 strategický	 dokument	 ke	 stanoveným	 cílům	
EU:	 Vzdělávání	 Romů	 2018-2028	 –	 Inkluze	 Romů	 prostřednictvím	
vzdělávání.	
Celkový	rozpočet	tohoto	projektu	byl	94	925,00	Euro,	prefinancování	
18	985	Euro	a	kofinancování	4	600	Euro.	

Projekt	 byl	 podpořen:	 Erasmus	 +	 Programem	 a	 Domem	 zahraniční	
spolupráce	(DZS)	z	České	republiky	s	číslem	projektu	20173CZ01KA205-
046733		
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Words	are	Stones	
	

Neustálý	 nárůst	 v	 používání	 internetu	 jako	 prostředku	 komunikace,	
spolu	s	anonymitou,	kterou	poskytuje,	v	poslední	době	umožnil	v	kyber	
prostoru	 šíření	 aktivit	 založených	 na	 nenávisti.	 Proto	 je	 zapotřebí,	 aby	
subjekty	 působící	 v	 kyberprostoru,	 jako	 jsou	 jednotliví	 uživatelé	 nebo	
weboví	poskytovatelé,	bojovali	proti	tomuto	druhu	útoku,	a	to	je	to,	o	co	
usiluje	náš	projekt.	

Jedním	z	mnoha	problémů	ve	stíhání	online	projevů	„hate	speech“	je,	že	
její	skuteční	autoři	mohou	být	zřídkakdy	voláni	k	odpovědnosti,	protože	
identita	 uživatelů	 na	 webových	 stránkách,	 blozích	 a	 fórech	 se	 těžko	
dohledává	a	určuje.	

Na	 základě	 debaty	 EU	 a	 v	 souladu	 se	 závěry	 Výroční	 konference	 o	
lidských	právech	z	roku	2015	(Annual	Colloquium	on	Fundamental	Rights	
of	 2015)	 je	 zapotřebí	 otevřít	 dialog	 na	 úrovni	 EU	 a	 IT	 společností,	
profesionálů	 a	 aktérů	 na	 poli	 těchto	 sektorů	 o	 tom,	 jak	 se	 postavit	 k	
problému	„hate	speech“	efektivněji.	Kritickou	důležitost	v	tomto	případě	
má	vývoj	protiargumentací	a	péče	o	gramotnost	v	oblasti	médií,	jakožto	
prostředek,	který	přispívá	k	otevřené	a	tolerantní	společnosti.	

WORDS	 ARE	 STONES	 (v	 překladu	 „Slova	 jsou	 kameny“)	 chce	 zesílit	
stíhání	případů	online	„hate	speech“	a	spolupracovat	s	IT	společnostmi	a	
médii,	 aby	 bojovala	 s	 očividně	 ilegální	 „hate	 speech“	 a	 propagovala	
protiargumentaci	 vyzařující	 z	 občanské	 společnosti	 následujícími	
způsoby:	

• Organizování	 aktivit,	 které	 umožní	 podporovat	 občanskou	
společnost	 ve	 vývoji	 online	 protiargumentace.	 Organizování	
aktivit,	 které	 umožní	 podporovat	 mediální	 gramotnost	 skrze	
školení	 a	 šíření	 údajů	 a	 vnímavosti	 médií,	 tak	 aby	 propagovaly	
různorodost	a	toleranci.	

• Obecným	cílem	projektu	 je	bojovat	proti	rasismu	a	diskriminaci	v	
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jejich	 online	 formě	 vyjádření	 jako	 „hate	 speech“	 tím,	 že	 mladé	
stratégy/manažery	 sociálních	 médií,	 blogery,	 online	 aktivisty,	
youtubery…a	mladé	 lidi	 obecně	 vybaví	 kompetencemi	nutnými	 k	
rozpoznání	porušování	lidských	práv	a	jednání	proti	nim.	

Projektu	 se	 účastní	 8	 členských	 států:	 Itálie,	 Bulharsko,	 Řecko,	
Rumunsko,	Španělsko,	Maďarsko,	Litva	a	Česká	republika.	Více	informací	
o	 projektu	můžete	 nalézt	 na	 www.wordsarestones.eu,	 kde	 naleznete	 i	
českou	verzi	webu.		

V	roce	2018	Komunikujeme,	o.p.s.	organizovala	5	focus	skupin	s	mladými	
lidmi,	 učiteli,	 influencery,	 pracovníky	 v	médiích,	 s	reportéry	 a	 dalšími	
lidmi	 zainteresovanými	 do	 oblasti	 hate	 speech.	 Přeložili	 jsme	 také	
stránky	do	českého	jazyka	a	všechny	ostatní	podklady	potřebné	v	dalších	
krocích	projektu.	Během	roku	2018	se	vytvářela	hra,	která	se	může	hrát	
offline	 i	online	a	která	 interaktivně	edukuje	o	online	nenávistné	 řeči,	o	
nástrahách	 fake	 news	 a	 kyber	 šikaně.	 V	říjnu	 2018	 jsme	 organizovali	
školení	 pro	 „trenéry“,	 kteří	 dále	 budou	 šířit	 poznatky	 z	této	 evropské	
kampaně,	 především	 do	 škol.	 Projekt	 jsme	 v	roce	 2018	 prezentovali	 a	
šířili,	ať	už	na	konferencích,	či	skrze	facebookové	a	webové	stránky.			
	
Celkový	rozpočet	tohoto	projektu	je	68225,34	Euro,	prefinancování	
10916,05	Euro	a	kofinancování	13645,07	Euro.	
	
Projekt	je	podpořen	z	European	Union’s	Rights,	Equality	and	Citizenship	
Programme	(2014-2020).	
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3POHYBY	
 
 
Projekt	3	pohyby	v	roce	2018	se	více	zaměřil	na	propagaci,	vytvořily	 se	
nový	 design	webových	 stránek:	www.3pohyby.cz	 a	 rozšířila	 se	 nabídka	
služeb.	 Společnost	 sdružuje	 profesionály	 z	 oblasti	 psychologie,	
psychoterapie,	 koučování	 a	 poradenství.	 Nabízí	 jak	 zkušené	 poradce,	
kteří	 mají	 minimálně	 5	 let	 praxe,	 magisterský	 vysokoškolský	 diplom	 a	
ukončený	pětiletý	psychoterapeutický	výcvik,	tak	dává	prostor	i	mladým	
a	 začínajícím	 psychoterapeutům,	 kteří	 jsou	 cenově	 příznivější	 pro	
některé	klienty.	
Všichni	 zaměstnanci	 docházejí	 na	 intervize	 a	 skupinové	 i	 individuální	
supervize,	aby	byla	kvalita	péče	o	klienty	co	nejvyšší.	
Mezi	 nabízené	 služby	 patří:	 individuální	 poradenství,	 partnerské	
poradenství,	 rodinné	 poradenství,	 kariérní	 poradenství,	 psychologická	
diagnostika,	ale	také	nabídka	odborných	stáží	a	pronájem	prostor.	
3pohyby	 nabízí	 studentům/absolventům	 získat	 praktické	 zkušenosti.	
Nabízí	 stáž/neplacenou	 praxi	 v	oblasti	 psychologického	 poradenství,	
koučinku,	či	psychologické	diagnostiky.	

Další	 oblastí	 nabídky	 stáže/praxe	 je	 koordinace	 projektů;	 zpracování	
žádostí	 o	 podporu	 a	 následnou	 administraci,	 jak	 českých,	 tak	
zahraničních	projektů.	
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Finanční	a	ekonomické	údaje	
	

AKTIVA	

Krátkodobé	 pohledávky	 celkem	 stav	 k	1.	 dni	 účetního	 období	 	 stav	
k	poslednímu	dni	účetního	období	

64																																																																																																														347									

Krátkodobý	 finanční	 majetek	 celkem	 stav	 k	1.	 dni	 účetního	 období		
stav	k	poslednímu	dni	účetního	období	

2	766																																																																																																						1670		

Jiná	Aktiva	celkem	stav	k	1.	dni	účetního	období		stav	k	poslednímu	dni	
účetního	období	

115																																																																																																											357	

AKTIVA	 CELKEM	 stav	 k	1.	dni	účetního	období	 stav	 k	poslednímu	dni	
účetního	období	

2945																																																																																																						2374	

 
 
PASIVA	

Jmění	 celkem	 stav	 k	1.	 dni	 účetního	 období	 stav	 k	poslednímu	 dni	
účetního	období	

999																																																																																																											202									

Výsledek	 hospodaření	 celkem	 stav	 k	1.	 dni	 účetního	 období	 stav	
k	poslednímu	dni	účetního	období	

-721																																																																																																								-195		

Krátkodobé	 závazky	 celkem	 stav	 k	1.	 dni	 účetního	 období	 stav	
k	poslednímu	dni	účetního	období	

2	667																																																																																																					2	367	

PASIVA	 CELKEM	 stav	 k	1.	 dni	 účetního	období	 stav	 k	poslednímu	dni	
účetního	období	

2945																																																																																																						2374	
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Výsledovka	obecně	prospěšné	společnosti	Komunikujeme	2018	
 
 
 

	
	

	
	
	
	
Zůstatky	na	fondech	v	Kč	dle	jednotlivých	projektů:	
	
911	820	dotace	Romani	 	 	 											ZŮSTATEK:				77	089,16,-	
911	520	Dar	-	další	období	 	 	 ZŮSTATEK:	125	408,00,-	
	
	
	
	
	
	
	

Výnosy  v Kč  Náklady  v Kč  
Tržby	za	vlastní	výkony		 		487	520,-	 	Spotřebované	nákupy		 							716	851,-		

Ostatní	výnosy		 				12	570,-	 	Služby	celkem	 							985	020,-	

Dotace																																	 4	718	226,-																						Osobní	náklady		 				3	187	322,-					

Dar																																			 													0,-		 	Daně	a	poplatky		 													0,-	

-		 -		 	Ostatní	náklady		 									43	118,-		

Výnosy	celkem		 5	218	316,-	 Náklady	celkem		 				4	932	311,-	

	
Výsledek	hospodaření	 	 	 	 			286	005,-	
								zisk	celkem	 	 	 	 	 	 					
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Stav	majetku	a	závazků	obecně	prospěšné	společnosti	k	rozvahovému	
dni	a	o	jejich	struktuře	
V	závazcích,	 půjčky	Andrey	Kožuchové	 (28	 049,76,-Kč	 –	 účet	 379),	 dále	
nevyplacené	mzdy	a	odvody	z	mezd	za	12/2018.		 	
	
Andrea	Kožuchová	zapůjčila	peníze	pro	potřeby	kofinancování	projektů	a	
organizace	to	plánuje	vrátit	v	nejbližších	letech	z	vlastních	zdrojů.	
	
CELKOVÝ	OBJEM	NÁKLADŮ	V	ČLENĚNÍ	NA	NÁKLADY	VYNALOŽENÉ	PRO	
PLNĚNÍ	 OBECNĚ	 PROSPĚŠNÝCH	 SLUŽEB,	 PRO	 PLNĚNÍ	 DOPLŇKOVÝCH	
ČINNOSTÍ	A	NA	VLASTNÍ	ČINNOST	OBECNĚ	PROSPĚŠNÉ	SPOLEČNOSTI,	
VČETNĚ	VÝŠE	NÁKLADŮ	NA	ODMĚNU	ŘEDITELE	A	NA	ODMĚNY	ČLENŮ	
SPRÁVNÍ	RADY	A	ČLENŮ	DOZORČÍ	
	
Poskytovatel	 Částka	
Projekt	Romani	
Romani	Ambasador	

52	586,90	€	
(=1	343	069,43,-	Kč)	

Projekt	pracovníci	pro	Plzeň	 1	623	552,72,-Kč	
Projekt	MMŽ	
Evropský	sociální	fond,	Ministerstvo	
práce	a	sociálních	věci	

																					558	738,-	Kč	

Projekt	Reyion	
Rural	Empowerment	through	Youth	
Initiatives	and	Organisations	
Networking	

6	341,14	€	
	(=	161	952,78,-	Kč)	

Projekt	Kmeny	 														650	982,58,-	Kč	
Celkem	 												58	928,04	€	

											4	338	295,51 ,-	Kč	
	
	
	
	

	


