Zpráva o hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2014

Výsledovka k 31.12.2014

AKTIVA
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží na skladě a v prodejnách
Pohledávky - odběratelé
Ostatní pohledávky
Ostatní přímé daně
Pokladna
Účty v bankách
Celkem AKTIVA
PASIVA
Fondy
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Dohadné účty pasivní
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím SZ a VZP
Výnosy příštích období

částka v Kč
119 446,15
3 000,00
-119 446,15
70 548,00
6 150,00
50 000,00
16 053,00
41 473,00
688 105,07
875 329,07
268 492,84
83 354,29
- 90 021,38
215,00
-3894,28
- 100,00
988,00
44 180,00
21 299,00
550 815,60

Celkem ROZDÍL

NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Dary
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté členské příspěvky
NÁKLADY celkem

částka v Kč
66 446,00
212,00
9 464,00
1 595,00
97 261,00
287 011,00
79 932,00
8 000,00
4 479,90
1 450,00
555 851,62

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace
VÝNOSY celkem

79 690,00
33 779,00
35,77
32 261,74
493 439,40
0,00
493 439,40

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

83 354,29

0,00

Chcete nás podpořit?

Orgány Rosy v roce 2014

Naše činnost se neobejde bez vaší podpory. Můžete nám pomoci
Rosa je podle zákona o obecně prospěšných společnostech řízena
nejen finančně, ale i spoluprací např. při veřejných akcích. V případě správní radou a kontrolována dozorčí radou. Správní rada volí
zájmu nás kontaktujte.
výkonného ředitele.

Poděkování
V roce 2014 naše projekty a činnost podpořili:
Fond pro NNO - zprostředkovatel Norských fondů (grant z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů):
projekt: Krok za krokem k šetrné domácnosti

Správní rada: Mgr. Věra Soukupová, Ph.D. (předsedkyně SR),
Hana Janáčková; Mgr. Dana Křešničková
Dozorčí rada: Mgr. Olga Dvořáčková (předsedkyně DR),
Ing. Lenka Smržová, Mgr. Adéla Chadimová
Výkonná ředitelka: Mgr. Helena Jaloševská

Kontakt

Jihočeský kraj: projekt: Správná volba aneb Jak si vybrat správnou
hračku – pro dítě i pro přírodu
Za podporu činnosti dále děkujeme Magistrátu města České
Budějovice, městu Borovany, státnímu podniku Lesy České
Republiky a o.s. Krasec.
Rosa – společnost pro ekologické informace
a aktivity, o.p.s.
Senovážné náměstí 232/9, 370 01 České Budějovice
tel.: 778 164 661, email: rosa@rosacb.cz
www.rosacb.cz
bankovní účet: 12199723/0300, (ČSOB - Poštovní spořitelna)

Výroční zpráva
2014

Témata

Základní informace
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. byla
založena v roce 1991 organizacemi ČSOP, aby informovala o problematice ochrany přírody a životního prostředí. Původně byla založena jako nadace, posléze se transformovala na obecně prospěšnou
společnost.

Odpovědna spotřeba

Program odpovědné spotřeby propaguje a podporuje šetrné alternativy hospodaření domácností, jednotlivců i organizací. Jde především o osvětu vedoucí k odpovědnému čerpání zdrojů, aktivity
ekodítě (šetrné hračky, ekopleny, kosmetika), ekožena (dámské
Poslání organizace
hygienické prostředky), ekologická domácnost (ekoaudit domácností, odpovědné ne/nakupování, domácnost bez chemie, produkty
Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich a potraviny, odpady ap.).
uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních problémů
Místní rozvoj
nabízet řešení na osobní, místní, regionální i národní úrovni.
V rámci programu „místní rozvoj“ propagujeme princip lokalizace,
Pomáhat lidem pomáhat přírodě!
tedy snižování dovozu, lokální koloběh financí a podpora činnosti
drobných producentů jako základu lokální ekonomiky, (např. akce
Ovčácké slavnosti, Ekotrh aj.).

Členství
Rosa je členem jihočeské Krajské sítě environmentálních center
Krasec, Sítě ekologických poraden STEP, asociace nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí Zelený kruh a zájmového sdružení obcí v jihočeském regionu Sdružení Růže.

Přírodní zahrady
Třetí program je zaměřen na přírodní zahrady – zahrady bez chemie, permakulturní prostory, okrasné i užitkové zahrady, a zvyšující
podíl zeleně a biodiverzity sídel i krajiny.

Činnost
Naše aktivity jsou určené široké veřejnosti. Nejčastější cílovou
skupinou Rosy v roce 2014 byli rodiny s dětmi, mateřská centra
a místní producenti.
Ekologické poradenství
Rosa o.p.s. poskytuje nezávislé a bezplatné všeobecné a odborné
poradenství pro veřejnost. Specializujeme se na poradenství v oblasti
odpovědné spotřeby jednotlivců, domácností i organizací, v oblastech
ekodítě - ekopleny a hračky, ekožena - dámské hygienické potřeby,
zelené úřadování, místní rozvoj, přírodní zahrady atp. V rámci poradenství externě spolupracujeme s několika experty na témata, jimiž se
detailněji nezabýváme (energie, správní řízení ap.).
Přednášky, semináře, besedy
Pro veřejnost pořádáme vzdělávací a informační akce, jejichž
zaměření odpovídá tematickým oblastem činnosti organizace.
Výstavy – zájemcům převážně z řad obcí, škol, nevládních organizací nabízíme k pronájmu zpracované postery a ukázkové výstavy
(např. interaktivní výstavu hraček šetrných k přírodě bezpečných
k dítěti, výstavu ekoplen, výstavu zaměřenou na lokalizaci a podporu místních producentů a ekonomiky).
Osvětové akce – pořádáme slavnosti a trhy na podporu činnosti
místních producentů a osvětu alternativ podporujících šetrnou
spotřebu (Týden opravdových plen ČR, Ovčácké slavnosti, Ekotrh)

Krok

k šetrné
za krokem domácnosti

Projekt “Krok za krokem k šetrné domácnosti”
V srpnu 2014 byl zahájen projekt „Krok za krokem k šetrné
domácnosti“ podpořený Norskými fondy (grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů), prostřednictvím kterého
chce Rosa podněcovat jednotlivce i rodiny k odpovědnému chování
nejen vůči životnímu prostředí, ale také vůči společnosti, zdraví
svému i svých blízkých. Krok za krokem k šetrné domácnosti se lidé
blíží díky účasti na aktivitách projektu - teoreticko-praktických kurzech soběstačnosti, vzdělávacích besedách, exkurzích, výstavách
nebo zapojením se do kampaní.
Kromě výše uvedených aktivit vznikají díky projektu další podpůrné
materiály přinášející osvětu tématu šetrné domácnosti široké
veřejnosti - informační letáky a brožury, DVD určené také pro neslyšící. Užitečnou pomůckou pro zhodnocení míry šetrnosti vlastní
domácnosti bude nově vytvořený tzv. EKOAUDIT - tj. nastavení
„měřitelných“ standardů – pro vymezení ekologické domácnosti
a jejích principů.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů. (www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz)

Kalendář akcí 2014
Duben: Tvoření s ovčí vlnou, Borovany

Září:

Květen: Interaktivní výstava hraček šetrných k dětem i k přírodě, Prachatice
Beseda “Víte, s čím si hraje Vaše dítě?”, Prachatice
Červen: Exkurze na medovou farmu, Borek
Srpen: Ovčácké slavnosti, Borovany - akce slavila v roce 2014 velký
úspěch, o prezentaci chovatelů a zpracovatelů ovčích produktů, mléčných, masných a vlněných výrobků jeví zájem čím dál větší množství
jednotlivců z řad široké veřejnosti. Do akce Od ovečky k šále se zapojili
všichni přítomní – od honáckých psů, střihače ovcí až po přadleny
s kolovrátky a šikovné ženy s pletacími jehlicemi. V tvořivých dílničkách si zájemci zkoušeli techniky zpracování ovčích produktů a když
přišel hlad, k zakousnutí byly skopové klobásy a sýry, pro mlsné jazýčky zmrzlina z ovčího mléka.
Výstava plen, Borovany
Vzdělávací workshop (nejen) pro rodiny s dětmi, Stožec - do
programu vzdělávacího workshopu byla mj. zařazena Interaktivní
výstava hraček šetrných k dětem i k přírodě, beseda “Hračky šetrné
k přírodě a bezpečné k dítěti”, praktický kurz Výroba hraček šetrných
k dítěti i přírodě, Exkurze do areálu lesních her a další environmentálně zaměřené aktivity pro rodiče, děti i ostatní účastníky.

Exkurze do luční školky, Dobrkovice
Rosa na kolejích (v rámci Dne bez aut), Č. Budějovice

Říjen:

Bazar plen, Č. Budějovice

Listopad: Kurz šití hraček v rámci cyklu Kurzů praktické soběstačnosti,
Č. Budějovice - v listopadu byl zahájen cyklus teoreticko-praktických
kurzů, kde se vedle odborných informací od lektorů zúčastněným
dostane i praktických zkušeností, jak se stát soběstačnou ženou
či soběstačným mužem, jak být šetrný ke své domácnosti, jejím
členům, rodinnému rozpočtu a také k přírodě. Jednotlivé kurzy budou
zařazovány v následujícím roce a půl a dále dle finančních možností
organizace.
Bazar hraček, České Budějovice
Interaktivní výstava hraček šetrných k dítěti a přírodě,
Č. Budějovice
Beseda na téma: Jaký dárek pod stromeček?, Č. Budějovice
Prosinec: Šuplátko - setkání přátel Rosy, Č. Budějovice
Kurz šití dárkových pytlíčků v rámci cyklu Kurzů praktické
soběstačnosti, Č. Budějovice

