Ukazujeme
dětem, jak
přijímat
odpovědnost.
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KDO JSME A CO DĚLÁME?
Jsme skupina profesionálů na občanské vzdělávání v rolích lektorů, mentorů a koučů, která díky know
-how ze zahraničí a své zkušenosti se školami od roku 2008 rozvíjí naši společnost. Jako samostatná
obecně prospěšná společnost je CEDU na světě od roku 2013.

NAŠÍ VIZÍ JE ZRALÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST
ZRALÁ SPOLEČNOST: Usilujeme o zralou společnost, jejíž občané jsou vnímaví k jejím potřebám, cítí
spoluzodpovědnost za její problémy a dokáží občansky reagovat. Zralá společnost vnímá demokracii
jako stav, který není samozřejmý a o který je třeba pečovat.
ROZVOJ KAŽDÉHO DÍTĚTE: Chceme, aby každé dítě na základní škole získalo nezbytné občanské
dovednosti a aktivní participativní postoje skrze žákovské parlamenty, kde děti zrají…
PROMĚNA: Symptomy současné nezralé společnosti (lhostejnost, nedůvěryhodnost institucí, radikalizace, netolerance, absence osobní odpovědnosti) léčíme občanským vzděláváním a spoluprací se
školami.

NAŠÍM POSLÁNÍM JE PODPORA OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR
Školám pomáháme mimo jiné zakládat a rozvíjet žákovské parlamenty, jejichž prostřednictvím se
děti zapojují do života školy a učí se o prostředí kolem sebe odpovědně pečovat. Posláním CEDU je
podporovat občanské vzdělávání a přispívat tak k rozvoji demokracie v ČR.

Vážíme si příležitosti rozvíjet zralost společnosti v ČR směrem k větší odpovědnosti za to, v jakém prostředí a jak žijeme.

Tomáš Hazlbauer
ředitel organizace
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MILNÍKY ROKU 2016
Předsvavujeme Vám 5 klíčových událostí, které se staly našimi největšími úspěchy v uplynulém roce.

1) 1. CELOREPUBLIKOVÁ KONFERENCE ŠKOL PRO DEMOKRACII
Poprvé jsme v letošním roce uspořádali celorepublikovou konferenci konzultačních center Škola pro
demokracii. Jedná se o třídenní setkání 50 učitelů a ředitelů ze všech krajů ČR, kteří v jednotlivých
krajích se svými školami působí jako konzultační centra. Tyto školy nabízejí konzultace a současně pořádají i krajské konference. Na této celorepublikové konferenci jsme kromě dalšího vzdělávání plánovali
a koordinovali další rok v síti Škola pro demokracii a podporu pro stovky škol v ČR.
Přehled všech Škol pro demokracii můžete najít zde.

2) PODPORA OD MŠMT NA ROZVOJ ŠKOLY PRO DEMOKRACII
V roce 2016 jsme získali finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v hodnotě
298.500Kč na rovoj programu Škola pro demokracii. Jednalo se o podporu z Programu na podporu
činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání v roce 2016Informace o výstupech a úspěších projektu najdete zde.

3) REALIZACE VÝCVIKU V KOUČOVÁNÍ UČITELŮ A ŘEDITELŮ
Přijetí odpovědnosti za vlastní seberozvoj a partnerská komunikace s kolegy, rodiči i žáky je naprostor
v duchu našich principů a hodnot, a proto jsme poprvé zrealizovali a do maximální kapacity 15 osob
naplnily koučovací výcvik pro vedoucí pracovníky škol. Jedná se svým způsobem o zlomový okamžik
v naší koncepční a celostní práci se školou a jejími aktéry.

4) SPOLUPRÁCE S NÚV V RÁMCI „POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ“
Nevzdáváme svůj boj o systémové změny v českém školství a obzvláště v oblasti občanského vzdělávání, a proto jsme přijali nabídku Národního ústavu pro vzdělávání a stali se externími odbornými
spolupracovníky v Soustavné podpoře občanského vzdělávání na školách formou pokusného ověřování. Spolupráce nám umožní ověřovat efektivitu metod práce se žákovským parlamentem na různých
typech škol (včetně všech typů středních škol) a díky výzkumu z toho procesu sbírat relevantní data.
Více informací o „Pokusném ověřování“ zde.

5) ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ ČR
21. 11. 2016 se zástupci 26 parlamentů sešli na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby veřejnosti představili své nejúspěšnější projekty. Akce měla již tradiční ohlas v médiích a byla odměnou za
celoroční práci nejen pro žáky, ale i pro nás.
Vítězné projekty zde a ohlas v médiích zde.
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KDO JSME
Naší identitu tvoří nejen naše poslání a činnost, ale i naše historie a především lidé, kteří za CEDU stojí...

NAŠE HISTORIE
Vznik organizace se píše k roku 2008, kdy CEDU fungovalo jako neformální skupina, která chtěla rozvíjet občanské vzdělávání v ČR. V letech 2010 – 2013 se nám podařilo získat dva tříleté granty od
EU na podporu žákovských parlamentů, které jsme úspěšně zrealizovali a proinvestovali tak přes 26
milionů Kč.
I přes značné úspěchy (vytvoření komplexního občansko-vzdělávacího systému: semináře pro učitele,
kurzy pro žáky, metodické materiály, inspirativní www, založení konzultačních center…) jsme se rozhodli
jít namísto 100% financování z grantů pro získávání prostředků složitější, ale zdravější cestou. Motivujeme fyzické i právnické osoby, aby se samy finančně podílely na rozvoji zralé občanské společnosti.

NÁŠ TÝM
Tomáš Hazlbauer / ředitel
Eliška Urbanová / hlavní metodička
Václav Kugler / fundraiser
Jaroslava Brůčková / obchodní zástupkyně
Veronika Pevná / koordinátorka komunikace
Jaroslav Novák / hlavní lektor kurzů pro žáky
Petr Bureš / lektor kurzů pro pedagogy

SPRÁVNÍ RADA				DOZORČÍ RADA
Vít Beran / ředitel ZŠ Kunratice				

Miroslav Bečka / architekt STUDIO AB ANTE

Petr Čáp / Agentura pro sociální začleňování		

Karel Karafiát / obchod s vínem Pas á pas

Richard Fürych / Senior Consultant v CEGOS		

Jan Šimek / SAB servis

Filip Hotový / obchod s vínem Pas á pas
Jana Melníková / mateřská dovolená
Ivo Mikulášek / ředitel ZŠ a MŠ Dobronín
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NAŠE HLAVNÍ ČINNOST - PODPORA ŠKOL
V roce 2016 jsme naší podporu školám, nabídku seminářů, činnost konzultačních center a další vzdělávací aktivity plně rozvinuli pod značku „Škola pro demokracii“. Tento program pomáhá školám a jejich
dětem s fungováním žákovských parlamentů a podporuje je v dalším rozvoji.

JAK CEDU PODPORUJE DĚTI A ŠKOLY?

ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

ŠKOLY PRO DEMOKRACII

Zakládání parlamentů

Příručky pro učitele

Konzultační centra

Prožitkové kurzy

Vzdělávací semináře

Inspirace a sdílení

Know - how

Koučování a mentoring

Certifikace škol

1) ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY
V roce 2016 jsme spolupracovali s 399 žákovskými parlamenty, pomáháme začínajícím zakládat parlament, pokročilým parlament rozvíjet.

2) VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
V roce 2016 jsme přímo pracovali se 292 učiteli, většina z nich prošla našimi semináři a kurzy na občanské vzdělávání, dalších 75 pedagogů získalo naše příručky a metodiky.

3) ŠKOLY PRO DEMOKRACII
V roce 2016 působilo v krajích 24 Konzultačních center Škola pro demokracii, která během roku 2016
absolvovala 1 celorepublikové koordinační setkání. Počet škol v síti vzrostl o 23 na 123 škol. V listopadu proběhl již 6. ročník slavnostní akce s názvem „Co dělají školy pro demokracii?“ v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR.
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ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI V ROCE 2016
V roce 2016 jsme spolupracovali s Klubem přátel, navýšili počet sledujících na sociálních sítích a účastnili se několika konferencí. Podporujeme aktivní občanský přístup, dodáváme zájemcům informace a
dáváme prostor pro to zrát spolu s námi...

JAK CEDU ZAPOJUJE DOSPĚLÉ?

MOTIVACE K
ODPOVĚDNOSTI

KLUB PŘÁTEL

INFORMOVÁNÍ
VEŘEJNOSTI

Dárcovství

Novinky newsletterem

Sociální sítě a web

Dobrovolnictví

Vzdělávání a zážitky

Články a reportáže

Příběhy osobní zralosti

Sdružování a síťování

Výzkumy a podpora systému

1) MOTIVACE K ODPOVĚDNOSTI
V roce 2016 jsme získali 21 darů, vytvořili 1 příběh osobní zralosti a motivovali k dobrovolnické či jiné
podpoře 17 dalších lidí. Individuální podporovatelé nás podpořily celkem 112.000Kč. DĚKUJEME!

2) KLUB PŘÁTEL
V roce 2016 rozvíjel svou činnost Klub přátel a má aktuálně 145 lidí. V rámci Klubu přátel jsme v závěru
roku stihli pozvat členy na slavnostní akci v Senátu a pravidelně jim každý měsíc posíláme Newsletter.

3) INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
V podzim roku 2016 jsme veškerý obsah na Facebooku převedli pod Školu pro demokracii a měli 621
sledujících uživatelů. Na webu www.skolaprodemokracii.cz jsme měli v průběhu roku 8500 unikátních
návštěvníků, 28 zveřejněných příspěvků v aktualitách, 3 odborné články a 4 zmínky v médiích.
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ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY V ROCE 2016
Žákovský parlament je v České republice nejrozšířenějším a nejefektivnějším nástrojem občanského
vzdělávání dětí. Lektoři CEDU sami parlamenty vedli a jsou jediní specialisté v ČR na tuto problematiku.

CO JE ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z
každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit.
Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům
vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti a zapojují je do aktivit parlamentu.
Z našeho výzkumu z roku 2014 vyplývá, že alespoň 583 základních škol parlamenty má.

ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY A CEDU V ROCE 2016 V ČÍSLECH
•
•
•
•
•
•

V roce 2016 jsme spolupracovali se 399 žákovskými parlamenty.
Do sítě škol se žákovskými parlamenty Škola pro demokracii se registrovalo 123 škol.
Zorganizovali jsme 37 vzdělávacích seminářů na podporu parlamentů pro pedagogy.
Uspořádali jsme 3 prožitkové kurzy pro žákovské parlamenty.
Uspořádali jsme 1 vícedenní setkání Konzultačních center Škola pro demokracii (podporujícímí
žákovské parlamenty v regionech).
Iniciovali jsme vznik nespočtu nových žákovských parlamentů na školách...

ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2016
Aby žákovské parlamenty mohly být hlavní náplní naší obecně prospěšné činnosti, potřebujeme práci
odborníků kofinancovat z velké části prostřednictvím fundraisingu a vlastní výdělečné činnosti.
V roce 2016 jsme úspěšně pokračovali v realizaci fundraisingové strategie a získali přes 100.000Kč na
darech a stejně tak se nám podařilo zvýšit příjem z prodeje seminářů, kurzů a materiálů o 10% oproti
roku 2015.
Nejvýraznějšími příjmy mimo dary a příjmy z vlastní činnosti byl grant od MŠMT (295.000Kč) a příspěvěk od Nadace Karla Janečka (37.564 Kč).
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JAK DOKÁŽEME PŮSOBIT NAPŘÍČ REPUBLIKOU?
Zakládáme si na tom, že nespolupracujeme s pouze několika elitními a aktivními školami, ale že podporu
nabízíme naprosto všem školám v celé České republice. Krom našeho častého vyjíždění do škol napříč
ČR nám pomáhají v předávání našeho know-how i Konzultační centra Škola pro demokracii sídlící ve
všech krajích.

KONZULTAČNÍ CENTRA „ŠKOLA PRO DEMOKRACII“
Naším hlavním partnerem na odborné úrovni jsou konzultační centra pro žákovské parlamenty. V každém kraji ČR CEDU zřídilo alespoň jedno konzultační centrum sítě Škola pro demokracii. Jedná se o
základní školy, které prošly intenzivním tříletým vzdělávacím procesem s CEDU a jsou ochotny svou
zkušenost sdílet s ostatními školami. Dohromady tak ve 24 školách napříč ČR fungují konzultační centra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jihočeský kraj: ZŠ Volary; ZŠ TGM Blatná
Jihomoravský: ZŠ Masarova, Brno; Církevní ZŠ, Veselí nad Moravou
Karlovarský: ZŠ a MŠ Dolní Žandov; ZŠ a MŠ regionu Karlovarský venkov Sadov
Královehradecký: ZŠ Lázně Bělohrad
Liberecký: ZŠ a MŠ Raspenava; ZŠ a MŠ Zákupy
Moravskoslezský: ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov
Olomocký: ZŠ Nedvědova, Olomouc; ZŠ Trávník, Přerov
Pardubický: ZŠ U Pošty, Chrast; ZŠ Jablonné nad Orlicí
Plzeňský: 22. ZŠ Plzeň; 28. ZŠ Plzeň
Středočeský: ZŠ Pečky; ZŠ Plaňany
Ústecký: ZŠ České Mládeže, Ústí nad Labem; ZŠ Ruská, Litvínov
Vysočina: ZŠ a MŠ Dobronín; ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou
Zlínský: ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště

JAKOU PODPORU CENTRA NABÍZEJÍ?
•
•
•
•

Účast na krajských konferencích pro žákovské parlamenty.
Distribuce odborných metodických materiálů a publikací zdarma.
Konzultace a sdílení know-how, jak pracovat se žákovským parlamentem.
Vzdělávací semináře a kurzy pro pedagogy.
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
Jsme hrdí na to, že námi zformulovanou vizi zralé občanské společnosti pomáhají realizovat naši spoluobčané. Někteří nás podporují finančně, jiní materiálně, další dobrovolnicky či jinou formou podpory,
bez které bychom se jen těžko obešli. Všem upřímně děkujeme!

PODPOROVATELÉ A PARTNEŘI
•
•
•
•
•
•
•

Nadace Karla Janečka / znásobení darů podporovatelů ve Vánoční kampani celkem částkou
37.564Kč, díky čemuž jsme obdrželi v kampani celkem 98.347Kč
Blažena Mačáková / finanční dar organizaci, šíření naší vize a dlouhodobá podpora Školy pro
demokracii
Poslanecká sněmovna Paralamentu ČR / poskytnutí prostor při slavnostním vyhlášení Škol pro
demokracii
Gesto Computers, a. s. / dlouhodobé zapůjčení tiskárny
Zdeněk Weber, Trueself, s. r. o. / výrazná měsíční finanční podpora
Tomáš Svoboda / právní poradenství zdarma
Pedagogové pečující o Konzultační centra / dobrovolnická práce v krajích při konzultacích s
dalšími školami

V roce 2015 nám finančním darem také přispěli: Vít Beran, Petr Bureš, Anna Černá, Vít David, Marie
Eiblová, Richard Fürych, , Petra Holasová, Soňa Jarošová, Eliška Kapitánová, Karel Karafiát, Tomáš
Kobetič, Blažena Mačáková, Parlament Masařky ze ZŠ Masarova v Brně, Václav Němeček, Michal
Osusky, Veronika Pevná, Hana Pollaková, Tomáš Protivínský, Ludmila Růžičková, Lenka Skoupá, Michal
Urban, Eliška Urbanová, Petr Železný. DĚKUJEME!

Opravdu moc děkujeme za finanční podporu, kterou všichni dárci poskytnuli naší organizaci v
uplynulém roce. Víme díky tomu, že vám na naší činnosti záleží a pomáháte tím naší organizaci,
aby byla co nejméně závislá.

KONTAKTY
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
U Železné lávky 6/557, Praha 1, 118 00
IČO: 02493799
č. ú.: 2100530382/2010
E-mail: info@cedu.cz
statutární zástupce: Tomáš Hazlbauer
GSM: +420 606 103 113
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FINANČNÍ ZPRÁVA, HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Výroční zpráva včetně finanční zprávy byla schválena sprání radou organizace. Daří se nám nefinancovat organizaci z Evropských grantů a naopak zvyšovat příjmy z vlastní činnosti, nadačních příspěvků a
přijatých darů. Přibyly nám také příjmy z koučovacího výcviku pro ředitele, příspěvky zaregistrovaných
škol v síti. V roce 2016 jsme měli celkové výnosy mírně přes 1 mil. Kč. Mzdové náklady organizace v
tomto roce byli jen 498 tis. Kč, ostatní náklady byli spojeny s lektorným a provozem organizace.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016 (V %)
NÁZEV

%

Vlastní přijmy z prodeje služeb a materiálů

57

Přijaté dary

10,8

Nadační příspěvky

3,8

Příjmy z grantů a projektů

28,4

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2016 (V KČ)
OZN.

NÁZEV

HLAVNÍ
ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ
ČINNOST

CELKEM

A.

Náklady

+970

+17

+987

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované
služby

+472

+17

+489

A. I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a
ostatních neskladovaných dodávek

+44

+0

+44

2.

Prodané zboží

+0

+17

+17

4.

Náklady na cestovné

+10

+0

+10

6.

Ostatní služby

+418

+0

+418
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A. III.

A. III. 10.

Osobní náklady

+495

+0

+495

Mzdové náklady

+380

+0

+380

11.

Zákonné sociální pojištění

+114

+0

+114

13.

Zákonné sociální náklady

+1

+0

+1

Ostatní náklady

+3

+0

+3

Jiné ostatní náklady

+3

+0

+3

+970

+17

+987

A. V.

22.

Náklady celkem

B.

Výnosy

+1 019

+18

+1 037

B. I.

Provozní dotace

+334

+0

+334

1.

Provozní dotace

+334

+0

+334

B. II.

Přijaté příspěvky

+173

+0

+173

3.

Přijaté příspěvky (dary)

+112

+0

+112

4.

Přijaté členské příspěvky

+61

Tržby za vlastní výkony a za zboží

+512

+18

+530

+1 019

+18

+1 037

+49

+1

+50

+49

+1

+50

B. III.

Výnosy celkem

C.

D.

Výsledek hospodaření před
zdaněním

Výsledek hospodaření po zdanění

+61
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ROZVAHA K 31. 12. 2016 (V KČ) - AKTIVA
NÁZEV

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

AKTIVA K
PRVNÍMU
DNU

AKTIVA K
POSLDNÍMU
DNU

+346

+265

Zásoby celkem

+21

+10

Zboží na skladě a v prodejnách

+21

+10

B. II.

Pohledávky celkem

+13

+69

B. II. 1.

Odběratelé

+10

+55

Poskytnuté provozní zálohy

+3

+14

B. III.

Krátkodobý finanční majetek

+312

+174

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

+20

+1

Peněžní prostředky na účtech

+292

+173

Jiná aktiva celkem

+0

+12

Příjmy příštích období

+0

+12

+346

+265

7.

4.

3.

B. IV.

2.

AKTIVA CELKEM
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ROZVAHA K 31. 12. 2016 (V KČ) - PASIVA
NÁZEV

A.

PASIVA K
PRVNÍMU
DNU

PASIVA K
POSLEDNÍMU
DNU

Vlastní zdroje celkem

+141

+191

A. I.

Jmění celkem

+50

+50

A. I. 1.

Vlastní jmění

+50

+50

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

+91

+141

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

XXXXXXXXXXX

+50

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

-80

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

+171

+91

+205

+74

3.

minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. III

Krátkodobé závazky celkem

+86

+74

3.

Přijaté zálohy

+29

+0

5.

Zaměstnanci

+39

+45

Závazky k institucím sociálního zabezpečení

+14

+23

Ostatní přímé daně

+4

+6

Jiná pasiva celkem

+119

+0

Výnosy příštích období

+119

+0

PASIVA CELKEM

+346

+265

7.

a veřejného zdravotního pojištění

9.

B. IV.

2.
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