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Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci prošel v
roce 2021 svým prvním rokem plnohodnotné činnosti. Pracovali
jsme na řadě výzkumných a vzdělávacích projektů i občanských
kampaní s cílem podpořit úsilí o vytvoření společnosti solidární a
ekologické, spravedlivé a udržitelné a především řízené
demokraticky a společně běžnými lidmi, a nikoli jen úzkou
skupinou vlastníků či expertů. 

Snažili jsme se také podpořit diskuse o souvislostech mezi
dnešními ekologickými a společenskými krizemi a o hledání
promyšlených řešení, která by nám umožnila jít k jejich kořenům.
Hlavním výsledkem těchto snah byla iniciativa Nová dohoda -
program sociálně-ekologické transformace pro Českou
republiku, který jsme připravovali více než rok formou dialogu s
pestrou skupinou občanských organizací, a která u nás poprvé
představila návrh zevrubného souboru opatření odpovídajících
společně na většinu výzev současnosti.  

V našich prioritních tematických oblastech, jimiž jsou energetika
a bydlení, jsme pak podporovali iniciativy zdola, jako je hnutí
mladých lidí za řešení klimatické krize či aktivity nájemnic a
nájemníků za dostupné bydlení, ve snahách ovlivňovat politická
rozhodnutí ve prospěch většiny lidí. 

Vzdělávacími projekty zaměřenými na “nástroje a strategie pro
úspěšná sociální hnutí” nebo “nerůst a sociálně ekologickou
transformaci” jsme se pak snažili podporovat obecně všechny
občanské iniciativy a hnutí usilující o naplňování lidských potřeb
v mezích naší planety. A skrze ně posílit kapacitu společnosti
spravovat samu sebe a prosazovat společné zájmy proti
machinacím mocných zájmových skupin.

Doufáme, že s námi budete o dobrý život pro všechny usilovat i
v letech následujících.

Josef Patočka

Yuliya Moskvina



Navzdory hrozícímu klimatickému kolapsu banky, pojišťovny a
další velké kapitálové skupiny i nadále financují jeho příčinu:
spalování fosilních paliv. Proto vznikla kampaň Zastavme špinavé
prachy, v níž pestrá koalice různých ekologických iniciativ usiluje
o úplné zastavení investic do průmyslu fosilních paliv, který
způsobuje nebezpečné přehřívání naší planety a rozvrat
globálního klimatu. Kampaň pomáhá koordinovat a podporuje
také Re-set. Koalice Zastavme špinavé prachy se v roce 2021
soustředila především na pojišťovny, konkrétně na tři největší
pojišťovny operující v České republice - Allianz, Kooperativu a
Generali Českou pojišťovnu. 

Kampaň přinesla významné úspěchy. Poté, co se Re-setu
podařilo odhalit podíl pojišťoven na financování špinavých
uhelných elektráren společností Sev.en Energy a ČEZ,
zorganizovala ekologická hnutí před jejich pobočkami po celé
České republice protesty. Všechny tři pojišťovny se postupně
zavázaly, že s podporou uhlí skončí. Kampaň do dalších let
otevírá i zásadní téma závislosti na dalších fosilních palivech -
plynu a ropě - a žádá po velkém kapitálu útlum investic také do
těchto špinavých průmyslů v souladu s požadavky na
spravedlivé řešení klimatické krize.

Shrnutí činnosti v roce 2021

ZA UKONČENÍ INVESTIC DO
KLIMATICKÉHO ROZVRATU

ČTK: Akcionáři Monety odsouhlasili spojení s
bankovní částí PPF

Český rozhlas Plus: Bez pojišťoven by fosilní průmysl
neměl peníze a zanikl, tvrdí aktivisté. Upozorní na to
protesty

https://spinaveprachy.cz/
https://re-set.cz/wp-content/uploads/2021/04/reportpojistovny2021.pdf
https://re-set.cz/wp-content/uploads/2021/10/plyn-cesta-do-peklagg-2.pdf
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/akcionari-monety-odsouhlasili-spojeni-s-bankovni-casti-ppf/2135395
https://plus.rozhlas.cz/bez-pojistoven-fosilni-prumysl-nemel-penize-a-zanikl-tvrdi-aktiviste-upozorni-na-8515832


Přípravy transformace uhelných regionů u nás doprovází
nedostatek informací a možností pro zapojení veřejnosti. V
uplynulém roce jsme se proto soustředili zejména na mapování
a prosazování potřeb místních lidí v uhelných regionech. Ve
spolupráci s občanskými iniciativami, které již dnes dělají
spravedlivou transformaci zdola, jsme vytvořili seznam
politických doporučení pro proměnu uhelných regionů. Ta jsme
komunikovali jak veřejnosti, tak zodpovědným politikům a
političkám a úřadům na státní i evropské úrovni. Na českou státní
správu i Evropskou komisi jsme společně s dalšími občanskými
iniciativami tlačili, aby otevřely v procesu transformace větší
prostor pro participaci zdola.

V uhelných regionech jsme rovněž pořádali veřejné debaty o
jejich budoucnosti - například v Ostravě s Nielsem Jongeriusem z
mezinárodního think-tanku Transnational Institute a Joanou
Machowskou z polské organizace Rzecz Spoleczna, kteří
představili dobré praxe politik spravedlivé transformace ze
zahraničí. Nebo v mosteckém Chanově s Ondřejem Paškem z
Hnutí DUHA, Veronikou Vodičkovou z úřadu Karlovarského kraje
a Markem Hartychem z Místní akční skupiny Český sever o
možnostech využití fondů Evropské unie. V hlídání spravedlnosti
v transformaci regionů i zapojování veřejnosti do rozhodování
pokračujeme i v roce 2022.

ZA SPRAVEDLNOST PRO UHELNÉ
REGIONY

Euractiv: Jak spravedlivě rozdělit
transformační fond?

Sedmá generace: Spravedlivá transformace není
jen o rozdělení jednoho fondu

https://re-set.cz/wp-content/uploads/2022/01/spravedlivka_finale_web.pdf
https://www.listennotes.com/podcasts/trhlina/jongerius-shell-m%C4%9Bl-skon%C4%8Dit-7lM0CPBwJtW/
https://www.tni.org/en
http://rzeczspoleczna.pl/
https://hnutiduha.cz/
https://www.masceskysever.cz/
https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/video/video-jak-spravedlive-rozdelit-transformacni-fond/
https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/video/video-jak-spravedlive-rozdelit-transformacni-fond/
https://sedmagenerace.cz/spravedliva-transformace-neni-jen-o-rozdeleni-jednoho-fondu/


České republice tváří v tvář naléhavým výzvám a vršícím se
krizím současnosti schází společná vize toho, jak problémům
čelit. Proto jsme připravili k vydání dokument Nová dohoda:
program sociálně-ekologické transformace pro Českou
republiku. Nad touto iniciativou jsme uspořádali konferenci “Proč
a jak propojovat sociální a ekologické politiky”, na níž se sešlo a o
společné vizi lepší budoucnosti diskutovalo široké spektrum
občanských organizací a iniciativ od zástupců a zástupkyň
klimatických hnutí a ekologických organizací až po odbory,
organizace zabývající se sociálním vyloučením a bytovou nouzí
či sociálně a ekologicky orientované think-tanky a nadace.

Na Novou dohodu hodláme navazovat jak vydáváním
tematických analýz a návrhů konkrétních sociálně-ekologických
politik (v oblastech řešení energetické chudoby, práce v
ekologické transformaci či politiky bydlení), tak událostmi síťující
občanské organizace a hnutí napříč sociálními a ekologickými
tématy, mimo jiné kolem témat spravedlivé transformace a
energetické chudoby.

ZA SOCIÁLNĚ EKOLOGICKOU
TRANSFORMACI

Radio Wave: Příčinou současných krizí je snaha o
zisk a nekonečný růst, říká mluvčí Nové dohody
Petr Doubravský

A2larm: Sociální a ekologické organizace
představily Novou dohodu pro Česko

http://www.novadohoda.cz/
https://wave.rozhlas.cz/pricinou-soucasnych-krizi-je-snaha-o-zisk-a-nekonecny-rust-rika-mluvci-nove-8677287
https://wave.rozhlas.cz/pricinou-soucasnych-krizi-je-snaha-o-zisk-a-nekonecny-rust-rika-mluvci-nove-8677287
https://a2larm.cz/2022/01/socialni-a-ekologicke-organizace-predstavily-novou-dohodu-pro-cesko/
https://a2larm.cz/2022/01/socialni-a-ekologicke-organizace-predstavily-novou-dohodu-pro-cesko/


Českou republiku trápí historicky nebývalá bytová nouze, kdy na
dostupné bydlení nedosáhne ani významná část střední třídy.
Přesto se jen málo lidí vysokým cenám aktivně brání. S cílem
zkusit nový přístup k řešení tohoto problému jsme působili na
sídlišti Písnice, kde jsme se věnovali organizování nájemníků.
Naším cílem bylo pomoci místním zorganizovat fungující buňku
nájemníků, která by byla schopná hájit své zájmy vůči
pronajímateli – soukromé firmě CIB. Šlo o tematicky i metodicky
v českém prostředí ojedinělý projekt, který se do obhajoby
vlastních zájmů snažil zapojit přímo místní obyvatele
bezprostředně postižené vysokými nájmy a nejistými
podmínkami bydlení. 

Snaha o organizování nájemníků v této podobě a omezeném
rozsahu nicméně narážela na limity, které v rámci jednoho
sídliště nebylo možné překonat, což byl důvod, proč jsme se z
něj nakonec rozhodli stáhnout a strategii změnit. I když cíle
projektu se podařilo naplnit jen částečně, získali jsme cenné
zkušenosti a dovednosti, na jejichž základě pokračujeme dál v
přípravě příručky pro nájemnické organizování a v založení
celopražské iniciativy nájemníků a nájemnic.

ZA DOSTUPNÉ BYDLENÍ

A2larm: Firma CIB se pokoušela neoprávněně
vypovědět z nájmu obyvatele Písnice. Potvrdil
to soud

A2larm: Poslední pokus dostat sídliště Písnice
zpět do rukou lidí skončil bez úspěchu

https://a2larm.cz/2021/09/obyvatele-pisnice-uz-sidliste-nepovazuji-za-domov-rika-clen-iniciativy-moje-pisnice/
https://a2larm.cz/2020/05/firma-cib-se-pokousela-neopravnene-vypovedet-z-najmu-obyvatele-pisnice-potvrdil-to-soud/
https://a2larm.cz/2020/06/posledni-pokus-dostat-sidliste-pisnice-zpet-do-rukou-lidi-skoncil-bez-uspechu/


Dnešní hospodářský model je závislý na neustálém růstu, i když
je na úkor lidských potřeb i zdraví naší planety. Pokud chceme
vyvinout lepší hospodářský model, budeme potřebovat lépe
porozumět výzvám, které takový projekt obnáší. Proto jsme
zahájili mezinárodní projekt zaměřený na neformální vzdělávání
mládeže v oblasti sociálně-ekologické transformace a nerůstu.
Společně s německou Kreisau Initiative, polskou Fundacja
Krzyzowa a českou Ekumenickou akademií jsme připravili
dvoudílné školení pro pedagožky a pedagogy v neformálním
vzdělávaní v této oblasti.

Mezi jeho hostkami a hosty byly ekologická ekonomka Eva
Fraňková, odbornice na udržitelnost z Akademie věd Zuzana
Harmáčková, politolog Ondřej Slačálek nebo v Katalánsku
působící kolektiv resilience.earth, jež nám pomohli lépe
zarámovat téma nerůstu pro podmínky střední a východní
Evropy. Kromě workshopů externích hostů a hostek,
navazování kontaktů, sdílení zkušeností a vzájemného učení se,
sloužilo školení také jako podklad pro metodickou brožuru o
vzdělávání v oblasti nerůstu, kterou vydáme v roce 2022.

ZA EKONOMIKU OSVOBOZENOU
OD RŮSTU

https://www.kreisau.de/en/
https://www.krzyzowa.org.pl/pl/
https://ekumakad.cz/
https://resilience.earth/en/


Čelíme krizi demokracie, v níž široká veřejnost ztrácí kontrolu na
úkor oligarchů a jim poplatných politiků. Proto potřebujeme silná
sociální hnutí a občanské iniciativy, které budou lidem vracet do
rukou moc rozhodovat o svých životech. Proto jsme uspořádali
sérii vzdělávacích on-line seminářů nazvanou “Jak společně
vyhrávat”. Semináře byly zaměřené na strategické uvažování a
budování kolektivní moci. Spolu s Re-setem je připravovali hosté
a hostky z klimatického a odborového hnutí. A prošlo jimi na
sedmdesát účastnic a účastníků z různých prostředí. 

Jednotlivé “moduly” z cyklu “jak vyhrávat” nyní nabízíme
pravidelně na vyžádanou partnerským hnutím a kolektivům a
pracujeme na jejich proměně do standardizovaného “kurikula”,
které budeme schopni nabízet. V roce 2021 se také oficiálně
rozběhla spolupráce se vzdělávacím centrem Ulex v Katalánsku.
Re-set v rámci spolupráce mapoval potřeby kolektivů a
organizací patřící k českému klimatickému hnutí, feministickému
hnutí či hnutí za právo na město a práva transgender osob. Ze
zpětné vazby vzešla především potřeba vzdělávání v
organizování, politických strategiích a posílení udržitelnosti
politické práce a prevence vyhoření. Během roku 2022 tak vyšle
Re-set do Ulexu kolem dvaceti lidí z českých sociálních hnutí na
kurzy s odpovídající tematikou.

ZA SILNÁ SOCIÁLNÍ HNUTÍ A
DEMOKRATICKOU SPOLEČNOST

Deník Referendum: Obroda levicové politiky
musí začít u organizování lidí

A2larm: Rozhovor u dveří jako cesta k
politickým vítězstvím

https://denikreferendum.cz/clanek/33259-obroda-levicove-politiky-musi-zacit-u-organizovani-lidi
https://a2larm.cz/2021/10/rozhovor-u-dveri-jako-cesta-k-politickym-vitezstvim/


B. Krátkodobý
majetek celkem

872 905,61 1 050 328,05 

III. Krátkodobý finanční
majetek celkem

872 905,61 924 024,21 

IV. Jiná aktiva celkem  0,00 126 303,84

 AKTIVA CELKEM 872 905,61 1 050 328,05 

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Aktiva Stav k prvnímu 
dni účetního
období (v Kč)

Stav k poslednímu
dni účetního
období (v Kč)



A. Vlastní zdroje
celkem

 708,23 1 305,14

I. Jmění celkem 4 221,62 4 221,62

II. Výsledek hospodaření
celkem

-3 513,39 - 2 916,48

B. Cizí zdroje celkem 872 197,38 1 049 022,91

III. Krátkodobé závazky
celkem

 0,00 165 644,00

IV. Jiná pasiva celkem 872 197,38 883 378,91

 PASIVA CELKEM 872 905,61 1 050 328,05

Pasiva Stav k prvnímu 
dni účetního
období (v Kč)

Stav k poslednímu
dni účetního
období (v Kč)



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

I.

Spotřebované
nákupy a
nakupované
služby

338 643,31 0,00 338 643,31

III. Osobní náklady 1 359 295,00 0,00 1 359 295,00

V. Ostatní náklady 44 264,96 0,00 44 264,96

 Náklady
celkem

1 742 203,27 0,00 1 742 203,27

Hlavní činnost
(v Kč)

Celkem 
(v Kč)

Hospodářská
činnost (v Kč)



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

C.
Výsledek
hospodaření
před zdaněním

596,91 0,00 596,91 

D.
Výsledek
hospodaření
po zdanění

596,91 0,00 596,91 

I. Provozní dotace 1 582 346,49 0,00 1 582 346,49

II. Přijaté příspěvky 51 075,64 0,00 51 075,64

III. Tržby za vlastní
výkony a zboží

103 409,81 0,00 103 409,81

IV. Ostatní výnosy 5 968,24 0,00 5 968,24

 Výnosy celkem 1 742 800,18 0,00 1 742 800,18

Hlavní činnost
(v Kč)

Hospodářská
činnost (v Kč)

Celkem
(v Kč)

Pro kompletní účetní uzávěrku navštivte Veřejný rejstřík.

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=72370816&subjektId=1080453&spis=1204817

