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SLOVO ŘEDITELKY
A SHRNUTÍ ROKU 2019
Rok 2019 byl pro ústav Na mysli rokem jedna. Stojí tedy za to
se vrátit ještě o pár měsíců zpět do konce roku 2018, kdy
nápad založit novou neziskovou organizaci vznikl. Stalo se tak
poté, co na konci 15. roku působení padlo v o.p.s Glopolis
rozhodnutí ukončit aktivity týmu v oblasti omezení plýtvání
potravinami, potravinové bezpečnosti a návaznosti na
klimatické změny. Měli jsme pocit, že přes množství
odvedené práce, je stále koho vzdělávat jak neplýtvat
a hlavně, že téma podstupuje znatelný posun a je úzce
spojováno s nutností zpomalit klimatické změny i naše
chování, které je ovlivňuje. Po poradě s vedením Glopolisu
jsme tedy přistoupili k přípravě založení nové organizace
a dne 14. 1. 2019 jsem podepsala zakládací listinu a byla
správní radou zvolena ředitelkou. Na mysli, z.ú. byla zapsána
u Městského soudu v Praze dne 8. 2. 2019.
Prioritou prvního roku bylo nastavit oblasti, v kterých budeme
pracovat, zajistit financování a samozřejmě nutnou
administrativu. Spustili jsme provizorní webové stránky, které
čekají na novou tvář v roce 2020. Zajistili jsme datové zázemí
pro provoz včetně domény a mailových adres. A hlavně
definovali naše první vize:
Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou
globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími
environmentálními aspekty. Obnovujeme vztah mezi
městským obyvatelstvem a životním prostředím,
podporujeme a motivujeme jednotlivce na jejich jedinečné
cestě k zodpovědnému životnímu stylu a tyto kroky pro ně
zjednodušujeme. Naší vizí je, aby všichni obyvatelé přijali
životní styl založený na společném respektu mezi naší
komunitou a životním prostředím, pro prosperující planetu
a udržitelnou budoucnost.
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Pojmenovali jsme také aktivity, v kterých se chceme
angažovat:
Vzděláváme, sledujeme a vyhodnocujeme problematiku,
konzultujeme, veřejně mluvíme, publikujeme, organizujeme
akce a zvyšujeme povědomí mezi městskou veřejností.
Pracujeme pozitivním způsobem, který je motivační
a povzbuzující a posilujeme vnímání jednotlivce a jeho
možností se zapojit.
Již v prvním roce se ukázalo jako podstatné, že se snažíme
o pozitivní přístup v motivaci jednotlivců a dostali jsme
mnoho pochvalných slov o naší práci. Podařilo se nám
uskutečnit celou řadu školení, workshopů a přednášek po
celé České republice.
Zlatým hřebem pak byl 9. ročník festivalu Země na talíři. Tří
festivalových dnů v Olomouci, Ostravě a Praze se účastnilo
téměř 250 osob, obsahový dosah příspěvků na sociálních
mediích byl přes 30 000 lidí. Pestrý program sestával
z promítání a následných diskuzí, workshopů a výstav Cena
kakaa a Hladová planeta.
Na konci roku jsme dostali možnost se zapojit do
mezinárodního projektu „Game over? Do not let climate
change end the game“ vedeného maďarskou organizací
CEEweb for Biodiversity financovaného ze zdrojů Evropské
unie. Tento projekt bude v následujících 4 letech tvořit hlavní
pilíř našich osvětových aktivit zaměřených na mládež.
V roce 2020 bude naším úkolem najmout projektový tým,
dále zajistit financování pro naše další rozpracované ideje,
pokračovat v přednáškách, školeních a workshopech a také
přivést festival Země na talíři do jubilejního 10. ročníku.

VIKTORIE TENZEROVÁ
ředitelka
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PŘEHLED AKTIVIT

27. 3. 2019 Prezentace „České zahrady: chytré
a soběstačné“ na akci CocktAIl ve společnosti
Microsoft v Praze
3. 5. 2019 Prezentace „Odpovědná spotřeba cestou
omezení plýtvání potravinami“ na YouthSpeak
Forum v Praze
20. 5. 2019 Prezentace „České zahrady: chytré
a soběstačné“ na akci HackAIton ve společnosti
Microsoft v Praze
30. 5. – 4. 6. 2019 Školení zaměstnanců společnosti
Vodafone k Mezinárodnímu dni životního prostředí
v Chrudimi a v Praze
13. 7. 2019 Promítání filmů festivalu Země na talíři
na Bioslavnostech v areálu PROBIO ve Starém
městě
5. 10. 2019 Přednáška " Plýtvání s potravinami " pro
Český svaz žen –Krajská organizace Středočeského
kraje v Praze
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22. 10. 2019 Festival Země na Talíři, v Pevnosti
poznání v Olomouci
23. 10. 2019 Školení týmů externí a interní
komunikace Vodafone v Ptýrově
5. - 15. 11. 2019 Série workshopů v rámci projektu
EKO-LOGIKA organizovaném Francouzským
institutem v Praze, Francouzským velvyslanectvím
v České republice a ve spolupráci s BNP Paribas
11. - 17. 11. 2019 Promítání filmů festivalu Země na
talíři v rámci Týdne vědy organizovaném Akademií
věd ČR
19. 11. 2019 Festival Země na Talíři, v Klubu Atlantik
v Ostravě
21. 11. 2019 Festival Země na Talíři, v kině Aero
v Praze
26. 11. - 6. 12. 2019 Školení zaměstnanců společnosti
Vodafone o udržitelnosti v Chrudimi, Meziboří
a v Praze
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SPRÁVNÍ RADA
V ROCE 2019
Předsedkyně správní rady:
Lesana Urbancová od 8. 2. 2019 do 28. 6. 2019
Linda Boháčová od 19. 12. 2019
Členové správní rady:
Kristýna Mikulašková od 8. 2. 2019 do 31. 10. 2019
Markéta Kulhánková od 8. 2. 2019 do 31. 12. 2019
Martin Picek od 19. 12. 2019

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se podíleli na založení organizace Na mysli,
podporovali ji v jejím prvním roce. Doufáme, že v následujícím výčtu
jsme nikoho neopomněli a pokud ano, tak se hluboce omlouváme,
nebylo to záměrem.
Děkujeme, bez Vás bychom to nedali:
celý tým Glopolis a hlavně ředitel Petr
naše správní rada Lesana, Kristýna, Linda, Markéta a Martin
festivalový tým a dobrovolníci Eda, Radka, Bára, Bára, Martina, Lída,
Verča a Ivo
organizace Udržitelný Palacký, Creative Heroes, Fairtrade Česko
a Slovensko, Radio 1, Česko proti chudobě a nerovnostem
a Wontanara
speciální dík je pak pro naši ctěnou poradkyni Kláru

www.namysli.com
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