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KOKOZA, o. p. s. se profiluje jako společensky 
prospěšný podnik. Mezi lidmi, firmami a dalšími 

organizacemi propagujeme kompostování 
a pěstování ve městě. Inspirujeme a motivujeme 

je k využívání kompostovacích technologií 
vhodných do města, k pěstování pro svoji spotřebu 

a pro radost. Pro zviditelnění těchto témat 
vytváříme prostor pro spolupráci s aktivními lidmi, 

firmami a veřejnou správou.

Spolupracujeme s lidmi s duševním onemocněním. 
Vytváříme pro ně pracovní příležitosti 

a podporujeme je k účasti na aktivitách,  
které pořádáme.

Leden :
Nový rok jsme zahájili stylovým PF



Vloni jsme na stejném místě psali především o po-
třebě síťovat, spolupracovat a setkávat se. Samo-
zřejmě, že spolupráce a to především tam, kde by ji 
nikdo nečekal je nesmírně důležitá a bez síťování 
a setkávání bychom toho zvládli polovinu, i přesto 
jsme v roce 2014 narazili na limity. 

Rok 2014 pro nás byl ve znamení usazování, opusti-
li jsme open space v Hub Praha a našli jsme zázemí 
ve sdílené kanceláři s Auto-matem, 

rozšířili jsme tým a doopravdy hodně času jsme 
strávili různými žádostmi a jednáním na úřadech 
a to především kvůli kompostovací technologii 
Rocket

Také zahrada ve Vidimově a celý tým zažil 

Naplno jsme se věnovali realizaci projektu integrač-
ní části rozvoji zahrady ve Vidimově a integrační 
části zahrady,

Od chvíle, kdy jsme si KOKOZU vymysleli, začal 
čas naplněný setkáváním, síťováním a spoluprácí 
s nejrůznějšími lidmi. Bez těchto aktivit bychom 
nikdy nebyli tam, kde jsme nyní. KOKOZA si za tři 
roky své existence udělala jméno, ale hlavně k sobě 

přitáhla početnou skupinu lidí, které stejně jako 
nás pěstování a kompostování ve městě baví. Ze 
začátku jsme nejvíce potřebovali rady, protože jsme 
toho o kompostování a pěstování vlastně moc nevě-
děli, dopředu nás hnalo nadšení a svým způsobem 
i naivita. Hned po několika setkáních s odborníky 
jsme zjistili, že to nebude zas tak jednoduché, ale 
nenechali jsme se odradit. Následovaly výjezdy do 
zahraničí, kde jsme se utvrdili v tom, že podobné 
projekty již jinde fungují, což nám dodalo odvahu 
a chuť rozjet to! Zásadní byla četná setkání s měst-
skými úřady, kam jsme s vizí získat pozemek pro 
náš projekt přinesli téma. Od chvíle, kdy jsme si 
KOKOZU vymysleli, začal čas naplněný setkáváním, 
síťováním a spoluprácí s nejrůznějšími lidmi. Bez 
těchto aktivit bychom nikdy nebyli tam, kde jsme 
nyní. KOKOZA si za tři roky své existence udělala 
jméno, ale hlavně k sobě přitáhla početnou skupinu 
lidí, které stejně jako

Lucie Matoušková Lankašová 
zakladatelka a ta, která řídí tu divočinu

 SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÉ  
 PODNIKÁNÍ? 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 



HLAVNÍ ČINNOST – POSKYTOVANÉ OBECNĚ 
PROSPĚŠNÉ SLUŽBY

  Propagace a práce s veřejností v oblasti  
ekologického zpracovávání bioodpadu

  Propagace a práce s veřejností v oblasti  
městského pěstování

  Propagace a práce s veřejností v oblasti  
dalšího využívání odpadu a recyklace

  Svoz a zpracování bioodpadu na území  
hlavního města Prahy

  Provoz ekologického kompostovacího  
zařízení na území hlavního města Prahy

  Prodej produktů souvisejících s veřejně  
prospěšnou činností společnosti

  Poskytování služeb souvisejících s veřejně 
prospěšnou činností společnosti

  Aktivity vedoucí k podpoře rozvoje  
dobrovolnictví

  Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním  
a/nebo sociálním znevýhodněním

  Nabídka aktivit vedoucích k sociální  
integraci seniorů

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Dle zakládací listiny jsou doplňkovou činností 
společnosti Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

V roce 2014 poskytovala KOKOZA, o. p. s., obecně 
prospěšné služby propagace a práce s veřejností 
v oblasti ekologického zpracovávání bioodpadu, 
propagace a práce s veřejností v oblasti městského 
pěstování a propagace, práce s veřejností v oblasti 
dalšího využívání odpadu a recyklace a prodej 
produktů souvisejících s veřejně prospěšnou činností 
společnosti, poskytování služeb souvisejících 
s veřejně prospěšnou činností společnosti a podporu 
zaměstnanosti osob se zdravotním a/nebo sociálním 
znevýhodněním.

V roce 2014 KOKOZA, o. p. s. provozovala 
doplňkovou činnost v oblasti služeb a prodeje 
produktů. 

 ČINNOST KOKOZA, o. p. s. 

 Březen : 
Stali jsme se členy Asociace společenské 
odpovědnosti a otevřeli jsme další sezonu v KC 
Zahrada



I přesto, že jsme se již při zakládání  
naší organizace rozhodli nespoléhat se  

pouze na dotační proramy  
a hledáme proto od začátku udržitelné  

modely financování, neodolali jsme dvěma  
velkým příležitostem a v roce jsme 2014  

jsme realizovali dva větší projekty  
financované díky evropské podpoře. 

 REALIZOVANÉ  
 PROJEKTY 



KOMUNITNÍ ZAHRADA: BEZPEČNÉ MÍSTO 
PRO TRÉNINK A PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ 
OSOB SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM ONE-
MOCNĚNÍM 

Tento projekt realizujeme díky podpoře z Operační 
programu Praha – Adaptabilita, který je financován 
z Evropského sociálního fondu již od sprna 2013. 
V roce 2014 probíhaly projektové aktivity naplno. 

Při realizaci vycházíme ze zkušenosti, že v Praze 
je nedostatek pracovních míst pro osoby s různým 
typem znevýhodnění, lidé s duševním onemocněním 
tvoří až 2 % populace a v Praze jejich počet vyšší 
než v celorepublikovém průměru, často jsou pasivní-
mi příjemci různých sociálních dávek a invalidních 
důchodů. Nabídka pracovního uplatnění pro mnoho 
z nich znamená kromě přivýdělku také jedinečnou 
možnost zapojení do sociálního života. 

Osobám z cílové skupiny budou po dobu zapojení do 
programu Přechodného zaměstnávání i programu 
Chráněného zaměstnávání náleží mzdové příspěvky, 
každý získává také individuální podporu pracovního 
konzultanta a pracovního asistenta přímo na místě. 
V průběhu projektu realizujeme odborné kurzy pro 
cílovou skupinu zaměřené na pěstování a komposto-
vání vě městě. Ve spolupráci s partnerskou organi-
zací Greendoors, o. s. bude v rámci projektu vzniká 
metodika vytváření tréninkových míst pro osoby 
se znevýhodněním ve specifickém provozu komu-
nitních zahrad, partnerská organizace pro projekt 

 Duben : 
Vychází kniha Urban gardening, kam jsme 
přispěli nejednou fotografií a také aktuálním 
seznamem komunitních zahrad

zajistila také pracovní konzultantku, která nejdříve 
externě a později již jakou součást týmu zprostřed-
kovává přenos know-how mezi oběma organizacemi 
a zároveň nese zodpovědnost za finální podobu 
metodiky. V projektu bude podpořeno nejméně  
12 osob z cílové skupiny.

V roce 2014 jsme zaměstnali celkem 8 osob na  
tréninkových místech a v roce 2014 tento program  
4 osoby dokončily celý tréninkový program, 2 z nich 
získali zaměstnání na integračních místech a stali se 
z nich naši kolegové. 

Lidé se zkušeností s duševním onemocněním mají 
díky projektu a naší kontinuální činnosti více pří-
ležitostí ke zvýšení kvality života prostřednictvím 
zaměstnávání. Nabízíme více možností uplatnění 
v zahradě od dobrovolnických, před tréninková po 
integrační a stabilní pracovní místa. Navázali jsme 
také dobrou spolupráci s městským úřadem Praha 
11, koncept zahrady Vidimova je od svého počátku 
integrační. Na společenské akce pro veřejnost cíleně 
zveme lidi se zkušeností s duševním onemocněním, 
aby získali přirozenou možnost, jak se zapojit do 
běžného života. Na našich akcích tak často nepozná-
te, kdo je „blázen“ a kdo „zdravý“. 

 REALIZOVANÉ PROJEKTY 
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Lukáš: „Na zahradě mě baví téměř všechno. 
Hlavně sázení květin‚sklízení bylinek a vyrábě-
ní zahradního nábytku z dřevěných palet.“. 



Josef: „Je příjemné vidět věci růst. Pěstování bych doporučil 
komukoli, kdo pracuje v kanceláři, ať už jde o mátu doma za 
oknem, nebo o pronajatý záhon u nás v Kokoze.“

 REALIZOVANÉ PROJEKTY 



 Červenec : 
Otevíráme již druhou zahradu,  

a zůstáváme věrní Jižnímu městu

PROJEKT KOMPOSTÁRNA A ZAHRADA ANEB 
ROCKET DO KAŽDÉ MĚSTSKÉ ZAHRADY 
NEBO PODNIKU 

Běžná domácnost se 4 členy v Praze vyprodukuje 
přibližně 10 kg biologicky rozložitelného komunál-
ního odpadu (BRKO) měsíčně, převážně vytříděný 
bioodpad z kuchyně. Celkově tvoří hmotnostní podíl 
BRKO ve směsném komunálním odpadu (SKO) 
zhruba 40 %. Stále však chybí cílené zaměření na 
centrální části Prahy, kde je hustá bytová zástavba 
a množství vyprodukovaného bioodpadu se zde 
pohybuje kolem 30 kg na osobu za rok. 
Projekt Kompostárna a zahrada, který byl podpořen 
z Operačního programu životní prostředí je inspiro-
ván zahraničními projekty městských kompostáren 
ve Velké Británii (Londýn, Liverpool), je zacílený na 
bytové domy bez zahrad a propojuje myšlenku zpra-
cování bioodpadu s pěstováním ve městě a zaměst-
náváním lidí se znevýhodněním. Předpokládané 
množství zpracovávaných BRO a BRKO při celoroč-

ním provozu zařízení „Kompostárna a zahrada“ je 
do 150 tun, čemuž odpovídá produkce kompostu 
cca 2/3 hmotnosti na vstupu. 
Provoz kompostárny jsme plánovali zahájit právě 
v roce 2014, nicméně nám osud zkomplikovalo 
opakované zamítnutí žádosti o umístění ze strany 
úřadu na Praze 11 a proto jsme se rozhodli hledat 
jinou možnost a získat partnera, se kterým bude 
vztah synergický a dlouhodobě udržitelný. Hledáme 
tedy dále a zamířili jsme do vod firemních partnerů. 
Navázali jsme spolupráci s Výzkumným ústavem 
zemědělské techniky, v. v. i. 



PROJEKT KOMUNITNÍ  
KOMPOSTÁRNA

Díky podpoře rodiny Orlických jsme do týmu zapoji-
li profesionální manažerku, která převzala komu-
nikaci s úřady a připravila veškerou projektovou 
dokumentaci pro spuštění nového kompostovacího 
zařízení. Zároveň jsme spustili lokální komposto-
vací program v zahradě Vidimova a vybavili jsme 
provoz kompostejnery a pro místní obyvatele jsou 
k dispozici nádoby pro sběr bioodpadu a zásoba 
papírových sáčků pro domácnosti na celý rok. 
Projekt nám pomohl ověřit funkčnost modelu pro 
kompostování ve velkém objemu přímo v komunit-
ní zahradě a odhalit bariéry. Manažerka projektu 
s námi zůstala i po jeho ukočení a nadále se tématu 
kompostování v Kokoze věnuje. 

 REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Srpen : 
Rozhovor pro nově vznikající DVTV

TRVALKOVÝ ZÁHON V KOMUNITNÍ  
A MĚSTSKÉ ZAHRADĚ VIDIMOVA

V rámci projektu, který podpořila Nadace Partnerství 
jsme vytvořili dva trvalkové záhony, které slouží jako 
ukázkové záhony přírodního pěstování ve městě 
a inspirace pro další revitalizaci naší, ale i dalších 
komunitních zahrad. Do sázení se zapojili jak míst-
ní, tak naši kolegové z integrační dílny. 



KOKOZA NAŽIVO

Zase jsme to nevydrželi a vyrazili jsme za vámi do terénu! Tradičně jsme se mohli 
potkat na veletrhu Ecoworld, kterého jsme se spolu s našimi partnery zúčastnili již 
po třetí a pomalu se z naší účasti stává tradice. 
Kromě dávky inspirace a praktických informací a novinek, které byly k vidění přímo 
na stánku jsme se podíleli i na doprovodném programu a uspořádali jsme panelo-
vou diskuzi věnovanou fenoménu městských zahrad. Našimi hosty byli Ulitej zá-
hon, KZ Kuchyňka‚Komunitní zahrada ZEBRA, Lesní školka Šárynka. Do realizace 
stánku jsme letos opět zapojili osvědčené partnery jako je Plastia, Agro Natura, 
Semo a nově také JRK nebo Green Decor. 

K vidění jsme byli také na dalších akcích jako je NGO Market, Street food festival, 
Raw fest nebo Dyzajn Market, Life Sciences Festivalu nebo 17. listopadu na korzu 
Národní, také jsme se opakovaně ukázali na farmářském tržišti u OC Arkády.



 REALIZOVANÉ PROJEKTY 

KOMUNITNÍ ZAHRADY  
NA JIŽNÍM MĚSTĚ

Již třetí sezonu jsme prožili v komunitní zahradě 
v KC Zahrada, letos jsme to zvládli bez jakéhokoli 
vnějšího financování a komunita si tak poradila 
sama, velký kus práce odvedl koordinátor Martin. 
V roce 2014 s námi v KC Zahrada pěstovalo celkem 
12 zahradníků a víme, že to maximální možný po-
čet, aby byli všichni spokojení. 
V červenci 2014 otevřela poprvé také naše druhá 
zahrada u městského úřadu ve Vidimově ulici na 
Praze 11. Lidé z Jižního města mají možnost vypěs-
tovat si na malé zahrádce vlastní zeleninu a bylinky, 
kompostovat vlastní organický materiál z domác-
nosti a navázat nové sousedské vztahy, vytvořili 
místo pro setkávání generačně rozličných obyvatel 

anonymního Jižního města, podařilo se nám zapojit 
i úředníky místního městského úřadu, celkem se ve 
zkrácené sezoně zapojilo 7 osob, už nyní evidujeme 
zájemce pro další sezonu a kapacita zahrady ales-
poň 25 zahradníků. Zahrada zároveň slouží jako 
tréninkové a integrační místo pro osoby s duševním 
onemocněním. 
Ačkoli se Kokoza snaží profilovat jako apolitická 
organizace, politika má na naše denní fungování 
faktický vliv a změna na Jižním městě volbách na 
podzim 2014 se skýtá i příslib zajímavé spolupráce 
pro další sezony. Jupí! 

Říjen : 
Díky Nadaci Partnerství jsme osázeli  
trvalkový záhon ve Vidimově



LANDSCAPE

Ve spolupráci s Galerií J. Fragnera jsme na Nákla-
dovém nádraží Žižkov spolu s dalšími komunitními 
zahradami zrealizovali instalaci jedlého balkonu na 
vagoně, projekt vysokoškolských studnetů SPOLU 
na BRKO nám pomohl na vagon umístit dva kom-
postéry a to JORU a vermikompostér. O vagon pečo-
vali po celou sezonu lidé se zkušeností s duševním 
onemocněním. 

KOKOZA KOMUNIKUJE

V roce 2014 jsme pokračovali v publikaci blogových 
příspěvků, celkem jich spatřilo světlo světa 15. 
Podařilo se nám získat skvělého parťáka, Jan Richtr, 
stipendista Fullbrigtova programu nás přes oceán 
od roku 2014 zásobuje zajímavými a inspiratvními 
články z prostředí městských a komunitních zahrad 
v USA. 
Rozeslali jsme celkem 12 newsletterů, počet odběra-
telů každý měsíc roste a na konci roku 2014 dosáhl 
čísla 1355, průměrně si newsletter otevřelo 40% 
těch, kterým přistál v mailu, což je velký úspěch 
a běžné podniky na takto vysokou open rate málo-
kdy dosáhnou. 
Náš web navštívilo v roce 2014 více než 18 000 uni-
kátních uživatelů, což je v průměru 50 osob za den. 
Na Facebooku jsme pokořili hranici 3000 fanoušků. 
Celkem se nám podařilo nasbírat 39 významných 
mediálních výstupů. 

WORKSHOPY A VZDĚLÁVÁNÍ

Během celého roku proběhlo 14 workshopů a to 
v průběhu celé sezony. Začali jsme navrhováním 
jedlých balkonů, teras a dalších ploch ve městech, 
pokračovali jsme zpracováním sklizně, až jsme 
se dostali k podzimní přípravě a zakládání měst-
ských zahrad. Jedním z důležitých témat je pro nás 
kompostování ve městě a tak se není čemu divit, že 
nejúspěšnějším workshopem se stala výroba vermi-
kompostéru, ten jsme museli pro velký úspěch 4x 
zopakovat. Zapojilo se 66 lidí, 12 dorazilo opakova-
ně. Máme skvělé lektory!



KONZULTACE, 
WORKSHOPY PRO FIRMY
Obracíte se na nás s žádostí o konzultaci a proto 
bychom rádi v příštím roce rozšířili tyto služby, 
zároveň chystáme také na míru šité workshopy pro 
firemní zákazníky. Ověřili jsme si, že právě ve spoje-
ní s firmami dokážeme náš dopad lépe škálovat.

DOPAD NAŠÍ ČINNOSTI
Společensky prospěšné podniky se kromě nabízení 
služeb a produktů zaměřují na řešení konkrétních 
společenských a envorinmentálních problémů, i nás 
pálí vybraná témata. Pro rok 2015 jsme se rozhodli 
více pracovat s naším dopadem, zaměříme se na to, 
jak ho s ohledem na finanční udržitelnost dobře 
plánovat a reportovat. 

BIOODPAD  
JE POKLAD
V roce 2014 jsme opět neodolali a podali jsme 
projektovou žádost o podporu aktivit propagujících 
kompostování ve městě. Byli jsme úspěšní a díky 
podpoře z programu Fondu pro nestátní neziskové 
organizace budeme se v sezoně 2015–2016 věnovat 
rozvoji třídění organických zbytků na území našeho 
krásného hlavního města. Zaměříme se na mapo-
vání bariér a motivací ke kompostování ve městě, 
budeme inspirovat a motivovat ke kompostování ve 
městě a přineseme praktické pomůcky, které pod-
poří všechny, kteří se rozhodnou ve městě kompos-
tovat. Náš projekt s parádním názvem „Bioodpad je 
poklad“ byl podpořen grantem z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

KOMUNITNÍ ZAHRADA 
VIDIMOVA ŽIJE! 
Cílem projektu je zvýšit informovanost o zahradě 
a možnostech, které nabízí a zároveň vytvořit záze-
mí pro setkávání různých cílových skupin jako jsou 
lidé s duševním onemocněním, senioři, maminky 
s dětmi a úředníci městské části při společném 
pěstování a kompostování. Držte nám palce, ať nám 
to s podporou T-Mobile a výzvy Mluvme spolu vyjde. 
nových funkcí, těšíte se? My moc! 
štejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

 PLÁNY PRO  
 SEZONU 2015  

Listopad : 
Náš stánek na Národní třídě inspiroval  
Tomáše Baldýnského k sepsání článku  
Zkompostovaná revoluce 



P R A H A

České  
Budějovice

Praha

Most

Chomutov

Turnov

Olomouc

Havířov

Brno

Plzeň

Komunitní zahrada 

Zelený balkón 

Střecha nebo vnitroblok 

Komunitní kompostér 

Domácí kompostér

MAPA KOMUNITNÍCH  
ZAHRAD A KOMPOSTÁREN
Zdánlivě malý projekt s velkým dopadem je mapa 
komunitních zahrad a kompostáren a dalších míst 
ve městech po celé České, ale i Slovenské republi-
ce, kde se aktivně pěstuje a kompostuje. Od jejího 
spuštění v září roku 2013 se zde do doby vydání této 
výroční zprávy registrovalo více než 120 projektů, 
počet se oproti loňskému roku navýšil dvakrát. 
Cílem mapy je jednak nabídnout lidem přehled 
všech aktuálních projektů a zároveň motivovat její 
návštěvníky k vlastním iniciativám. 
Součástí mapy jsou i majitelé domácích vermikom-
postérů, kteří bezplatně nabízejí dalším zájemcům 
o tento typ zpracování bioodpadu násadu žížal 
a v roce 2014 dostaly stovky žížal nový domov. 
V roce 2015 by měla mapa dostat nový kabátek 
a kupu nových funkcí, těšíte se? My moc! 



ROMAN BOJKO 
konzultant

VÍTEK BRODSKÝ 
realizace workshopů

KLÁRA GOLOVÁ  
účetnictví

LENKA HNIDÁKOVÁ  
členka správní rady

MARTIN HRUBAN 
koordinátor komunitní zahrady

JANA JAKLOVÁ  
kompostování

TEREZA KLENOROVÁ  
stážistka

PETRA KLINGEROVÁ  
členka dozorčí rady

LINDA KLVAŇOVÁ  
koordinace prodejních stánků

ROMAN KOCEK   
pracovní asistent

ADÉLA KUBÍČKOVÁ   
členka správní rady 

TEREZA KVÍTKOVÁ   
členka správní rady

DANA LEISSOVÁ  
koordinace workshopů

LUCIE MATOUŠKOVÁ LANKAŠOVÁ  
zakladatelka, ředitelka 

MÍŠA NOSKOVÁ  
pracovní konzultantka

VÁCLAVA PARKÁNOVÁ  
PR specialistka

ALŽBĚTA ŠKODOVÁ 
kompost mentor

HONZA PÁV  
radí firmám, aby se neztratily  
nejen na internetu

PETR PLÍVA  
člen dozorčí rady

RADKA POKORNÁ  
workshopy a realizace

KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ   
koordinace komunitní zahrady ve Vidimově

KRISTINA REGALOVÁ   
zakladatelka, předsedkyně správní rady

ALŽBĚTA ŠKODOVÁ   
kompost mentor

PETR VÍTEK   
předseda dozorčí rady

LUDĚK VOMÁČKA   
člen správní rady

MARTIN ŽAMPACH    
člen správní rady

KRYŠTOF PROCHÁZKA    
grafický design

KATKA KUBÁNKOVÁ    
grafický design

 LIDÉ V KOKOZA, o. p. s. 



 PARTNEŘI V ROCE 2014 

 KOKOZA V ČÍSLECH 

Naše finanční výsledky ukazují, že hlavním zdrojem příjmů byly, podobně jako 
v roce 2013 především provozní dotace a přijaté dary, které společně tvoří téměř  
76 % výnosů. Částečnou závislost organizace na grantových příspěvcích a darech 
se v roce 2014 povedlo snížit zvýšením absolutní výše výnosů z tržeb, a to o více 
než 100 tis. Kč oproti roku 2013. Tohoto výsledku jsme dosáhli především díky 
nárůstu tržeb z workshopů, poskytování konzultací ale zejména díky organizaci 
tzv. pop-up zahrad. Diverzifikace příjmů je i nadále důležitým cílem organizace 
a na jeho dosažení pracujeme především posílením současných zdrojů příjmu, 
lepší plánování. 

F O R M A A T

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 
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