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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.

Před pěti lety vykvetla myšlenka, vznikl obraz  
v mysli a začala cesta, ještě chvíli to pak trvalo,  
než se příběh rozběhl naplno. Od té doby se stále 
něco děje a je to tak dobře. Rok 2015 přinesl velké 
změny a dokázal, že Kokoza je udržitelný podnik. 
Co se to vlastně všechno dělo? 

Ukončili jsme realizaci velkého projektu, který nám 
pomohl rozjet integrační dílnu, ta v současné době 
zaměstnává čtyři kolegy a kolegyně se zkušeností 
s duševním onemocněním a podíllí se na realizaci 
komunitních projektů i komerčních zakázek. 

Kokoza směřuje k finanční nezávislosti a každým 
rokem posiluje příjmy z komerčních zakázek.  
Projekty financované z veřejných i soukromých 
zdrojů jsou ale stále důležitou součástí našeho fi-
nancování a často nám pomáhají nastartovat změnu 
a jsou investicí, kterou dlouhodobě zhodnocujeme. 
Proto jsme hned vzápětí naskočili do realizace 
nového projektu, ten nám na základě informací 
od cílové skupiny pomáhá lépe komunikovat téma 
kompostování ve městě, na jaké výstupy se můžeme 
společně těšit? Nakoukněte na úplný závěr výročky. 

Začali jsme aktivně používat metodiku result chain 
a pro každou strategickou oblast jsme vytvořili 
vlastní result chain, ten obsahuje definici spole-
čenského problému a návrh jeho řešení, dopad na 
celospolečenské úrovni, očekávané krátkodobé 
i střednědobé výsledky, které chceme dosáhnou 

skrze konkrétní produkty a služby. Zní to možná 
komplikovaně, ale důležitá je optika, kterou nám 
resultchain přináší. Pomáhá nám vyvíjet takové 
produkty a služby, které mají reálný dopad jak na 
jednotlivce, tak na změny na celospolečenské  
úrovni. Jsme na začátku a učíme se, věřím ale,  
že to byla dobrá volba a těším se na práci, která nás 
čeká. Jak se nám daří s dopadem pracovat můžete 
posoudit při čtení již této výroční zprávy, více změn 
pak přijde v té příští. 

Za každým naším produktem nebo službou stojí 
konkrétní lidé, jsou esencí toho, jaká Kokoza je 
a kam kráčí. Každý jsme jiný, ale hledíme stejným 
směrem. Právě result chain nám pomáhá sladit krok 
a v době turbulencí je to nesmírně důležité. Přivítali 
jsme v týmu nové tváře a někteří se rozhodli vyrazit 
do světa nebo změnit lokál. Ta hlavní lidská změna 
přišla na podzim. Přivedla jsem na svět nový život, 
přesunula jsem se do svého soukromého vesmíru, 
předala jsem část své práce a od té doby pozoruji 
dění v Kokoze více na dálku. V hlavě mi víří mnoho 
otázek a zažívám zvláštní pocity, je to kombinace 
klidu, zvědavosti, strachu i nejistoty. Dokážu vedení 
plně předat do jiných rukou a nechat věci plynout, 
i když nebudou tak, jak bych si přála? Udrží si tým 
vizi, se kterou jsme Kokozu zakládali? Jaká bude 
Kokoza za dva, tři, pět, deset let? 

Držte nám palce!

Lucie Matoušková Lankašová 
zakladatelka a ta, která řídí tu divočinu

 ROSTEME 

Únor 
Zorganizovali jsme setkání městských zahradníků 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 2015 Kokoza, o. p. s. provozovala doplňkovou 
činnost v oblasti služeb a prodeje produktů.

 ČINNOST KOKOZA, o. p. s. 

NÁŠ DOPAD V ROCE 2015

PĚSTOVÁNÍ 
 

  Připravili jsme 19 workshopů pro veřejnost,  
na které přišlo 161 lidí 

  Integrační dílna vyrobila 60 vyvýšených záhonů 
z toho 16 pro poskytovatele sociálních služeb 
a jejich klientky a klienty

  Vytvořili jsme 10 „jedlých“ záhonů ve veřejném 
prostoru na Praze 11

KOMPOSTOVÁNÍ

  Na workshopech si noví nadšenci vyrobili  
94 vermikompostérů, znamená to až  
o 10 000 kg bioodpadu, který neskončí  
na skládce nebo ve spalovně, méně! 

  Plácli jsme si s Lifefoodem a ubytovali jsme 
u nich Rocket

  Odpověděli jsme na 66 kompostovacích dotazů

ZDRAVÁ KOMUNITA 
 

  Máme 4 zaměstnance se zkušeností s duševním 
onemocněním

  Poskytli jsme pracovní trénink  
4 dobrovolníkům, kteří mají zkušenost 
s duševním onemocněním 

  Metodika poskytování pracovního tréninku 
a spolupráce s lidmi s duševním onemocněním 
má 43 stran

  Naše komunitní zahrady měly celkem 39 členů 
a členek, kteří si přímo ve městě pěstují vlastní 
potraviny

Březen
S naším vermikompostovacím workshopem  
jsme vycestovali do Český Budějovic



I přesto, že jsme se již při zakládání naší organizace  
rozhodli nespoléhat se pouze na dotační programy  

a hledáme proto od začátku udržitelné modely financování, 
ani v roce 2015 jsme neodolali  
a vrhli se do několika projektů,  

které nám pomáhají zvyšovat dopad  
našich aktivit. 

 REALIZOVANÉ OBECNĚ  
 PROSPĚŠNÉ PROJEKTY S VEŘEJNOU  

 NEBO SOUKROMOU PODPOROU



KOMUNITNÍ ZAHRADA: BEZPEČNÉ MÍSTO 
PRO TRÉNINK A PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ 
OSOB SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM  
ONEMOCNĚNÍM 

Při realizaci jsme vyšli 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 pasivními 
příjemci různých sociálních dávek a invalidních 
důchodů. Nabídka pracovního uplatnění pro mnoho 
z nich znamená kromě přivýdělku také jedinečnou 
možnost zapojení do sociálního života.  
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, 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 nepoznáte,  
kdo je „blázen“ a kdo „zdravý“. 

Projekt byl zahájen v srpnu 2013 a úspěšně reali-
zován až do jeho plánovaného ukončení v dubnu 
2015. A jak realizace probíhala?

Za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 
23 osob, což je o 13 osob více, než bylo původně 
plánováno, programem Přechodné zaměstnávání 
prošlo celkem 9 osob, do programu Integrační pra-
covní místa jsme úspěšně umístili a zapojili 2 osoby 
z cílové skupiny. V rámci projektu bylo realizováno 

celkem 10 workshopů pro osoby s duševním one-
mocněním, dokonce jsme původně plánovaný počet 
překročili o 2 workshopy, zároveň jsme v průběhu 
realizace nabídli další vzdělávací aktivity – exkurze 
a to celkem 5. 
 
V rámci realizace projektu bylo zakoupeno speciál-
ní nákladní kolo, které cílová skupina využívá pro 
pracovní trénink i v rámci integračních pracovních 
míst a námořní kontejner, který slouží jako zázemí 
pro osoby z cílové skupiny po celou dobu realizace 
projektu na pozemku zahrady Vidimova.
 
Během projektu byla vytvořena metodika a infor-
mační materiál o zahradě a Kokoza, o. p. s. a pracov-
ní manuály pro osoby z cílové skupiny. Metodiku 
jsme vytiskli a najdete ji také online na našem webu 
www.kokoza.cz.
 
Během realizace jsme narazili na některé překážky, 
které realizaci negativně ovlivnily, s tímto nepřízni-
vým faktem jsme se ale díky úzké spolupráci s part-
nery a především se zástupci MČ Praha 11 dokázali 
vyrovnat. Dalším úskalím provozu komunitní zahra-
dy je zimní období, kdy jsme opakovaně zaznamena-
li snížený objem práce pro cílovou skupinu, na tento 
fakt jsme zareagovali vytipováním vhodných aktivit 
pro zimní období a nabídkou vzdělávacích kurzů 
zaměřených na zimní výrobní aktivity.
 

Celková výše dotace je 1 908 239‚28 Kč

 REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 

Duben
Tradičně jsme nemohli chybět na Ecoworld 2015

Společně se Slow Food Youth Network Prague jsme vyrobili 
5000 seedbomb

24. dubna jsme zahájili další sezonu



 REALIZOVANÉ PROJEKTY 

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 v roce 
2014, nicméně nám osud zkomplikovalo opakované 
zamítnutí žádosti o umístění ze strany úřadu na Pra-
ze 11 a proto jsme se rozhodli hledat jinou možnost 
a získat partnera, se kterým bude vztah synergický 
a dlouhodobě udržitelný. Rok 2015 jsme věnovali 
hledání vhodného partnera a zamířili jsme do vod fi-
remních partnerů. Heuréka, máme ho a v roce 2016 
to konečně spustíme! Už bylo na čase. 

BIOODPAD JE  
POKLAD 

V roce 2015 získal podporu projekt Bioodpad je po-
klad s celkovým rozpočtem 911 499‚00 Kč. Radost 
je to je hned od začátku dvojnásobná, jsme v čele 
podpořených projektů a cítíme velkou zodpověd-
nost, aby vše klaplo na jedničku. 
V rámci projektu vzniknou v roce 2016 skvělé věci 
jako je diář městského kompostáře a pěstitele nebo 
multifukční info sáčky, které je možné využít i pro 
sběr organických zbytků. Těšíme se na infografiku 
pro nerozhodné kompostáře, manuál pro ty, co se 
rozhodli, ale neví jak na to a příklady dobré praxe, 
které inspirují k akci. Veškeré výstupy budeme tvořit 
tak, aby byly jednoduché a srozumitelné těm, pro 
které je tvoříme a právě proto, jsme ze všeho nejdří-
ve vyrazili do terénu.
Realizace vypukla v dubnu a na začátku jsme se pus-
tili do výzkumu metodou Human Centred Design. 
Výstupy výzkumu nám pomáhají nejen při realizaci, 
ale i v dalším rozvoji oblasti kompostování a našich 
aktivit. V rámci projektu si užíváme i spolupráci 
s firemními profíky, zapojili jsme Honzu a Mateze 
z oblíbených Love Brand nebo tým Idea Sense. 

Díky projektové aktivitě budování kapacity organi-
zace pracujeme také na inovaci našeho webu, bude 
famózní! 

Celková výše dotace je 820 349‚00 Kč

INTEGRAČNÍ  
DÍLNA

Jak jste se dočetli výše, v dubnu roku 2015 jsme úspěš-
ně ukončili projekt Komunitní zahrada: Bezpečné 
místo pro trénink a pracovní začlenění osob se zku-
šeností s duševním onemocněním, který nám pomohl 
integrační dílnu rozjet. U zaměstnávání, pracovního 
tréninku a spolupráce s dobrovolníky se zkušeností 
s duševním onemocněním jsme ale podle plánu zůstali. 
V roce 2015 jsme vytvořili 4 stabilní pracovní místa 
s duševním onemocněním a poskytli pracovní trénink 
4 dobrovolníkům. V květnu jsme se vrhli do spolupráce 
s úřadem práce a v rámci dohody o zřízení chráněných 
pracovních míst jsme vymezili celkem 6 pracovních 
míst pro pomocné zahradníky. 

Během sezony pracují zaměstnanci z Integrační dílny 
na externích realizacích. Pod vedením vedoucího a zá-
roveň pracovního asistenta realizují nejen komerční 
zakázky, ale také osazování veřejných ploch ve spolu-
práci s městskými částmi či neziskovými organizacemi. 
V rámci pracovního tréninku navštěvuje Integrační 
dílna například další komunitní zahrady a vypomáhá 
v začátku či při konci zahradnické sezony, kdy je práce 
nejvíce. V zimě pak Integrační dílna vyrábí vyvýšené zá-
hony na míru a drobné vybavení na zahrady. V během 
roku 2015 jsme vyrobili 60 vyvýšených záhonů např. 
pro Kolpingův dům, do soukromých zahrad apod.

V roce 2015 získala integrační dílna podporu 5000 Kč 
od sociálního a zdravotního odboru  
MČ Praha 11, máme tak brusku a vrtačku,  
které slouží k výrobě a sestavování vyvýšených  
záhonů. 

Na financování integrační dílny se podílí také úřad práce, 
v roce 2015 jsme získali podporu ve výši 91 185 Kč. 

ROCKET SI SMLSNE NA ORGANICKÝCH 
ZBYTCÍCH V RAW A BIOKVALITĚ 

 

V roce 2015 se naším partnerem pro umístění 
a provoz prvního zařízení Rocket v České republice 
stali parťáci z Lifefoodu. Lifefood v rámci své výroby 
myslí a chová se ekologicky a společenská zodpověd-
nost je proně hlavně o činech. Během léta a podzimu 
jsme připravili zázemí pro Rocket. Vybetonovali 
plochu pro umístění zařízení, vyrobili uzamykatel-
ný přístřešek, schůdky umožňující snadný přístup 
k násypce Rocketu a Rocket usadili na své nové 
místo a na konci roku bylo vše připravenospuštění 
provozu. Dále jsme pracovali na získání povole-
ní k provozu zařízení, tak abychom naplnili náš 
projektový záměr. Usilovně hledáme partnera i pro 
druhou raketu. 

Celková výše dotace je 1 606 500 Kč. 

 REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Květen
Poprvé jsme ukázali, že kompostování  
je sexy na Prague Food Festival 

Plácli jsme si s Úřadem práce a oficiálně zaměstnáváme více,  
než 50 % osob se znevýhodněním



KOMUNITNÍ ZAHRADA VIDIMOVA ŽIJE!

V zahradě to v roce 2015 žilo a zapojilo se 28 komu-
nitních zahradníků. Ti pěstovali ve svých vyvýšených 
záhonech převážně sezonní zeleninu a bylinky 
a hlavně obligátní sousedské vztahy. Lidé si aktivně 
vzájemně zalévali záhony nebo si vyměňovali si 
sazenice. Většina se zapojila také do dobrovolných 
aktivit jako je sekání trávy, pletí trvalkového záho-
nu, úklid zahrady. 
V říjnu proběhlo zakončení zahradnické sezony, 
při kterém jsme vysazovali malinový živý plot podél 
plotu zahrady a sladké plody si může utrhnout i ko-
lemjdoucí. Rádi bychom tak inspirovali k tomu, aby 
i ostatní vysazovali další jedlé keře na více místech 
Jižního města a sami jsme se do toho pustili aktivně 
i mimo zahradu. Časem by tak mohlo vzniknout 
částečně jedlé město, kdy si jedinec na cestě z práce 
s chutí utrhne zralou malinu, ostružinu, borůvku. 
Průběžně provádíme rekonstrukci zázemí zahrady 
a v roce 2015 jsme odstranili nevyhovující malé 
umyvadlo a nahradili jej novým dřezem a dřevěnou 
deskou, na které se dá pohodlně připravovat napří-
klad občerstvení pro zahradní akce. 
 Koncept zahrady Vidimova je od svého počátku in-
tegrační. Lidé z komunity, kteří společně pěstují na 
zahradě ve vyvýšených záhonech ví, že část našich 
zaměstnanců, jsou lidé se zkušeností se schizofrenií. 
Potkávají se společně každý čtvrtek na brigádách na 
zahradě. Komunita je tak přirozeně propojená. Lidé 
různého věku a různých zkušeností se potkávají na 
zahradě, vyměňují si recepty na koláč či sazenice ze 
záhonů. Také na společenské akce pro veřejnost cíle-
ně zveme lidi se zkušeností s duševním onemocně-
ním, aby získali přirozenou možnost, jak se zapojit 
do běžného života.

S realizací projektu nám pomohl T-Mobile v první fázi 
částkou 100 000 Kč. 

 REALIZOVANÉ PROJEKTY 

KOMUNITNÍ ZAHRADA V KC ZAHRADA

Čtvrtá sezona v komunitní zahradě v KC Zahrada 
byla zahájena výměnou koordinátorů. Martin už 
neměl tolik času a tak organizaci převzala Martina. 
Bohužel sezona byla poznamenaná tím, že se v prů-
běhu sezony pár členů odstěhovalo a nenahlásilo to, 
takže občas byly zahrádky ve vedru nezality. Celkem 
zahradničilo 11 zahradníků a 1 členka pouze kom-
postovala. 

ZELENÉ JIŽNÍ MĚSTO

Rádi se necháme inspirovat a město Todmorden 
a projekt Incredible Edible je prostě ohromná inspi-
race. a proto říjen patřil záhonům pro komunitu na 
Praze 11. Celkem jsme vytipovali, osadili a označili 
10 míst v blízkosti našich komunitních zahrad a za-
jistili jsme ve spolupráci s místními občany a lidmi 
s duševním onemocněním průběžnou péči. A tak na 
Praze 11 vyrostl záhon „Ke grilu“, „Ovocný pohár“, 
„Na čaj“.

Jižní město jsme osadili s podporou MČ Praha 11,  
která investovala 30 000 Kč. 

EDUKAČNÍ STÁNKY – PROSTOR PRO PROPA-
GACI MĚSTSKÉHO KOMPOSTOVÁNÍ A PĚS-
TOVÁNÍ

Projekt navazuje na Bioodpad je poklad a osvětovou 
kampaň Chceme vaše šlupky (www.chcemevase-
slupky.cz) a využívá informace z mapy míst, kde se 
kompostuje a pěstuje. Vybrali jsme příklady dobré 
praxe, které prezentujeme osobně veřejnosti ve 
srozumitelné a stravitelné podobě. Díky podpoře 
Magistrátu hlavního města Prahy jsme v roce 2015 
vyrazili do terénu a měli možnost oslovit desítky ti-
síc osob a s několika stovkami mluvit osobně. V roce 
2015 jsme odpověděli na 66 mailových a několik 
desítek telefonických dotazů. Vyrazili jsme i do 
terénu a potkat jsme se mohli na jedno i vícedenních 
akcích, začtěte se o pár řádků níže, kam jsme to 
vlasně vyrazili. 

Magistrál hlavního města Prahy nám v roce 2015  
přispěl 200 000 Kč. 

LABORATOŘ NADACE VODAFONE

Laboratoř podpořila vývoj naší mapy míst, kde se 
kompostuje a pěstuje ve městě. V mapě její návštěv-
níci naleznou místa v České republice, kde se to 
zelená, kde někdo pěstuje voňavá rajčátka, bylinky, 
přehazuje kompost či kompostuje se žížalami přímo 
v domácnosti. Mapa skvěle funguje jako nástroj 
k šíření vermikompostování v celé zemi. 
V průběhu Laboratoře dostala naše Jana podporu 
při práci na vylepšení mapy. Jana se pilně účastnila 
workshopů, spolupracovala s mentory a ověřovala 
různé nápady na vylepšení. Postoupili jsme přes prv-
ní výběrové kolo a získali finanční odměnu, druhé 
kolo se nám již nepodařilo probojovat mezi finalisty, 
i tam ale byla účast v něm velkým přínosem. Úpěšná 
prezentace dala totiž impuls pro inovaci obchodních 
nabídek za jednotlivé oblasti, kterým se Kokoza 
věnuje.

Díky perfektní symbióze grantu podpořeného od 
FNNO, je výstupem podpory vylepšená mapa míst, 
kde se pěstuje a kompostuje, která inspiruje a moti-
vuje a pomáhá. 

Získaná finanční odměna je 15 000 Kč.

KOKOZA NAŽIVO

Nechyběli jsme na tradičním Ecoworldu, vyrazili 
jsme na Rawfest nebo se poprvé prezentovali na Pra-
gue Food Festivalu. Navštívili jsme ale i jiná netradič-
ní místa. Třeba Veggie Náplavku, sousedský dvorek 
nebo bál. Čtěte dál:)

Ochutnat naše plody naší práce a seznámit obyvateli 
z okolí obchodu Bez obalu na Praze 2 a poradit jim, 
jak mohou i ve městě kompostovat, jsme vyrazili 
na sousedskou večeři pořádanou orgazanizací Bez 
obalu. Betonový dvorek jsme proměnili v zelenou 
zahrádku v létě 2015. Na podzim jsme si užili třeba 
dýňovou polévku. A navázali nové kontakty, které 
už teď přináší své ovoce, ještě lépe, kompostér na 
Prahu 2.

V listopadu jsme přijali nabídku účastnit se bálu 
Obchodní komory. S sebou jsme vzali vermikompos-
tér, který byl ještě ve fázi testování. Účastníci plesu, 
se zajímali více o hudbu, tanec a jídlo a možná právě 
proto tak nikdo nepoznal, že ta designovka na bílém 
ubruse je vermikompostér!

Do realizace stánků jsme letos opět zapojili osvědče-
né partnery jako je Plastia, Agro Natura, JRK nebo 
Green Decor.

Červen
Užili jsme si i ze žížalami Raw Fest





 REALIZOVANÉ PROJEKTY 

WORKSHOPY A VZDĚLÁVÁNÍ

V průběhu celé sezony jsme nabídli celkem  
19 workshopů, na které dorazilo celkem 161 lidí. 
Začali jsme navrhováním jedlých balkonů, te-
ras a dalších ploch ve městech, pokračovali jsme 
zpracováním sklizně, až jsme se dostali k podzimní 
přípravě a zakládání městských zahrad. 
Jedním ze srdečních témat je pro nás kompostování 
ve městě a tak se není čemu divit, že nejúspěšnějším 
workshopem roku 2015 se stala výroba vermikom-
postéru, ten jsme museli pro velký úspěch zopako-
vat dokonce devětkrát. 

2.2., 16.2., 2.3. Výroba vermikompostéru

7.3.   2× Výroba vermikompostéru  
v Českých Budějovicích

11.3.    Balkon k nakousnutí

30.3.    Kámoši v květníku

11. 4.   Balkon k nakousnutí – prakticky

25. 4.   Výprava za medvědím česnekem – workshop 
pro fanoušky

4. 5.   Výroba vermikompostéru

11. 5.   Jak udělat maximum pro co nejlepší úrodu – 
substrát je základ!

2. 6.   Výroba domácího vermikompostéru

3. 6.   Vše, co jste potřebovali vědět o záhonech  
ve městě a báli jste se zeptat

18. 6.   Pečovat a hnojit

13. 7.   Sklidit, usušit, zavařit nebo zamrazit?

3. 9.   Výroba vermikompostéru

15. 10.   Výroba vermikompostéru

9. 11.   Včely ve městě

11.11.   Zakládáme městskou zahradu

JEDLÁ ZAHRADA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Jsme hrdými členy Asociace společenské odpověd-
nosti a společně s nimi a charitativním projektem 
Girls and Business jsme přetvořili zahradu v azylo-
vém domě Kolpingův dům. Matky s dětmi tam získa-
li možnost pěstovat v našich vyvýšených záhonech 
a úroda byla velká. Do osazování se zapojili topma-
nageři malých i velkých firem v rámci akce Social 
Impact Networking.

KOKOZA KOMUNIKUJE

V roce 2015 jsme pokračovali v publikaci blogových 
příspěvků, celkem jich spatřilo světlo světa 14.  
Ve spolupráci jsme pokračovali s Janem Richtrem, 
stipendista Fullbrigtova programu nás přes oceán 
od roku 2014 zásobuje zajímavými a inspirativními 
články z prostředí městských a komunitních zahrad 
v USA. Na palubu jsme přibrali i Terezu Klenorovou, 
která nám poslala spousty zajímavých informací 
o společensky prospěšném podnikání z Francie. 
Rozeslali jsme celkem 12 newsletterů, počet odběra-
telů každý měsíc roste a na konci roku 2014 dosáhl 
čísla 1774, průměrně si newsletter otevřelo 30% 
těch, kterým přistál v mailu, což je o 10% méně,  
než v předchozím roce, i přesto je open rate poměr-
ně vysoká. 

Náš web navštívil stejný počet unikátních uživatelů 
jako v předchozím roce a to téměř 18 000, což je 
v průměru 50 osob za den. Na Facebooku jsme poko-
řili hranici 4000 fanoušků. Celkem se nám podařilo 
nasbírat 39 významných mediálních výstupů.

Letos jsme si vyzkoušeli a zase opustili koncept 
členství, díky kterému měli naši fanoušci možnost 
zvýhodněného vstupu na naše akce i partnerské 
akce, pro členy jsme uspořádali dokonce speciální 
vycházku. Členství využilo jen 5 lidí v dalším roce 
ho nabízet nebudeme. Experiment to byl ale pěkný, 
třeba se k němu zase vrátíme. 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST POSILUJE 

V roce 2015 se podařilo navázat užší spolupráci s vý-
znamnými firemními partnery, vytvářeli jsme jedlé 
vnitrobloky nebo vyráběli seedbomby na zakázku. 
Stali jsme se partnery několika veřejně financova-
ných projektů v roli dodavatele. A komerční zakázky 
se nám v podařilo navýšit téměř na dvojnásobek. 
Mrkněte se na konkrétní realizace. 

VÍCE UDRŽITELNOSTI S IKEA 

Spolupráce s týmem v IKEA byla od začátku 
ohromná radost, začali jsme medailonky pro pěstite-
le začátečníky, pokračovali jsme časosběrem a v létě 
jsme připravili workshop na tiskové konferenci 
k uvedení nového katalogu. Pro příští rok se už rýsu-
jí další projekty s mezinárodním přesahem. 

 

PĚSTUJEME PROSTOR V ESET-HELP

Eset-help je poskytovatel sociálních služeb a společ-
ně sdílíme touhu po lepším zapojení osob s dušev-
ním onemocněním do společnosti a také působiš-
tě – Jižní město. Organizace sídlí v bývalé mateřské 
školce uprostřed Jižního města a uvnitř budovy mají 
atrium. Atrium a jeho okolí jsme s společně s klienty 
oživili a začali pěstovat v našich vyvýšených záho-
nech. Prostoru pro revitalizaci se v zahradě nabízí 
mnohem více a my se těšíme, co přinese rok 2016! Červenec

Vysadili jsme toho hodně (v) Bezobalu



P R A H A

České  
Budějovice

Praha

Most

Chomutov

Turnov

Olomouc

Havířov

Brno

Plzeň

INTERNÍ PROCESY
Rosteme a je nutné zamakat na profesionalizaci, 
interních procesech a projektovém řízení. Doted 
držela hodně informací v hlavně Lucie a ta, jak jste 
se dočetli v úvodu, má úplně jiné starosti. 

BIOODPAD JE POKLAD
V roce 2015 jsme se zaměřili na mapování bariér 
a motivací ke kompostování ve městě a v roce 2016 
ukážeme spousty nových produktů, které budou ne-
jen inspirovat, ale předevšíma motivovat ke kompo-
stování ve městě. Informační a propagační materiály, 
nový web nebo mapa komunitních zahrad. Oprášíme 
také nabídku pro firemní parťáky. Juch! 

SPOLUPRÁCE  
S FIRMAMI
Neznáme slovo zakázník ani klient. Veškerou spo-
lupráci s firmami realizujeme formou partnerství, 
které je prospěšné pro všechny zapojené strany, 
v našem případě je to v první řadě životní prostředí 
nebo znevýhodnění lidé, které zaměstnáváme a pak 
samozřejmě partner i my. S firmami jsme už něco 
zažili, chceme toho ale zažít více a zvýšit objem 
zakázek i dopadu.

STABILITA  
INTEGRAČNÍ DÍLNY 
Dílna nám přináší radost, ale také starosti. Pravidel-
ně ji v zimních měsících musíme dotovat z vlastních 
zdrojů, což brzdí další rovzoj celého podniku. V roce 
2016 tak potřebujeme posílit model financování 
a stabilizovat příjmy dílny. 

Komunitní zahrada 

Zelený balkón 

Střecha nebo vnitroblok 

Komunitní kompostér 

Domácí kompostér

 CO PLÁNUJEME PRO SEZONU 2016?  

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 282 projektů, 
každý rok se jejich počet zvojnásobí. Cílem mapy 
je nabídnout lidem přehled všech aktuálních míst, 
kde se kompostuje a pěstuje a zároveň motivovat její 
návštěvníky k vlastní aktivitě. Součástí mapy jsou i 
majitelé domácích vermikompostérů, kteří bezplat-
ně nabízejí dalším zájemcům násadu žížal a v roce 
2015 dostaly stovky žížal nový domov. V roce 2015 
dostala mapa nový kabátek a kupu nových funkcí,  
v roce 2016 se chceme soustředit na její další rozvoj. 

Srpen
Když šel do světa nový katalog IKEA,  
byli jsme u toho i s našimi workshopy 



ROMAN BOJKO 
konzultant

VÍTEK BRODSKÝ  
realizace workshopů

JANA DUŠKOVÁ 
účetnictví

LENKA HNIDÁKOVÁ 
členka správní rady

MARTIN HRUBAN 
koordinátor komunitní zahrady v KC Zahrada

JANA JAKLOVÁ 
garantka oblasti kompostování

MARKÉTA ZÁBOJNÍKOVÁ 
stážistka

ROMAN KOCEK 
pracovní asistent

ADÉLA KUBÍČKOVÁ 
členka dozorčí rady

TEREZA KVÍTKOVÁ 
členka správní rady

MARTINA MASAŘÍKOVÁ 
koordinace komunitní zahrady 

v KC Zahrada a administrativa

LUCIE MATOUŠKOVÁ LANKAŠOVÁ 
zakladatelka, ředitelka

MÍŠA NOSKOVÁ 
pracovní konzultantka,  
garantka oblasti zdravá komunita

VÁCLAVA PARKÁNOVÁ 
PR specialistka

HONZA PÁV 
radí firmám, aby se neztratily nejen na internetu

PETR PLÍVA 
člen dozorčí rady

RADKA POKORNÁ 
workshopy a realizace, garantka oblastí pěstování

KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ 
koordinace komunitní zahrady ve Vidimově

KRISTINA REGALOVÁ 
zakladatelka, předsedkyně správní rady

PETR VÍTEK 
předseda dozorčí rady

KRYŠTOF PROCHÁZKA  
grafický design

KATKA KUBÁNKOVÁ  
grafický design

Přepočtené úvazky v roce  
k 30. 12. 2015:  

 LIDÉ V KOKOZA, o. p. s.  NA ZELENĚJŠÍ A JEDLEJŠÍ PRAZE V ROCE 2015 SPOLEČNÝMI SILAMI PRACOVALI: 

Kokoza vzkvétá a sílí. Baví nás principy svobodných 
firem a proto rosteme trochu organicky. I přesto 
nebo právě proto jsme si v roce 2015 trochu pohráli 
se strukturou řízení tak, aby v ní měli lidé dostatek 
svobody, ale také jasné zodpovědnosti a obě zakla-
datelky se mohly pozorně věnovat svým ratolestem. 
Mimojiné jsme vybrali z našich řad garantky, které 
zodpovídají za rozvoj naších klíčových oblastí, kte-
rými jsou kompostování, pěstování a zdravá komu-
nita. V péči o každou z oblastí a především o to, aby-
chom vytvářeli reálný dopad a zároveň byli finančně 
soběstační pomáhá garantkám result chain. 

MÁME RÁDI STUDENTY I STÁŽISTY! 

Komunitní zahrady a pěstování jsou trendy, kom-
postování je sexy a spolupráce s lidmi s duševním 
onemocněním vám rozšíří obzory. To už se ví i mezi 
studenty a díky tomu jsme během celého roku ak-
tivně spolupracovali se stážisty a studenty. Poskytli 
jsme 7 rozhovorů pro bakalářské či diplomové práce 
a přivítali nepočítaně studentů v našich komunit-
ních zahradách. 

Celý rok jsme měli v týmu plnohodnotnou členku 
týmu, stážistku Markétu, která nám pomáhala v te-
rénu pracovní asistencí našim pomocným zahradní-
kům a pomáhala rozvíjet naše projekty.

SDÍLÍME NAPŘÍČ EVROPOU

Ve spolupráci s Evropskou rozvojovou agenturou 
jsme v poskytli stáž dvěma kolegyním z Itálie. Strávi-
ly s námi krásných 14 dní, ve kterých měly možnost 
podívat se na exkurze na komunitní zahrady Zelená 
Smetanka, Kompot a Kuchyňka. Společně s námi 
pracovaly v KZ Vidimova a na rozloučenou navštívily 
s Integrační dílnou Botanickou zahradu. Míša v rám-
ci této spolupráce v řijnu 2015 představila téma 
Podpora vstupu znevýhodněných osob na trh práce. 

Září
Nenechali jsme si ujít Veggie Náplavku  
a Zažít město jinak na Praze 11

2‚2



 PARTNEŘI V ROCE 2015  KOKOZA V ČÍSLECH 

Naše finanční výsledky ukazují, že hlavním zdrojem příjmů byly, podobně jako 
v roce 2014 především provozní dotace a přijaté dary, které společně tvoří téměř 
72 % výnosů. Hurá, je to o 4% méně než v předešlém roce. Celková výše spotře-
bovaných dotací za rok 2015 činí 1 009 000 Kč. Částečnou závislost organizace 
na grantových příspěvcích a darech se v roce 2015 znova povedlo snížit téměř 
dvojnásobným zvýšením absolutní výše výnosů z tržeb oproti předešlému roku 
a to hlavně díky realizacím externích zakázek a konzultací. 
Celkově negativní hospodářsky výsledek (před započtením odpisů) je způsobený 
zejména kofinancováním v rámci dotací (např. nákup kompostovacího zařízení 
Rocket), či investic do projektů, které nenaplnili očekávané cíle (třeba naše inte-
grační dílna s vedoucím a asistentem). Tak jako v minulých létech, stále platí, že 
diverzifikace příjmů je důležitým cílem organizace.

Účetním obdobím je kalendářní rok. Společnost používá běžné účetní metody.
Účetní záznamy jsou uschovány v sídle společnosti. Dlouhodobý majetek se 
oceňuje pořizovací cenou a pořizovací cena je tříděna na pořízení z dotace, darů 
a z vlastních zdrojů. Zásoby se oceňují nákupní pořizovací cenou, která zahrnu-
je cenu pořízení a případnou dopravu. Odepisování dlouhodobého majetku se 
provádí rovnoměrně. Daňové odpisy se uplatňují rovnoměrně dle zákona o daních 
z příjmů, účetní odpisy se provádí rovnoměrně měsíčně od měsíce následujícího 
od data uvedení DHM do provozu na dobu 5 let. V roce 2015 nebyly vytvářeny 
opravné položky k aktivům společnosti.

F O R M A A T

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 

Fond pro nestátní neziskové organizace
Příloha – Pravidla publicity
Verze 11/2014
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Říjen
Osadili jsme veřejné prostory na Jižáku  
a ukončili jsme sezonu na obou našich zahradách



Listopad
Odskočili jsme si s Urbalive na Cannafest



Prosinec
Na svět vykoukly historicky první diáře  
pro městské zahradníky a kompostáře
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