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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.

Letošní rok byl plodný, a to doslova. Narodil se 
Urbalive, designový vermikompostér, na jehož vývo-
ji jsme se podíleli. Úspěšně jsme završili snahu najít 
domov pro druhé malé kompostovací zařízení Rocket, 
které v tuto chvíli spokojeně chroupe organické zbytky 
v bio kvalitě ve Freshbedýnkách a produkuje svůj prv-
ní kompost. 

Ponořili jsme se do firemní spolupráce a naše Radka 
pro IKEA ČR zorganizovala eventy zaměřené na eduka-
ci a prezentaci uzavřeného cyklu jídla pro obchodní 
domy a jejich zákazníky v České republice, na Slovensku 
a v Maďarsku. 

Pohráli jsme si s webem a vypustili do světa nové online 
miminko. Také jsme stáli u zrodu několika komunitních 
zahrad. Mnoho práce za námi. A co je před námi? Dou-
fám, že mnohem více. Jedině tak dokážeme měnit svět 
kolem nás.  

Lucie Matoušková Lankašová 
zakladatelka a ta, která řídí tu divočinu

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
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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 společ-
nosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 
až 3 živnostenského zákona.  
V roce 2016 KOKOZA, o. p. s. provozovala doplňkovou 
činnost v oblasti služeb a prodeje produktů.

Náš dopad v roce 2016
Dopad našich aktivit a jejich vliv na konkrétní změny ve společnosti je pro nás na 
prvním místě, plánovat dopad, a to jak na úrovni změn ve společnosti,  
tak změn u konkrétních cílových skupin v krátkodobém a střednědobém horizontu, 
nám pomáhá metoda result chain, se kterou se postupně učíme pracovat. 

PĚSTOVÁNÍ
V oblasti pěstování se zaměřujeme na řešení tohoto 
společenského problému: Přirozený cyklus jídla,  
tzv. food loop a vztah k přírodě je ve městě přerušený, 
města nejsou potravinově soběstačná. Jak jsme k jeho 
řešení přispěli? 

 — Naše komunitní zahrady měly celkem 46 členů 
a členek, kteří si přímo ve městě pěstují vlastní 
potraviny

 — Připravili jsme 11 workshopů pro veřejnost, na 
které přišlo 109 lidí

 — Integrační dílna vyrobila 70 vyvýšených záhonů, 
je to 70 metrů nové zelené plochy pro pěstování 
potravin ve městě

 — Pomohli jsme vyrůst 2 komunitním záhonům na 
Praze 4 

 — Spolu s místní komunitou a parťáky ze Strongbow 
jsme ponořili ruce do hlíny a vyrostla nová 
komunitní zahrada ve vnitrobloku Mečislavova 
v Nuslích

 — Zrodilo se dalších 10 komunitních záhonů pod 
hlavičkou Strongbow, poznáte je podle hesla 
#PriroduDoMesta

 — Vykvetlo atrium v Eset-Help a betonové truhlíky na 
Výstavišti

KOMPOSTOVÁNÍ
V oblasti kompostování nás trápí, že značné množství 
organické hmoty končí na skládkách odpadu či ve 
spalovnách, není opět využíváno a při pěstování nám 
chybí. V roce 2016 jsme k řešení tohoto problému 
přispěli skrze tyto aktivity: 

 — Na workshopech si noví nadšenci vyrobili 39 
vermikompostérů, znamená to navýšení  
až o 4 000 kg bioodpadu, který neskončí na 
skládce nebo ve spalovně!

 — Až 40 000 kg organických zbytků ročně přemění 
technologie Rocket, kterou jsme umístili do firem 
Lifefood a Freshbedýnky

 — 5 nových kompostérů v komunitních zahradách už 
přeměňuje organický materiál na kompost. Kromě 
toho jsme při té příležitosti předali základní 
principy kompostování místním komunitám.

 — Odpověděli jsme na 72 zvídavých kompostovacích 
dotazů 

 — Znalosti o tom, jak třídit bioodpad a kompostovat 
ve městě jsme šířili na mezinárodní konferenci 
Menu for Change a na festivalu Země na Talíři

ZDRAVÁ KOMUNITA
V oblasti zdravé komunity se zaměřujeme na řešení 
těchto dvou společenských problémů: Lidé ve městě 
čelí nedostatku komunitního života, blízké spoluprá-
ce a dobrých vztahů v místě, kde bydlí. Lidé se zku-
šeností s duševním onemocněním mají nižší kvalitu 
života. K řešení těchto problémů jsme přispěli těmito 
aktivitami: 

 — 300 lidí dorazilo do KZ Vidimova na akce pro 
veřejnost a seznámilo se tak s tím, jak vypadá 
a funguje komunitní zahrada

 — Celkem 27× otevřela KZ Vidimova svou branku pro 
komunitní odpoledne 

 — 289 studentů se s námi seznámilo s uzavřeným 
cyklem jídla na 15 exkurzích 

 — 4 lidé se zkušeností s duševním onemocněním 
pracovali na realizacích jedlých zahrad ve městě

 — 2 dobrovolníci se zkušeností s duševním 
onemocněním od nás získali pracovní trénink



KLÍČOVÉ UDÁLOSTIKLÍČOVÉ UDÁLOSTI

Únor
Diskutujeme na Buzz talk na téma:  

Praha 7 bez odpadu

Březen
 

Startujeme projekt  
Exkurze do komunitních zahrad

 Našich 38 m2 ozelenilo Festival Evolution

Narodil se UrbAlive a hned získal  
cenu na veletrhu For Garden,  

na Facebooku získal sdílený článek  
z iDnes náš dosud největší organický  

dosah a to hezkých přes 22 000

Vytvořili jsme s Ikeou manuál na výrobu 
vermikompostéru ze Samla krabic  

a hned jsme ho představili ve speciálním  
vysílání Dobrého rána z brněnské Ikea

Duben
Spustili jsme raketový Rocket  

v Lifefoodu, jupí! 

Na Ikea Family day v České republice,  
na Slovenku a v Maďarsku vyrostl náš edukační 

stánek a proběhly skvělé workshopy

Květen
Už zase diskutujeme na Buzz talk,  

tentokrát naše oblíbené Kompostování  
a pěstování ve městě

Rozkvetla spolupráce Green Decor  
a naši kolegové z Integrační dílny pomáhají  

s péči o lokální květiny

Zahájili jsme sezonu na zahradní  
slavnosti v KZ Vidimova

Na Prague Food festival dorazila i Lady kompost

Rozkvetl záhon v Eset Helpu a betonové truhlíky  
na Výstavišti se staly jedlými

Máme první zahradnický merch – zástěra, rukavice, 
taška a samozřejmě seedbomby a UrbAlive na Zootu

Byli jsme s Prahou 4 na S kočárkem Prahou

ČERVEN
2. června jsme uspořádali Den dětí v KZ Vidimova

Připravili jsme program pro Dětský den  
u Chodovské tvrze

Na Sustainability Day jsme dovezli UrbaLive

Na Rawfestu lidé pozorovali žížaly

Místní komunita kolem Vidimovy je aktivní  
a žádá si nové semináře, proběhlo tak Povídání  
o dětských nožkách a Výroba sandálů Huarache

září
Bělehradská kompostuje díky otočnému 

kompostéru na dvorku Bezobalu

Praha 4 bez aut byla naše

říjen
13. října jsme se rozloučili se sezonou  

na Zahradní slavnosti

Glopolis nás pozval na mezinárodní fórum/ 
konferenci Menu for Change

Země na talíři

Listopad
Rocket zaparkoval u Freshbedýnek, třikrát hurá! 

Začali jsme spolupracovat se sdílenou dílnou Z 
pokoje do pokoje a získali jsme perfektní zázemí na 

zimu pro integrační dílnu

Prosinec
Rok uzavíráme na druhém vydání  

Sustainability Day 



REALIZOVANÉ PROJEKTY

Exkurze do 
komunitních zahrad  
a rodinných farem  
v Praze a okolí 

S radostí jsme nabídli žákům druhých stupňů a studen-
tům gymnázií možnost absolvovat terénní výukové pro-
gramy na komunitních zahradách, městských sadech, 
včelnicích a rodinných hospodářstvích v Praze  
a blízkém okolí. Vidle do kompostu hodilo 289 studen-
tů na celkem 15 exkurzích v komunitních zahradách. 
Náš Food loop neboli uzavřený cyklus jídla je inter-
aktivní program, který rozhodně není žádná nuda. 
Ukázali jsme si, že pěstovat bylinky či zeleninu a kom-
postovat se dá i ve městě a je to pěkná hlína! Během 
exkurze si studenti mohli pohladit žížalu z kompostu, 
dozvěděli se, jak funguje kompostování, vyrobili si 
společně domácí limonádu přímo na zahradě a všichni 
už ví, že vypěstovat mrkev není žádná věda. Exkurze 
probíhaly od dubna do října na více než dvaceti mís-
tech v Praze a okolí. 

Exkurze pořádáme s partnery z organizací 
PRO-BIO LIGA, Ekodomov, 01/71 ZO ČSOP Koniklec  
a finančně je podporuje Magistrát hl. města Prahy. 
 

Kompostárna a zahrada 
aneb Rocket do každé 
městské zahrady nebo 
podniku
Běžná domácnost se 4 členy v Praze vyprodukuje při-
bližně 10 kg biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu (BRKO) měsíčně. Jedná se převážně o vytří-
děný bioodpad z kuchyně. Celkově tvoří hmotnostní 
podíl BRKO ve směsném komunálním odpadu (SKO) 
zhruba 40 %. Stále však chybí cílené zaměření na cent-
rální části Prahy, kde je hustá bytová zástavba a množ-
ství 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 zpraco-
vání bioodpadu s pěstováním ve městě a zaměstnává-
ním lidí se znevýhodněním. Předpokládané množství 
zpracovávaných BRO a BRKO při celoročním provozu 
zařízení „Kompostárna a zahrada“ je do 150 tun, če-
muž odpovídá produkce kompostu cca 2/3 hmotnosti 
na vstupu.

Provoz kompostárny jsme plánovali zahájit v roce 
2014. Proč to nakonec nevyšlo včas a proč jsme museli 
změnit jeho zaměření už víte z minulých výroček, a tak 
se pojďme podívat na to, jak to nakonec dopadlo. 
 

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 2016 

jsme neodolali a vrhli se do několika projektů, které nám  
pomáhají zvyšovat dopad našich aktivit.

Realizované obecně prospěšné projekty  
s veřejnou nebo soukromou podporou
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Rocket si smlsne na 
organických zbytcích 
v raw a bio kvalitě

Od dubna 2016 frčí technologie Rocket ve firmě 
Lifefood. Lifefood v rámci své výroby myslí a chová se 
ekologicky a společenská odpovědnost je pro ně hlavně 
o činech. Jejich produkty jsou v raw a bio kvalitě, tak 
jsme u nich našli domov pro první Raketu. Ta druhá 
vesele kompostuje od konce roku 2016 ve Freshbedýn-
kách. V průběhu roku jsme museli s dodavateli řešit 
první poruchu, praskla nám pojistka. Průběžně ladíme 
procesy a užíváme si i vzájemnou spolupráci Lifefoodu 
a Fresh bedýnek, které sdílí zkušenosti s provozem 
navzájem. Naše komunita roste! Máme v ruce i první 
výsledky testu kompostu. 
 
Celková výše dotace je 1 606 500 Kč.

 

Bioodpad je poklad
V roce 2016 přinesl projekt Bioodpad je poklad své 
první ovoce. na základě výsledků výzkumu metodou 
Human Centred Design vznikly a na úrodnou půdu 
dopadají povedená Infografika s manuálem Jak na 
kompostování jednoduše a prakticky, tedy nápověda 
pro ty, co se rozhodují, anebo už rozhodli pro kom-
postování, ale ještě neví, jak na to. Světlo světa spat-
řilo i 10 příkladů dobré praxe, které inspirují k akci 
a které jsme sklidili u našich příznivců, partnerů 
a i na naší vlastní zahrádce. S brožurou Vyrobte si 
domácí vermikompostér jsme mysleli hlavně na ty, 
kteří zahrádku k dispozici nemají. Odtajnili jsme 
náš návod na výrobu vermikompostéru a spolu s ním 
zodpověděli ty nejčastěji kladené vermikompostova-
cí otázky.

Všechny tyhle pomůcky můžete najít na našem novém 
webu, k jehož rozkvětu projekt také pomohl. Stejně tak 
se zazelenala i mapa míst, kde se u nás v České repub-
lice pěstuje a kompostuje, a díky které si lidé vyměňují 
třeba žížaly. Kromě toho jsme v rámci projektu na osvě-
tových akcích upozorňovali na velké množství biood-
padu, které se zbytečně vyhodí do směsného odpadu, 
a ukazovali, jak tomu může každý z nás předcházet. Při 
tom jsme skvěle využívali tématická razítka a multi-
funkční sáčky, které je možné využít i pro sběr organic-
kých zbytků. Jak diví jsme odpovídali prostřednictvím 
emailu, Facebooku a po telefonu nebo osobně na zvída-
vé dotazy a zamakali jsme i na interních procesech. 

Za podporu naší práce na tom, aby bioodpad namísto 
na skládkách odpadu a ve spalovnách končil v podobě 
kompostu zpět v půdě, děkujeme Nadaci Partnerství za 
zprostředkování podpory z grantu z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska v rámci EHP fondů.  
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 

Celkové náklady projektu byly 929 021 Kč, z toho jsme 
získali díky dotaci 820 349 Kč, zbytek jsme si museli 
obstarat sami, byla to výzva a zvládli jsme to. 

Edukační stánky
Dokončili jsme projekt edukačních stánků, díky kterým 
se téma pěstování a kompostování dostalo více mezi 
lidi. Veškeré aktivity projektu, které jsme realizovali, 
směřovaly ke zvyšování povědomí o kompostování 
a pěstování ve městě, aktivizaci osob z cílových skupin 
a celkovému rozšíření povědomí o pěstování a kom-
postování ve městě i o komunitních zahradách a jejich 
významu pro rozvoj udržitelného života ve městě.

Nabídli jsme praktické informace a zázemí i těm, kteří 
uvažují o založení vlastní komunitní zahrady nebo by 
se rádi zapojili do některé z již fungujících zahrad, ane-
bo chtějí aktivně začít kompostovat ve své domácnosti 
či komunitě.

Celková výše dotace je 200 000 Kč a za podporu patří 
díky Magistrátu hlavního města Prahy.

Integrační dílna
Dílna roste a sílí. V roce 2016 jsme se soustředili na 
stabilizaci pracovní náplně pro naše kolegy, kteří mají 
zkušenost s duševním onemocněním, tak, aby měli 
pravidelnou práci v sezoně i mimo ni. Během sezony 
pracují zaměstnanci z Integrační dílny na externích re-
alizacích. Pod vedením vedoucího a zároveň pracovní-
ho asistenta realizují nejen komerční zakázky, ale také 
osazování veřejných ploch ve spolupráci s městskými 
částmi či neziskovými organizacemi. Během roku 2016 
jsme vyrobili 70 vyvýšených záhonů např. pro vnitrob-
lok Mečislavova, do komunitních nebo soukromých 
zahrad. Letos jsme spojili síly se zahradnictvím Green 
Decor a Integrační dílna pracuje pravidelně na poli, 
kde se pěstují bylinky, férové květiny na řez a drobné 

cibuloviny. Spolupráce nám přináší další pravidelný 
příjem a spoustu nových zkušeností. Učíme se rádi. 

V zimě vyrábíme vyvýšené záhony a vybavení do ko-
munitních zahrad. Jako zázemí jsme využili sdílenou 
dílnu Z pokoje do pokoje. V dílně se naši pomocní 
zahradníci mohou při práci potkat s lidmi, kteří si 
přijdou opravit nábytek. Kontakt se zdravou veřejností 
je skvělá přidaná hodnota. Komunita se tak pěkně 
propojuje a edukace na obě strany nenápadně frčí na 
plné obrátky.

Kolegové z integrační dílny jsou součástí týmu celého 
podniku a díky každoročnímu hodnocení mají mož-
nost ovlivnit i chod samotné Kokozy. Kromě toho mají 
své medailonky na webu, počítáme s nimi na našich 
akcích, podporujeme je v tom, aby se účastnili všech 
týmových aktivit, které pořádáme. V roce 2016 jsme 
zaměstnali 4 kolegy se zkušeností s duševním onemoc-
něním a poskytli pracovní trénink 2 dobrovolníkům. 
Prohloubili jsme spolupráci s Úřadem práce a čerpá-
me stabilní podporu na chráněná pracovní místa i na 
pracovní asistenci. 

Díky diplomové práci Ani Návratové jsme získali 
zpětnou vazbu od našich bývalých i současných kolegů, 
kteří prošli chráněným, tréninkovým či dobrovolnic-
kým místem. Celá Anina diplomka je jeden velký doják 
a spousta užitečné zpětné vazby zároveň, tak alespoň 
jedna citace za všechny. Práce v Kokoze z jednoho 
z našich kolegů „konečně vytáhla nějakou zodpovědnost“, 
změnila jeho přístup k práci, „člověk se o sebe víc začne 
starat a začne se nějak živit“ a dala mu pocit sebereali-
zace. „Myslím, že mi to taky pomohlo s nějakým dospělým 
chováním ta práce, že jsem měl nějaký prostor, kde jsem se 
mohl nějak uplatnit a mohl jsem tak nějak dospět jako…
přestal jsem mít chuť se jen válet doma, ale dostal jsem 
chuť zajímat se taky o to zahradničení třeba.“

Fond pro nestátní neziskové organizace
Příloha – Pravidla publicity
Verze 11/2014

© NROS & Nadace Partnerství 2013–2014

Fond pro nestátní neziskové organizace
Příloha – Pravidla publicity
Verze 11/2014

© NROS & Nadace Partnerství 2013–2014



REALIZOVANÉ PROJEKTYREALIZOVANÉ PROJEKTY

Komunitní zahrada 
Vidimova žije!
Zahrada získala novou koordinátorku. Anička spolu 
s místními mladými rodinami vnesla do zahrady čilý 
ruch a dětský smích. Díky rozšíření místní komunity 
zahradníků jsme kromě velkých zahradních slavností  
k zahájení a ukončení sezony uspořádali i menší akce  
v podobě dětského dne a na přání místní komunity 
i několik workshopů a seminářů nezahradnických 
témat. Zahrada za loňský rok rozkvetla do svojí plné 
krásy a je využívána lidmi jako opravdová zahrada 
nejen na pěstování, ale hlavně na relaxaci, potkávání  
a propojování lidí z blízkého okolí. Počet komunitních 
zahradníků vzrostl na 36 rodin.

Průběžně provádíme zlepšování zázemí celé zahrady  
a v roce 2016 jsme dovybavili zahradu nejen novými vy-
výšenými záhony, ale také atraktivními dětskými prvky 
v podobě houpačky, pískoviště a blátivé kuchyňky,  
a také jsme doplnili základní náčiní pro údržbu celé za-
hrady, jako je žebřík, sudy na vodu a hadici na napou-
štění, cedule na vzkazy zahradníků, vrtačku či novou 
barvu na přetření kontejneru. Zájem o kompostování 
bioodpadu roste, a proto jsme rozšířili naši komposto-
vací zónu o nové boxy. Po dlouhém vyjednávání  
s úřadem máme na zahradě konečně i kompostovací 
toaletu. Svépomocí jsme také vybudovali nové dřevníky 
na umístění dřeva pro oblíbené táboráčky. 

Koncept zahrady Vidimova je od svého počátku inte-
grační. Lidé z komunity, kteří společně pěstují  
na zahradě ve vyvýšených záhonech ví, že část našich 
zaměstnanců jsou lidé se zkušeností s duševní nemocí. 
Potkávají se společně každý čtvrtek na brigádách na 
zahradě. Komunita je tak přirozeně propojena. Lidé 
různého věku a různého zaměření se vídají na zahradě, 
vyměňují si recepty na koláč či sazenice ze záhonů. 
Také na společenské akce pro veřejnost cíleně zveme 
lidi se zkušeností s duševním onemocněním, aby 
získali přirozenou možnost, jak se zapojit do běžného 
života. 

S realizací projektu nám pomohl T-Mobile v druhé fázi 
částkou 180 465 Kč. Aktivity v zahradě jsme mohli re-
alizovat i díky podpoře MČ Praha 11, která investovala 
10 000 Kč v oblasti životního prostředí a 5 000 Kč  
v sociální oblasti. 

Komunitní zahrada  
v KC Zahrada
Zahrada už druhou sezonu funguje spíše na setrvač-
nosti, komunita není aktivní a během sezony přicháze-
jí různé menší nebo větší karamboly, i to patří k práci 
a životu v komunitě. Přesto se na záhoncích podařilo 
vypěstovat dost vlastní čerstvé zeleniny a koordinátor-
ka Martina se za zahradu účastnila akcí pro Prahu 11, 
a to Čarodějnic a Dne dětí. Děti si během těchto akcí 
zasadily hrášek, vyrobily seed bombu nebo díky našim 
speciálním razítkům hádaly, co patří do kompostu. 
Martina odešla ke konci sezony na mateřskou, a tak 
pátá sezona v komunitní zahradě v KC Zahrada přines-
la další rošádu koordinátorek. Celkem zahradničilo  
10 zahradníků a 1 členka oficiálně pouze kompostova-
la. Kompost ale využívají i další rodiny z okolí. 

Kompostování na 
komunitních zahradách
Díky projektu Kompostování na komunitních zahra-
dách, které podpořilo Ministerstvo životního prostředí, 
jsme pomohli pěti komunitním zahradám nastavit 
a rozjet komunitní kompostování. Do projektu se 
zapojily KZ Kuchyňka, KZ Konšelská, KZ Výletná, 
KZ ZEBRA a KZ Mečislavka. Ve spolupráci s místními 
komunitami jsme vybudovali komunitní kompostéry, 
popř. zrekonstruovali ty stávající. Každý kompost 
získal svou informační ceduli a na každém místě 
proběhla beseda na téma kompostování. Díky komunit-
nímu kompostování se snižuje množství bioodpadu ve 
směsném komunálním odpadu (SKO) v dané lokalitě 
a tím přispívá ke snížení zápachu sběrných nádob na 
SKO. Získaný kompost navíc pomůže zúrodnit půdu na 
komunitních zahradách.
 
Ministerstvo životního prostředí poskytlo na realizaci 
finance ve výši 192 522 Kč. Děkujeme! 

Doplňková činnost nám pomáhá  
k finanční stabilitě
Finanční udržitelnost je klíčová pro to, abychom mohli 
zvyšovat dopad našich aktivit. V roce 2016 jsme zažili 
velké uspokojení ze společné spolupráce a dlouholeté 
partnerství s rodinnou firmou z Vysočiny Plastia  
a světlo světa spatřil vermikompostér Urbalive. Naši ko-
munitu jsme rozšířili o další zajímavé firemní partnery 
a společně jsme zabořili ruce do hlíny třeba se značkou 

Strongbow v rámci kampaně Přírodu do města. Podíleli 
jsme se na realizaci komunitních záhonů a zahrad 
v Praze i mimo ni a konzultovali jsme udržitelnost 
kampaní. Získali jsme zajímavé zakázky a stali jsme se 
partnery několika veřejně financovaných projektů v roli 
dodavatele a navázali jsme spolupráci s městskou částí 
Praha 4. Mrkněte se na konkrétní realizace.

Festival nápadů s IKEA
Spolupráce s IKEA nám umožnila vycestovat za hranice všedních dní, kromě třech obchodních domů v České repub-
lice také na Slovensko a do Maďarska. V rámci Festivalu nápadů jsme ukazovali zákazníkům ve všech obchodech, že 
kompostování a pěstování ve městě dává smysl. Kromě toho vznikl návod na výrobu vermikompostéru ze Samla krabic 
a společně jsme v Dobrém ránu v České televizi kompostovali.
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Přírodu do města
Společně se značkou Strongbow z rodiny Heineken 
jsme dostali přírodu do města. Vyrostlo několik komu-
nitních zahrad. Ta největší na Praze 4 v ulici Mečisla-
vova v Nuslích, kde jsme proměnili s místní komunitou 
zanedbaný vnitroblok. Komunitní zahrady pronikly 
i k youtuberům a lidé okolo street gardeningu dostali 
i výbavu od Kokozy.  
Na podzim jsme pak nastartovali proměnu dalších 10 
komunitních záhonů, a to od Brna až po Liberec. 

Nové zahrady  
pro Prahu 4
Praha 4 nám dala svou důvěru a my máme ohromnou 
radost, že jsme mohli společně s místními osadit 3 mís-
ta, která žijí. Podolí, Nusle a Hodkovičky získaly nové 
komunitní záhony.  

Pěstujeme prostor 
v Eset-Help
Eset-help poskytuje sociální služby a společně sdílíme 
touhu po lepším zapojení osob se zkušeností s dušev-
ním onemocněním do společnosti. Organizace sídlí 
v bývalé mateřské školce uprostřed Jižního města 
a uvnitř budovy mají atrium. Atrium a jeho okolí jsme 
společně s klienty oživili, a ti začali pěstovat v našich 
vyvýšených záhonech. V roce 2016 jsme proměnili 
celé atrium, které bylo již po pár měsících doslova 
obsypáno motýly a včelami. Využili jsme rostliny, které 
na místě byly, a doplnili je dalšími. Už se nám to tam 
zelená a v kuchyni voní.

Bělehradská 
kompostuje
V září 2016 jsme ve spolupráci s Janou Pospíšilovou 
pomohli vytvořit kompostovací zónu na dvorku obyt-
ného domu Bělehradská 96. Instalovali jsme otočný 
kompostér s informační cedulí a proběhla beseda na 
téma „Jak třídit bio a kompostovat ve městě“. Dvorek 
sdílí místní komunita spolu s bezobalovým obchodem 
Bezobalu, a tak komunitní kompostér slouží jak obyva-
telům domu, tak zákazníkům, kteří přichází nakoupit 
dobroty bez zbytečných obalů. 
Kompostovací zónu podpořila městská část Praha 2 
v Dotačního programu v oblasti životního prostředí 
v roce 2016 a I. čtvrtletí roku 2017. 

Produkty, které mění 
svět kolem nás
Rok 2016 byl vskutku plodný. Vyklíčil nápad, slovo 
dalo slovo a po několika letech spolupráce uvedla Plas-
tia na trh vermikompostér Urbalive. Je to multifunkční 
nádoba určená ke kompostování zbytků potravin v do-
mácnostech, školních třídách a na pracovištích. Pyšní 
se moderním vzhledem od předního českého designéra 
Jiřího Pelcla a kvalitním technologickým zpracováním. 
Náš tým stál u myšlenkového zrodu i vývoje tohoto 
produktu a je na něj neskutečně pyšný. Najdete ho 
i v portfoliu produktů, o kterých si myslíme, že stojí za 
to prodávat. 

Aby toho nebylo málo, Zoot nám pomohl osedlat další 
produkty do stáje Kokoza. Ačkoli to není zvykem 
a většina zahradnických rukavic se vyrábí v Asii, ty naše 
byly vyrobeny na Slovensku. Ve společensky prospěš-
ném podniku Český Západ ušili sázecí zástěry a multi-
funkční jutové tašky na nákup i na sázení rajčat. Naše 
Integrační dílna vykoulela spoustu seed bomb. Celkem 
jsme prodali 143 kousků a my už máme plné hlavy 
dalších funkčních pomocníčků pro městské pěstitele 
i kompostáře. 

Kokoza komunikuje
Máme nový web a vzali jsme to od podlahy. S kluky 
z Love Brand jsme se podívali na to, jak web prokypřit, 
aby byl srozumitelný, čtivý a dobře reflektoval naši 
nabídku i dopad v oblastech, kde toužíme něco změnit. 
Možná právě proto web navštívilo celkem 24 000 uži-
vatelů, což je o třetinu více, než v roce 2015. V průměru 
je to 65 unikátních osob denně. na Facebooku jsme 
během roku přivítali další tisícovku fanoušků, máme 
radost, že komunita roste! Celkem se nám podařilo 
nasbírat 68 mediálních výstupů, což je téměř dvojnáso-
bek oproti roku 2015. Za nás dobrý, na to, že nemáme 
v týmu specialistu na PR. 

Připravili jsme celkem 8 článků na náš blog a rozeslali 
jsme 6 newsletterů. Počet odběratelů každý měsíc roste 
a na konci roku 2016 dosáhl čísla 1 903. Průměrně si 
newsletter otevřelo přibližně 30% těch, kterým přistál 
v emailu. Druhým rokem si tak držíme stabilní open 
rate, což není špatné. Přiznáváme, polevili jsme v kvan-
titě, rozhodně ale ne na úkor kvality.
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Co plánujeme pro sezonu 2017?

Svoboda 
a zodpovědnost
Tým se od základů proměnil, jak se můžete dočíst 
o pár řádků níže, zůstalo jen pár starých pák a to je 
příležitost pro znovuobjevení našeho oblíbeného 
tématu svobody a zodpovědnosti. Podaří se novému 
týmu přijmout zodpovědnost za cíle a bude dotahovat 
nebo ho příliš velká důvěra a svoboda bude dusit? Bude 
těžce vypocená struktura řízení aktuální i pro nový tým 
a další úkoly, které nás čekají?

 
Prodej a cashflow
Máme vlastní produkty a ty bude potřeba prodat. Taky 
na to budeme potřebovat dobře řízené cashflow, možná 
si i poprvé půjčíme. Každopádně nám držte palce. 

Spolupráce  
s firmami
Neznáme slovo zákazník ani klient. Veškerou spolu-
práci s firmami realizujeme formou partnerství, které 
je prospěšné pro všechny zapojené strany, v našem 
případě je to v první řadě životní prostředí nebo lidé se 
znevýhodněním, které zaměstnáváme, a pak samo-
zřejmě partner i my. S firmami jsme už něco zažili 
a rok 2016 nám přinesl mnoho nových dobrodružství. 
Chceme toho ale zase zažít více a zvýšit objem zakázek 
i dopadu. 

Rok jinak
Ke konci roku jsme připravili záměr jít s komunitní 
mapou do Roku Jinak Nadace Vodafone. Zúčastnili 
jsme se soutěže s nápadem rozšířit mapu o možnost 
přiřazení produktů k jednotlivým místům a usnad-
nit tím výměnu lokálních potravin. Projekt mapy byl 
vyhodnocen jako jeden z vítězných. Díky tomu máme 
na rok 2017 stálého člena týmu, který se naplno věnuje 
mapě a jejímu rozvoji. Vítej Kubo!

Cílem projektu je technický a procesní vývoj komunitní 
mapy, která bude sloužit jako nástroj pro zprostředko-
vání lokálního uzavřeného cyklu jídla, podporovaného 
místními komunitami. Pokud všechno klapne na jed-
ničku, zvýší se díky mapě spotřeba lokálně vyproduko-
vaných potravin, zejména ve městech a okolí, poroste 
zájem o kompostování v domácnostech a zvýší se recy-
klace bioodpadu. Jako třešničku na dortu očekáváme 
snížení závislosti Kokozy na grantech a dotacích.

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.  
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Kokoza sice organicky, ale neustále roste. V roce 2016 
to bylo hodně dynamické. Místo Dana vede dílnu Vero-
nika, která původně přišla stážovat. Jana se rozhodla 
vrátit na Vysočinu, a tak jsme v týmu přivítali Soňu. 
Katka předala symbolický klíč k brance v Komunitní 
zahradě Vidimova Aničce. V Integrační dílně chvíli po-
máhal Vilém, pak Lukáš. Martina odešla na mateřskou 
a ve výběrku si získala naše sympatie Monika. Lucie 
i Kristina jsou stále na mateřské, ale v pohotovosti.  
No prostě jako na houpačce. V průběhu roku se k nám 
přidal Kuba, a to jako dobrovolník, v tu dobu ještě ne-
tušil, že s námi prožije dokonce celý Rok jinak. Jaktože 
se z toho Radka, která v roce 2016 naplno převzala 
řízení, ještě nezbláznila? Třeba i díky Tomášovi Hajzle-
rovi, který nám pomohl vytvořit naše pravidla kmene.  
Díky, Tomáši! 

Dobrá zpráva je, že se během podzimu a zimy díky Ku-
bovi podařilo identifikovat hlavní oblasti ke zlepšení, 
jako je finanční reporting, vnitřní komunikace, potřeba 
role a zodpovědnosti za funkční oblasti, jako je prodej, 
fundraising, lidské zdroje a produkce. Zjednodušili 
jsme proces schvalování faktur a plateb. Zdokumento-
vali a zefektivnili jsme základní toky účetních doku-
mentů do účetní firmy. Nastavili jsme proces číslování 
zakázek a projektů. Zlepšilo se finanční reportování.

Stále platí, že komunitní zahrady a pěstování jsou tren-
dy, kompostování je sexy a spolupráce s lidmi se zkuše-
ností s duševním onemocněním vám rozšíří obzory. To 
už se ví i mezi studenty a díky tomu jsme během celého 
roku aktivně spolupracovali se stážisty. Je to obohacu-
jící, a i když nás to někdy stojí energii, víme, že měnit 
svět něco stojí a někdy se to děje diplomovou prací, 
kterou o nás píšou, nebo když nám někdo něco někam 
odveze, půjčí auto nebo přepíše lepíky z flipchartu.

Na tom, aby města byla  
zelená a jedlá, v roce 2016  
společnými silami pracovali:

ANNA ČERNÁ 
koordinace Komunitní zahrady Vidimova

ROMAN BOJKO
konzultant

LENKA HNIDÁKOVÁ
členka správní rady

JANA JAKLOVÁ
garantka oblasti kompostování

KAREL JAKOUBEK
pomocný zahradník

JANA KEJDANOVÁ
pomocná zahradnice

VILÉM KEROUŠ
vedení Integrační dílny

MONIKA KLOBOUČKOVÁ
administrativní podpora pro tým

ADÉLA KUBÍČKOVÁ
členka dozorčí rady

TEREZA KVÍTKOVÁ
členka správní rady

VERONIKA MAKOVSKÁ
vedení Integrační dílny a komunikace

MARTINA MASAŘÍKOVÁ
koordinace komunitní zahrady v KC Zahrada  
a administrativa

LUCIE MATOUŠKOVÁ LANKAŠOVÁ
zakladatelka, ředitelka, toho času  
na mateřské dovolené

MÍŠA NOSKOVÁ
pracovní konzultantka, garantka oblasti  
zdravá komunita

HONZA PÁV
radí firmám, aby se neztratily nejen na internetu

TOMÁŠ PAVLÍČEK
pomocný zahradník

PETR PLÍVA
člen dozorčí rady

RADKA POKORNÁ
výkonná ředitelka, garantka oblastí pěstování

LUKÁŠ POLÁČEK
zimní program Integrační dílny

DAN PREININGER
vedení Integrační dílny

KRYŠTOF PROCHÁZKA
grafika

KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ
koordinace komunitní zahrady ve Vidimově

KRISTINA REGALOVÁ
zakladatelka, předsedkyně správní rady

JAKUB REICHL
interní procesy a budoucí grantista Roku jinak

ONDŘEJ ŠVEJDA
pomocný zahradník

SOŇA VALČÍKOVÁ
garantka za oblast kompostování 

PETR VÍTEK
předseda dozorčí rady

Přepočtené úvazky v roce k 30. 12. 2016: 1,868
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Partneři v roce 2016

KOKOZA V ČÍSLECHPARTNEŘI V ROCE 2016

Kokoza v číslech
Naše finanční výsledky ukazují, že hlavním zdrojem příjmů už nebyly jako v roce 
2015 především provozní dotace a přijaté dary. Oproti loňským 72 % tvořily 
dotace a přijaté dary v roce 2016 44 %. Celková výše spotřebovaných dotací se ab-
solutně snížila a činí 650 000 Kč. Závislost organizace na grantových příspěvcích 
a darech se v roce 2016 podařilo rapidně snížit, zároveň jsme zvýšili absolutní výši 
výnosů z tržeb oproti předešlému roku, a to o krásných 841 000 Kč a tvoří tak  
56 % zdrojů příjmů. 

Účetnictví je vedeno externí účetní organizací Prodimo. Organizace zpracovává účet-
nictví s využitím účetního software Premier, který odpovídá příslušným legislativním 
požadavkům. 

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 zahrnuje 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 2016 nebyly vytvářeny opravné položky  
k aktivům společnosti.

Jsme součástí
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