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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.

Hemžení a pilné snažení všech mravenečků v Kokoze
stále ještě sleduji z bezpečného přístavu mateřské dovolené a můžu říct, že práci odvádí znamenitou. Rosteme
stabilně každý rok, ale letos to bylo turbulentní. Umožňují nám to pevné základy, smysluplné projekty a partnerství z minulých let. Díky! Jste skvělí a každý den jsem
vděčná, že se na vás mohu spolehnout.
Spolu s Radkou jsem se v roce 2018 zúčastnila vzdělávacího a transformačního programu Impact Academy
a život se nám oběma, a díky tomu i celému týmu, otočil
vzhůru nohama. Propracovaly jsme metodiku sledování
dopadu, přijaly jsme fakt, že změna je nutná, a naplánovaly jsme, jak dopad ještě lépe a více zasadit do naší každodenní práce. V neposlední řadě jsme se zamyslely nad
tím, jaký vliv toto všechno bude mít na tým. A i když jsme
jako tým chvíli stáli na hlavě nebo vláli mezi událostmi,
ustáli jsme to a nová sezóna může začít. Však je nás skoro dvakrát víc než loni touto dobou.
Víme, že lidé v týmu jsou esencí celé organizace a že je
potřeba o tuto podstatu pečovat. Tak jsme v závěru roku
s Radkou přičichly k tématu řízení tyrkysových organizací a já se nemůžu dočkat, až se ponoříme do dalších
změn. Dokážeme spojit svobodu v práci se zodpovědností tak, abychom neohrozili naši finanční stabilitu?
Lucie Matoušková Lankašová
zakladatelka a ta, která řídí tu divočinu

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Kompostováním k jedlému a zelenému městu
Kompostovací zařízení Rocket ve firmě Lifefood a Freshbedýnky zpracovalo
přibližně až 600 kg bioodpadu denně. V dalších vlastních zařízeních jsme
zpracovali 10 m3 organického materiálu. V realizacích jsme použili 28 m3 kompostu.
V kompostovací poradně jsme odpověděli 250 zvídavých dotazů. Nabídli jsme
15 kompostovacích workshopů a přednášeli na 11 akcích nebo konferencích.
Mapko.cz přivítalo 604 registrovaných uživatelů.
V oblasti kompostování se snažíme přispívat k řešení společenského problému, který jsme definovali
takto: „Velké množství organického materiálu končí
na skládce či ve spalovně a není dále využováno
a vraceno zpět do půdy“. Bioodpad může tvořit
40–60 % ve směsném komunálním odpadu a to je
opravdu velké množství, které stojí za to odklonit
a efektivně zpracovat a využít.

Hlavní činnost –
poskytované obecně
prospěšné služby

— 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

V roce 2018 jsme šířili slovo kompostovací na několika kulturně vzdělávacích akcích, konferencích a seminářích Přírodovědecké fakulty UK a ČZU. Těšilo
nás mít slovo na Prague Coffee Fest, na akci Enviro
MeetUp v Paralelní Polis, Biojarmarku atd.

— Aktivity vedoucí k podpoře rozvoje dobrovolnictví
— Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním
a/nebo sociálním znevýhodněním
— Nabídka aktivit vedoucích k sociální
integraci seniorů

— Propagace a práce s veřejností v oblasti
ekologického zpracovávání bioodpadu
— Propagace a práce s veřejností v oblasti
městského pěstování

PŘEDNÁŠKY NA TÉMA „PROČ
A JAK TŘÍDIT BIOODPAD“

Doplňková činnost
Dle zakládací listiny jsou doplňkovou činností společnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona. V roce 2018 KOKOZA, o.p.s. provozovala doplňkovou činnost v oblasti
služeb a prodeje produktů.

V roce 2018 jsme
k řešení tohoto
problému přispěli
skrze tyto aktivity:
WORKSHOPY NA VÝROBU VERMIKOMPOSTÉRU
Workshopy pořádáme pro jednotlivce, školy a školky
i firmy už od roku 2015 a stále nás to hodně baví
(a očividně i vás). Jedná se o nejrychlejší způsob, jak
na jednom místě získat know-how i samotný nástroj
– vlastnoručně vyrobený vermikompostér ze zachráněných kbelíků. Změnit své návyky a začít třídit BIO
můžete díky workshopu okamžitě. S workshopem
jsme v roce 2018 vyjeli i do International School of
Prague či do firmy O2.

SBĚR BIOODPADU A KÁVOVÉ SEDLINY
NA AKCÍCH A V KAVÁRNĚ
Bylo nám potěšením postarat se o bioodpad z akce
Disco Salát, kterou organizovala parta ze Zachraň
jídlo. Celkem 90 kg bioodpadu jsme zachránili
a zkompostovali. Podobně na akci Prague Coffee
fest se vytřídilo 120 kg lógru. Pravidelně se staráme
také o 10 l kávové sedliny týdně od našich sousedů
z divadelní kavárny Jatka78 a nárazově z kavárny Bitcoin Coffee. Sedlinu ocení naše žížaly nebo zahradní
kompostér v komunitní zahradě.

— Poskytování služeb souvisejících s veřejně
prospěšnou činností společnosti

ČINNOST KOKOZA, o. p. s.

ČINNOST KOKOZA, o. p. s.

PODPORA A UMOŽNĚNÍ KOMUNITNÍHO
KOMPOSTOVÁNÍ

MAPUJEME KOMPOSTY A KOMPOSTÁŘE
V ONLINE MAPĚ MAPKO.CZ

Komunitní kompostéry dnes najdete nejen na našich
komunitních zahradách (KZ Vidimova a KZ u KC
Zahrada), kde je možnost přispívat svými zbytky,
ale i na mnoha dalších místech, které jsme v tomto
inspirovali nebo jsme jim pomohli realizovat
kompostovací řešení na míru. S naší Integrační
dílnou vyrábíme zahradní vícekomorové kompostéry,
které si na vašem bioodpadu smlsnou.

Na mapko.cz nám stále narůstá počet uživatelů a to
nás moc těší. V roce 2018 jsme dosáhli 566 míst
v mapě, 604 uživatelů a celkově 755 sledujících mapy
na platformě Mapotic. S novou posilou v týmu vznikl
nový interní tým, který o mapko.cz pečuje a rozvíjí
další funkcionality společně s firmou COEX.

PROVOZ KOMPOSTOVACÍHO
ZAŘÍZENÍ ROCKET
Díky sofistikované technologii z Anglie pomáháme
firmám Lifefood a Freshbedýnky předcházet vzniku
odpadu a proměňovat hory bioodpadu v kompost.
Rocket dokáže zpracovat až 1 750 l bioodpadu týdně.
Výsledný kompost využíváme v realizacích. V roce
2018 jsme nechali komposty z obou strojů podrobit
testu v Laboratoři Morava a výsledkem je potvrzení,
že náš kompost je vysoce kvalitní a zdravý, a je tedy
připraven pro registraci hnojiv.

POPULARIZACE VÝZNAMU KOMPOSTOVÁNÍ
A PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU
O kompostování a významu kompostu pro půdu
s nadšením mluvíme, co nám dech stačí, a píšeme
články jak na náš blog, tak do českých žurnálů.
Frčíme i v „onlajnu“, na Facebooku i „Instáči“. Radost
máme z článku na téma kompostování pro časopis
7.G., Marianne Bydlení či reportáž pro legendární
pořad Receptář prima nápadů, kde se blejskly naše
žížaly. V září 2018 zahajujeme projekt podpořený
Státním fondem životního prostředí s názvem Třídit
BIO je normální, jehož hlavním cílem je připravit
osvětovou kampaň včetně 5 video spotů, které
najdete na www.zijukompostyl.cz.

Realizace a produkty pro jedlé a zelené město
Máme za sebou 46 realizací pro zelené a jedlé město, stáli jsme například u zrodu
několika komunitních zahrad, umístili nebo vytvořili jsme 79 vyvýšených záhonů
a záhonů s celkovou plochou 104 m3.
Zájem o zelené a jedlé město roste jak po žížalím čaji.
Obrací se na nás jednotlivci, městské části i firmy.
Kromě samotných realizací jim pomáháme i se získáváním grantů, ze kterých se proměny pak mohou
realizovat. Kokoza se stává odborným garantem pro
městské pěstování. Rok 2018 byl průlomový, zahrady
jsme pomáhali zakládat i mimo Prahu – dostali jsme
se třeba až do Nového Jičína. A poprvé jsme mapovali
komunitní zahrady pro Magistrát hl. m. Prahy. Vznikl
tak generel všech zahrad na území hl. města. Kromě
městské části Praha 4 se zapojila i Praha 9 a Praha 8.

Mrkněte na pár
příkladů naší práce
v roce 2018:
KOMUNITNÍ ZAHRADA ZÁLESÍ
Spolupráce s městskou částí Praha 4 je již tradiční,
ale tentokrát jsme zahrady pojali jinak – vyrostla
první zahrada na pozemku, který je pod stavební
uzávěrou. Plánuje se na něm stavba metra, a tak
alespoň na pár let budou zahradu šlechtit pro radost
obyvatelé sídliště proti Thomayerově nemocnici. Zahradu připravila Integrační dílna a díky workshopům
s komunitními zahradníky se krásně rozjela. Mrkněte
na mapko.cz, pokud vás zajímají detaily.

KOMUNITNÍ ZAHRADA CUKRKANDL
Vytoužené partnerství se Skanskou se povedlo.
na jaře jsme pro obyvatele nového bytového komplexu připravili workshop na osázení vyvýšených záhonů v Parkovém muzeu v Praze Modřanech a hned
měsíc nato jsme přiložili ruku k dílu i v nové komunitní zahradě na brownfieldu kousek od Parkového
muzea. U Modřanského nádraží totiž vyroste nový
bytový komplex. Skanska ho připravuje na principech
participativního plánování a pro zelené téma přizvala
nás. na původně zanedbaném pozemku vyrostla
kromě dalších zajímavých míst i paletová Komunitní
zahrada Cukrkandl, která má samozřejmě profil i na
mapko.cz.

E-SHOP A PRODUKTY PRO SNADNĚJŠÍ
KOMPOSTOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ VE MĚSTĚ
E-shop, ve kterém najdete prověřené produkty pro
kompostování a pěstování ve městě, to je náš sen,
který dostal první obrys právě v roce 2018. Zatím
k němu máme jen nakročeno, ke konci roku nám hezky narůstal obrat, ale stále ještě má spoustu mušek.
Ty vychytáváme i s naší přidanou hodnotou, a tak
na něm najdete třeba i hlístice právě na mušky, co
se vám omylem mohly objevit ve vermikompostéru.
Vymazlené zelené produkty se nám osvědčují, třeba
zabydlený Urbalive sklízí největší obratovou úrodu
a stal se vlajkovou lodí e-shopu.

VERMIKOMPOSTÉR URBALIVE
SE ZABYDLENÝMI ŽÍŽALAMI
Novinka sezóny 2018. S tímto nástrojem můžete začít kompostovat opravdu okamžitě. na začátku mělo
několik nadšenců z týmu 1 vermikompostér u sebe
doma, kde se jako „pěstouni“ o žížaly starali a zabydlovali vermikompostér pro nové zájemce o kompostování. Postupně jsme proces zabydlování zefektivnili a nyní všechny zabydlujeme v suterénu našeho
nového sídla Haly 40 v areálu Pražské tržnice, kde
naše kompostovací víla společně s kolegy z Integrační
dílny žížaly opečovává.

Náš rok plný výzev i radosti

Leden
V lednu jsme se dostali do Impact Academy a dopad
se pro rok 2018 stává ústředním tématem našeho
rozvoje. Po několika letech opouštíme kancelář v naší
první komunitní zahradě KC Zahrada. Jsme u založení nejvzdálenější komunitní zahrady v Novém Jičíně
a povídáme o kompostování na konferenci Menu for
Change organizace Glopolis.

březen
Realizujeme historicky první mapování komunitních
zahrad na území hl.m.Prahy – je jich celkem 25,
s Ideasense se potkáváme s koordinátory komunitních zahrad, vzniká generel a doporučení pro Magistrát hl.m.Prahy. Povídáme o kompostování na konferenci Odpad zdrojem organizace INCIEN. Před novou
sezonou se v Mezi domy setkali členky a členové
Komunitní zahrady Vidimova. Zahájili jsme tréninkový program pro pomocné zahradníky v terénu.

Květen
Otevíráme první komunitní zahradu na brownfieldu
v modřanském Cukrkandlu s 60 členy a osazujeme
6 sousedských záhonů v Parkovém muzeu, oba
projekty probíhají ve spolupráci se Skanska Reality.
Otevíráme sezonu na Zahradní slavnosti ve Vidimce.

Máme prázdniny, ale i přesto jsme se vrhli
na workshop na Šesťáku v Dejvicích, kde si lidé mohli
vyrobit vermikompostér.

únor
Startujeme komunitní zahradu Paletka, která vzniká
v rámci Interreg projektu na MČ Praha 9. Zahájili
jsme vysněnou spolupráce se Skanskou, jsme na prvním ze sousedských setkáních. Poprvé nabízíme
vermikompostér Urbalive se zabydlenými žížalami.

duben
S IPR debatujeme na téma „Urban gardening, zahrádkaření a zahrádkářské kolonie“. Točíme video
spot o příběhu vermikompostéru Urbalive s firmou
Plastia. Zúčastnili jsme se tradičně Dne Země v parku
na Pankráci s MČ Praha 4. Přednášíme o kompostování na semináři na Přírodovědecké fakultě UK.
Výrobu vermikompostéru a osázené truhlíky objevují
zaměstnanci O2 nebo obyvatelé v Jablonci nad Nisou.
na Vidimce proběhla jarní brigáda se společným obědem. Do pražských školek jsme umístili 12 pěstebních záhonů.

ČERVEN
Komunitní zahrady a jejich dopad se objevují ve
SmartPrague Indexu. 120 účastníků konference
Národní sítě Zdravých měst slyší o dobrých příkladech komunitních zahrad. Nabízíme první workshop
v dějinách „Jak kompostovat ve vermikompostéru
Urbalive“. na Vidimově probíhá workshop „Hnojení
a ochrana rostlin bez chemie“, exkurze pro rodiny s dětmi nebo setkání lokální alternativní měny
Pralets.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

ČERVENec
září
Otevíráme zahradu na Praze 4, která vznikla společnou iniciativou na pozemku, na kterém má za pár
let vyrůst metro. Celkem tam v první sezoně pěstuje
35 zahradníků. Osazujeme vyvýšené záhony v Centru
Martin a jejich klienty i školíme v tom, jak o bylinky
pečovat a jak je využít v kavárenské kuchyni. S podporou radnice MČ Prahy 8 a společně s místními
měníme prostor za bytovým domem v ulici K Olympiku v pěstební zahrádku. na obzoru se rýsují 3 nové
komunitní zahrady a také spolupráce s řetězcem
Kaufland. Startujeme projekt „Třídit BIO je normální“
podpořený SFŽP a „Komunitní kompostování ve městě“, který podpořilo Hl. město Praha. na akci Disco
salát organizace Zachraň jídlo zachraňujeme 90 kg
bioodpadu. Šíříme osvětu o kompostování na Vinobraní v Grébovce, v Havlíčkových sadech. Ukončili
jsme tréninkový program pro pomocné zahradníky
a několik z nich s námi pokračuje dále v Integrační
dílně. Jupí.

Listopad
Listopad byl bohatý na organické zbytky. na Slou
Days jsme připravili osvětový koutek s vermikompostérem a lógr z kavárny putoval do našeho kompostu.
na konferenci Byznys a Zero Waste/ Ano či ne?, kterou organizuje Bez obalu, jsme se postarali o kávovou
sedlinu z cateringu. na akci FuckUp Night jsou žížaly
na pódiu a sbíráme papriky, které posloužily jako
zero waste skleničky. Soňa přednáší na akci Enviro
Meetup v Paralelní Polis. O sto šest rozvíjíme mapko.
cz i sebe na víkendovém programu pro absolventy
akceleračního programu 321 dílna Nadace Karla
Janečka. Podporujeme vznik dalšího komunitního
prostoru, 3 záhony umisťujeme k bytovému domu
v Karlíně. Jižním městem prošel lampionový průvod
s noční bojovkou v komunitní zahradě Vidimova.

SRPEN
V srpnu natáčíme reportáž o „žížalím čaji“ pro
Receptář prima nápadů. S úspěšností 65% testujeme
první hlístice od brněnské firmy Biocont Laboratory
v boji s muškami ve vermikompostéru. S 20 nadšenými studenty z USA připravujeme prostor pro komunitní zahradu na Praze 8 Pod plynojemem a umisťujeme dalších 23 školkových záhonů. Várka seed bomb
putuje na první svatbu jako milý dárek k výslužce pro
80 svatebčanů, tak ať to klíčí a roste!

říjen
Na akci Biojarmark u Zemědělského muzea na Letné
se další zájemci dozvídají o kompostování. na Prague
Coffee Fest vytváříme zelená zákoutí s osázenými
truhlíky od firmy Plastia a přednášíme o kompostování, sbíráme i kávovou sedlinu, kafaři jí vyprodukovali 120 kg. Ve spolupráci s MČ Praha 4 zajišťujeme
„Soutěž kompostů škol a školek“. Deset našich
vyvýšených záhonů nově zdobí prostor u OC Fénix.
Spolu s International School of Prague připravujeme
workshop v angličtině a 30 dětí si tak mohlo vyrobit
svůj vermikompostér. Loučíme se se sezonou na Zahradní slavnosti.

Prosinec
Vermikompostéry se žížalami a seed bomby čekaly
pod stromečkem v několika českých domácnostech.
Přednášíme o kompostování na semináři předmětu
Environmental Engineering na ČZU. Pouštíme se do
budování naší nové dílny v suterénním prostoru haly
č. 40 v Pražské tržnici. Odevzdáváme rukopis knížky
Pěstujeme ve městě a na Vidimce plápolá Adventní
táborák.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

Zdravá komunita dokáže zázraky
Provozujeme 2 vlastní komunitní zahrady, kde pěstuje 105 zahradníků
na 63 záhonech, přibližně 80 lidí se zapojilo do kompostování přímo v jedné z našich
zahrad. Komunitní zahrada Vidimova je zároveň domácím prostředím pro naši
Integrační dílnu. Naši pomocní zahradníci si tu osvojují nové pracovní dovednosti
a rádi se sem vrací. Zahrada je jim bezpečným a známým zázemím.
V oblasti zdravé komunity se stále zaměřujeme
na řešení dvou společenských výzev: Lidé ve městě
čelí v místě svého bydliště nedostatku komunitního
života, blízké spolupráce a dobrých vztahů. Lidé se
zkušeností s duševním onemocněním mají nižší kvalitu života. Ke zlepšení těchto společenských oblastí
jsme přispěli několika způsoby. V návaznosti na rok
2017 jsme propojili obě dvě oblasti i v praxi.

KOMUNITNÍ ZAHRADA VIDIMOVA
Naše Komunitní zahrada Vidimova se stala místem
tréninkového programu pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním na pozici pomocný zahradník.
Od března do září se tak mohli členové zahrady
potkávat s pomocnými zahradníky a společně se poznávat a pracovat na komunitní zahradě. Ve výsledku
se jedna účastnice tréninkového programu stala
členkou zahrady s vlastním záhonem a po skončení
programu se z části účastníků stali zaměstnanci naší
Integrační dílny.
V rámci pomoci s prohlubováním komunitního života
se během roku konalo v Komunitní zahradě Vidimova několik akcí sousedského, slavnostního nebo
vzdělávacího charakteru, a o naše zkušenosti z této
komunity jsme se podělili i při pomoci se zakládáním několika nových komunitních zahrad po celé
České Republice.

KOMUNITNÍ ZAHRADA V KC ZAHRADA
Zdejší komunitní zahrada patří nejen rozlohou
k těm nejmenším. Pro nás je to ale srdeční záležitost, protože v roce 2012 byla jednou z prvních,
které v Praze vznikly, a my byli u jejího zrodu.
Loňský rok byl ale pro zahradu přelomový, protože
jsme přesunuli naši kancelář z její blízkosti a zjistili
jsme, že takto o blaho a rozvoj zahrady lze pečovat
jen s obtížemi. V zahradě pěstovalo a kompostovalo 9 zahradníků, absence koordinátora, který
by byl více aktivní a sám zde pěstoval a pravidelně
se zahradníky i vedením KC Zahrada komunikoval, však způsobilo, že komunita jako taková zde
nefungovala. S koncem sezony přišly tedy otázky
související s další existencí zahrady. Objevil se také
plán na předání všech kompetencí místní komunitě,
aby si v budoucnu zahradu řídila již sama. Jak to
dopadlo? Dozvíme se v roce 2019.

INTEGRAČNÍ DÍLNA
Dílna roste a stabilizuje se. na podzim roku 2018 jsme
naši stávající partičku doplnili o nové kolegy, kteří
v první polovině roku prošli tréninkovou dílnou. Od
listopadu už máme 8 stálých a zkušených zaměstnanců Integrační dílny – Janu, Ondřeje, Karla, Jirku, Romana, Pavlu, Oldu a Jardu. Ke konci roku nás posílila
ještě Lucie, ženské ruce jsou také potřeba.
Ondra s Lenkou jsou již zkušenými asistenty, pod
jejichž vedením můžeme rozvíjet naše zahradnické
dovednosti. Rozšiřujeme spolupráci s květinovými
farmami, férové zahradnictví Green Decor je naším
dlouhodobým partnerem, nově podporujeme také
Kytky od Potoka z Velkých Přílep. na poli zajišťujeme veškeré sezónní pěstitelské práce a máme tak
možnost v průběhu roku sledovat výsledky naší
péče. Pokračujeme ve spolupráci s městskými částmi
a podporujeme vznik nových komunitních ploch.
Nebojíme se ani komerčních zakázek pro větší firmy
(Vodafone, Lavande), naše záhony se tak dostanou
k širšímu okruhu lidí a naše práce se profesionalizuje. Stále intenzivnější je spolupráce se Záhony pro
školky. V letošním roce jsme umístili 36 záhonů do
27 škol a školek.
Integrační dílna se od listopadu může finančně opřít
o prostředky z úspěšné žádosti o grant z evropských
strukturálních fondů. Grant nám umožnil zaměstnat vedoucí integrační dílny Terezu na 0,8 úvazku
a pustit se do budování vlastního zázemí. V suterénu
Haly č. 40 začínáme stavět vlastní truhlářskou dílnu
a rozšiřovat portfolio našich výrobků.

Projekty s veřejnou podporou
Kokoza se profiluje jako společensky prospěšný podnik a již od svých začátků
klademe vedle obecně prospěšné činnosti důraz na rozvoj vlastního podnikání, je to
součást naší DNA. Aktuálně tvoří příjmy z vlastní podnikatelské činnosti více než
70% našich příjmů. Každý rok však neodoláme a využijeme možnost získat pro naši
obecně prospěšnou činnost grantovou podporu tam, kde jsme zatím nenašli vlastní
a udržitelný způsob financování. Díky těmto projektům financovaným z veřejných
zdrojů jsme mohli zvýšit náš dopad a to je to, o co tu jde.
PROJEKT TŘÍDIT BIO JE NORMÁLNÍ

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ VE MĚSTĚ

Od září 2018 začínáme pracovat na dvouletém
projektu Třídit BIO je normální, který je finančně
podpořen Státním fondem životního prostředí. Cílem
projektu je motivovat obyvatele České republiky stát
se hybateli změn a prakticky se zapojit do procesu
předcházení vzniku odpadu. Projekt se zaměřuje
na snižování množství biologicky rozložitelných
odpadů (BRO), které zbytečně končí na skládkách
a ve spalovnách místo toho, aby byly přeměněny
na kvalitní přírodní hnojivo – kompost, který v půdě
české krajiny chybí. Skrze osvětovou mediální kampaň a praktické workshopy chceme nabídnout řešení
a vzbudit chybějící celospolečenské zapálení díky
propagaci konceptu uzavřeného cyklu jídla. Projekt
nabízí praktické informace a nástroje podporující
okamžitou změnu chování. Hlavním cílem projektu je
online mediální kampaň a 5 videospotů, které najdete na www.zijukompostyl.cz. Hlavní aktivity se budou
odehrávat v roce 2019 a 2020.

Od září 2018 se pouštíme do realizace projektu
Komunitní kompostování ve městě, kterému fandí
i Magistrát hlavního města Prahy a podporuje nás
v jeho realizaci. Za to jsme moc rádi. Naše kompostovací jednotka si už maže kompost pod kolena, aby
tuhle slibnou misi úspěšně naplnila. Cílem je umístit
5 vícekomorových zahradních kompostérů a 5 vermikompostérů Florium do míst jako jsou komunitní
centra, vnitrobloky, školní zahrady, kavárny, jednoduše všude tam, kde je komunita toužící kompostovat.
Součástí projektu je také založení pracovní skupiny
odborníků na téma bioodpady a kompostování. První
historické setkání proběhlo v prosinci 2018 a budeme pokračovat po celý rok 2019 a snad i dále. Hlavní
aktivity nás čekají v roce 2019.

Výše dotace: 2 506 922 Kč

Výše dotace: 400 000 Kč

UZAVŘENÝ CYKLUS JÍDLA DO ŠKOL
V projektu se zaměřujeme na uzavřený cyklus jídla
jako na základ samotného pěstování nejen ve městě.
Od záhonků k talíři, ke kompostu, a zase zpět. Ukazujeme, co jsme životem ve městech zapomněli. Objevujeme, co vše se dá pěstovat na pozemcích školy i ve
vyvýšeném záhonku postaveném na betonovém nebo
asfaltovém povrchu, že organický odpad se dá znovu
zrecyklovat na kompost a díky němu pak můžeme
sklízet skvělou úrodu.
Tím, že se zaměřujeme na žáky základní školy,
ovlivňujeme budoucí generaci, která má tak možnost
naučit se zakládat záhonky inovativními metodami
s permakulturními prvky, naučit se, jak být soběstační, jak si vypěstovat své jídlo, jak se o rostoucí plodiny v průběhu roku starat a jak zpracovat sklizené
výpěstky. První realizace a hlavní aktivity nás čekají
v roce 2019.
Výše dotace: 380 000 Kč

KOMUNITNÍ ZAHRADA VIDIMOVA ŽIJE!
V koordinaci zahrady pokračuje 3. rokem Anička,
na práci již ale není sama. Vznikl koordinační tým
složený z několika členů zahrady, a tak celé plánování a realizace aktivit v průběhu roku získalo
na efektivnosti. Komunita místních zahradníků se
jako každou sezonu obměnila a ačkoliv přišla necelá
třetina nových členů, celkový počet uživatelů mírně
stoupl hlavně díky příchodu rodin s malými dětmi.
Kapacita zahrady byla plně obsazena v podobě 53 individuálních záhonů.
Zahrada ožila v průběhu sezóny hlavně díky tradičním zahradním slavnostem na zahájení a zakončení
sezóny, jejichž atmosféru dokreslují i naše fotogalerie
na Facebooku. Příjemný ruch na zahradě pak oživilo
několik společných setkání komunity u brigád či
táboráků, rodinné oslavy členů a závěr roku byl ve
znamení lampionového průvodu s noční bojovkou
a také prosincového adventního setkání u táboráku.
Zázemí zahrady průběžně zlepšujeme a v roce 2018
jsme dovybavili zahradu 3 novými vyvýšenými záhony
na kolečkách nejen pro účely exkurzí škol. Zprovoznili jsme konečně místní pařník k předpěstování
sazeniček. Pro děti vznikla v zahradě trampolína, rozšířil se společný vozový park pro dětské návštěvníky
a děti samy přidávaly celoroční výzdobu chodníkům
v podobě křídových kreseb.
Koncept zahrady Vidimova je od svého počátku
integrační. Lidé z komunity, kteří společně pěstují

na zahradě ve vyvýšených záhonech ví, že část našich
zaměstnanců, jsou lidé se zkušeností s duševním
onemocněním. Během celého roku se tak mohli v zahradě potkávat při společných pracích a to především
díky intenzivnímu tréninkovému programu pro nové
pomocné zahradníky. Komunita se tak přirozeně propojovala a lidé různého věku a různého zaměření se
potkávali na zahradě, vyměňovali si nejen zkušenosti
s pěstováním ale také recepty na koláč či sazenice ze
záhonů.
Část aktivních členů zahrady organizovala spokojeně již druhou sezonu vlastní skupinu komunitou
podporovaného zemědělství Mezi domy a doplňovali
tak výpěstky ze zahrady čerstvými, zdravými produkty ze známých zdrojů a za férové ceny pro farmáře.
Díky získaným zkušenostem se pustili aktivní členové
zahrady do dalšího vlastního projektu. Od října tak
vznikla Sousedská klubovna v přízemí nedalekého
panelového domu. Klubovna poskytla příjemný
prostor na setkání zahradníků v chladnější části roku
a do budoucna se zde plánují společné aktivity v podobě setkání členů, vzdělávacích workshopů a besed.
Aktivity v zahradě jsme mohli realizovat i díky podpoře MČ Praha 11, která investovala 35 000 Kč v oblasti
životního prostředí.
Výše dotace: 35 000 Kč

STABILIZACE A NAVÝŠENÍ KAPACITY
INTEGRAČNÍ DÍLNY
V rámci projektu vytvoříme nová pracovní místa
pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním
na pozici Pomocný zahradník ve stávající Integrační
dílně KOKOZA, o.p.s. Vytvoříme celkem 5 nových
integračních pracovních míst, která budou zachována
i po skončení projektu. Zároveň bude vytvořeno místo peer konzultanta pro další osobu z cílové skupiny.
Noví kolegové se budou podílet na výrobě a kompletaci vyvýšených záhonů, zahradních kompostérů,
seed bomb a realizacích pro zelené a jedlé město.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem
v rámci operačního programu Pól růstu výzvy č. 34.
Realizace projektu začala v listopadu 2018 a hlavní
body projektu proběhnou v roce 2019.
Výše dotace: 4 690 025 Kč

TRÉNINKOVÁ MÍSTA PRO LIDI SE ZKUŠENOSTÍ
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Od ledna do září jsme pokračovali v započatém
ročním projektu tréninkových míst z roku 2017,
který jsme realizovali s přispěním Nadace Jistota od
Komerční banky. Jeho cílem bylo poskytnout v roce
2018 osobám se zkušeností s duševním onemocněním z celé Prahy pracovní místa na pozici Pomocný
zahradník, a to v délce 3-12 měsíců. Chtěli jsme tím
zvýšit nejen jejich možnost uplatnění na trhu práce,
ale také kvalitu jejich života v pracovní i osobní
rovině a umožnit jim zapojení se do místní komunity
v rámci Komunitní zahrady Vidimova.
A jak se vše povedlo? Bylo s námi 8 zájemců o zaučení do zahradnického kumštu. Někteří s námi strávili
společnou prací 6 měsíců a část účastníků programu
se stala součástí našeho týmu i po ukončení tréninku,
a to díky podpoře Operačního programu Prahy – Pól
růstu ČR pro celkové rozšíření a stabilizaci naší integrační dílny. Takže od prosince 2018 jsme se rozrostli
o 5 nových kolegů.
Tréninkový program jsme společně oslavili a zakončili setkáním na zahradní slavnosti na Komunitní
zahradě Vidimova a odstartovali tak naši další spolupráci. Doufáme, že tréninková a integrační místa
v KZ Vidimova budou inspirací ostatním komunitním
zahradám!
Výše dotace: 200 000 Kč

STÁŽE
V průběhu roku jsme přivítali postupně 5 stážistek,
které chtěly zjistit, jak funguje sociální podnik a nebály se přiložit svoje ruce ke společnému dílu. Zapojily se do různých oblastí od řízení projektů, přes
rozvoj postupů ve výrobě a ve fungování Integrační
dílny, podílely se také na rozvoji osvěty o kompostování a zapojily se i do dalších aktivit pro širokou
veřejnost.
Stáže se nesly v duchu oboustranné spolupráce
a byly nejen vzájemným jednorázovým přínosem, ale
především tím prvním krokem, který má dlouhodobý
efekt. Vzájemně jsme se obohatili o zkušenosti i nové
pohledy na sociální podnikání a jsme rádi, že jsme
díky stážím podpořili dva nově vznikající sociální
podniky. Jedna stáž přerostla i v dlouhodobé pracovní zapojení do našeho týmu a patří jí velký dík za
celkový rozvoj naší Integrační dílny.
A co o stážích řekla přímo jedna ze stážistek?
„Během stáže jsem ocenila důvěru a otevřenost týmu,
takže jsem dostala dost prostoru pro rozhovor se členy
týmu, kteří zastupují oblasti, které mě zajímaly nejvíce:
řízení podniku, marketing, PR, financování, administrativa a Integrační dílna. Jelikož jsem mluvila s většinou
z týmu, dostala jsem tak možnost na ucelený pohled
na vnitřní fungování firmy a interní předávání informací a komunikace. Poznatky a zkušenosti ze stáže budu
schopna využít v mém zaměstnání v Kytkách od potoka, kde se aktuálně zabýváme nastavováním procesů
a struktury firmy a ve výhledné době zvažujeme sociální
podnikání.“

Olga Srovnalová
Výše dotace: 75 000 Kč

Kokoza komunikuje
Každý měsíc sdílíme nejzajímavější aktivity z našich
témat newsletterem a kolem 40% registrovaných ho
skutečně čte. na Facebooku jsme překročili hranici
7 000 fanoušků, nejvíc zaujal příspěvek o kompostování kávové sedliny s organickým dosahem
12 000 oslovených uživatelů. Návštěvnost webu
překročila 28 000 návštěv ročně.
V médiích jsme se s tématy okolo pěstování a kompostování objevili 124×. Články o nás jste mohli nalistovat mimo jiné v magazínech Hospodářských novin,
Práva, Mladé fronty Dnes a Lidových novin, v časopisech Marie Claire, Marianne Bydlení nebo Blesk pro
ženy. Online jsme se objevili třeba na portálech Deník, iDnes, Vogue, Blesk nebo iHned. Několikrát jste
nás mohli také slyšet na vlnách Českého rozhlasu.
Díky růstu týmu jsme pro PR mohli vytvořit samostatnou pracovní pozici – v listopadu jsme přivítali Gábinu, která má na starosti právě komunikaci a šlechtění
značky Kokoza.

Co plánujeme pro
sezonu 2019?
Rok 2019 bereme jako finančně stabilizační. Krásně se nám rozjely granty, které nás posílí dovnitř
i navenek – od Integrační dílny až po velkou komunikační kompostovací kampaň se zapojením influencerů. S workshopy se rozjedeme po celé republice.
Máme stabilní firemní partnery, kteří nám pomáhají
zvyšovat dopad a zároveň rozvíjíme nová partnerství.
Například s Kauflandem plánujeme otevření několika
komunitních zahrad v ČR. Vznikne metodika zakládání komunitních zahrad objednaná Magistrátem hl. m.
Prahy, což je unikátní projekt a v tomto rozsahu jsme
ho nenašli ani v zahraničních zdrojích. A vykvete
nám jedna radost – naše první knížka Pěstujeme ve
městě. Plánujeme se víc ponořit do mapko.cz a naší
komunity.

Lidé v KOKOZA, o.p.s.

Na tom, aby města byla zelená a jedlá, v roce
2018 společnými silami pracovali:
GABRIELA BÁRTOVÁ

JIRKA LERCH

KRISTINA REGALOVÁ

PR konzultantka

pomocný zahradník

zakladatelka,
předsedkyně správní rady

ANNA ČERNÁ

ANNA MACHÁTOVÁ

koordinace
Komunitní zahrady Vidimova

stážistka

LUCIE DAVIDOVÁ

vedení Integrační dílny a komunikace

pomocná zahradnice

ROMAN HÁJEK

KRISTINA MATIÁŠOVÁ

ONDŘEJ RYNDA

produkční

asistent v Integrační dílně

LENKA HNIDÁKOVÁ
členka správní rady

LUCIE MATOUŠKOVÁ
LANKAŠOVÁ

asistentka v Integrační dílně

SIMONA HARVIŠOVÁ

zakladatelka, ředitelka,
toho času na mateřské dovolené

MONIKA HOFMANOVÁ
stážistka

KAREL JAKOUBEK
pomocný zahradník

JANA KEJDANOVÁ
pomocná zahradnice

V dubnu nám zamávala z pozice pracovní konzultantky Míša Nosková a na její místo nastupuje Hanka.
V srpnu se tým rozšířil o Terezu, která vede Integrační dílnu, a ta pod jejíma rukama zdvojnásobila
svou kapacitu. Do týmu se přidala také Johanka jako
komunitní manažerka, která pečuje o workshopy
a akce. Spolu s kampaní „Třídit BIO je normální“
se k nám přidala i Gábina, která koordinuje mediální kampaň a pracuje jako PR manažerka. V říjnu
konečně mohla Evička předat agendu produktové
manažerky pro e-shop Simoně. Soňa má pořád pod
palcem kompostování, Monika spolu s Terezou pečují o evropský grant „Stabilizace a navýšení kapacity
integrační dílny“. Anička je věrná komunitní zahradě
jako žížala vermikompostéru, komunita se mnohem
více zapojuje a zahrada jen kvete. Jediná jistota jsou
několik posledních let zakladatelky, Lucie i Kristina, plodí další a další děti a zůstávají v pohotovosti
na mateřské. Kokozu zastřešuje, šíří a řídí třetím

LIDÉ V KOKOZA, O. P. S.

rokem Radka a otiskuje své vize do základů i každodenního života organizace.
Stále jsme na cestě k zefektivňování a odlaďování
procesů, Asana je naším každodenním pomocníkem
a hlídačem, postupně zavádíme další procesní pomocníky. Zkoumáme možnosti řízení celé organizace
svobodně, ale zároveň zodpovědně, zajímá nás model
tyrkysových organizací.

JAN RICHTR
člen dozorčí rady

pomocný zahradník

produktová manažerka

Kokoza se lidsky nejdříve otřásla v základech a pak
se trochu nafoukla, téměř dvojnásobně. Díky Impact
Academy jsme udělali první kroky ke stabilizaci, nastavili jsme pravidla pro příjem nových lidí a v červnu
rozběhli několik výběrek, vytvořili jsme nové pozice.

VERONIKA MAKOVSKÁ

JAKUB REICHL
interní procesy

MONIKA KLOBOUČKOVÁ
administrativa a finance

OLEG KOUŘIL
pomocný zahradník

JANA KOŽNAROVÁ
lektorka, vzdělávání EVVO

JAKUB KRATOCHVÍL
pomocný zahradník
na tréninkovém místě

JOHANA KULIČOVÁ

HANA MATUŠKOVÁ
pracovní konzultantka

BÁRA MATĚJKOVÁ
stážistka

EVA MOUČKOVÁ
produktová manažerka

TEREZA NEHASILOVÁ
vedoucí Integrační dílny

JAN NOVÝ
pomocný zahradník

TOMÁŠ PAVLÍČEK
pomocný zahradník

PAVLA PRIKNEROVÁ
pomocná zahradnice

PETR PLÍVA
RADKA POKORNÁ

TEREZA KVÍTKOVÁ

výkonná ředitelka,
garantka oblasti pěstování

JAKUB LANKAŠ

JAROSLAV SMÍŠEK
pomocný zahradník

OLGA SROVNALOVÁ
stážistka

ANDREA ŠUSTROVÁ
lektorka

ONDŘEJ ŠVEJDA
pomocný zahradník

KRISTÝNA ŠVEJDOVÁ
stážistka

SOŇA VALČÍKOVÁ
garantka pro oblast kompostování

MAGDALÉNA VELÁTOVÁ
stážistka

PETR VÍTEK
předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

komunitní manažerka

členka správní rady

LENKA SELICHAROVÁ

KRYŠTOF PROCHÁZKA
grafika

pomocný zahradník
na tréninkovém místě

Úvazky v roce k 31. 12. 2018: 3 přepočtené plné úvazky a 19 osob pracuje na dohodu o provedení práce.

LIDÉ V KOKOZA, O. P. S.

Naši partneři v roce 2018
Partnerství vnímáme jako příležitost k oboustranně prospěšné spolupráci, kdy na konci stojí spokojená triáda – my,
partner a životní prostředí nebo společnost, která se posunula v řešení konkrétního problému. Zajímá nás především,
jak společně můžeme zlepšit některý ze společenských problémů, na které jsme se rozhodli zaměřit. Může to být skrze projekty i zakázky. Partnery si vybíráme a chceme na projektech pracovat společně, sledovat společný cíl a konkrétní změnu, které spolu můžeme dosáhnout. Toto jsou naši úžasní parťáci pro rok 2018, jsme na ně pyšní.

Kokoza v číslech
V roce 2018 dále pokračoval trend zvyšování příjmů z vlastní činnosti. Příjmy ze
zakázek stouply v absolutních číslech oproti roku 2017 o 500 tisíc Kč na 2,2 mil.
Kč. Poměr příjmů z grantů a zakázek se změnil z 55% na 72% příjmů z vlastní
činnosti. Celková výše přijatých grantů a dotací byla v roce 2018 téměř 1 mil. Kč.
Celkový obrat byl v roce 2018 3,9 mil. Kč s hospodářským výsledkem -225 tis. Kč.
Po odečtení vlivu odpisů se však dostáváme do pozitivního cash-flow +19 tisíc Kč.
Z hlediska nákladů tvoří 46% mzdy (1,8 mil. Kč.), služby 32% (1,3 mil. Kč), 7 %
nakoupené zboží za účelem prodeje (272 tisíc Kč), 6 % odpisy (244 tisíc Kč).
Účetnictví je vedeno externí účetní organizací Prodimo. Organizace zpracovává
účetnictví 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 2018 nebyly vytvářeny opravné položky k aktivům
společnosti.

FO R M A AT

Jsme součástí
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Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

PARTNEŘI V ROCE 2018

KOKOZA V ČÍSLECH

řádek
b

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

A.I.

Jmění celkem

1.

Vlastní jmění

3

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

4
1 610

1 457

087

1 573

1 610

(901) 088

1 573

1 610

37

- 153

Výsledek hospodaření celkem

091

1.

Účet hospodářského výsledku

092

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

Stav k posled.
dni účet. období

086

A.II.
2.

Stav k prvnímu
dni účet. období

37
442

B.

Cizí zdroje

095

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

098

13

(389) 104

13

6.
B.III.

Dohadné účty pasivní

Krátkodobé závazky celkem

346

106

242

169

1.

Dodavatelé

(321) 107

70

71

3.

Přijaté zálohy

(324) 109

34

5.

Zaměstnanci

(331) 111

42

80

7.

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

(336) 113

6

39

9.

Ostatní přímé daně

(342) 115

3

10

17.

Jiné závazky

(379) 123

9

-31

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249) 129

78

23.

B.IV. Jiná pasiva celkem
2.

Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

130

200

164

(384) 132

200

164

(ř.86+95) 134

2 052

1 803

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Mgr. Lucie MATOUŠKOVÁ…

KOKOZA, o.p.s.

31.12. 2017

sestavený k

Počátecká 1101/8
140 00 Praha 4 - Michle

(v celých tis. Kč)
Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

- 153

(931) 093

Název a sídlo účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Právní forma

o.p.s.

IČO

24228630

Název ukazatele

A.
I.
1.
5.
6.
III.
10.
11.
13.
IV.
15.
V.
18.
22.
VI.
23.

Náklady

3 232
1 220
161
4
1 055
1 742
1 410
328
4
2
2
8
4
4
260
260
3 232

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

Osobní náklady

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

Daně a poplatky

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Nákladové úroky
Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a…

Odpisy dlouhodobého majetku

Náklady celkem

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Okamžik sestavení:

05.04.2018

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

C.
D.

1

259

o.p.s.

24228630

Činnosti
hospodářská
6

hlavní
5
3 012
208
208
1 459
1 424
35
1 344
1 344
1
1
3 012
- 220
- 220

Provozní dotace

Provozní dotace

Přijaté příspěvky

Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Ostatní výnosy

Jiné ostatní výnosy

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

Razítko :

3 491
1 479
163
4
1 056
1 742
1 410
328
4
2
2
8
4
4
260
260
3 491

Právní forma

Výnosy

Odesláno dne:

259
259
2

Počátecká 1101/8
140 00 Praha 4 - Michle

IČO

Název ukazatele

IV.
10.

celkem
8

KOKOZA, o.p.s.

31.12. 2017

sestavený k

7

Název a sídlo účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tis. Kč)

B.
I.
1.
II.
3.
4.
III.

Činnosti
hospodářská
6

hlavní
5

Podpis odpovědné
osoby :

7

celkem
8

325

3 337
208
208
1 459
1 424
35
1 669
1 669
1
1
3 337
- 154
- 154

325
325
325
66
66

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Mgr. Lucie MATOUŠKOVÁ…

Datum sestavení:

05.04.2018

PREMIER system ver. X6.2 ©…

28.

12
3 666

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami

Náklady celkem

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Název a sídlo účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

KOKOZA, o.p.s.

31.12. 2018

sestavený k

Chodská 1281/30
120 00 Praha - Vinohrady

(v celých tis. Kč)
Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

Právní forma

o.p.s.

IČO

24228630

Název ukazatele

B.
I.
1.
II.
3.
4.
III.

Výnosy

3 024
999
999
508
461
47
1 516
1 516
3 023
- 643
- 643

Provozní dotace

Provozní dotace

Přijaté příspěvky

Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

Odesláno dne:

Činnosti
hospodářská
6

hlavní
5

Tržby za vlastní výkony a za zboží
C.
D.

Razítko :

12
3 953

287

Podpis odpovědné
osoby :

7

celkem
8

706

3 730
999
999
508
461
47
2 221
2 221
3 728
- 225
- 225

705
705
705
418
418

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Mgr. Lucie MATOUŠKOVÁ LANKAŠOV

Datum sestavení:

22.08.2019

PREMIER system ver. X6.3 © 1995-

KOKOZA, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost
Chodská 1281/30,
Praha 2 120 00
IČO: 24228630
Bankovní spojení: 2834672339/0800,
Česká spořitelna
Zapsaná dne 12. 4. 2012
u Městského soudu v Praze,
oddíl O, vložka 886
Statutární zástupce:
Mgr. Lucie Matoušková Lankašová
e-mail: info@kokoza.cz
www.kokoza.cz

