Výroční zpráva o činnosti
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Jsme společensky prospěšný
podnik, který se věnuje pěstování
a kompostování ve městě už od
roku 2012. Vytváříme partnerství
s veřejnou správou nebo firmami,
kterým pomáháme se CSR
aktivitami, budováním firemní
kultury i komunitních zahrad
či zpracováním bioodpadu.
Své projekty „nemalujeme na
zeleno“ a stavíme je na principech
uzavřeného cyklu jídla. Vytváříme
pracovní příležitosti pro lidi se
zkušeností s duševním onemocněním
a zapojujeme je do komunity, která
kolem nás stále roste.
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Také v letošním roce se nám dařilo
spoluvytvářet bezpečné, svobodné
a přátelské prostředí, kde se navzájem
posloucháme, nebojíme se dělat chyby
a říct si o pomoc. I přes pandemii jsme
neztratili nadšení ani chuť zkoumat
a zkoušet. Třeba jak ještě více
bioodpadu proměnit na poklad nebo jak
zasadit nové komunitní zahrady, kde
pěstujeme nejen rajčata, ale i mezilidské
vztahy.

Změněná společenská situace ale
přinesla i mnohá pozitiva. Lidé se
rozhodli více pěstovat – až o 14 %, jak
vyplývá z mezinárodního výzkumu.
Posun byl vidět i na vyhledávači
Google. Takový nárůst zájmu
o sazenice rajčat předčil všechna
očekávání. A tak se zahrady obratem
plnily a ve chvílích, kdy jsme se mohli
potkávat, jsme zaznamenali rekordní
účast.

Radka Pokorná
řídím a pěstuji Kokozu
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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 společnosti Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Náš dopad v roce 2020
Co se nám podařilo společně sklidit?
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nadšenců do kompostování
a pěstování se zúčastnilo našich
akcí, workshopů a webinářů

pomocní zahradníci, kteří
mají zkušenost s duševním
onemocněním, s námi začali
pracovat a 3 další našli novou práci

městských částí v Praze využilo
54 hodin konzultací zaměřených
na komunitní pěstování
a kompostování
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15 000

600

nové komunitní zahrady jsme
založili ve spolupráci s Kaufland
Česká republika, SKANSKA a JRD.
Dalším 7 zahradám jsme
pomohli vyrůst

sledujících na našem Facebooku
a Instagramu. Tak velká je naše
online komunita

zvídavých dotazů jsme zodpověděli
v naší kompostovací poradně

1 062
uživatelů přibylo za poslední půl rok
na naší mapě www.mapko.cz
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Náš rok plný
výzev i radosti
Leden
Workshop Vyrob si svůj
vermikompostér
Náš legendární workshop, který pravidelně organizujeme od dob, co je
Kokoza Kokozou, a který se snažíme
stále vylepšovat. V lednu obvykle
na workshopu potkáváme ty, kteří
dostali pod stromeček náš dárkový
poukaz.
Workshop Vše
o vermikompostování v Urbalive
Vše, co jste kdy chtěli vědět o žížalách a báli jste se zeptat. Workshop
proběhl v H40 v Pražské tržnici pod
vedením lektorky Soni.
Creative mornings na téma Kořeny
Naše Míša se jako přednášející zúčastnila Creative mornings Prague, což
je mezinárodní koncept pravidelných
přednášek. Téma tohoto inspirativního rána bylo Roots a Míša sdílela
příběh komunitní zahrady a života ve
Vnitrobloku Mečislavova.
Strategické plánování
Tentokrát jsme vyhodnocovali a plánovali v Paralelní Polis. Poprvé s námi
byl facilitátor a mentor Ondřej Suchý,
který nás seznámil s metodou definování cílů OKR, kterou používají třeba
i v Google.
Zavádíme OKR
Tato metoda nás tak zaujala, že si
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Andy bere celý proces pod svá křídla
a společně pracujeme na tom, aby
se její implementace pro nás stala co
nejjednodušší. Cílům zdar!
Odevzdáváme závěrečné zprávy ke
grantům
Něco končí a něco zase začíná. Závěrečné zprávy jsou poslední rukovětí
realizovaných projektu, kterým jsme
věnovali rok nebo dva naší práce. Je
to dlouhá doba a my naposledy měříme dopad, který projekty přinesly.
Píšeme granty
Začíná to brainstormingem a pak už
povzbuzeni zeleným čajem a týmovým duchem ťukáme do klávesnic
našich computerů cíle, aktivity, rozpočty. Tfuj, tfuj, tfuj, držíme si palce,
aby naše projektové záměry zaujaly
hodnotitele.

Stáváme se výhradními dovozci
Bokashi od firmy Skaza
A je to tady! Naše Míša je e-shopová
kouzelnice. Nejenže jí e-shop roste
pod rukama, ale vrhla se i do pěstování mezinárodního partnerství. Skaza je slovinská firma, která s láskou
vyrábí vše potřebné pro Bokashi –
metodu na zpracování bioodpadu
v domácnostech. Bokashi budeme
šířit nejen v ČR, ale i na Slovensku.
Odevzdáváme Metodiku zakládání
komunitních zahrad
Náš sen – komunitní zahrady v každé
městské části se plní i díky metodice,
která bude po ruce každému úředníkovi. Komunitní zahrady tak přispějí
k adaptaci na změnu klimatu.

Začínáme s mindfulness
Nádech. Duševní zdraví je důležitá
součást naší ráce. Díky 10 setkáním,
kterými nás po celý rok bude provázet naše mentorka Kasia, pronikneme
do tajů techniky mindfulness, otužování, vnímavé chůze a společného
sdílení. Výdech.
Vítáme Líbu
Máme novou kolegyní, je to superžena, která se postará o nadpozemský
zážitek při otvíračkách komunitních
zahrad, které pořádáme společně
s firmou Kaufland po celé ČR.
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Únor

Březen

Přednáška Jak třídit BIO
a kompostovat ve městě
Andy vyráží do Hradce Králové, kde
předává naše know-how nadšené
místní komunitě.
Přednáška o kompostování pro
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Společnost PVK se rozhodla pro
edukaci svých zaměstnanců v oblasti
třídění bioodpadu a kompostování.
Na několik svých poboček umístili
vermikompostéry a pozvali si nás,
abychom své znalosti předali vybraným ambasadorům, kteří se budou
starat o žížalí kolegy a budou dál šířit
kompostovací osvětu.
Komunita začíná přebírat KZ
Vidimova
Anička s koordinačním týmem naší
komunitní zahrady Vidimova plánuje
první osamostatňující se sezónu. Řeší,
jak nastavit ceny, rozpočet a aktivity
na zahradě. Proběhla i první příprava
na založení spolku.
Končí program Climate challenge
Akcelerační program Climate
challenge končí velkým finále, kde
naše Andy předvádí neskutečnou
„one woman show“ na paletce slávy
v narvaném Impact Hubu. V průběhu
projektu jsme makali na designu nových produktů a služeb pro gastroprovozy a developery.

Workshop Balkon k nakousnutí I. –
plánování
Jak se pustit do pěstování na balkoně,
co je nejdůležitější a jakých chyb se
vyvarovat. Radka se podělila o své
patnáctileté zkušenosti balkonového
pěstování.
Přednáška Jak třídit BIO
a kompostovat ve městě
Andy edukuje místní komunitu v Galerii Entrance o možnostech kompostování.
Kompostovací mise do Paříže
Navštívili jsme komunitní zahrady,
potkali pravého Mistra kompostáře,
viděli kompostovací stroje Rocket
v provozu a přivezli si spoustu inspirace a taky motivace to všechno
aplikovat u nás.

Jedeme se podívat do Skazy
Míša vyráží směr Slovinsko, aby osobně poznala našeho nového partnera.

Stáváme se plátci DPH
Stali jsme se plátci DPH pro vedlejší
činnost. DPH u nás najdete na e-shopu, v realizacích komunitních zahrad
nebo v konzultacích. Bez DPH stále
zůstáváme pro workshopy a granty.
Vítáme Denisu
Deny jako historicky první členka
týmu absolvuje kvůli koronaviru
online nástup i naloďování. Ale vše
klaplo na jedničku a díky Denise nám
rozkvetly komunikační kanály.
První hmyzí hotel pro Kaufland
U nové prodejny v Rakovníku jsme
instalovali náš první hmyzí domek.
Brzy jej následovaly další a další, až
se všechny prodejny v Praze mohou
pyšnit tímto zázemím pro hmyzáky.

Seznamujeme se s novým typem
koronaviru
Nasazujeme roušky, dezinfikujeme,
testujeme, přesouváme se do online
světa a na homeoffice.
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Finalizujeme OKR
Máme za sebou první období s OKR.
Sdílíme první dojmy, jak se nám s touto metodou pracuje, své poznatky,
neúspěchy a postřehy, co nám v každodenní práci vyhovuje.

Dopad koronaviru
Od března do začátku května jsme
v důsledku vládních opatření zrušili 9
tematických akcí.

Duben
Festival Městského pěstování
a kompostování mění podobu
Vzhledem k vládním opatřením rušíme jarní konání nultého ročníku festivalu a přesouváme část programu na
léto a podzim, kdy bude epidemiologická situace klidnější.
Spolupráce se Skanskou začíná
Pro developerskou společnost
Skanska reality jsme instalovali první
záhony a kompostér.
Vítáme Jana
Nový kutil do týmu se vždycky hodí.
Jan bude doprovázet naší integrační dílnu na jejich dobrodružstvích
v terénu.
Zakládáme facebookovou skupinu
Komunitní zahrady
Komunita a sdílení zkušeností se nám
osvědčuje u kompostování, a tak jsme
se rozhodli na Facebooku propojit
i komunitní zahradníky.

Květen
Workshop Vše
o vermikompostování v Urbalive
Jeden z posledních workshopů, který
proběhl před lockdownem. V H40
jsme si ukázali, jak se oddělují žížaly
od kompostu a další žížalí vychytávky.
Vítáme Teru
Naše sociální sítě tak dostávají velkou
posilu. Vždyť Teru má na svém IG profilu víc než 44 tisíc fanoušků. Máme
radost, že můžeme společně růst
a s námi i náš dopad.
Koncem května obnovujeme
workshopy
Situace se lepší a my vyrážíme do regionů s našimi workshopy na výrobu
vermikompostéru, které pořádáme
v rámci projektu „Třídit BIO je normální!“.
Nové komunity vermikompostářů
najdete v Českých Budějovicích, Plzni,
Liberci, Olomouci, Karlových Varech,
Jihlavě, Chrudimi.
Zakládáme KZ Václavák na Kladně
Ve spolupráci se společností Kaufland
roste nová komunitní zahrada na
Kladně, kde se bude pěstovat nejen
ve vyvýšených záhonech, ale jedlé

keře porostou i podél celé zahrady.
Místní komunita tu bude kompostovat i relaxovat.
Kokoza se vzdělává v oběhovém
hospodářství
Za Kokozu do školní lavice usedla
naše kompostovací konzultantka
Soňa, která prošla 2 semestrálním
kurzem organizace INCIEN a VŠCHT
zaměřeným na cirkulární ekonomiku.
Mezinárodní týden kompostování
Slavíme 25. ročník této mezinárodní
akce, kterou Kokoza ve spolupráci
s MŽP zaštiťuje. Letošní téma bylo
Soil loves compost! – Půda miluje
kompost! Týden v duchu adorace
kompostu byl plný šíření povědomí
o benefitech kompostování. Vyhlásili jsme kompostovací výzvu a lidé
s námi třídili a vážili svůj bioodpad.
Vítáme Andreje
S Andrejem k nám přišel výtvarný
umělec, grafik a ilustrátor v jedné
osobě. Od června jsme spolupracovali
na tvorbě nové vymazlené vizuální
identity, kterou jsme následně úspěšně otestovali při vánoční kampani
zaměřené na prodej udržitelných
kompostovacích řešení v našem online obchodě.
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Červen
Rozjíždíme se opět do regionů
Pokračujeme ve workshopech v rámci
projektu Třídit BIO je normální! Potkali jsme se zvědavci a nadšenci do
kompostování v celé ČR. Workshopy
jsme realizovali ve dvou lektorských
týmech a skvěle nám to šlapalo.

Edukační stánek u venkovních
kreativních dílen H40
Příjemné odpolední setkání před nově
zrekonstruovanou halou H40 v areálu Pražské tržnice, kde s Kokozou
sídlíme. Žížaly zajímaly malé i velké.
Otevíračka zahrady na Kladně
Kladenská zahrada je překvapením
pro všechny skeptiky. Jen slavnost navštívilo více než 250 lidí. K původním
17 vyvýšeným záhonům jsme přidali
další na konWečný počet 32. Zahrada
se rozjela doslova přes noc.

Otevíračka komunitní zahrady
Libuška
KZ Libuška vyrostla u nového bytového projektu společnosti JRD,
která staví zelené domy. Novopečení
obyvatelé mají k dispozici komunitní
zahrádku, kterou jsme pro ně vymazlili s naší integrační dílnou. Grilování, poznávání sousedů, praktické
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workshopy na pěstování a kompostování v komunitním kompostéru byli
součástí příjemného odpoledne.
Edukační stánek a přednáška na
akci Kytkobraní v Atrium Žižkov
Organizace Za Trojku nás pozvala na
open air akci v prostředí kulturně-komunitního prostoru Atrium Žižkov.
S žížalami jsme měli možnost vystoupit na pódiu a povědět o kompostování nadšeným pěstitelům a pěstitelkám, kteří si přišli swapnout kytku.
Workshop Vyrobte si svůj
vermikompostér v Praze
Náš již tradiční workshop proběhl
v dílně Z pokoje do pokoje a další
novopečení vermikompostáři si domů
odnesli své výrobky.
Přednáška Městské pěstování pro
PirateCon
Piráti se rozhodli podpořit vznik
dalších komunitních zahrad, a tak
pozvali naši Radku, aby představila
nejen metodiku, ale nasdílela i zkušenosti z 8 let zakládání komunitních
zahrad.
Dokončujeme workshopy
v regionech
Uff, stíráme pot z čela, ale úsměv
a pocit z dobře odvedené práce
zůstává. Tímto nám končí maraton
workshopů v rámci projektu Třídit
BIO je normální!, ke kterým jsme se
zavázali. Dokázali jsme tak vyrobit
168 vermikompostérů ve 14 regionech
ČR.
Oficiální otvíračka H40
Aneb H40 Opening party, kde jsme
jako obyvatelé této budovy nemohli
chybět se seed bombami, žížalami
a Bokashi. V rámci akce proběhly prohlídky v nových prostorách Art & Digital Lab a komunitního prostoru.
Budujeme broukoviště
Nová čtvrť Emila Kolbena od Skansky
realizuje díky záhonům a kompos-

térům uzavřený cyklus jídla v praxi,
ale pokácené stromy jsme využili na
vytvoření našeho prvního broukoviště a jasně, edukační cedule nesmí
chybět.
Dokument Moje role v Kokoze
Postupně se posouváme k tyrkysové
organizaci práce a proto se aktivně
věnujeme interní komunikaci a rozpoznávání talentů v týmu. K tomu
nám pomáhál i dokument, který jsme
nazvali „Moje role“. Zmapovali jsme
aktuální rozložení pozornosti v týmu
a zároveň tak vznikl nový materiál
pro nalodění nových tváří.

také přístupem k životnímu prostředí
a udržitelnosti. Za vším stojí majitel
restaurace Juan, který se celý koncept
nového prostoru rozhodl uchopit
zodpovědně, cirkulárně a udržitelně.
Podobně smýšlejících lidí v gastronomické sféře není mnoho, a proto
nás těší, že se Juan rozhodl oslovit ke
spolupráci právě nás. Ozelenili jsme
interiér i dvorek, proškolili personál
a instalovali kompostér GreenGood.

Máme schváleny všechny
magistrátní granty
Máme radost, že Magistrát hl. města
Prahy fandí pěstování a kompostování ve městě. Díky tomu můžeme
připravit příručku pro učitele, zorganizovat festival Pěstuj město, rozjet
komunitní kompostování pro SVJ
a nastartovat kompostování s mašinou Rocket v Pražské tržnici.

Červenec
Jsme na Slou Days
Na Slou Days nejsme poprvé. Rádi
zde vytváříme kompostovací koutek
se žížalami, bokashi a hlavně s možností odhodit slupky. Kávovou sedlinu, která vzniká na stánku Fair & Bio
Pražírny, vždy zkompostujeme.
IKEA teambuilding Pěstujeme
zázračné bylinky ve městě
Zaměstnanci IKEA Černý Most si
s námi na Kotlasce střihli bylinkový
teambuilding. S Michalem pronikli do
tajů sázení a řízkování bylinek.
Startuje spolupráce s restaurací
Gran Fierro
Argentinskou restauraci Gran Fierro
najdete v ulici Myslíkova v centru
Prahy. Je výjimečná nejen svojí autentickou jihoamerickou kuchyní, ale

s námi zahloubala nejen do tématu
společensky prospěšného podnikání
ale také do kompostování v gastroprovozech a aktivně se podílela na
přípravě i realizaci naší prezentace
a stánku na veletrhu For Gastro and
Hotel v říjnu.

Máme profil na Cocuma
Po jarním focení finalizujeme náš
profil na Cocuma a dostáváme se
do skvělé společnosti inspirativních
firem. Týmu z Cocumy se daří krásně
vystihnout atmosféru, tak můžete
pootevřít dveře a nakouknout.

Vznikla facebooková skupina
Kompostování a Bokashi
Zpracování bioodpadu v nádobách
Bokashi je pořád v plenkách, tak se
pokoušíme podporovat celou komunitu sdílením rad a zkušeností na
Facebooku.

Zakládáme KZ v Brně-Židenicích
Tentokrát bez našich pomocných zahradníků, zato však s místními brigádníky nám během týdne pod rukama
roste v Židenicích nová komunitní
zahrada.

Srpen
IKEA teambuilding Balkon
k nakousnutí
Na Kotlasce se Radka potkala nad
balkonovým pěstováním se zaměstnanci Ikea Černý Most. Bylo vidět,
že jsou mezi nimi opravdu nadšení
pěstitelé, kteří už podle rad Michala
z předešlého workshopu řízkují a dělí
si bylinky.
Vítáme stážistku Elišku
Získali jsme 2měsíční posilu týmu
v podobě stážistky Elišky, která se

Otvíračka komunitní zahrady v Brně
Radka se uzavírá v karanténě, tak
narychlo obměňujeme složení našeho komunitně-vzdělávacího týmu,
přibíráme i naši zkušenou Aničku
na komunitní zahájení pro budoucí
zahradníky a ověřujeme naši flexibilitu. Všechno klaplo na jedničku. Jen
se ukazuje, že otevírat zahrady láká
veřejnost víc na jaře než na podzim.

Září
Letní strategické plánování
V inspirativním prostředí se plánuje
jedna radost a proto jsme letos chtěli
vyrazit do Čejkovic, do bylinkového
ráje Sonnentoru. Avšak karanténní
opatření naši strategii přesunula do
Prahy a do našich domovů.

Workshop Vyrobte si své bylinkové
seedbomby na festivalu Jeden svět
Michal s Přémou předali divákům festivalu svoje permakulturní know-how
o semenaření a společně ukouleli
bylinkové seedbomby.
Edukační stánek na akci Zahrada ve
městě
Anička seznamuje děti i jejich rodiče
s rozmanitými možnostmi kompostování ve městě.
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S Kauflandem na Vegan future
Víkendová akce v areálu pražského
secesního Výstaviště přinesla rozsáhlý
open air market plný veganského jídla a produktů. Nechyběly přednášky
a zelený stánek Kokozy, kde jsme díky
partnerství se společností Kaufland,
mohli šířit povědomí o uzavřeném
cyklu jídla a rozdávat zdravici na rostoucím papíru.
Budoucnost udržitelného rozvoje
v České republice
Radka v panelu konference Mladých
lidovců diskutuje nad udržitelnými
městy s místostarostou pro životní
prostředí města Brna Petrem Hladíkem, Josefem Dvořáčkem ze Sonnentoru a Stanislavem Moravcem z Koma
Modulars.

nesměl chybět. A jak na výrobu těch
pravých seedbomb účastníkům festivalu ukázali Přéma s Andy.
Workshop Vyrobte si svůj
vermikompostér na akci
Den bez aut
Obyvatele Dolních Měcholup Andy
s Přémou seznámili s rozmanitými
možnostmi kompostování ve městě
a společně si vyrobili oblíbený upcyklingový domácí vermikompostér.
Začínáme prodávat vermikompostér
City Worms od firmy Vers la Terre
Rozšiřujeme nabídku žížalích obydlí.
Doporučení na tento typ vermikompostéru jsme dostali už před pár lety
od jedné slečny, která si jej přivezla
z Francie. Je velmi praktický – má
kolečka a díky své slim a vertikální figuře se pěkně přisune do rohu i malé
garsonky.

Jsme na konferenci Zelené střechy
Na mezinárodní konferenci „Zelené
střechy: Vize budoucnosti“ jsme získali aktuální zahraniční i lokální zkušenosti s budováním zelených střech od
světových odborníků jako je Dusty
Gedge nebo Michael Bates z Velké
Británie, Maurizio Crasso z Itálie nebo
Paulo Palha z Portugalska.
Rušíme akce
Epidemiologická situace se začíná
zhoršovat a my mezi zářím a listopadem rušíme 13 naplánovaných akcí,
přednášek nebo workshopů.

Říjen
Panel talk na Sustainable days
Naše Soňa odpovídá na dotazy zvídavého moderátora v cool prostoru Manifesto Smíchov vytvořeného z lodních kontejnerů. Najdete zde skvělý
street food a kvalitní kulturní obsah.
Kromě toho zde hodně řeší udržitelnost, takže tu nesmíme chybět.
Workshopy pro IKEA
Společně s IKEA Černý Most jsme se
zapojili do Stop zevling festu. Náš
tradiční vermi workshop v programu
12

nečekanou zkouškou. Naše Andy
vystoupila s přednáškou na téma
udžitelnosti v gastroprovozu a zvládli
jsme dělat výzkum pomocí dotazníků.

potoka. Po obědě jsme pak využili čas
a darovali jsme si navzájem zpětnou
vazbu metodou start-stop-continue.
Určitě to nebylo naposledy.

Jsme na Biojarmarku
Na této akci jsme každý rok. Letos
s edukačním stánkem a realizujeme
tu workshopy, původně plánované na
Festival městského pěstování a kompostování.

Rušíme otvíračky a oživení
komunitních zahrad
Respektujeme nařízená opatření vlády a omezujeme kontakty. Komunitním zahradám, kterým jsme pomohli
vyrůst, radíme na dálku a plánujeme
otevíračky na jaro. A věříme, že
bude líp.

Workshop Vyrobte si svůj
vermikompostér
Naše oblíbená stálice mezi workshopy, tentokrát pro obyvatele Prahy 10
v rámci projektu Zelená desítka.
Instalujeme první kompostéry na
Praze 3
V průběhu září a října jsme s pomocí naší integrační dílny instalovali
komunitní kompostéry do veřejného
prostoru. Děkujeme MČ Praha 3, že
se s námi do projektu pustila. Kompostuje tu 207 domácností.

Stánek na veletrhu For Gastro and
Hotel
Na tento mezinárodní veletrh jsme
měli zálusk, už když jsme projekt
„Uzavřený cyklus jídla v restauraci
a kavárně“ před rokem připravovali.
Tenkrát jsme však netušili, že rok
2020 bude pro gastro-svět velmi

Listopad
Společný den v Kytkách od potoka
Víme, jak důležitý je společně strávený čas, a proto se tým z kanceláře přidal na jeden den k partičce z integrační dílny a společně jsme udělali kus
práce na poli partnerských Kytek od

Webinář Jak kompostovat ve městě
pro Roche
Náš první online webinář, jupí! I nás
epidemiologická nařízení posouvají
novými směry. Webinář měl úspěch
a byl zároveň startovacím můstkem
pro zkoumání online vod.

Debata o novém územním plánu
Brna
Brno přetvořilo svůj územní plán
a mnozí obyvatelé se bojí ohrožení
zahrádkářských kolonií. Zapojili jsme
se do debaty o tom, jak podpořit
městské pěstování i díky komunitním
zahradám.
Webinář pro úředníky
Představili jsme naši inspirace z Paříže
a tamního zapojení úřadů do podpory pěstování a kompostování ve
městě. A nakousli jsme téma změn
pěstování za covidu.
Webinář pro veřejnost
Vyrostl i první webinář pro veřejnost.
Účast na něm byla bezplatná a jeho
tématem bylo kompostování ve městě a jaké jsou možné cesty k tomu,
začít hned.
Vítáme stážistku Olenu
Olenu nám seslalo samo nebe.
Pomohla nám na akcích, v terénu
i s rešeršemi.
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Rozšiřujeme rodinu Bokashi na
e-shopu
Nejenom, že se Bokashi Organko
převléká do nových barev, ale vítáme
na e-shopu Ocean Edition – Bokashi
nádobu vyrobenou z rybářských sítí
vylovených z oceánů.

Dotáhli jsme business model pro
sociální podniky v rámci Acumen
akademie
Osvědčený program a osvědčená
metodika, díky které můžeme posílit
náš obchodní pilíř.
Online vstup pro Asociaci
společenské odpovědnosti
Andy přednáší na online akci o udržitelných Vánocích. A jaké je naše
předsevzetí? Aby domácnosti, které
ještě netřídí bioodpad, začaly s radostí a pocitem smyslupnosti.

Prosinec
Webinář o Udržitelnosti
a kompostování pro Forest.Ink
Prezentovat základní pravidla kompostování v angličtině pro posluchače ze
všech koutů světa byla výzva, kterou
jsme s radostí přijali. Navíc, když akce
podporuje aktivity spojené s ochranou amazonského pralesa.

Vznikly facebookové skupiny ke
komunitním kompostérům na
Praze 3
Edukovaná komunita a dobrá komunikace je základ pro úspěšné komunitní kompostování. Proto jsme založili facebookové skupiny jako nástroj
pro rychlejší sdílení potřeb našich
komunitních kompostářů. Dáváme
palec nahoru.

Panelová diskuze v rámci
EKOinovačního fóra
Představili jsme naše aktivity a to, jak
přistupujeme k inovacím v ekologii.
Workshop pro naši integrační dílnu
Protože práce se dřevem patří do
naší výbavy, a to hlavně když zmrzne
půda a my si dáváme pauzu od práce
v terénu, nadělili jsme si workshop
výroby zahradního nábytku. Máte se
na co těšit.
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Kompostováním předcházíme
vzniku odpadu
Rok 2020 byl ve znamení rozvoje komunitního kompostování –
ve spolupráci s MČ Praha 3 jsme umístili 5 komunitních
kompostérů, zapojili přes 200 domácností a během 2 měsíců
vytřídili 2 tuny organického materiálu. Současně jsme se
seznamovali s metodou Bokashi a stali se průkopníky této
metody v ČR. V únoru jsme vycestovali na kompostovací misi do
Paříže, odkud jsme si přivezli obrovskou dávku inspirace. Online
mapa Mapko.cz má 2 nové funkcionality.
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.“
I přes situaci spojenou s pandemií koronaviru jsme toho
zkompostovali opravdu hodně. Je vidět, že nouzový stav
přivedl lidi více k přípravě jídla doma z primárních surovin. Díky tomu si možná někteří všimli, kolik bioodpadu
generují, a že by stálo za to najít to správné kompostovací
řešení.V roce 2020 jsme ke snížení objemu organického
materiálu ve směsném odpadu přispěli skrze níže uvedené
aktivity.

Jsme průkopníci Bokashi v ČR
Metoda Bokashi je další zajímavý způsob na zpracování
bioodpadu v domácnosti. Nejedná se tentokrát o kompostování v pravém slova smyslu, ale fermentování bioodpadu ve speciálních nádobách. Ty vyrábí slovinská firma
Skaza, se kterou jsme navázali přátelství a partnerství.
Bokashi je vhodné do interiéru a nevyžaduje velkou péči,
proto se hodí i těm, kdo se třeba necítí na soužití s žížalami. Jednoduše vhazujete svůj bioodpad do Bokashi
nádoby a prosypáváte jej směsí efektivních mikroorganismů a tím se startuje proces fermentace. Poté se nechá
obsah zrát a výsledná nafermentovaná hmota se aplikuje
do půdy.

Mezinárodní týden kompostování 2020
Kokoza ve spolupráci s MŽP ČR zastupuje naši zemi
v mezinárodní iniciativě International Compost Awareness
Week (ICAW), kde je každoročně první květnový týden
věnován oslavám kompostování. Téma pro rok 2020 bylo
Soil loves compost, tedy Půda miluje kompost. Natočili
jsme video informující o této akci a v průběhu daného
týdne jsme šířili informace o kompostování včetně soutěže, ve které jsme vyzývali, aby si lidé s námi měřili objem
svého bioodpadu. Vítěz získal nádobu Bokashi.

Sbíráme bioodpad na akcích
Na 10 akcích, kterých se Kokoza účastnila, proběhl sběr
bioodpadu. Celkem bylo sebráno a následně zkompostováno cca 250 kg bioodpadu, jehož převážnou část tvořila
kávová sedlina.

Mapujeme komposty v online mapě
Mapko.cz má 2 nové funkcionality – pop-up okno pro lepší orientaci, které vyzývá k aktualizaci údajů, a nástroj pro
měření dopadu. Zajímá nás např. kolik žížalích násad se
díky mapě předalo. Na Mapko.cz aktuálně evidujeme 1018
míst a 3190 uživatelů, což je téměř dvojnásobný meziroční
nárůst.

Kompostovací mise do Paříže
V únoru 2020 jsme vycestovali do Paříže, abychom navštívili kompostárny, komunitní zahrady, firmy a organizace
zabývající se kompostováním. Navštívili jsme městskou
kompostárnu Les Alchimistes, kde se zpracovává gastroodpad z pařížských restaurací v zařízení pomocí moderních technologií. Jednou je i malé kompostovací zařízení
Rocket, který s Kokozou provozujeme v ČR. Poznali jsme
opravdového Mistra kompostáře, Jean-Jacquesa, a navštívili komunitní zahradu na střeše. Nové poznatky se
postupně snažíme implementovat u nás.
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Workshopy na výrobu vermikompostéru
V roce 2020 jsme zvládli 12 workshopů na výrobu vermikompostéru po celé ČR (do regionů jsme vyrazili díky
projektu „Třídit BIO je normální!“). Z těchto akcí pak do
domácností putovalo krásných 119 upcyklingových vermikompostérů. Kvůli situaci spojené s pandemií jsme však
v září museli vrtačky a kyblíky odložit, dokud se situace
nezlepší. Doufáme, že se brzy opět setkáme a vyrobíme
další žížalí apartmány.
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Realizace a produkty pro
jedlé a zelené město
S naší integrační dílnou, asistenty i brigádníky jsme letos působili
na mnoha místech v Praze i v regionech. Založili jsme 2 nové
komunitní zahrady, pomohli jsme vzniknout několika dalším
lokalitám pro komunitní pěstování. Celkem jsme instalovali
90 vyvýšených záhonů o celkové ploše více cca 230 m2 a 15
venkovních kompostérů s celkovou kapacitou více než 40 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. V této oblasti se zaměřujeme na řešení tohoto společenského problému:
„Uzavřený cyklus jídla, tzv. food loop a vztah k přírodě je ve městě přerušený, města nejsou potravinově soběstačná.“
A jak jsme k jeho řešení v roce 2020 přispěli?

Spolupráce s Kaufland Česká republika
Pokračujeme ve spolupráci s Kaufland Česká republika
na zakládání komunitních zahrad. Letos vyrostly 2 nové,
a to na Kladně a v Brně-Židenicích. Na Kladně proměně
travnatého plácku v místo setkávání a pěstování nikdo
nevěřil, ale rozjezd zahrady předčil všechna očekávání. 32
záhonů se obratem obsadilo a komunita se rozjela rychleji
než vyklíčí hrách. Na 25 lokalitách v Praze i v regionech
navíc mají naši drobní pomocníci nová útočiště v podobě
hmyzích hotelů.

Spolupráce se Skanskou

Radíme a konzultujeme

První komunitní záhony a kompostér se rozjely v nové
čtvrti Emila Kolbena od Skansky. Místní ale do kompostéru
házeli především trávu z předzahrádek a o kompostér se
moc nestarali, tak se po čase rozhodli jej zrušit. Ale Skanska se nevzdává a tak plánujeme, jak to na příští lokalitě
udělat lépe i s perfektním školením a dlouhodobou podporou. Zas a znovu se nám potvrzuje, že edukace komunit
je alfa a omega úspěchu. Ze dřevin, které musely ustoupit
stavbě, jsme postavili broukoviště. Mimochodem víte, jak
důležití jsou brouci i pro uzavřený cyklus jídla?

Během konzultací jsme předávali zkušenosti a praktické
znalosti tak, aby se v daném místě mohlo rozjet pěstování
či kompostování. Radili jsme mj. s podáváním grantových
žádostí pro podporu komunitních zahrad a věnovali jsme
se i podpoře městských částí.

Spolupráce s JRD
Záhony se objevily u dalšího osvíceného developera –
JRD, tam jsme uspořádali i komunitní setkání a proškolili
sousedy jak v pěstování, tak kompostování.

Pečujeme o zeleň v parcích
a vnitroblocích
Poloveřejný park v Hloubětíně byl v naší pozorné péči celý
rok. Starali jsme se o jeho trávníky, dřeviny i cestičky, a to
vše bez chemie a s lokálním využitím nastřádaného bioodpadu. Tím jsme zásobili také komunitní zahrady Kuchyňka
a MetroFarm.

Záhony pro školky
I letos jsme navzdory epidemiologické situaci podporovali
pěstování pro radost v mateřských školách. S naší integrační dílnou jsme působili ve 13 pražských školkách, kde
mohou děti pěstovat ve 14 záhonech a nově i v bylinkových pyramidách.
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Zdravá komunita
dokáže zázraky
Provozujeme 2 vlastní komunitní zahrady, kde pěstuje 110
zahradníků na 63 záhonech a přibližně 20 dalších lidí se zapojilo
do kompostování přímo v jedné z našich zahrad. Obě komunitní
zahrady postupně přecházejí pod správu tamní komunity. Dále
provozujeme truhlářsko-zahradnickou dílnu, která zaměstnává
osoby se zkušeností s duševním onemocněním.
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 v roce 2020 přispěli těmito
aktivitami:

Komunitní zahrada Vidimova –
prostor pro edukaci a dobrou praxi
v oblasti městského kompostování
a pěstování
Komunitní zahrada Vidimova oslavila 8. narozeniny. Její
kapacity byly naplněny v podobě 53 individuálních opečovánaných záhonů a zapojením místní komunity čítající
70 rodin. V koordinaci zahrady pokračuje 5. rokem Anička
spolu s 4 členným koordinačním týmem, který si již část
aktivit v zahradě spravoval sám a pro chystanou změnu
správy zahrady založil koncem roku nový spolek Komunitní zahrada Vidimova, z.s.
Otevírací hodiny zahrady pro veřejnost měly nepravidelný charakter a v důsledku vládních nařízení se nemohly
konat zahradní slavnosti při zahájení a ukončení pěstitelské sezóny. Jedinými většími akcemi se tak staly v letních
měsících 2 výměnné bazárky a několik setkání u táboráku. Brigády i trávení času v zahradě se stalo nuceně na
část roku individuální záležitostí, přesto všichni členové
zahrady oceňovali, že mají kousek zeleně, kam mohli dojít
načerpat síly v bezpečném prostoru. Zázemí zahrady je
potřeba průběžně zlepšovat a v roce 2020 jsme s pomocí
20

místní komunity v zahradě obměnili 10 nejstarších záhonů.
Během celé sezony byl také zvýšený zájem o konzultace
či inspirativní individuální návštěvy přímo v zahradě, které
měly inspirovat k zakládání nových komunitních zahrad na
území Prahy, čehož si moc vážíme a vznik nových komunitních zahrad tímto aktivně podporujeme. K propagaci
vzniku komunitních zahrad vedla i spolupráce na pořadu
Polopatě, naše zahrada se stala dějištěm jednoho dílu.
Koncept Komunitní zahrady Vidimova je od svého počátku integrační. Lidé z komunity, kteří společně pěstují
na zahradě ve vyvýšených záhonech, vědí, že část našich
zaměstnanců jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním, a příležitostně se tak mohli v zahradě potkávat při
společných pracích. Komunita se tak přirozeně propojovala a lidé různého věku a různých zkušeností se potkávali
na zahradě, vyměňovali si nejen zkušenosti s pěstováním,
ale také recepty na koláč či sazenice ze záhonů.

Komunitní zahrada v KC Zahrada
Zdejší komunitní zahrada patří k těm nejmenším. Pro nás
však byla několik let srdeční záležitostí. V roce 2012 byla
jednou z prvních, které v Praze vznikly, a my byli u jejího
zrodu. Letošní rok byl ale pro zahradu opět náročný. Komunita držící především vytrvalosti hlavní koordinátorky
Ivany si již zahradu řídila samostatně, přesto k velkému
posunu k fungující komunitě a ve spolupráci s KC Zahrada
nedošlo. V zahradě pěstovalo a kompostovalo oficiálně 8
zahradníků a s koncem sezony přišla znovu otázka související s další existencí zahrady.

Integrační dílna
Integrační dílna i přes vnější okolnosti způsobené koronavirem po celý rok úspěšně fungovala a byla stabilním
zázemím pro naše zaměstnance.
Zkraje roku jsme se s radostí pustili do budování hotelů
pro hmyz, které se postupně objevují u prodejen Kaufland.
Kromě výroby dřevěné kostry jsme sbírali a připravovali

materiál na plnění domků. Opatrný začátek zahradnické
sezóny jsme mimo jiné vyplnili péčí o zeleň u nemovitostí
našich stálých zákazníků. Část partičkářů byla v jarních
měsících na dlouhodobé neschopnosti, přesto jsme dílnu
udrželi po celou dobu funkční, v menším počtu jsme si
udrželi i dobrý pracovní rytmus.
V dubnu naší stálou asistentskou základnu ve složení
Lenka a Ondra posílil Jan, v srpnu jsme se naopak rozloučili s Martinem, který partičku rok a půl provázel jako peer
konzultant. Poděkování patří také Oldovi, který opustil
partičku, aby zakotvil v klidnější kavárně Ad Astra. Nové
schopné pomocníky jsme poznali v Honzovi a Viktorovi.
Během léta dílna s podporou brigádníků založila dvě nové
komunitní zahrady, na Kladně a v brněnských Židenicích.
Zachovali jsme spolupráci se Záhony pro školky, pečovali
jsme o zeleň ve vnitrobloku v Dejvicích a poloveřejný park
v Hloubětíně. Zajímavým projektem bylo vybudování
broukoviště u nových bytových domů společnosti Skanska
V listopadu nám skončil dvouletý projekt Stabilizace
integrační dílny, který podpořil Evropský sociální fond. Rok
2021 přinese finanční výzvy.

Část aktivních členů zahrady má v KC Mezi Domy již
4. rokem vlastní KPZ, skupinu komunitou podporovaného
zemědělství, kterou doplňují výpěstky ze zahrady čerstvými produkty ze známých zdrojů a za férové ceny od
místních farmářů. V přízemí nedalekého panelového domu
funguje 3. rokem další projekt našich zahradníků – Sousedská klubovna Jižní Město. Ta poskytuje zázemí v chladnějších dnech a ve spolupráci s jinými spolky i zde probíhají
vzdělávací workshopy a besedy.
Aktivity v zahradě jsme mohli realizovat i díky podpoře
MČ Praha 11, která investovala 40 000 Kč v oblasti životního prostředí.
Výše dotace: 40 000 Kč
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Stáže MPSV
V průběhu roku jsme přivítali postupně 4 stážistky a 1 stážistu, kteří chtěli zjistit, jak funguje sociální podnik a nebáli
se přiložit svoje ruce ke společnému dílu. Zapojili se do
různých oblastí od řízení projektů, přes rozvoj fungování
integrační dílny, podíleli se také na rozvoji uzavřeného cyklu jídla v gastronomii a přizvali jsme je i do dalších aktivit
pro širokou veřejnost. Stáže se nesly v duchu oboustranně
výhodné 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 3
stáže přerostly i v dlouhodobou spolupráci.
Výše dotace: 75 000 Kč

Projekty s veřejnou
podporou
KOKOZA, o.p.s. 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 přibližně
než 40 % 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.
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Projekt Uzavřený cyklus jídla do škol
pokračuje!
Projekt Uzavřený cyklus jídla do škol pokračuje!
V nadcházejícím školním roce vyroste příručka pro pedagogy, kde najdete všechny pilotně ozkoušené workshopy,
které učitele povedou k pěstování, kompostování a vermikompostování přímo na jejich škole.
V příručce odhalíme tajemství, jak na funkční uzavřený
cyklus jídla ve škole. Provedeme pedagogy workshopy
od semínka po bohatou zeleninovou úrodu. Přesvědčíme
je, že pěstovat se dá i na jednom metru čtverečním, bez
zahrady, a to nejlépe ve vyvýšeném záhonu. A že to žáky
baví, to už máme ověřené. Díky příručce si učitelé budou
moci navrhnout pěstující a kompostovací aktivity na celý
školní rok dopředu. Velkým bonusem bude akreditace
pěti workshopů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Tím se naše workshopy stanou přístupnějšími
všem pedagogům.

A co o stáži řekla přímo jedna ze
stážistek?
„Dlouhodobě jsem žila a studovala
byznys a inovace v zahraničí. Sociální podniky pro mě začaly být velké
téma přibližně před dvěma lety, kdy
jsem se zúčastnila Erasmus+ projektu v Itálii s tímto tématem. Nyní
bych se chtěla dozvědět více o situaci ohledně sociálních podniků v ČR.
Jelikož se sama zajímám o plýtvání
jídlem a udržitelný životní styl a Kokozu dlouhodobě sleduji (i ze zahraničí), byla to pro mě jasná volba.
Bylo pro mě velmi přínosné podívat
se „do zákulisí“ sociálních podniků
na to, jak mají nastavený byznys
model a jak to funguje v praxi. Do
budoucna mám v plánu se tomuto
tématu i nadále věnovat.“
Eliška Maříková

Finišuje projekt Třídit BIO je normální!
V roce 2020 finišujeme dvouletý projekt, který jsme realizovali díky podpoře SFŽP ČR. Podařilo se nám uskutečnit
osvětovou mediální kampaň #ŽijuKompostyl s dosahem
více než 500 000 diváků. Natočili jsme video s českými
celebritami na propagaci třídění bioodpadu a 4 návodná
videa zaměřená na různá kompostovací řešení. Vše najdete na webu kampaně zijukompostyl.cz. A jestli chcete
vědět, jak kompostovat právě u vás doma, projděte naším
kvízem Najdi svoje řešení a začni třídit bioodpad! Kromě
kampaně jsme uspořádali workshopy na výrobu vermikompostéru ve všech 14 regionech a naše online mapa
Mapko.cz se mohla vylepšit o 2 nové funkcionality – na
měření dopadu a aktualizaci dat. Součástí projektu bylo
také poradenství v rámci kompostovací poradny.
Výše dotace: 2 506 922 Kč

Výše dotace: 400 000 Kč
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Projekt SVJ kompostuje I. a II.

Rocket míří do Pražské tržnice!

Díky podpoře Magistrátu hl. města Praha jsme umístili 10 komunitních kompostérů do městského prostředí
s cílem pomoci obyvatelům bytových domů třídit bioodpad. Kromě toho jsme pokračovali v setkávání pracovní
skupiny odborníků na kompostování, a to částečně online
kvůli pandemii koronaviru. Odpovídali jsme na dotazy
v kompostovací poradně a připravili přednášku na téma
komunitního kompostování v online prostředí. Jsme rádi,
že se nám současně podařilo získat podporu na navazující
projekt SVJ kompostuje II., který byl zahájen v září 2020
a bude probíhat po celý rok 2021. Jeho cílem je nabídnout
péči o kompostéry, která se v praxi často podceňuje.

Na podzim roku 2020 zahajujeme projekt Rocket a Raketa
v Pražské tržnici, díky kterému zavedeme kompostování
v areálu Pražské tržnice na Praze 7. Cílem je umístit zde
sofistikované kompostovací zařízení Rocket A900, které
Kokoza vlastní, a navrhnout systém sběru bioodpadu
v této oblasti. Součástí budou exkurze pro odbornou
i laickou veřejnost. Do realizace projektu zapojíme naší
integrační dílnu, ve které pracují kolegové se zkušeností
s duševním onemocněním.
Výše dotace: 200 000 Kč

Výše dotace: 450 000 Kč

Projekt Uzavřený cyklus jídla v provozu
V rámci projektu jsme pracovali na tvorbě online i offline
informačního materiálu pro zástupce gastroprovozů. Brožura vychází z často kladených dotazů ohledně zpracování/využití bioodpadu a pěstování, se kterými se na nás
restauratéři a kavárníci dlouhodobě obraceli. O konceptu
„uzavřeného cyklu jídla“ jsme mluvili na několika kulturně-vzdělávacích akcích. Nečekanou výzvou byla situace
spojená s pandemií koronaviru, která významně zasáhla
právě cílovou skupinu našeho projektu.
Výše dotace: 215 000 Kč
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Kokoza
komunikuje
V Kokoze zvesela komunikujeme s naší komunitou i v roce
2020. Těšili jsme se i velkému zájmu novinářů a společnými silami jsme spoluvytvářeli obsah pro různé cílové skupiny napříč naší republikou. Vzhledem k šíření dopadu skrze
komunikaci jsme se rozhodli posílit tuto oblast a vzniklo
tak komunikační tým. Deny strategicky zaštiťuje směr komunikace, Teru odpovídá za tvorbu obsahu a sociální sítě,
Andrej šlechtí naší značku po výtvarné stránce. Společnými silami se nově vzniklému komunikačnímu týmu podařilo
komunikovat pravidelně a vizuálně atraktivně v souladu
s našimi pravidly kmene a započaly práce na rebrandingu
značky Kokoza, ať jsme naší komunitě ještě blíž.

Spouštíme projekt zaměřený na
udržitelnost v gastroprovozech

Stabilizace a navýšení kapacity
integrační dílny

Na podzim roku 2020 startuje projekt Uzavřený cyklus
jídla v kavárně i restauraci, který je designován na 2 roky.
Cílem projektu je informovat o konceptu „uzavřeného cyklu jídla“ pomocí celorepublikové mediální kampaně a virálního videospotu. Uzavřený cyklus jídla neboli foodloop
představuje cyklický život potravin z talíře přes kompost
do půdy a zase zpět. Projekt cílí na majitele kaváren a restaurací, kteří budou motivováni k přechodu na oběhové
hospodářství ve svém provozu. Ukázková místa v každém
regionu budou k uzavřenému cyklu jídla inspirovat i své
návštěvníky. V rámci projektu vznikne 1 videospot, 14
ukázkových kaváren/restaurací v regionech, informační
webové stránky podporující předcházení vzniku odpadu
a principy uzavřeného cyklu jídla. Projekt jsme zahájili
účastí na veletrhu For Gastro 2020.

Díky evropskému projektu se nám podařilo rozšířit dílnu.
Během let 2019 a 2020 jsme postupně zaměstnali 13 osob
se zkušeností s duševním onemocněním na pozici pomocný zahradník a na podzim jsme do naší party přijali také
peer konzultanta. Dílna působí během vegetační sezóny
na veřejných, poloveřejných i soukromých zahradách,
v parcích či na polích květinových farem.

Výše dotace: 2 995 655 Kč
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V zimě a v horkých letních dnech se pak přesouvá do dílny,
kde se věnuje truhlářské výrobě a koulení seedbomb pro
ozelenění našich měst. Projekt byl financován Evropským
sociálním fondem v rámci operačního programu Pól růstu
výzvy č. 34.
Výše dotace: 4 690 025 Kč

Z řady mediálních výstupů nám udělal radost rozhovor
naší Deni pro Český rozhlas Radiožurnál, kompostovací
a udržitelný podcast EKOmaniaci se Soňou nebo třeba
článek o domácím kompostování pro Ekonews. O Kokoze a jejích aktivitách se psalo také na Obnovitelně.cz, na
stránkách Asociace společenské odpovědnosti i v lokálních
denících jako Kladenské listy o nově otevřené komunitní
zahradě nebo v Pražském patriotu. Na blogu Digitální
hyggiena vyšel článek s naší Lucií.

„Na našem webu v sekci Blog
přibylo za rok 2020 kulatých
40 autorských článků s cílem
inspirovat a také edukovat naší
komunitu i zájemce o pěstování
a kompostování ve městě.“
Na naší komunitu čítající 4 218 kontaktů jsme v roce 2020
poslali šest vymazlených newsletterů informujících o novinkách z oblasti kompostování a pěstování ve městě. Průměrná otevíratelnost našich newsletterů byla 34 %, což
je o celých 16 % více, než je celosvětový průměr.¹ Skvělým
výsledkem je i tzv. proklikovost, která u newsletterů byla
v průměru 7 %, pro srovnání je celosvětový průměr této
hodnoty 2,6 %. Ze zjištěných údajů vyplývá, že naše obsahové newslettery se těší zájmu naší komunity a máme
v plánu v nich pokračovat i nadále s vyšší četností.
logo SFŽP
logo MŽP
foto Gran Fierro pažitka/paprika/
bioodpad

Na našem webu v sekci Blog přibylo za rok 2020 kulatých
40 autorských článků s cílem inspirovat a také edukovat
naší komunitu i zájemce o pěstování a kompostování ve
městě. Dle statistik z Google Analytics jsou mezi nejnavštěvovanějšími články především kompostovací témata
jako je Vermikompostování FAQ, Bokashi FAQ aneb znáte
se s Bokashi, Žížalí čaj: superdrink pro vaše rostliny a další.
Webové stránky www.kokoza.cz využívalo 45 150 uživatelů, což je o 4 111 uživatelů více než v roce 2019. Uskutečnilo celkem 60 917 návštěv, rovněž zde vidíme nárůst
dokonce o takřka 6 000 návštěv. Naopak se zkrátila průměrná délka relace o 6 sekund na 01:27, vzrostla také míra
okamžitého opuštění o bezmála 5 %, což je i důvodem
pro aktualizaci webových stránek, abychom i skrze tuto
platformu komunikovali s naší cílovou skupinou radostně
a jednoduše.
Ke komunikačním účelům a pro posílení a budování komunity jsme v roce 2020 využívali i sociální sítě, v roce 2020
to byl především Facebook i jeho uzavřené skupiny a Instagram. Ke konci 2020 čítala naše facebooková komunita
celkem 12 000 fanoušků a instagramový profil měl přes
2 500 sledujících. Hlavními komunikačními pilíři byla témata jako kompostování, pěstování a komunitní zahrady.
Facebook má také skvělý potenciál pro budování komunit,
proto jsme v jeho rámci založili několik uzavřených skupin,
kde se mohou lidé vzájemně inspirovat, radit si a sdílet
nadšení pro danou věc. První skupina Komunitní zahrady
vznikla 14. dubna 2020 jako uzavřené fórum pro všechny,
kdo chtějí založit nebo už provozují komunitní zahradu,
případně pro nadšené městské pěstitele. Ke konci roku
měla téměř 300 členů. Skupinu Kompostování a Bokashi
jsme založili 3. července 2020 s cílem přiblížit lidem relativně novou kompostovací metodu Bokashi a do konce
prosince jsme nabrali téměř 200 členů.
V prosinci jsme také připravili komunikační strategii pro
sociální sítě v roce 2021, kdy plánujeme klást větší důraz
na sjednocenou vizuální podobu všech příspěvků, chceme
do aktivní komunikace zahrnout také náš profil na sítí
LinkedIn a plánujeme tvořit více dynamické video obsahu.

1Zdroj: Ultimate Email Marketing Benchmarks
for 2021: By Industry and Day:
https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/email-marketing-benchmarks/
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Veřejnost se více začíná zajímat
o pěstování a kompostování
Během jarní vlny pandemie Covid-19 narostl celosvětově
zájem o pěstování. Z trendů na aktuálně nejvyužívanějším vyhledávači Google můžeme pozorovat, že u klíčových slov jako „sazenice rajčat“ byl zaznamenán nárůst
o takřka 100 % oproti roku 2019.² Celosvětový průlom
zaznamenalo i klíčové slovo „květináč“. Z 57 celosvětově
sledovaných geografických oblastí se Česko umístilo na
7. místě ve vyhledávání s hodnotou 76, nejvíce znatelný
byl pak nárůst vyhledávání tohoto klíčového slova ve Středočeském kraji, což poukazuje na zájem o pěstování ve
městech.³ Trendem ve vyhledávání bylo i „čerstvé ovoce“
s nárůstem o 80 %, „okurková semínka“ o 278 % nebo
„rajčatová semínka“ o 197 %.⁴
Na přelomu června a července 2020 oslovili čeští vědci
tuzemské domácnosti s prosbou o účast na mezinárodním
průzkumu zaměřujícího se na vztah k jídlu během pandemie. Jan Vávra z Jihočeské univerzity uvedl, že: „Již před
pandemií si pěstovalo nějaké potraviny 44 % obyvatel,
dalších 14 % o pěstování přemýšlelo. Z jiného úhlu pohledu lze uvést, že 15 % respondentů zvažuje výraznější
pěstování potravin, tedy buď začít, nebo pěstovat více,
právě kvůli zkušenostem se situací během koronaviru.“⁵
Pozitivním výsledkem je také zjištěný pokles množství
vyhozených potravin, a to u 29 % respondentů. 87 %
respondentů při domácí přípravě jídel používá čerstvé nezpracované potraviny, což poukazuje na vznik bioodpadu,
který je potřeba správně vytřídit a zkompostovat. V Kokoze chceme i nadále pomáhat lidem najít vhodné kompostovací řešení pro domácnosti i firemní prostředí.

Co plánujeme pro
sezonu 2021?

Míša R.
Chci přirozeně propojit uzavřený
cyklus jídla s e-shopem.

Radka
Těším se na spolupráci s našimi
stálými partnery a MČ Praha 11,
protože dlouhodobá podpora
městského pěstování a kompostování
má vliv na naše zdraví a vede ke
snižování CO₂.

Terka N.
Těším se na rozšíření portfolia našich
dřevěných výrobků.

Jana K.
V nadcházejícím školním roce vyroste
příručka pro pedagogy, která je
povede k pěstování, kompostování
a vermikompostování přímo na jejich
škole.

Helena
Zabydlíme se s našimi workshopy
i v online prostředí.

Anička
Konzultacemi pomůžeme vzniknout
dalším 5 komunitním zahradám.
Podporujeme šíření osvěty
o sociálním podnikání nejen formou
stáží.

Andy
Necháme zakořenit týmová OKR, aby
nám pomohla vyrůst.

Denisa
Prozkoumáme, jak lze
kompostovat a pěstovat v českých
gastroprovozech.

²Zdroj: Google Trends: https://trends.google.cz/trends/explore?date=today%205-y & amp;q=sazenice%20raj%C4%8Dat
³Zdroj: Google Trends: https://trends.google.cz/trends/explore?q=%2Fm%2F0fm3zh & amp;date=today%205-y
⁴Zdroj: Glimpse: https://meetglimpse.com/covid19/
⁵Zdroj: Výsledky průzkumu „Náš vztah k jídlu během pandemie
Covid-19“ poukazují na solidní míru potravinové odolnosti českých
domácností vůči krizím: https://www.potravinyav21.cz/data/files/791/791_1441_ZZ-Jidlo-11-9-Covid19-final.pdf
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Lidé v KOKOZA, o.p.s.
Na tom, aby města byla zelená a jedlá, v roce
2020 společnými silami pracovali:

Gabriela Bártová
šlechtím značku

Liběna Kubalíková
harmonizuji eventy

Viktor Patrman
vyrábím v dílně a zahradničím

Jan Richtr
sázím v dozorčí radě

Andrea Šustrová
učím lidi a firmy kompostovat

Olena Braiko
stážuji zvesela

Johana Kuličová
šířím komunitu

Petr Plíva
vyživuji svými odbornými znalostmi

Ondřej Rynda
zahradničím v první linii

Ondřej Švejda
vyrábím v dílně a zahradničím

Anna Černá
pěstuji komunitu

Tereza Kvítková
sázím ve správní radě

Michal Plundra
konzultuji pěstování

Lenka Selicharová
s láskou si špiním ruce

Soňa Houžvová
kompostuji zvesela

Dana Česká
sklízím vaše otázky a podněty

Miluše Kynclová
vyrábím v dílně a zahradničím

Jakub Podlaha
trousím vermikompostéry

Jaroslav Smíšek
vyrábím v dílně a zahradničím

Petr Vítek
předsedám dozorčí radě

Michaela Dudáčková
pomáhám městům rozkvést

Jirka Lerch
vyrábím v dílně a zahradničím

Radka Pokorná
řídím a pěstuji Kokozu

Andrej Ševčík
tvořím a pečuji o vizuální styl Kokozy

Jan Zlesák
vyrábím v dílně a zahradničím

Jan Hečko
Hlína a dřevo je můj svět

Denisa Lešková
pěstuji vztahy a kultivuji značku

Kryštof Procházka
roubuji grafiku

Lenka Hnidáková
sázím ve správní radě

Veronika Makovská
pečuji o granty

Kristina Regalová
založila jsem Kokozu a předsedám
správní radě

Michal Horejsek
vyrábím v dílně a zahradničím

Eliška Maříková
stážuji zvesela

Karel Jakoubek
vyrábím v dílně a zahradničím

Lucie Matoušková Lankašová
založila jsem tu divočinu

Jana Kejdanová
vyrábím v dílně a zahradničím

Hana Matušková
naslouchám a motivuji

Monika Kloboučková
sázím faktury, hlídám finance a pečuji
o granty

Martin Melichar
pomáhám kolegům růst

Oleg Kouřil
vyrábím v dílně a zahradničím
Jana Kožnarová
vyživuji kořínky

Michaela Rendulová
hrabu se v e-shopu

Tereza Menclová
šlechtím sociální sítě
Tereza Nehasilová
pěstuji zelenější město

Úvazky v roce 2020 ke 31. 12. 2020: 7,3 přepočtené plné
úvazky a 5 osob pracuje na dohodu o provedení práce.
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Naši partneři v roce 2020
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. Řešení společenských problémů může
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 2020, jsme na ně pyšní.

Kokoza v číslech
V roce 2020 se zvýšil obrat na 10,2 mil. Kč oproti roku
2019 téměř o 2 mil. Kč. Tržby e-shopu se zvýšily na
2 mil. Kč, příjmy ze zakázek zůstávají jako v roce 2019 ve
výši 3 mil. Kč a objem grantových projektů zůstal ve výši
4 mil. Kč.
Z hlediska nákladů tvoří 60 % mzdy (5 mil. Kč), služby
25 % (2 mil. Kč) a 20 % nakoupené zboží za účelem prodeje. Celkový obrat byl v roce 2020 10,2 mil. Kč se ztrátou
493 tis. 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.

Jsme součástí:
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KOKOZA, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost
Bubenské nábřeží 306/13
170 00 Praha 7
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
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