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OBECNÉ INFORMACE

Opakované návštěvy pralesů v Indonésii v průběhu několika let vykrystalizovaly v obavu, že už brzy tato místa
nebudou stejná jako dřív. Nejde jen o pralesy, ale také oceány a jiné vzácné ekosystémy naší planety.
Majetnický a ekonomický způsob jakým lidé k Zemi přistupují se již na mnoha místech jeví jako neudržitelný.
Krásně vystihl problematiku přístupu lidí k Planetě Zemi současný papež František, který převratně věnoval
ekologickému tématu v roce 2015 celou encykliku s názvem Laudato Si - Péče o společný domov.

Den vzniku: 4.5.2017
IČ: 06058591
Sídlo: 739 51 Nižní Lhoty 109
Hlavní náplň:
Podpora a záchrana nejvíce ohrožených ekosystémů naší planety, především pak deštných pralesů a korálových
útesů. Nejde pouze o finance ale také o šíření povědomí o ekologických problémech a krocích k jejich nápravě.
Chceme motivovat lidi k ohleduplnějšímu přístupu k přírodě

Předseda vedení: Tomáš Soták
Místopředseda vedení: Michal Soták
Pokladník vedení: Lucie Sotáková
Dobrovolnice: Michaela Gongolová

Web: www.laudatosi.cz
Email: info@laudatosi.cz
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PŘEHLED ČINNOSTÍ

1. AKTIVITY SPOJENÉ SE VZNIKEM ORGANIZACE
•
•
•
•

Tvorba a spuštění webových stránek organizace
Zřízení běžného účtu organizace
Spuštění fb stránek organizace
Zahájení veřejné sbírky 2201322689/2010 (CZK): Podpora činností (vzdělávacích a jiných)

vedoucích k omezování spotřeby palmového oleje a k omezování spotřeby obalových materiálů,
podpora a pomoc ohroženým ekosystémům země.
•

Navázání spolupráce s Koalicí proti palmovému oleji

2. REALIZOVANÉ PROJEKTY

PALM OIL SCANNER
Mobilní aplikace, která na základě skenování čárového kódu odhalí přítomnost palmového oleje v potravinách.
Aplikace je zdarma ke stažení pro Androidy a iOS.
Aplikace vznikla ve spolupráci s Koalicí proti palmovému oleji, která poskytla většinu databáze čárových kódů
potravinových produktů.
Spuštění aplikace s celkem 10000 produkty v databázi proběhlo v prosinci 2017. V okamžiku spuštění byla
aplikace použitelná pro Českou Republiku a pro Slovensko.
Na základě 6000 stažení během prvních pár týdnů a 3000 nově nahlášených produktů a mediálního zájmu
hodnotíme akci jako ÚSPĚŠNOU.
Vývoj aplikace bude probíhat i v následujícím roce.
PRALESY BALIKPAPAN
Ve spolupráci s českým primatologem, zoologem a ochráncem indonéského životního
prostředí Mgr. Stanislavem Lhotou, Ph.D. se zasazujeme o ochranu životního prostředí primáta Kahau
nosatého, jehož výhradním domovem jsou nížinné deštné pralesy na Borneu. Na úkor těchto pralesů i
tradičního obdělávání zemědělské půdy jsou v obrovském měřítku zakládány plantáže palmy olejné, takže o
svůj životní prostor přicházejí nejen orangutáni, kahau a jiná divoká zvířata, ale také místní komunity lidí.

3. O NÁS V MÉDIÍCH

•
•
•

Události v regionech – ČT
Seznam Zprávy - článek
Parlamentní listy - článek
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FINANČNÍ ZPRÁVA

Počáteční
stav:

Příjmy
Dary
(idividuál. a
firem. dárců)
Ostatní
příjmy

0 Kč

2017
350 200,00 Kč
846,68 Kč

Celkem:

351 046,68 Kč

HV 2017

260 445,68 Kč

Koncový
stav:

(%)

Výdaje

99,8%

Dary na projekt
Balikpapan

0,2%

Vývoj aplikace
Palm oil Scanner
Režijní náklady

Celkem:

2017

(%)

55 000,00 Kč

61%

25 000,00 Kč

28%

10 601,00 Kč

12%

90 601,00 Kč

260 445,68 Kč

Příjmy 2017

Výdaje 2017
12%

27%
61%

Dary na projekt Balikpapan
Dary (idividuál. a firem. dárců)

Vývoj aplikace Palm oil Scanner

Ostatní příjmy

Režijní náklady
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BODY PRO ROK 2018

1.

2.
3.
4.

Upgrade aplikace Palm Oil Scanner
a. Ke dni 1.2., který je vyhlášen jako den bez palmového oleje spustit upgrade aplikace, který
umožní uživateli odeslat ihned zprávu společnosti s níž nejsme spokojeni na základě
přítomnosti palmového oleje ve složení potraviny.
b. Pomocí crowdfundingové kampaně získat finance na upgrade aplikace umožňující její šíření
do další, nejen evropských, zemí.
Šířit myšlenku encykliky Laudato Si a náplň organizace Laudato Si mezi širší veřejnost
Zaměřit se na problematiku nadměrného produkování zbytečných obalů a na zjednodušení
bezobalového života
Podpora ochranářských aktivit projektu Balikpapan
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