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„Agentura GAIA usiluje o lepší vztah k životnímu 
prostředí a sobě navzájem“

Agentura GAIA vznikla v březnu roku 1997, zaregistrována jako občanské 
sdružení. Agentura GAIA má nezávislý charakter, usiluje o hledání 
nových forem mezilidské komunikace v oblasti životního prostředí, vzdě-
lávání, práce s dětmi a osvěty. Zvláštní zřetel klade na holistický přístup 
k životu. Činnost sdružení je založena na demokratických principech. Jeho 
základem je členská aktivita. 

Ze stanov:
Základním cílem Agentury GAIA je ochrana přírody a krajiny, jež je jeho 
hlavním posláním. Dále přispívá k prevenci a řešení negativních důsledků 
lidské činnosti na životní prostředí s důrazem na zlepšení mezilidské 
komunikace. 

• V rámci těchto cílů Agentura GAIA organizuje projekty sloužící obča-
nům a občankám ve vztahu k životnímu prostředí. 

• Ve svých projektech i mimo ně poskytuje Agentura GAIA zejména 
služby vzdělávací, poradenské, informační, legislativní, pomoc prak-
tickou a veřejně osvětovou.

• Agentura GAIA navazuje a udržuje styky i spolupráci s osobami 
a sdruženími podobného zaměření doma i v zahraničí. 

• Agentura GAIA vytváří a realizuje projekty a programy s tímto zamě-
řením, iniciuje spolupráci mezi státními a nestátními subjekty. 

Věnujeme se těmto hlavním činnostem:
„Zeleň je život“ – jehož cílem je návrat stromů do ulic našich měst a obcí. 
„Ženy a životní prostředí“ – který klade důraz na ženský přístup k ži-

votu a jeho chápání při ochraně životního prostředí
„Peníze nebo život“ – hledání cest k řešení celosvětové ekologické 

pomocí změny každodenního chování

ČINNOST V ROCE 2001
Budování organizace
Agentura GAIA uspořádala 8. 11. 2001 valnou hromadu, dále rozšiřovala 
svoji členskou základnu a základní komunitu lidí, kteří souhlasí s na-
šimi cíli. Nechali jsme provést prověrku účetnictví za rok 2000. Auditor 
ing. Miloslav Mošnička na základě provedené kontroly usoudil, že účetnic-
tví Agentury GAIA bylo vedeno správně.

Výše členského příspěvku na rok 2002 byla valnou hromadou stanovena 
na 200 Kč/rok. 

PROJEKTY:

Čas je život
aneb rovnost mezi ženskými a mužskými hodnotami a principy je projekt 
podpořený Evropskou komisí, Ministerstvem práce a sociálních věcí 
a Nadací Heinricha Bőlla. Jeho cílem je přispět k vytváření harmonické 
společnosti s vyrovnaným ženským a mužským principem a společen-
skými rolemi. Chceme-li porozumět světu, je důležité si uvědomit oba prin-
cipy se všemi fyzickými i psychologickými specifi kami a pracovat s nimi. 
Vycházíme ze skutečnosti, že v současné době ve společnosti dominují 
negativní jevy, jako je zdevastované životní prostředí, násilí, drogy, války, 
korupce, nešéastní lidé, neuspokojivé mezilidské vztahy. Jednou z příčin 
je patriarchální společnost, ve které strategická rozhodování dělají pouze 
muži. Jde o důsledek nízkého sebevědomí žen a nedostatku času, který 
investují do péče o rodinu bez nároku na odměnu a na to , aby s jejich prací 
bylo počítáno v HDP. Ženy bývají často nedostatkem času manipulovány 
a tato manipulace škodí celé společnosti.

Úkolem Agentury GAIA je zvýšit povědomí veřejnosti o ženských hod-
notách, kterými jsou: pozitivní přístup k životu, láska, péče, starostlivost, 
důraz na bytí nikoli vlastnění, vnímání ve vztazích a souvislostech, smysl 
pro rovnost oproti hierarchické nadřazenosti, porozumění na základě 
empatie a intuice atd. 

Součástí projektu je ekologicky a sociálně laděný cyklus seminářů, 
přednášek a praktických cvičení s názvem „Myšlenka, slovo, čin“, které 
obsahuje témata: „prostředí, které formujeme a které formuje nás“, „čas 
a řízení vlastního života“, „umění kritizovat a kritiku přijímat“, „sebevě-
domí“, „mužský a ženský princip“ a další. 

V rámci projektu jsme vydali česko-anglický sborník „Život není na 
prodej“ na téma ženy, děti, příroda – alternativa k politice Světové banky, 
MMF a Světové obchodní organizace.

Zároveň se sborníkem jsme v roce 2001 začali distribuovat videokazetu 
s dokumentárním snímkem „Budoucnost už je tady“, natočený francouz-
skou společností Les Penelopes. Dokument vydává svědectví o negativních 
důsledcích globalizace v různých částech světa.

V květnu a v říjnu 2001 proběhla prezentace projektu na veletrhu 
Ecolife v pražském Národním domě na Vinohradech. Prezentace proběhla 
ve spolupráci s pořádající AK Agenturou a partnerskými organizacemi 
v projektu „Čas je život“ – sdružením Občanská inspirace a Mateřským 
centrem Poděbrady.

V červnu byla projektu „Čas je život“ věnována čtyřstránková příloha 
v týdeníku Respekt.

Znáte svůj prostor?
Ve spolupráci s úřadem Městské části Praha 3 a za podpory Magistrátu 
hl.m.Prahy a Nadace VIA pokračoval projekt „Znáte svůj prostor?“, 
započatý v roce 1999. Jeho výchozí myšlenkou je zlepšení komunikace 
a spolupráce s občany za účelem zkrášlení nejbližšího okolí jejich bydliště – 
konkrétně vnitrobloku mezi ulicemi Radhošťská, Baranova, Křišťanova 
a Lucemburská  v Praze 3. 

Vnitrobloky a dvory jsou dnes v zastavěných částech města často 
jediným místem pro městskou zeleň, hnízdění ptáků, odpočinek a relaxaci. 
Jsou prostorem, kde děti mohou trávit volný čas, aniž by byly vystaveny 
nebezpečí silničního provozu. Původní návrh na úpravu vnitrobloku 
Radhoťéská byl zpracován z podnětu Městské části Praha 3. Z naší zkuše-
nosti v oblasti životního prostředí vyplývá, že zapojení místních obyvatel 
do provádění změn je podmínkou pro přijetí úprav a pro následnou údržbu 
prostor.

V roce 2001 proběhly celkem čtyři veřejné schůzky Agentury GAIA 
s občany Prahy 3, kteří v nejbližším okolí vnitrobloku žijí, a zástupci úřadu 
MČ Praha 3. Nadace VIA poskytla Agentuře GAIA poradenství americké 



architektky Mary Beth, která má s podobnými projekty zkušenosti ze zahra-
ničí. Občané Prahy 3 sami navrhli českou architektku, ing. Evu Vízkovou, 
která začala zpracovávat architektonický návrh úpravy vnitrobloku. Bylo 
provedeno geodetické zaměření místa a dendrologický posudek na stávající 
zeleň. 

 V září 2001 Agentura GAIA zorganizovala ve vnitrobloku odpolední 
happening, kde měli lidé možnost vyjádřit se k současnému stavu tohoto 
prostoru a sami dát podněty a návrhy k jeho úpravě. Součástí akce byla 
výtvarná dílna pro děti vedená občanským sdružením P-O a vystoupení 
hudební skupiny Dubia Fortuna. 

Ing. Eva Vízková předložila ke konci roku několik variant na úpravu 
vnitrobloku, ze kterých si mohli občané vybrat dle jejich potřeb a priorit.

My v 21. století
Cílem tohoto projektu je úprava zahrady a objektu mateřské školy Karafi át 
v Klatovech ve spolupráci s občany, za účelem zapojení do celoevropské 
sítě ekologických mateřských školek. V socialistických normách vybu-
dovanou školku chceme změnit v estetický a ekologicky vhodný prostor. 
Architekturu plánujeme doplnit o solárně vytápěné komunitní centrum, 
kde se budou moci scházet rodiče s učitelkami, dětmi i sousedy. Dalším 
přínosem projektu budou kulturní akce v areálu školky, komunitní 
spolupráce, kulaté stoly s rodiči, rozvoj sociálních kontaktů, tréninkové 
programy pro pedagogické pracovnice, spolupráce s podobně zaměřenými 
školkami v Nizozemí, Německu a Polsku, výměnné pobyty pro děti i rodiče. 

Agentura GAIA zajišťuje celkový management, podnět vyšel od německé 
organizace IGU (Mezinárodní společnost pro ekologickou výchovu), 
architektonický návrh vytvořil nositel Státní ceny Saska za architekturu 
Olaf Reiter, v Čechách dokončilo projektové práce studio Arka a architekt 
Miroslav Kabele. 

Informační část projektu v roce 2001 podpořilo Velvyslanectví 
Nizozemského království, poradenství a zkušenosti s realizací podobných 
projektů v zahraničí poskytuje Agentuře GAIA Abraham Mabelis z nizozem-
ské nevládní organizace Alterra. V roce 2001 byla za podpory Městského 
úřadu v Klatovech zahájena úprava zahrady, za kterou dopovídá Václav 
Weinfurter. V říjnu proběhla v areálu mateřské školy veřejná prezentace 
projektu. Celý projekt probíhá ve spolupráci a za podpory Referátu školství 
Okresního úřadu a Městského úřadu v Klatovech.

„Dětské hřiště – Zelená cesta I. část, Praha 4, Kunratice“ 
V roce 2000 se Agentura GAIA po konzultaci s naším spolupracovníkem 
Milošem Macháčkem rozhodla podat žádost o grant na vybudování dětského 
hřiště s přírodními prvky na okraji Kunratického lesa v Praze 4. Stávající 
vycházková trasa v Kunratickém lese „Zelená cesta“ je navštěvována školami 
a rodiči s dětmi, hřiště zde najde širší uplatnění. Magistrát podpořil projekt 
v roce 2000 i v roce 2001. K 31. březnu 2002 jsme podali na magistrát 
novou žádost na provedení hřiště pro velké děti, podporu slíbil Místní úřad 
Praha – Kunratice. 

Přírodní park ve Starých Střešovicích
V roce 2000 oslovili Agenturu GAIA se žádostí o podporu členové 
Dobročinného spolku Medáků ve Starých Střešovicích v Praze 6. Jde 
o iniciativu mladých lidí, kteří se rozhodli zrehabilitovat zbytky původní 
vesnické zástavby a zachovat její zajímavý urbanistický charakter. Spolek 
zde zároveň pořádá kulturní programy pro veřejnost, řemeslné a výtvarné 
dílny pro děti i dospělé a projektem poukazuje sociální problematiku, 
především v souvislosti s bydlením v hlavním městě.

Agentura GAIA se v roce 2001 stala partnerkou tohoto projektu 
a nabídla přímou pomoc při rekultivaci veřejných prostor v okolí zástavby. 
Městská část Praha 6 podpořila společnou iniciativu Agentury GAIA 
a Dobročinného spolku Medáků na vybudování přírodního parku částkou 
8 000 Kč, za kterou byla pořízena fotodokumentace a projektová studie.

LETS aneb Pojďme si pomáhat
Projekt Pojďme si pomáhat-LETS během roku pokračoval i nadále na zcela 
dobrovolné bázi a bez fi nanční podpory. Členové/členky se přesto rádi 
zúčastňují schůzek, které se konají vždy první čtvrtek v měsíci a od září 2001 
i každý třetí čtvrtek v měsíci. Programem schůzek byly (kromě organizač-
ních záležitostí přednášky z řad členů/členek LETS např. A. Horáková: 
Elekroapunkuntura; J. Sterec: LETS v zahraničí; M. Svorová: Auru lze 
vyfotografovat; P. Borovička: Pí-voda; M. Haisová: Kréta-ostrov bohyně 
přírody; M. Kovárnová: Mexiko jak ho neznáte, hostoval ing. Vondřich 
s přednáškou o Klubu Harmonie. Náplní třetích čtvrtků v měsíci je promít-
nutí videa s ekoogickou tématikou, bazar, výměna zkušeností atd. V rámci 
LETS si členové/členky např. vypomáhali na zahrádkách, vyměňovali jiné 
drobné služby, pan Otavský pomohl mnohokrát s drobnými úpravami v by-
tech i chatách, M. Rybář sehnal bydlení, A. Weisová práci, vzniklo několik 
přátelství, uskutečnily se výlety. Na konci roku měl LETS 50 členů/členek. 
Vzhledem k nákladům na poštovné přestal být rozesílán měsíční Zpravodaj. 
Program schůzek a stručnou zprávu o současném dění lze od podzimu 
2001 nalézt ve čtvrtletním časopise Agentury GAIA. Problémem zůstávají 
fi nance. Na projekt se stále nepodařilo sehnat fi nanční podporu a jediným 
zdrojem jsou členské příspěvky a podpora Agentury GAIA. Program LETS 
Agentury GAIA byl zařazen do světové databáze, jejíž hlavní význam spočívá 
ve výměně pobytů. Pražské LETS je může nabídnout a těšíme se, že se v létě 
2002 seznámíme s některými zahraniční mi členy/členkami LETS.

Web stránka LETS Agentury GAIA: Mezinárodní databázi: 
www.cyberclass.net/turmel/urlsnat.htm, www.lets-linkup.com

Internet
Pravidelně aktualizované internetové stránky si můžete prohlédnout na 
adrese http://www.ecn.cz/gaia.

Zpravodaj GAIA 
Čtvrtletně vychází zpravodaj GAIA, který je zasílán členské základně 
s spolupracovníkům Agentury GAIA. V roce 2001 změnil název z Občas-
níku na GAIA.

Zúčastnili jsme se:
Konference v Bruselu na téma rovných příležitostí
Mezinárodního setkání ekologů Asociace Ašoka v Turecku
Setkání s partnery projektu „Čas je život“ ve Španělsku



KDO JSME?

V kanceláři Agentury GAIA pracovali:
Marie Haisová, ředitelka
Adéla Purschová, adminisrativní práce
Veronika Vašková (od září 2001), public relations
Jaromír Manhart, civilní služba

Čestná rada Agentury GAIA v roce 2001:
Dragan Antunovič, kněz, Rakousko, Joan Dine, International Women’s 

club, Hazel Henderson, futuroložka, USA, Dagmar Jáňová, redak-
torka Českého rozhlasu, Jadwiga Lopata, Ashoka-Eceat, Polsko, 
Benjamin Kuras, britsko-český spisovatel, Abraham Mabelis, Alterra, 
Nizozemí, Martin Patřičný, sochař, Hana Pernicová, Nadace VIA, 
Ingrid Sehrbrock, Deutsechr Gewerkschaftbund, SRN, Petr Smutný, 
senátor Parlamentu ČR, Josef Štulc, ředitel Státního ústavu památ-
kové péče, Alexander Tomský, ředitel nakladatelství Academia

Výkonná rada:
Marie Haisová, jednatelka, Marta Hrabáková, Jaroslav Knápek, Pavel 

Rozsypal, Hana Smejtková

Další:
účetní: Marie Veselá
revizor: Pavel Rozsypal

Spolupráce na jednotlivých projektech a činnostech:
Čas je život – koordinátorka Marie Haisová, zahraniční partnerské 

organizace Attac (Francie) a Proyectos Communitarios (Španělsko), 
české partnerské organizace Občanská inspirace, Mateřské centrum 
Poděbrady a AK Agentura, překladatelka Marie Kovárnová, dárci 
Evropská komise, Ministerstvo práce a soc. věcí, nadace Heinricha 
Bőlla

Znáte svůj prostor? – koordinátorky Hana Chalušová a Alice 
Műllerová, architektky Eva Vízková a Mary Beth, zástupce starosty 
Městské části Praha 3 Tomáš Mikeska, Odbor životního prostředí 
Městské části Praha 3, dárci Magistrát hl.m.Prahy a Nadace VIA

My v 21. století – koordinátorka Marie Haisová, zahraniční poradci My v 21. století – koordinátorka Marie Haisová, zahraniční poradci My v 21. století
Abraham Mabelis a Bernd Schlag, architekti Olaf Reiter, Miroslav 
Kabele a Václav Wienfurter, ředitelka mateřské školy Karafi át Jitka 
Luňáková, Referát školství Okresního úřadu a Městského úřadu v Kla-
tovech, dárce Velvyslanectví Nizozemského království.

Dětské hřiště Kunratice – koordinátor Miloš Macháček, Místní úřad 
Praha – Kunratice, dárce Magistrát hl.m.Prahy 

Přírodní park ve Starých Střešovicích – Dobročinný spolek Medáků 
ve Střešovicích

LETS aneb Pojďme si pomáhat – koordinátorka Eva Collinsová
Internet – Veronika Vašková, Petr Hais
Časopis GAIA – Marie Haisová, Adéla Purschová, Veronika VaškováČasopis GAIA – Marie Haisová, Adéla Purschová, Veronika VaškováČasopis GAIA
Grafi ka a tisk materiálů, výtvarná spolupráce –Inka Delevová, 

Václava Rysková, Nakladatelství Academia, Ondřej Matyáš

PODPOŘILI NÁS…

Nadace a státní instituce:
Evropská komise 1 000 000 Kč
Magistrát hl.m. Prahy 350 000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí 308 000 Kč
Velvyslanectví Nizozemského království 240 000 Kč
Nadace VIA 50 000 Kč
Městská část Praha 6 8 000 Kč

Individuální dárci:
500 ATS: Dragan Antunovič, 2160 Kč: Václav Ondráček: 1 500 Kč: 

Lenka Běláková, 1 180 Kč: Dagmar Schniderová, 1000 Kč: Joan Dine, 
Alena Šlapáková, Susan Wolfe, 860: Joan K. Reynolds, 560 Kč: Karla 
Komárová, 500 Kč: Jan Čepek, Marta Hrabáková, Klub přátel ZŠ 
Legerova, 300 Kč: Marie Haisová, Emanuel Otavský, Adéla Purschová, 
280 Kč: Lýdie Poláková, 200 Kč: Štefan Bačo, Zdeněk Fišer, Anna 
Fišerová, Natalia Fofanová, Eva Hauserová, Šárka Hubičková, Dagmar 
Jáňová, Ivana Kubičková, Jaroslava Rosenová, Hana Volejníková, 
180 Kč: Jana Andělová, Milan Kyrych, Martin Náprstek, Lidmila 
Němcová, Jana Nováková, Petr Podhorský, Miroslava Samoelová, 
Stanislava Valešková, 175 Kč: Květuše Studničná, 150 Kč: Helena 
Vašíčková, 100 Kč: Jaroslav Cestr, Milan Finke, Josef Fišer, Kateřina 
Horáčková, Jana Jelínková, pí Kadeřávková, Karel Patetl, Jiří Růžička, 
Anna Růžičková, 70 Kč: Jaromír Manhart, 50 Kč: Marie Barnová, 
Věra Doležalová, Jiřina Dvořáková, Valerie Franklová, Jan Hais, 
Petr Hais, Karola Hejlová, Anita Horáková, Věra Hubrtová, Jana 
Kapalínová, Alena Klančíková, átefan Klapka, Eva Koželuhová, Eva 
Lenková, Jarmila Linhartová, Jaroslav Lípa, Vlasta Madlafousková, 
Alžběta Marinová, Zdena Marková, Jana Nováková, Jana Opočenská, 
Markéta Pávková, František Pětivoký, Hana Pourová, Stanislav 
Přílepek, Petra Sádková, Marie Slepičková, Jarmila Soukupová, 
Gabriela Struhárová, Eva Stříbrná, Klára Sutlovičová, Hana Synková, 
Alena Valterová, Jitka Vlčková, Dagmar Vodičková, Marie Voráčková, 
Alena Weisová, Jiřina Zelená, Rudolf Zintl, Blanka Zlatníková

NABÍZÍME:
Tričko „Miluji stromy“
Sborník „Peníze nebo život“ aneb Kudy ven z pasti konzumerismu
Sborník „Růže mezi trním“ aneb Ženy v politickém životě
Sborník „Život není na prodej“
Videokazetu „Budoucnost už je tady“
Plakát „Make every Day Earth Day“
Samolepky „Věnuji na strom“
Záložky „Campaign for Trees“



HOSPODAŘENÍ V ROCE 2001

ROZVAHA (v Kč)

AKTIVA celkem 1 715 857,16 PASIVA celkem 1 715 857,16

stálá aktiva 77 604,80 vlastní zdroje 698 135,98
 hmotný inv.majetek 108 988,80  hosp.výsl.min.let 625 976,06
 oprávky k HIM - 31 384,00  HV účet.období 72 159,92
oběžná aktiva 1 638 252,36 cizí zdroje 1 017 721,18
 pohledávky 515 176,66  krátkodobé závazky —
 fi nanční majetek 516 196.89 ostatní pasiva —
ostatní aktiva —

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v Kč)

VÝNOSY VÝDAJE

Tržby za prodej mater. 14 827,10 Poskyt.příspěvky 1 500,00
Tržby za prodej služeb 68 042,20 Materiál.náklady 67 127,80
Příspěvky od organiz. 252 555,90 Provozní náklady 71 559,80

Příspěvky od soukrom. 0,00 Opravy a údržba 13 379,00
Členské příspěvky 19 980,00 Mzdové náklady 215 906,80
Granty 1 194 733,60 Ostatní náklady 14 556,80
úroky 54 889,30 Nájemné 44 295,00
Ostatní výnosy 0,50 Telefon 23 073,10

Internet 23 830,00
Poštovné 12 233,20
Předplatné časopisů 255,00
údržba zeleně 67 980,00
Přestavba Má 42 655,00
úpravy vnitrobloku 58 200,00

Konzultační práce 508 260,00
Ecolife-prezentace 238 912,00
Výroba zpravodaje 36 597,00
Kopírování 10 681,30
Ostatní služby 81 866,90

celkem 1 605 028,60 celkem 1 532 868,70

ROZDÍL HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ÚČET. OBDOBÍ 72 159,90



Agentura GAIA
Lublaňská 18

120 00 Praha 2
Česká republika

Tel: 02/ 2251 9734, 2251 9618
Fax: 02/ 2251 83189
e-mail: gaia@ecn.cz

http://www.ecn.cz/gaia


