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Jaký byl rok 2020?

Rok 2020 se asi zapíše do historie jako rok covidový. Byl to rok, který
(nejen) nám přinesl nesmírné turbulence, nestabilitu a nabourání snad
všech cílů, které jsme měli. Byl to rok nesmírně náročný. Zejména proto,
že provozujeme bezobalovou prodejnu, kterou jsme chtěli zachovat, a
která skutečně utrpěla obrovské otřesy.

Na začátku roku vypadalo všechno nádherně. Chodili jsme po školách,
pracovali s dětmi na workshopu Popel-NIC-e, realizovali exkurze u nás
na prodejně, setkávali se s komunitou a jinými organizacemi. A pak, v
březnu 2020, se všechno ze dne na den otřáslo v základech. I když jsme
zpočátku doufali, že to bude zásah dočasný, velmi brzy jsme pochopili,
že to tak nebude. Mnohokrát v loňském roce jsme si kladli otázku: Co
dál?

V roce 2020 jsme si definitivně uvědomili, že provozovat bezobalovou
prodejnu pod neziskovou organizací je náročné a neoptimální. Pod
vlivem covidové situace jsme se totiž dostali do skluzu ve financování. V
jistém momentě jsme tedy hledali možnosti, jak situaci vyřešit, a zjistili
jsme, že právě forma naší organizace je velmi nešťastná. Banky běžně
nefinancují neziskové organizace (nebo jenom za velmi komplikovaných
podmínek) a jiný zdroj příjmu (třeba jako dotace) neumíme využít na
činnost provozování prodejny. A tak jedna z věcí, na kterou se chceme v
roce 2020 soustředit, je najít jinou formu provozování prodejny.

Další oblastí, která nás nesmírně zasáhla, bylo omezení vzájemného
kontaktu. Naše organizace vždy stála na setkávání komunity a
veřejnosti. To, bohužel, v roce 2020 nebylo téměř vůbec možné. A tak
další oblastí, kterou chceme v budoucnu řešit, je přechod našich služeb
do online prostředí tak, aby byly co nejvíc plnohodnotné.
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Co se nám povedlo?

Navzdory opravdu náročné situaci se nám povedlo v první řadě
turbulence ustát. Mít stabilní tým a chuť pracovat dál.

V prvních měsících jsme realizovali workshop Popel-NIC-e na 5ti školách
a dohromady pracovali s téměř 100 dětmi.

Další workshop proběhl v září, před zavedením nových restrikcí, kde jsme
pracovali se skupinou dalších 20ti dětí.

Za začátku roku jsme zavedli neformální setkávání nad tématem
udržitelnosti na téma Čaj o páté.

Ve spolupráci s organizací Kamarád Nenuda jsme realizovali několik
přednášek na téma Zero waste.

Hostlili jsme kurz přírodního včelaření s Evženem Babíkem.

Opětovně jsme realizovali Swap kytiček a také Swap knih, který probíhal
po celé prázdniny.

V září, v čase rozvolnění, jsme opětovně v rámci Týdne bez odpadu
připravili bohatý program. Účast byla bohužel, vzhledem na covidovou
situaci výrazně nižší než předešlé roky. V rámci programu jsme připravili:

Otevřenou dílnu šití látkových pytlíků

Workshop Jak na kompost?

Workshop Spočítej si svou uhlíkovou stopu!
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Promítání a následná diskuse: 10 miliard - co máte na talíři?

V dalším období jsme se soustředili na přípravu workshopů v online
podobě a vytvořili jsme koncept pro online realizaci pravidelných
workshopů na téma Pečení kváskového chleba bez hnětení a Eko praní
a eko úklid.

V rámci online aktivit jsme se také zapojili do online promítání filmu
Mezi odpady na stránkách bezobalových obchodů.
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Do jaké míry jsme splnili cíle?

Splnění cílů bylo v roce 2020 pro nás nerealizovatelným úkolem.
Vzhledem na změnu společenské a trhové situace se stalo naším
prioritním cílem celou situaci přežít a zachovat si přitom kontakt s
komunitou. A to se nám naštěstí podařilo. I navzdory obrovské
náročnosti celého roku, jsme nesmírně vděčni, že nás komunita
podržela a my můžeme svoji práce dělat s radostí dále.

Zároveň, vnímáme, že i díky omezením, které nastaly, se ve společnosti
začalo využívat víc jednorázových obalů a pomůcek, obalových
materiálů a jiného odpadu. Evidujeme, že mnoho lidí tuto situaci začíná
vnímat hodně intenzivně. O to víc vidíme smysl v naší práci. Naším cílem
není pracovat s úzkou skupinou lidí, kteří dělají věci dokonale. Ale
naopak, pomáhat velkému množství lidí k udržitelnějšímu běžnému
životu. K tomu, aby víc přemýšleli nad svojí stopou. A k tomu, aby dělali
malé, ale trvalé kroky k zlepšení.

Teď na konci roku 2020 se ocitáme v situaci, kdy víme, že naše práce má
velký smysl. Ale zároveň se nám změnily podmínky pro její realizaci. Víme,
že musíme hledat nová řešení, jak pracovat s komunitou a jak realizovat
naší misi.
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Rok 2020 v číslech

Finanční výsledky jsou zveřejněny v naší účetní uzávěrce.

Nefinanční ukazatele:

Dohromady jsme realizovali, nebo se aktivně zapojili do 14 událostí.

Workshop Popel-NIC-e jsme realizovali na 5 školách.

V rámci workshopu Popel-NIC-e jsme pracovali s 120 dětmi.

Vypracovali jsme koncept online realizace pro 2 stále workshopy.

Na sociálních sítích nás sleduje víc než 3500 uživatelů.
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Interní změny v organizaci

V roce 2020 nenastaly v naší organizaci žádné organizační, nebo
formální změny.
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Jaké jsou naše cíle pro rok 2021?

V roce 2021 chceme zejména:
- Najít jinou formu provozování bezobalové prodejny.
- Vytvořit plnohodnotné online interaktivní workshopy na témata

Kváskování, Eko praní a úklid, Kompostování ve městě.
- Vytvořit e-learningový kurz e-Popel-NIC-e pro druhý stupeň

základných škol.
- Vytvořit udržitelné zpracování našeho zbytkového odpadu.
- Navázat spolupráci s komunitními organizacemi v zahraničí.
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