ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU V ROCE 2020

V roce 2020 jsme měli v plánu soustředit se s podporou grantu nadace Agosto Foundation
především na komunitně-kulturní akce. Nicméně činnost byla utlumena pandemií covidu-19.

Besedy v galerii Světova 1
V pátek, 10. ledna 2020 jsme ve spolupráci s galerií Světova 1 a s podporou nadace Agosto
Foundation a kavárny a pekařství Alf&Bet uspořádali besedu s výtvarníkem Jiřím Černickým.
Byla to první ze série setkání se zajímavými osobnostmi kulturního života žijícími na Praze 8 a
především v Libni. Návazně na besedu se konal tradiční chánoční večírek – po Vánocích a po
Chanuce. Akci navštívilo zhruba 50 lidí.
Bohužel druhá beseda ze zmíněného cyklu, se spisovatelem Tobiášem Jirousem a výtvarníkem
Matějem Lipavským, připravovaná i anoncovaná na 13. března 2020 musela již být s ohledem
na restrikce dané pandemií covidu-19 na poslední chvíli zrušena.

Medializace a propagace, web a facebook
Propagaci svých akcí jsme vedli přes naše online kanály a e-mailovou rozesílku příležitostných
novinek. V roce 2020 jsme nevydali žádnou tiskovou zprávu.
V online magazínu nadace Agosto Foundation vyšel rozhovor se členkou výboru spolku Pavlínou
Kalandrovou. Je k nalezení na odkazu https://www.agosto-foundation.org/cs/budovat-ahyckat-komunitu
Prostřednictvím webu a facebooku se snažíme přinášet důležité informace a komentáře či
uvádět na pravou míru některé zavádějící údaje. Podporujeme také akce či aktivity jiných
místních sdružení, blízkých našemu zaměření. Komunita příznivců našeho facebookového
profilu se drží kolem symbolických 888 uživatelů. Čtenost článků na našich webových stránkách
se nadále pohybuje v řádu stovek až tisíců.

Vnitřní chod sdružení
8jinak!, spolek nemá žádné zaměstnance, má 7 členů a přibližně 200 příznivců. Členy výboru
jsou Pavlína Kalandrová, Věra Chmelárová a David Kumermann. Všichni členové sdružení pracují
pro spolek ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří pomáhají s realizací akcí a zajímají se o své okolí. Děkujeme organizaci
Agosto Foundation, galerii Světova 1 a pekárně a kavárně Alf&Bet za podporu našich aktivit.

Finanční přehled
(v Kč, zaokrouhleno na celé koruny)

Náklady
Materiál, zboží a služby

Výnosy
1200

Daně a poplatky

1355 Tržby za služby a zboží (pohlednice,
vstupné, procházky DA)
0 Členské příspěvky, granty a dary

Celkem

1355 Celkem

1200

Hospodářský výsledek
k 31. 12. 2020

ZTRÁTA

Schváleno valnou hromadou spolku v Praze dne 26. 7. 2021

8jinak!, spolek
Lindnerova 12, 180 00 Praha 8
www.8jinak.cz
www.facebook.com/8jinak
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