Soutěž dm slaví 30
let
- pravidla a jak se přihlásit

dm slaví 30 let
dm drogerie slaví 30 let od vstupu na český trh a jako při každém jiném významném jubileu, i
nyní chystá oslavy. dm drogerie však nechce rozdávat jen slevy svým zákazníkům, chce je
podpořit v tvorbě projektů, které mají smysl a dopad. dm drogerie tak vyhlašuje soutěž pro
zajímavé projekty, které se zabývají udržitelností a podporují zlepšení životního prostředí.
Cílem je mediálně, ale i finančně podpořit budoucí zelené projekty, které může přihlásit
skutečně kdokoliv. Počet vítězných projektů bude, vzhledem k jubileu, celkem 30. Termín pro
podání přihlášek je do 28.2.2022.

Cíl soutěže
Cílem soutěže je výběr 30 projektů, které přispívají k trvalé udržitelnosti zejména v
oblasti životního prostředí.

Co se rozumí udržitelnosti
Trvalá udržitelnost je jediné řešení, jak na planetě zemi zachovat život co nejdéle. Udržitelnost
má 3 základní pilíře: environmentální, ekonomický a sociální. Tyto tři pilíře jsou základními
oblastmi našeho života a právě udržitelnost se snaží o to, aby byly vzájemně v rovnováze.
Projekty přispívající k trvalé udržitelnosti s environmentálním přesahem jsou myšleny projekty,
které spadají do environmentálního pilíře udržitelnosti.
● Environmentální pilíř - Soustředí se zejména na úsporu energií a šetření přírodních
zdrojů, ochranu biodiverzity a vzácných ekosystémů, na omezování znečištění a boj s
klimatickými změnami.

Proč je udržitelnost nutností?
● 52 % Čechů uvádí, že je pro ně při nákupu produktů či služeb důležité, zda se firma
chová společensky odpovědně (Ipsos).
● 2x vrostla v roce 2021 cena plastů v meziročním srovnání.
● 4 miliony pracovních pozic již v EU vznikly díky cirkulární ekonomice (Eurostat).
● 81 % zaměstnanců uvedlo, že je pro ně důležité, aby jejich zaměstnavatel podporoval
sociálně a ekologicky prospěšnou činnost.
V rámci udržitelného rozvoje existuje tzv. 17 cílů (SDGs), na kterých spolupracovaly všechny
státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze
všech kontinentů světa. Tyto cíle byly přijaty v září v roce 2015 a do roku 2030 mají pomoci
vyřešit sociální, environmentální a ekonomické problémy, se kterými se potýká naše planeta.

Soutěž dm slaví 30 let tak propojuje tyto cíle SDGs a v rámci přihlášky je přihlašovanému
projektu přiřazena kategorie, která daný cíl podporuje.

Cíle udržitelného rozvoje podporující environmentální pilíř:
6. Pitná voda a kanalizace
● Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi
7. Dostupné a čisté energie
● Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům
energie pro všechny
9. Průmysl, inovace a infrastruktura
● Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci
a inovace
11. Udržitelná města a obce
● Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce
12. Odpovědná výroba a spotřeba
● Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu
13. Klimatická opatření
● Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů
14. Život ve vodě
● Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného
rozvoje
15. Život na souši
● Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů,
udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit
degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

Kritéria soutěže
Každý projekt by měl mít jasně stanovený kvalitativní či kvantitativní cíl, který chce naplnit.
Každý projekt by měl splňovat metodu SMART. To znamená, že by cíl projektu měl být:
specifický, měřitelný, akceptovaný, reálný a časově ohraničený. Důležité je vyčíslení
daného cíle.

Není možné, aby projekt říkal jen: Cílem je stát se 100% udržitelnou firmou. Musí být jasně
řečeno, jak chce projekt daného cíle dosáhnout - např. snížení uhlíkové stopy o 30 % pomocí
těchto a těchto kroků, snížení odpadu o XY tun nebo úspora energie od XY%. Tím se zabrání
greenwashingu a bude možné posoudit, zda je projekt skutečně dosažitelný.

Přihlášený projekt musí být nový, respektive se musí jednat o takový projekt, jehož realizace
má teprve nastat. Není možné do soutěže přihlásit projekt, který byl v minulosti již realizován.
Akceptován je doplňkový projekt k již fungujícímu projektu. Může se jednat o jakýkoliv
projekt, produkt, službu nebo aktivitu, která přispívá k lepšímu životnímu prostředí.

Kdo může projekty nominovat?
Projekt může nominovat jakýkoliv zákazník dm. Může se jednat o samotného vedoucího
projektu, firmu, kohokoliv, kdo zná někoho, kdo má dobrý nápad na projekt, tzn., kamarád,
příbuzní, sympatizanti a zaměstnanci firmy.

Pro koho je soutěž určena
Soutěž je určena pro kohokoliv, kdo má nápad na realizaci projektu, který přispívá k trvalé
udržitelnosti s apelem na životního prostředí, tzn. jeho realizace bude mít pozitivní dopad na
životní prostředí. Do soutěže se mohou přihlásit fyzické osoby, firmy, neziskové společnosti i
vzdělávací instituce. Nezáleží na tom, jestli je firma či organizace na trhu nová nebo působí již
několik let. Projekt, který bude nominován však musí být teprve realizován.

Přihlašovací formulář
Přihlašovací formulář by měl obsahovat stručný popis soutěže a následující otázky:
1. Základní kontaktní a informační údaje o projektu
2. Stručný popis projektu, jeho vize (max 250 slov) - Zde je důležité, aby byly uvedeny
základní informace o projektu a jak chce projekt svého stanoveného cíle dosáhnout?
Tím se zjistí, jestli má účastník soutěže vše dobře promyšlené a zda projekt dává smysl.
3. Jaký cíl udržitelného rozvoje projekt podporuje? - Projekt by měl podporovat
jeden z cílů udržitelné rozvoje, který je uvedený na začátku tohoto dokumentu, viz Cíle
udržitelného rozvoje. Pokud projekt splňuje jiný cíl, Neměl by postoupit do dalšího kola
soutěže.
4. Konkrétně stanovený cíl, který chce projekt naplnit - Cíl musí být SMART viz výše
Kritéria soutěže.
5. Jaká je finanční náročnost projektu? - Každý projekt by měl mít předem stanovené
náklady, které jsou potřeba k jeho realizaci. Tato otázka také zjistí, zda výhra dokáže
pomoci projektu v jeho realizaci.

Co v přihlašovacím formuláři potřebujeme vědět
1. Jak se jmenuji?
2. Jaký je můj e-mailový kontakt?
3. Jaké je moje telefonní číslo?
4. Co / Kdo jsem?
5. Jaký je název mé organizace?
Vyplňte pouze pokud nesoutěžíte sám za sebe jako fyzická osoba.
6. O čem můj projekt ve stručnosti je? Jaké jsou jeho vize? (max 250 slov)
7. Který cíl udržitelného rozvoje můj projekt podporuje?
● Popis SDG: Co si mám představit pod pojmem udržitelný rozvoj? Udržitelný rozvoj se
zabývá ekonomickými, sociálními a environmentálními problémy, kterými prochází
naše planeta. Organizace spojených národů (OSN) přijala plán se 17 cíli, které mají do
roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě. Naše soutěž se
momentálně věnuje cílům z environmentálního pilíře. Více se o jednotlivých cílech
dozvíte například tady (odkaz: https://www.spolecenskaodpovednost.cz/sdgs/).
8. Co je můj cíl u projektu? Dokážu jej definovat a měřit?
● Popis: Cíle přihlášených projektů musí být SMART. SMART metodika je v projektovém
řízení velice rozšířenou pomůckou, která pomáhá plánovat projekty tak, aby byly
realizovatelné. Nejde o nic složitého. Pamatujte hlavně na to, aby cíle vašeho projektu
byly:
○ specificky přesně definované
○ měřitelné
○ dosažitelné
○ realistické
○ časově vymezené
Krátce nám prosím popište, jak váš projekt splňuje tato kritéria. Bližší informace o
SMART
metodě
zjistíte
například
tady
(+
odkaz
na
https://cs.wikipedia.org/wiki/SMART_metoda)
9. Jaká je finanční náročnost projektu? Kolik na jeho realizaci potřebuji peněz?

Příklady cílů udržitelného rozvoje
6. Pitná voda a kanalizace - Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné
hospodaření s nimi.
● Příklady aktivit: Záchytné nádrže v kanalizaci, zařízení na zachování vody, čištění vod,
jiné
7. Dostupné a čisté energie - Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným
a moderním zdrojům energie pro všechny.
● Příklady aktivit: energie z obnovitelných zdrojů energie, odpad zdrojem, chytrý
management budov, jiné
9. Průmysl, inovace a infrastruktura - Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat
inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace.
● Příklady aktivit: městská doprava jezdí na elektrický pohon, BioCNG, cyklistická
infrastruktura, jiné
11. Udržitelná města a obce - Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a
obce.
● Příklady aktivit: třídění v domácnostech, udržitelná doprava, veřejné zelené
rekreačních oblastí, jiné
12. Odpovědná výroba a spotřeba - Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu.
● Příklady aktivit: recyklace, třídění odpadu, zálohy na obaly, kampaň, program za
přírodní zdroje, redukci odpadu, jiné
13. Klimatická opatření - Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a
zvládání jejích dopadů.
● Příklady aktivit: výsadba stromů, zelené střechy, fasády, jiné
14. Život ve vodě - Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění
udržitelného rozvoje
● Příklady aktivit: rekreační prostory u vody, čistý přístav se zdravým životním prostředí
15. Život na souši - Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských
ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit
degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity
● Příklady aktivit: ochrana přírody a obnovení přírody, výsadba stromů, městské,
komunitní zahrady, jiné

Příklady projektů které ANO a které NE
ANO
5. O čem můj projekt ve stručnosti je? Jaké jsou jeho vize?
Kompost v Bellušovce je projekt, který chce propojit nejen nadšence kompostování
(veřejnost). Vizí projektu je odklonit z popelnic směsného odpadu bioodpad, který lze dále
využít. Zřízením komunitního kompostu tak bude moct dojít k vytřídění bioodpadu ze směsné
nádoby na odpad a v poslední bude moct dojít k propojení a utváření sousedské komunity.
6. Jaký cíl udržitelného rozvoje můj projekt podporuje?
Můj projekt podporuje cíl 12 Odpovědná výroba a spotřeba - Zajistit udržitelnou spotřebu a
výrobu.
7. Co je můj cíl? A je SMART? Jinak řečeno - Je specifický/přesně definovaný? Dá se změřit,
jestli ho bylo dosaženo? A dá se ho dosáhnout? Je vůbec realistický? A co čas - zvládnu ho
realizovat v rozumném čase?
Cílem projektu je zřídit jeden komunitní kompostér v okolí Bellušovy ulice, který je určen pro
15-20 domácností. Cíle bude dosáhnuto po instalaci kompostéru a jeho využívání komunitou.
8. Jak mám v plánu cíle dosáhnout? Mé kroky pro dosažení jsou následující:
Jako správce kompostu v prvním řadě domluvím vhodné místo pro provoz komunitního
kompostéru. Již jsem byla v kontaktu s místním domovem dětí a mládeže. V druhé řadě
oslovím zájemce (veřejnost) o kompostování a rozšířím nabídku kompostování dál (již teď vím,
že je o to zájem). Dále stanovým pravidla využívání kompostu a vytvořím návod na jeho
používání.
9. Jaká je finanční náročnost projektu?
31 000 CZK

NE
5. O čem můj projekt ve stručnosti je? Jaké jsou jeho vize?
Na mé zahradě mám již plno stromů, o které se nezvládám starat, proto je mou vizí většinou
stromů pokácet a zvelebit tak svou zahradu jako nový prostor pro mé stáří.
6. Jaký cíl udržitelného rozvoje můj projekt podporuje?
Můj projekt podporuje cíl 8 Důstojná práce a ekonomický růst - Podporovat trvalý, inkluzivní a
udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
7. Co je můj cíl? A je SMART? Jinak řečeno - Je specifický/přesně definovaný? Dá se změřit,
jestli ho bylo dosaženo? A dá se ho dosáhnout? Je vůbec realistický? A co čas - zvládnu ho
realizovat v rozumném čase?
Cílem projektu je zvelebování zahrady.

8. Jak mám v plánu cíle dosáhnout? Mé kroky pro dosažení jsou následující:
Cíle dosáhnu koupí motorové pily a prací na zahradě.
9. Jaká je finanční náročnost projektu?
10 000 CZK

