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„Již přes dvacet let 
rozvíjíme hodnoty otevřené 
společnosti a demokracie 
v České republice.“
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Kdo jsme
•  patříme mezi největší nadace v České republice
•  máme více než 20 let zkušeností
•  za dobu své existence jsme podpořili více než 9450  

projektů částkou přes 1,67 miliardy korun.
 

Čím se zabýváme
•  prosazujeme nejen systémové změny na celostátní úrovni, 

ale také přispíváme k řešení konkrétních situací ve měs-
tech a obcích

•  financujeme desítky nevládních organizací a realizujeme 
vlastní projekty

 

O co usilujeme
•  o transparentní a efektivní veřejnou správu
•  o rovné šance na vzdělání pro všechny děti
•  o rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí
•  o kvalitní českou žurnalistiku

 

„Chceme udělat z České 
republiky příjemné místo 
k životu, kde žijí lidé, 
kteří si váží svobody a jsou 
schopni nést odpovědnost, 
již demokratická a svobodná 
společnost přináší. Chceme, 
aby se lidé zajímali o dění 
kolem sebe a respektovali 
jiné názory.“

Milí přátelé,

úkolem Nadace Open Society Fund Praha je od začátku rozvoj 
demokracie, lidských práv a občanské společnosti. S tím sou-
visí úsilí o podporu evropské integrace a principů, na kterých 
Evropské společenství stojí.

Co jsme v tom směru udělali v uplynulém roce? Nadále 
jsme podporovali snahy o transparentní veřejnou správu 
a o rovné šance pro všechny – ať už v přístupu ke vzdělání, 
nebo na pracovní trh. Financovali jsme desítky projektů na 
prevenci násilí na ženách včetně domácího násilí. Podpořili 
jsme také snahy o kvalitní žurnalistiku. 

V roce 2015 jsme podpořili 61 projektů neziskových 
organizací, námi poskytnutá finanční podpora se za tento 
rok vyšplhala na částku přesahující 73 milionů korun, což je 
o 38 milionů více než v roce 2014.   

Úsilí nadace se v roce 2015 zaměřilo i na nové fenomény. 
Jedním z nich bylo čelit vlivu zahraniční propagandy, která se 
zaměřuje na ideologickou expanzi a podporuje protievropské 
hodnoty a hnutí, šíří deziluze o liberalismu, lidských právech 
a demokratických tradicích. Druhým byla migrace, snažili 
jsme se napomoci, aby se v tomto směru v ČR objevovaly 
objektivní informace o jejích reálných i možných dopadech, 
a bránilo se tak růstu nacionalistických nálad ve společnosti.

Dvacet tři let podporujeme občanskou společnost a nezis-
kový sektor v České republice.  Naše práce je stále potřeba. 
Uplynulý rok ukázal, že demokracie není samozřejmostí, že je 
věcí každodenní práce a úsilí mnoha lidí, tak jak to říkal kdysi 
T. G. Masaryk. 

Uplynulý rok byl také mým posledním po šestiletém 
působení v čele správní rady Nadace OSF.  Byla to pro mne 
léta neobyčejně zajímavé a plodné činnosti, kdy jsem mohla 
pracovat na tématech, která pomáhala genezi a upevňování 
občanské společnosti v ČR, kdy jsem měla to štěstí, že jsem 
mohla pracovat se zajímavými, zapálenými lidmi, kteří věřili, 
že stojí za to jít s kůží na trh a prosazovat hodnoty evropské 
demokracie. Přeji nadaci, aby přitahovala stále ty aktivní 
jedince, kterým není jedno, kam se ubírá naše země, a kteří 
vidí svou práci a neziskový sektor jako poslání. A nám všem, 
aby se v Čechách i přes všechny slabosti, nezralost a kroky 
zpět principy otevřené společnosti, tolerance, úcty k druhému 
a k důstojnosti jedince pomalu, ale jistě šířily a stále sílily.

 

 
 

Monika Ladmanová 
Předsedkyně správní rady Nadace OSF

 

www.osf.cz

Ú V O D N Í  S L O V O



Fond Otakara Motejla
Přispíváme k přeměně veřejné správy na 
efektivní a transparentní službu občanům

Vzdělávání dětí  
a mladých lidí
Uplatňujeme rovné šance  
na vzdělávání pro všechny

Dejme  
(že)nám šanci
Podporujeme rovné příležitosti žen 
a mužů a prevenci domácího násilí

Novinářská cena
Oceňujeme kvalitní  
českou žurnalistiku

Nadační fond  
Hyundai
Podporujeme komunitní projekty  
v oblastech Frýdek-Místek  
a Nový Jičín

Aktuální témata  
a další programy
V případě potřeby reagujeme 
na aktuální témata, jež rezonují 
českou společností. V roce 
2015 jsme se zaměřili na jevy 
ohrožující demokracii, jakými 
jsou narůstající ruská propaganda, 
klesající důvěra občanů v politiky 
a změny nálady ve společnosti 
dané uprchlickou krizí.

Programy realizované 
v roce 2015



Rok 2015 v číslech
 

V roce 2015 jsme podpořili 61 projektů neziskových organizací a občanských iniciativ 
a vyplatili jsme nadační příspěvky v celkové výši 73 111 756 korun.

2012
109 projektů

28 529 149 Kč

2014
89 projektů

35 477 019 Kč

2013
50 projektů

14 771 141 Kč

2015
61 projektů

73 111 756 Kč

Vyplacené nadační příspěvky

  Státní dotace  
(Norské fondy)

111 569 230 Kč

  České a zahraniční nadace 
a neziskové organizace

14 424 367 Kč

 Příjmy z nadační jistiny 3 795 535 Kč

 Firemní dárci 2 277 865 Kč

 Individuální dárci 1 603 627 Kč

 Příjmy ostatní 1 102 392 Kč

 Celkem v roce 2015 134 773 016 Kč

  Vyplacené nadační 
příspěvky

73 111 756 Kč

  Vlastní projekty a rozvoj 
Nadace OSF

16 790 625 Kč

  Správa Nadace OSF 3 332 857 Kč

  Celkem v roce 2015 93 235 239 Kč

  Dejme (že)nám šanci 64 305 298 Kč

  Fond Otakara Motejla 4 324 200 Kč

  Vzdělávání dětí 
a mladých lidí

1 970 965 Kč

  Nadační fond Hyundai 1 341 937 Kč

  Nenápadný půvab 
demokracie

500 000 Kč

  Společně bez předsudků 407 256 Kč

  Novinářská cena 206 600 Kč

  Mimořádné nadační 
příspěvky

55 500 Kč

  Celkem vyplacené 
nadační příspěvky

73 111 756 Kč

Přehled přijatých finančních 
prostředků

Přehled vydaných finančních 
prostředků
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Majetek zapsaný v nadační jistině představuje 
hodnotu 101 743 649 korun, z něhož část má 
podobu nemovitosti, v níž provozujeme Hotel 
Prokopka (prostřednictvím nadací založeného 
Open Society House, s. r. o.), a část je uložena 
v podílových listech. Tento majetek není 
určen k přímému využití, nadace smí využít 
pouze výnosy. O konkrétním využití výnosů 
z nadační jistiny vždy rozhoduje správní rada 
Nadace OSF.

Vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF Správa Nadace OSF

  Vzdělávání dětí 
a mladých lidí

5 851 870 Kč

  Dejme (že)nám šanci 5 483 473 Kč

  Fond Otakara Motejla 2 365 761 Kč

  Rozvoj Nadace OSF 1 653 824 Kč

  Novinářská cena 1 209 247 Kč

  Nadační fond Hyundai 102 632 Kč

  Nenápadný půvab 
demokracie

73 554 Kč

  Společně bez předsudků 50 263 Kč

  Celkem 16 790 625 Kč

  Osobní náklady 1 967 441 Kč

  Služby 1 013 926 Kč

  Ostatní 277 000 Kč

  Spotřeba 74 490 Kč

  Celkem 3 332 857 Kč

Část nadačních 
příspěvků a vlastních 
projektů jsme v roce 
2015 financovali 
z prostředků, které 
nám poskytla Open 
Society Foundations 
již v roce 2012 a jež 
byly určeny na celkové 
období 2012–2015.



Fond Otakara Motejla jsme založili v roce 2012 s odkazem 
na prvního veřejného ochránce práv v České republice, který výrazně 

přispěl k obraně principů právního státu. Z prostředků 
fondu podporujeme nevládní organizace i lokální občanské iniciativy, 

které brání veřejný zájem. Přinášíme také zajímavé inspirace ze 
zahraničí, jako jsou mimo jiné otevřená data – fenomén, který jsme 

začali před čtyřmi roky prosazovat ve státní správě.

Měníme 
veřejnou správu 

na efektivní 
a transparentní 

službu
občanům

Fond 
Otakara Motejla
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Otevíráme 
radnice
Bezmála dvě stovky nově zvolených, ale i zku-
šených komunálních politiků, představitelů 
nevládních organizací a akademiků propojila 
naše březnová konference „Otevírejme radni-
ce“. Smyslem akce, kterou každoročně připra-
vujeme společně s VŠE v Praze, je poskytnout 
účastníkům nejen zázemí, ale také morální 
vzpruhu a šanci vyměnit si zkušenosti a nabrat 
inspiraci. Účastníci druhého ročníku řešili, jak 
zprůhlednit hospodaření obcí a zamezit plýt-
vání veřejnými penězi či jak více zapojit občany 
do rozhodování. Největší zájem však vzbudil 
blok věnovaný trestní odpovědnosti zastupite-
lů, který jsme si pracovně nazvali „Jak otevírat, 
aby vás nezavřeli“.

 

Čím jsme žili v roce 2015
Ačkoli milionové krabice od vína zmizely z očí veřejnosti, čtyři pětiny občanů v roce 2015 stále 
označovaly korupci za největší problém naší země. Je to pro nás důvod, abychom i nadále 
finančně podporovali iniciativu Rekonstrukce státu, které se podařilo prosadit registr smluv, 
nastavení pravidel pro průhlednější přijímání zákonů a zrušení anonymních akcií. Bez 
naší podpory se neobejdou také další organizace, které připravovaly zákon o financování 
politických stran a volebních kampaní nebo aktivity na pomoc oznamovatelům korupce. Díky 
našim aktivitám znatelně vzrostla podpora otevřených dat – v roce 2015 otevřelo svá data 
Ministerstvo financí i Magistrát hl. m. Prahy.

Pomáháme otevírat 
veřejná data
Jedním z našich cílů pro rok 2015 byla podpora 
otevírání dat na radnicích. Uspořádali jsme 
workshopy se zástupci dvanácti měst a hledali 
jsme témata, která je možné řešit prostřed-
nictvím otevřených dat a na nich postavených 
aplikací. A protože jsme patrioti, vzali jsme 
si nejdříve na paškál naše domovské radnice. 
Například radnice MČ Praha 8, na jejímž území 
pobývá náš advokát otevřených dat Michal To-
šovský, vytvořila za Michalovy odborné pomoci 
modelový postup pro rozhodnutí města publi-
kovat otevřená data. Další radnice tak mohou 
využít vzorové usnesení rady, potřebnou 
směrnici a publikační plán. Ze zahraničí jsme 
do českého prostředí přenesli tzv. Certifikát 
otevřených dat, který umožní komukoli ověřit 
si kvalitu publikace jakéhokoli datasetu.

 

… a taky občas 
hackujeme
Databáze srovnávající kvalitu pražských škol 
nebo model aplikace monitorující pohyb 
prostředků hromadné dopravy v reálném čase, 
díky které vám už nikdy neujede tramvaj. To 
jsou některé z výstupů Prague Hacks, našeho 
víkendového maratonu, pro který Institut 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Magistrát 
hl. m. Prahy a městské části Praha 7 a 8 poskyt-
ly stovky datasetů s informacemi o územním 
plánování, kriminalitě, veřejné dopravě nebo 
správním rozhodování. Jednotlivé týmy pak 
během víkendu vytvořily 13 projektů, které po-
tvrdily to, co již dávno víme. Totiž že v datech 
hl. m. Prahy je obrovský potenciál pro nastar-
tování lepších služeb pro všechny její obyvatele.

 
 

Rádi soutěžíme
Každoročně organizujeme soutěž Společně 
otevíráme data oceňující nejlepší aplikace 
postavené nad otevřenými daty. V jejím třetím 
ročníku se utkalo 27 aplikací představujících 
mix komerčních a studentských projektů 
a poprvé také počinů inovátorů z řad státních 
institucí. A právě aplikace Supervizor, kte-
rá umožňuje dohledat podrobné informace 
k hospodaření Ministerstva financí, u odborné 
poroty nejvíce bodovala. Stříbrnou příčku 
obsadila aplikace HejbejBrnem neziskové 
organizace Nesehnutí, díky níž mohou Brňané 
získat aktuální informace pro snadnější pohyb 

ve městě. Bronzová mapová aplikace Geosense 
pro změnu usnadňuje správu majetku Prahy 17 
a zároveň zpřístupňuje radniční informace 
občanům. Studentskou cenu získal gymnazista 
Vojtěch Staněk, jehož aplikace Znečišťovatelé 
pod lupou čerpá z dat Ministerstva životního 
prostředí. Cenu Fondu Otakara Motejla ur-
čenou aplikaci, která přispívá k větší transpa-
rentnosti a efektivitě veřejné správy, získala 
aplikace Hlidame.je. Tento počin nevládních 
organizací KohoVolit.eu a Evropské hodnoty 
přináší vizualizaci aktivit našich zástupců v Ev-
ropském parlamentu a Radě Evropské unie.

 

 
aplikací

přihlášených do 
soutěže Společně 

otvíráme data
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Lukáš Svoboda si chtěl od města Brna koupit garáž. Nebylo ale vůbec 
snadné zjistit, jaké nemovitosti město má a jak s nimi nakládá. Vše je 
dokumentováno v zápisech jednání zastupitelstva, ale ty jsou natolik 
nepřehledné, že se v nich těžko vyznají i sami zastupitelé. Jen s obtížemi 
si lze totiž pod čísly projednávaných parcel představit konkrétní místo 
a jeho okolní vazby. Než aby se Lukáš probíral zápisy zastupitelstva nebo 
vyhlížel na úřední desce, kdy se objeví volná garáž ve vysněné lokalitě, 
rozhodl se vytvořit nástroj, který ho na potřebnou informaci upozorní. 
Základní myšlenka je prostá – pokud město jakkoli nakládá s nemovitým 
majetkem, vždy je v podkladech uvedeno také číslo katastrální parcely. 
Každé rozhodnutí zastupitelstva lze tedy zobrazit na katastrální mapě. 
V takto nastavené mapové aplikaci pak jen stačí vyznačit oblast, o kterou 
má člověk zájem, zaregistrovat se a pak už jen čekat na e-mail s infor-
macemi. Z Lukáše se tak stal díky zájmu o garáž on-line aktivista, který 
může ale paradoxně nejvíce pomoci i samotným zastupitelům ke kvali-
fikovanějším rozhodnutím. V rámci dalšího rozvoje aplikace totiž počítá 
s tím, že podklady pro zasedání zastupitelstva bude možné si na mapě 
prohlédnout s předstihem. Což by mnohé zastupitele potěšilo, protože 
by si tak dokázali jasně představit, o čem konkrétně hlasují.

 

Co jsme podpořili
Nejsem aktivista, 
prostě jsem jenom 
hledal garáž

„Stejně jako kdysi skupinka 
nadšenců věřila, že otevřený 

software dokáže změnit svět, nyní 
věřím, že jednou svět k lepšímu 

změní i otevřená data. Je totiž 
důležité nedívat se na otevřená 

data jen z pohledu ‚pojďme 
otevřít co nejvíce datových sad‘, 
ale primárně z pohledu ‚pojďme 
vymyslet aktivity, které podpoří 
otevřenou a aktivní společnost‘.“

  Marek Jelen, Red Hat

F O N D  O TA K A R A  M O T E J L A
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Jak jsme rozdělovali peníze – 
grantové výzvy roku 2015

Uzavřená grantová výzva „Transparentní 
a efektivní veřejná správa 2015“
Každý rok oslovujeme několik nevládních organizací, které se zabývají pro nás klíčovými 
tématy, aby předložily své návrhy projektů. Leitmotivem pro rok 2015 byla změna finan-
cování politiky v České republice. Finanční podporu získalo nakonec šest projektů: Cen-
trum aplikované ekonomie aktualizovalo a uživatelsky vylepšilo portál www.politickefi-
nance.cz mapující dárce politických stran. Transparency International ČR zintenzivnilo 
lobbování za přijetí nového zákona o financování politických stran a kampaní a sdružení 
KohoVolit.eu se zaměřilo na zprůhlednění hlasování politiků na komunální úrovni. 
Otevřená společnost pak s naší podporou uspořádala další ročník soutěže „Otevřeno × 
Zavřeno“, ve které hodnotí otevřenost úřadů vůči občanům. Organizace Oživení se zase 
věnovala pomoci oznamovatelům korupce. Vlajkovou lodí uzavřené výzvy byla podpora 
platformy Rekonstrukce státu a její bilance naplňování politických slibů po dvou letech 
od parlamentních voleb.

Cílem již tradiční výzvy zaměřené na lokální 
iniciativy je motivovat lidi k občanské anga-
žovanosti a řešení problémů či kauz přímo 
„u nich doma“. Když jsme přemýšleli, jak 
pojmout novou výzvu, věděli jsme, že ne-
chceme otevřít znovu klasické grantové kolo, 
kdy organizace získají nadační příspěvek, pak 

Nadace Vodafone byla naším dlouhodobým 
partnerem pro oblast otevřených dat. V roce 
2015 jsme díky její podpoře poskytli prostředky 
na vývoj dvou aplikací postavených na ote-
vřených datech. Prvním trhákem byl vítězný 
projekt červnového hackathonu aplikace Moje 

Veřejná grantová výzva „Otevřené radnice 2015“

Regrantování zdrojů Nadace Vodafone

pošlou průběžnou a závěrečnou zprávu, a je 
vystaráno. Kromě peněz jsme chtěli organi-
zacím pomoci i s rozvojem a profesionalizací 
jejich aktivit a zároveň jsme je chtěli naučit, jak 
zapojit veřejnost již ve fázi shánění finančních 
prostředků. Nabídli jsme jim tedy možnost 
crowdfundingu, kdy realizátoři podpořených 

A jak Fond Otakara Motejla 
hospodařil?

Vyplacené nadační příspěvky 4 324 200 Kč

Vlastní projekty 1 551 436 Kč

Rozvoj a správa programu 
(včetně administrace nadačních příspěvků)

814 325 Kč

Celkové náklady fondu 6 689 961 Kč

Kdo přispěl do Fondu 
Otakara Motejla?

Institucionální dárci
Nadace Vodafone Česká republika, 
Velvyslanectví Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska

Firmy
CZ.NIC, Red Hat Czech, ABRA Soft-
ware, Rozhledy, Huawei Technologies 
(Czech) a drobní firemní dárci

Individuální dárci
307 individuálních dárců

Občas se nám dostane 
i pochvaly z míst 

nejvyšších – jménem 
Fóra pro otevřená data 

jsme převzali Cenu 
ministra vnitra za přínos 

k rozvoji informačních 
a komunikačních 

technologií ve veřejné 
správě. Úspěchy 

i ocenění nás těší, máme 
z nich radost a jedeme 

dál.

projektů připravili vlastní kampaně, jejichž 
výtěžek pak Fond Otakara Motejla zdvojná-
sobil. Crowdfundingovou kampaň nakonec 
zrealizovalo deset organizací, kterým přispělo 
téměř tři sta lidí částkou převyšující 300 000 
korun. Stejnou měrou projekty podpořil i Fond 
Otakara Motejla.

školy, která umožňuje rodičům vyhledat nej-
bližší školy v jejich okolí, vzájemně je porovná-
vat podle velké škály parametrů, a díky nim pak 
vytipovat tu nejvhodnější školu pro jejich dítě. 
Je postavená na datech poskytnutých MŠMT 
ČR a Českou školní inspekcí. Druhá podpořená 

aplikace Otevřené Brno přenáší na katastrální 
mapu nejrůznější rozhodnutí Rady a Zastupitel-
stva města Brna. Občané se tak dozví vše o pro-
bíhajícím prodeji, pronájmu, opravách a jiných 
změnách nemovitostí v lokalitě, která je zajímá. 
Cílem je rozšířit tuto aplikaci na celou ČR.



Naším dlouhodobým cílem je „společná škola“, ve které mohou být 
vzdělávány všechny děti bez rozdílu. Zopakujme si to: všechny děti bez rozdílu. 

Prosazujeme, aby kvalitní vzdělání bylo přístupné i dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Proto zavádíme nové modely 

předškolní přípravy, podporujeme školy a krajské úřady v nastavení inkluzívních principů 
a prosazujeme potřebné změny do legislativy a prováděcích vyhlášek. Právě v roce 2015 

jsme stáli u podstatných změn. Podařilo se nám přispět k legislativní podpoře inkluzivního 
vzdělávání v podobě novely školského zákona. To je zcela klíčové.

Vždy 
se najdou děti, 

u kterých se rodiče, 
učitelé, lékaři i psychologové 

shodnou, že pro ně bude 
vhodnější vzdělávání ve speciální 

škole. První volbou by ale pro 
většinu dětí měla být běžná 

škola, která jim nabídne 
kvalitní vzdělávání.

Vzdělávání
dětí a mladých lidí
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Čím jsme žili v roce 2015
Podařilo se nám vytvořit databázi „inkluzívních škol“ a zahájit jednání o možném vytvoření 
jejich platformy. Navázali jsme novou spolupráci s mateřskými školami, které se věnují 
vzdělávání znevýhodněných dětí. Představili jsme platformu Rodiče za inkluzi, která spojuje 
rodiče věřící ve smysluplnost a užitečnost společného vzdělávání. Společně jsme udělali 
velký kus práce pro to, aby děti se specifickými vzdělávacími potřebami nemusely být 
vyčleňovány ze svého přirozeného prostředí a mohly chodit do běžné spádové školy.

Pracujeme na 
systémových 
změnách
V březnu byla po několikaměsíčním vyjednává-
ní schválena novela školského zákona, na jejíž 
výsledné podobě jsme se výrazně podíleli, stejně 
jako na přípravě navazující vyhlášky o vzdělává-
ní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Komentovali jsme také Akční plán inkluzivního 
vzdělávání na roky 2016–2018, relevantní výzvy 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání a hlasitě jsme vystupovali na podporu 
povinného ročníku předškolního vzdělávání. 
Připravili jsme také podání k Výboru ministrů, 
který monitoruje naplňování rozsudku „D. H. 
a ostatní versus ČR“, kterým Evropský soud pro 
lidská práva v roce 2007 potvrdil, že romské 
děti jsou neoprávněně zařazovány do zvláštních 
škol. Ve spolupráci se zástupci zahraničních 
ambasád v Praze jsme zase připravili kulatý 
stůl za účasti veřejné ochránkyně práv Anny 
Šabatové a zástupců MŠMT. Uvědomujeme si, 
že pro fungování inkluzivního školství je nutné 
sbírat také citlivá data týkající se znevýhodně-
ných dětí. Proto jsme společně s ministrem pro 
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím 
Dienstbierem uspořádali konferenci „Sběrem 
dat ke spravedlivému vzdělávání“.

Podporujeme 
včasnou 
péči
V říjnu jsme pozvali zástupce ostravských 
městských částí a magistrátu spolu s vedením 
základních a mateřských škol do anglického 
Bradfordu na čtyřdenní studijní cestu. Britská 
inspirace vedla k myšlence rozvoje modelo-
vých mateřských škol, které od školního roku 
2016/2017 budou sloužit ostatním jako příklad 
dobré praxe. V Praze jsme zase uspořádali 
konferenci s názvem „Začít včas znamená začít 
dobře“, na které odpovědní úředníci, zástupci 
škol, poradenských zařízení a neziskových or-
ganizací a v neposlední řadě rodiče ze sociálně 
vyloučených lokalit diskutovali, jak zapojit více 
znevýhodněných dětí do předškolní přípravy. 
Podíleli jsme se na zpracování a představení 
zprávy sítě nadací Open Society Foundations, 
Romského vzdělávacího fondu a UNICEF, 
která hodnotí předškolní výchovu a politiky, 
které mají dopad na začleňování romských dětí 
v České republice.

Spolupracujeme 
s inkluzivními 
školami
Vybraným školám, které se rozhodly pro 
společné vzdělávání všech dětí, poskytujeme 
finanční, metodickou, ale i tolik potřebnou 
morální podporu. V roce 2015 jsme pro zástup-
ce škol uspořádali několik seminářů, worksho-
pů či studijních stáží na jiných školách v České 
republice, ale i v zahraničí. Iniciovali jsme také 
obnovení Ligy komunitních škol, které kromě 
inkluzivního přístupu spojuje snaha pravidel-
ně se vyjadřovat k aktuálnímu dění v českém 
vzdělávacím systému.

Regionální 
spolupráce
Společné vzdělávání v Karlovarském kraji je 
oříšek, který se snažíme už delší dobu roz-
lousknout. A máme výsledky. V roce 2013 jsme 
pro celý kraj spolu s krajským úřadem vytvo-
řili vzdělávací koncepci nazvanou „Škola pro 
všechny“. Jdeme dál, novinkou z minulého roku 
je náš vstup do programu „Kreativní partner-
ství“, který do plánování a realizace výuky 
zapojuje umělce. V Chomutově jsme zase ma-
povali potřeby škol pro projekt Města vzdělává-
ní, za kterým stojí naše spřátelená organizace 
v šíření povědomí o důležitosti kvalitního 
a inovativního vzdělávání EDUin.

Rodiče 
za inkluzi
Hned zkraje roku jsme představili platformu 
Rodiče za inkluzi, jejíž vznik jsme iniciovali 
společně s Českou odbornou společností pro in-
kluzivní vzdělávání. Platforma sdružuje rodiče 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 
kteří chtějí své zkušenosti předávat dál. S naší 
podporou tak zorganizovali několik informač-
ních seminářů, například pro rodiče budoucích 
prvňáčků. Podporu nabízí také pedagogickým 
pracovníkům či ředitelům škol. Díky platformě 
mají rodiče možnost sdílet informace, podporo-
vat se navzájem, ale hlavně vystupovat společ-
ným hlasem.

schůzek jsme 
absolvovali se zástupci 

MŠMT, Vlády ČR, 
školských odborů, 

Veřejným ochráncem 
práv, poslanci 

a senátory



1 2

Jak pomáhají
Rodiče za inkluzi
„Rodiče devítiletého Marka obdrželi z pedago-
gicko-psychologické poradny doporučení týkající 
se podpory, kterou Marek potřebuje ve škole 
s ohledem na své kombinované postižení. Sou-
částí této podpory měl být i asistent pedagoga 
pro Marka na celou dobu vyučování. Na základě 
tohoto doporučení se ředitel školy obrátil na 
odbor školství krajského úřadu a požádal o zří-
zení funkcí asistenta pedagoga pro Marka a další 
potřebné žáky. Od krajského úřadu obdržel 
odpověď, že odbor souhlasí se zřízením těchto 
potřebných pracovních míst, ale škole neposkyt-
ne na asistenty žádné finanční prostředky.

Toto vyjádření prezentoval pan ředitel 
rodičům všech dětí, kterým byl asistent pe-
dagoga jako podpůrný prostředek doporučen 
poradnou. „Žádní asistenti nebudou, nedostali 
jsme na ně od kraje prostředky,“ šířilo se školou 
vyjádření pana ředitele. Markovi rodiče se 
s touto situací odmítli smířit a obrátili se na 
naši alianci Rodiče za inkluzi o pomoc.

Jakožto právní poradkyně Rodičů za inkluzi, 
která má zkušenosti se vzděláváním znevý-
hodněných dětí, jsem rodičům ihned pomohla 
sepsat odvolání proti rozhodnutí krajského 
úřadu o udělení souhlasu se zřízením funkce 
asistenta pedagoga bez finančních prostředků. 
Dosti jsem se podivila nad tím, že krajský úřad 
dosud o celé záležitosti jednal mimo správní 
řízení, a dokonce posílal škole seznam všech 
dětí a jejich diagnóz v jednom hromadném 
dokumentu. Informovala jsem rodiče, že 
krajský úřad má dle zákona 30 dní na to, aby 
jejich odvolání vyhověl, nebo 10 dnů na to, aby 
odvolání postoupil vyššímu správnímu orgánu, 
v tomto případě MŠMT.

A jaký byl výsledek? Do 30 dnů od podání 
odvolání škola informuje rodiče, že na účet 
školy přišly peníze na plat asistenta pedagoga, 
který bude v Markově třídě pomáhat s výukou.“

Veronika Doležilová, platforma Rodiče za inkluzi

členů
platformy

rodičů se 
účastnilo
seminářů

rodičů prošlo
tréninkem 

komunikačních 
dovedností

V Z D Ě L ÁVÁ N Í  D Ě T Í  A   M L A D Ý C H  L I D Í
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Jak jsme rozdělovali peníze – 
grantové výzvy roku 2015
Jsme rádi, že na všechno nejsme sami. Organizace, které se 
zabývají pro nás významnými tématy a doplňují tak naši 
činnost, si zaslouží naši podporu. Proto jsme je v roce 2015 
oslovili v rámci uzavřených výzev a finanční podporu od nás 
získala Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání 
a EDUin, o.  p. s. V rámci otevřené výzvy „Dža pre bari škola!“ 
jsme podpořili čtyři romské vysokoškoláky a vysokoškolačky 
a již tradičně jsme vyhlásili náš každoroční stipendijní program 
pro studium na zahraničních středních školách.

„Absolvované lekce 
a workshopy mě 

seznámily s praktickou 
stránkou veřejné 

angažovanosti. 
Uvědomil jsem si, 

jak velké množství 
možností a příležitostí 

ve svém raném věku 
mám. Najednou se mi 

nezdá tak těžké začít 
s vlastním projektem 

či se snažit změnit své 
okolí k lepšímu.“

A jak program Vzdělávání 
dětí a mladých lidí 
hospodařil?

Vyplacené nadační příspěvky 1 970 965 Kč

Vlastní projekty 5 140 234 Kč

Rozvoj a správa programu 
(včetně administrace nadačních příspěvků)

711 636 Kč

Celkové náklady programu 
Vzdělávání dětí a mladých lidí

7 822 835 Kč

V květnu jsme společně s podnikatelem Janem 
Bartou vyhlásili stipendijní výzvu na podporu 
romských vysokoškolských studentů a studen-
tek. Čtyři mladí lidé, kteří uspěli ve výběro-
vém řízení a získali finanční příspěvek pro 
studium, absolvovali jazykové kurzy, pracovní 
stáž a působili jako dobrovolníci v neziskových 

Ve spolupráci s britskou a americkou asociací 
soukromých škol vyhlašujeme každý podzim 
konkurz na získání stipendia pro studium na 
středních školách ve Velké Británii a v USA. 
Stipendium pokrývá náklady na školné, ubyto-
vání a stravování, které dosahují částky kolem 
milionu korun na studenta. Pokud rodiče ne-
mohou pokrýt zbylé náklady, mohou obdržet 
podporu skupiny Pioneer Investments, která 
středoškolská stipendia podporuje.

Poskytujeme stipendia pro studium na 
zahraničních středních školách

Kdo přispěl do programu 
Vzdělávání dětí a mladých lidí?

V roce 2015 se o stipendium ucházelo 
celkem 80 studentů a studentek z gymnázií 
z celé České republiky, ze kterých bylo vybráno 
12 účastníků. Celkově jsme tak od počátku 
stipendijního programu podpořili 276 mladých 
lidí. Kromě toho udělujeme ve spolupráci 
s Velvyslanectvím USA tzv. Benjamin Franklin 
Transatlantic Fellowship, který umožňuje mla-
dým lidem strávit měsíc na letní škole v USA.

organizacích. Po celou dobu jim byli k dispozici 
mentoři, kteří mladým Romům pomáhají vy-
rovnávat se s nástrahami studia na vysoké škole 
a získáváním prvních pracovních zkušeností. 
Název programu „Dža pre bari škola!“ pochází 
z romštiny a v překladu znamená „Pojďte na 
vysokou školu“.

„Dža pre bari škola!“

Josef Škrdlík, gymnazista, účastník Benjamin 
Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute

Institucionální dárci
Open Society Foundations  
(Early Childhood Program, Education 
Support Program, Human Rights  
Initiative, Open Society Justice  
Initiative)

Firmy
Pioneer Investment

Individuální dárci

individuálních dárců



Program Dejme (že)nám šanci je financován z Norských fondů, ze kterých jsme rozdělili 
v letech 2013–2016 celkem 155,8 milionu korun. Podpořené projekty pomáhají 
například rozšířit flexibilní pracovní úvazky pro rodiče, zlepšují dostupnost služeb péče 

o předškolní děti nebo zvyšují povědomí o genderových tématech, ale také rozvíjejí služby pro 
osoby ohrožené domácím násilím a jeho prevenci.

Prosazujeme 
rovné příležitosti 

žen a mužů 
a snižujeme domácí 

násilí.

Dejme (že)nám 
šanci
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Jak si Češi vedli v oblasti genderové  
(ne)rovnosti a domácího násilí v roce 2015?

Ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro 
základní práva (FRA) a Radou Evropy jsme 
v květnu uspořádali mezinárodní konferen-
ci. Její program navázal na zatím největší 
průzkum agentury FRA na téma domácího 
násilí a na Úmluvu Rady Evropy o prevenci 
a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, 

Studijní cesta do 
Norska
V září jsme pozvali novinářky a zástupkyně 
nevládních organizací na studijní cestu do Nor-
ska, aby načerpaly inspiraci z tamního řešení 
domácího a genderově podmíněného násilí. 
Oslovili jsme také mužské účastníky, ti se však 
nemohli vzdálit ze svých domovů kvůli slaďová-
ní pracovního a soukromého života. Museli se 
v daném termínu postarat o děti. Kromě oboha-
cení vyplývajícího z mezinárodního setkání, kdy 
účastnice mohly porovnat, jak se domácí násilí 
řeší u nás a v Norsku, bylo přínosné i předávání 
informací a zážitků mezi lidmi z nevládního 
a novinářského světa.

Sdílím, 
tedy jsem
Neustále se snažíme propojovat jednotlivé 
aktéry neziskového sektoru. Proto jsme na 
podzim připravili setkání všech příjemců 
grantové podpory programu, jehož cílem 
bylo vytvořit dostatečný prostor pro navázání 
kontaktů a umožnit vzájemnou výměnu in-
formací, zkušeností a inspirací. Setkání bylo 
užitečné pro nás i příjemce podpory, mezi 
kterými vyvolalo nadšené ohlasy.

„Mnoho zajímavých 
dat, nových pohledů 

na věc, nových 
témat souvisejících 
s domácím násilím, 

kontakty na zajímavé 
a fundované lidi. 

A také nový zápal, 
který se ve mně 

probudil. To jsou 
v kostce hlavní přínosy 

z cesty do Norska 
s programem Dejme 

(že)nám šanci.“

České ženy jsou na trhu práce tlačeny do ne-
řešitelné situace. I když mají výborné vzdělání, 
kvalifikaci a často i touhu budovat kariéru, po 
založení rodiny jsou postaveny před volbu mezi 
profesí a časem na děti. 

Částečné úvazky nejsou historicky v České 
republice obvyklé a tato pravidla se mění jen 
pomalu – spolu se stereotypy, že žena má dát 
vždy přednost rodině před kariérou, a méně 
častou ochotou českých mužů podílet se na 

chodu domácnosti či přímo převzít část rodi-
čovské dovolené.

V důsledku těchto životních mezníků, spolu 
s nerovností platů žen a mužů na stejných 
pozicích, se české ženy výrazně častěji než muži 
ocitají v pasti chudoby, zvláště v důchodovém 
věku, kdy pobírají v průměru o 2 200 korun nižší 
důchod. Každá sama za sebe se tak musí potýkat 
s problémem, který má systémové příčiny.

Česká vláda sice začala naplňovat Vládní 

strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 
2014–2020, institucionální zabezpečení na 
vládní úrovni se však příliš nerozvíjí a ne-
odpovídá významu genderové rovnosti ani 
mezinárodním závazkům ČR. Jistý posun lze 
zaznamenat v oblasti domácího násilí. V únoru 
2015 vláda schválila Akční plán prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí na 
léta 2015–2018 a připravuje se novela zákona 
o obětech trestných činů.

která vešla v platnost v srpnu 2014. Účastníci 
společným prohlášením vyzvali zastoupené 
státy k přijetí této tzv. Istanbulské úmluvy, 
kterou se vlády zavazují změnit své zákony, 
zavést praktická opatření a alokovat zdroje 
pro efektivní prevenci a potírání násilí na 
ženách a domácího násilí.

Evropa bez genderově podmíněného násilí: 
Od závazků k činům

Monika Binarová, MF Dnes
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Jak pomáháme 
Když život 
dítěte 
potřebuje 
nabrat 
správný směr
Tomášovi ještě není ani šest let, jeho dětský 
svět však ani zdaleka nepřipomíná idylu. V jeho 
rodině docházelo k hrubému domácímu násilí, 
jeho otec, závislý na drogách a alkoholu, s kri-
minální minulostí, opakovaně slovně i fyzicky 
napadal matku, vyhrožoval jí s pistolí u hlavy, 
kontroloval ji, odposlouchával telefonáty. 
Podobné scény se často odehrávaly před To-
mášem a děsily ho tak, že se několikrát strachy 
pomočil. I k Tomášovi se otec choval nezodpo-
vědně, nadával mu, bil ho.

Na podzim, když byl otec ve vazbě pro 
podezření ze znásilnění, týrání svěřené osoby 
a nebezpečné vyhrožování, se Tomášova matka 
na doporučení pracovnice OSPOD obrátila 
na centrum LOCIKA. Na první setkání přišel 
Tomáš vyzbrojen dvěma plastovými samo-
paly, choval se nedůvěřivě a ostražitě, špatně 
navazoval kontakt, uhýbal pohledům. Ztuhlá 
mimika i další symptomy ukazovaly na post-
traumatickou stresovou reakci. Pracovníci cen-
tra začali rodině intenzivně pomáhat – matka 
dochází na pravidelné individuální poradenské 
konzultace, Tomáš absolvoval psychodiagnosti-
ku a několik psychoterapeutických sezení s vy-
užitím metod vycházejících z principů terapie 
hrou. Sociální pracovník spolu s terapeutem 
navštívili rodinu, aby mohli Tomáše i jeho mat-
ku vidět v jejich přirozeném prostředí.

Události v rodině dramaticky ovlivňovaly 
i situaci ve školce, kam Tomáš začal chodit. 
Tomášovo chování neodpovídalo jeho věku, 
nechtěl se oblékat, jíst lžící, měl problémy 
s ostatními dětmi, špatně zvládal emoce 
a pomočoval se. Potřebuje speciální pomoc, 
aby zvládl přípravu na školní docházku, proto 
v centru LOCIKA ve spolupráci s OSPOD 
a školkou nastavili pro Tomáše intenzivní 
podporu. Společně pracují na tom, aby zpra-
coval traumatické následky domácího násilí 
a dohnal deficit v psychosociálním vývoji, do 
školky dostane asistenta. Až přijde čas, začne 
v terapii otevírat i téma otce. Tomášův život 
snad konečně nabírá normální směr a Tomáš 
bude moci vyrůstat v respektujícím rodinném 
prostředí bez přítomnosti násilí.

D E J M E  ( Ž E ) N Á M  Š A N C I

Podpořili jsme celostátní kampaň Asociace 
pracovníků intervenčních center ČR, která 

bourá mýty kolem domácího násilí.
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Jak jsme rozdělovali peníze – 
grantové výzvy roku 2015
Na začátku roku 2015 proběhlo poslední kolo grantových výzev programu Dejme (že)nám šanci, 
ve kterém hodnoticí komise rozdělily 22,5 milionů korun mezi 22 projektů. Celkem jsme tedy 
podpořili částkou 155,8 milionů korun 55 projektů – 28 v oblasti rovných příležitostí a 27 v oblasti 
domácího násilí. Příjemci realizují široké spektrum aktivit – od sociální práce přímo v terénu 
přes výzkum až po advokační činnost směřující k systémovým změnám. Někteří příjemci grantů 
zároveň požádali o prostředky na bilaterální spolupráci s Norskem.

A jak program Dejme 
(že)nám šanci hospodařil?

Vyplacené nadační příspěvky 64 305 298 Kč

Vlastní projekty 5 483 473 Kč

Rozvoj a správa programu 
(včetně administrace nadačních příspěvků)

0 Kč

Celkové náklady programu 
Dejme (že)nám šanci

69 788 771 Kč

Organizaci Ratolest Brno se podařilo zcela 
novým způsobem spojit dvě terénní sociální 
služby. Pracují zároveň s rodiči na ubytovnách 
v Brně a okolí a s jejich předškolními dětmi. 

Fenomén domácího násilí je poznamenaný 
mnoha mýty, vysokou mírou společenské 
tolerance i nedostatečnou kvalifikovaností od-
borníků. Přestože roste počet vykázaných osob, 
stále se objevují případy, kdy policie nedokáže 
stav v ohrožené rodině kvalifikovaně posoudit. 
Řada institucí neví, jak s oběťmi domácího 

Centrum Kašpar přispívá k odbourávání 
genderových předsudků velmi netradičním 
způsobem – pro žáky a studenty v regionech 
připravilo soutěž o nejoriginálnější filmový 

Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího 
násilí prostřednictvím profesní specializace

Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen 
ve školství

Z jakých zdrojů financujeme 
aktivity programu?

násilí jednat, kam je poslat a jak jim pomoci. 
Asociace pracovníků intervenčních center ČR 
proto v lednu 2015 spustila projekt posilující 
profesní specializaci dotčených odborníků. 
Součástí byl dosud nejrozsáhlejší sociologický 
výzkum zahrnující přímo účastníky domácího 
násilí a profesionály, kteří se s touto proble-

scénář s genderovou tematikou. Třem vítězům 
soutěže pak umožní námět převést do krátkých 
filmů, které budou uvedeny na prvním gende-
rovém minifestivalu. Školám zároveň poskytuje 

Rodiče učí, jak zvládnout finanční obtíže 
a dlouhodobou nezaměstnanost, trénují s nimi 
orientaci ve smlouvách a jiných dokumentech, 
poskytují poradenství. Předškolní děti pak 

Příležitost pro matky na ubytovnách

Institucionální dárci
Norské fondy

Individuální dárci
1 dárce

matikou setkávají. Na základě výzkumu vznikl 
interaktivní vzdělávací program pro odborníky 
z řad policie, justice a orgánů péče o dítě. Na 
laickou veřejnost zase cílila celostátní kampaň 
Mlčení bolí, která bourala mýty kolem domácí-
ho násilí a informovala o poslání intervenčních 
center.

osvětovou a metodickou podporu a vytváří 
interaktivní výukové materiály.

připravují na školní docházku. Díky projektu 
má 56 dětí šanci vyhnout se nízké vzdělanosti 
a problémům s ní spojených.



V informačním roztříštěném světě plném zjednodušených zpráv má kvalitní novinářská 
práce stále větší význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Proto od roku 
2010 pravidelně pořádáme soutěž Novinářská cena, která oceňuje kvalitní žurnalistické práce 
publikované v předchozím roce. Poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života 
z České republiky i zahraničí, v soutěži hodnotí konkrétní příspěvky přihlášené do dvanácti 
žánrových kategorií. Kromě cenné zpětné vazby, kterou získají samotní autoři, výběr porot 
upozorňuje veřejnost na novinářské počiny, které neotřelým a často i odvážným způsobem 
zachycují problematiku dnešní společnosti. Pátý ročník soutěže se vyznačoval dosud 
největším počtem přihlášených příspěvků. 

Oceňujeme 
kvalitní 
českou 

žurnalistiku

Novinářská cena
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Kategorie psané 
žurnalistiky

Nejlepší rozhovor
Jan Gazdík: Zpravodaj ČT z Krymu 
(Aktuálně.cz)

Nejlepší reportáž
František Šulc: Foxtrot v prachu (Reportér Magazín)

Nejlepší komentář
Jan Lipold: Chléb, hry a Amazon (Aktuálně.cz)

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
Ondřej Kundra: Operace Bradáčová (Respekt)

Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, 
komiks nebo karikatura
Martin SHOOTY Šútovec: Slovensko 2014 (Denník N)

Kategorie online žurnalistiky

Cena Googlu za inovativní online žurnalistiku
Kolektiv zahraniční rubriky Aktuálně.cz: Válka o Ukrajinu  
očima reportérů (Aktuálně.cz)

Kategorie audiovizuální 
žurnalistiky

Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse
Michal Kubal, Josef Pazderka, Jakub Szántó: Horizont ČT 24 Dění na 
Ukrajině (Česká televize)

Nejlepší reportáž
David Macháček: Konečná pro havířovský Brusel? (Česká televize)
 
Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
Aneta Snopová, Markéta Dobiášová: Černá díra zdravotnictví 
(Česká televize)

Zvláštní ceny

Cena Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky
Petra Paříková – Atlas domovů pro seniory

Česko-slovenská cena veřejnosti
Petr Třešňák: V pravém rohu nebe (RESPEKT)

A jak soutěž Novinářská 
cena hospodařila?

Nadační příspěvky 206 600 Kč

Odměny vítězům 225 840 Kč

Odměny porotcům 108 000 Kč

Ostatní náklady 875 407 Kč

Celkové náklady soutěže Novinářská cena 
2014

1 415 847 Kč

Z jakých zdrojů financujeme 
aktivity programu?

Institucionální dárci
Open Society Foundations

Firmy
Google Czech Republic, 
Newton Media

Stát rovně v pokřivené době
V knize Roberta Blye Železný Jan, která pojed-
nává o mužských archetypech, je v jedné pasáži 
řeč o období popela. Kulturní antropologové si 
ho všimli u Vikingů i severoamerických indiá-
nů. V určitém období života se mladí bojovníci 
stáhli ze života kmene, polehávali u ohniště 
a nedělali nic viditelně užitečného. Robert Bly 
píše, že takové období popela přichází v životě 
každého muže – zpravidla když zažije první 
velký otřes, uvědomí si svou smrtelnost a dojde 
mu, že tu Nobelovu cenu už nezíská.

Česká média zažila v roce 2013 kolektivní 
rok popela. Nastala třetí fáze polistopadového 
vývoje: z tradičního tisku se stáhly zahraniční 
vydavatelské domy a uvolnily prostor místním 

miliardářům. Takové vlastnictví by samo o sobě 
neznamenalo zhoršení, kdyby dva důležité 
deníky nekoupil magnát s přímým politickým 
angažmá, kterému, a tím bylo neštěstí dovr-
šeno, chybí cit pro kulturu pravidel, například 
pro přísné oddělování veřejného, firemního, 
stranického a soukromého.

Novinář nemůže na pokřivené poměry zare-
agovat tím, že se zkřiví do protisměru; má stát 
rovně. To znamená držet se kultury pravidel, 
řemeslné poctivosti, zachycovat barvitost světa 
a přitom neztratit svůj vnitřní kompas.

Poroty v kategoriích Novinářské ceny za 
rok 2014 se pozoruhodným způsobem shodly: 
intui tivně sáhly právě po solidní žurnalistice. 

Není náhodou, že nezávisle na sobě nakonec 
ukázaly na veřejnoprávní média, na vydavatel-
ství, které je nejméně zasaženo zájmy svého 
majitele, a na nejambicióznější z nově založe-
ných časopisů. Jinými slovy, na média, která 
nejsou používána jako jaderný kufřík.

Jako člověk, který do konce života míní 
sledovat média, se spoléhám, že z popela 
vzlétnou. Novinářská svobodomyslnost se totiž 
spálit nedá.

Tomáš Němeček, právník a bývalý novinář, člen 
Rady soutěže Novinářská cena



Od roku 2007 administrujeme program 
Nadačního fondu Hyundai. Tento fond 
podporuje komunitní projekty 
realizované zejména v oblastech bývalých 
okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín, jež se věnují 
jak ochraně a zlepšení životního prostředí, tak 
transparentnosti veřejné správy či přístupu 
veřejnosti k rozhodování. 

Nadační 
fond 
Hyundai
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Jak jsme rozdělovali peníze – 
grantové výzvy roku 2015
Výzva pro předkládání projektových žádostí byla otevřena v březnu 2015. Na základě 
rozhodnutí hodnoticí komise bylo podpořeno 15 projektů celkovou částkou přesahující 
1,2 milionu korun.

A jak Nadační fond Hyundai 
hospodařil?

Nadační příspěvky 1 341 937 Kč

Rozvoj a správa programu (včetně 
administrace nadačních příspěvků)

102 632 Kč

Celkové náklady programu 1 444 569 Kč

Mladí turisté z Asociace turistických oddílů 
mládeže se zavázali, že na podzim a na jaře 
vyčistí od odpadků různé přístupové cesty na 
magnet Beskyd, Lysou Horu. Zapojilo se téměř 
sedmdesát dobrovolníků, kteří uklidili pět 
výstupových tras.

Obec Janovice se v topné sezoně potýká se 
zhoršením kvality ovzduší. Zástupci obce se 
proto rozhodli udělat v domácnostech osvětu 
o ekologičtějších způsobech vytápění. Uspo-
řádali debaty o čistotě ovzduší, workshopy 
věnované spalování odpadu nebo třeba také 
dny obce s tematikou ovzduší. Do osvětové 
kampaně se zapojili také žáci místních škol.

Po Ostravě a Havířově vzniká i ve Frýdku-
-Místku program pomoci seniorům, který jim 
pomáhá překonávat tíživou samotu. Frýdecko-
místecký magistrát pomáhá vytipovat seniory, 
kteří potřebují pomoc dobrovolníků, a orga-

Mlha

Dobrovolníci v domácnostech seniorů

Z jakých zdrojů jsme financovali 
aktivity Nadačního fondu 
Hyundai?

Čistá Lysá

Institucionální dárci
Nadační fond Hyundai

nizace Adra následně zprostředkuje pomoc 
člověka, který ve svém volném čase navštěvuje 
konkrétního seniora, vyplňuje jeho volný čas 
čtením, společným povídáním, hraním her 
anebo doprovodem na procházku či nákup.

Nadační fond Hyundai byl založen v roce 2007 na základě dohody uzavřené mezi společností 
Hyundai Motor Manufacturing Czech, Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR, agenturou CzechInvest a občanskými sdruženími Ekologický právní servis (dnes 
Frank Bold), Půda pro život, Děti Země a Beskydčan. Fond má k dispozici celkem 20 000 000 
korun. Ke konci roku 2015 jsme z jeho prostředků rozdělili již přes 11 000 000 korun. 
Administrujeme jednotlivá otevřená grantová kola a komunikujeme s příjemci podpory.



Aktuální témata 
a programy
Reagujeme na aktuální témata, jež rezonují českou společností. V roce 2015 jsme stále 
více vnímali, že pro řadu občanů ztrácí demokracie svůj nenápadný půvab a přestává být 
atraktivní. Naopak velkou vlnu emocí vzbudila migrační krize, a tak jsme se rozhodli 
jednat. Zároveň dobíhaly projekty podpořené v minulosti z výzvy Společně bez předsudků, 
která se zrodila již v roce 2013 v reakci na sérii protiromských demonstrací.
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Společně bez předsudků

Vliv ruské propagandy, nedůvěra občanů k po-
litikům a nárůst vlivu oligarchů kontrolujících 
firmy, úřady i média představují jevy ohrožující 
českou demokracii. Sezvali jsme proto partnery 
z různých organizací (například Podhradí, 
Člověk v tísni, Evropské hodnoty, Hlídací-
Pes.org aj.) a společně jsme hledali cestu, jak 
těmto hrozbám nejlépe čelit. Vznikla tak série 
politicky nekorektní roadshow „Možná přijde 
i Tonda Blaník“, se kterou jsme se na jaře 2016 
rozjeli do regionů. Grantem jsme také podpořili 
vznik databáze mapující ruské vlivy v Čechách, 
kterou vytváří autoři webu Neovlivní.cz.

Fenoménem, který v roce 2015 zcela opano-
val veřejný i mediální prostor, byla uprchlická 
krize a téma migrace. Samotných uprchlíků 
se sice do České republiky tolik nedostalo, 
přesto však společnost ovládl strach z možných 
důsledků uprchlické vlny. Mnoho lidí, jednot-
livců i skupin i přes vyhrocenou atmosféru ve 
společnosti našlo odvahu se aktivně zapojit do 
pomoci uprchlíkům a do racionální a kulti-
vované debaty o možném řešení krize. Právě 
ty jsme se rozhodli podpořit skrze vytvoření 
platformy, kterou jsme nazvali „Jsme to my“. 
Jejím cílem je propojit a zviditelnit práci nezis-

kových organizací, institucí, firem i jednotliv-
ců – dobrovolníků, kteří se angažují v pomoci 
uprchlíkům. Snažili jsme se podporovat média 
ve snaze o objektivní a nezávislé zpravodaj-
ství o uprchlické krizi. Během podzimu jsme 
zprostředkovali desítky mediálních výstupů 
pojednávajících o práci dobrovolníků, o aktu-
ální situaci na tzv. balkánské trase, rozhovory 
s dobrovolníky a odborníky na migraci, podíleli 
jsme se na různých diskuzích, přednáškách 
a dalších veřejných akcích.

Nenápadný půvab demokracie

A jak jsme hospodařili v roce 2015 
v rámci tématu Nenápadný půvab 
demokracie?

Nadační příspěvky 500 000 Kč

Rozvoj a správa tématu 
(včetně administrace nadačních příspěvků)

73 554 Kč

Celkové náklady výzvy 573 554 Kč

A jak jsme hospodařili v roce 2015 
s výzvou Společně bez předsudků?

Nadační příspěvky 407 256 Kč

Rozvoj a správa výzvy 
(včetně administrace nadačních příspěvků)

50 263 Kč

Celkové náklady výzvy 457 519 Kč

Z jakých zdrojů 
financujeme aktivity 
programu?

Z jakých zdrojů 
financujeme aktivity 
programu?

Institucionální dárci
Open Society Foundations

Institucionální dárci
Open Society Foundations

Výzva Společně bez předsudků již třetím rokem 
oponuje neustávajícím protiromským náladám 
a dlouhodobé neuspokojivé mediální prezenta-
ci témat souvisejících s Romy. V roce 2015 byly 

podpořeny čtyři nové projekty. Jedním z nich 
byl také projekt Hvězdička září pro všechny, 
který realizovalo brněnské romské středisko 
DROM. Zacílil na posílení sousedských vztahů 

a komunikaci a konstruktivní setkávání Romů 
a příslušníků majority v okolí sociálně vylouče-
né lokality ulice Bratislavská v Brně.



Jak získáváme 
prostředky
Nadaci OSF založil v roce 1992 americký byznysmen a filantrop George Soros a po dvacet let 
ji financoval prostřednictvím mezinárodní sítě Open Society Foundations. Po celém světě 
ale existují země, které potřebují jeho podporu více než my. Proto od roku 2012 sháníme 
prostředky na fungování české nadace sami. Daří se nám to díky spolupráci s významnými dárci, 
firemními partnery i podpoře jednotlivců. Důležitým zdrojem příjmů jsou také přetrvávající 
vazby na síť Open Society Foundations, které si udržujeme zejména v programu Vzdělávání. 
S diverzifikovanými zdroji jsme a budeme i nadále advokátem hodnot demokracie, hybatelem 
pozitivních změn a propagátorem otevřené společnosti v České republice.
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Firemní spolupráce Institucionální dárci Významní dárci
Díky firemním partnerům se nám daří realizo-
vat zejména vlastní aktivity. Projekt otevře-
ných dat, který spustil Fond Otakara Motejla, 
podpořily společnosti CZ.NIC, Red Hat, 
Microsoft, ABRA Software a Huawei Technolo-
gies. Mezi další naše významné partnery patří 
společnosti Google a Newton Media, které stojí 
za Novinářskou cenou, a společnost Pioneer 
Investments, dlouhodobě přispívající na stře-
doškolská stipendia v zahraničí.

Velkou část zdrojů nadace stále tvoří granty ze 
sítě Open Society Foundations, která podpo-
ruje především aktivity v oblasti vzdělávání. 
Významné granty od institucionálních dárců se 
nám podařilo získat také od Nadace Vodafone 
a Britského velvyslanectví v Praze na projekt 
otevřených dat. Kanadská ambasáda a americ-
ká ambasáda s námi zase dlouhodobě spolu-
pracují při organizaci stáží romských studentů.

V roce 2015 se nám podařilo navázat spolupráci 
s významným dárcem, který se rozhodl podpo-
řit vysokoškolská stipendia pro romské studen-
ty. Pro Jana Bartu (*1985), absolventa Anglic-
kého gymnázia v Praze a prestižní University 
College London, bylo kvalitní vzdělání přiro-
zené, umožnili mu ho totiž rodiče. Dnes se 
snaží těm, kteří takové štěstí neměli, podobné 
vzdělání dopřát. Již několik let proto podporuje 
vybrané studenty ze sociálně slabších rodin na 
Anglickém gymnáziu v Praze. V roce 2015 se 
rozhodl také pro podporu romských studentů 
vysokých škol prostřednictvím naší nadace. 
Stávající romské vysokoškolské studenty bude 
Jan Barta podporovat i v budoucnu a rozhodl 
se rozšířit možnost stipendií pro větší počet 
studentů.V grantové výzvě Fondu Otakara Motejla – 

Otevřená radnice 2015 jsme poskytli úspěšným 
projektům prostor pro realizaci crowdfundin-
gových kampaní. Bezmála 300 dárců přispělo 
na projekty částkou přesahující 300 000 korun 
a stejnou měrou projekty podpořil také Fond 
Otakara Motejla.

Dárcovské fondy představují nástroj pro firem-
ní dárce i jednotlivce, kteří se rozhodli většími 
částkami dlouhodobě a strategicky podporovat 
konkrétní oblast. Díky dlouholetým zkušenos-
tem s organizací i správou grantů máme po-
třebné know-how a víme, jak efektivně vybrat 
a přerozdělit finanční prostředky. V současné 
době tak spravujeme granty pro Nadační fond 
Hyundai, který podporuje komunitní projekty 
v Moravskoslezském kraji. V minulosti jsme 
spravovali dárcovské programy partnerů jako 
Accenture, Český Telecom a Nadace České 
spořitelny.

Hledáme nové cesty

Dárcovské fondy

„Po roce spolupráce je vidět, že 
stipendia mají smysl. Nejen pro 

konkrétního stipendistu, ale i pro celou 
romskou komunitu. Chci proto přidat 

další kolo výzvy pro nové uchazeče, 
případně se zapojit při získávání 

dalších dárců pro stipendia.“

2012
109 projektů

28 529 149 Kč

2014
89 projektů

35 477 019 Kč

2013
50 projektů

14 771 141 Kč

2015
61 projektů

73 111 756 Kč

Jan Barta, dárce Nadace OSF
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Naši dárci
Nadace a neziskové organizace

Firemní dárci

Státní dotace

Partneři, věcné dary, zvýhodněné služby
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Adamčíková Jitka, Alexander Juraj, Andrýsová Lenka, Antoš Marek, Bahník Jaroslav, Bakošová Barbora, Balcar Jan, Barta Jan, Barták Pavel, Bartoš Jan, 

Bednár Peter, Beluský Michal, Beran Vojtěch, Bielinová Petra, Bohal Martin, Brabcová Karolína, Brůhová Alžběta, Bukovský Martin, Bureš Oldřich, 

Burian Jan, Buroň David, Cveček Jiří, Čáslavská Marie, Čechová Kateřina, Čenovský Lukáš, Černík Václav, Černohous Pavel, Dasek Martin, 

Dlesk René, Dlouhý Marek, Dominec Filip, Drahoňovský Martin, Drhová Zuzana, Dudová Renata, Dušek Ondřej, Dvorská Veronika, Dvořák Jiří, 

Ďuríček Michal, Eiseltová Dana, Fencl Ivan, Filip Ondřej, Firbas Petr, Fišer David, Frélichová Veronika, Frývaldský Martin, Fürstová Jana, 

Gaillyová Yvonna, Galajda Jan, Gogár Tomáš, Grmela Pavel, Grošpic Pavel, Gunková Markéta, Hájková Zdena, Hakr Tomáš, Halbrštátová Tereza, 

Hamid Radovan, Hána David, Hanko Ondřej, Hanuštiaková Alice, Hauzirek Michal, Havlíková Petra, Helmich Jiří, Hemza Jiří, Hermann Lukáš, 

Hetešovic Crew, Hlaváčková Jitka, Hnyk Tomáš, Hoinkis Ulrike, Holatová Jana, Holub Tomáš, Hora Jeník, Hötzel Jiří, Hrůzová Tereza, Hudec Marek, 

Humlíčková Petra, Chmelová Renata, Chour Jakub, Chuchlík Jakub, Chuchlíková Ida, Chytil Matěj, Illner Martin, Jahoda Martin, Janata Petr, 

Janatová Dana, Jandura Lukas, Janoušek Radek, Janšta Pavel, Jarý Josef, Jirsák Filip, Jirsová Martina, Johanisová Naděžda, Jonák Miroslav, K. Jan, 

Kainek Matouš, Kalandrová Pavlína, Kalčík Josef, Kalous Miroslav, Kamarýt Alexander, Karabina Jan, Kasl Jan, Kašpar Pavel, Kazda Alexandr, 

Klabík Luboš, Klápště Petr, Kocmanová Hana, Koláčná Martina, Kolář Petr, Kolář Jan Antonín, Kolek Ondřej, Konarovský Miroslav, Kopáčková Radka, 

Korytář Jan, Kořínková Naďa, Kostka Jiří, Kostka Karel, Kotecká Misíková Marta, Kotecký Vojtěch, Koubková Markéta, Krajcar Milan, Král Martin, 

Krčmář Jan, Krčilová Barbora, Krejčí Dominik, Krejčík Jan, Kropáček Ivo, Kubáň Michal, Kubina Petr, Kugler Václav, Kunc Daniel, Kurfürst Petr, 

Kutal Miroslav, Kutalová Leona, Kvasnička Jaromír, Kvíčalová Zuzana, Kyzour Jaromír, Lahodová Eva, Landovská Dita, Lavička Miroslav, 

Leszkovenová Klára, Lhota Václav, Linartová Kateřina, Louda Jiří, Lučanová Eva, Lukášek Josef, Mack Petr, Manninen  Zuzana, Mansurov Alexandr, 

Marečková Lenka, Marek Lukáš, Martinkovič Miroslav, Mas Vil, Masare Vít, Maštalířová Markéta, Matějka Štěpán, Matějka Pavel, Matura David, 

Maun Josef, McCreary Kateřina, Middleton Helena, Michelfeit Jan, Mladič Ondřej, Mlýnek Benjamin, Motýl Jiří, Motýlová Jana, Mourek Daniel, 

Mráček Jakub, Mrkos Martin, Müller Arnošt, Müllerová Pavlína, Nečaský Martin, Němcová Barbora, Nesvadba Felix, Neuvaldová Martina, 

Nikendey Jan, Nosková Zuzana, Novák Vojtěch, Novotný Tomáš, Novotný Otakar, Odložilíková Martina Nora, Omelková Jarmila, Opatrný Vladimír, 

Opočenská Lenka, Palečková Veronika, Pánek Jiří, Páral Kamil, Pártlová Zuzana, Pechanová Lenka, Picko Jan, Picko Baumannová Martina, 

Podlešáková Štěpánka, Poláček Martin, Polanecká Markéta, Popel Štěpán, Pošta Petr, Priknerová Miroslava, Procházka Karel, Procházka Michael, 

Procházka Vladimír, Prokeš Miroslav, Prouzová Zdeňka, Přeček Martin, Přikryl Martin, Přikryl Pavel, Půlpán Pavel, Rausová Markéta, Remeš Petr, 

Reschke Jakub, Režný Michal, Richter Alfred, Romanowská Karolína, Rosecký Jan, Rott Daniel, Roztočil František, Rund Miloš, Rundová Isabela, 

Rusin Alexander, Rybář Jan, Rybičková Michaela, Rýdl Jan, Řezáč František, Řídký Josef, Římánek Jiří, Sedlák Lukáš, Sedmihradská Lucie, 

Sejrek Milan, Sequens Edvard, Scheinherr Adam, Schejbal Marek, Schmidt Josef, Šindelář Jan, Sivák Marek, Skřebský Vít, Slámová Jana, 

Slyusar Mykahylo, Smoljak David, Snášel Karel, Sobotka Petr, Sobotka Tomáš, Sokolovičová Júlia, Souček Ondřej, Soukup Jan, Soukup Matěj, 

Sozanská Olga, Spálenský Vít, Staněk Jiří, Stanko Patrik, Stárek Jan, Štěpánek Marek, Stránský Jakub, Strnadel Zdeněk, Strnadová Anna, 

Strnadová Barbora, Suchomelová Martina, Svatošová Hela, Svobodová Petra, Sýkora Michal, Syrovátková Nikol, Šedlbauer Josef, Šedo Jan, 

Šeráková Hana, Šimbera Jan, Šimoník Milan, Šindelář Ondřej, Škrába Antonín, Škultéty Vladimír, Šmíd Matěj, Šnajdauf Martin, Šohajková Eva, 

Šormová Dagmar, Špetlák Jakub, Šrámková Julie, Štola Miroslav, Štorek Michal, Šubrta Václav, Švarný Michal, Švec Petr, Tachovská Zuzana, 

Tachovský Robert, Tichý Borek, Tlučhoř Martin, Tomek Martin, Trubačová Iveta, Úradník Jakub, Vágnerová Helena, Vachůnová Zuzana, 

Vančura Filip, Veselá Zuzana, Veselka Jonáš, Veselý Jan, Vitnerová Jana, Vobořil Jan, Vodáková Michaela, Vokáč Michal, Vokatý Petr, Vondrouš Daniel, 

Votoček Jan, Weissová Daniela, Zábranský Adam, Zahiney Oleh, Zakopalová Lucie, Zasche Jana, Zelenka Přemysl, Zeman Jaroslav, Zemínová Anežka, 

Zentrich Robert, Zetěk Jozef, Zídek Jaromír, Ziegler Aleš, Zítková Libuše, Zuzak Jaroslav, Zýka Vít

Mediální partneři

Individuální dárci



Finanční zpráva 
Nadace Open Society Fund 
Praha za rok 2015
Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků, které Nadace OSF udělila rozhodnutím 
správní rady a vyplatila v roce 2015, včetně vyplacených závazků z let předchozích. Kompletní 
zpráva auditora včetně účetní závěrky je dostupná v rozšířené verzi výroční zprávy, která je 
k dispozici na stránkách www.osf.cz.

Struktura majetku Nadace OSF

Výše majetku zapsaná v nadační jistině  101 743 649,00 Kč

Majetek zapsaný v nadační jistině 

Dům čp. 197 A9 s pozemkem č.p. 750, zapsaný 
na LV č.1262 pro k.ú. Žižkov

25 763 000,00 Kč

Podílové listy v Balancovaném fondu nadací – 
počet kusů

37 168 658,00 Kč

Podílové listy v Růstovém fondu nadací – počet 
kusů 

37 557 512,00 Kč

Hodnota podílových listů v Balancovaném 
fondu nadací k 31. 12. 2015*

37 298 748,30 Kč

Hodnota podílových listů v Růstovém fondu 
nadací k 31. 12. 2015* 

37 497 419,98 Kč

Ostatní majetek nezapsaný v nadační jistině 5 824 148,43 Kč

Hodnota podílových listů k 31. 12. 2015 5 824 148,43 Kč

Výnosy k 31. 12. 2015 celkem 39 033 246,84 Kč

Výnosy z nadační jistiny 2 631 010,95 Kč

Výnosy z podílových listů 143 504,10 Kč

Výnosy z dluhopisů 375 000,00 Kč

Tržby vlastní činnost 29 870,36 Kč

Úroky 75 999,57 Kč

Kurzové zisky 812 435,64 Kč

Přijaté příspěvky 85 201,84 Kč

Provozní dotace 5 565 703,44 Kč

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 16 294 604,16 Kč

Ostatní (čerpání fondů, přijaté příspěvky, dary) 13 019 916,78 Kč

Stav k 31. 12. 2015 na účtech 127 312 598,94 Kč

Nadační jistina 

* Podílové listy byly zakoupeny z prostředků Nadačního investičního fondu, ve kterém Nadace OSF získala částku ve výši 71 175 700 korun.

Majetek zapsaný v nadační jistině není určen k přímému využití, pracuje se pouze s výnosy. Výnosy budou použity na vlastní projekty nebo nadační 
příspěvky v letech následujících, o jejich využití vždy rozhoduje správní rada Nadace OSF.

Příjmy Nadace OSF v roce 2015
České a zahraniční nadace a neziskové organizace 14 424 367,06 Kč

Firemní dárci 2 277 865,09 Kč

Individuální dárci 1 603 627,37 Kč

Státní dotace (Norské fondy) 111 569 230,00 Kč

Příjmy z nadační jistiny 3 795 534,61 Kč

Ostatní příjmy (výnosy z vlastního majetku, úroky, kurzové rozdíly atd.) 1 102 391,52 Kč

Celkové příjmy Nadace OSF v roce 2015 134 773 015,65 Kč
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Náklady Nadace OSF + nadační příspěvky 
v roce 2015
Nadační příspěvky  

Nadační příspěvky udělené v roce 2015 28 575 835,00 Kč

Z toho vyplacené nadační příspěvky 14 318 569,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 58 793 187,46 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 73 111 756,46 Kč

 

Vlastní činnost Nadace OSF 
(realizace vlastních projektů a rozvoj Nadace OSF) 

PR a komunikace 602 377,03 Kč

Fundraising 1 030 607,19 Kč

Vlastní projekty 15 157 641,03 Kč

Celkem vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF 16 790 625,25 Kč

Správa Nadace OSF 

Spotřeba 74 489,93 Kč

Služby 1 013 926,16 Kč

Osobní náklady 1 967 440,61 Kč

Ostatní 277 000,23 Kč

Správa Nadace OSF celkem 3 332 856,93 Kč

Prodané cenné papíry a podíly 16 291 351,74 Kč

Celkové náklady Nadace OSF  v roce 2015  +  
vyplacené nadační příspěvky 

109 526 590,38 Kč

Dárci Nadace OSF   
TYP DÁRCE VÝŠE DARU ÚČEL DARU

České a zahraniční nadace a neziskové organizace 14 424 367 Kč

Open Society Foundations 13 221 057,06 Kč Nadace OSF a její programy

Nadace Vodafone 900 000,00 Kč Fond Otakara Motejla – Otevřená data pro otevřené radnice 

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska

303 310,00 Kč Fond Otakara Motejla – Otevřená data a transparentní veřejná správa 

Firemní dárci 2 277 865,00 Kč

Nadační fond Hyundai 1 336 991,00 Kč Komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Google Czech Republic, s.r.o. 547 448,09 Kč Novinářská cena

NEWTON Media, a.s. 100 000,00 Kč Novinářská cena 

CZ.NIC 150 000,00 Kč Fond Otakara Motejla – soutěž Společně otevíráme data 

ABRA software 20 000,00 Kč Fond Otakara Motejla – otevřená data

Red Hat 100 000,00 Kč Fond Otakara Motejla – otevřená data 

Rozhledy, s.r.o. 10 000,00 Kč Fond Otakara Motejla

Drobní firemní dárci 13 426,00 Kč Fond Otakara Motejla, Dejme (že)nám šanci

Individuální dárci 1 603 627,00 Kč

Jan Barta 300 000,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty 

Drobní individuální dárci 343 927,12 Kč Fond Otakara Motejla

Drobní individuální dárci (Globalgiving Foundation) 9 908,25 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí 

Individuální dárci 949 792,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Fond středoškolských stipendií 

Státní dotace 111 569 230,00 Kč

Norské fondy 111 569 230,00 Kč

Celkem 129 875 090,00 Kč
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Mediální partneři    

Internet Info Mediální partnerství a služby zdarma v rámci soutěže Společně otevíráme data 

Česká tisková kancelář Inzerce a mediální služby

Partneři    

VŠE Fórum pro otevřená data

Matfyz UK Fórum pro otevřená data

Věcné a nefinanční dary, služby za zvýhodněnou cenu   

Boomerang Publishing Výroba a tisk čtvrtletníku Motejl

Designéři Ex Lovers Grafické práce a web design pro Fond Otakara Motejla

Era svět Poskytnutí prostor zdarma

Google Czech Republic, s.r.o. Tablet Nexus do soutěže Novinářská cena

NEWTON Media, a.s. Mediální monitoring

Ondřej Matyáš Grafické práce

Deloitte Věcné dary a konzultace soutěžícím v soutěži Společně otevíráme data 

Dobrý web Věcné dary a konzultace soutěžícím v soutěži Společně otevíráme data 

ABRA software Věcné dary a konzultace soutěžícím v soutěži Společně otevíráme data 

Microsoft Věcné dary do soutěže Společně otevíráme data

Huawei Věcné dary do soutěže Společně otevíráme data

Red Hat Věcné dary do soutěže Společně otevíráme data

Fragile Konzultace zdarma v oblasti PPC kampaní

Náklady jednotlivých programů Nadace OSF

Fond Otakara Motejla

Celkové náklady Fondu Otakara Motejla + 
nadační příspěvky

6 689 960,87 Kč

Nadační příspěvky

Nadační příspěvky udělené v roce 2015 3 364 941,00 Kč

Z toho bylo vyplaceno 2 930 571,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 1 393 629,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 4 324 200,00 Kč

Vlastní projekty   

Společně otevíráme data 1 551 436,00 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace 
nadačních příspěvků)

814 324,87 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 2 365 760,87 Kč

F I N A N Č N Í  Č Á S T
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Podpořené projekty
Dárci: Open Society Foundations, CEE Trust, Nadace Vodafone

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

8jinak Palmovka jinak – vize pro Palmovku 6 664,00 Kč 6 664,00 Kč

Auto*Mat Blanka má smysl, když... 119 588,00 Kč 119 588,00 Kč

Brodem UB, o.  p. s. Otevíráme nemocnice – verejnezdravotnictvi.cz 88 000,00 Kč 88 000,00 Kč

Centrum aplikované ekonomie Politické finance.cz – rozšíření a analýza 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč

Centrum aplikované ekonomie Datový standard pro registr smluv 155 300,00 Kč 155 300,00 Kč

Frank Bold Society Rekonstrukce státu: bilance a příprava předvolebního 
hodnocení 

500 000,00 Kč 500 000,00 Kč

Iuridicum Remedium, o. s. Využití licencí Creative Commons při otevírání radnic 130 988,00 Kč 50 000,00 Kč

KohoVolit.eu Otevírání výsledků hlasování na obecních 
zastupitelstvech 

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Krajské protikorupční pracoviště, o.  p. s. Zapojení veřejnosti do komunikace s libereckou radnicí 73 700,00 Kč 45 000,00 Kč

Krkonošská Poradenská a informační, 
o.  p. s.

Brána pro zapojení do veřejného života 46 064,00 Kč 40 000,00 Kč

Lisý Marek Naše školy 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Nesehnutí Brno Brno participativně 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Občanské sdružení Písecký svět, o.s. Know-how pro aktivní občany 149 216,00 Kč 50 000,00 Kč

Otevřená společnost, o.  p. s. Otevřeno × Zavřeno 2015 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč

Oživení, o.s. Pomáháme pískat korupci 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč

PLAC, o.s. Co se chystá v okolí 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Pražské fórum Pražská platforma 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Svoboda Lukáš Rozšíření portálu Otevřené Brno 80 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Statutární město Děčín Magistrát do kapsy 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Transparency International – Česká 
republika, o.  p. s.

Peníze v politice II – Nový zákon o financování 
politických stran 

500 000,00 Kč 500 000,00 Kč

Zákonomat, z.ú. Zákonomat 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Zelený kruh Chceme být slyšet 108 804,00 Kč 59 402,00 Kč

Žijeme Žďárem Živé ProStory 111 617,00 Kč 61 617,00 Kč

Celkem 3 364 941,00 Kč 2 930 571,00 Kč

Vyplacené závazky let předchozích   

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

Agora CE, o.p.s Debatování jako forma občanského vzdělávání studentů 94 320,00 Kč

Liga lidských práv Férová policie – férové vyšetřování 250 000,00 Kč

Transparency International – Česká republika, o.  p. s. Peníze v politice 50 000,00 Kč

Frank Bold Rekonstrukce státu rok druhý 506 359,00 Kč

Otevřená společnost, o.  p. s. Otevřete.cz 2014 100 000,00 Kč

Iuridicum Remedium, o. s. Transparentnost nakládání s DNA 130 000,00 Kč

Občanské sdružení Písecký svět Aktivní Písečák – 5 let s Píseckým světem 62 880,00 Kč

Hnutí DUHA Olomouc Více zeleně pro Olomouc 46 000,00 Kč

Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí Informace za zlato 27 600,00 Kč

Centrum pro podporu občanů O Praze otevřeně: zapojení obyvatel do rozhodování o podobě 
města

80 000,00 Kč

Nadace Fórum 2000 NGO Market 2015 46 000,00 Kč

Lepší místo, o. s. Lepší místo pro sto tisíc Čechů 470,00 Kč

Celkem 1 393 629,00 Kč
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Vzdělávání dětí a mladých lidí

Celkové náklady programu Vzdělávání dětí 
a mladých lidí + nadační příspěvky

7 822 835,43 Kč

Nadační příspěvky (včetně stipendií)

Nadační příspěvky udělené v roce 2015 943 255,00 Kč

Z toho vyplaceno 400 965,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 1 570 000,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 1 970 965,00 Kč

Vlastní projekty 5 140 234,00 Kč

Rozvoj a správa programu (včetně administrace 
nadačních příspěvků)

711 636,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 5 851 870,43 Kč

A) Rovné šance na vzdělání

Projekty na místní úrovni 

Celkové náklady na projekty na místní úrovni + 
nadační příspěvky

3 098 377,19 Kč

Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky udělené v roce 2015 0,00 Kč

Z toho vyplaceno 0,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 1 420 000,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 1 420 000,00 Kč

Vlastní projekty 

Včasná péče v sociálně vyloučených lokalitách 1 678 377,19 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace 
nadačních příspěvků)

0,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 1 678 377,19 Kč

Vyplacené závazky let předchozích   

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

CENTROM, o.s. Včasná péče a předškolní výchova  250 000,00 Kč

IQ Roma servis, o.s. Rodičovské centrum 250 000,00 Kč

Nová škola, o.  p. s. Infant Matter 250 000,00 Kč

Společně – JEKHETANE, o.s. Rovný start 2 200 000,00 Kč

STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny Home – Visiting v ohrožených romských rodinách 250 000,00 Kč

Vzájemné soužití, o.  p. s. Jsem o krok dál, aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání 220 000,00 Kč

Celkem 1 420 000,00 Kč

Projekty na krajské úrovni    

Celkové náklady na projekty na krajské úrovni  + 
nadační příspěvky

2 178 897,28 Kč

Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky udělené v roce 2015 0,00 Kč

Z toho vyplaceno 0,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 0,00 Kč

Vlastní projekty

ŠIKK – Školská inkluzívní koncepce kraje 2 178 897,28 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace 
nadačních příspěvků)

0,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 2 178 897,28 Kč

Projekty na celostátní úrovni    

Celkové náklady na projekty na celostátní 
úrovni + nadační příspěvky

1 461 155,27 Kč

Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky udělené v roce 2015 690 000,00 Kč

Z toho vyplaceno 350 000,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 150 000,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 500 000,00 Kč

Vlastní projekty

Pracujeme na systémových změnách 347 620,41 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace 
nadačních příspěvků)

613 534,86 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 961 155,27 Kč

Podpořené projekty   
Dárci: Open Society Foundations   

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Česká odborná společnost pro inkluzivní 
vzdělávání, o.s.

Institucionální podpora České odborné 
společnosti pro inkluzivní vzdělávání 

690 000,00 Kč 350 000,00 Kč

Celkem 690 000,00 Kč 350 000,00 Kč

Vyplacené závazky let předchozích
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

Česká odborná společnost pro inkluzivní 
vzdělávání, o. s.

Podpora odborné veřejnosti při propagaci 
inkluzivního vzdělávání 

150 000,00 Kč

Celkem 150 000,00 Kč

F I N A N Č N Í  Č Á S T
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B) Podpora mladých lidí   
Stipendia pro romské studenty     

Celkové náklady na stipendia pro romské studenty + nadační příspěvky 106 205,00 Kč

Nadační příspěvky na podporu studia (stipendia)

Nadační příspěvky udělené celkem 253 255,00 Kč

Z toho vyplaceno 50 965,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 50 965,00 Kč

Vlastní projekty

Stipendia pro romské studenty 22 600,00 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 32 640,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 55 240,00 Kč

Podpoření stipendisté 
Dárci: Jan Barta   

JMÉNO STUDENTA PŘIJÍMACÍ ŠKOLA   UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Beňáková Andrea Univerzita Palackého v Olomouci 41 255,00 Kč 8 255,00 Kč

Gáborová Marta Univerzita Jana Ámose Komenského 80 400,00 Kč 23 000,00 Kč

Sivák Filip ČVUT 71 000,00 Kč 11 430,00 Kč

Trejtnarová Adriana Česká zemědělská univerzita 60 600,00 Kč 8 280,00 Kč

Celkem 253 255,00 Kč 50 965,00 Kč

Stipendia pro středoškoláky    

Celkové náklady na stipendia pro středoškolské 
studenty 

978 200,69 Kč

Nadační příspěvky na podporu studia  (stipendia)

Nadační příspěvky udělené celkem 0,00 Kč

Z toho vyplaceno 0,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 0,00 Kč

Vlastní projekty

Stipendia pro středoškolské studenty  912 739,50 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace 
nadačních příspěvků)

65 461,19 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 978 200,69 Kč

Podpoření stipendisté 

JMÉNO STUDENTA PŘIJÍMACÍ ŠKOLA 

Hubičková Kristýna Peddie School, USA

Jakubů Matyáš Indian Springs School, USA

Kopková Anna Ackworth School, Velká Británie

Koutný Daniel Kimbolton School, Velká Británie

Mencl Matěj The Lawrenceville School, USA

Návratová Lucie Seaford College, Velká Británie 

Oweyssi Maxim Royal Alexandra and Albert School, Velká Británie

Plášková Veronika Kingham Hill School, Velká Británie 

Rozumková Tereza Ackworth School, Velká Británie 

Tětek Jakub Dollar Academy, Velká Británie 

Tran LeThu Shrewsbury School, Velká Británie

Vajnerová Lucie Watterford School, USA

Celkové náklady programu Dejme (že)nám šanci + nadační příspěvky 69 788 771,52 Kč

Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky udělené v roce 2015 21 957 634,00 Kč

Z toho vyplaceno 8 885 476,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 55 419 822,46 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 64 305 298,46 Kč

Vlastní projekty

Řízení programu Dejme (že)nám šanci 5 483 473,06 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 0,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 5 483 473,06 Kč

Dejme (že)nám šanci

Stipendium na pokrytí školného pro středoškoláky poskytují jednotlivé školy, náklady spojené s pobytem jsou hrazeny z Fondu středoškolských 
stipendií, do kterého přispívají rodiče studentů, absolventi programu, soukromí dárci a společnost Pioneer Investments.
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Oblast  Uplatňování  hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života  
Podpořené projekty Malé grantové schéma 2. kolo 
Dárci: Norské fondy 2009–2014   

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Centrum Kašpar, o.s. Audiovizuální produkce v podpoře genderové 
rovnosti nejen ve školství

971 500,00 Kč 388 600,00 Kč

Multikulturní centrum Praha Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních 
podmínek domácích a zahraničních pracovnic 
v obchodu

819 000,00 Kč 327 600,00 Kč

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. Rovné příležitosti žen migrantek 1 574 119,00 Kč 629 647,00 Kč

Nadace Partnerství Pidilidi v zemi OZ 433 946,00 Kč 173 578,00 Kč

Transparency International – Česká republika, 
o.  p. s.

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce 615 800,00 Kč 246 320,00 Kč

Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko Miniškolka Emcéčko 175 935,00 Kč 70 374,00 Kč

Cesta domů, z. ú. Rozšíření služeb dětského centra Cestička 230 000,00 Kč 92 000,00 Kč

Genderové informační centrum NORA, o.  p. s. Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů! 1 660 582,00 Kč 664 232,00 Kč

RC MUM z.s. Firemní péče o děti RC MUM 259 560,00 Kč 103 824,00 Kč

Alternativa 50+, o.  p. s. Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy 
ve prospěch znevýhodněných žen

1 311 465,00 Kč 524 586,00 Kč

SLOVO 21, z.s. JILEHA 882 248,00 Kč 352 899,00 Kč

Spiralis Spektrum rozvoje žen 251 799,00 Kč 100 719,00 Kč

Civipolis, o.  p. s. Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice 
rozvoje venkova

378 806,00 Kč 151 600,00 Kč

Celkem 9 564 760,00 Kč 3 825 979,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích    

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

Akademie HK PK, o.  p. s. Technika a ICT – Cherchez la femme! Podpora odbourávání genderové 
segregace v Plzeňském kraji

981 000,00 Kč

Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu. 2 185 000,00 Kč

Česká ženská lobby, o.s. Hájíme práva žen v České republice 3 300 000,00 Kč

Fórum 50 %, o.  p. s. Ženy a muži v rovnováze 5 445 040,00 Kč

Gender Studies, o.  p. s. Celoživotní ekonomické dopady mateřství 2 338 008,00 Kč

Lagardère Active ČR, a.s. Pro Fair Play 2 000 000,00 Kč

Sdružení pro integraci a migraci Ženy na vedlejší koleji (?) 2 665 720,00 Kč

Evropská kontaktní skupina Rovné příležitosti na každý den 330 497,00 Kč

Genderové informační centrum NORA, o.  p. s. Hledejme společně novou cestu! 351 067,00 Kč

Kostka Krásná Lípa, p.o. Kompetence v kostce 495 492,00 Kč

Národní klastrová organizace Gender v inovacích – inovace v klastrech 492 710,00 Kč

Nesehnutí Brno Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě 842 451,00 Kč

Otevřená společnost, o.  p. s. Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách 342 910,00 Kč

Portus Prachatice, o.p.s Práce a děti pod jednou střechou 563 854,00 Kč

Ratolest Brno Příležitost pro matky na ubytovnách 732 239,00 Kč

Celkem 23 065 988,00 Kč

F I N A N Č N Í  Č Á S T
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Oblast  Domácí násilí a násilí založené na pohlaví 
Podpořené projekty Malé grantové schéma 2. kolo
Dárci: Norské fondy 2009–2014   

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Respondeo, o. s. Stop domácímu násilí 915 972,00 Kč 366 388,00 Kč

ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy Stop násilí pro zdravotnictví 1 915 001,00 Kč 766 000,00 Kč

ROZKOŠ bez RIZIKA Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu 2 365 452,00 Kč 946 180,00 Kč

proFem, konzultační středisko pro ženské 
projekty

Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti 
zdravotnictví

2 698 000,00 Kč 1 079 200,00 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci Anna 322 647,00 Kč 129 058,00 Kč

THEIA – krizové centrum o.  p. s. Sociální práce a terapeutické programy pro 
násilné osoby

630 000,00 Kč 252 000,00 Kč

Oblastní spolek ČČK Prachatice VRBA Vimperk – Krizové a poradenské centrum 
pro ohrožené domácím násilím

1 000 000,00 Kč 400 000,00 Kč

Arcidiecézní charita Praha Tváře lásky 1 345 000,00 Kč 538 000,00 Kč

Sdružení pro integraci a migraci Nebudu obětí! 760 188,00 Kč 304 075,00 Kč

Celkem 11 952 260,00 Kč 4 780 901,00 Kč

Vyplacené závazky  z let předchozích    

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

Bílý kruh bezpečí, o.s. První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím 3 935 000,00 Kč

Sananim Drogové závislosti – násilníci a oběti 1 545 000,00 Kč

SPONDEA, o.  p. s. Násilí věc (ne)veřejná 1 440 787,00 Kč

ACORUS, o.s. Tři pilíře bezpečí 5 775 957,00 Kč

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, 
o.s.

Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí 
prostřednictvím profesní specializace

5 375 405,00 Kč

Gender Studies, o.  p. s. Stop kybernásilí na ženách a mužích 2 000 000,00 Kč

Jako doma – Homelike, o.  p. s. Společně jako doma bez násilí 4 488 720,00 Kč

Persefona o. s. Z labyrintu násilí 2 000 000,00 Kč

Diecézní charita Brno Vaše šance 286 366,00 Kč

La Strada Česká republika, o.  p. s. Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných 
osob a prevence

243 562,00 Kč

La Strada Česká republika, o.  p. s. Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova 325 095,00 Kč

Labyrint Brno, o.s. L I V 293 775,00 Kč

Liga otevřených mužů Muži proti násilí na ženách a dětech 690 000,00 Kč

Prague Pride, o. s. Prevence homofobie a šikany mladých LGBT osob (www.zachranmefilipa.cz) 663 645,00 Kč

proFem – konzultační středisko pro ženské projekty AdvoCats for Women – právem proti násilí ženách 1 902 886,00 Kč

ROZKOŠ bez RIZIKA S tebou ne!  aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu 909 099,96 Kč

Thomayerova nemocnice Bezpečný domov 158 058,00 Kč

ŽIVOT 90 Podpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním 320 478,50 Kč

Celkem 32 353 834,46 Kč

Fond bilaterální spolupráce 
Dárci: Norské fondy 2009–2014   

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

SPONDEA, o.  p. s. Zkvalitnění psychologických a právních služeb pro aktéry 
domácího násilí prostřednictvím bilaterální spolupráce

65 640,00 Kč 63 458,00 Kč

Liga otevřených mužů Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe 
v Norsku a v ČR

132 234,00 Kč 127 941,00 Kč

Bílý kruh bezpečí První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím 124 000,00 Kč 0,00 Kč

Byznys pro společnost Posílení spolupráce s Norskem „Skleněný strop“ 118 740,00 Kč 87 197,00 Kč

Celkem 440 614,00 Kč 278 596,00 Kč
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Celkové náklady programu Novinářská cena + 
nadační příspěvky

1 415 847,02 Kč

Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky udělené v roce 2015 206 600,00 Kč

Z toho vyplaceno 206 600,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 206 600,00 Kč

Novinářská cena
Vlastní projekty   

Odměny vítězům soutěžních kategorií 225 840,00 Kč

Odměny porotcům 108 000,00 Kč

Datová žurnalistika 77 462,31 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace 
nadačních příspěvků)

797 944,71 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty a ostatní 
činnost

1 209 247,02 Kč

Podpořené projekty
Dárci: Google Czech Republic, s.r.o., NEWTON Media, a.s.   

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Člověk v tísni, o.  p. s. Workshop – kreslení karikatur 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Nadácia otvorenej spoločnosti (SR) Novinárská cena 2014 191 600,00 Kč 191 600,00 Kč

Celkem 206 600,00 Kč 206 600,00 Kč

Aktuální témata a další programy 
Nenápadný půvab demokracie    

Celkové náklady programu Nenápadný půvab demokracie + nadační příspěvky 573 553,92 Kč

Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky udělené v roce 2015 500 000,00 Kč

Z toho vyplaceno 500 000,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 500 000,00 Kč

Vlastní projekty

Nenápadný půvab demokracie 66 856,64 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 6 697,28 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 73 553,92 Kč

Podpořené projekty
Dárci: Open Society Foundations  

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Dead Line Media Mapa vlivu Ruska v regionech a v médiích v ČR 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč

Celkem 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč

Nadační fond Hyundai  

Celkové náklady + nadační příspěvky 1 444 569,45 Kč

Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky udělené v roce 2015 1 191 385,00 Kč

Z toho vyplaceno 982 937,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 359 000,00 Kč

Nadační příspěvky vyplacené celkem 1 341 937,00 Kč

Vlastní projekty

Podpora rozvoje a posílení občanské společnosti v oblastech okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná 0,00 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 102 632,45 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 102 632,45 Kč

F I N A N Č N Í  Č Á S T
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Podpořené projekty
Dárci: Nadační fond Hyundai   

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Adra Dobrovolníci v domácnostech seniorů 40 202,00 Kč 40 202,00 Kč

ČSOP SALAMANDR Voda v krajině Beskyd 155 000,00 Kč 90 000,00 Kč

ČSOP SALAMANDR Fenomén Morávka v ohrožení 118 000,00 Kč 60 000,00 Kč

Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM ČR Čistá Lysá 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Myslivecké sdružení Nošovice – Lhoty Přírodní ochranná bariéra proti vbíhání zvěře na 
komunikace

129 845,00 Kč 129 845,00 Kč

Občanské sdružení Vlaský Areál Domu přírody Beskyd 159 650,00 Kč 100 000,00 Kč

Obec Bystřice Krajina Mikroregionu Bystřice-Vendryně-Nýdek 
očima mladé generace 

117 000,00 Kč 117 000,00 Kč

Obec Janovice Mlha 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Obnova řemesel v Beskydech Dobrovolníci pro OBŘEB 9 860,00 Kč 9 860,00 Kč

Obnova řemesel v Beskydech Moštování 37 030,00 Kč 37 030,00 Kč

Purpura, o.s. Ke hvězdám 131 000,00 Kč 90 000,00 Kč

Římskokatolická farnost Dobratice 150 let vzájemné spolupráce a jak dál? 100 000,00 Kč 75 000,00 Kč

Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku Klub u Skalického draka 91 000,00 Kč 91 000,00 Kč

Sdružení polské mládeže v České republice Hudební zkušebna klubu Dzipula 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

Trianon Technika je hra 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč

Celkem 1 191 385,00 Kč 982 937,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích   

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

Český svaz ochránců přírody Bartošovice Lidé a stromy 46 500,00 Kč

Čisté nebe, o.  p. s. SmogWatch 70 000,00 Kč

ČSOP SALAMANDR Velké šelmy a veřejnost 70 000,00 Kč

ČSOP SALAMANDR Krajina pro rodiče i děti 70 000,00 Kč

Obec Pražmo Příprava realizace projektu regenerace centra obce Pražmo 32 500,00 Kč

Hrčávka, o.s. Zachování tradiční architektury ve formě úlů 30 000,00 Kč

Koliba, o.s. Dědictví Karpat 40 000,00 Kč

Celkem 359 000,00 Kč

Společně bez předsudků   

Celkové náklady programu Společně bez předsudků + nadační příspěvky 457 519,48 Kč

Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky udělené v roce 2015 356 520,00 Kč

Z toho vyplaceno 356 520,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 50 736,00 Kč

Nadační příspěvky vyplacené celkem 407 256,00 Kč

Vlastní činnost 

Společně bez předsudků 0,00 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 50 263,48 Kč

Celkové náklady na vlastní činnost 50 263,48 Kč
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Podpořené projekty
Dárci: Open Society Foundations   

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Ara Art Divadlo utlačovaných do škol 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

DROM, romské středisko Hvězdička září pro všechny 99 700,00 Kč 99 700,00 Kč

Miroslav Sivák LegeArtis, dokážu i já pomoct člověku? 23 700,00 Kč 23 700,00 Kč

Občanské sdružení R-Mosty Ubytovny NE, ALE 53 560,00 Kč 53 560,00 Kč

Oblastní charita Šluknov Zkuste to jako my 46 740,00 Kč 46 740,00 Kč

Radek Laci Jsme obyčejně neobyčejní 22 820,00 Kč 22 820,00 Kč

Sbor jednoty bratrské v Ústí nad Labem Důkaz je víc než řeči 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč

Celkem 356 520,00 Kč 356 520,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích   

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

Konexe Podpora obětí protiromských shromáždění v ČR 736,00 Kč

Romea Zajištění vyváženého zpravodajství z protiromských akcí 50 000,00 Kč

Celkem 50 736,00 Kč

Mimořádné nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2015 55 500,00 Kč

Z toho vyplacené 55 500,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Nadační příspěvky vyplacené celkem 55 500,00 Kč

Podpořené projekty 
Dárci: výnos z nadačního jmění   

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Občanské sdružení TAP Už jsme trochu dál 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Oblastní charita Most Likvidace škodní události v garantovaném bydlení 25 500,00 Kč 25 500,00 Kč

Celkem 55 500,00 Kč 55 500,00 Kč

Vrácené nadační příspěvky po vyúčtování

Educon 19 654,00 Kč

Institut EuroSchola 34 945,00 Kč

La Strada 46 398,00 Kč

Nová škola 10 342,00 Kč

Centrom, o.s. 138 889,00 Kč

Vzájemné soužití 93 876,00 Kč

Jekhetane 119 613,00 Kč

Střep 241 512,00 Kč

Obec Pražmo 12 064,00 Kč

Celkem 717 293,00 Kč

F I N A N Č N Í  Č Á S T
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Správní rada
Monika Ladmanová, předsedkyně
Petr Bouchal
Daniela Drtinová
Filip Hrubý
Marie Kopecká
Marie Němcová

Dozorčí rada
Daniel Kunc, předseda
Martina Šlesingerová
Roman Karaš
Ivan Paňák

Zaměstnanci
Vedení
Robert Basch, výkonný ředitel
Zdenka Almerová, finanční ředitelka

Komunikace a fundraising
Jitka Rabitsch Adamčíková
Lenka Marečková
Klára Čížková
Ludmila Růžičková
Tereza Halbrštátová
Lucie Laštíková
Marie Peřinová (na mateřské dovolené)

Fond Otakara Motejla
Jiří Knitl
Michal Tošovský
Lenka Kováčová
Michaela Rybičková
Michal Kubáň

Vzdělávání dětí a mladých lidí

Lucie Plešková
Karin Marques
Markéta Kráčalíková
Štěpán Drahokoupil
Michal Mižigár
Filip Rameš
Lucie Firerová

Dejme (že)nám šanci
Barbora Hořavová
Olga Žáková
Daniela Kůrková
Míla Janišová
Hana Škodová

Kancelář
Lenka Táborská
Petr Svatoš
Zuzana Vránová

Tým Nadace Open 
Society Fund 
Praha

Černě uvedená jména jsou zaměstnanci Nadace OSF k 30. 4. 2016.
Někteří naši zaměstnanci pracují na částečné úvazky. K 31. 12. 2015 měla Nadace OSF v celkovém součtu 19,05 plných úvazků.
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Číslo účtu:
100 103 8814 / 5500 Raiffeisenbank
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Organizace je zapsaná v nadačním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, 
vložka 170.


