
Již 25 let rozvíjíme hodnoty 
otevřené společnosti a demokracie 
v České republice.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016Kontaktní adresa:
Hradecká 18, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa:
Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3

Telefon: +420 222 540 979

E-mail: osf@osf.cz

Číslo účtu:
100 103 8814/5500 Rai�eisenbank

IČ: 476 11 804 DIČ: CZ 476 11 804

Organizace je zapsaná v nadačním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 170.

www.osf.cz

Chceme udělat z České republiky místo, kde žijí lidé, 
kteří si váží svobody a jsou schopni nést odpovědnost, 
již demokratická a svobodná společnost přináší.
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Myslíme to vážně
Nesouhlasím s fatalisty, kteří v souvislosti s nástupem Donalda Trumpa, Brexitem 
a rostoucím ruským vlivem v Evropě mluví o konci liberální demokracie. Raději se 
na události roku 2016 dívám jako na příležitost dokázat, že to s občanskou společ-
ností a jejími hodnotami myslíme vážně. A jsem rád, že výsledky práce Nadace OSF 
v loňském roce moje přesvědčení potvrzují. Jakkoli jsme loni byli vystaveni silným 
a často osobním útokům ze strany velkých médií a představitelů státu, dokázali 
jsme naše aktivity nejenom udržet v odpovídající šíři a kvalitě, ale podařilo se nám 
navíc reagovat na mnohdy překotný a dramatický vývoj událostí.

V prvé řadě jsme pokračovali v programu Nenápadný půvab demokracie, jehož 
cílem je poukazovat na klíčové liberálně-demokratické hodnoty. Vlajkovou lodí 
programu se stala regionální tour diskusních večerů Možná přijde i Tonda Blaník, 
kterou jsme realizovali spolu s kolegy z televize DVTV a již v pěti krajských městech 
a na internetu zhlédly desítky tisíc diváků. Cílem večerů, koncipovaných jako late 
night show, bylo ukázat na pozadí lobbingu, regionálních korupčních kauz a příkla-
dů dobré praxe, že občanské iniciativy mají cenu i šanci na úspěch.

Vytvořením platformy Jsme to my jsme reagovali na vlnu protiimigrantské 
hysterie. Podařilo se nám díky ní efektivně koordinovat aktivity celé řady organizací 
a dobrovolnických iniciativ, které uprchlíkům pomáhaly. Platforma nám umožnila 
stát se hybatelem informační kampaně, jejímž cílem bylo vytvořit prostor pro racio-
nální a kultivovanou diskuzi o uprchlické krizi a čelit strachu ve společnosti.

V podobném duchu jsme se rozhodli reagovat také na debatu o sílícím ruském 
vlivu v Evropě. Stali jsme se vůdčím koordinátorem projektů a aktivit celé řady ne-
ziskových organizací, akademických institucí a jednotlivců v Česku i na Slovensku, 
které se snaží o monitoring ruského vlivu a analýzu jeho dopadů.

Fakt, že se nám v loňském roce podařilo významně rozšířit řady našich dárců 
a partnerů, znamená, že i v roce 2017 dokážeme naplňovat výjimečnou pozici, kterou 
v ČR máme – podporovat projekty a iniciativy druhých a zároveň působit jako speci-
fický know-how hub pro koordinaci a spolupráci napříč občanskou společností.

Děkujeme za vaši podporu!

Filip Hrubý,
předseda správní rady Nadace OSF

Kdo jsme
•  patříme mezi největší nadace v České republice
•  máme 25 let zkušeností
•  za dobu své existence jsme podpořili více než  

9 530 projektů částkou přes 1,78 miliardy korun

Čím se zabýváme
•  prosazujeme nejen systémové změny na  

celostátní úrovni, ale také přispíváme k řešení 
konkrétních situací ve městech 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

Rok 2016 v číslech
V roce 2016 jsme podpořili 41 
projektů neziskových organizací 
a občanských iniciativ a vyplatili 
nadační příspěvky v celkové výši 
58 687 344 Kč. 

 
ROK PODPOŘENÉ PROJEKTY VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

2012 109 28 529 149 Kč

2013 50 14 771 141 Kč

2014 89 35 477 019 Kč

2015 61 73 111 756 Kč

2016 41 58 687 344 Kč



Programy 
realizované v roce 
2016
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FOND OTAKARA MOTEJLA
Přispíváme k přeměně veřejné správy na efektivní  
a transparentní službu občanům.

8 
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ
Prosazujeme rovné šance na vzdělávání pro 
všechny.

12 
DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI
Podporujeme rovné příležitosti žen a mužů  
a prevenci domácího násilí.

14 
NOVINÁŘSKÁ CENA
Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku.

16 
NENÁPADNÝ PŮVAB DEMOKRACIE
Reagujeme na aktuální témata, jež rezonují českou 
společností. V roce 2016 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. 

20
NADAČNÍ FOND HYUNDAI
Podporujeme komunitní projekty  
v oblastech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná.

PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 České a zahraniční nadace a neziskové organizace 10 401 876,69 Kč

 Firemní dárci 3 682 669,00 Kč

 Příjmy z nadační jistiny 2 905 484,14 Kč

 Norské fondy 2 001 325,00 Kč

 Individuální dárci 1 234 556,87 Kč

  Ostatní příjmy (výnosy z vlastního majetku, tržby 
z vlastní činnosti, vratky grantů, úroky, kurzové 
rozdíly, odkup podílových listů atd.)

24 230 967,69 Kč

 Celkem v roce 2016 44 456 879,39 Kč

PŘEHLED VYDANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 Vyplacené nadační příspěvky 58 687 344,00 Kč

 Vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF 16 337 403,00 Kč

 Správa Nadace OSF 2 903 567,00 Kč

 Prodej cenných papírů a podílů včetně poplatků 21 368 973,00 Kč

 Celkem v roce 2016 99 297 287,00 Kč

VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY  

 Dejme (že)nám šanci 52 485 735,00 Kč

 Vzdělávání dětí a mladých lidí 2 842 923,00 Kč

 Fond Otakara Motejla 1 258 897,00 Kč

 Nadační fond Hyundai 1 171 000,00 Kč

 Novinářská cena 928 789,00 Kč

 Celkem vyplacené nadační příspěvky 58 687 344,00 Kč

VLASTNÍ PROJEKTY A ROZVOJ NADACE OSF 

 Vzdělávání dětí a mladých lidí 6 180 635,00 Kč

 Dejme (že)nám šanci 3 650 503,00 Kč

 Fond Otakara Motejla 1 946 201,00 Kč

 Nenápadný půvab demokracie 1 888 262,00 Kč

 Rozvoj Nadace OSF 1 634 827,00 Kč

 Novinářská cena 961 029,00 Kč

 Nadační fond Hyundai 75 946,00 Kč

 Celkem 16 337 403,00 Kč

SPRÁVA NADACE OSF 

 Osobní náklady 1 585 383,00 Kč

 Služby 1 041 509,00 Kč

 Ostatní 216 150,00 Kč

 Spotřeba 60 525,00 Kč

 Celkem 2 903 567,00 Kč
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Fondu a jeho grantistům se podařilo prosadit hned několik zásadních legislativních 
změn: uzákonění otevřených dat v zákoně o svobodném přístupu k informacím, 
prosazení dlouho očekávaného „nejkrásnějšího zákona“ – Registru smluv, který 

ukládá veřejné správě publikovat uzavřené smlouvy na internetu, a přijetí zákona  
o střetu zájmů. Jenom těsně neprošlo rozšíření pravomocí NKÚ, jež by mu 

umožnilo mimo jiné porovnávat ceny srovnatelných nákupů napříč  
obcemi a městy v Česku.

FOND OTAKARA MOTEJLA
MĚNÍME VEŘEJNOU SPRÁVU NA EFEKTIVNÍ 

A TRANSPARENTNÍ SLUŽBU OBČANŮM
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Jan Farský,  
poslanec Poslanecké sněmovny ČR

„Prosazování Registru smluv bylo 
a stále je velmi komplikovaným 

procesem, který trvá již od roku 
2012. Schválení zákonného 

znění na konci roku 2015 a jeho 
implementaci v roce 2016 ale 
vnímám jako krok správným 
směrem a je jen na síle a vůli 

politické reprezentace, aby tuto 
linii udržela i při dalších snahách 

zákon okleštit a paralyzovat. 
Doufám, že nad cestou tohoto 

zákona bude i nadále bdít 
občanský sektor a jeho neziskové 

organizace, které v mnoha 
klíčových okamžicích ukázaly 

a využily svou sílu.“ 

Prosazení otevřených dat

Otevřená data vnímáme od počátku jako 
zásadní příležitost pro českou veřejnou správu 
a současně i nezbytný „civilizační“ krok, který 
může Česko posunout vstříc 21. století, jemuž 
v digitální oblasti zatím příliš nestačí. Máme 
radost, že se naše úsilí v uplynulém roce zavr-
šilo. Po pěti letech soustavné práce se podařilo 
dosáhnout toho, že český právní řád už zná 
pojem „otevřená data“ – díky novele zákona 
o svobodném přístupu k informacím, kterou 
jsme pomohli prosadit.

V pořadí již třetí hackathon nad pražskými 
otevřenými daty, který jsme zorganizovali na 
přelomu září a října, umožnil nahlédnout do 
budoucnosti v tom smyslu, že jsme na rozdíl od 
minulých let nevytvářeli „laboratorní podmín-
ky“. Účastníci Prague Hacks prostě využili ke 
své práci existující pražská a jiná otevřená data. 
Poprvé jsme tak mohli pracovat v open-datově 
standardním prostředí. A bylo to skvělé.

Hackathon i čtvrtý ročník soutěže Společ-
ně otevíráme data, kterou pořádáme každý 
rok, letos přinesly nové pohledy a přístupy. 
Vítězem Prague Hacks se stalo rozšíření webo-
vého prohlížeče pro realitní servery (s podob-
ným využitím otevřených dat jsme se setkali 
vůbec poprvé). A první tři místa v soutěži zas 
obsadily aplikace, které v podstatě budují eGo-
vernment zdola – propojují různé jeho více či 
méně funkční a dostupné služby a dávají jim 
uživatelský smysl.

Propojujeme lidi

Podařilo se nám aktivizovat pozvolna se rodící 
komunitu lidí, kteří chtějí pomáhat Česku 
s otevíráním dat – jsou v ní zástupci veřejných 
institucí, byznysu, akademické sféry i nezisko-
vek. Pomohl k tomu nultý ročník opendatové-
ho veletrhu Open Data Expo, v jehož pořádání 
jsme se rozhodli pokračovat i v dalších letech.

I letos jsme se věnovali tomu, aby se naši 
grantisté a aktivisté z českých měst a obcí necí-
tili osamoceni, mohli se vzájemně inspirovat 
a podpořit. Ve spolupráci s Vysokou školou 
ekonomickou jsme uspořádali třetí ročník 
konference Otevíráme radnice pro aktivní 
občany, zastupitele a úředníky.

Také jsme se spolupodíleli na setkáních 
Klubu aktivistů Nadace VIA.

Jak jsme rozdělovali peníze

V tomto roce jsme se rozhodli zaměřit pod-
poru na dvě velká témata a nevyhlašovat větší 
otevřenou grantovou výzvu. Prvním tématem 
byla pro nás Rekonstrukce státu, projekt bě-
žící třetím rokem – počin dvaceti českých ne-
vládních organizací (koordinovaný společností 
Frank Bold), který je svou formou parlament-
ního watchdogu, kontinuitou a expertízou 
unikátní v celoevropském měřítku.

Druhým tématem byly krajské volby 2016. 
Navázali jsme na úspěšný projekt Hodnocení 
krajů, který jsme před čtyřmi lety rozjeli spo-
lečně s organizací Oživení. Oživení i pro volby 
2016 připravilo precizní analýzu fungování 
všech třinácti krajů České republiky v podobě 
přehledného webu.

Opět jsme také podpořili partnery z Koho-
Volit.eu a jejich volební kalkulačku. Přispěli 
jsme tím k tomu, aby bylo více vidět na to, o co 
se v krajských volbách hrálo.

Rekonstrukce státu

Námi podporovaný projekt Rekonstrukce 
státu má za sebou zřejmě nejúspěšnější rok 
své tříleté existence. Z celkem devíti navrho-
vaných zákonů byly přijaty tři – Registr smluv, 
zákon o financování politických stran a zákon 
o střetu zájmů. Jen těsně neprošlo posílení 
kontroly NKÚ nad hospodařením samospráv. 
Nebýt Rekonstrukce státu a setrvalého úsilí 
a tlaku koordinátorů projektu i stovek dobro-
volníků, je velmi pravděpodobné, že bychom 
tyto pro transparentní fungování státu zcela 
zásadní zákony neměli.

Důležitost komunitního života

Své ovoce přinesla i podpora lokálních pro-
jektů. Ve Žďáru nad Sázavou se tak kupří-
kladu po celý rok diskutovalo o tom, jak má 
vypadat veřejný prostor ve městě a jakými 
koncepčními zásahy by bylo možné jej zlepšit. 
Projekt Živé ProStory Žďár byl kromě svého 
rozsahu výjimečný i tím, že dokázal propojit 
na místní úrovni umění a politiku a vedle 
kvality veřejného prostoru se věnoval i kvalitě 
veřejné diskuse či větší transparentnosti 
městského plánování.

224 785 
smluv v Registru smluv v celkové 

hodnotě

1,16
bilionů korun
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Občanské sdružení Písecký svět, z. s., se 
díky podpoře FOM mohlo postavit do role ko-
ordinátora komunitního života v Písku a okolí. 
Vytváří neformální síť místních neziskovek, 
vysvětluje jejich práci ve školách a prostřed-
nictvím webového portálu rozšiřuje informace 
o jejich službách mezi lidi.

Křišťálová Lupa 2016 

Uplynulý rok byl tak trochu „rokem otevře-
ných dat“. Jejich význam podrthlo i rozhodnutí 
udělit zvláštní ocenění za přínos k otevřeným 
datům v anketě Křišťálová Lupa 2016. K naší 
velké radosti byli dva ze tří oceněných naši 
bývalí kolegové, kteří mají na prosazení otevře-
ných dat v Česku a na úspěchu FOMu v této 
oblasti lví podíl – Jakub Mráček, který se 
v současnosti věnuje svému milovanému uči-
telskému povolání, a Michal Kubáň, jenž nyní 
pracuje na ministerstvu vnitra jako národní 
koordinátor otevřených dat.

Jak Fond Otakara Motejla hospodařil?

Kdo nám fandí?

FIRMY:
ABRA, CZ.NIC, Dobrý web, Microsoft, Red Hat, Rozhledy

INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI:
Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

 1 258 897 Kč vyplacené nadační příspěvky

 1 522 847 Kč vlastní projekty

 423 354 Kč ostatní náklady (rozvoj a správa programu)

 3 205 098 Kč celkové náklady programu

„Snaha o šíření open dat je pokračováním principu svobodného 
přístupu k informacím na dalším evolučním stupni. Kromě větší 
kontroly nabízejí otevřená data veřejného sektoru možnosti pro 

rozvoj zcela nových služeb a projektů, které mají potenciál usnadnit 
občanům život nebo zefektivnit fungování státní správy. V roce 
2016 tato snaha vygradovala a promítla se i do legislativních 

úprav, které výrazně rozšířily dostupnost otevřených dat v České 
republice. Proto jsme se rozhodli v rámci ankety Křišťálová Lupa 
2016 – Cena českého internetu symbolicky ocenit klíčové postavy, 

které se na popularizaci open dat podílely.“

David Slížek,
šéfredaktor, Lupa.cz
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Vláda schvaluje první 
Akční plán pro otevřené 
vládnutí, jehož součástí
jsou i otevřená data

 
 

Společně s MFF UK 
a FIT VŠE zakládáme 
Fórum pro otevřená data

Vyhlašujeme vítěze 
prvního ročníku soutěže 
Společně otevíráme data

Svá data otevírá 
Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy

Fórum pro otevřená data 
přebírá Cenu ministra vnitra 
za přínos k rozvoji
informačních 
a komunikačních technologií 
ve veřejné správě

Spouštíme českou 
verzi britského 
Open Data Certificate

Publikujeme výzvu 
k Mezinárodnímu 

dni otevřených 
dat „Chceme 

otevřená data“

Město Děčín publikuje 
otevřená data 

v uznávaném standardu

Na konferenci Otevřená
 data: Chytřejší stát 

a lepší služby 
přivážíme klíčové 

aktéry otevírání dat v UK

Pilotně byl spuštěn 
Národní katalog 

otevřených dat (NKOD)

Vydáváme publikaci 
Jak otevírat data?

Vydáváme manifest
Náš stát, naše data

28. 1. 2013

4. 4. 2012

12. 2. 2013

1. 5. 2013

28. 11. 2013

5. 9. 2013

13. 3. 2014

1. 4. 2014

10. 4. 2014

13. 4. 2014

23. 11. 2015

1. 9. 2014

3. 12. 2015

Vláda předkládá 
opendatovou novelu 
zákona o svobodném 
přístupu k informacím 
Poslanecké sněmovně

31. 3. 2016

6. 9. 2016

9. 6. 2016

22. 11. 2012

Prezident potvrzuje
novelu zákona

V ÚTERÝ 6. ZÁŘÍ 2016 podepsal prezident republiky 
novelu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, která ukotvuje v českém právním řádu 
pojem OTEVŘENÁ DATA. Připravili jsme proto 
ohlédnutí za několikaletou prací Fondu Otakara Motejla 
v této oblasti. 

BĚHEM ČTYŘ LET, KDY SE FOND OTAKARA 
MOTEJLA VĚNUJE OTEVŘENÝM DATŮM, 
K JEJICH PROSAZENÍ POSTUPNĚ PŘISPÍVALI

Jakub Mráček
Jiří Knitl
Jakub Štorch
Eva Karasová
Michal Kubáň
Michaela Rybičková
Michal Tošovský
Lenka Kováčová

Otevřená data pomáhali prosadit také Dušan Chlapek, 
Martin Nečaský a Jan Kučera jako členové odborné 
platformy Fórum pro otevřená data, průkopníci z ČOI, 
ČTÚ, ČSÚ, ČÚZK, NKÚ a dalších úřadů, a také dále 
Michal Berg, Honza Boček, Petr Bouchal, Michal Škop, 
lidé z iniciativy opendata.cz a stovky účastníků 
seminářů, debat, konferencí, soutěží a hackathonů, 
pořádaných na podporu otevřených dat.

Práci Fondu Otakara Motejla při prosazování 
otevřených dat finančně podpořily kromě vlastních 
vkladů Nadace Open Society Fund Praha zejména 
Nadace Vodafone, Americké velvyslanectví v Praze, 
Britské velvyslanectví v Praze a společnosti CZ.NIC, 
ABRA Software, Red Hat ČR a Microsoft ČR.

DESÍTKY 
článků, komentářů 

a samostatných publikací

TŘI ROČNÍKY soutěže 
Společně otevíráme data

Více než STOVKA prezen-
tací a jednání na různých 

fórech pro veřejnou správu, 
byznys i neziskový sektor

DESÍTKY uspořádaných 
setkání, workshopů, 

hackathonů a dalších akcí 
pro open datovou komunitu

ČTYŘI ROKY, PĚT MĚSÍCŮ 
A DVA DNY od první zmínky 

o otevřených datech ve vládních 
dokumentech po jejich uzákonění

1616

Přes SEDMDESÁT 
hodnocených aplikací 
nad otevřenými daty

NAŠE CESTA K OTEVŘENÝM DATŮM

70

Spouštíme web 
otevrenadata.cz

Podílíme se na 
přípravě prvního 

vládního semináře 
o zpřístupnění dat

28. 2. 2012

Vydáváme studii 
Otevřená data ve státní 

správě: Nová éra 
rozhodování

Pořádáme 
Open Data Expo, 

první veletrh 
otevřených dat

Fond Otakara Motejla je expertní program, spravovaný Nadací Open Society Fund Praha

infografika_210x267.indd   1 15.11.16   10:29
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Máme takový sen. Všechny děti bez rozdílu se vzdělávají v běžné škole  
s maximálním ohledem na své individuální vzdělávací potřeby. Jsme přesvědčeni, 

že nemusí zůstat u snění. Ještě hodně českých škol ale připomíná spíš probuzení do 
deštivého dne. Proto prosazujeme úpravy legislativy, vyhledáváme a podporujeme 

příklady dobré praxe, přinášíme zkušenosti ze zahraničí a propojujeme všechny 
důležité organizace a instituce českého školství.

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 
A MLADÝCH LIDÍ

PROSAZUJEME PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
PRO VŠECHNY DĚTI BEZ ROZDÍLU
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„Jsem rád, že přestože 
bylo zahájení školní inkluze 

doprovázeno veřejnými projevy 
rasismu a nenávisti, které šly 

daleko za dříve přijímané meze, 
mělo sdružení Rodiče za inkluzi  

i v této atmosféře pevnou 
podporu Nadace OSF.“

Ve znamení inkluze

Start inkluze letos ohrozily různé odborné 
a politické skupiny, kterým přizvukovala ne-
gativní kampaň především bulvárních médií. 
Dokázali jsme ale včas zareagovat. Díky naší 
spolupráci s partnerskými neziskovými organi-
zacemi, s rodiči a školami k odložení nedošlo, 
a od září 2016 tak má každé dítě ze zákona 
nárok na podporu v běžné základní škole. 
Splnění našeho snu se tím česká společnost 
zásadně přiblížila.

Chceme spravedlnost

V květnu jsme uspořádali briefing pro členy 
a členky Výboru ministrů Rady Evropy ve 
Štrasburku. Výbor 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 tehdejších zvláštních, později 
praktických škol.

Hlídáme legislativu

Nová legislativní opatření bedlivě sledujeme 
a snažíme se školám i rodičům přechod na 
nový systém co nejvíce usnadnit. Pro lepší 
informování veřejnosti a Parlamentu jsme 
připravili briefing paper o změnách platných 
od září 2016, zorganizovali jsme besedu ve 
školském výboru Senátu a publikovali články 
o nové situaci. 

„Minulý rok mi dal možnost 
ukázat svou hrdost Romky, když 
jsem dostala šanci pracovat na 
postu stážistky Velvyslanectví 

Kanady. Tato pracovní příležitost 
nebyla jen mým osobním 

úspěchem, byl to také impulz 
pro mé vrstevníky a mladší 

kamarády. Když se dozvěděli, že 
mé vzdělání mi dopomohlo k této 
prestižní pozici, s překvapením 
jsem zjistila, že z jejich strany 

nepociťuji žádnou zášť, ba 
naopak – byla jsem pro ně pořád 
ta Áďa, kterou znají. Úsměvný 
zážitek mi přineslo vyprávění 

mého romského kamaráda, který 
se mými úspěchy chlubil ve 

výkonu trestu, kde se mu do ruky 
dostal romský časopis Romano 
vodi, kde o mně vyšel článek.“

Adriana Trejtnarová,
romská stipendistka Nadace OSF  

z Broumova

Tomáš Hečko, Rodiče za inkluzi

Stavíme se za vyšší platy učitelů

Společně s dalšími osmnácti neziskovými 
organizacemi jsme v srpnu podpořili kampaň 
školských odborů „Konec levných učitelů“. 
Nízké platy jsou podle nás velkou překážkou 
kvalitního inkluzivního školství.

Víme přesně kolik

Romské děti jsou stále nadměrně označované 
jako žáci s lehkým mentálním postižením. Pro 
monitoring této situace je naprosto nezbytný 
sběr etnických dat ve školství. Ve spolupráci 
s Úřadem vlády ČR jsme na téma sběru dat 
zorganizovali kulatý stůl, jednali jsme také 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy ČR, Českou školní inspekcí, Kanceláří 
veřejného ochránce práv, lidmi z akademické 
sféry a neziskovými organizacemi.

Návštěva Gordona Portera

Pozvali jsme čestného člena a ředitele Inclu-
sion Canada Gordona Portera, který vystoupil 
na několika seminářích a besedách v Praze 
a v Brně. Ve spolupráci s Velvyslanectvím 
Kanady v ČR jsme uspořádali s naším hostem 
setkání, kterého se účastnili kanadský velvy-
slanec Otto Jelinek, tehdejší ministr pro lidská 
práva Jiří Dienstbier a náměstek ministryně 
školství Stanislav Štech. 

Co se mění ve školách?

Rodiče za inkluzi, naše partnerská organizace, 
připravili informační kampaň k novému sys-
tému vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími 
potřebami „Co se mění ve školách?“ a uspo-
řádali několik seminářů pro rodiče. Členka 
koordinačního výboru Rodičů za inkluzi Ve-
ronika Doležilová konzultovala aktuální dění 
v Expertním týmu ministryně školství pro spo-
lečné vzdělávání. Dvě zástupkyně platformy 
se účastnily světové konference sebe-obhájců 
„Shaping the Future“ v USA na Floridě. Přijely 
plné inspirace a nápadů pro další činnost 
a navázaly zde také kontakty s představiteli 
Inclusion International, Inclusion Europe 
a organizace The Arc.
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Liga komunitních škol

Díky naší podpoře Liga komunitních škol 
v roce 2016 obnovila svoji činnost. Liga sdru-
žuje 16 základních škol, které již mají prak-
tickou zkušenost s inkluzivním vzděláváním. 
Uskutečnila se valná hromada členských škol, 
kde se nově zformulovaly cíle Ligy. Učitelé 
sdíleli svoje zkušenosti při vzájemných návště-
vách ve školách. Při studijní cestě do Vídně, 
kterou jsme zorganizovali, učitelé srovná-
vali inkluzivní reformu u nás a v Rakousku. 
Studijních návštěv se účastnili také zástupci 
školských odborů. 

Spolu v mateřské školce

V lednu jsme s Magistrátem města Ostra-
vy vyhlásili otevřenou výzvu pro ostravské 
veřejné mateřské školy s cílem rozvíjet v nich 
společné vzdělávání dětí s různou potřebou 
podpory, včetně romských dětí a dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. Ze sedmi 
přihlášených mateřských škol byly k pilot-
ní podpoře vybrány dvě, které zkouší nové 
postupy pro zvýšení a udržení pravidelné 
docházky romských dětí. Vytvořily pozice 
romských školních asistentek, začaly aktivně 
pracovat s romskou komunitou a zapojo-
vat rodiče do aktivit školy. Zkušenosti sdílí 
v pracovních skupinách města, se zřizovateli 
i dalšími školkami v okolí.

Podporujeme romské 
vysokoškoláky

Vysokoškolsky vzdělaní Romové hrají důleži-
tou roli při bourání zažitých stereotypů i jako 
pozitivní příklady ve své komunitě. Účast Romů 
na vysokoškolském vzdělání je však podstatně 
menší než u většinové společnosti a je daleko 
více ovlivněna sociálním zázemím rodin a škol. 
I v letošním roce jsme proto poskytovali stipen-
dia pro romské vysokoškolské studenty a stu-
dentky. V květnu jsme vyhlásili druhý ročník 
otevřené stipendijní výzvy a hodnoticí komise 
vybrala k podpoře devět z třinácti přihláše-
ných. Díky podpoře Jana Barty, Karla Janečka 
a Nadace Albatros získali tito studenti finanční 
příspěvek na studium, absolvovali jazykové 
kurzy, pracovní stáž a působili jako dobrovolníci 
v neziskových organizacích. Se studiem i dal-
šími úkoly a výzvami pomáhali studentům po 
celou dobu dobrovolní mentoři a mentorky.

„Cítila jsem, že český vzdělávací 
systém mi úplně nevyhovuje. 

Anglický systém je jedinečný tím, 
že se žáci orientují mnohem dříve 

na oblast, ve které chtějí  
v budoucnu působit. Hodiny tu jsou 
interaktivní, zábavné a uvolněné, 
učí se tu hrou, ale zároveň mají 

učitelé vysoká očekávání na 
domácí přípravu a samostudium.“

35 
schůzek ve sněmovně, 

Senátu, MŠMT, Úřadu vlády, 
s veřejným ochráncem práv, 

Českou školní inspekcí, 
školskými odbory a na 

velvyslanectvích

63 %
všech žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami na 

základních školách je již nyní 
vzděláváno formou individuální 

integrace v běžné škole

19 
účastníků studijní cesty do Vídně 

za poznáváním inkluzivního 
vzdělávání v rakouské praxi

30
rodičů na setkání aktivních 

romských rodičů

Středoškolské studenty  
posíláme do světa

Poskytujeme stipendia na prestižních střed-
ních školách v USA a Velké Británii a díky spo-
lupráci s Velvyslanectvím USA umožňujeme 
jednomu studentovi strávit šest týdnů na letní 
škole v Severní Karolíně.

Každoročně se konkurzu účastní kolem 
80 studentů a studentek z celé ČR. Absolvují 
jazykový test a ti nejúspěšnější jsou pozváni 
na pohovory se zástupci zahraničních škol. 
Stipendium v hodnotě více než jeden milion 
korun letos obdrželo 17 vybraných studentů. 
Program byl zahájen v roce 1993 a od té doby 
má 293 absolventů.

Realizujeme ho ve spolupráci s britskou 
a americkou asociací nezávislých škol, jejichž 
členské školy poskytují vybraným studentům 
stipendium. Finančně pomáhá i dlouhodobý 
partner programu Pioneer Investments.

Stojíme za svými partnery

V rámci grantových výzev jsme v roce 2016 
oslovili organizace, které se zabývají pro nás 
významnými tématy a doplňují tak naši čin-
nost. Finanční podporu od nás získaly Česká 
odborná společnost pro inkluzivní vzdělává-
ní, z. s., EDUin, o. p. s., IQ Roma Servis, z. s. 
a Liga komunitních škol, z. s.

Alena Brabencová,  
gymnazistka z Mimoně, stipendistka  

Nadace OSF ve Velké Británii
Zdroj: iDnes
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Aktivujeme romské rodiče

Neustále se snažíme přinášet nové zkušenosti 
s inkluzí ze zahraničí. V dubnu jsme pozvali 
do Ostravy zástupce inkluzivních základních 
a mateřských škol a představitele místní 
samosprávy z anglického Bradfordu. V Brad-
fordu žije mnoho českých a slovenských Romů 
a jejich integrace do školských zařízení se 
městu daří. Své zkušenosti tak během návštěvy 
sdíleli s ostravskými kolegy a jejich celkový 
přístup k inkluzi byl školám i městu Ostrava 
velkou inspirací.

Při začleňování romských dětí do vzdělává-
ní je nutné pracovat i s jejich rodiči. V tomto 
ohledu se jako velmi efektivní ukazují nefor-
mální skupiny, které vznikají z dobrovolné ini-
ciativy samotných rodičů. Ti ve své komunitě 
informují další rodiče o významu kvalitního 
nesegregovaného vzdělávání a o přínosu 
předškolního vzdělávání. Pomáhají také při 
vyhledávání vhodných škol nebo při zápisech. 
Fungování skupin podporujeme již delší dobu. 
V letošním roce jsme se rozhodli tuto praxi 
šířit dále, jednotlivé skupiny propojit a umož-
nit jim vzájemné sdílení zkušeností.

V prosinci se tak v Praze sešlo na 30 rodičů 
z různých koutů republiky.

Jak program Vzdělávání dětí a mladých lidí hospodařil?

FIRMY:
Pioneer Investments

INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI:
Open Society Foundations (Early Childhood Program, Education Sup-
port Program, Human Rights Initiative, Open Society Justice Initiati-
ve), Nadace Albatros

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Jan Barta, Karel Janeček

 2 842 923 Kč vyplacené nadační příspěvky

 5 109 033 Kč vlastní projekty

 1 071 602 Kč ostatní náklady (rozvoj a správa programu)

 9 023 558 Kč celkové náklady programu

Kdo nám fandí?
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Každý jsme jiný, ale všichni bychom měli mít stejné možnosti a příležitosti. Téma 
genderové rovnosti je pro nás jedním z nejdůležitějších. A jsme pyšní, že náš 

program Dejme (že)nám šanci v tomto směru udělal spoustu práce. V uplynulých 
třech letech podpořila Nadace OSF částkou 156 milionů korun z Norských fondů 
55 projektů zaměřených na rovnost žen a mužů a prevenci domácího a genderově 
podmíněného násilí. Aktivně jsme posilovali spolupráci podpořených organizací, 

profesně je rozvíjeli a podněcovali vzájemné sdílení zkušeností.

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI
PODPORUJEME ROVNOST ŽEN A MUŽŮ A PREVENCI 

DOMÁCÍHO A GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉHO NÁSILÍ
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Program jde do finále!

V předchozích dvou letech jsme z celkem 
342 žádostí vybrali 55 projektů, abychom 
díky podpoře z tzv. Norských fondů zvýšili 
zastoupení žen v politice, rozšířili nabíd-
ku flexibilních úvazků ve firmách, poskytli 
obětem domácího násilí zdarma právní služby 
či vytvořili e-learning pro policii a soudy, jak 
jednat v případech domácího násilí. Stěžej-
ním přínosem Norských fondů byla možnost 
podpořit zcela nové služby, výzkumy a infor-
mační kampaně. Díky tomu jsme finančně 
zaštítili aktivity, na které by samotné organi-
zace těžko hledaly peníze z jiných dotačních 
zdrojů dostupných v ČR. Podpořili jsme mimo 
jiné průzkum postojů veřejnosti k proble-
matice nízkého zastoupení žen v politice, 
zprávu o ekonomických nákladech mateřství, 
výzkumnou zprávu o identitě, roli a postavení 
romských žen či výzkum na téma genderově 
podmíněného násilí v online prostoru.

V roce 2016 dospěla většina projektů do 
závěrečné fáze a zúčastněné organizace mo-
hutně sdílely a propagovaly četné výstupy na 
konferencích a seminářích.

Se Zuřivcem proti násilí

Norská organizace Alternativa násilí (ATV) 
vytvořila jako netradiční nástroj pro práci 
s obětmi i původci domácího násilí animovaný 
film Zuřivec. Aby mohli film využívat v tera-
pii i čeští odborníci, zorganizovala Nadace 
OSF studijní cestu do Norska. Specialisté 
z ATV během dvou dní sdíleli své zkušenosti 
s dvacítkou účastníků, kteří budou už jako ško-
litelé zaučovat další české experty věnující se 
problematice domácího násilí.

„Jako společnost bychom měli  
o násilí mluvit, říct nahlas, že 
násilí není v pořádku, že za něj 
nenesou vinu děti. Vidím však 
naději, že se věci dají měnit, 

a to je pro mě přínos naší 
spolupráce.“

Barbora Jakobsen,
psycholožka, pracuje v norské organizaci  

Alternativa násilí (ATV)

Kdo nám fandí?

INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI:
Norské fondy

Zastavit nárůst kyberšikany

Nadace OSF se také zapojila společně s Asso-
ciation for Progressive Communications 
(APC) a Kanceláří veřejného ochránce práv 
pro rovnost a antidiskriminaci v Norsku do 
mezinárodní iniciativy, která poukazuje na 
vzrůstající fenomén genderově podmíněného 
násilí v online prostředí.

Chudoba má často ženské jméno

Do Alternativy 50+ jednoho dne přišla paní, 
něco přes padesát. Vystresovaná a smutná. 
Přestěhovala se z Ostravy, kde prodala byt. 
Neměla práci a chtěla se o sebe postarat sama. 
Peníze, které získala, jí ale na byt v Praze nesta-
čily. Práci si našla, ale časem o ni přišla – firma 
propouštěla. Dostala se do „špatnýho“ věku. I 
když celý život pracovala jako účetní, najednou 
se potenciálním zaměstnavatelům zdálo, že už 
asi nebude umět na počítači. Našetřené peníze 
začaly docházet. A jít pro sociální dávky? To pro 
naši paní nepřicházelo v úvahu. Po nějaké době 
se ji podařilo přesvědčit, že je lepší, když dávky 
získá, začne se pomalu vzpamatovávat a hledat 
si novou práci. Není přeci nutné, aby utratila 
všechno, co má, a skončila na ulici. Příběh měl 
šťastný konec. Ale není to tak vždycky. Proto 
se v Alternativě 50+ rozhodli na skryté tváře 
chudoby upozornit: jsou to ženy – osaměle 
žijící seniorky, ženy pečující nebo samoživitelky. 
A my jsme je v tom podpořili.

Jak program Dejme (že)nám šanci hospodařil?

 52 485 735 Kč vyplacené nadační příspěvky

 0 Kč vlastní projekty

 3 650 503 Kč ostatní náklady (rozvoj a správa programu)

 56 136 238 Kč celkové náklady programu

17 775
seniorů a seniorek se v průběhu 
projektu dovolalo na krizovou 

linku Senior telefon. Podpořený 
projekt totiž posílil její provoz

594
seniorům byla poskytnuta pomoc
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Dnešní doba je plná zjednodušených zpráv. Zpráv, které šíří dezinformační 
a antisystémové weby a které někteří čelní představitelé státu pokládají za pravdivé. 

Kvalitní novinářská práce má proto stále větší význam pro rozvoj a fungování 
demokratické společnosti.

NOVINÁŘSKÁ CENA

Již od roku 2010 vyhlašujeme každoročně soutěž 
Novinářská cena, která oceňuje to nejlepší, co 
vzniklo v žurnalistice za předchozí rok. Osobnosti 
veřejného života z České republiky i zahraničí 
hodnotí konkrétní příspěvky přihlášené do třinácti 
kategorií. V roce 2016 přibyla zcela nová kategorie 
Solution Journalism, kterou Nadace OSF vyhlašuje 
společně s organizací Ashoka Česká republika. Dal-
ší novou kategorií je Cena za regionální žurnalisti-
ku, kterou podporuje Konrad-Adenauer-Stiftung.

Kromě toho společnost Google naším pro-
střednictvím podpořila rozvoj datové žurnalistiky 
projektem pro mladé novináře v ČR, na Slovensku, 
v Maďarsku a Rumunsku.

360 
přihlášených příspěvků

218 
autorů a autorek

93 
redakcí

25 
kreslířů

44 
osobností v porotách
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KATEGORIE PSANÉ ŽURNALISTIKY
NEJLEPŠÍ ROZHOVOR
Magdalena Sodomková: Marnotratní synové 
(Lidové noviny)

NEJLEPŠÍ REPORTÁŽ
Kateřina Šantúrová: No 1. (Newsweek)

NEJLEPŠÍ KOMENTÁŘ
Petr Honzejk: Základní lidské právo na nená-
vist (Hospodářské noviny)

NEJLEPŠÍ ANALYTICKO-INVESTIGATIVNÍ PŘÍSPĚVEK
Robert Břešťan: Jestli si nás Rusko koupí 
(Reportér magazín ve spolupráci s webem 
HlídacíPes.org)

NEJLEPŠÍ ČESKO-SLOVENSKÝ KRESLENÝ VTIP, 
KOMIKS NEBO KARIKATURA
Vhrsti: série kreseb (Rodina a škola)

KATEGORIE AUDIOVIZUÁLNÍ 
ŽURNALISTIKY
NEJLEPŠÍ ROZHOVOR, BESEDA NEBO DISKUSE
Martin Veselovský: Konvička: Půjdu do voleb, 
Sobotka se nám vysmál (DVTV)

NEJLEPŠÍ REPORTÁŽ
Lukáš Landa: Nebezpečná hra na vojáky 
(Česká televize)

NEJLEPŠÍ ANALYTICKO-INVESTIGATIVNÍ PŘÍSPĚVEK
Dalibor Bártek: Ostravský Janoušek; Reklama 
za stamiliony a Nečistá hra (Česká televize)

KATEGORIE ONLINE ŽURNALISTIKY
CENA ZA INOVATIVNÍ ONLINE ŽURNALISTIKU
Jan Boček, Marcel Šulek: Rusové proti 
Rusům: Země v nevyhlášené občanské válce 
(Český rozhlas)

ZVLÁŠTNÍ CENY
CENA GOOGLU PRO MLADÉ TALENTY DATOVÉ 
ŽURNALISTIKY
Adam Nedvěd, Tomáš Ducháček: Kontrola 
veřejných zakázek před ÚOHS

ČESKO-SLOVENSKÁ CENA VEŘEJNOSTI
Martin Veselovský: Konvička: Půjdu do voleb, 
Sobotka se nám vysmál (DVTV)

CENA ZA REGIONÁLNÍ ŽURNALISTIKU
Jana Ustohalová: Historik Kovařík: Brněnský 
pochod byla humanitární katastrofa (Mladá 
fronta DNES)

CENA SOLUTION JOURNALISM
Tomáš Lindner: Série textů Uprchlíci 2015: 
Německá inspirace (Respekt)

Vítězové 6. ročníku Novinářské ceny

Kdo nám fandí?

FIRMY:
Google Česká republika, Newton Media

INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI:
Konrad-Adenauer-Stiftung, Ashoka Česká 
republika, Syndikát novinářů České republiky

Jak program Novinářská cena hospodařil?

 928 789 Kč vyplacené nadační příspěvky

 274 949 Kč odměny vítězům soutěžních kategorií

 30 366 Kč vlastní projekty

 655 714 Kč ostatní náklady (rozvoj a správa programu)

 1 889 818 Kč celkové náklady programu

„Etablování žurnalistiky řešení 
(Solutions Journalism)  

v České republice jako způsobu 
novinářské práce je jedním z 

našich dlouhodobých cílů. Mimo 
jiné se tím posiluje  

v lidech vědomí, že hybatelem 
společensky prospěšných změn 
na místní i globální úrovni může 

být potenciálně každý z nás.“

Ondřej Liška
ředitel Ashoky Česká republika
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Naším cílem je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti. V uplynulém roce se 
vlivem politických událostí dostalo právě toto téma do popředí veřejné diskuze. 
Každodenním životem hýbou staré i nové otázky – chceme patřit víc na Západ, 
nebo na Východ? Můžeme věřit médiím? A politikům? Máme přijímat migranty, 
nebo raději zavřít hranice? A co by to pro nás znamenalo? Pokoušíme se hledat 

odpovědi skrze program Nenápadný půvab demokracie. Zaměřujeme se v něm na 
migraci a uprchlictví a vliv Ruska na podobu veřejné debaty u nás.

NENÁPADNÝ PŮVAB 
DEMOKRACIE 
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Ruský vliv ve 
veřejném prostoru
Post-pravdivý rok

Rok 2016 byl pro problematiku ruského vlivu 
klíčový nejen v České republice, ale i ve světě. 
Z relativně okrajového tématu se zejména 
v druhé polovině roku kvůli Brexitu a zvolení 
Donalda Trumpa stalo téma objevující se na 
prvních stránkách světových novin. Slovní 
spojení post-pravdivý (někdy také post-faktic-
ký) se podle Oxford Dictionary stalo slovem 
roku 2016. Česká republika na základě Auditu 
národní bezpečnosti odpověděla této hroz-
bě vznikem nového Centra proti terorismu 
a hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra 
ČR, které se okamžitě stalo terčem kritiky 
prezidenta Miloše Zemana.

Odhady o počtech dezinformačních webů 
v České republice se různí, jisté je, že jsou jich 
desítky. Nenabízí však alternativní náhled na 
fakta, nýbrž směs polopravd, hoaxů a bulvár-
ních titulků, zajišťujících jejich popularitu 
na sociálních sítích. Často jsou tato média 
klasifikována jako prokremelská kvůli jejich 
nekritickému přejímání doktríny ruské vlády 
v geopolitických otázkách.

Snažíme se přiblížit fungování dezinfor-
mačních médií širší veřejnosti a upozornit na 
rizika spojená s jejich působením ve veřejném 
prostoru. Neméně důležité jsou pro nás i tra-
diční oblasti zájmů Kremlu (jako je byznys), 
které jsou v současnosti poněkud opomíjeny.

V jednotě je síla

Zatímco dezinformační weby mezi sebou často 
sdílejí obsah a díky jazykové blízkosti i snadno 
překračují česko-slovenskou hranici, na opač-
ném břehu je spolupráce spíše výjimkou. Jako 
hlavní úlohu Nadace OSF jsme si proto stano-
vili hledání a rozvoj spolupráce lidí z různých 
oborů, kteří na rizika ruského vlivu upozorňu-
jí. Náš projekt stojí na třech pilířích – podpo-
rujeme novináře, akademiky a neziskovky.

V roce 2016 jsme zahájili přeshraniční 
projekt zaměřený na podporu synergií mezi 
českými a slovenskými aktéry, kteří ruský 
vliv mapují. Zatímco na Slovensku již ně-
jakou dobu funguje Slovenské fórum proti 
propagandě, v České republice byly doposud 
snahy jednotlivých aktivistů a organizací spíše 
roztříštěné a nekoordinované.

Proto jsme v říjnu uspořádali první ze série 
kulatých stolů, kde měli účastníci možnost se-

známit se s činností ostatních a nalézt možné 
oblasti zapojení a propojení.

Neovlivní

Pokračoval mimořádný grant správní rady 
Nadace OSF udělený v předchozím roce 
redakci portálu Neovlivní. Ruská stopa je 
databáze, která popisuje ruský vliv v různých 
sférách – od politiky přes média. S ohledem na 
skutečnost, že Rusové jsou druhým nejčastěj-
ším vlastníkem českých firem, redakční tým 
zpracoval přehled ruského byznysu ve všech 
čtrnácti krajích.

Neovlivní identifikovali i 29 prokremel-
ských médií aktivních na domácí scéně. 
Z desítek tzv. dezinformačních webů jako 
nejvýraznější hráč vystupují Parlamentní 
listy, které zároveň slouží jako portál pro další 
média (např. Protiproud, Eurabia atd.). Parla-
mentní listy jsou v současnosti osmý nejčte-
nější zpravodajský server v ČR. Do pozornosti 
médií se dostaly zejména díky placeným PR 
článkům hejtmana Michala Haška, ale i dalších 
institucí, jako je Hlavní město Praha, VZP či 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které však 
nebyly označeny jako inzerce.

Prague Security Studies Institute

V květnu jsme byli partnerem kulatého stolu 
Prague Security Studies Institute se zaměře-
ním na ruskou propagandu na Ukrajině.

„Autoritatívne štáty ako Rusko, 
Čína, ale aj populistické  

a extrémistické zoskupenia  
v Čechách a na Slovensku sa 
snažia využívať slabé miesta 
spoločnosti a jej inštitúcií na 

presadzovanie vlastných záujmov. 
Ak sa chceme týmto neliberálnym 

a netolerantným tendenciám 
ubrániť, potrebujeme porozumieť 
nielen vlastným nedostatkom, ale 
aj sofistikovanosti jednotlivých 

nástrojov a ich vplyve na 
spoločnosť.“

29 
prokremelských médií aktivních na domácí scéně

Ivana Smoleňová,
Prague Security Studies Institute

ac24.cz aeronet.cz artěk borrea.eu bezpolitickekorektnosti.cz 
czech free press euportal eurodenik.cz euserver freeglobe  

hlas ruska/sputnik isstras.eu/cs lajkit.cz nwoo.org  
orgonet – orgo-net.blogspot.cz osud.cz parlamentnilisty.cz 

protiproud rukojmí.cz skrytápravda.cz smartnews.cz stalo-se.cz 
svetkolemnas.info svobodnenoviny.eu teplický kurýr vinegret.cz 

vlasteneckénoviny.cz  youth time magazine zvedavec.org 

Capacity-building

Na podzim jsme vyhlásili uzavřenou grantovou 
výzvu určenou pro předem vytipované ana-
lytické organizace, kterým jsme chtěli zlepšit 
podmínky pro práci (tzv. capacity-building).
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Jsme to my
Migrační krize

Tolik obávaná uprchlická vlna se nakonec přes 
Českou republiku nepřehnala. Uzavření do-
hody mezi Evropskou unií a Tureckem snížilo 
počet příchozích na zhruba čtvrtinu oproti 
předchozímu roku, česká detenční centra zejí 
prázdnotou. Přesto se rozhodně nedá říct, že 
by tzv. uprchlická krize skončila – v Srbsku 
a v Řecku stále v poměrně zoufalých podmín-
kách přežívají desetitisíce lidí v legálním vzdu-
choprázdnu. Většina navrhovaných opatření 
(jako třeba kvóty nebo relokační mechanis-
mus) příliš nefungují – mimo jiné také proto, 
že je země Visegrádské čtyřky včetně České 
republiky bojkotují.

My jsme se proto zaměřili na podobu de-
baty o migraci u nás. Jak to vidí čeští občané? 
Čeho se bojí a co naopak vítají? Jsou pro nás 
důležitější bezpečnostní, nebo humanitární 
otázky?

V platformě Jsme to my se snažíme 
zkoumat, síťovat, nabízet informace a ptát 
se. Na webové a facebookové stránce najdete 
zajímavé akce k tématu migrace a uprchlictví, 
kulturní i vzdělávací, nebo si můžete najít, 
která organizace nabízí vzdělávací materiály 
pro školy. Platforma je otevřená všem – i těm 
(a možná především těm), kteří s námi nesou-
hlasí. Výměna názorů a otevřená, fakty podlo-
žená diskuze je pro nás to nejdůležitější.

V rámci platformy se také věnujeme 
mediál nímu obrazu migrace. Pracujeme jak 
s novináři, pro které pořádáme akce a nabízí-
me jim informační servis, tak se samotnými 
odborníky, neziskovými organizacemi i dob-
rovolníky, kterým pomáháme zlepšovat jejich 
komunikační a mediální dovednosti. V roce 
2016 jsme uspořádali tiskovou konferenci 
a třídenní školení pro neziskový sektor.

Podporujeme všechny, kteří mají zájem se 
sami do diskuze aktivně zapojit – pořádáme 
akce, setkání a školení. Vydali jsme Příruč-
ku pro pořadatele debat o migraci, ve které 
najdete přehledný návod, kontakty a tipy na 
zajímavé informační zdroje i doporučení vy-
cházející z našich dlouholetých zkušeností.

V roce 2016 jsme pracovali na šesti krát-
kých dokumentárních spotech, které mapují 
názory českých občanů na téma migrace 
a uprchlictví. Ptáme se – co byste v situaci 
uprchlíků dělali vy? Nechybí známé tváře 
i trocha humoru. Do éteru je vypustíme v roce 
2017. Těšte se.

S kým spolupracujeme?

Platforma Jsme to my sdružuje organizace, jed-
notlivce, dobrovolníky, akademiky, odborníky 
z praxe i nadšence pro teorii – jsme otevření 
všem. Naši dva hlavní partneři, se kterými jsme 
v roce 2016 spolupracovali, jsou Konsorcium 
nevládních organizací pracujících s migranty, 
které sdružuje většinu neziskových organizací 
zabývajících se tímto tématem u nás, a Sdru-
žení pro integraci a migraci (SIMI) – jedna 
z nejstarších a největších českých neziskových 
organizací, která poskytuje právní a sociál-
ní poradenství migrantům. S Konsorciem 
jsme pracovali hlavně na mediálním obrazu 
a kontaktu s novináři. U SIMI jsme využili 
jejich dlouholetou zkušenost s interkulturní 
komunikací a pořádáním akcí a zaměřili jsme 
se společně na podporu diskuzí na různých 
místech ČR. Odborníci ze SIMI chodí do škol, 
jezdí do regionů, diskutují s lidmi všeho věku 
i se samotnými migranty. Chcete se do diskuze 
zapojit také? Stačí se ozvat.

„Platforma Jsme to my poskytuje 
prostor k setkávání lidí, kteří se 
chtějí objektivně bavit o migraci. 
Neodmítáme zde žádné názory. 
Hledáme české osobnosti, které 
by se dokázaly zapojit. Věřím, 

že je to něco, co by mohlo lidem 
pomoci se zorientovat, a že 

tak můžeme posunout diskuzi 
o migraci v České republice na 
rozumnou a faktickou úroveň.“

19
akcí pod záštitou platformy  

Jsme to my

Magda Faltová
právnička, ředitelka Sdružení pro 

integraci a migraci

www.jsmetomy.cz

jedeme v tom společně

700
návštěvníků našich akcí z řad 

studentů, žáků, učitelů, policistů, 
novinářů i migrantů samotných
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Možná přijde  
i Tonda Blaník
Jak v lidech roste nedůvěra k politikům a ve-
řejným institucím, narůstá zároveň bezmezná 
víra voličů v „nepolitiky“. Jsme svědky vzestupu 
oligarchů, kteří kontrolují úřady, firmy i média 
a představují tak jasný střet zájmů. Proto jsme 
se rozhodli netradiční formou – „politicky ne-
korektní“ late night show – poukázat na jevy, 
které ohrožují českou demokracii, a podpořit 
ty, kteří proti těmto hrozbám vystupují.

Ve spolupráci s DVTV a satirickým seriálem 
Kancelář Blaník jsme do šesti měst přivezli 
pořad Možná přijde i Tonda Blaník, který mo-
derovali Daniela Drtinová, Martin Veselovský 
a Filip Horký. Naší show se jako diskutující 
zúčastnili mezi jinými novinářky a novináři 
Sabina Slonková, Janek Kroupa, Jindřich Šídlo 
a Marek Wollner, politici a političky Miroslava 
Němcová, Jiří Pospíšil, Martin Hausenblass, 
Matěj Hollan a Robert Kotzian, rektor Mikuláš 
Bek, scenárista Tomáš Hodan a spolu s nimi 
lidé, kterým není lhostejné jejich okolí – Boris 
Rudý, Zuzana Candigliota, Kateřina Chalašová, 
Lenka Černá, Marie Kinský, Radek Bukáček 
a mnozí další. Naše večery osvětlily největší 
regionální kauzy a zákulisí lobbingu, ale chtěli 
jsme také ukázat problémy, s nimiž se česká 
demokracie potýká a kterým lze s určitou 
dávkou občanského nasazení čelit.

#hodinavolby
Volební speciál před krajskými 
volbami 2016

Jak dlouho se rozmýšlíte, komu to hodíte? 
To byla otázka, kterou jsme si položili před 
krajskými volbami na podzim 2016. A proto-
že spolupracujeme s mnoha organizacemi, 
které bedlivě sledují činnosti českých politiků, 
rozhodli jsme se vytvořit rozcestník, na kterém 
nabídneme všechny sebrané informace pře-
hledně na jednom místě.

Jak si vedou jednotlivé kraje v hospodaření, 
jak často konkrétní politici uvádějí nepravdi-
vé informace, co obsahují volební programy, 
která strana se nejvíc shodne s vašimi názory – 
to vše jsme ve spolupráci s partnery umístili 
na web www.hodinavolby.cz a sociální sítě 
s hashtagem #hodinavolby.

Chtěli jsme, aby si voliči mohli ověřit tvrze-
ní z kampaní a předvolebních programů, zjistit 
důvěryhodnost politiků a podívat se na jejich 
dosavadní výsledky – a potom se rozhodnout 
zodpovědně a informovaně. Kromě voličů jsme 
cílili také na novináře, kterým jsme poskytli 
informační servis.

FIRMY:
Newton Media

INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI:
Velvyslanectví Spojených států amerických 
v Praze, Nadace České spořitelny, Nadační 
fond rodiny Orlických, Open Society Foun-
dations

Mediální analýza
Kromě rozhlasu a televize nepodléhají v obdo-
bí voleb všechna ostatní média žádné regulaci. 
Se vzrůstajícím propojováním politické a me-
diální moci vyvstala potřeba zabývat se jejich 
politickou nestranností a vyvážeností. Samo-
statnou součástí volebního speciálu byla proto 
i mediální analýza, která mapovala a hodnotila 
pokrytí volební kampaně v tištěných a online 
médiích.

Naše analýza ukázala, že předvolební zpra-
vodajství bylo výrazně prezentováno jako boj 
ANO versus ČSSD, personifikovaný soubojem 
Andreje Babiše s Bohuslavem Sobotkou. ANO 
a ČSSD byly nejčastěji zmiňovanými politický-
mi stranami, přičemž nejvíce zmiňovaným po-
litikem byl Andrej Babiš, následovaný Milošem 
Zemanem a Bohuslavem Sobotkou.

Jak program Nenápadný půvab demokracie hospodařil?

 0 Kč vyplacené nadační příspěvky

 1 752 141 Kč vlastní projekty

 136 121 Kč ostatní náklady (rozvoj a správa programu)

 1 888 262 Kč celkové náklady programu

Kdo nám fandí?

http://www.hodinavolby.cz
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Bez silných komunit to nepůjde. Proto Nadační fond Hyundai 
naším prostřednictvím už deset let podporuje komunitní projekty 

realizované zejména v bývalých okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín 
a v oblasti Karviné. Podpořené aktivity se věnují jak ochraně  

a zlepšení životního prostředí, tak transparentnosti veřejné správy 
či přístupu veřejnosti k rozhodování.

NADAČNÍ FOND HYUNDAI
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Nadační fond Hyundai byl založen v roce 2007 
dohodou uzavřenou mezi společností Hyundai 
Motor Manufacturing Czech, Moravsko-
slezským krajem, Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR, agenturou CzechInvest a ob-
čanskými sdruženími Ekologický právní servis 
(dnes Frank Bold), Půda pro život, Děti Země 
a Beskydčan. Fond má k dispozici celkem 
20 miliónů korun. Ke konci roku 2016 jsme 
z jeho prostředků rozdělili již přes 12  miliónů 
korun. Od vzniku fondu administrujeme jed-
notlivá otevřená grantová kola, komunikujeme 
s příjemci podpory a snažíme se medializací 
o šíření povědomí o podpořených organizacích 
v regionech.

Jak jsme rozdělovali 
peníze v roce 2016
Výzvu pro předkládání projektových žádostí 
jsme otevřeli v březnu 2016. Hodnoticí komise 
vybrala 15 projektů, které získaly podporu 
v celkové částce 1  116  800 korun.

Veřejné WC pro Chatu Prašivá

Chata Prašivá pracuje na vybudování veřej-
ného WC, které díky využití dešťové vody 
a starých nádrží bude ekologické a odlehčí tím 
stávající kapacitu WC v prostorách chaty. Do 
výkopových prací pro novou kanalizaci se za-
pojila celá řada dobrovolníků a horských nad-
šenců. Jsou mezi nimi členové Klubu turistů, 
mnohé práce kolem renovace chaty zastanou 

firemní dobrovolníci různých společností, ale 
také nadšenci ze zahraničí, kteří do Beskyd 
přijeli na mezinárodní dobrovolnický projekt.

Vzkříšení folklorní tradice v obci 
Janovice

Po původním souboru Ondráš z Janovic se 
dochovaly jen zápisy z kronik či plakáty pořá-
daných slavností. Bohužel zde tradice zanikla. 
Až letos na jaře se místní mladí lidé rozhodli 
pátrat v historii a soubor obnovit. Sbírali vzpo-
mínky lidí, pátrali po hudebních materiálech, 
studovali původní choreografie, shromažďovali 
dokumentaci, studovali původní krojovou 
výzdobu. Vše se začalo znovu rodit. Vzkříšení 
souboru a aktivní spolupráce místních občanů 
potvrzuje, že folklorní tradici v obci Janovice se 
podařilo oživit.

Duše přírody, ZŠ Dobrá

ZŠ Dobrá se dlouhodobě snaží podporovat ko-
munitní činnost v obci. V současném projektu 
nabízí trávení volného času celým rodinám, 
nejen dětem. Každé dva měsíce připravují pro 
děti, rodiče i prarodiče rukodělné aktivity, jako 
je práce s keramikou, hlínou, šperky, textilem, 
přírodninami a dalšími materiály. Děti jsou 
v kolektivu svých kamarádů, ale hlavně rodiče 
a prarodiče se vzájemně poznávají a mají tak 
příležitost se více seznámit se samotnou ško-
lou, jejím prostředím a vnímat její atmosféru.

Jak program Nadační fond Hyundai hospodařil?

 1 171 000 Kč vyplacené nadační příspěvky

 0 Kč vlastní projekty

 75 946 Kč ostatní náklady (rozvoj a správa programu)

 1 246 946 Kč celkové náklady programu

Kdo nám fandí?

INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI:
Nadační fond Hyundai

12 000 000 
korun rozděleno 
od roku 2007

15 
projektů podpořeno celkovou 

částkou

1 116 800 
korun
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Nadace Open Society Fund Praha vznikla v roce 1992 a po dvacet let byla 
součástí mezinárodní sítě Open Society Foundations. Po celém světě ale 

existují země, které potřebují pomoc 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. Přesto pro 
nás zůstávají vazby na síť Open Society Fund důležitým zdrojem příjmů, 

udržujeme si je 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.

JAK ZÍSKÁVÁME PROSTŘEDKY
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Proč se s námi vyplatí 
spolupracovat
Vedle poskytování finanční podpory organiza-
cím je důležitou součástí naší práce koordi-
nace společného postupu. Věříme totiž, že je 
lepší učit se od sebe navzájem než objevovat 
Ameriku. Chceme, aby organizace zbytečně 
netříštily síly, aby se jejich aktivity nepřekrý-
valy, ale aby naopak spolupracovaly, hledaly 
společná řešení, inspirovaly se a učily z chyb. 
Pokud se na neúspěch díváme jako na příleži-
tost, může nás posílit.

 Naší zásadní výhodou je dvacet pět let 
zkušeností s českou neziskovou sférou. 
Známe většinu významných hráčů, s velkou 
částí z nich jsme aktivně spolupracovali. Pro 
neziskové organizace nejsme konkurencí, ale 
hybatelem věcí a garantem zodpovědného 
přístupu, který reaguje na aktuální dění v naší 
společnosti. Pro dárce zase není Nadace OSF 
jen prostředníkem v přerozdělování peněz ve 
formě grantů, ale také zárukou smysluplného, 
efektivního a komplexního postupu při řešení 
určitého problému.

„Považuji aktivity Fondu Otakara Motejla na poli otevřených dat za 
praktickou a nenásilnou cestu, jak udělat z něčeho před pár lety 

neuvěřitelného všední věc. Ještě nedávno nebylo běžné, že by data 
veřejné správy a samosprávy byla veřejně dostupná. Přitom jde  

o peníze a informace nás všech. A protože tohle byla jedna z anomálií 
české demokracie, rozhodli jsme se FOM podpořit. Přímé posílení 

našeho podnikání za to neočekávám, celospolečenskou změnu ano. 
Ve státní správě si dnes už málokdo dovolí vysloveně předražovat 
zakázky. Ještě je před námi rozbití všelijakých ‚pseudomonopolů‘ 

díky uzavřenosti dodaných SW řešení, která fakticky ‚zabetonovávají‘ 
dodavatele v jeho pozicích na dlouhé roky. I to se změní :-).“

Jaroslav Řasa,
zakladatel a předseda představenstva společnosti ABRA Software

Tým Nadace OSF
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Naši dárci
NADACE A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FIREMNÍ DÁRCI

NORSKÉ FONDY

NEFINANČNÍ DARY

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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PARTNEŘI AKCÍ A PROJEKTŮ

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Dodavatelé služeb za zvýhodněnou cenu
Martin Málek
Vlasta Kubínová 

Stážisté/dobrovolníci
Eva Železná
Jonáš Syrovátka

Dárci
Jan Barta
Robert Basch
Vojtěch Beran
Matěj Damborský
Tereza Halbrštátová
Pavel Hejsek
Martin Jahoda
Karel Janeček
Martin Jung

Jan Kolář
Martin Král
Lucie Laštíková
Petr Mack
Zuzana Manninen
Viliam Masaryk
Hana Matoušová
Martina Neuvaldová
Tomáš Novotný
Pavel Přikryl

Alfred Richter
František Roztočil
František Řezáč
Vít Skřebský
Jakub Stránský
Kristina Studená
Petr Svatoš
Kristýna Vojtíšková
Přemysl Zelenka
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Finanční zpráva Nadace Open 
Society Fund Praha za rok 2016

Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků, které Nadace OSF udělila 
rozhodnutím správní rady a vyplatila v roce 2016, včetně vyplacených závazků z let 

předchozích. Kompletní účetní závěrka skládající se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty 
a přílohy k účetní závěrce je součástí rozšířené verze výroční zprávy,  

která je k dispozici na stránkách www.osf.cz.

STRUKTURA MAJETKU NADACE OSF

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

Dům čp. 197 A9 s pozemkem č.p. 750, zapsaný na LV č.1262 pro k.ú. Žižkov 48 000 000,00 Kč

Podílové listy v Balancovaném fondu nadací – počet kusů 16 744 228

Podílové listy v Růstovém fondu nadací – počet kusů 37 557 512

Podílové listy Český fond půdy  Class A – počet kusů 15 505

Hodnota podílových listů v Balancovaném fondu nadací k 31. 12. 2016* 16 940 135,57 Kč

Hodnota podílových listů v Růstovém fondu nadací k 31. 12. 2016* 37 016 683,83 Kč

Hodnota  podílových listů Český fond půdy 20 077 999,74 Kč

OSTATNÍ MAJETEK NEZAPSANÝ V NADAČNÍ JISTINĚ 
Hodnota podílových listů k 31. 12. 2016 5 749 479,86 Kč

VÝNOSY K 31. 12. 2016 CELKEM 

Výnosy z nadační jistiny 2 597 734,05 Kč

Výnosy z podílových listů 128 920,17 Kč

Tržby vlastní činnost 363 332,38 Kč

Úroky 51 904,26 Kč

Kurzové zisky 219 594,83 Kč

Přijaté příspěvky 14 066 041,71 Kč

Provozní dotace 3 649 831,19 Kč

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 20 500 000,39 Kč

Ostatní (čerpání fondů, přijaté příspěvky, dary) 64 161,00 Kč

Stav k 31. 12. 2016 na účtech 73 049 478,38 Kč

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

Majetek zapsaný v nadační jistině představuje hodnotu 101 743 649 Kč, 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. Výnosy budou použity na vlastní projekty nebo nadační příspěvky v letech následujících. O konkrétním využití výno-
sů z nadační jistiny vždy rozhoduje správní rada Nadace OSF. 
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NÁKLADY NADACE OSF + NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2016

PŘÍJMY NADACE OSF V ROCE 2016

VLASTNÍ ČINNOST NADACE OSF 
(realizace vlastních projektů a rozvoj Nadace OSF)

PR a komunikace 577 679,00 Kč

Fundraising 1 057 148,00 Kč

Vlastní projekty 14 702 576,00 Kč

Celkem vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF 16 337 403,00 Kč

SPRÁVA NADACE OSF 
Spotřeba 60 525,00 Kč

Služby 1 041 509,00 Kč

Osobní náklady 1 585 383,00 Kč

Ostatní 216 150,00 Kč

Správa Nadace OSF celkem 2 903 567,00 Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Nadační příspěvky udělené v roce 2016 8 379 733,00 Kč

Z toho vyplacené nadační příspěvky 5 806 738,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 52 880 606,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 58 687 344,00 Kč

Prodané cenné papíry a podíly včetně poplatku 21 368 973,00 Kč

Celkové náklady Nadace OSF v roce 2016 + vyplacené nadační příspěvky 99 297 287,00 Kč

České a zahraniční nadace a neziskové organizace 10 401 876,69 Kč

Firemní dárci 3 682 669,00 Kč

Individuální dárci 1 234 556,87 Kč

Norské fondy 2 001 325,00 Kč

Příjmy z nadační jistiny 2 905 484,14 Kč

Ostatní příjmy (výnosy z vlastního majetku, tržby z vlastní činnosti, vratky grantů, úroky, kurzové rozdíly,  
odkup podílových listů atd.) 24 230 967,69 Kč

Celkové příjmy Nadace OSF v roce 2016 44 456 879,39 Kč
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DÁRCI NADACE OSF
TYP DÁRCE VÝŠE DARU ÚČEL DARU

ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ NADACE A NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE 10 401 876,69 Kč
Open Society Foundations 7 594 272,69 Kč Nadace OSF a její programy

Nadace Albatros 481 125,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty 

Nadační fond rodiny Orlických 100 000,00 Kč Zpráva o pokrytí volební kampaně v médiích 

Syndikát novinářů ČR 50 000,00 Kč Novinářská cena 

Ashoka 80 000,00 Kč Novinářská cena 

Velvyslanectví Spojených států amerických 1 159 689,00 Kč Nenápadný půvab demokracie  

Nadace České spořitelny 936 790,00 Kč Nenápadný půvab demokracie 

FIREMNÍ DÁRCI 3 682 669,00 Kč
Nadační fond Hyundai 1 221 835,00 Kč Komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Google Czech Republic, s.r.o. 1 523 000,00 Kč Datová žurnalistika, Novinářská cena

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

Huawei Technologies 23 000,00 Kč Fond Otakara Motejla – Otevřená data   

CZ.NIC 300 000,00 Kč Fond Otakara Motejla – Otevřená data   

ABRA software 50 000,00 Kč Fond Otakara Motejla – Otevřená data   

Pioneer Aset Management 68 600,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro středoškolské studenty 

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

PRAM Consulting s.r.o. / Red Hat Czech, s.r.o. 150 000,00 Kč Fond Otakara Motejla – Otevřená data   

Lanos spol. s.r.o. 236 234,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro středoškolské studenty 

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI 1 234 556,87 Kč
Jan Barta 300 000,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty 

Karel Janeček 111 132,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty 

drobní individuální dárci 14 209,98 Kč Fond Otakara Motejla

drobní individuální dárci (Globalgiving Foundation) 27 148,89 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí 

drobní individuální dárci 39 016,00 Kč Klub Nadace OSF / Rozvoj nadace a jejích programů 

drobní individuální dárci 743 050,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Fond středoškolských stipendií 

NORSKÉ FONDY 2 001 325,00 Kč Dejme (že)nám šanci

Celkem 17 320 427,56 Kč

SPOLUPRÁCE 
Konrad-Adenauer-Stiftung – zastoupení v České republice 159 388,00 Kč Novinářská cena 

Hub, s.r.o. 44 431,00 Kč Fond Otakara Motejla – Otevřená data 

VĚCNÉ A NEFINANČNÍ DARY, SLUŽBY ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
KPMG Česká republika, s.r.o. 7 500,00 Kč 5 kusů notebooků

Lagardere Active ČR, a.s. 300 000,00 Kč reklamní plnění 

Nadace Neziskovky.cz 6 667,00 Kč účast na CEE Fundraising Conference 

PARTNEŘI 
Microsoft Česká republika Fond Otakara Motejla – Otevřená data 
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CELKOVÉ NÁKLADY FONDU OTAKARA MOTEJLA + NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 3 205 098,00 Kč

VLASTNÍ PROJEKTY   

Otevřená data 1 522 847,00 Kč

Ostatní náklady (rozvoj a správa programu) 423 354,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 1 946 201,00 Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Nadační příspěvky udělené v roce 2016 899 749,00 Kč

Z toho bylo vyplaceno 849 749,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 409 148,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 1 258 897,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY

Vlastní zdroje OSF (výnosy z nadačního jmění), CEE Trust
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Frank Bold Society Rekonstrukce státu 399 749,00 Kč 399 749,00 Kč

KohoVolit.eu Volební kalkulačka pro krajské a senátní volby 2016 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Oživení Hodnocení transparentnosti krajů 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč

Celkem 899 749,00 Kč 849 749,00 Kč

VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

Iuridicum Remedium, o. s. Využití licencí Creative Commons při otevírání radnic 80 988,00 Kč

Krajské protikorupční pracoviště, o. p. s. Zapojení veřejnosti do komunikace s libereckou radnicí 28 700,00 Kč

Krkonošská Poradenská a informační, o. p. s. Brána pro zapojení do veřejného života 6 064,00 Kč

Lisý Marek Naše školy 10 000,00 Kč

Nesehnutí Brno Brno participativně 14 778,00 Kč

Občanské sdružení Písecký svět, o. s. Know-how pro aktivní občany 99 216,00 Kč

Pražské fórum Pražská platforma 30 000,00 Kč

Svoboda Lukáš Rozšíření portálu Otevřené Brno 40 000,00 Kč

Zelený kruh Chceme být slyšet 49 402,00 Kč

Žijeme Žďárem Živé ProStory 50 000,00 Kč

Celkem 409 148,00 Kč

Fond Otakara Motejla
NÁKLADY JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ NADACE OSF
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Vzdělávání dětí a mladých lidí
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ + NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 9 023 558,00 Kč

VLASTNÍ PROJEKTY

Vlastní projekty 5 109 033,00 Kč

Rozvoj a správa programu (včetně administrace nadačních příspěvků) 1 071 602,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 6 180 635,00 Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY (VČETNĚ STIPENDIÍ)

Nadační příspěvky udělené v roce 2016 3 960 069,00 Kč

Z toho vyplaceno 2 290 983,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 551 940,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 2 842 923,00 Kč

ROVNÉ ŠANCE NA VZDĚLÁNÍ
PROJEKTY NA PODPORU VČASNÉ PÉČE 
Celkové náklady na projekty na podporu včasné péče + nadační příspěvky 2 154 338,00 Kč

VLASTNÍ PROJEKTY 

Včasná péče v sociálně vyloučených lokalitách 1 073 018,00 Kč

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

Celkové náklady na vlastní projekty 1 073 018,00 Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 

Nadační příspěvky udělené v roce 2016 1 333 546,00 Kč

Z toho vyplaceno 1 081 320,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 1 081 320,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY 

Dárci: Open Society Foundations
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

IQ Roma servis, o. s. Romští rodiče pro inkluzi 801 320,00 Kč 801 320,00 Kč

Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská, p. o. Za vzděláním společně 330 236,00 Kč 170 000,00 Kč

Mateřská škola Ostrava, Špálova, p. o Pojďte mezi nás 201 990,00 Kč 110 000,00 Kč

Celkem 1 333 546,00 Kč 1 081 320,00 Kč

PROJEKTY PODPORUJÍCÍ ROZVOJ INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Celkové náklady na projekty podporující rozvoj inkluzivního vzdělávání + nadační příspěvky 3 009 388,00 Kč

VLASTNÍ PROJEKTY

Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání v ČR 2 282 388,00 Kč

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

Celkové náklady na vlastní projekty 2 282 388,00 Kč
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 

Nadační příspěvky udělené v roce 2016 627 000,00 Kč

Z toho vyplaceno 627 000,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 100 000,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 727 000,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY

Dárci: Open Society Foundations
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

EDUin, o. p. s. Mediální a informační práce, koordinační skupina 522 000,00 Kč 522 000,00 Kč

Liga komunitních škol, z. u. Studijní návštěva škol ve Vídni 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč

Celkem 627 000,00 Kč 627 000,00 Kč

VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

EDUin, o. p. s. Města vzdělávání – Chomutov 100 000,00 Kč

Celkem 100 000,00 Kč

PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA PROSAZENÍ SYSTÉMOVÝCH ZMĚN V ČR 
Celkové náklady na projekty zaměřené na prosazení systémových změn v ČR + nadační příspěvky 2 257 660,00 Kč

VLASTNÍ PROJEKTY

Pracujeme na systémových změnách 751 994,00 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 826 666,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 1 578 660,00 Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Nadační příspěvky udělené v roce 2016 339 000,00 Kč

Z toho vyplaceno 339 000,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 340 000,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 679 000,00 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.

Podpora objektivního informování o inkluzivním 
vzdělávání (nejen) v médiích 

339 000,00 Kč 339 000,00 Kč

Celkem 339 000,00 Kč 339 000,00 Kč

VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

Česká odborná společnost pro inkluzivní  
vzdělávání, o. s.

Institucionální podpora České odborné společnosti pro inkluzivní 
vzdělávání

340 000,00 Kč

Celkem 340 000,00 Kč
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Moudrý Milan, Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Taft School, USA; Milan Horn, 
Gymnázium Arabská, Praha, Christ School, USA; Kuncová Anežka, Klvaňovo 
gymnázium, Kyjov, Phillips Academy Andover, USA; Kvasničková Barbora, 
Gymnázium Jana Nerudy, Praha, Tower Hill School, USA; Szücs Matyáš, 
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Alexander Dawson School, 
USA; Brabencová Alena, Gymnázium Mimoň, Reddam House, Velká Británie; 
Fikarová Natálie, Gymnázium Pelhřimov, West Buckland School, Velká Británie; 
Knoblochová Mariana, Gymnázium Nový Bydžov, St. Catherine‘s School, 
Bramley, Velká Británie; Matějková Marie, Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná 
Hora, Seaford College, Velká Británie; Tričkov Daniel, Gymnázium Jana Keplera, 
Praha, Chigwell School, Velká Británie; Brabcová Anna, Gymnázium Nad Alejí, 
Praha, Dollar Academy, Velká Británie; Holubová Tereza, PORG, Praha, Royal 
Alexandra and Albert School, Velká Británie; Kuchařová Anna, Gymnázium 

Jiřího Ortena, Kutná Hora, Reddam House, Velká Británie; Procházková Daniela, 
Gymnázium Nad Alejí, Praha, Royal Alexandra and Albert School; Škarková 
Kateřina, Rakouské gymnázium, Praha, Wymondham College, Velká Británie; 
Vidurová Tereza, První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové, Reddam 
House, Velká Británie; Vincenová Lenka, Gymnázium Olomoc-Hejčín, Dollar 
Academy, Velká Británie; Lejsková Barbora, Gymnázium Jablonec nad Nisou, Ben 
Franklin Transatlantic Fellows Program, Wake Forest University, USA. 

Stipendium na pokrytí školného 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.

PODPORA MLADÝCH LIDÍ
STIPENDIA PRO ROMSKÉ STUDENTY  
Celkové náklady na stipendia pro romské studenty + nadační příspěvky 492 799,00 Kč

VLASTNÍ PROJEKTY

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 137 196,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 137 196,00 Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY NA PODPORU STUDIA (STIPENDIA)

Z toho vyplaceno 243 663,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 111 940,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 355 603,00 Kč

DÁRCI: JAN BARTA, NADACE ALBATROS, KAREL JANEČEK 
STIPENDISTA PŘIJÍMACÍ ŠKOLA   UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Beňáková Andrea Univerzita Palackého v Olomouci 69 900,00 Kč 19 959,00 Kč

Gáborová Marta Univerzita Jana Amose Komenského v Praze 81 500,00 Kč 29 000,00 Kč

Trejtnarová Adriana Česká zemědělská univerzita  v Praze 75 500,00 Kč 22 610,00 Kč

Rakáš Ladislav Mendelova univerzita v Brně 81 500,00 Kč 24 554,00 Kč

Maková Denisa Univerzita Jana Amose Komenského v Praze 81 500,00 Kč 31 980,00 Kč

Dudi Martin Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 53 490,00 Kč 13 016,00 Kč

Suchá Aneta Masarykova univerzita v Brně 66 500,00 Kč 18 000,00 Kč

Surmajová Melinda Vysoká škola finanční a správní v Praze 74 500,00 Kč 58 000,00 Kč

Olah Robert Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n./Labem 74 500,00 Kč 26 544,00 Kč

Celkem 658 890,00 Kč 243 663,00 Kč

VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH 
STIPENDISTA PŘIJÍMACÍ ŠKOLA   VYPLACENÁ  ČÁSTKA 

Beňáková Andrea Univerzita Palackého v Olomouci 10 750,00 Kč

Gáborová Marta Univerzita Jana Amose Komenského v Praze 34 400,00 Kč

Sivák Filip České vysoké učení technické v Praze 36 670,00 Kč

Trejtnarová Adriana Česká zemědělská univerzita v Praze 30 120,00 Kč

Celkem 111 940,00 Kč

STIPENDIA PRO STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY
Stipendia pro středoškolské studenty  1 001 633,00 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 107 740,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 1 109 373,00 Kč
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Dejme (že)nám šanci
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI + NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 56 136 238,00 Kč

VLASTNÍ PROJEKTY

Ostatní náklady programu (rozvoj a správa programu) 3 650 503,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 3 650 503,00 Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 

Nadační příspěvky udělené v roce 2016 1 474 326,00 Kč

Z toho vyplaceno 755 217,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 51 730 518,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 52 485 735,00 Kč

UPLATŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ  
A PODPORA SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA 
VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH 

Dárci: Norské fondy 2009–2014
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

Centrum Kašpar, o. s. Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství 579 090,00 Kč

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

476 388,00 Kč

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s. Rovné příležitosti žen migrantek 845 430,00 Kč

Nadace Partnerství Pidilidi v zemi OZ 216 973,00 Kč

Transparency International – Česká republika, o. p. s. Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce 345 509,00 Kč

Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko Miniškolka Emcéčko 104 110,00 Kč

Cesta domů, z. ú. Rozšíření služeb dětského centra Cestička 137 936,00 Kč

Genderové informační centrum NORA, o. p. s. Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů! 830 291,00 Kč

RC MUM z. s. Firemní péče o děti RC MUM 129 780,00 Kč

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

719 044,00 Kč

SLOVO 21, z. s. JILEHA 481 842,00 Kč

Spiralis Spektrum rozvoje žen 150 280,00 Kč

Civipolis, o. p. s. Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova 189 325,00 Kč

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

3 118 410,00 Kč

Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu. 1 957 512,00 Kč

Česká ženská lobby, o. s. Hájíme práva žen v České republice 1 193 107,00 Kč

Fórum 50 %, o. p. s. Ženy a muži v rovnováze 520 273,00 Kč

Gender Studies, o. p. s. Celoživotní ekonomické dopady mateřství 2 387 587,00 Kč

Lagardère Active ČR, a.s. Pro Fair Play 4 183 880,00 Kč

Sdružení pro integraci a migraci Ženy na vedlejší koleji (?) 1 710 065,00 Kč

Evropská kontaktní skupina Rovné příležitosti na každý den 503 318,00 Kč

Genderové informační centrum NORA, o. p. s. Hledejme společně novou cestu! 181 355,00 Kč

Kostka Krásná Lípa, p.o. Kompetence v kostce 354 722,00 Kč

Národní klastrová organizace Gender v inovacích – inovace v klastrech 98 542,00 Kč
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Nesehnutí Brno Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě 419 779,00 Kč

Otevřená společnost, o. p. s. Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách 257 199,00 Kč

Portus Prachatice, o.p.s Práce a děti pod jednou střechou 284 361,00 Kč

Ratolest Brno Příležitost pro matky na ubytovnách 269 917,00 Kč

Celkem 22 646 025,00 Kč

DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ NA POHLAVÍ 
VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH 

Dárci: Norské fondy 2009–2014
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

Respondeo, o. s. Stop domácímu násilí 538 272,00 Kč

ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy Stop násilí pro zdravotnictví 1 148 813,00 Kč

ROZKOŠ bez RIZIKA Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu 1 182 726,00 Kč

proFem, konzultační středisko pro ženské projekty Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví 1 597 315,00 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci Anna 85 902,00 Kč

THEIA – krizové centrum o. p. s. Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby 367 076,00 Kč

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

599 855,00 Kč

Arcidiecézní charita Praha Tváře lásky 461 402,00 Kč

Sdružení pro integraci a migraci Nebudu obětí! 380 094,00 Kč

Bílý kruh bezpečí, o. s. První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím 4 374 404,00 Kč

Sananim Drogové závislosti – násilníci a oběti 2 206 059,00 Kč

SPONDEA, o. p. s. Násilí věc (ne)veřejná 3 032 823,00 Kč

ACORUS, o. s. Tři pilíře bezpečí 641 772,00 Kč

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o. s. Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí 
prostřednictvím profesní specializace

421 190,00 Kč

Gender Studies, o. p. s. Stop kybernásilí na ženách a mužích 3 613 983,00 Kč

Jako doma – Homelike, o. p. s. Společně jako doma bez násilí 1 803 654,00 Kč

Persefona o. s. Z labyrintu násilí 4 012 000,00 Kč

Diecézní charita Brno Vaše šance 419 479,00 Kč

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

109 366,00 Kč

La Strada Česká republika, o. p. s. Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova 212,00 Kč

Labyrint Brno, o. s. L I V 127 840,00 Kč

Liga otevřených mužů Muži proti násilí na ženách a dětech 111 445,00 Kč

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

329 551,00 Kč

proFem – konzultační středisko pro ženské projekty AdvoCats for Women – právem proti násilí ženách 424 514,00 Kč

ROZKOŠ bez RIZIKA S tebou ne!  aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu 501 280,00 Kč

Thomayerova nemocnice Bezpečný domov 229 887,00 Kč

ŽIVOT 90 Podpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním 257 190,00 Kč

Celkem 28 978 104,00 Kč
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BILATERÁLNÍ FOND SPOLUPRÁCE 
Dárci: Norské fondy 2009–2014

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Fórum 50 %, o. p. s. Mezinárodní mentoringový program 130 470,00 Kč 43 410,00 Kč

Genderové informační centrum NORA, o. p. s. Zkušenosti s nerovným odměňováním v Norsku 77 000,00 Kč 77 000,00 Kč

Gender Studies, o. p. s. Za inspirací pro práci s mládeží: otevřít nové obzory 
genderově netradičních oborů

120 000,00 Kč 116 500,00 Kč

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s Gender v migraci – přenos zkušeností z Norska do 
České republiky 

120 343,00 Kč 96 632,00 Kč

Transparency International – Česká republika, o. p. s. U4 – studijní cesta do Norska 97 200,00 Kč 77 438,00 Kč

Arcidiecézní charita Praha Práce s filmem Zuřivec 109 540,00 Kč 0,00 Kč

Gender Studies, o. p. s. Gender mainstreaming v norské praxi 129 500,00 Kč 0,00 Kč

Jako doma – Homelike, o. p. s. Ženy bez domova se vzdělávají v oblasti násilí na 
ženách 

129 095,00 Kč 129 095,00 Kč

Liga otevřených mužů, z. s. Studijní cesta – školení školitelů s ATV 35 556,00 Kč 0,00 Kč

Persefona z. s. Norské cesty z labyrintu násilí 130 269,00 Kč 0,00 Kč

proFem, konzultační středisko pro ženské projekty, 
o. p. s.

Studijní cesta – Genderově podmíněné násilí 
z pohledu norských expertů a expertek

132 500,00 Kč 131 968,00 Kč

Spondea, o. p. s. Studijní cesta ATV – BF 64 250,00 Kč 0,00 Kč

THEIA – krizové centrum, o. p. s. Školení školitelů s ATV 85 880,00 Kč 0,00 Kč

Thomayerova nemocnice Účast na školení školitelů s ATV 46 516,00 Kč 41 009,00 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci Prevence a řešení domácího násilí jako kompetence 
sociálních pracovníků

66 207,00 Kč 42 165,00 Kč

Celkem 1 474 326,00 Kč 755 217,00 Kč

VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH 
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

Bílý kruh bezpečí První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím 106 389,00 Kč

Celkem 106 389,00 Kč

Z Norských fondů jsou financovány programy ve 12 evropských zemích, které vstoupily do EU v roce 2004 a 2007. Norsko tak přispívá ke snižování 
sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Česká republika získá v tomto období z Norských fondů 70,4 milionů, 
z kterých je do roku 2016 financováno patnáct programů. Všechny musí respektovat lidská práva, řádnou správu finančních prostředků, udržitelný 
rozvoj a rovné příležitosti žen a mužů a vznikly na základě dohody České republiky a Norska.
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Nenápadný půvab demokracie
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU NENÁPADNÝ PŮVAB DEMOKRACIE + NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 1 888 262,00 Kč

VLASTNÍ PROJEKTY

Mediální analýza 95 125,00 Kč

Možná přijde i Tonda Blaník 440 458,00 Kč

Jsme to my 969 907,00 Kč

Ruský vliv ve veřejném prostoru 246 651,00 Kč

Ostatní náklady (Rozvoj a správa programu) 136 121,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 1 888 262,00 Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 

Nadační příspěvky udělené v roce 2016 0,00 Kč

Z toho vyplaceno 0,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 0,00 Kč

Novinářská cena
CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU NOVINÁŘSKÁ CENA + NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 1 889 818,00 Kč

VLASTNÍ PROJEKTY

Odměny vítězům soutěžních kategorií 274 949,00 Kč

Odměny porotcům 0,00 Kč

Datová žurnalistika 30 366,00 Kč

Ostatní náklady (Rozvoj a správa programu) 655 714,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty a ostatní činnost 961 029,00 Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 

Nadační příspěvky udělené v roce 2016 928 789,00 Kč

Z toho vyplaceno 928 789,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 928 789,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY

Dárci: Google Czech Republic, s.r.o., Newton Media, a.s.
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Centrul Pentru Jurnalism Independent (RO) Datová žurnalistika 298 707,00 Kč 298 707,00 Kč

Nadácia otvorenej společnosti (SR) Datová žurnalistika 630 080,00 Kč 630 080,00 Kč

Celkem 928 787,00 Kč 928 787,00 Kč
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CELKOVÉ NÁKLADY + NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 1 246 946,00 Kč

VLASTNÍ PROJEKTY

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 75 946,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 75 946,00 Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 

Nadační příspěvky udělené v roce 2016 1 116 800,00 Kč

Z toho vyplaceno 982 000,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 189 000,00 Kč

Nadační příspěvky vyplacené celkem 1 171 000,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY

Dárci: Nadační fond Hyundai
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU UDĚLENÁ ČÁSTKA VYPLACENÁ ČÁSTKA

Koliba Beskydy – zdroj práce a obživy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč

Trianon, z. s. Ekohraní 78 000,00 Kč 78 000,00 Kč

Prvočas, z. s. Vzkříšení folklórní tradice v obci Janovice 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Český Těšín Rozvíjíme dobrovolné hasiče! 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

ČSOP Bartošovice Kouzlo zapomenutého aneb učíme se od předků 102 800,00 Kč 60 000,00 Kč

Junák Frýdek-Místek Stavíme novou klubovnu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Trianon, z. s. Trianon jede! 131 000,00 Kč 131 000,00 Kč

Mobilní hospic Ondrášek Chceme dát více 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Purpura, o. s. Cesta ke Galerii Galaxie 99 000,00 Kč 99 000,00 Kč

Házíme lano, z. s. Fotbal jako prevence 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

KČT, odbor Beskydy Veřejné WC pro Chatu Prašivá 120 000,00 Kč 70 000,00 Kč

ČSOP Salamandr Morávka na suchu 102 000,00 Kč 60 000,00 Kč

Sdružení pro rozvoj třinecka a jablunkovska, z. s. Na perutích RAF 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Římskokatolická farnost Skalice Skalická zahrada to je paráda 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Základní škola Dobrá Duše přírody v umění 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč

Celkem 1 116 800,00 Kč 982 000,00 Kč

VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU VYPLACENÁ ČÁSTKA 

ČSOP SALAMANDR Voda v krajině Beskyd 65 000,00 Kč

ČSOP SALAMANDR Fenomén Morávka v ohrožení 58 000,00 Kč

Purpura, o. s. Ke hvězdám 41 000,00 Kč

Římskokatolická farnost Dobratice 150 let vzájemné spolupráce a jak dál? 25 000,00 Kč

Celkem 189 000,00 Kč

Nadační fond Hyundai
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VRÁCENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY PO VYÚČTOVÁNÍ

Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí 14 600,00 Kč

Oblastní charita Šluknov 6 886,00 Kč

Sbor jednoty bratrské 5 390,00 Kč

Brodem UB, o.p.s 3 000,00 Kč

Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM ČR 18 842,00 Kč

Liga komunitních škol 2 850,00 Kč

Sdružení pro integraci a mirgaci 25 521,00 Kč

Genderové informační centrum NORA 8 930,00 Kč

Celkem 86 019,00 Kč

Vrácený nadační příspěvek – odstoupení od smlouvy 3 075 915,14 Kč

© Foto: Nikola Ramešová, Štěpánka Matúšková, archiv Anety Suché
© Ilustrace: Vhrsti, vítěz Novinářské ceny 2015 v kategorii Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura
Sazba: Juraj Príkopa

VEDENÍ
Robert Basch
VÝKONNÝ ŘEDITEL
Zdeňka Almerová
FINANČNÍ ŘEDITELKA

KOMUNIKACE A FUNDRAISING
Lenka Marečková
Jitka Rabitsch Adamčíková  do 30. 9. 2016 
Ludmila Růžičková  od 1. 4. 2016 
Klára Čížková   od 4. 1. 2016 do 30. 9. 2016
Tereza Halbrštátová  do 31. 1. 2016

FOND OTAKARA MOTEJLA
Michal Tošovský
Lenka Kováčová   od 1. 3. 2016
Jiří Knitl    do 31. 7. 2016
Michaela Rybičková  do 11. 1. 2016

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ
Lucie Plešková   od 4. 1. 2016
Štěpán Drahokoupil
Karin Marques 

Michal Mižigár   od 1. 4. 2016
Lucie Firerová   do 29. 2. 2016
Markéta Kráčalíková 

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI
Barbora Hořavová
Míla Janišová 
Daniela Kurková 
Olga Žáková

NOVINÁŘSKÁ CENA
Michael Adamec   od 3. 10. 2016

NENÁPADNÝ PŮVAB DEMOKRACIE
Marie Heřmanová   od 2. 5. 2016
Radka Pudilová   od 8. 8. 2016 

KANCELÁŘ
Lenka Táborská 
Petr Svatoš 
Zuzana Vránová 

Černě uvedená jména jsou zaměstnanci Nadace OSF k 31. 12. 2016.
Někteří naši zaměstnanci pracují na částečné úvazky. K 31. 12. 2016 měla Nadace OSF v celkovém součtu 21,4 plných úvazků.

Tým Nadace Open Society Fund Praha
Zaměstnanci v roce 2016



Zpráva nezávislého auditora

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

Filip Hrubý 
PŘEDSEDA (OD 23. 6. 2016)

Monika Ladmanová 
PŘEDSEDKYNĚ (DO 13. 5. 2016)

Marie Kopecká

Daniela Drtinová
Marie Němcová
Petr Bouchal

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY

Daniel Kunc (předseda)
Roman Karaš
Martina Šlesingerová

Členové správní rady a dozorčí rady v roce 2016

Černě uvedená jména jsou členové správní rady k 31. 12. 2016.



Již 25 let rozvíjíme hodnoty 
otevřené společnosti a demokracie 
v České republice.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016Kontaktní adresa:
Hradecká 18, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa:
Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3

Telefon: +420 222 540 979

E-mail: osf@osf.cz

Číslo účtu:
100 103 8814/5500 Rai�eisenbank

IČ: 476 11 804 DIČ: CZ 476 11 804

Organizace je zapsaná v nadačním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 170.

www.osf.cz

Chceme udělat z České republiky místo, kde žijí lidé, 
kteří si váží svobody a jsou schopni nést odpovědnost, 
již demokratická a svobodná společnost přináší.












































