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„Již 25 let rozvíjíme hodnoty
otevřené společnosti
a demokracie
v České republice.“
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Při pohledu zvenku
vypadá Česká republika
jako prosperující země –
je zde nejnižší míra
nezaměstnanosti od roku
1993, dlouhodobě roste
průměrná mzda, za poslední
čtyři roky se několikrát
zvedly platy ve veřejné
sféře. Veškeré demokratické
instituce fungují v zásadě
bez problémů, dlouhodobě
roste důvěra v policii a soudní
systém. Při bližším pohledu
se však objevují varovné
signály.
Setrvalá nedůvěra v politické
instituce zesílila touhu občanů po
nových, „nepolitických“ tvářích,
a posílila tak politické příležitosti
pro oligarchy a populistické
strany. Sněmovní volby 2017 byly
prvními od roku 1992, v nichž
nevyhrála ODS, ČSSD ani žádná
jiná z takzvaných tradičních stran.
Volby vynesly na politickou scénu
mnoho lidí, kteří začali liberální
demokracii vehementně okopávat
kotníky a cíleně ji oslabovat. Že se
jim to daří, ukazuje například index

kvality demokracie časopisu The
Economist, podle něhož kvalita
demokracie u nás klesá již od roku
2013. Za poslední dva roky však
pokles navíc výrazně zrychlil.
Aby populisté, podobně jako
dříve komunisté, zakryli svou
neschopnost, potřebují najít
někoho, kdo může za všechny
problémy. A pro roli fackovacího
panáka si i ti čeští (dávám jim
tímto nula bodů za kreativitu)
podobně jako v Rusku nebo
Maďarsku našli George Sorose,
podnikatele židovského původu,
který již od 70. let podporuje
rozvoj demokracie. Ten se stal
častým terčem některých
cílených dezinformací i šílených
konspiračních teorií, s nimiž
se roztrhl pytel. I proto jsme
pokračovali v projektu, který
se věnoval sílícímu ruskému
vlivu v Evropě a problematice
dezinformací.

neziskovky měla výrazně omezit.
Co na tom, že bez jejich práce by
například zkolabovaly sociální
služby, volnočasové vzdělávání
a další služby. Cílem útoků je tento
nezávislý, těžko ovladatelný hlas,
který se snaží o kontrolu státu,
omezit, zdiskreditovat, udělat
z něj nepřítele a příčinu problémů.
I na to jsme se snažili poukazovat
v našem programu Nenápadný
půvab demokracie či v aktivitách
Fondu Otakara Motejla. Kontrola
státu ze strany občanů by
totiž měla být běžnou součástí
demokracie.
Na tyto rostoucí útoky, které
se týkají bezprostředně i nás,
chceme a budeme reagovat.
Krizová komunikace je však pro
nás novinkou a bohužel musíme
přesouvat část kapacity od
realizace našich cílů k obraně
našich vizí.
Je evidentní, že Česká Republika
se dostala na rozcestí, a je jen
na nás, zda si vybereme cestu
Maďarska či Polska, nebo zda
půjdeme za snem, který se zrodil
v roce 1989!

ROBERT BASCH

výkonný ředitel Nadace OSF

Roste i počet útoků na neziskové
organizace a občanskou společnost
obecně. Prezident Miloš Zeman
dokonce neziskovky nazval
pijavicemi, podle jiných politiků
by se veřejná podpora pro
Výroční zpráva 2017
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Rok 2017 v číslech

2017

Přehled přijatých
finančních
prostředků

Přehled vydaných
finančních
prostředků

Vlastní projekty
a rozvoj
Nadace OSF

Vyplacené nadační
příspěvky

České a zahraniční nadace
a neziskové organizace

Vyplacené nadační příspěvky

Dejme (že)nám šanci

16 049 668 Kč

8 537 262 Kč

Vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF

Vzdělávání dětí
a mladých lidí

Dejme (že)nám šanci

3 819 456 Kč

5 983 631 Kč

Fond Otakara Motejla

Fond Otakara Motejla

614 901 Kč

1 474 860 Kč

Norské fondy

Nadační fond Hyundai

10 899 Kč

926 100 Kč

Nenápadný půvab
demokracie

12 341 Kč

Úřad vlády

Nenápadný půvab
demokracie

2 628 437 Kč

Kurzová ztráta k USD účtu

Správa
Nadace OSF

Podpořené
projekty

63

16 049 668 Kč

Vyplacené
nadační příspěvky

12 478 029 Kč
Firemní dárci

2 320 277 Kč
Příjmy z nadační jistiny

3 001 023 Kč

20 406 888 Kč
Správa Nadace OSF

2 468 185 Kč

245 929 Kč
Individuální dárci

926 240 Kč
Příjmy ostatní

Vzdělávání dětí
a mladých lidí

7 503 033 Kč

Rozvoj Nadace OSF

1 997 550 Kč

1 870 083 Kč

Společně bez předsudků*

Novinářská cena

154 399 Kč

861 685 Kč

542 688 Kč

Osobní náklady

915 591 Kč
Služby

482 721 Kč
Ostatní

127 929 Kč
Spotřeba

929 603 Kč

Nadační fond Hyundai

85 159 Kč

Celkem v roce 2017

Celkem v roce 2017

19 525 085 Kč

38 924 741 Kč

Celkem vyplacené
nadační příspěvky

16 049 668 Kč

Celkem

Celkem

20 406 888 Kč

2 468 185 Kč

* vyplacený závazek z roku 2014
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Kdo jsme a co děláme
Nadace OSF se zaměřuje na rozvoj právního státu, demokracie
a na omezení korupce. Podporuje svobodný přístup
k informacím a zapojení lidí do veřejného dění. Prosazuje rovný
přístup všech dětí ke vzdělávání a všech lidí k příležitostem
současného světa.

Kdo jsme

Čím se zabýváme

O co usilujeme

– patříme mezi největší
nadace v České republice
– máme 25 let zkušeností
– za dobu své existence
jsme podpořili více než
9 500 projektů částkou
přes 1‚78 miliardy korun

–p
 rosazujeme nejen
systémové změny na
celostátní úrovni, ale
přispíváme také k řešení
konkrétních situací ve
městech a obcích
– fi
 nancujeme desítky
nevládních organizací
a realizujeme vlastní
projekty

– 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
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Oslavili jsme 25 let
Nadace OSF má za sebou už 25 let existence!
Když v roce 1992 vznikla, aby s podporou
mezinárodní sítě Open Society Foundations pomohla
v České republice nastartovat demokratické
procesy a přispěla k rozvoji svobodné
společnosti, nezdálo se, že má před sebou tolik
práce. Už v období před vstupem naší republiky
do Evropské unie nadace vnášela do českého
prostředí zcela nová témata, propojovala aktivní
lidi a přispívala k rozvoji občanské společnosti.
Nyní již má za sebou celou řadu úspěchů. A přesto
má v českém prostředí stále co na práci… V době,
kdy mnoho politiků a veřejně aktivních lidí opouští
demokratické principy a kdy je pouhých 30 %
mladých lidí přesvědčeno, že demokracie je nejlepší
způsob spravování státu, zůstává Nadace OSF jejím
advokátem.
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Shrnutí hlavních úspěchů,
kterých se Nadaci OSF
za 25 let podařilo dosáhnout:

2016 2015 2014 2013

2012

Možná přijde
i Tonda Blaník

Otevíráme radnice
i ministerstva

Spolu s kolegy z televize DVTV
realizujeme regionální tour
diskusních večerů Možná
přijde i Tonda Blaník. V pěti
krajských městech a na
internetu ji zhlédly desítky
tisíc diváků. Cílem večerů,
koncipovaných jako late
night show, bylo ukázat na
pozadí lobbingu, regionálních
korupčních kauz a příkladů
dobré praxe, že občanské
iniciativy mají cenu i šanci na
úspěch.

Radnice MČ Praha 8 vytvořila
za naší odborné pomoci
modelový postup pro
rozhodnutí města publikovat
otevřená data. Další radnice
tak mohou využít vzorové
usnesení rady, potřebnou
směrnici a publikační plán.
Díky našim aktivitám otevřel
v roce 2015 svá data magistrát
hl. m. Prahy i ministerstvo
financí.

Chceme
sebevědomé
Česko
v sebevědomé
Evropě

Rozjíždíme
platformu
Jsme to my
Vytvořením platformy
Jsme to my reagujeme
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 racionální
a kultivovanou diskusi
o uprchlické krizi a čelit strachu
ve společnosti.
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Prosazujeme
rovné šance na
vzdělání
Na začátku roku 2015 schválila
Poslanecká sněmovna
novelu školského zákona,
kterou jsme ve spolupráci
s mnoha odborníky,
neziskovými organizacemi
a rodičovskou veřejností
aktivně připomínkovali celý
předchozí rok. Opakovaně
jsme upozorňovali na
problematickou definici
mentálního postižení, podle
níž by se zvýšily počty dětí
neoprávněně zařazených do
praktických škol. Poslanecká
sněmovna nakonec tuto
definici z návrhu zákona
vypustila.

Rekonstruujeme
stát
V rozjezdu jsme výrazně
podpořili Rekonstrukci státu –
společný projekt dvacítky
protikorupčních organizací,
poslanců a senátorů zprava
i zleva, řady renomovaných
expertů, byznysmenů,
podnikatelských svazů
a regionálních podporovatelů.
Cílem Rekonstrukce státu
je do konce volebního
období 2013–2017 prosadit
9 klíčových zákonů, které
pomohou zlepšit fungování
státních institucí a politických
stran. Před volbami proto
obcházeli aktivisté tehdejší
zákonodárce a politické
strany a žádali je, aby
podepsali prohlášení, že
po volbách budou hlasovat
pro protikorupční zákony,
které navrhla Rekonstrukce
státu. Iniciativu podepsalo
141 politiků, kteří se později
stali poslanci.

Společně
otevíráme data
Společně s Fakultou
informatiky a statistiky VŠE
a Matematicko-fyzikální
fakultou UK zakládá Fond
Otakara Motejla Fórum pro
otevřená data, které organizuje
první ročník soutěže o nejlepší
aplikace postavené na
otevřených datech. Vítězné
aplikace pravidelně odkrývají
hospodaření státních institucí
či správu veřejného majetku.

Stojíme u zrodu platformy
nevládních organizací a firem,
které vyzývají českou vládu
a parlament, aby se přestaly
distancovat od evropských
diskusí a zachovaly ČR
v hlavním proudu Evropské
unie. Zahajujeme vlastní
evropský program, který
podporuje diskusi o české
roli v Evropě a usilujeme
o vyvrácení mýtu, že EU
rozhoduje za nás bez nás.

Pomáháme
romským
předškolním
dětem
Spouštíme pilotní program
včasné péče, jehož cílem je
usnadnit nástup romských dětí
ze sociálně vyloučených lokalit
do běžných základních škol.
Sociální pracovníci z prvních
sedmi podpořených organizací
poskytují poradenství rodičům
a organizují vzdělávací kroužky
pro děti.

2011 2010
Měníme státní
správu na službu
občanům

Zkvalitňujeme
vzdělávání
v krajích

Oceňujeme
kvalitní českou
žurnalistiku

Zakládáme Fond Otakara
Motejla, jehož posláním
je rozvíjet právní stát
a demokracii a omezit korupci.
Fond financuje významné
nevládní organizace (například
Transparency International,
Ekologický právní servis či
Oživení) i lokální občanské
iniciativy, které pomáhají
vytvářet v Česku poctivé
a spravedlivé prostředí
a pracují na přeměně
státní správy na efektivní
a transparentní službu
občanům.

Zahajujeme spolupráci
s vybranými krajskými
úřady na vytvoření školské
inkluzívní koncepce kraje,
která pomůže zkvalitnit
vzdělání a zvýší integraci
dětí zdravotně postižených
či dětí jinak znevýhodněných
do běžných škol. V pilotním
projektu navazujeme úzkou
spolupráci s Krajským úřadem
Karlovarského kraje.

Poprvé pořádáme soutěž
Novinářská cena, která veřejně
oceňuje kvalitní žurnalistické
práce vydané v uplynulém
roce. Každoročně se přihlašují
stovky českých novinářů
a novinářek.

Stáváme se
nezávislou nadací
Vystupujeme ze sítě Open
Society Foundations, štědrá
podpora George Sorose
je ukončena. Po celém
světě totiž existují země,
které potřebují pomoc
více než my. Roli inovátorů
a podporovatelů aktivních lidí,
kteří ovlivňují dění ve svém
bezprostředním okolí i své
zemi, však hrajeme i nadále.
V roce 2012 se stáváme zcela
nezávislou nadací, prostředky
na fungování již sháníme
sami. S diverzifikovanými
zdroji zůstáváme advokátem
hodnot demokracie,
hybatelem pozitivních změn
a propagátorem otevřené
společnosti v České republice.

Výroční zpráva 2017
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2003 2002 2001 2000

Pomáháme lidem
postiženým krizí

Připravujeme
neziskové
organizace na EU

Mezinárodní síť nadací
Open Society Foundations
vyhlašuje program Emergency
Fund, jehož cílem je pomoci
lidem v krizových situacích,
vyvolaných hospodářským
poklesem či závažnými
společenskými problémy.
V následujících čtyřech
letech rozdělíme téměř 18
milionů korun na 47 projektů.
Prostředky jdou zejména na
vzdělávání dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí,
podporu zaměstnanosti
a na pomoc pracovním
migrantům, u nichž krize
a zvýšená nezaměstnanost
přispěla k silné závislosti
na vykořisťujících
zprostředkovatelských
agenturách. Podporu získávají
i umělecké organizace,
neboť kultura je vždy jednou
z prvních oblastí, v níž během
krize dochází ke škrtům.

8

Výroční zpráva 2017

Podporujeme
komunitní
projekty

Měníme obraz
seniorů ve
společnosti

Vzniká Nadační fond Hyundai
s celkem 20 miliony korun na
podporu menších komunitních
projektů v Moravskoslezském
kraji, kde působí automobilka
Hyundai. Jako zkušený
administrátor grantů
přebíráme zodpovědnost
za rozdělení nadačních
prostředků. V prvních pěti
letech rozdělíme 10 milionů
korun na projekty, jež se
v regionu věnují jak ochraně
a zlepšení životního prostředí,
tak transparentnosti veřejné
správy či přístupu veřejnosti
k rozhodování.

Podporujeme projekty, které
nabízejí uplatnění aktivním
seniorům. Měníme tak obraz
seniorů z pouhých příjemců
sociální nebo zdravotní péče
na aktivní lidi, kteří mají
společnosti stále co nabídnout.

Zlepšujeme
přístup romských
dětí ke vzdělávání
Evropský soud pro lidská práva
vydává rozsudek v případu
D. H. a ostatní versus ČR, který
potvrzuje, že nadměrným
posíláním do zvláštních
(dnes praktických) škol
Česká republika diskriminuje
romské děti v přístupu ke
vzdělání, a požaduje okamžitou
nápravu situace. Ta se bohužel
několik let po rozsudku
nelepší. Přebíráme proto roli
nezávislé instituce, která
sleduje naplňování rozsudku,
připomíná české vládě její
povinnost diskriminaci zastavit
a navrhuje konkrétní opatření,
jak toho docílit.

Chceme více žen
v politice
Poskytujeme finance na první
projekty nově založeného
občanského sdružení Fórum
50 %. Sdružení je dodnes
jedinou ženskou neziskovou
organizací, která se intenzívně
snaží posílit zastoupení žen
v rozhodovacích procesech
a v politice.

Vstup do Evropské unie
znamená zlomový okamžik pro
mnohé nevládní organizace,
protože tím získávají možnost
ucházet se o prostředky EU
a posílit tak svou činnost.
Budou ale potřebovat ucelené
know how pro přípravu
projektů, aby posléze
v evropské konkurenci obstály.
Pořádáme proto školení
a semináře k problematice EU
a nabízíme konzultace, stáže
i odbornou evaluaci projektů.

Upozorňujeme
na domácí násilí
Stojíme u zrodu koalice deseti
neziskových organizací, které
společně připravují veřejnou
kampaň zaměřenou na domácí
násilí. Výrazně přispíváme
ke schválení tehdejší novely
trestního zákona. Koalice
kampaněmi upozorňuje
veřejnost, že domácí násilí
je jednou z nejrozšířenějších
forem násilí vůbec.

Podporujeme
vznik a rozvoj
českých
think tanků
Podporujeme instituce, které
analyzují například zahraniční
politiku, rozvoj neziskového
sektoru, proces české
transformace či reformy ve
školství. Mnohé z podpořených
think tanků v Česku fungují
dodnes, například Asociace
pro mezinárodní otázky
(AMO) či Institut pro sociální
a ekonomické analýzy (ISEA).

Zlepšujeme
postavení
migrantů v Česku

Podporujeme
právo na
informace

Spolupracujeme se třemi
nevládními organizacemi –
společností Člověk v tísni,
Multikulturním centrem
Praha a Poradnou pro
občanství, občanská
a lidská práva. Společně
zvyšujeme společenské
povědomí o přínosu migrantů
a jejich životě v Česku
a zlepšujeme jejich postavení
prostřednictvím změn
v legislativě i praxi.

V roce 1999 parlament
schvaluje zákon o svobodném
přístupu k informacím a my
jsme rozhodnuti pomoci s jeho
uplatňováním. S naší podporou
vzniká projekt Otevřete.cz,
který realizuje Otevřená
společnost za pomoci
iniciátora zákona a bývalého
poslance Oldřicha Kužílka.
Projekt dodnes bezplatně
pomáhá občanům získávat
informace od úřadů a spravuje
web www.otevrete.cz,
který sleduje zveřejňování
informací, svobodu projevu
a změny legislativy v oblasti
otevřenosti. Součástí projektu
je i soutěž Otevřeno×Zavřeno,
která každoročně hodnotí
otevřenost úřadů a dalších
institucí veřejné správy.

Pomáháme
sociálně
vyloučeným
Podporujeme pilotní projekt
společnosti Člověk v tísni,
jejíž terénní pracovníci přímo
v sociálně vyloučených
lokalitách nabízejí
poradenství – radí lidem
při sestavování rodinného
rozpočtu či kalendáře
splátek, doprovázejí je na
úřady a pomáhají jim sehnat
zaměstnání či bydlení. Terénní
sociální práce se postupně
šíří do dalších lokalit a dnes ji
pro práci v ghettech využívá
řada nevládních organizací
i státní Agentura pro sociální
začleňování.

Výroční zpráva 2017
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1999 1998 1997 1996

1995 1994

Diskutujeme
o zdravém
rodičovství

Snižujeme rizika
drogové závislosti

Rozvíjíme veřejnou diskusi
o přirozeném porodu, aktivním
rodičovství a rovnocenném
zapojení matky i otce do péče
o dítě. Postupně předáváme
své know-how organizaci
Aperio – společnost pro zdravé
rodičovství, která tato témata
rozvíjí dodnes. V roce 2012 se
Nadace OSF k tématu vrací
a podporuje systémové změny
v českém zdravotnictví, které
budou více respektovat přání
žen na porod jako přirozený
proces a ukotví práci porodních
asistentek v systému péče
o ženu a dítě.
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Propagujeme
dobrovolnictví

Zlepšujeme péči
o umírající

S naší podporou vzniká
Národní dobrovolnické
centrum, které dodnes funguje
pod občanským sdružením
Hestia a které pomáhá
zvyšovat počet dobrovolníků,
jejich profesionalitu i kvalitu
dobrovolnických programů.

Spolu s hlavním partnerem
Cestou domů postupně
prosazujeme změny
v legislativě i praxi, které
zlepšují paliativní péči
v nemocnicích, umožňují vznik
a rozvoj hospiců a služeb pro
rodiny, které se o své blízké
chtějí starat doma. Hospicové
sdružení Cesta domů pomohlo
již tisícům rodin.

Podporujeme
kritické myšlení
Přinášíme vzdělávací program
Čtením a psaním ke kritickému
myšlení, který vyvinuli
pedagogové a vědci z USA,
Kanady a Velké Británie. Nabízí
učitelům konkrétní metody,
jež u žáků a studentů rozvíjejí
schopnost samostatně se učit,
kriticky číst texty a formulovat
vlastní názory. V roce 2001
ho předáváme Kritickému
myšlení, které dodnes pořádá
kurzy a certifikuje lektory této
vzdělávací techniky.

Chceme
atraktivnější
muzea
Organizujeme vzdělávací
kurzy pro pracovníky muzeí,
poskytujeme granty na
společné akce muzeí a škol
a speciální programy pro
děti či pro handicapované
návštěvníky – s cílem otevřít
muzea lidem a prezentovat
sbírky zajímavěji. Během
osmi let spolupracujeme
s 300 muzei.

Snažíme se snížit rizika
u drogově závislých
například substituční
léčbou nebo výměnou
jehel jako prevence proti
nemoci AIDS. Poskytujeme
významnou podporu
organizaci DROP IN, která
jako první v Česku zahajuje
substituční léčbu metadonem,
a síti K Centrum. V roce 2006
administrujeme grantové
prostředky Nadace České
spořitelny, které podpoří
dalších devatenáct organizací
usilujících o prevenci
a snižování rizik drogové
závislosti.

Podporujeme
vydávání knih
a časopisů
Podporujeme vydávání
nekomerčních titulů české
literatury faktu, přispíváme
na překlady klíčových děl
společenských věd a zásadních
knih autorů střední a východní
Evropy, které nesměly
být během komunismu
publikovány. V češtině si lze
konečně přečíst myšlenky
sociologa Maxe Webera,
filozofa Karla Poppera
či politologa Giovanniho
Sartoriho. Podporu na svůj
rozvoj získávají také kulturní
časopisy, například Revolver
Revue, Ateliér, Literární noviny
či Svět a divadlo.

Poskytujeme
zahraniční
zkušenosti
lékařům
Vysíláme české lékaře
a lékařky na pracovní stáže
na špičkových rakouských
pracovištích. V programu
pokračuje Výbor dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové
dodnes. Stejným způsobem
spolupracujeme s řadou
lékařských institutů v USA.

1993
Debatujeme
se studenty
Na středních a vysokých
školách rozjíždíme soutěž
Debatní liga (později Debatní
program Karla Poppera).
Týmy přihlášených škol
debatují v češtině i angličtině
na stanovená témata, učí
studenty říct svůj názor
a podpořit ho přesvědčivými
argumenty, ale zároveň
být tolerantní k názorům
odlišným. Dodnes funguje na
desítkách českých škol, kde ji
od roku 1999 rozvíjí Asociace
debatních klubů.

Vysíláme mladé
lidi na střední
školy v zahraničí
Nabízíme českým studentům
a studentkám stipendia na
prestižních středních školách
v USA a VB. Každý rok získá
stipendium ve výši až milion
korun zhruba deset studentů –
dnes máme více než
250 absolventů. Mnozí z nich
působí ve významných českých
i mezinárodních společnostech
či v akademické sféře.

Začínáme se
systematicky
věnovat
vzdělávání
Po letech komunismu
potřebuje české školství
výraznou obrodu, proto
zahajujeme program Začít
spolu (Step by Step). Desítkám
mateřských a později
i základních a středních
škol poskytujeme finance
na praktické vzdělávání pro
učitele a ředitele, jak ve třídě
aplikovat individuální přístup
ke každému dítěti. O pět let
později předáváme program
nově vzniklému sdružení Step
by Step ČR, které dodnes
pracuje s více než 700 učiteli
na českých školách.

Výroční zpráva 2017
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Nadační Open
Society House

1992 1979
Otevíráme české
současné umění
světu

George Soros
podporuje
Chartu 77

V Praze začíná fungovat
Sorosovo centrum
současného umění a o rok
později se stává součástí
Nadace OSF. Podporujeme
výtvarné umělce, pořádáme
výstavy současného umění
ve světě i v Česku (za
všechny ORBIS FICTUS)
a organizujeme tvůrčí pobyty
umělců v zahraničí (David
Černý, František Skála, Krištof
Kintera a jiní). O pět let později
se Centrum osamostatňuje
a dodnes působí jako Nadace
a Centrum současného umění.

George Soros, americký
podnikatel maďarského
původu, se začíná věnovat
filantropii a podporuje
disidenty v komunistických
zemích střední a východní
Evropy: „Mým cílem bylo
podpořit ty, kteří riskovali
své životy v boji za svobodu,
za otevřenou společnost.“

Začínáme budovat
otevřenou
společnost
Po pádu komunismu vzniká
s přispěním George Sorose
ve střední a východní
Evropě síť nadací, které
mají pomoci nastartovat
v zemích východního bloku
demokratické principy
a přispět k rozvoji svobodné
společnosti. Jednou z nich je
Nadace Open Society Fund
Praha. Podporujeme sdílení
zkušeností mezi zeměmi
v regionu a vysíláme české
manažery a manažerky na
stáže do zahraničních firem.
Během deseti let s námi
vyjelo více než 1000 českých
odborníků a podpořili jsme
400 akcí v ČR, jichž se
zúčastnili zahraniční experti.

12
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Oslavy 25 let nadace jsme spojili také
s benefiční aukcí. A co jsme vydražili?
Třeba první vydání Otevřené společnosti
Karla Poppera v českém jazyce podepsané
Georgem Sorosem, výtvarná díla Romana
Franty a Krištofa Kintery nebo exkluzivní
boty Tondy Blaníka.
Na aukci jsme vydražili skvělých
88 400 Kč, které jsou základním kapitálem
pro náš další projekt: Open Society House.
Open Society House bude především
prostor pro sdílení hodnot, jako je
vzájemná tolerance v odlišnosti či úcta
k pravdě. Půjde o budovu v centru Prahy,
místo pro každodenní život i pro diskuse
o zásadních společenských otázkách.
Prostor vzniká v reakci na současný
celosvětový vzestup populismu, na
polarizaci společnosti. Zaměříme se na
pěstování demokratických a liberálních
hodnot v offline světě. Pouze liberální
demokracie totiž poskytuje bezpečí
nositelům odlišných pohledů na fungování
společnosti. Jsme součástí jednoho celku.
JSME TO MY. Pojďte do toho s námi!

Programy
realizované
v roce 2017

Nenápadný půvab demokracie
K oslavám 25 let jsme v prosinci 2017
uspořádali debatu s názvem Nenápadný
půvab demokracie: Vývoj české společnosti
po roce 1989 a současné výzvy. Debatovali
jsme například o tom, jak se česká
společnost od sametové revoluce změnila.
Čím jsme prošli a co aktuálně prožíváme.
Z čeho se můžeme poučit a na co si máme
dávat pozor. Zhodnotili jsme, jak současný
vývoj v České republice vidí lidé, kteří se
narodili po roce 1989, a jak naopak ti, kteří
se politických změn účastnili. Na tom, jestli
je Česká republika na rozcestí, se neshodli
ani sami řečníci.

Podkladem pro debatu se stal výzkum,
o který jsme požádali agenturu
STEM. Výzkum ukázal, že ač důvěra
české společnosti v neziskové organizace
a jejich práci dlouhodobě oslabuje, občané
jsou obecně pro zapojování občanské
společnosti do řízení naší země. Organizace
občanské společnosti pak lidé většinou
nepovažují za účinnou překážku nadměrné
státní kontroly. Zajímavé také je, že více
než polovina dotázaných se domnívá, že
vývoj v České republice vede k omezování
demokracie, a přitom preferuje vládu
pevné ruky. Celkově panuje nespokojenost
s polistopadovým vývojem.

Debatovali jsme s rektorem Masarykovy
univerzity v Brně Mikulášem Bekem,
novinářem a právníkem Tomášem
Němečkem, předsedkyní České
středoškolské unie Lenkou Štěpánovou
a s youtuberem Karlem Kovářem.
Výroční zpráva 2017
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Fond Otakara Motejla
Rozvoj právního státu, demokracie a omezování korupce – i za tím stojí náš
Fond Otakara Motejla, jehož cílem je podporovat projekty, které se zaměřují
na protikorupční opatření, svobodný přístup k informacím a zapojení lidí
do veřejného dění.
Fond se i v roce 2017 systematicky věnoval prosazování otevřených dat
v České republice. Otevřená data považujeme za jeden ze základních
principů, na nichž má být postavený vzájemný kontakt mezi státem
(veřejnou správou) a občany.

Co se nám v roce 2017 povedlo

Jak jsme rozdělovali peníze

V březnu 2017 jsme zorganizovali 2. ročník
opendatového veletrhu Open Data Expo za účasti
Emmy Doyle, šéfky datového oddělení National
Health Service England, která se mimo Expa
zúčastnila i debaty pro veřejnost a kulatého stolu
pro státní správu. Emma poskytla České republice
inspiraci, jak mohou otevřená data sloužit ve
zdravotnictví. Přednáškou na Open Data Expu a při
debatě v pražském coworkingu Opero oslovila na
170 účastníků.
S otevřenými daty jsme pracovali také na 4. ročníku
opendatového hackathonu, tentokrát v Brně,
nazvaném BrnoHacks. Vznikly tak aplikace usnadňující
život v Brně. Zároveň jsme podpořili historicky první
hackathon pořádaný institucemi veřejné správy,
Hackuj stát.
Na začátku září jsme uspořádali předvolební debatu
s kandidáty do poslanecké sněmovny o plánech
politických stran v oblasti přístupu k informacím
a e-governmentu pro volební období 2017–2021.
Na konci listopadu jsme vyhlásili pátý ročník
soutěže opendatových aplikací Společně otevíráme
data, kde první tři místa získaly aplikace Hlídač státu,
Inventura hlasování a Prázdné domy a zvláštní cenu
Fondu Otakara Motejla obdržela aplikace CityVizor.
V prosinci jsme pro vás opět připravili shrnutí,
co se událo v oblasti otevřených dat. Předvánoční
příloha o otevřených datech tentokrát vyšla v časopisu
Respekt.

Jediným příjemcem grantu našeho fondu byla v roce
2017 Rekonstrukce státu. Prostřednictvím Frank Bold
Society obdržela 500 tisíc Kč na vyhodnocení celého
projektu, na propagaci jeho výstupů a na poslední
kampaň ve volebním období 2013–2017. Součástí
výstupu byly i návrhy politickým stranám k tvorbě
programových cílů do dalšího volebního období.
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Celospolečenské dopady
Utváříme opendatovou komunitu a udržujeme ve
vzájemném kontaktu lidi, kteří se v Česku otevřeným
datům věnují. Pomáháme tím vytvářet podhoubí pro
nástroje, které využívají statisíce lidí (viz aplikace ze
soutěže Společně otevíráme data).
Díky naší práci jsou otevřená data více vidět
a mohou se o ně opřít také instituce veřejné správy,
plníme roli důležitého spojence (pro ministerstvo
vnitra, úřad vlády i další instituce). Zvyšujeme tím i tlak
na ty instituce veřejné správy, které se otevírání dat
z nějakého důvodu brání.
I díky našemu pětiletému úsilí vešla 1. ledna 2017
v platnost zákonná úprava otevřených dat a stala se
součástí zákona o svobodném přístupu k informacím.
Věci se tak hýbou správným směrem a my i nadále
prosazujeme zpřístupňování nejžádanějších datových
sad a podporujeme komunity lidí, kteří v otevřených
datech vidí budoucnost.
Podporou Rekonstrukce státu jsme pomohli před
volbami připomenout, kteří poslanci v uplynulém
volebním období drželi slovo, kteří podpořili
větší transparentnost a vnitřní obranyschopnost
demokratického systému.

Fandí nám
Firmy:
CZ.NIC
Red Hat ČR
ABRA Software
Jihomoravské inovační centrum
PwC
ESET Česká republika
Kiwi.com
Dobrý web
Rozhledy
Institucionální dárci:
Velvyslanectví Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska
Výroční zpráva 2017
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Vzdělávání dětí a mladých lidí
Manažer programu dodává

„Myslím, že s uplynulým rokem můžeme
být spokojeni. Byl to první rok s platnou
opendatovou legislativou a i díky naší
práci se podařilo udržet pohled na
otevřená data jako na principiální změnu
v komunikaci a odpovědnosti veřejné
správy vůči veřejnosti. Je skvělé, že každá
z akcí, na nichž jsme se podíleli, přivedla
do opendatové komunity nové tváře.
Radost mám i z toho, že Rekonstrukce
státu zhodnotila současný vývoj a rozhodla
se pokračovat dále v podobě watchdogu
politické scény,“ podotýká
Michal Tošovský.

Jak to vidí ti, kdo s námi spolupracovali

„Sdružení CZ.NIC je dlouholetý a hrdý
partner Fondu Otakara Motejla. Již
dva roky podporujeme projekt Náš
stát, naše data, který ukazuje možnosti
využití otevřených dat v praxi. V roce
2017 jsme se aktivně podíleli na druhém
ročníku konference Open Data Expo
a také spolupracovali na hackathonu
BrnoHacks. Mně osobně bylo ctí předsedat
porotě soutěže Společně otevíráme
data, která ocenila nejlepší studentské
a veřejné aplikace využívající otevřená
data pro společensky prospěšné služby,“
říká výkonný ředitel sdružení CZ.NIC
Mgr. Ondřej Filip, MBA.
16
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Všechny děti bez rozdílu si zaslouží
kvalitní vzdělání. Měly by mít
možnost maximálně naplnit svůj
vzdělávací potenciál, plně rozvíjet
svou osobnost a pozitivně se
zapojit do společnosti. A vzdělávací
systém by jim to měl umožnit.
Proto v Nadaci OSF podporujeme
společné (inkluzivní) vzdělávání.
A jak? Poskytujeme granty,
podporujeme síťování a odbornou
diskusi a přinášíme inspiraci
ze zahraničí. Prosazujeme potřebné
systémové změny a dohlížíme na to,

aby se dostatečně projevily v praxi.
Podporujeme předškolní vzdělávání
znevýhodněných dětí, rodiče, kteří
chtějí své děti zařadit do běžných
škol, i školy ve vytváření potřebných
podmínek pro vzdělávání všech
dětí. Ať se jedná o děti s postižením
či jinými specifickými potřebami,
romské děti, ale třeba i děti
mimořádně nadané. Společné
vzdělávání má totiž prokazatelný
přínos pro všechny děti. Včetně
těch, které žádné speciální potřeby
nemají.

Co se nám v roce 2017 povedlo

Na naše pozvání přijela v květnu do České republiky sociální pracovnice z New Yorku
Monique Fletcher a představila zkušenosti se zapojováním rodičů ze sociálně
znevýhodněného prostředí do života škol. V Praze, Brně i v Ostravě se akcí s ní zúčastnilo
přes 200 osob ze školství, akademické sféry, neziskového sektoru i státní správy.
V červnu jsme se vydali na studijní cestu do anglického Bradfordu zaměřenou
na zdejší systém včasné péče a předškolního vzdělávání. Z Velké Británie jsme si s dalšími
dvanácti účastnicemi z mateřských škol, ostravského magistrátu, neziskových organizací
a ministerstva školství odvezli mnoho inspirativních podnětů přímo do praxe.
V říjnu náš kolega Štěpán Drahokoupil prezentoval na půdě OSN naše doporučení
ke zlepšení postavení romských dětí v českých školách.
V listopadu jsme u příležitosti desetiletého výročí rozhodnutí Evropského soudu pro
lidská práva ve Štrasburku, podle něhož jsou v České republice romské děti neoprávněně
nálepkovány lehkým mentálním postižením, uspořádali dvě akce. Ve spolupráci s veřejnou
ochránkyní práv Annou Šabatovou jsme zorganizovali mezinárodní seminář na téma
Strategická litigace a boj proti diskriminaci. Na seminář jsme navázali dvoudenní konferencí
Společně ve škole: další kroky ve vzdělávání Romů v ČR, kde se potkalo víc než 170 lidí
z řad rodičů, učitelů, ředitelů, zástupců státní správy či obcí, vzdělávacích expertů z České
republiky a zahraničí a také ambasád. Účastníci své
zkušenosti s inkluzivním vzděláváním sdíleli s řadou
dalších lidí a navázali nové kontakty pro budoucí
spolupráci.

Výroční zpráva 2017
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Celospolečenské dopady
Jsme společnému vzdělávání v roce 2017 zase o krok blíže? Odpověď zní ano. Stále
více učitelů a ředitelů má díky našim aktivitám inspiraci, jak pracovat inkluzivním
způsobem a začleňovat žáky s různými potřebami do výuky. Učitelé a ředitelé více
spolupracují mezi sebou, vyměňují si zkušenosti, inspirují se zahraničními příklady
a využívají nové koncepty a metody práce.
Díky naší práci s rodiči se zvyšuje počet těch, kteří se aktivně zajímají o inkluzivní
vzdělávání svých dětí, prosazují ho a hájí. Zároveň zvyšujeme kvalifikaci rodičů
i škol, aby mohli poskytovat zpětnou vazbu státní správě (na lokální i národní úrovni)
a podílet se tak na prosazování potřebných změn či bránění těm nežádoucím.
Posilováním spolupráce různých aktérů se nám daří vytvářet nová partnerství,
která mají větší šanci při prosazování změn v systému vzdělávání.
Romští vysokoškolští studenti se více zapojují do veřejného života, působí jako
příklady a vzory ve své komunitě i pro majoritní společnost. V letošním akademickém
roce jsme podpořili deset studentů a studentek. Loni úspěšně dokončily bakalářské
studium dvě stipendistky a obě si našly pracovní uplatnění ve svém oboru.
Staráme se o to, aby Česká republika v oblasti inkluzivního vzdělávání
implementovala své mezinárodní závazky. I díky naší zprávě se inkluzivní vzdělávání
romských dětí stalo pro ČR jedním z hlavních témat Všeobecného periodického
přezkumu OSN.

Stipendia pro středoškolské studenty
Do programu vzdělávání patří také stipendia pro studenty středních
škol. Jeden z nejdéle trvajících programů, které nadace nabízí, díky
spolupráci se zahraničními partnery umožňuje středoškolským
studentům získat pobyt na soukromých středních školách v USA
nebo Velké Británii. Tímto programem prošlo již 315 mladých lidí.
V září 2017 zahájilo studium v zahraničí 12 studentů.

Jak jsme rozdělovali peníze
Romská vysokoškolská stipendia –
otevřená výzva
V dubnu jsme vyhlásili třetí ročník otevřené
stipendijní výzvy na podporu romských
vysokoškolských studentů a studentek.
Vysokoškolsky vzdělaní Romové hrají důležitou
roli při bourání stereotypů a jsou pozitivními
příklady ve své komunitě. Podpořeno bylo šest
stávajících studentů a studentek, hodnotící
komise pak vybrala k podpoře čtyři nové ze sedmi
přihlášených studentů.
Strategičtí partneři – uzavřené výzvy
V rámci uzavřených výzev jsme v roce 2017
oslovili organizace, které se zabývají pro nás
významnými tématy a doplňují tak naši činnost.
Podpořili jsme tedy organizace podporující
rozvoj inkluzivního vzdělávání, včasnou péči
nebo prosazování systémových změn v oblasti
vzdělávání.
18
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Finanční podporu od nás získaly:
AISIS
Cyril Mooney Education
Česká odborná společnost
pro inkluzivní vzdělávání
Česká středoškolská unie
EDUin
IQ Roma Servis
Mateřská škola Slezská Ostrava
Bohumínská
Mateřská škola Ostrava, Špálova
MEDIAN
Nová škola

Fandí nám
Firmy
Amundi Czech Republic Asset Management
HOBRA – Školník
Institucionální dárci
Open Society Foundations
Nadace Albatros
Individuální dárci
Karel Janeček
Jan Barta

„Pravdou je, že studium v zahraničí
si zkrátka nemůžu vynachválit! Beru
to jako jednu z klíčových příležitostí
ve svém životě a určitě bych to všem,
kteří mají tu možnost, doporučila.
Na začátku bylo docela náročné
zvyknout si na americký vzdělávací
systém. Vyžaduje velkou aktivitu
v hodinách, klást otázky a diskutovat,
což se v Česku příliš nepodporuje.
Překvapilo mě, že učitele dokonce urazí,
pokud se studenti na nic neptají a nic
nezpochybňují,“ vzpomíná
Tereza Hrbková na pět měsíců
strávených na The Hotchkiss School
ve státě Connecticut.
Výroční zpráva 2017
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Manažerka projektu dodává:

Napsali jsme

25

vlastních článků
a podpořili

6

dalších.
V médiích se o naší
práci objevilo

Naše aktivity jsme
prezentovali na

7

konferencích,
z toho

4

mezinárodních.

Uspořádali
a podpořili jsme
celkem

35

různých akcí,
kterých se
zúčastnilo

1 070
osob.

95

Realizovali jsme

Realizovali jsme

cest do terénu
a za partnery,
z toho

projektů
a

cest
bylo zahraničních.

stipendistů
a stipendistek.

výstupů.

4

výzkumy
a vydali

6

dokumentů
ke stažení na
našem webu.

21
7

Uskutečnili jsme

Podpořili jsme

10

22

„Za naše největší úspěchy v roce 2017
považuji návštěvu americké sociální
pracovnice Monique Fletcher a uspořádání
mezinárodní konference Společně ve škole.
Obě tyto akce přispěly k další spolupráci
zúčastněných na vytváření lepších
podmínek pro společné vzdělávání všech
dětí v České republice. Oproti loňskému
roku se nám podařilo významně posunout
naši advokační práci v oblasti včasné
péče – začali jsme úzce spolupracovat
s ministerstvem školství, zorganizovali
jsme studijní cestu do Bradfordu,
navázali spolupráci s Asociací středních
pedagogických škol a velmi úspěšně
začali šířit příklady dobré praxe z pilotně
podpořených mateřských škol v Ostravě,“
říká Lucie Plešková.
Jak to vidí ti, kdo získali podporu:

„Díky nadaci jsem měla možnost odjet
na studijní cestu do anglického Bradfordu
a osvojit si poznatky z tamního školského
systému. Díky této zkušenosti jsem se
hodně posunula i ve svém profesním životě,
kdy jsem mohla sdílet své zkušenosti
z práce s romskými dětmi v českém
vzdělávacím systému a nové poznatky
předávat na akcích pořádaných nadací.
Díky stipendijnímu programu a lidem
z nadace jsem se během jednoho roku
o velký kus přiblížila ke svým snům
a mnohé z nich jsem měla to štěstí si
splnit,“ uvádí romská vysokoškolská
stipendistka Aneta Suchá.

23

návštěv škol.
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Dejme (že)nám šanci
V roce 2017 jsme po pěti letech úspěšně zakončili náš program Dejme (že)nám šanci.
Ženám i mužům jsme umožnili zvýšit jejich šanci na férovější podmínky v práci nebo
na volbu pracovní doby s ohledem na rodinu. Podpořili jsme vyšší sebevědomí žen po
mateřské či po padesátce při návratu na pracovní trh. Posílili jsme preventivní aktivity
pro snížení domácího a genderově-podmíněného násilí i odborné poradenství, jak se
z domácího násilí vymanit a jak čelit jeho důsledkům.

Co se nám v roce 2017 povedlo
V závěrečném roce programu
Dejme (že)nám šanci jsme se ohlédli za
výsledky projektů, které byly realizovány
díky finančním prostředkům z Norských
fondů.
Díky podpořeným projektům se
podařilo vytvořit přes 350 výstupů na
podporu rovných příležitostí a řešení
domácího násilí. Přes 280 analýz,
publikací, metodik či e-learningových
programů jsme shromáždili v online
katalogu výstupů a nabízíme tak cenný
zdroj referencí nejen pro odborníky,
novináře, studenty nebo zastupitele
státní správy, kteří se problematikou
rovných příležitostí a domácího násilí
zabývají, ale také pro osoby, jichž se
diskriminace či domácí násilí přímo
týkají.
V listopadu jsme se sešli na závěrečné
konferenci Dejme ženám šanci a mužům
příležitost, kde jsme se za účasti
200 českých i zahraničních odborníků
zabývali tím, jak se proměňuje role ženy
v současném světě a jakou roli v tom
sehrávají a mohou sehrát muži. Zároveň
jsme pokřtili novou publikaci Násilí je
možné zastavit: Terapie pro osoby, které
se dopouštějí násilí v blízkých vztazích.

Kniha připravená ve spolupráci s norskou
organizací Alternativa násilí radí, jak je
možné zastavit násilí páchané blízkou
osobou.
Nadace OSF po celý rok 2017 aktivně
posilovala spolupráci podpořených
organizací, profesně je rozvíjela
a podněcovala vzájemné sdílení
zkušeností mezi českými i norskými
odborníky. V dubnu jsme uspořádali
třídenní studijní cestu do Norska
zaměřenou na rovné příležitosti a v rámci
týdne diverzity diskusi o vlivu žen ve
veřejném prostoru nazvanou Velkoměsto
očima a srdcem žen. V červnu a prosinci
jsme vyškolili neziskové organizace, jak
co nejlépe svou činnost prezentovat
veřejnosti a v čem jim mohou být
užitečné advokační aktivity. Při online
konzultacích jsme jim představili
možnosti otevřených dat a specifika
práce s násilím v blízkých vztazích.

Jak jsme rozdělovali peníze

Fandí nám
Institucionální dárci:
Norské fondy
Úřad vlády České republiky
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Díky Nadaci OSF zrealizovaly neziskové organizace, výzkumné
a akademické instituce či firmy po celé České republice celkem
55 projektů, mezi které jsme v průběhu programu rozdělili ve třech
grantových kolech 152‚1 milionů korun. Další 3‚3 miliony korun jsme
poskytli na sdílení zkušeností mezi organizacemi z ČR a z Norska
a posílení jejich spolupráce prostřednictvím 28 projektů na poli
rovných příležitostí žen a mužů a prevence domácího násilí.
V roce 2017 jsme podpořili 9 organizací (částkou 790 219 Kč),
které jely v dubnu 2017 do Norska, aby získaly přehled o norské
situaci na poli genderové rovnosti.
Výroční zpráva 2017
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Celospolečenské dopady

Jak to vidí koordinátorka programu

„Norsko je země, která společně s Islandem došla na
cestě k genderové rovnosti pravděpodobně nejdále
ze všech, ale svého cíle ještě nedosáhla. V uplynulých
dvaceti letech se v norské společnosti mnoho věcí
změnilo. A to přímo v rodinách, mezi lidmi. Výrazná
je účast mužů na péči. Přibylo jich v mateřských
školách i v péči o seniory nebo postižené. Jedna
z těch nejviditelnějších věcí je péče otců o malé děti –
poté co byla uzákoněna otcovská část rodičovské
dovolené, se norští tátové postupně zlepšili v péči
i o úplně malé děti. … Každý chce umět svoje děti
utišit, nakrmit a něčemu užitečnému je naučit. Tento
fakt společně se širokou nabídkou služeb péče o děti
udržuje ženy na pracovním trhu a nevylučuje je na
celé dlouhé roky. I muži chodí na rodičovskou, je to
normální, zaměstnavatelé s tím počítají. To je něco, co
by bylo velmi užitečné sdílet i u nás. Profituje z toho
celá společnost,“ napsala koordinátorka programu
Olga Žáková o studijní cestě devíti organizací do
Norska na blogu osf.cz.

Programem Dejme (že)nám šanci jsme podpořili klíčové aktéry na
poli rovných příležitostí a problematiky domácího násilí a oslovili
zainteresované strany řadou aktivit.
Získali jsme data a informace o aktuálním stavu v obou oblastech.
Známe teď například vliv domácího násilí na zdraví žen a na výdaje ze
státního rozpočtu, mzdové rozdíly mezi ženami a muži nebo poměr
zastoupení žen ve vedení firem a v politice. Přispěli jsme ke změně
politik týkajících se migrantek, k novelizaci zákona o obětech trestných
činů či k právní úpravě týkající se násilí na ženách v České republice.
Podporovali jsme a aktivovali ty, kterých se problém týká,
a nabídli jim relevantní služby, jako je hlídání dětí, právní pomoc,
poradenství, linky pomoci a online poradny nebo provoz terénního
bytu. Informační kampaně podpořené z našeho programu pomohly
ohroženým skupinám snáze vyhledat pomoc a problematiky domácího
násilí a rovných příležitostí přiblížily široké veřejnosti. Současně jsme
veřejnost i ohrožené skupiny vzdělávali podporou online her, příruček,
e-learningu, rekvalifikačních kurzů nebo seminářů.
Propojili jsme odborníky z celé České republiky. Spolupracovali
s partnery z Norska, předávali si zkušenosti a vzájemně sdíleli příklady
dobré praxe z obou zemí.

Program v číslech

2

programové
oblasti

342

žádostí o grant

3

grantová kola
březen 2014, červenec 2014,
leden 2015
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7

55

výzev

projektů za

3

147 971 316 Kč
48 765 783 €

velké granty

4

malé granty

Manažerka programu dodává

„Jednoznačným přínosem programu Dejme
(že)nám šanci byla možnost podpořit
zcela nové služby, výzkumy a informační
kampaně na podporu rovnosti žen a mužů
a prevenci domácího násilí. Díky finanční
podpoře z Norských fondů byly realizovány
aktivity, na které by samotné organizace
těžko hledaly peníze z jiných dotačních
zdrojů dostupných v České republice.
Navíc se nám podařilo shromáždit většinu
výstupů podpořených projektů do online
katalogu a jeho další propagací umožníme,
aby tyto cenné výsledky byly dostupné
a nově nabyté know-how bylo využíváno
i po ukončení programu dalšími odborníky,
studenty, novináři či politiky,“ vypočítává
Barbora Hořavová.
Výroční zpráva 2017
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Novinářská cena
Rok 2017 se nesl ve znamení sílících
tlaků a útoků na nezávislé novináře
a veřejnoprávní média ze strany
vrcholných politiků. Důvěra veřejnosti
vůči médiím klesá. Podle statistik věří
v dnešní době novinářům pouze třetina
dospělé populace.

V Nadaci OSF považujeme novinářskou
práci za nesmírně důležitou. Kvalitní
žurnalistika má totiž důležitý význam
pro fungování a rozvoj demokratické
společnosti. Proto od roku 2010 pořádáme
každoročně soutěž s názvem Novinářská
cena Nadace OSF, která oceňuje nejlepší
žurnalistické počiny předchozího roku.
Zároveň do České republiky přivážíme
inspirativní osobnosti z médií, aby své
zkušenosti předaly českým a slovenským
kolegům.

Co se nám v roce 2017 povedlo
Dne 3. května 2017 jsme se na slavnostním předávání Novinářské
ceny Nadace OSF sešli už posedmé. Přivítali jsme na něm téměř dvě
stě hostů z médií, neziskových organizací, z akademického prostředí
i kultury. Vrcholem večera byla přednáška Davida Bornsteina,
propagátora a ambasadora Solutions Journalism – žurnalistiky
orientované na řešení.

Jak jsme rozdělovali ceny
Kategorie
psané žurnalistiky

Kategorie
audiovizuální žurnalistiky

Zvláštní
ceny

Nejlepší rozhovor

Nejlepší rozhovor, beseda
nebo diskuse

Česko-slovenská cena veřejnosti

Kirill Ščeblykin a Filip Zajíček
Andrej Babiš: Koupím si, co budu
chtít. To není váš problém
THE STUDENT TIMES

Daniel Stach – Hyde Park
Civilizace: Rwandská genocida
ČESK Á TELEVIZE

Martin Veselovský – DVTV
Ovčáček: Nikdy nelžu, bráním
prezidenta a chodím s kůží na trh.
Vždycky budu politicky nekorektní
DV T V

Nejlepší reportáž

Nejlepší reportáž

Cena za regionální žurnalistiku

Tomáš Poláček
Osoblaha (ne)buduje, (ne)tančí
a (ne)zpívá

Brit Jensen, Magdalena
Sodomková
Yusra plave o život

ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung

REPORTÉR M AGA ZÍN

ČESK Ý ROZHL AS

M L A D Á F R O N TA D N E S

Nejlepší komentář

Nejlepší analytickoinvestigativní příspěvek

Cena Solutions Journalism

Jan Moláček
AK TUÁLNĚ.C Z

Nejlepší analytickoinvestigativní příspěvek

Lukáš Valášek
Hašek má neexistující mluvčí

ve spolupráci s Ashoka ČR

Lukáš Landa
Miliardový zářez

Daniel Prokop
Úvod do praktické sociologie

ČESK Á TELEVIZE

P R ÁV O

Kategorie online žurnalistiky
kolektiv Lidových novin

redakce Hlídacího Psa
série textů k čínské CEFC a jejímu
působení v Česku

Tomáš Málek, Marcel Šulek
a Jakub Zelenka
Češi v zajetí sociálních bublin

WEB HLÍDACÍPES.ORG

L I D O V K Y. C Z

Nejlepší česko-slovenský
kreslený vtip, komiks nebo
karikatura
Matúš Vizár
série karikatur
DENNÍK N
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Jak to vidí ocenění

Celospolečenské dopady
S propagací Novinářské ceny Nadace OSF zároveň šíříme společenské
povědomí o důležitosti kvalitní novinářské práce. Každý, kdo přihlásí
do soutěže nějaký příspěvek, tím dává najevo, že mu budoucnost médií
v České republice není lhostejná. Minulý rok bylo do soutěže přihlášeno
254 příspěvků od 178 autorů z 90 redakcí. Do Česko-slovenské
ceny veřejnosti, jíž veřejnost oceňuje vybraný příspěvek, se zapojilo
6 964 hlasujících. Oceněním vybraných příspěvků jsme i minulý rok dali
najevo, že kvalitní novinařinu považujeme za základní pilíř demokracie.
Šíření povědomí o významu kvalitní novinářské práce se nám dařilo i na
sociálních sítích – na facebookové stránce nadace se informace o soutěži
dostala k více než 82 526 uživatelům. Hashtag #novinarskacena se na
Twitteru od poloviny dubna do poloviny května 2017 objevil celkem 285krát.
Web novinarskacena.cz zaregistroval 6 638 návštěv od 4 493 unikátních
uživatelů. Tím se Novinářská cena stává největší a nejvýznamnější akcí
svého druhu v České republice.
V ročníku 2017 byla oceněna nastupující generace novinářů – cenu za
nejlepší psaný rozhovor vyhráli Kirill Ščeblykin a Filip Zajíček z The Student
Times (rozhovor s Andrejem Babišem), cenu na nejlepší audiovizuální
rozhovor, besedu nebo diskusi získal Daniel Stach z České televize (speciál
Hyde Park Civilizace o genocidě ve Rwandě).

Fandí nám
Firmy:
NEWTON Media
Institucionální dárci:
Konrad-Adenauer-Stiftung – zastoupení v České republice
Ashoka Česká republika
Syndikát novinářů České republiky
Velvyslanectví USA v České republice
Nadační fond nezávislé žurnalistiky
Nadační fond rodiny Orlických
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„Mám z ocenění velkou radost, a to hlavně díky
odůvodnění poroty. Moc mě potěšilo, že porotci
vyzdvihli, že jsme se zaměřili na téma, o kterém se
v České republive tolik neví, a že jsme byli dobře
připraveni a dokázali nabídnout zajímavé informace
a pohledy na genocidu ve Rwandě. Pro mě má cena
jedinou ‚chybu‘, a to že je psána jen na moje jméno,
protože na přípravě a průběhu vysílání se podílí celý
(sice malý, ale efektivní) tým, bez kterého by takový
výsledek, jaký mohli diváci sledovat, nikdy nevznikl.
Mám velké štěstí na tým kolem sebe a na něm celý
pořad stojí,“ říká Daniel Stach z České televize.

Manažer programu dodává

„V roce 2017 se nám podařilo společně
s organizací Ashoka Česká republika
přivézt do Prahy Davida Bornsteina,
zakladatele Solutions Journalism
Network. Na osobním setkání s Davidem
byly vybraným novinářům představeny
principy inovativního novinářského
přístupu Solutions Journalism. V roce 2018
plánujeme českým novinářům představit
další představitele tohoto směru. Velmi
mě také potěšila výhra mladých novinářů,
jmenovitě Daniela Stacha z České televize
i Filipa Zajíčka a Kirilla Ščeblykina z The
Student Times, což jen dokazuje, že
Novinářskou cenu může vyhrát nejen
etablovaný novinář,“ zdůrazňuje
Michael Adamec.
Výroční zpráva 2017
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Nenápadný půvab
demokracie

Ruský vliv
ve veřejném prostoru

I v tomto roce jsme se zabývali otázkami, které
rozviřují českou veřejnou debatu. 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? Na tyto otázky se pokoušíme
hledat odpovědi prostřednictvím programu
Nenápadný půvab demokracie. Zaměřujeme se
v něm na migraci a uprchlictví a na vliv Ruska
na podobu veřejné debaty u nás.

Fotografie z debaty Nenápadný půvab demokracie:
Vývoj české společnosti po roce 1989 a současné výzvy
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Téma Ruska, jeho ambic a vlivu se
stalo v regionu střední Evropy znovu
objeveným tématem po událostech na
Majdanu, a obzvláště pak po připojení
Krymu k Ruské federaci. Stále častěji
se tak nyní skloňují pojmy jako
propaganda či hybridní válka, které
se vztahují k rostoucímu fenoménu
tzv. alternativních médií. Internet se
stává místem polarizace společnosti,
což se projevuje v diskusích o migraci,
Evropské unii, ale i o hodnotách, na
nichž by Česká republika a Slovensko
měly do budoucna stavět.

My jsme se na téma ruského vlivu ve
veřejném prostoru zaměřili i v roce
2017. Naším cílem bylo hlavně budovat
kapacity think tanků a novinářů v této
oblasti. Umožnili jsme také lepší
síťování mezi jednotlivými aktéry
a komunikaci o tématu směrem
k veřejnosti.

Fandí nám
Institucionální dárci:
Open Society Foundations
Výroční zpráva 2017
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Co se nám v roce 2017 povedlo
Naše projektová koordinátorka Radka Pudilová v březnu moderovala panelovou
diskusi o fake news a roli novinářů, kterou uspořádal Globsec Policy Institute
ve spolupráci s think tankem Evropské hodnoty.
V březnu jsme také zorganizovali setkání donorů, kde jsme prezentovali minulé
i současné projekty zaměřené na sledování aktivit Ruské federace v České
republice a na Slovensku. Zúčastnili jsme se Týdnů mediálního vzdělávání,
organizovaných pracovníky projektu Jeden svět na školách, kde jsme se
středoškoláky diskutovali o fake news a o roli sociálních sítí v jejich šíření. Vydali
jsme vlastní mini analýzu o objemu peněz v online reklamě na dezinformačních
webech. O fake news jsme debatovali i na akcích projektu Jsme to my, například
ve Skautském institutu v Praze, s regionálními novináři v Olomouci či v rámci
Fora 2000 ve Vodňanech.
Námi podporované organizace uspořádaly několik kulatých stolů na
téma fake news, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Asociace pro
mezinárodní otázky v rámci svého projektu mj. spustila online hru Factman,
která zábavnou formou přibližuje nejčastější mýty o našich vztazích s Ruskem.

Jak jsme rozdělovali peníze
V rámci projektu Ruský vliv ve veřejném prostoru jsme uspořádali
tři uzavřené grantové výzvy: dvě pro analytické organizace a akademiky
a třetí pro novináře.
Podpořili jsme Prague Security Studies Institute a jeho výzkum
ekonomického vlivu Ruské federace a možných nástrojů ochrany
strategických odvětví, dále Asociaci pro mezinárodní otázky, jež se
zaměřila na zpracování vztahů s Ruskem ve volebních programech
českých politických stran, a také SFPA (Slovenská spoločnosť pre
záhraničnú politiku), která síťovala aktéry na Slovensku. Naši podporu
získala mezinárodní konference Prague Media Point a novinářské projekty
jako České centrum pro investigativní žurnalistiku, Hlídací Pes, Reportér
a Denník N.

Celospolečenské dopady
U projektu jsme se soustředili především na budování vnitřních kapacit jednotlivých
podpořených organizací. Díky přispění Nadace OSF měly možnost informovat veřejnost
o vlivu Ruska v České republice prostřednictvím článků, reportáží a investigativních
příspěvků. Před volbami se tak veřejnost mohla dozvědět o postoji jednotlivých stran
k Rusku díky natočeným video rozhovorům a v kvízu si vyzkoušet, která strana je jejich
postojům nejblíž. V rámci budování kapacit si pracovníci Asociace pro mezinárodní
otázky vyzkoušeli spolupráci s vývojáři vzdělávací hry (factman.cz) určené lidem,
které zajímá, co jsou fakta, a co lež. Na konci roku jsme začali připravovat Ideathon
k hackathonu FakeHacks, na němž se programátoři snažili najít ta nejlepší technologická
řešení proti šíření fake news.
V srpnu 2017 Nadace OSF v rámci programu Ruský vliv ve veřejném prostoru
vydala analýzu připravenou ve spolupráci s experty z nevládních organizací
a mediálních agentur, která se snaží odhadnout objemy reklamy na serverech, jež šíří
smyšlené zprávy a neověřené spekulace. Unikátní analýza pracovala se 122 českými
a slovenskými weby.
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Jak to vidí ti, kdo získali podporu

„Přístup některých politických stran k Rusku byl před
parlamentními volbami nejasný a netransparentní. Neuměly
anebo nechtěly upřesnit, jak by měla česká politika vůči Ruské
federaci po volbách vypadat. Díky našemu projektu sedm z devíti
subjektů, které se následně dostaly do Sněmovny, prozradilo,
jak by se stavěly k možnosti vybudování jaderné elektrárny
v České republice ruskou společností, k projektu česko-ruského
diskusního fóra nebo k otázce sankcí,“ rekapituluje Vít Dostál
z Asociace pro mezinárodní otázky.

Manažerka projektu dodává

„V roce 2017 dozníval šok z brexitu
i amerických voleb, a mnoho analytiků
v zahraničí se tak začalo zaměřovat
na měření dopadu dezinformačních
a jiných vlivových operací. Volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky ukázaly, že ačkoli se
o dezinformacích diskutuje již několik
let, jsou tzv. alternativní weby schopny
ovlivnit výsledky voleb – tak jako se
jim to podařilo v „kauze lithium“. Není
divu, že se naše pozornost začíná vedle
informování o tomto nebezpečí upínat také
k možným řešením. Jako nejslibnější, avšak
i nejpracnější, se jeví posilování mediální
gramotnosti,“ uvádí Radka Pudilová.
Výroční zpráva 2017
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Jsme to my
Uprchlíci, migrace – témata, která stále rozdělují společnost. Nebo už ne? V roce
2017 jsme pokračovali v aktivitách projektu Jsme to my, zaměřeného na podporu
otevřené a nestranné diskuse o tematice migrace. Naším cílem bylo poskytnout
prostor různým názorům a vytvořit platformu, kde se budeme moci všichni
setkávat a bavit se o tom, co nás pálí, čeho se (ne)bojíme a proč. Za tím účelem
jsme pořádali debaty a promítání, natočili videospoty a spravovali facebookovou
a webovou stránku Jsme to my.

Co se nám v roce 2017 povedlo
Od středoškoláků po odborníky z neziskovek, od Prahy přes Brno do Uherského
Hradiště – v rámci aktivit Jsme to my jsme se v roce 2017 podívali do všech koutů
republiky. Celkem jsme ve spolupráci s našimi partnery – Sdružením pro integraci
a migraci a Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty – uspořádali
30 akcí.
Na jaře 2017 jsme se zaměřili také na novináře – velkým tématem v českých
médiích byla kriminalita cizinců v souvislosti se situací na ubytovnách na Plzeňsku.
Pozvali jsme tedy ke kulatému stolu odborníky z České republiky i z Německa
a položili jsme jim otázku, jak migrace souvisí s kriminalitou. Debata ukázala, že
problematika je mnohem složitější a mnohoznačnější, než jak ji média popisují.
V květnu 2017 jsme publikovali 6 videospotů, v nichž se známé osobnosti ptají
náhodných kolemjdoucích na ulici na otázky typu: „Co byste na místě uprchlíků
dělali vy?“ „Jakých pět věcí byste si vzali s sebou na cestu?“ ptala se například
Iva Pazderková. „Do které země byste šli?“ zajímal se Dominik Feri. Do kampaně
se zapojili také Vojta Dyk, Magda Vašáryová, Petra Nesvačilová a Pavel Novotný.
V kinech a na sociálních sítích spoty vidělo více než milion lidí, kteří se spolu s námi
ptali – co bychom dělali v kůži uprchlíka?
Promítli jsme film Ženy od vedle, který mapuje osudy uprchlic z bývalé
Jugoslávie, a promítání doprovodili diskusí s protagonistkami.

Jak jsme rozdělovali peníze
Na konci roku 2017 jsme vyhlásili grantovou výzvu Jsme to my,
jejímž cílem bylo podpořit racionální a kultivovanou diskusi o migraci
a o tématech, které v české společnosti otevřela tzv. uprchlická
krize. Partnerem a dárcem této výzvy byla Nadace Miroslava Šaška.
Do výzvy se přihlásilo 17 projektů.

Celospolečenské dopady

Fandí nám
Institucionální dárci:
Velvyslanectví USA v České republice
Nadace České spořitelny
Finanční zajištění grantů:
Nadace Miroslava Šaška
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Má smysl se s lidmi bavit o uprchlících, nebo ne? Má
význam vést diskuse na sociálních sítích a může to mít
nějaký dopad? Opověď podle nás zní: má a může! V rámci
kampaně Jsme to my jsme do facebookových diskusí
zapojili tisíce lidí a s mnohými z nich jsme několik týdnů
intenzivně debatovali. Asi 25 % komentářů pod našimi
videi bylo od začátku pozitivních, ovšem těch zpočátku
negativních byla víc než třetina. V mnoha případech se
nám povedlo najít s našimi odpůrci společnou řeč a dobrat
se toho, na čem se můžeme všichni shodnout. Díky
nástrojům sociálních sítí zároveň můžeme dopad sdělení na
Facebooku docela dobře měřit a podívat se, kdo, proč a jak
reaguje na jaký typ sdělení, a pokusit se najít typ informace,
který může být zajímavý pro různé cílové skupiny. Díky
projektu se nám podařilo založit na Facebooku přínosnou
diskusi, argumentovat a nacházet shodu i prostřednictvím
sociální sítě.
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Nadační fond Hyundai

Jak vidí kampaň Jsme to my ostatní

„Je radost setkat se s někým
opačného názoru, s kým se
dá otevřeně mluvit o názorech
a vzájemně se obohacovat,“
napsal nám na Facebooku Jakub,
který s přijímáním uprchlíků
zásadně nesouhlasí, ale naše
kampaň ho zaujala.

Manažerka projektu dodává

„Když jsme projekt Jsme to my začínali
vymýšlet, řada odborníků v oboru
komunikace nás odrazovala s tím, že
nemá smysl spouštět kampaň, která
bude obsahovat slovo „uprchlík“. Názory
a diskuse byly tou dobou dost vyostřené.
Promýšleli jsme proto, jak téma citlivě
uchopit, nebo dokonce obejít. Nakonec
jsme se rozhodli, že chceme-li mluvit
o tématu uprchlíci, budeme o něm mluvit
přímo a jednoznačně. Překvapilo nás
zjištění, že to jde, potřebujete k tomu
ovšem trpělivost a otevřenou mysl. Ptali
jsme se lidí na otázku, co by dělali oni na
místě uprchlíka – a odpovědi nás dojaly,
překvapily, někdy naštvaly. Ukázalo se, že
název kampaně Jsme to my je naprosto
výstižný. Opravdu jsme všichni jenom
lidé, Češi nebo uprchlíci, v něčem jsme si
nakonec všichni podobní,“ shrnuje
Marie Heřmanová.
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Při své práci nezapomínáme na
kraje. Administrujeme Nadační
fond Hyundai, čímž podporujeme
komunitní projekty realizované
zejména v bývalých okresech FrýdekMístek a Nový Jičín, a to už deset
let (od roku 2015 nově i v oblasti
Karviná). Podpořené aktivity se věnují
jak ochraně a zlepšení životního
prostředí, tak transparentnosti
veřejné správy či přístupu veřejnosti

k rozhodování. Ke konci roku 2017 jsme
z prostředků Nadačního fondu Hyundai
rozdělili již přes 13 000 000 korun.
Od vzniku fondu administrujeme
jednotlivá otevřená grantová kola,
komunikujeme s příjemci podpory
a medializací se snažíme rozšířit
povědomí o podpořených organizacích
v regionech.
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Koordinátorka fondu dodává

Jak jsme rozdělovali peníze
V březnu jsme pro regiony otevřeli grantovou výzvu, ze které jsme pak vybrali
12 organizací, jež zlepší situaci a život v Moravskoslezském kraji.
V minulém roce jsme podpořili například projekty:
Kořeny života
Obec Bukovec rozvíjí komunitní
život výsadbou švestkové aleje.
Rodiče nově narozených občánků
vysadí svému potomkovi strom
jako symbol nového příběhu
a propojení kořenů s rodnou
obcí. Tato slavnostní akce
je doprovázena odbornými
zahradnickými workshopy,
zapojením místních spolků,
společnými brigádami a péčí
o nově vzniklou alej.

Oživíme Faunapark
a zachráníme klubovnu
Spolek pro Faunapark ve
Frýdku-Místku oživuje historii
bývalého zooparku za pomoci
komunity občanů, ale i místních
spolků. Společnými brigádami
postupně opravuje klubovnu a park
rekultivuje, aby sloužil jako místo
relaxace i vzdělávání v oblasti
ochrany přírody a zvířat.

Sousedské snídaně
Organizace Bunkr podpořila
komunitní život uspořádáním šesti
sousedských snídaní v průběhu
půlroku. Společná snídaně na
veřejném prostranství je výborná
příležitost k oživení nebo budování
sousedské pospolitosti, posilování
vztahu k místu, kde lidé žijí,
propojování lokálních podniků
s veřejností i k utváření občanské
angažovanosti.

Celospolečenské dopady
Nadační fond Hyundai dává ve svém regionu
menším občanským organizacím příležitost
se rozvíjet a úspěšně realizovat své projekty
převážně na podporu komunitního života
a ochrany životního prostředí. Fond podporuje
i projekty, na které je velmi často obtížné
sehnat prostředky z běžných zdrojů. Pomohl
tak organizaci Charita Frýdek-Místek v rozvoji
fundraisingu, organizaci PROFICIO pomohl
vytvořit systém práce s dobrovolníky, podpořil
organizace Čisté nebe a Český svaz ochránců
přírody Salamandr například v rozvoji spolupráce
státní správy, místní samosprávy a neziskového
sektoru v otázkách ochrany životního prostředí.
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„Těší mne, že Nadační fond Hyundai dává
příležitost jednak malým organizacím,
ale i malým regionálním projektům získat
prostředky na dobrou věc. Mnohdy se
jedná o organizace, které nemají dostatek
zkušeností se získáváním zdrojů, psaním
projektů a jejich myšlenka by bez přispění
Nadačního fondu Hyundai nemusela být
realizována. Mnohdy se nejedná jen o
finanční podporu. Projekty s realizátory
konzultujeme a pomáháme je nasměrovat
tak, aby aktivita byla do budoucna
udržitelná.” uvádí Markéta Kráčalíková,
koordinátorka Nadačního fondu Hyundai.

Jak to vidí ti, kdo získali podporu

„Témata osamělosti a lhostejnosti ve
společnosti nás vyburcovala k myšlence
pořádat nezištně na veřejných prostranstvích
sousedské snídaně. Věříme, že zkušenost
‚být pozván ke stolu a rozhovoru jen tak‘ je
přenositelná a je schopna krůček po krůčku
měnit postoje lidí a mezilidské vztahy. Jsme
rádi, že rovněž Nadační fond Hyundai,
který Nadace OSF administruje, reaguje na
potřeby i nemoci společnosti a svou podporou
napomáhá k jejímu uzdravování,“ rekapituluje
Renáta Turoňová z třinecké obecně prospěšné
společnosti Bunkr.
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Jak získáváme
prostředky
V roce 2017 jsme oslavili 25 let od
vzniku Nadace OSF. Naučili jsme se,
že je dobré vědět, co máme za sebou,
ale zároveň hledět dopředu, reagovat
na potřeby měnící se společnosti
a být stále oporou při prosazování
hodnot, jako jsou svoboda,
demokracie, rovné šance a otevřená
společnost.

Potřebujeme právě Vás.
Pojďte do toho s námi!
I my jsme se však za tu dobu změnili.
Uplynulých dvacet let jsme byli
podporováni z prostředků mezinárodní
sítě Open Society Foundations, kterou
založil filantrop George Soros. Mohli
jsme si dovolit být štědrým dárcem
českého neziskového sektoru a spíše
zpovzdálí sledovat, kde naše peníze
pomáhají. Posledních pět let si ale
hledáme prostředky na fungování
nadace sami. Spolupracujeme s dárci
a partnery, kteří si uvědomují palčivost
některých problémů a chtějí společně
posouvat naši společnost, aby obstála
v nárocích současného propojeného
světa.

Proč do toho jít s námi
Za 25 let jsme se také naučili, že jenom peníze nestačí. Kromě
poskytování finanční podpory ve formě grantů propojujeme
organizace, které se věnují konkrétnímu tématu. Věříme, že
je lepší spojit síly a učit se od sebe navzájem, než „objevovat
Ameriku“. Do vybraných témat vstupujeme také s vlastní
expertizou, zejména jako hlídací psi či advokáti při vyjednávání
o systémových změnách. Pro dárce jsme proto spíš než pouhý
prostředník k přerozdělování peněz partner ve smysluplném
a komplexním postupu při řešení určitého problému.

Tým komunikace s dárci Nadace OSF
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Proč nás dárci podporují

„Jak v Česku dokládají kampaně před
prezidentskými volbami, obraz imigranta
jako nepřítele odpovědného za všechny
problémy občanů po celém západním
světě je nebezpečný, a to zdaleka nejen
v souvislosti s osudem samotných
migrantů. Schopnost populistických
politiků manipulovat společností
pomocí strachu z imigrantů, jakkoliv
jde o mechanismus v historii dobře známý, může
demokracii přivést do další slepé uličky a ukončit
dlouhé období míru a blahobytu, v němž máme to
štěstí žít. Miroslav Šašek byl emigrant a utíkal za
svobodou, přičemž navždy zůstal cizincem v každé
zemi, v níž žil. Jeho knihy jsou svědectví, jak může
být pohled cizince blahodárný, a to i po více než půl
století od vydání té první. Proto jsme se jako správci
jeho odkazu rozhodli podpořit výzvu Jsme to my,
a tím napomoci rozptýlení částečně pochopitelného
strachu z migrantů u občanů České republiky,”
vysvětluje Juraj Alexander, předseda správní rady
Nadace Miroslava Šaška, která podpořila projekt
Nadace OSF Jsme to my.

Lenka Marečková
manažerka komunikace s dárci
lenka.mareckova@osf.cz
tel. +420 226 227 749,
+420 776 826 022

Zaujaly vás projekty Nadace OSF
a chtěli byste je rozvíjet s námi?
Staňte se naším dárcem. Ať už jste
fyzická osoba, nebo zastupujete
firmu, ozvěte se nám. Rádi s vámi
zkonzultujeme, jakému tématu se
chcete věnovat a jaká forma podpory
vám nejvíce vyhovuje (spolupráce
na konkrétním projektu, dárcovský
fond, dobročinná závěť, dárcovská
peer-to-peer výzva apod.). O průběhu
a dopadech podpořeného projektu
vás budeme pravidelně informovat.
Samozřejmostí je sepsání darovací
smlouvy a vystavení potvrzení o daru.
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Děkujeme našim dárcům
a partnerům
Nadace a neziskové organizace

Firmy finanční

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Individuální
dárci
Seznam
individuálních
dárců
Marek Antoš Jan Barta Matěj Damborský
Viktor Dřizga Jana Hamouzová Tomáš Hart
Jan Herold Ondřej Horák Martin Huňka
Karel Janeček Martin Jírovec Jan Antonín Kolář
Martin Král Michal Kubáň Zdeněk Kudrna
Lucie Laštíková Martin Lojek Petr Mack
Zuzana Manninen Viliam Masaryk Jakub Mráček
Zuzana
Jana Mravcová Tomáš Novotný Alena Pániková
Pavel Přikryl Aleš Pucherna Alfred Richter
František Roztočil Michaela Rybičková Vít Skřebský
Jana Slámová Jakub Stránský Jan Školník
Grant Thornton Petr Zámečník Přemysl Zelenka
Lucie Zubková

Státní dotace

Úřad vlády České republiky

Norway
grants

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Nefinanční dary

Partneři akcí a projektů
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Kde se o nás dozvíte více
Naši činnost podporujeme komunikací a PR, které tvoří důležitý pilíř aktivit
nadace. Otevíráme ve veřejné debatě témata, o kterých není jednoduché mluvit.
My se o nich ale chceme bavit otevřeně a s respektem, v souladu s hodnotami
nadace. V průběhu roku vás navíc pravidelně informujeme, co se v nadaci děje,
jaké akce pořádáme, jestli je na světě nějaká nová zajímavá analýza nebo zda
na naše pozvání přijede expert nebo expertka, které stojí za to vidět. Neváhejte
a sledujte nás na sociálních sítích nebo na našem webu, kde se k vám dostanou
všechny novinky z dění v nadaci i obecně z oblastí, jimiž se zabýváme.

Pořádáme v rámci našich
programů zajímavé akce pro
experty a expertky, organizace,
příjemce grantů i širokou veřejnost.
Rok 2017 nebyl výjimkou.
Monique Fletcher přednesla
rodičům a učitelům a učitelkám,
jak zapojit rodiče do spolupráce
se školou. David Bornstein přijel
na vyhlášení Novinářské ceny
pohovořit o tématu Solutions
Journalism. Experti a expertky
z České republiky i zahraničí na
dvoudenní mezinárodní konferenci
Dejme ženám šanci a mužům
příležitost zhodnotili stav ženských
práv ve světě. O rovných šancích
ve vzdělávání jsme debatovali na
konferenci Společně ve škole: další
kroky ve vzdělávání Romů v České
republice.

Zároveň vydáváme analýzy, které
se mohou stát podkladem pro další
odborné práce a rozhodnutí. V roce
2017 jsme publikovali například
materiál pro média Migrace
a kriminalita, analýzu Reklama na
konspiračních a dezinformačních
webech, analýzu Obědy zdarma
v předškolním a základním
vzdělávání nebo knihu Násilí
je možné zastavit: Terapie pro
osoby, které se dopouštějí násilí
v blízkých vztazích. V programu
Dejme (že)nám šanci jsme vytvořili
katalog určený pro studenty,
experty, novináře a klienty, kteří
potřebují pomoct (najdete jej na
webu www.dejmezenamsanci.cz).

Naším cílem je také šířit osvětu
v tématech, která nám jsou
blízká, či podněcovat veřejnou
i odbornou diskusi. Posláním
PR oddělení nadace je starat se
o to, aby se všechny potřebné
informace dostaly k vám i k lidem
v širším okolí. Významně nám
v tom pomáhají také média,
která považujeme za podstatný
nástroj pro udržování všech
demokratických hodnot i svobod.

Facebook: www.facebook.com/nadace.osf
Twitter: @nadaceOSF
Instagram: @nadaceosf
web: www.osf.cz
PR manažerka: Lucie Šplíchalová, lucie.splichalova@piart.cz
tel. +420 604 150 078
Můžete se také přihlásit k odběru našeho newsletteru, pokud jej ještě nedostáváte.
Více najdete na našich webových stránkách.
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Připravujeme
V následujících letech plánujeme
v nadaci start dalších projektů. Jedním
z nich je Fórum pro advokační práci.
Fórum bude sloužit jako místo setkání
a síťování, platforma pro získávání
konzultací a vzdělávání v tématu
systémových změn a advokační práce.
Bude kontinuálně přispívat k budování
sebevědomé občanské společnosti, jež
má dostatečné kapacity a advokační
znalosti pro profesionální a efektivní
prosazování systémových změn
a zaměřuje se na co největší dopad
svých aktivit. Usilování o systémovou
změnu je sice dlouhodobá práce, ale
její dopad je dalekosáhlý. Proto se
do projektu pouštíme. Věříme totiž,
že neziskové organizace mohou
efektivně a profesionálně hájit témata
od lidských práv po životní prostředí,
a přispět tak k posilování demokracie
v České republice.

S radostí můžeme oznámit, že
jsme uspěli ve výběrovém řízení na
administraci programu Active Citizens
Fund. Program je v následujících sedmi
letech určen na podporu občanské
společnosti, aktivního občanství
a posílení zranitelných skupin.
Společně s Výborem dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové a Skautským
institutem podpoříme projekty
na podporu aktivního občanství,
demokracie, genderové rovnosti či
životního prostředí. Program EHP
fondů přinese finanční prostředky
pro potřebnou, záslužnou a často
nedoceněnou činnost neziskovek.
Už teď se těšíme na spolupráci
s partnery a na všechny budoucí
podpořené projekty.

Vize
Nadace pracuje ve dvou základních rovinách. První je
vertikální, v níž se zabýváme především vztahem občanů
a státu, který chápeme jako službu, nikoli dogma. Ve druhé,
horizontální rovině řešíme vztah lidí mezi sebou, respekt
k jinakosti a rovné šance pro všechny. V obou rovinách
pak plánujeme poskytovat granty, posilovat tzv. advocacy
(v rámci námi budovaného Fóra pro advokační práci)
a propojovat významné aktéry. Výzvou pak pro nás je
administrace programu Active Citizens Fund (v rámci
Fondů EHP) v příštích sedmi letech a to, jak celý program
zakomponujeme do výše nastíněné struktury. Těšíme se
na plánované změny a kontinuální podporu demokracie
a otevřené společnosti v České republice.
Výroční zpráva 2017
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Tým Nadace OSF

Vedení
Robert Basch
výkonný ředitel
Zdeňka Almerová
finanční ředitelka

Vzdělávání dětí
a mladých lidí

Kancelář

Lucie Plešková

Petr Svatoš

Štěpán Drahokoupil

Zuzana Vránová

Lenka Táborská

Marie Palečková
Monika Hrochová

Komunikace
a fundraising

Dozorčí rada

Karin Marques

Daniel Kunc

Lenka Marečková

Markéta Kráčalíková

Martina Šlesingerová

Eva Železná

Roman Karaš

Dejme (že)nám šanci

Správní rada

Barbora Hořavová

Filip Hrubý do dubna 2017

Míla Janišová

Marie Kopecká do ledna 2017

Daniela Kurková

Marek Antoš od února 2017

Olga Žáková

Klára Gajdušková od září 2017

Jitka Štefková

Daniela Drtinová

Lucie Zubková
Marie Čermáková
Markéta Wittichová
Lucie Šplíchalová
Fond Otakara Motejla
Michal Tošovský
Lenka Kováčová
Novinářská cena
Michael Adamec

Finanční zpráva
Nadace Open
Society Fund Praha
za rok 2017

Marie Němcová
Nenápadný půvab demokracie

Petr Bouchal

Radka Pudilová
Marie Heřmanová
Ilustrátorka
Veronika Zacharová

46

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017

47

Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků, které Nadace OSF udělila rozhodnutím
správní rady a vyplatila v roce 2017, včetně vyplacených závazků z let předchozích. Kompletní
účetní závěrka skládájící se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je součástí
rozšířené verze výroční zprávy, která je k dispozici na stránkánkách www.osf.cz

NÁKLADY NADACE OSF + NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2017
Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2017
Z toho vyplacené nadační příspěvky

8 120 642‚00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

16 049 668‚00 Kč

PR a komunikace
Fundraising

Nadační jistina
101 743 649‚00 Kč

Majetek zapsaný v nadační jistině

Podílové listy v Balancovaném fondu nadací – počet kusů
Hodnota podílových listů v Balancovaném fondu nadací k 31. 12. 2017
Podílové listy v Růstovém fondu nadací – počet kusů
Hodnota podílových listů v Růstovém fondu nadací k 31. 12. 2017
Podílové listy v Českém fondu půdy Class A – počet kusů
Hodnota podílových listů v Českém fondu půdy
Tržní hodnota majetku zapsaného v nadační jistině k 31. 12. 2017

48 000 000‚00 Kč
16 744 228
16 704 041‚85 Kč
37 557 512
35 822 354‚95 Kč
15 505
21 019 168‚00 Kč
121 545 564‚80 Kč

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

Výnosy k 31. 12. 2017 celkem
Výnosy z nadační jistiny

OSH

5 563 975‚13 Kč

25 058 735‚30 Kč
2 239 350‚99 Kč

Celkem vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF

20 406 888‚04 Kč

Správa Nadace OSF
Spotřeba

12 340‚78 Kč

Služby

482 721‚12 Kč

Osobní náklady

915 591‚08 Kč

Kurzová ztráta k USD účtu

929 602‚85 Kč

Ostatní

127 928‚84 Kč

Správa Nadace OSF celkem

České a zahraniční nadace a neziskové organizace
Firemní dárci

28 000‚71 Kč

Tržby vlastní činnost

191 597‚74 Kč

Norské fondy

22 626‚13 Kč

Úřad vlády

Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Stav k 31. 12. 2017 na účtech

5 219‚62 Kč
16 454 389‚37 Kč
6 117 550‚74 Kč

2 468 184‚67 Kč

38 924 740‚71 Kč

PŘÍJMY NADACE OSF V ROCE 2017

Výnosy z podílových listů

Kurzové zisky

183 970‚00 Kč
18 536 805‚89 Kč

Individuální dárci

Úroky

588 555‚56 Kč
1 097 556‚59 Kč

Vlastní projekty

Celkové náklady Nadace OSF v roce 2017 + vyplacené nadační příspěvky

Ostatní majetek nezapsaný v nadační jistině
Hodnota podílových listů k 31. 12. 2017

−220 425‚01 Kč

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

STRUKTURA MAJETKU NADACE OSF

Dům čp. 197 A9 s pozemkem č.p. 750, zapsaný na LV č.1262 pro k.ú. Žižkov (znalecký posudek o ceně obvyklé ze dne 16. 8. 2016)

7 929 026‚00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

vratky nadačního příspěvku

Výše majetku zapsaná v nadační jistině

9 121 414‚00 Kč

Příjmy z nadační jistiny
Ostatní příjmy (výnosy z vlastního majetku, tržby z vlastní činnosti, vratky grantů, úroky, kursové rozdíly atd.)
Celkové příjmy Nadace OSF v roce 2017

12 478 029‚05 Kč
2 320 277‚00 Kč
926 240‚00 Kč
10 899‚00 Kč
245 929‚00 Kč
3 001 022‚76 Kč
542 687‚95 Kč
19 525 084‚76 Kč

53 373 882‚71 Kč

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.
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NÁKLADY JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ NADACE OSF

DÁRCI NADACE OSF
Typ dárce

Výše daru

Účel daru

FOND OTAKARA MOTEJLA

vlastní projekty

Celkové náklady Fondu Otakara Motejla + nadační příspěvky

České a zahraniční nadace a neziskové organizace
Open Society Foundations
Nadace Albatros

10 521 597‚90 Kč
280 000‚00 Kč

Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty

Nadační fond rodiny Orlických

137 275‚00 Kč

Novinářská cena

Syndikát novinářů České republiky

70 000‚00 Kč

Novinářská cena

Nadační fond Blíž k sobě
Nadační fond nezávislé žurnalistiky
Nadace Miroslava Šaška

100 000‚00 Kč
75 000‚00 Kč
500 000‚00 Kč

Fórum pro advokační práci

2 089 761‚24 Kč

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2017

499 901‚00 Kč

Z toho bylo vyplaceno

499 901‚00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

115 000‚00 Kč

Novinářská cena

Celkem vyplacené nadační příspěvky

614 901‚00 Kč

Jsme to my

Vlastní projekty

Ashoka

80 000‚00 Kč

Novinářská cena

Otevřená data

Velvyslanectví Spojených států amerických

578 360‚15 Kč

Jsme to my, Novinářská cena

Ostatní náklady (rozvoj a správa programu)

Velvyslanectví Velké Británie

135 796‚00 Kč

Otevřená data

Celkové náklady na vlastní projekty

1 469 646‚93 Kč
5 213‚31 Kč
1 474 860‚24 Kč

Firemní dárci
Nadační fond Hyundai

1 304 909‚00 Kč

NEWTON Media, a. s.

100 000‚00 Kč

Novinářská cena

Podpořené projekty

CZ.NIC, z. s. p. o.

300 000‚00 Kč

Otevřená data

Dárci: Vlastní zdroje OSF (výnosy z nadačního jmění)

50 000‚00 Kč

Otevřená data

AMUNDI

80 000‚00 Kč

Vzdělávání dětí a mladých lidí – Fond středoškolských stipendií

Příjemce nadačního příspěvku

IVY plus, s. r. o.

150 368‚00 Kč

Vzdělávání dětí a mladých lidí – Fond středoškolských stipendií

Frank Bold Society, z. s.

Dětská ambulance Železný Brod

200 000‚00 Kč

Vzdělávání dětí a mladých lidí – Fond středoškolských stipendií

Hobra – Školník, s. r. o.

25 000‚00 Kč

Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty

Rozhledy, s. r.o.

10 000‚00 Kč

Fond Otakara Motejla

ABRA software, a. s.

PRAM Consulting, s. r. o. / Red Hat Czech, s. r. o.

Komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

100 000‚00 Kč

Otevřená data

300 000‚00 Kč

Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty

111 132‚00 Kč

Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty

Individuální dárci
Jan Barta
Karel Janeček
drobní individuální dárci

8 800‚00 Kč

Fond Otakara Motejla

drobní individuální dárci

1 000‚00 Kč

Vzdělávání dětí a mladých lidí

drobní individuální dárci

54 080‚00 Kč

drobní individuální dárci

400 018‚00 Kč

drobní individuální dárci

51 200‚00 Kč

drobní individuální dárci

10‚00 Kč

Úřad vlády
Celkem

Udělená částka

Rekonstrukce státu

499 901‚00 Kč

Vyplacená částka
499 901‚00 Kč

499 901‚00 Kč

499 901‚00 Kč

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka

Volební kalkulačka

50 000‚00 Kč

Vyplacené závazky let předchozích
KohoVolit.eu
PLAC, z. s.

Co se chystá v okolí

65 000‚00 Kč
115 000‚00 Kč

Klub nadace OSF / Rozvoj nadace a jejích programů
Vzdělávání dětí a mladých lidí – Fond středoškolských stipendií
Open Society House
Novinářská cena

Ostatní
Norské fondy Program CZ 12

Celkem

Název podpořeného projektu

10 899‚00 Kč

Dejme (že)nám šanci

245 929‚00 Kč

Dejme (že)nám šanci

15 981 374‚05 Kč

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ
Celkové náklady programu Vzdělávání dětí a mladých lidí + nadační příspěvky
Nadační příspěvky (včetně stipendií)
Nadační příspěvky udělené v roce 2017
Z toho vyplaceno
Vyplacené závazky z let předchozích

Spolupráce

11 322 489‚47 Kč

3 818 330‚00 Kč
3 271 671‚00 Kč
547 785‚00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

3 819 456‚00 Kč

Vlastní projekty

3 769 865‚56 Kč

Kiwi.com, s. r. o.

22 905‚00 Kč

Otevřená data

Rozvoj a správa programu (včetně administrace nadačních příspěvků)

ESET software, s. r.o.

60 500‚00 Kč

Otevřená data

Celkové náklady na vlastní projekty

Ministerstvo vnitra České republiky

24 200‚00 Kč

Otevřená data

Konrad-Adenauer-Stiftung – zastoupení v České republice

95 955‚73 Kč

Novinářská cena

3 733 167‚91 Kč
7 503 033‚47 Kč

A) ROVNÉ ŠANCE NA VZDĚLÁNÍ
Věcné a nefinanční dary, služby za zvýhodněnou cenu
Sherpas, s. r. o.
Roman Franta
Divadelní společnost K4, z. s.

PROJEKTY PODPORUJÍCÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a SYSTÉMOVÉ ZMĚNY
47 400‚00 Kč
20 000‚00 Kč
720‚00 Kč

certifikáty na veřejná školení

Celkové náklady na projekty podporující inkluzivní vzdělávání + nadační příspěvky

obraz a grafika

Nadační příspěvky

designové tričko

9 446 094,95 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2017

3 068 920,00 Kč

Z toho vyplaceno

3 012 920,00 Kč

Martina Špinková

8 000‚00 Kč

umělecké dílo

Roman Řezníček

2 500‚00 Kč

poukaz do restaurace

Open Society House, s. r. o.

2 500‚00 Kč

pobyt v hotelu

Otevřená společnost, o. p. s.

5 000‚00 Kč

cedule Zavřeno

Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání

Negativ, s. r. o.

5 000‚00 Kč

pár pánských bot s podpisem T. Blaníka

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků)

3 486 214,60 Kč

Krištof Kintera

20 000‚00 Kč

umělecké dílo

Celkové náklady na vlastní projekty

6 180 948,95 Kč
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Vyplacené závazky z let předchozích
Celkem vyplacené nadační příspěvky

252 226,00 Kč
3 265 146,00 Kč

Vlastní projekty
2 694 734,35 Kč
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Podpořené projekty

Vyplacené závazky z let předchozích

Dárci: Open Society Foundations
Stipendista
Příjemce nadačního příspěvku

Název podpořeného projektu

Liga komunitních škol, z. s.
MŠ Ostrava

Nová škola, o. p. s.

Vyplacená částka

Studijní návštěva škol na Slovensku

170 000 Kč

170 000 Kč

Pojďte mezi nás

61 210 Kč

61 210 Kč

Andrea Beňáková

39 732‚00 Kč

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

41 066‚00 Kč

Denisa Maková

Univerzita Jana Ámose Komenského v Praze

38 172‚00 Kč

Česká zemědělská univerzita v Praze

36 000‚00 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

Marta Gáborová

205 000 Kč

205 000 Kč

Robert Olah
Ladislav Rakaš

Mapování asistentů pedagoga a školních asistentů

35 000 Kč

35 000 Kč

Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání

862 000 Kč

862 000 Kč

Aneta Suchá

AISIS, z. ú.
IQ Roma servis, z. s.
EDUin, o. p. s.
Česká středoškolská unie, z. s.
Cyril Mooney Education, z. s.

MŠ Slezská Ostrava

37 193‚00 Kč

Mendelova univerzita v Brně

18 000‚00 Kč

Masarykova univerzita v Brně

37 000‚00 Kč

Minimalizace šikany

665 560 Kč

665 560 Kč

Melinda Surmajiová

Vysoká škola finanční a správní v Praze

5 486‚00 Kč

357 900 Kč

357 900 Kč

Adriana Trejtnarová

Česká zemědělská univerzita v Praze

42 910‚00 Kč

Vzdělávání přede-vším

400 000 Kč

400 000 Kč

Celkem

Revoluce na střední

112 250 Kč

56 250 Kč

My jsme svět

100 000 Kč

100 000 Kč

3 068 920 Kč

3 012 920 Kč

Vyplacené závazky let předchozích

MŠ Ostrava

Univerzita J. E. Purchyně v Ústí nad Labem

Aven Amenca Brno-Vyškov-Břeclav

Celkem

Příjemce nadačního příspěvku

Vyplacená částka

Martin Dudi

Rodiče, pojďte s námi za vzděláním

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.

Přijímací škola
Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum zavádění obědů zdarma ve školách a školkách

MŠ Slezská Ostrava
MEDIAN, s. r. o.

Udělená částka

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka

Pojďte mezi nás

91 990‚00 Kč

Za vzděláním společně

160 236‚00 Kč

Celkem

252 226‚00 Kč

Stipendia pro středoškolské studenty
Celkové náklady na středoškolské studenty

1 041 724‚60 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2017

0‚00 Kč

Z toho vyplaceno

0‚00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

0‚00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

0‚00 Kč

Náklady spojené s pobytem

920 296‚21 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků)

121 428‚39 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty

B) PODPORA MLADÝCH LIDÍ

295 559‚00 Kč

1 041 724‚60 Kč

Stipendia pro romské studenty
Celkové náklady na stipendia pro romské studenty + nadační příspěvky

834 669‚92 Kč

Nadační příspěvky na podporu studia (stipendia)

749 410‚00 Kč

Z toho vyplaceno

258 751‚00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

295 559‚00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

554 310‚00 Kč

Vlastní projekty

154 835‚00 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků)

125 524‚92 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty

280 359‚92 Kč

Jméno studenta /studentky
Jan Apolín
Ester Cajthamlová
Michal Dvořák

Stipendista
Adriana Trejtnarová

Sutton Valence School, Velká Británie

Kateřina Bornová

Framlingham School, Velká Británie

Eliška Vrabcová

Wycliffe College‚Velká Británie

Magdalena Smolková

Dolar Academy, Velká Británie

Tereza Hrbková

Andrea Beňáková

Přijímací škola

Udělená částka

Vyplacená částka

Česká zemědělská univerzita v Praze

76 200‚00 Kč

27 365‚00 Kč
20 448‚00 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci

76 500‚00 Kč

Martin Dudi

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

69 710‚00 Kč

13 196‚00 Kč

Aneta Suchá

Masarykova univerzita v Brně

86 500‚00 Kč

24 000‚00 Kč

Vysoká škola finanční a správní v Praze

81 500‚00 Kč

60 000‚00 Kč

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

86 500‚00 Kč

24 677‚00 Kč

Melinda Surmajová
Veronika Kroková
Rozálie Rakašová
Štefan Balog
Rostislav Šivák
Robert Olah
Celkem

St Peter’s School, Velká Británie
Sherborne School, Velká Británie

Alžběta Hřivnová

Tomáš Sláma

Dárci: Jan Barta, Nadace Albatros, Karel Janeček

Přijímací škola
Bede’s School, Velká Británie

Westtown School, USA
The Hotchkiss School, USA

Thanh Van Pham

Trinity Preparatory School, USA

Anna Sochorová

Friends School of Baltimore, USA

Stipendium na pokrytí školného poskytují jednotlivé školy, náklady spojené s pobytem (cestovné, pojištění, kapesné apod.) jsou hrazeny z Fondu středoškolských
stipendií, do kterého přispívají rodiče studentů, absolventi programu, soukromí dárci a společnost AMUNDI.

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI
Celkové náklady programu Dejme (že)nám šanci + nadační příspěvky

14 520 892‚60 Kč

Nadační příspěvky

Vysoká škola ekonomická v Praze

85 000‚00 Kč

28 400‚00 Kč

Univerzita Karlova v Praze

41 500‚00 Kč

6 000‚00 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2017

1 594 289‚00 Kč

28 134‚00 Kč

Z toho vyplaceno

1 318 604‚00 Kč

79 500‚00 Kč

26 531‚00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

7 218 658‚00 Kč

749 410‚00 Kč

258 751‚00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

8 537 262‚00 Kč

Slezská univerzita v Opavě
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

66 500‚00 Kč

Vlastní projekty – grant ÚV
Ostatní náklady programu (rozvoj a správa programu)
Celkové náklady na vlastní projekty

245 929‚00 Kč
5 737 701‚60 Kč
5 983 630‚60 Kč

Oblast Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života
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Vyplacené závazky z let předchozích

NOVINÁŘSKÁ CENA

Dárci: Norské fondy 2009–2014

Celkové náklady programu Novinářská cena + nadační příspěvky

Příjemce nadačního příspěvku

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka

Nadace Partnerství

Pidilidi v zemi OZ

38 570‚00 Kč

RC MUM, z. s.

Firemní péče o děti RC MUM

11 802‚00 Kč

Civipolis, o. p. s.

Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova

22 291‚00 Kč

861 685‚28 Kč

Nadační příspěvky

0‚00 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2017

0‚00 Kč

Z toho vyplaceno

0‚00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

0‚00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

0‚00 Kč

Byznys pro společnost, z. s.

Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu

648 952‚00 Kč

Vlastní projekty

Česká ženská lobby, o. s.

Hájíme práva žen v České republice

596 010‚00 Kč

Odměny vítězům soutěžních kategorií

Fórum 50 %, o. p. s.

Ženy a muži v rovnováze

808 236‚00 Kč

Odměny porotcům

621 395‚96 Kč
861 685‚28 Kč

Gender Studies, o. p. s.

Celoživotní ekonomické dopady mateřství

688 509‚00 Kč

Ostatní náklady (rozvoj a správa programu)

Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.

Ženy na vedlejší koleji (?)

463 077‚00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty a ostatní činnost

Ratolest Brno, z. s.

Příležitost pro matky na ubytovnách

84 546‚00 Kč

Celkem

3 361 993‚00 Kč

240 289‚32 Kč
0‚00 Kč

AKTUÁLNÍ TÉMATA A DALŠÍ PROGRAMY
NENÁPADNÝ PŮVAB DEMOKRACIE
Celkové náklady programu Nenápadný půvab demokracie + nadační příspěvky

Oblast: Domácí násilí a násilí na pohlaví
Vyplacené závazky z let předchozích

Dárci: Norské fondy 2009–2014

1 997 550‚00 Kč

Z toho vyplaceno

1 997 550‚00 Kč

Název podpořeného projektu

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu

162 515‚00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

ProFem, konzultační středisko pro ženské projekty

Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví

258 274‚00 Kč

Vlastní projekty

Univerzita Palackého v Olomouci

Anna

Arcidiecézní charita Praha

Vyplacená částka

Nadační příspěvky udělené v roce 2017

Příjemce nadačního příspěvku

99 127‚00 Kč

Tváře lásky

Bílý kruh bezpečí, z. s.

247 532‚00 Kč

První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím

749 663‚00 Kč

Sananim

Drogové závislosti – násilníci a oběti

359 691‚00 Kč

SPONDEA, o. p. s.

Násilí věc (ne)veřejná

717 906‚00 Kč

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o. s.

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

492 823‚00 Kč

Gender Studies, o. p. s.

Stop kybernásilí na ženách a mužích

320 730‚00 Kč

Jako doma – Homelike, o. p. s.

Společně jako doma bez násilí

263 323‚00 Kč

Persefona, z. s.

Z labyrintu násilí

185 081‚00 Kč

Celkem

3 856 665‚00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

Dárci: Norské Fondy 2009–2014
Příjemce nadačního příspěvku

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

Persefona, z. s.

Norské cesty z labyrintu násilí

130 269‚00 Kč

130 269‚00 Kč

Liga otevřených mužů, o. s.

Studijní cesta – školení školitelů s ATV

35 556‚00 Kč

33 172‚00 Kč

THEIA – krizové centrum o. p. s.

Školení školitelů s Alternativ til Vold

85 880‚00 Kč

75 579‚00 Kč

Gender studies, o. p. s.

Gender mainstreaming v norské praxi

129 500‚00 Kč

129 364‚00 Kč

SPONDEA, o. p. s.

Studijní cesta – školení školitelů s ATV

Arcidiecézní charita Praha

Práce s filmem Zuřivec

Fórum 50 %, o. p. s.

0‚00 Kč
1 997 550‚00 Kč

Jsme to my

1 288 673‚55 Kč

Ruský vliv ve veřejném prostoru

1 276 751‚53 Kč

Ostatní náklady (rozvoj a správa programu)

63 011‚96 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty

2 628 437‚04 Kč

Ruský vliv ve veřejném prostoru
Příjemce nadačního příspěvku

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

Vyskumne centrum Slovenskej spoločnosti pre
záhraničnú politiku

Slovenské Fórum

420 000‚00 Kč

420 000‚00 Kč

Prague Security Studies Institute

Zmapování nástrojů v ČR před nestandardním ekonomickým
chováním RF

396 000‚00 Kč

396 000‚00 Kč

České centrum pro investigativní žurnalistiku

Střední Evropa v hybridní válce

Reportér magazín, s. r. o.

Rusko-český byznys 2017

Radovan Bránik

Skúmanie foriem, metód a účinnosti kontaktu GRU RF a SVR
RF s vplyvovou agentúrou…

Bilaterální Fond spolupráce

60 000‚00 Kč

60 000‚00 Kč

100 000‚00 Kč

100 000‚00 Kč

275 450‚00 Kč

275 450‚00 Kč

Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.

Rusko a české volby 2017

Asociácia pre inovativne publikovanie

Střední Evropa v hybridní válce

63 000‚00 Kč

63 000‚00 Kč

KEYNOTE

Mezinárodní konference Media in the Post-Truth World

30 000‚00 Kč

30 000‚00 Kč

1 620 450‚00 Kč

1 620 450‚00 Kč

Udělená částka

Vyplacená částka

Celkem
Mimořádné nadační příspěvky
Příjemce nadačního příspěvku

Název podpořeného projektu

Rovnost žen a mužů ve veřejném životě – inspirace z Norska

131 186‚00 Kč

78 284‚00 Kč

Vik Jakub

Superdebata: Česká republika na rozcestí

RATOLEST BRNO, z.s.

Studijní cesta do Norska

116 700‚00 Kč

69 828‚00 Kč

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s.

4. Broumovské diskuse: Vize vzdělanosti

Kostka Krásná Lípa, p.o.

Inspirace z Norska

130 250‚00 Kč

99 990‚00 Kč

STEM Ústav empirických výzkumů, z. ú.

Tři pohledy na českou společnost

Genderové informační centrum NORA, o. p. s.

Studijní cesta GIC Nora do Norska na téma rovných příležitostí

69 000‚00 Kč

58 973‚00 Kč

Nerudný fest.cz

Festival svobody

Gender studies, o. p. s.

Genderová rovnost v norské praxi

131 120‚00 Kč

131 119‚00 Kč

Celkem

Spektrum rozvoje žen

128 076‚00 Kč

79 532‚00 Kč

126 500‚00 Kč

123 840‚00 Kč

Otevřená společnost, o. p. s.

Studijní cesta do Norska za rovným odměňováním, reprezentací
a gender mainstreamingem

102 320‚00 Kč

87 508‚00 Kč

Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.

Studijní cesta do Norska zaměřená na oblast rovných příležitostí

104 142‚00 Kč

61 145‚00 Kč

1 594 289‚00 Kč

1 318 604‚00 Kč
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7 100‚00 Kč

7 100‚00 Kč

20 000‚00 Kč

20 000‚00 Kč

300 000‚00 Kč

300 000‚00 Kč

50 000‚00 Kč

50 000‚00 Kč

377 100‚00 Kč

377 100‚00 Kč

Nadační fond Hyundai
Celkové náklady + nadační příspěvky

1 011 259‚00 Kč

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2017
Z toho vyplaceno

1 211 344‚00 Kč
841 300‚00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

84 800‚00 Kč

Nadační příspěvky vyplacené celkem

926 100‚00 Kč

Vlastní projekty
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80 000‚00 Kč

Séria článkov o ruskom vplyve na slovenskú politiku

61 157‚00 Kč

ProFairPlay – Norsko vize budoucnosti

80 000‚00 Kč

Mráz přichází z Petschkovy vily aneb Ruská ambasáda v Praze

98 844‚00 Kč

Spiralis, z.s.

96 000‚00 Kč
100 000‚00 Kč

N Press, s. r. o.

64 250‚00 Kč

Lagardere Active ČR, a. s.

96 000‚00 Kč
100 000‚00 Kč

Ústav nezávislé žurnalistiky, z. ú.

109 540‚00 Kč

Celkem

4 625 987‚04 Kč

Nadační příspěvky

0‚00 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků)

85 159‚00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty

85 159‚00 Kč
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Podpořené projekty
Dárci: Nadační fond Hyundai
Příjemce nadačního příspěvku

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku

Oživíme Faunapark a zachráníme klubovnu

250 000‚00 Kč

100 000‚00 Kč

Místní skupina Polského kulturně-osvětového
svazu v Třinci-Osůvkách

OK WC Osůvka + dětské ekodílny

59 800‚00 Kč

59 800‚00 Kč

Bunkr, o. p. s.

Sousedské snídaně

Tichánek, z. s.

Výstavba naučné stezky v obci Tichá Poznej a chraň přírodu
kolem sebe

Rosteme s dětmi, z. s.

Mezigenerační tvořivé dílny

Charita Fýrdek-Místek

Rozvoj Fundraisingu v Charitě Frýdek-Místek

Obč. sdr. KLOKOČOV, z. s.

Dostavba technického zázemí Občanského sdružení

PROFICIO, z. s.

PROFICIO profesionálně

29 500‚00 Kč

29 500‚00 Kč

100 000‚00 Kč

100 000‚00 Kč

23 000‚00 Kč

23 000‚00 Kč

100 000‚00 Kč

100 000‚00 Kč

60 000‚00 Kč

60 000‚00 Kč

180 000‚00 Kč

100 000‚00 Kč
69 000‚00 Kč

Obec Bukovec

Kořeny života

69 000‚00 Kč

Knihovna Vrchy – spolek vzájemného soužití

Vrchy poznávají řemesla

10 000‚00 Kč

10 000‚00 Kč

Čisté nebe, o. p. s.

Obnovitelně = chytře na kotlíkové dotace

180 044‚00 Kč

100 000‚00 Kč

ČSOP Salamandr

Záchrana mokřadů v Beskydech

150 000‚00 Kč

90 000‚00 Kč

1 211 344‚00 Kč

841 300‚00 Kč

Celkem

Vyplacené závazky z let předchozích
Příjemce nadačního příspěvku

Název podpořeného projektu

ČSOP Bartošovice

Kouzlo zapomentého aneb učíme se od předků

42 800‚00 Kč

ČSOP Salamandr

Morávka na suchu

42 000‚00 Kč

Celkem

Vyplacená částka

84 800‚00 Kč

Závazek vyplacený z roku 2014 – program Společně bez předsudků
Příjemce nadačního příspěvku

Název podpořeného projektu

In IUSTITIA, o. p. s.

Společně proti kriminalitě

Celkem

Vyplacená částka
154 399‚00 Kč
154 399‚00 Kč

VRÁCENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY PO VYÚČTOVÁNÍ
Liga komunitních škol, z. s.
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.
IQ Roma servis, z. s.
MŠ Ostrava
Ladislav Rakaš
Celkem
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−34 392‚15 Kč
−2 459‚47 Kč
−110 363‚39 Kč
−61 210‚00 Kč
−12 000‚00 Kč
−220 425‚01 Kč
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Nadace Open Society Fund Praha
Kontaktní adresa: Hradecká 92/18, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa: Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 222 540 979 | Kontaktní email: osf@osf.cz
Web: www.osf.cz
Facebook: www.facebook.com/nadace.osf
Twitter: twitter.com/nadaceOSF
Youtube: www.youtube.com/user/osfpraha
číslo účtu: 100 103 8814 / 5500 Raiffeisenbank | IČ: 476 11 804
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