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Úvodní slovo

Nadace OSF po celou dobu 
své existence, mimochodem 
je to již více než čtvrt století, 
přináší do českého prostředí 
nové inspirace a postupy 
ze zahraničí. Otevíráme 
nová, mnohdy i společensky 
citlivá a opomíjená témata, 
která jsou podstatná pro 
otevřenou společnost. 
Důležitou součástí této 
práce je i vyhledávání 
a podpora partnerů, kteří 
téma ponesou dlouhodobě 
dál. A to není a nebude 
možné bez našich dárců, kteří 
v nás mají důvěru. Tímto jim 
děkujeme za podporu a za 
odvahu pouštět se s námi 
do mnohdy neoblíbených 
a kontroverzních témat. 

Slovo spolupráce je pro nás 
klíčové. Ať už se jedná o spolupráci 
s nadacemi, dárci, veřejnou 
správou, byznysem nebo 
občanskou společností. Právě 
v takovém duchu se nesl rok 2018.  
Spolupráce s veřejnými institucemi 
v projektu Náš stát naše data 
jen kvete. Spolu se Skautským 
institutem a Výborem dobré vůle – 
Nadací Olgy Havlové budeme 
s odvahou spravovat program 
Active Citizens Fund. Podařilo 
se nám přivést k jednomu stolu 
tři velké nadace, s nimiž jsme 
společně založili Nadační fond 
Eduzměna, jehož cílem je společně 
s dalšími partnery proměnit české 
vzdělávání. V českém prostředí se 
jedná o naprosto unikátní spojení 
dárců a svým způsobem i nový 
způsob práce. 

A opět pro nás bylo velmi 
inspirativní dívat se na práci kolegů 
v zahraničí, čerpat a učit se z jejich 
zkušeností – dobrých i špatných. 
Eduzměna je na zahraničních 
zkušenostech sdílených fondů 
a kolektivního dopadu z velké části 
postavena. 

Celý rok nám ukázal, že spolupráce 
je mnohdy složitá, ale ve finále 
užitečná. A proto stále hledáme 
nadační dům - Open Society 
House, který se stane fyzickým 
zhmotněním otevřené společnosti, 
komunity, kde převažuje 
spolupráce, konstruktivní dialog 
a participace. Společně dokážeme 
mnohem víc!

R O B E R T  B A S C H 

výkonný ředitel Nadace OSF
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Rok 2018 v číslech

Celkem v roce 2018

20 043 495 Kč
Celkem v roce 2018

23 592 051 Kč 

Přehled přijatých 
finančních 
prostředků

Přehled vydaných 
finančních 
prostředků

České a zahraniční nadace  
a neziskové organizace

13 542 997 Kč
Firemní dárci

2 509 658 Kč
Individuální dárci 

1 850 993 Kč
Příjmy z nadační jistiny

1 863 996 Kč
Příjmy ostatní  

275 851 Kč

Pozn.: ostatní příjmy zahrnují výnosy 
z vlastního majetku, tržby  z vlastní činnosti, 

vratky grantů, úroky, kurzové rozdíly, atd. 

Vyplacené nadační příspěvky

5 666 268 Kč
Vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF

14 481 872 Kč
Správa Nadace OSF

3 443 911 Kč

Podpořené  
projekty

47
Vyplacené  

nadační příspěvky

5 
66

6 
26

8 
Kč

2018
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Celkem vyplacené  
nadační příspěvky

5 666 268 Kč

Celkem

14 481 872 Kč
Celkem

3 443 911 Kč

Vyplacené nadační 
příspěvky 

Vlastní projekty  
a rozvoj  

Nadace OSF
Správa  

Nadace OSF

Vzdělávání dětí a mladých lidí

3 012 408 Kč
Nadační fond Hyundai

1 686 142 Kč
Nenápadný půvab demokracie

967 718 Kč

Vzdělávání dětí  
a mladých lidí

6 793 075 Kč
Eduzměna 

544 051 Kč
Advokační fórum 

288 877 Kč
Nenápadný půvab  

demokracie 

1 976 866 Kč
Rozvoj Nadace OSF

2 195 952 Kč
Novinářská cena

797 382 Kč
Nadační fond Hyundai

141 010 Kč
Náš stát, naše data

1 744 659 Kč

Osobní náklady

2 573 442 Kč
Služby

784 580 Kč
Ostatní

52 980 Kč
Spotřeba

32 909 Kč
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Kdo jsme a co děláme

Kdo jsme
–  patříme mezi největší 

nadace v České republice
– máme 26 let zkušeností
–  za dobu své existence 

jsme podpořili více než 
9 500 projektů částkou 
přes 1‚78 miliardy korun

Čím se zabýváme
–  prosazujeme systémové 

změny na celostátní úrovni
–  přispíváme k řešení 

konkrétních situací 
ve městech a obcích

–  zaměřujeme se na aktuální 
potřeby občanského 
sektoru

–  nebojíme se kontroverzních 
a opomíjených témat

–  financujeme desítky 
neziskových organizací

–  realizujeme vlastní 
projekty

O co usilujeme
–  transparentní a efektivní 

veřejnou správu 
–  rovné šance na vzdělání 

pro všechny děti
–  kvalitní českou žurnalistiku 
–  budování znalostí 

a schopností občanského 
sektoru tak, aby byl 
schopen efektivně hájit své 
zájmy a rozšiřovat skupiny 
svých podporovatelů

Nadace OSF se zaměřuje na rozvoj právního státu 
a demokracie a na posílení efektivity veřejné správy. 
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.
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Nadace Open Society Found, Open Society Found, Open Society Fund,  
Fund Open Society, Nadace Otevřené společnosti, Nadace Open Fund Society, 
Open Society Foundations v Praze, Nadace Open Society Foundations... 

Máme nový kabát

Možná jste na některý z těchto názvů narazili, nebo jste 
jej dokonce použili. My v komunikačním oddělení se 
s podobnými zkomoleninami našeho jména setkáváme 
docela často, ať už při mediálním monitoringu, nebo při 
osobních setkáních. V nejlepším případě to vypadá tak, 
že jsme nadace, která pořád někoho nebo něco hledá. 
Jedním z našich oblíbených titulů je název „Sorosova 
nadace”, kterým se nás jeho původci snaží zřejmě 
urazit, nám to však spíš připomíná pozitivní hodnoty, 
k nimž se stále hlásíme.

Bohužel ani jeden z těchto názvů není správný. 
Rozhodli jsme se proto, že dlouhý anglický název 
zkrátíme na jednoduchou značku Nadace OSF. Zároveň 
jsme upustili od používání značky Fond Otakara 
Motejla, se kterou však bylo těžké se rozloučit. 
Upozadění značky ovšem neznamená ukončení aktivit, 
které se z fondu financovaly. Stále se soustředíme na 
posílení efektivity a transparentnosti veřejné správy 
a na omezení korupce.

Nový název jsme se navíc rozhodli obléknout do 
nového kabátku. Vytvořili jsme moderní, vzdušný 
a snadno rozeznatelný grafický styl, který si zakládá 
na práci s barvami, ilustracemi a jednoduchými 
grafickými prvky. Změny v grafice zapracováváme 
i do nového webu, který je přehlednější a uživatelsky 
příjemnější.

Našim cílem je komunikovat co nejsrozumitelněji.  
Rozhodli jsme se proto rozdělit práci nadace do dvou 
programových pilířů, které řeší zásadní problémy 
české společnosti. Jedním z problémů je přetrvávající 
diskriminace menšin na úrovni vzdělání, zaměstnání, 
bydlení či zdravotnické péče. Aktivity zaměřující 
se na prosazování spravedlnosti a rovných šancí 
ve společnosti jsme zahrnuli pod programový pilíř 
s názvem Férová společnost. Druhým z problémů, 
kterým se zabýváme, je krize důvěry v demokratické 
hodnoty. Česká společnost se přestává starat 
o svou svobodu a demokracii. Programový pilíř Živá 
demokracie pomáhá tento stav řešit a podporuje 
zapojení občanů do rozvoje našeho státu.

Doufáme, že se vám nový komunikační i vizuální styl 
a web budou líbit, a hlavně že vám budou dobře sloužit 
při vašich vlastních aktivitách.

Členové týmu
Lucie Šplíchalová (externí spolupráce)

Markéta Wittichová



Férová  
společnost

Diskriminace v České republice přetrvává.  
Mnohých se Dotýká v těch 
nejDůležitějších oblastech života, jako je 
přístup ke vzDělání, zaMěstnání, byDlení 
či zdravotnické péči. podle šetření agentury 
stem se polovina Čechů DoMnívá, že 
diskriminace v Česku roste, tři ze čtyř 
respondentů pak považují DiskriMinaci 
v České republice za velký probléM.  

A problém to je. Lidé, kteří se s diskriminací  
dennodenně setkávají, nemohou naplno využít 
svůj potenciál, začlenit se do společnosti 
a přispět k ekonomickému rozvoji. 
Diskriminace tedy není jen společenský 
problém, ale také ekonomický.



V programu Férová společnost podporujeme 
vzájemný respekt, porozumění a rovné šance 
všech lidí bez rozdílu. Iniciujeme hledání 
cest vedoucích k soužití bez předsudků. 
Prosazujeme stírání sociálních rozdílů, rovnost 
mužů a žen, rovnocenný přístup ke vzdělání, 
zaměstnání i dalším příležitostem současného 
světa.

Držíme se jednoho ze základních principů 
fungování otevřené a demokratické společnosti – 
a to jsou rovné šance pro všechny.
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Společné vzdělávání
PodPorujeme vzdělávání všech dětí bez rozdílu 

Celospolečenský problém

Společné vzdělávání v České republice dosud není 
běžnou praxí. Ve srovnání s ostatními evropskými 
zeměmi se řadíme na nelichotivou šestou nejhorší 
příčku v podílu dětí vzdělávaných mimo hlavní 
vzdělávací proud. Poradenská zařízení, školy i někteří 
odborníci často tlačí rodiče, aby umisťovali své děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami do speciálních tříd 
a škol.

To má řadu negativních důsledků. Děti mají menší 
šanci na dosažení vyššího vzdělání a nemohou 
jednoduše vstoupit na trh práce. Náklady na 
jejich podporu v dospělosti rostou. Mají jen velmi 
omezené možnosti seznámit se s vrstevníky. Ti jsou 
kvůli oddělenému vzdělávání ochuzeni o kontakt 
s nejrůznějšími odlišnostmi; těžko se naučí toleranci, 
respektu a vzájemnému soužití. Ve finále vede 
segregace k sociálnímu napětí mezi různými skupinami 
obyvatel a snižuje soudržnost společnosti.

Segregace romských dětí ve vzdělávání navíc 
posiluje jejich časté sociální vyloučení a znesnadňuje 
jim vymanit se z bludného kruhu chudoby.

Naše řešení 

Škola je místem, kde děti tráví velkou část svého času. 
Z výzkumů víme, že když se vzdělávají společně, je 
to prospěšné pro všechny. Zdravé děti nejen nemají 
horší vzdělávací výsledky, ale učí se schopnosti 
spolupracovat, komunikovat a mají větší respekt 
k odlišnostem. Děti se speciálními potřebami jsou 
motivovány k lepším výkonům, získávají kamarády 
v místě, kde bydlí, a dostává se jim vzdělání, které jim 
pomůže lépe se uplatnit na trhu práce.

Proto v Nadaci OSF usilujeme o to, aby všechny děti 
bez rozdílu mohly chodit do školy společně. Ať už se 
jedná o děti s postižením, romské děti, nebo třeba děti 
nadané.

72 %
dětí se speciálními  
vzdělávacími potřebami  
chodí do běžných škol

21návštěv  
škol

uskutečnili 
jsme
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—  Prosazujeme kvalitní zákony a sledujeme jejich 
naplňování v praxi. Podařilo se nám prosadit změnu 
školského zákona, která přinesla finance na podporu 
dětí se speciálními potřebami. Podle 72 % ředitelů 
už není nedostatek financí překážkou pro vzdělávání 
těchto dětí.

—  Soustředíme se na systémové změny, propojujeme 
relevantní aktéry ve vzdělávání a zkušenosti 
z terénu předáváme odpovědným osobám.

—  Poskytujeme granty: pomáháme školám a školkám 
zavádět společné vzdělávání všech dětí – třeba tím, 
že mohou mít romské školní asistenty, vzdělávat se, 
vzájemně se setkávat a inspirovat – a rodičům, aby 
se mohli vzájemně podporovat, poradit se a vybrat si 
tu nejlepší vzdělávací dráhu pro své dítě.

jsme rádi, že za dobu, co se tématu věnujeme, 
se Podíl dětí se speciálními Potřebami 
vzdělávaných v běžných školách zvyšuje.  
Podle posledních údajů jsou to již dvě třetiny. 
stále je však co zlepšovat.
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Co se nám  
v roce 2018 povedlo

;   Sledujeme dopady inkluzivní reformy, sbíráme podněty 
pro zlepšení i příklady dobré praxe a předáváme je dál – 
zástupcům státní správy, politikům a veřejnosti – aby získali 
lepší přehled o tom, co se reformou změnilo. V roce 2018 
jsme připravili pět studií a zpráv, které se věnují oblasti 
inkluzivního vzdělávání, dalších 30 dokumentů, doporučení 
a informačních materiálů připravili naši grantisté.

A   Učíme školy vytvářet lepší vzdělávací 
podmínky. 269 učitelů a ředitelů 
a 215 studentů tak získalo potřebné 
informace o tom, jak ve škole utvořit co 
nejlepší prostředí pro vzdělávání všech 
dětí bez rozdílů. Podpořili jsme také dvě 
spolupracující mateřské školy v Ostravě 
v rozvoji aktivit s rodiči. Úzká spolupráce 
mezi MŠ a rodiči se ukazuje jako nejlepší 
přístup při zapojování dětí ze sociálně 
znevýhodněných lokalit do předškolního 
vzdělávání. Zkušenosti školek a osvědčené 
postupy šíříme jako příklady dobré praxe 
dál.

%   Dlouhodobě podporujeme organizace, 
které přispívají k rozvoji kvalitního a všem 
otevřeného vzdělávacího systému. 
Desítka grantistů loni pracovala 
s politiky, rodiči, školami i školkami na 
zkvalitnění společného vzdělávání.
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3   Odpovědným osobám přinášíme informace týkající 
se rovného přístupu ke vzdělávání, aby podmínky pro 
vzdělávání všech dětí byly co nejpříznivější. Minulý 
rok jsme poskytli celkem 193 poslancům, senátorům 
a dalším zástupcům státních i mezinárodních 
institucí podrobnější informace a data o zavedení 
inkluzivních reforem a povinného předškolního 
ročníku. Při pracovní snídani měli možnost o situaci 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mluvit 
přímo s jejich rodiči, které sdružuje námi podpořená 
organizace Rodiče za inkluzi. Na prosazení klíčových 
opatření v oblasti vzdělávání pracovali i naši grantisté.

E   Podporujeme pořádání kurzů, workshopů, 
přednášek a síťovacích setkání pro rodiče.  
331 rodičů získalo potřebné informace 
a podporu, aby si mohli pro své děti vybrat 
kvalitní a vhodné vzdělávání.

D   Dbáme na to, aby fungovaly 
platformy pro vzájemné 
sdílení zkušeností. V roce 
2018 jsme oslovili organizace 
pracující s dětmi a rodinami 
ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a uspořádali jsme 
pro ně dvě setkání.

¯   Podporujeme vysokoškolské vzdělání Romů. 14 romských 
studentů a studentek díky naší podpoře pokračovalo ve svém 
vysokoškolském studiu a dále se profesně rozvíjelo. Všichni, 
kteří dosud s podporou našeho stipendijního programu 
studium dokončili, si našli pracovní uplatnění. Tito mladí, 
vzdělaní a aktivní Romové bourají stereotypy a jsou motivací 
a pozitivními příklady pro své vrstevníky i mladší generace.

!   Celkem jsme uspořádali 
a podpořili 86 akcí 
věnovaných společnému 
vzdělávání, kterých se 
zúčastnilo 1 477 lidí.
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V roce 2018 s námi spolupracovali
Tomáš Bystrý 

Martina Horváthová

Michal Mižigár

Dana Moree

Agentura pro sociální začleňování

Asociace středních pedagogických škol

Česká školní inspekce

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

ČOSIV

EDUin

Impact Academy

Kancelář Veřejného ochránce práv

Liga komunitních škol (naši grantisté)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rodiče za inkluzi

Fandí nám
Jan Barta

Karel Janeček

HOBRA – Školník 

Nadace Albatros 

TIVO

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

Členové týmu
Štěpán Drahokoupil 

Monika Hrochová

Marie Palečková

Lucie Plešková 

Eva Železná

V roce 2018 jsme podpořili
14 vysokoškolských studentů a studentek

AISIS

Česká společnost pro inkluzivní vzdělávání

Česká středoškolská unie

EDUin

Fórum pro lidská práva

IQ Roma Servis

Liga komunitních škol

MŠ Ostrava Špálova

MŠ Slezská Ostrava Bohumínská

Rodiče za inkluzi
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Lucie Plešková 
manažerka Férové společnosti
„Jestli mám z něčeho v roce 2018 opravdu 
radost, pak je to práce našich grantistů 
a partnerů. Díky našemu dlouhodobému 
financování a podpoře jsou zde 
profesionální organizace, které hájí rovné 
právo všech dětí na kvalitní vzdělávání. 
Jsou schopny spolupracovat a táhnout 
za jeden provaz, pokud jsou principy 
společného vzdělávání jakkoliv ohroženy. 
Současně dávají podporu rodičům 
a učitelům, aby se všem dětem dostávalo 
co nejlepšího vzdělání a zázemí a mohly se 
učit společně.“

Zdenka Juklová 
ředitelka školy
„Díky Nadaci OSF jsme v roce 2018 získali podporu pro 
rozvoj inkluzivního vzdělávání a budování Dobré školy 
ve Velkých Hamrech. Za všechny bych jmenovala zejména 
účast v projektu MIŠ – Minimalizace šikany, kde se díky 
komplexnímu přístupu k této problematice daří postupně 
nastavovat postupy a pravidla ve vnitřním životě školy 
s cílem zlepšit školní klima. Naučili jsme se vidět a slyšet 
věci, které jsme dříve vůbec nevnímali. Učitelé mezi sebou 
o vztazích ve škole více diskutují, radí se a spolupracují. Jsme 
stále někde v půli cesty, ale snažíme se. Díky této podpoře 
jsme začali věnovat větší pozornost hodnotovému vyučování, 
nově vyučujeme předmět etická a osobnostní výchova, kde 
třídní učitel systematicky pracuje se svými žáky. Některé 
chvíle byly pro nás i bolestivé, neboť určitá nevědomost 
je docela pohodlná. Děkujeme Nadaci OSF za příležitost 
a podporu.“
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Celospolečenský problém

Málokterý český středoškolák si může dovolit vyjet 
na školu do zahraničí, natož pak na soukromou školu v 
USA nebo ve Velké Británii. Takové studium je pro naše 
studenty finančně nedostupné. Přitom rok strávený 
na takové střední škole výrazně přispívá k formování 
osobnosti, k otevírání rozhledu a posilování 
soudnosti. Studenti se vrací domů s otevřenější myslí, 
samostatnější, vyzrálejší. Mají schopnost ocenit to, 
co je lepší jinde, a zároveň jsou citlivější k hodnotám 
vlastní kultury.

Naše řešení 

Stipendijní program Nadace OSF nabízí ojedinělou 
příležitost mladým lidem získat nové zkušenosti na 
prestižních zahraničních školách. Po návratu do České 
republiky zastávají významné pozice v mezinárodních 
institucích jako ekonomové, právníci nebo vědci, 
řada z nich učí na středních nebo vysokých školách. 
Jsou to mladí lidé se zájmem o veřejné dění a chutí 
obohatit českou kulturu a společnost a vrátit zpět 
investici, která do nich byla vložena. Nejedná se 
jen o jednostranný přínos pro naše studenty, pobyt 
dává také příležitost představit kulturu a historii naší 
republiky v zahraničí, a přispět tak k vzájemnému 
pochopení.

Fandí nám
Drobní individuální dárci

Amundi

25 let  
trvání programu

10hodnota přidělených stipendií  
představuje částku téměř

milionů kč

Středoškolská stipendia
vysíláme studenty na zkušenou  
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Fandí nám
Drobní individuální dárci

Amundi

milionů kč

3 000
konkurzem  

prošlo více než

studentů  
a studentek

324
stipendium 

získalo

studentů
a studentek70 %

absolventů pokračovalo ve studiu 
na  zahraničních univerzitách,  
mezi které patří i Cambridge 
a Oxford
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Co se nám  
v roce 2018 povedlo

F   V roce 2018 oslavil stipendijní program Nadace OSF 
25 let od svého založení. Je to náš nejstarší program, 
k narozeninám jsme mu tedy uspořádali dárcovskou výzvu – 
s kým jiným než se Zdenkou Almerovou, která studenty 
každoročně vysílá na zkušenou. Podařilo se nám vybrat 
krásných 74 300 Kč, což výrazně pomůže dalším dvěma 
středoškolským studentkám prožít „Rok k nezaplacení“, 
rozšířit obzory, získat sebevědomí a navázat zajímavé 
kontakty do budoucna. Skutečnost, že ti, kteří studium 
v zahraničí absolvovali, pomáhají finančně svým nástupcům, 
svědčí o tom, že si uvědomují přínos pobytu a považují za 
důležité ho umožnit i dalším.

¯   Stipendisté měli možnost setkat se a sdílet 
své zkušenosti se studiem v zahraničí na 
třech společných setkáních.

%   Do školního roku 2018/19 jsme vyslali 
pět studentů na školy v USA a čtyři 
studenty na školy ve Velké Británii.

Fandí nám
Amundi Czech Republic Asset Management
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Zdenka Almerová 
finanční ředitelka
„Programem za 25 let jeho trvání prošly stovky studentů 
ze všech koutů naší republiky. Jedno mají od počátku 
společné, a to touhu prohloubit své vzdělání a vyzkoušet 
něco nového. Nejvíce mě těší společná setkání s těmito 
mladými lidmi, kteří byli na zahraničních školách 
výtečnými vyslanci České republiky. Všichni se shodují 
na tom, že jim pobyt změnil pohled na svět a stal se 
pro ně odrazovým můstkem pro další studia a pracovní 
uplatnění ať doma, či v zahraničí.“

Anna Marie Ortová 
stipendistka, Stover School,  
Newton Abbot, Velká Británie 
„Pobyt v Anglii mi přinesl mnoho nových 
zážitků a inspirace. Našla jsem si nové 
kamarády a mám možnost poznávat 
anglickou kulturu. Školní systém je tu 
hodně odlišný od toho českého, a nutno 
říci, že mi vyhovuje daleko více, jelikož 
nám dává prostor k tomu, abychom 
předmětům doopravdy porozuměli. V naší 
škole se také koná hodně různých akcí, 
jako třeba přespolní běhy či hudební 
soutěže, takže máme mnoho možností 
věnovat se i aktivitám mimo školu. 
Celkově mi pobyt v Anglii otevřel spoustu 
nových možností a inspiruje mě zkoušet 
nové věci.“
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Celospolečenský problém

Za posledních 30 let se potřeby společnosti zásadním 
způsobem změnily. I když existuje celá řada skvělých 
příkladů, které ukazují, že české školství je možné 
adaptovat na potřeby 21. století, celkové fungování 
a způsob učení na českých školách vývoj ve 
společnosti reflektuje jen omezeně.

Českému vzdělávacímu systému chybí jasná vize 
do budoucna. Mezi zeměmi OECD se pohybujeme 
na nejnižších příčkách, co se týká výše investic do 
vzdělávání na všech úrovních. Mezi studenty je nízký 
zájem o povolání učitele.

Výsledkem je, že žáci často nezískávají dovednosti, 
které v současné společnosti potřebují, a v učení nevidí 
smysl. Neučí se spolupráci, kritickému myšlení, řešení 
problémů nebo sociálním a mediálním dovednostem – 
tedy schopnostem potřebným pro správné fungování 
demokratické společnosti. Bez vzdělávání, které 
odpovídá současnému vývoji, navíc Česká republika 
ztrácí svou konkurenceschopnost a bude zaostávat za 
ostatními zeměmi.

Naše řešení 

Rádi bychom, aby byla v České republice každá veřejná 
škola kvalitní a rodiče nemuseli přemýšlet, do které 
dají své dítě. Budou totiž vědět, že špičkovou kvalitu 
dostanou všude. Jejich děti budou připraveny na svět, 
který je čeká, a budou úspěšné, sebevědomé a spokojené.

Je nám jasné, že sami to zajistit nedokážeme. Proto 
jsme společně s dalšími třemi českými nadacemi – 
Nadačním fondem Avast, Nadací České spořitelny 
a Nadací Karla Janečka – založili zcela nový sdílený 
Nadační fond Eduzměna. Jedná se o jedinečný subjekt 
svého druhu, který má odvážné ambice. Společně 
chceme vytvořit podmínky pro realizaci dílčích 
systémových změn ve vzdělávání, které povedou ke 
komplexní společenské proměně.

Fond funguje jako nezávislá otevřená platforma 
subjektů z komerčního, neziskového a státního 
sektoru, které uplatňují svoje jméno, know-how i 
finanční prostředky ve prospěch zásadní proměny 
školství v České republice.

10 členů  
odborné rady

4 zakládající  
nadace
Nadace České spořitelny
Nadace Karla Janečka
Nadace OSF 
Nadační fond Avast

20 milionů kč  
—  první vklad  

zakládajících nadací  
do Nadačního fondu 
Eduzměna

Nadační fond Eduzměna
sPojujeme síly Pro změnu ve vzdělávání  
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35
lidí, kteří byli 

intenzivně 
zapojeni do 

přípravy a vzniku 
Nadačního 

fondu Eduzměna 
v průběhu roku

členů  
odborné rady

Eduzměně fandí 
Nadace Jablotron

eduzměna Plánuje Pracovat se všemi 
relevantními aktéry v oblasti vzdělávání, 
bez nich totiž není udržitelná změna možná. 
vytvoříme model regionální Pilotáže, který 
bude inspirací Pro další regiony.
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V roce 2018 s Eduzměnou spolupracovali
Tomáš Dvořák, Jindřich Fryč, Marek Havrda, 

Jana Huttová, Martin Chvál, Jindřich Kitzberger,

Vladimír Kváča, Ivan Langr, Daniel Münich, 

Michal Pěchouček, Dana Pražáková, Daniel Prokop,  

Silvie Pýchová, Zdeněk Štěpánek, Lenka Štěpánová, 

Hana Vellánová, Tomáš Zatloukal

Dentons

Nadace České spořitelny

Nadace Karla Janečka

Nadační fond Avast

Yinachi

Členové týmu
Robert Basch

Monika Hrochová

Lenka Marečková

Lucie Plešková

Zdeněk Slejška (externí spolupráce)

jediný sdílený fond  
na podporu změn  
ve vzdělávání  
v České republice

Co se nám  
v roce 2018 povedlo

B   Společně s Nadačním fondem Avast, Nadací České 
spořitelny a Nadací Karla Janečka jsme založili první sdílený 
fond na podporu změn ve vzdělávání v České republice. 
Rok 2018 byl naplněn intenzivními jednáními a přípravami. 
Od ledna 2019 funguje Nadační fond Eduzměna (NFE) 
jako právně samostatný subjekt, jen s naší koordinační 
podporou. Naším záměrem je dát dohromady to nejlepší, 
co se u nás, ale i v zahraničí osvědčuje v rozvoji škol, a na 
konkrétním regionu vyzkoušet, jak docílit toho, že se 
všechny školy budou schopné rozvíjet.

S   Do odborné rady (v současnosti deset členů) se nám 
podařilo získat ty nejlepší odborníky. Fondu jsme nastavili 
strukturu, která je otevřená pro zapojení dalších partnerů.
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Martina Břeňová 
ředitelka pro programy a rozvoj,  
Nadační fond Avast 
„Nadace OSF byla v České republice první 
nadací, která systematicky podporovala aktivní 
lídry v paliativní péči. Náš strategický paliativní 
program na tyto začátky i nepřímo navazuje, díky 
čemuž nezačínáme v této oblasti od nuly. To jen 
ukazuje, že v zájmu dlouhodobého systémového 
dopadu má smysl spojit síly i na poli filantropie. 
Každý dárce či nadace může dát společnosti sám 
za sebe maximum energie a peněz, ale společně 
můžeme změnit víc a společně investované peníze 
budou mít silnější dopad. A to byl důvod, proč jsme 
s Nadací OSF, Nadací České spořitelny a Nadací 
Karla Janečka založili sdílený Nadační fond 
Eduzměna. Spojili jsme své jméno, finance a síly 
a společně budeme podporovat velmi potřebnou 
oblast vzdělávání.“

Ivan Langr 
náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
člen odborné rady Nadačního fondu Eduzměna
„Lidský život je nepřetržitý proces učení. A vzdělávání má, stejně jako 
kultura, tu úžasnou schopnost pozitivně formovat jedince a jejich 
prostřednictvím kultivovat společenství jako celek. Jakkoli vnímám, že 
(nejen) v posledních letech zdravý vývoj naší společnosti v lepším případě 
stagnuje, Eduzměna má jasnou vizi, jak minimálně v oblasti vzdělávání 
ukázat správný směr. A to mě baví.“
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Celospolečenský problém

Obhajoba občanských práv – i o to se snaží neziskové 
organizace a aktivní občané po celé České republice. 
Bohužel často nemají know-how, které je třeba. 
Nedostatečná znalost způsobů jak kontaktovat 
politiky, úředníky a jak s nimi vyjednávat, nevhodný 
výběr cílů nebo nepropracovaná strategie snižují jejich 
šance na úspěch v tak kompetitivním odvětví, jako je 
advokační práce. Následkem toho není hlas občanů 
při vytváření zákonů a rozhodování veřejné správy 
dostatečně slyšet.

Přitom je prokázáno, že zapojování občanů do 
politiky má pozitivní vliv na kvalitu zákonů a vládnutí. 
Bez jejich zapojení by potřeby občanů mohly být 
přehlíženy, což vede k obecné nespokojenosti lidí 
s fungováním veřejných institucí a posiluje nedůvěru 
v demokracii jako takovou.

Naše řešení 

Věříme, že hlas občanské společnosti a občanů má 
být v demokracii slyšet, a proto jsme v polovině roku 
2018 rozjeli s přispěním Ashoka Česká republika 
Advokační fórum, které bude dlouhodobě a systematicky 
podporovat občany, občanky a neziskové organizace 
v jejich úsilí o pozitivní společenské změny.

 Fórum spolupracuje se státní správou, akademiky, 
donory, politiky a političkami i soukromým sektorem. 
Považujeme za důležité podporovat diskuzi lidí napříč 
těmito skupinami, a posilovat tak možnosti jejich 
spolupráce. Snažíme se je také podpořit při hledání 
společného řešení.

Základem práce Advokačního fóra jsou na míru 
postavené konzultace pro neziskové organizace. 
Podporujeme je ve strategickém plánování a 
poskytujeme ad hoc konzultace v jejich každodenní 
práci. Organizace si díky nim budou schopny navrhnout 
strategii pro úspěšné dosažení změny. Zaměřujeme se 
také na vzdělávání formou workshopů, konferencí nebo 
publikací případových studií.

Díky naší podpoře je lépe slyšet hlas občanské 
společnosti a občanů, kteří se zapojují do veřejného dění 
a pracují na pozitivních společenských změnách.

9
podpořených  

organizací 
prostřednictvím 

konzultací

84 účastníků  
akcí 

1. případová  
studieadvokační fórum zahájilo 

svou Práci na letní akci 
ashoky Čr „neziskovky  
a byznys na jedné lodi“.

a

d

Advokační fórum 
Posilujeme hlas občanské společnosti 
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naším cílem je rozšířit počet organizací a lidí, 
kterým budeme poskytovat konzultace, zlepšovat 
svou nabídku workshopů dle Potřeb občanské 
sPolečnosti, rozvíjet vztahy s Partnery v České 
republice i evropě a Přinášet příklady dobré 
praxe z Čr i zahraničí. chceme vytvářet dostuPné 
služby advokačního fóra a zároveň pracovat  
na jeho dlouhodobé udržitelnosti.

Fandí nám
Jan Barta 

Nadace BLÍŽKSOBĚ

Nadační fond rodiny Orlických

Velvyslanectví USA
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Co se nám  
v roce 2018 povedlo

(   V roce 2018 jsme podpořili devět organizací formou konzultací. 
Podpořili jsme například legislativní lobbing Asistence za zvýšení 
příspěvku na péči v rámci jejich kampaně Hlasujeme pro. 
Poslanecká sněmovna tento návrh podpořila. Pro Radka Hábla 
a Rubikon Centrum jsme konzultovali novely insolvenčního 
zákona. V tomto návrhu se podařilo přesvědčit senát a vrátit 
legislativu do poslanecké sněmovny.

b   V říjnu proběhl dvoudenní workshop ke 
komunální politice pro 18 zástupců neziskových 
organizací i neformálních iniciativ, kteří si 
vyzkoušeli plánování vlastních kampaní. Jednou 
z těchto kampaní bylo například zamezení 
výstavby jedné z největších spaloven v ČR v obci 
Horní Počáply u Mělníka.

2   66 zástupců občanského 
sektoru, soukromých 
lobbistických agentur, 
státních institucí 
a akademické sféry 
rozšířilo své znalosti 
týkající se občanského 
lobbingu na konferenci 
a workshopu, které jsme 
uspořádali ve spolupráci 
s bruselskou organizací 
The Good Lobby.

N   Představili jsme též případovou studii 
„Rekonstrukce státu: Jak se lobbuje 
proti korupci“, jejímž autorem je sociolog 
Jaromír Mazák. Je určena pro všechny 
zájemce o advokační práci, kteří v ní 
najdou inpiraci a konkrétní tipy na to, jak 
dělat advokační kampaň.

V roce 2018 s námi spolupracovali
Ashoka Česká republika - strategický partner

The Good Lobby

Nadace České spořitelny

Impact Academy

Ladislav Frühauf

Adéla Horáková

Jaromír Mazák

Milan Štefanec

Členové týmu
Štěpán Drahokoupil

Petr Machálek (externí spolupráce)

Lenka Marečková
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V roce 2018 jsme podpořili
Asistence

Centrum občanského vzdělávání

EDUin

Fórum pro rozvojovou spolupráci

Hnutí Duha

Mezinárodní federace asociací studentů medicíny

Radek Hábl

RUBIKON Centrum

Organizaci Naděje pro děti úplňku jsme podpořili  
prostřednictvím spolupráce s Nadací České spořitelny.

Štěpán Drahokoupil 
koordinátor Advokačního fóra
„Po třetím čtení jednoho sněmovního tisku mi přišla SMS 
zpráva s textem: ‚Je to doják. Díky za vše.‘ Tato krásná 
zpětná vazba ukazuje, že úspěchy Advokačního fóra jsou 
hlavně úspěchy organizací a lidí, které jsme podpořili 
v prosazování jejich cílů. Jsme rádi, že nabídka našich 
konzultací, workshopů a konferencí oslovila širokou 
skupinu lidí v neziskovém sektoru i mimo něj a už v prvním 
roce fungování jsme měli zcela plné pracovní kalendáře.“

Erik Čipera 
ředitel, Asistence, o. p. s.
„Spolupráce s Advokačním fórem Nadace OSF 
nabrala na intenzitě, když se pro nás důležité téma 
zvýšení příspěvků na péči dostalo k projednávání 
v poslanecké sněmovně. S advokační činností 
na této půdě jsme neměli žádné zkušenosti 
a pravidelné telefonáty, schůzky a maily se 
Štěpánem a později i s Petrem nám dodávaly 
jistotu, směr i potřebné tempo. Pokračujeme 
dál s tématem dostupnosti bydlení pro lidi 
s postižením v Praze.“
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Živá  
demokracie

Česká společnost prochází krizí vzájemné 
důvěry. mnozí analytikové a komentátoři 
v posledních letech čím dál častěji hovoří 
o tom, že je rozdělená či rozeštvaná. 
navenek se toto rozdělení projevuje 
opouštěním dříve neměnných hodnot.  

Češi patří mezi evropskými národy k těm nejméně 
ochotným pomáhat uprchlíkům v nouzi; právo na 
„vlastní názor“ ve veřejné diskuzi je mnohdy důležitější 
než pravda; mnozí politici zpochybňují nezávislost 
veřejnoprávních médií. Liberální demokracie dostává 
na frak a místo ní se prosazují nicneříkající teze 
o „demokracii bez přívlastků“.
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V programu Živá demokracie jsme 
se rozhodli čelit tomuto směřování 
rozvíjením společnosti, která umožňuje 
všem vyrůstat a žít ve svobodě, vzájemné 
důvěře a beze strachu. Prosazujeme 
takový stát, který si zakládá na 
otevřenosti a transparentnosti, podporuje 
zodpovědné občany a usiluje o to, 
aby právo a zákony platily pro všechny 
bez rozdílu.

Podporujeme iniciativy, které sledují činnost veřejných 
institucí a snaží se o zlepšování jejich práce. Hájíme svobodný 
přístup k informacím, oceňujeme kvalitní novinářskou práci 
a veřejnou debatu založenou na faktech.



28 Výroční zpráva 2018

Celospolečenský problém

Česká veřejná správa si v oblasti digitalizace nechala 
ujet vlak a jen stěží ho dobíhá. Podle loňského výsledku 
Digital Economy and Society Index (DESI) je v oblasti 
veřejných digitálních služeb mezi zeměmi EU až na 
22. místě z 28. Na nové technologie a trendy se adaptuje 
pomalu a neohrabaně. Nedokáže garantovat uspokojivý 
standard poskytovaných služeb, nezvládá komunikaci 
s jejich uživateli ani se svými organizačními složkami.

V současnosti v Česku existuje řada nekvalitních 
digitálních služeb, které nelze jednoduše nahradit. 
Veřejné politiky vznikají bez kvalitní datové analýzy. 
Nízká kvalifikace státu v digitální oblasti neúměrně 
komplikuje občanům život při řešení běžných situací. 
A to jsme teprve na začátku.

Dlouhodobě se nedaří zapojit veřejnost do zlepšování 
výkonu veřejné správy, i když k tomu pokročilé 
publikování otevřených dat a využívání softwaru 
s otevřeným kódem vybízí. Stát se tím připravuje nejen 
o potenciál občanské participace v digitální oblasti, ale 
i o peníze a čas na to vyrovnat se s razantním nástupem 
informačních technologií.

Naše řešení 

Není vše ztraceno. Situace v České republice se pozvolna 
mění k lepšímu – digitalizace veřejné správy se dostává 
do centra politických diskuzí a dochází k pozitivním 
legislativním změnám (uzákonění otevřených dat, přijetí 
principů digitálně přívětivé legislativy, diskuze o „digitální 
ústavě“). To je však jen špička ledovce. Potřebujeme 
proměnit přístup úřadů tak, aby aktivně sdílely svá data, 
zkušenosti a softwarová řešení.

V projektu Náš stát, naše data podporujeme aktivity 
občanů, kteří přicházejí s vlastními nástroji, nahrazujícími 
nebo doplňujícími neexistující či nepřívětivé digitální 
služby státu. Hledáme způsoby, jak mohou aktivní 
občané s potřebnými IT dovednostmi (které často 
na straně veřejné správy fatálně schází) pomoci při 
rozvoji veřejných digitálních služeb. Jsme chybějící 
linkou mezi veřejnou správou, byznysem a aktivními 
občany – vytváříme neformální půdu pro jejich 
dialog, který je nezbytným základem pro budování 
otevřené veřejné správy. Digitalizace by se měla stát 
společnou platformou pro inovativní řešení starých 
problémů. Jen tak může stát nabídnout občanům 
levnější, kvalitnější a přístupnější služby a reflektovat 
jejich potřeby ve 21. století.

Náš stát, naše data
usnadňujeme komunikaci občanů se státem
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33 soutěžních aplikací postavených 
na otevřených datech

400
více než

účastníků akcí

34 stran textu 
o otevřených datech 
a digitálním Česku

i v následujících letech budeme cílit 
na vytvoření základny zkušených 
a kvalifikovaných dobrovolníků, 
kteří podPoří lepší fungování veřejné 
sPrávy, budou analyzovat a vytvářet 
digitální služby státu, který se 
na ně bude umět adaPtovat.
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Co se nám  
v roce 2018 povedlo

;   Na Open Data Expo jsme propojili státní instituce mezi 
sebou, s byznysem, vývojáři a občany a představili jim 
inovativní řešení práce s otevřenými daty. Svá data 
„vystavilo“ 15 institucí veřejné správy. Necelým dvěma 
stovkám účastníků jsme představili (trnitou) nizozemskou 
cestu k otevřeným datům i české přístupy k dolování 
užitku ze zdejších otevřených dat.

%   Na 48 hodin jsme pod jednu střechu dostali vývojáře, grafiky i digitální 
aktivisty, kteří věnovali svůj čas vývoji aplikací ve prospěch veřejné 
správy na hackathonu Kóduj pro Česko. Za 24 hodin tak těchto 
24 vývojářů odvedlo práci, na kterou by se museli najmout odborníci 
na více než čtvrt roku. Na akci vzniklo několik datových studií a zrodila 
se stále pokračující spolupráce mezi ministerstvem spravedlnosti 
a týmem, který stojí za Mapou exekucí.

5.
roČnÍk hackathonu, 
TENTOKRÁT S NÁZVEM 
kÓduj Pro Česko
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3   Našich akcí se v průběhu roku 
zúčastnilo přes 400 zástupců 
veřejné správy, byznysu, neziskové 
i akademické sféry.

E   Mapujeme aplikace postavené na 
otevřených datech, abychom ukázali, jak 
mohou privátní aktivity napomáhat řešení 
problémů veřejné správy. Do soutěže 
Společně otevíráme data se přihlásilo 
rekordních 33 aplikací, které přispívají 
k většímu zapojení veřejnosti do veřejného 
dění, pomáhají lidem v každodenním 
životě, vnášejí transparentnost do 
fungování veřejné správy, kombinují využití 
otevřených dat a open source, upozorňují 
na nebo řeší významný společenský 
problém nebo používají data z pražské 
datové platformy.

¯   Rozšiřujeme informovanost o benefitech otevřených dat 
a digitalizace veřejné správy. Na 34 stranách jsme ve speciální 
příloze přiblížili čtenářům Respektu iniciativy, které hledají 
způsob, jak se zapojit do vytváření digitální podoby veřejné 
správy, a popsali, jak je na to veřejná správa připravena.

A   Předáváme své zkušenosti dál. 
I v minulém roce jsme spolupracovali 
s Českým telekomunikačním úřadem 
a Nejvyšším kontrolním úřadem 
na přípravě a průběhu 2. ročníku 
hackathonu veřejné správy Hackuj 
stát, který je ukázkou možné budoucí 
spolupráce státu a vývojářských 
dobrovolníků.
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V roce 2018 s námi spolupracovali
CAMP – Centrum architektury a městského plánování

Česká správa sociálního zabezpečení

Český telekomunikační úřad

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřický a katastrální 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Magistrát hl. m. Prahy

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo financí ČR

Nadace Charty 77 / Konto Bariéry

Nejvyšší kontrolní úřad

Operátor ICT

Otevřená města

ROPID

Statutární město Brno

V roce 2018 jsme podpořili
Aplikace: 

Česká otevřená data

Dopravní obslužnost Brna a okolí

Mapa exekucí

P+R Praha – predikce parkování pro rok 2019

Vyhodnocení pocitové mapy města Brna 2018

zindex 
 

Fandí nám
Ataccama

CZ.NIC

Český telekomunikační úřad

ESET

Operátor ICT / Smart Prague

Red Hat Czech

Velvyslanectví Nizozemska

Y Soft

Členové týmu
Lenka Kováčová

Michal Tošovský

Lucie Zubková



Výroční zpráva 2018 33

Václav Muchna 
zakladatel a ředitel, YSoft 
„Filantropické aktivity naší firmy zahrnují projekty, které 
pomáhají budovat demokracii a občanskou společnost. 
A protože jsme firma z IT, chtěli jsme do svých aktivit 
promítnout i něco z oboru. I proto jsme se rozhodli podpořit 
Nadaci OSF s projektem Náš stát, naše data. Otevřená data 
jsou pro mě způsob ochrany občanské společnosti. Mohou 
být jedním z nástrojů, který dokáže bojovat s populismem, 
budeme-li je správně prezentovat. Firmám navíc obecně 
pomůže, když tady budeme mít transparentní a stabilní 
prostředí, ve kterém je radost podnikat. Je v jejich zájmu 
otevřená data a jejich advokáty podporovat.“

Lenka Kováčová 
projektová koordinátorka
„Jsem moc ráda, že se nám v uplynulém 
roce podařilo debatu kolem otevřených 
dat posunout od prostého vysvětlování 
definice k důrazu na jejich sdílení, využívání 
i kvalitu. Do této diskuze se navíc daří 
zapojit stále více různorodých aktérů, kteří 
chtějí pomoct změnit Česko k lepšímu. 
Aby to bylo možné, snažíme se je všechny 
dostat k jednomu stolu,. Tak mohou sdílet 
své schopnosti a zkušenosti. Otevřená 
data totiž nejsou jen o technologiích, 
ale především o lidech a jejich ochotě 
spolupracovat a navzájem se od sebe učit.“
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Celospolečenský problém

Média přestávají být hlídacím psem demokracie. Dle 
pravidelných zjišťování CVVM klesla od svého maxima 
v roce 2005 důvěra v tradiční média (tisk, televize 
a rádio) v průměru o 25 %. Veřejnoprávní média sice 
mají lepší pozici než jejich obdoba v sousedních zemích 
(v Německu či Rakousku), ale v uplynulých dvou letech 
jsou pod stále silnějším tlakem politiků.

Mediální scéna se proměňuje. Kvalitní žurnalistika 
přestává být mainstream a vytrácí se společenský 
konsenzus o tom, jaká média a metody novinářské 
práce jsou nositelem pravdivého a nezaujatého 
informování. Novináři jsou osočováni za to, že poctivě 
dělají svou práci, a média tak ztrácí sílu vynášet 
na světlo problémy, k nimž by se politikové měli 
odpovědně postavit a řešit je.

Naše řešení 

Média mají do značné míry schopnost se samy očišťovat. 
V praxi to znamená vznik nových titulů, které staví na 
kvalitním obsahu a poctivé žurnalistice. Současně se 
ale prohlubuje propast mezi médii, která dbají na férové 
zprostředkování reality, a „těmi ostatními“. A to jak na 
straně novinářů, tak i jejich čtenářů.

Díky Novinářské ceně vstupujeme do diskuze o kvalitě 
mediálního obsahu a ukazujeme, že zmíněná hranice 
není tak jednoznačná a kvalitní texty vznikají i v médiích, 
která z různých důvodů bojují o svou pověst. Přispíváme 
k soudržnosti novinářské obce a současně k tomu, 
aby se kvalitní obsah udržel jako součást mediálního 
mainstreamu a novináři byli za svou práci více oceňováni 
a méně haněni.

Díky návazné práci s oceněnými texty a spolupráci 
s jejich autory můžeme šířit povědomí o kvalitním obsahu 
i dále. K tomu nám pomáhá mimo jiné spolupráce se 
Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) 
a knihovnami, v nichž podporujeme akce pro veřejnost, 
zaměřené na mediální vzdělávání.

219 knih 
o nástrahách soudobých 
médií do všech krajských 
knihoven

poslali jsme 

Nezávislá mediální scéna 
oceňujeme práci novinářů  
a podPorujeme knihovny 
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355
přihlášených příspěvků  

do Novinářské ceny 2017

novinářských ocenění není v České republice 
málo. našim cílem je v Příštích letech tato 
ocenění integrovat Pod křídly novinářské ceny. 
cena by se tak měla stát středobodem Pro 
celou novinářskou obec. v roce 2020 se navíc 
těšíme, že s novinářskou cenou oslavíme 
desáté výročí.
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Co se nám  
v roce 2018 povedlo

A   Novináři a novinářky se mohli již po osmé potkat 
na předávání Novinářské ceny, která opět ocenila 
mimořádně vydařená novinářská díla uplynulého roku 
ve dvanácti žánrových kategoriích.

E   Vítězi se stali novináři a novinářky z deseti 
různých redakcí s různým zázemím 
(menšinové tituly i velké mediální domy) 
a různým názorovým spektrem. Zvítězili 
z celkového počtu 355 přihlášených 
příspěvků, v historii největšího počtu 
přihlášených, 198 přihlášených autorů 
a 65 redakcí. Do Česko-slovenské ceny 
veřejnosti se zapojilo 4 354 hlasujících.

120 3 200
akcí  
pro veřejnost
v knihovnách  
a přes

posluchačů
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3   Podpořili jsme semináře 
pro pedagogické pracovníky 
v knihovnách na téma mediální 
výchovy ve všech čtrnácti krajích 
Česka, aby mohli ve své práci lépe 
podpořit orientaci návštěvníků 
knihoven v záplavě mediálního 
obsahu. Seminářů se účastnilo přes 
200 knihovnic a knihovníků.

E   Novinářská cena byla vidět. Na facebookové 
stránce nadace se informace o Novinářské ceně 
dostala k více než 130 000 uživatelům. Web 
novinarskacena.cz zaregistroval 10 310 návštěv 
od 7 439 uživatelů.

¯   Společně s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky 
a Společností Ferdinanda Peroutky jsme uspořádali první 
Novinářské fórum. Studenti, editoři, novináři a šéfredaktoři 
tak měli poprvé možnost sdílet své zkušenosti napříč 
redakcemi.

¯   Podpořili jsme programy pro veřejnost v knihovnách 
v Královéhradeckém, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, 
zaměřené na posílení mediální gramotnosti. Jednalo se 
např. o Listování Lukáše Hejlíka v Nejlepší knize o fakenews 
či semináře iniciativy Zvolsi.info. Více než 120 akcí se 
zúčastnilo přes 3 200 posluchačů.

A   Do Česka jsme přivezli osobnosti světové 
žurnalistiky – mnohokrát oceněného reportéra 
a propagátora Solutions Journalism Davida 
Boardmana a členku boardu německé sekce 
Reportérů bez hranic Gemmu Poerzgen. 
Inspirovali jsme tak studenty žurnalistiky, aby ve 
své budoucí práci viděli nejen možnost pravdivě 
informovat, ale také ovlivňovat veřejný diskurz 
a řešení společenských výzev.
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V roce 2018 jsme podpořili
SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Členové týmu
Michael Adamec

Marie Čermáková 

Michal Tošovský

Kategorie  
psané žurnalistiky 

Nejlepší rozhovor 
Lenka Vrtišková Nejezchlebová 
Řízek do ruky a jedem 
T É M A

Nejlepší reportáž 
Saša Uhlová
Hrdinové kapitalistické práce
A 2 L A R M . C Z

 

Nejlepší komentář 
Apolena Rychlíková
S A L O N P R ÁVA

 

 

 

Nejlepší analyticko-
investigativní příspěvek 
Ondřej Kundra
série o Martinu Nejedlém
R E S P E K T

Kategorie  
audiovizuální žurnalistiky 
 

Nejlepší rozhovor, beseda  
nebo diskuse 
Martin Veselovský 
Palachův týden? Pro mě to 
problém není, takových příslušníků 
jako já byly desítky, říká Ondráček 
D V T V

 

Nejlepší reportáž 
Tereza Engelová
Z ukrajinské fronty
I N F O . C Z

 

Nejlepší analyticko-
investigativní příspěvek 
Jana Neumannová
Jak se stát miliardářem
R E P O R T É Ř I  Č T

Kategorie online žurnalistiky 
 

Nejlepší analyticko-
investigativní příspěvek 
N. Poljakov, J. Zelenka, L. Prchal
Dezinformace: co pro vás 
znamenají lži? 
A K T U Á L N Ě . C Z

Zvláštní  
ceny 
 

Nejlepší česko-slovenský 
kreslený vtip, komiks nebo 
karikatura
Martin Šútovec
Séria karikatúr – Shooty
D E N N Í K N

 

Česko-slovenská cena 
veřejnosti 
Saša Uhlová
Hrdinové kapitalistické práce
A 2 L A R M . C Z

 

Cena za regionální žurnalistiku
ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung

Robert Malecký
série Čistky v severočeských 
galeriích a muzeích
H L Í D A C Í P E S . O R G

 

Cena Solutions Journalism
ve spolupráci s Ashoka Česká republika

Tomáš Lindner
Běženci jdou do výroby
R E S P E K T

Jak jsme rozdělovali ceny v roce 2018
Novinářská cena 2017
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V roce 2018 s námi spolupracovali
Divadlo Archa

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Společnost Ferdinanda Peroutky

Fandí nám
Ashoka Česká republika

Konrad Adenauer Stiftung

Nadační fond nezávislé 
žurnalistiky

Nadační fond rodiny Orlických

NEWTON Media

Syndikát novinářů ČR

Michael Adamec 
koordinátor Novinářské ceny
„V tomto ročníku Novinářské ceny mě 
především potěšilo, že za polovinu 
z oceněných příspěvků byly oceněny 
ženy – autorky. Dále mám také radost 
z toho, že se nám do České republiky 
podařilo přivést Davida Boardmana, 
bývalého šéfredaktora The Seattle Times, 
pod jehož vedením získala tato redakce 
několik Pulitzerových cen. Ve spolupráci 
s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky 
a Společností Ferdinanda Peroutky jsme 
pak zorganizovali první Novinářské fórum, 
kde se vedle Gemmy Poerzgen z Reportérů 
bez hranic a Johna Lloyda z Oxfordské 
univerzity objevila i řada předních českých 
novinářek a novinářů.“

Adam Černý 
předseda, Syndikát novinářů
„Syndikát novinářů podporuje řadu aktivit ve prospěch 
svobody médií a mezi nimi má místo i podpora 
Novinářské ceny. Každoroční oceňování vynikajících 
novinářských výkonů podle oborů je příležitostí, jak na 
ně upozornit veřejnost, a zároveň, jak dát oceňovaným 
najevo, že jejich práce nezapadla se dnem vydání či 
zveřejnění. Vyzdvihnout, ocenit vynikající novinářské 
výkony je mimořádně důležité s ohledem na sílící 
nepříznivé jak politické, tak ekonomické vlivy, které práci 
novinářů omezují, nebo dokonce znemožňují.“
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Celospolečenský problém

Česká společnost v posledních letech prochází 
viditelnou proměnou – v politice vítězí populistické 
tendence, ve veřejné diskuzi se více prosazují 
nesnášenlivé postoje k jiným lidem a sympatie 
k rychlým řešením složitých problémů. Zaměřili jsme 
se na dva z těchto projevů, které považujeme za 
symptomatické a do budoucna obzvláště rizikové.

Neziskové organizace více než dříve čelí útokům 
z úst politiků nebo na sociálních sítích. Roste nedůvěra 
veřejnosti k neziskovkám, často z pocitu, že jsou tu 
jen pro menšinová témata a většině lidí svou činností 
nic nepřináší. Neziskové organizace v tom často 
nejsou nevinně – svou legitimitu opírají více o kvalitní 
reportování donorům než o porozumění od širších 
společenských vrstev. Když pak dojde k útokům na 
adresu občanského sektoru, není, kdo by se ho zastal, 
navíc organizace musí soustředit velké množství 
energie na odrážení takových útoků, místo aby se 
soustředily na svou práci a poslání. Bez stabilního 
zázemí nemůže občanský sektor nahrazovat služby 
státu a přispívat ke správnému fungování české 
demokracie.

Migranti se stali do jisté míry symbolem 
hodnotového štěpení české společnosti. Svou 
roli v tom opět sehrávají politikové, dezinformace 
a nenávistné projevy v médiích a na sociálních 
sítích. Česko je na prvních příčkách v odmítavém 
postoji veřejnosti k přijímání migrantů a současně 
mezi posledními zeměmi, do nichž (zejména) váleční 
uprchlíci míří. Na tématu migrace se jasně ukazuje, 
že se idea společenské shody, stejně jako hodnoty 
humanismu, pomalu z české společnosti vytrácí.

Naše řešení 

Většinová společnost informace o migraci stále získává 
zejména z médií, a to jsme chtěli změnit. Podpořili 
jsme projekty, které vytvořily bezpečný prostor pro 
názorově rozmanitou diskuzi, založenou na ověřených 
zdrojích a určenou k hledání možných řešení. 
Důležitým rysem podpořených akcí bylo také bourání 
předsudků a stereotypů, do něhož se zapojili i samotní 
migranti žijící v Česku.

Recept na slábnoucí legitimitu neziskových 
organizací spatřujeme v cíleném budování a rozšiřování 
skupin vlastních podporovatelů (constituency building). 
Lidí, kteří rozumí tomu, proč a jak jednotlivé nevládní 
organizace pracují, co dělají, a pomohou to vysvětlovat 
dál. Lidí, se kterými budou neziskovky dlouhodobě 
pracovat tak, aby od nich získaly nejen svou legitimitu, 
ale i podporu v případě, že na ně bude vyvíjen tlak kvůli 
tématům, jimž se věnují. Podporujeme proto rozvoj 
těchto dovedností u českých neziskovek.

V následujících letech podpoříme občanskou 
společnost tak, aby mohla i nadále prosazovat 
demokratické principy a plnit svou nezastupitelnou 
roli pro funkční demokracii. V programu Active 
Citizens Fund rozdělíme granty s cílem zvýšit aktivní 
zapojení občanů do veřejného dění a do rozhodovacích 
procesů. Posílíme transparentnost při správě věcí 
veřejných (podporou advokačních a watchdogových 
aktivit). Občanskou společnost podpoříme v tom, 
aby prosazovala dodržování lidských práv a potřeby 
znevýhodněných skupin. Přispějeme také na občanské 
vzdělávání a mediální výchovu. Grantová podpora 
umožní systémové změny a realizaci projektů, které 
reagují jak na aktuální témata, tak na akutní lokální 
kauzy a problémy.

Nenápadný půvab 
demokracie 
PodPorujeme aktivitu občanů  
a kapacitu neziskovek
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minulý rok jsme věnovali tomu, abychom 
se léPe seznámili s různými přístupy ke 
constituency building (buDování okruhu 
příznivců) a mohli téma dále rozvíjet 
i v budoucnu.
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Co se nám  
v roce 2018 povedlo

E   K tématu constituency building  jsme uspořádali 
workshop pro 40 účastníků z Česka, Slovenska, Polska 
a Maďarska a pro zástupce mezinárodních donorů. 
Vydali jsme studii Shrinking space for civil society 
in V4 countries, díky které někteří z donorů upravili 
své strategické zaměření na větší podporu odolnosti 
občanského sektoru a nasměrovali do této oblasti část 
rozdělovaných finančních prostředků.

A   Vydali jsme Manuál pro NNO, který radí, jak 
budovat okruhy svých podporovatelů. Manuál 
jim pomůže uvědomit si, že podpora veřejnosti 
není samozřejmá, ale je pro jejich udržitelnou 
existenci nezbytná.

3   Spolupořádali jsme Večer pro 
občanskou společnost: Jak se 
dostat z bubliny, zaměřený na 
posilování občanské společnosti a na 
propojování různých cílových skupin. 
Deset neziskovek si navzájem 
představilo recepty, jak svá témata 
představit i lidem, kteří nejsou přímo 
příjemci jejich služeb, a přesvědčit je 
o přínosu jejich činnosti.
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E   Ve spolupráci s Nadací Miroslava Šaška 
jsme vyhlásili otevřenou grantovou výzvu 
na podporu racionální diskuze o migraci, 
směřovanou zejména do krajských měst. 
Ve výzvě jsme podpořili osm různorodých 
aktivit.

¯   Povedlo se otevřít diskuzi o migraci v periferních částech 
Česka a dostat k jednomu stolu zastánce různých názorových 
proudů. Zasypáváme tak příkopy, které se subjektivním 
reportováním o migraci podařilo vykopat.

¯   K programu Active Citizens 
Fund jsme pro 70 zástupců 
neziskových organizací uspořádali 
odborné konzultace, abychom 
identifikovali hlavní problémy 
a výzvy neziskového sektoru. 
Konzultace přispěly k zacílení 
programu.

A   Díky projektům proběhlo od března do 
prosince 2018 téměř 50 akcí na téma migrace 
(debaty na školách a na veřejnosti, interaktivní 
divadelní představení na školách, sousedská 
setkání, výstava a další), kterých se zúčastnilo 
více než 1 600 účastníků ve dvaceti českých 
a moravských městech.
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V roce 2018 s námi spolupracovali
Skautský institut

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

V roce 2018 jsme podpořili  
v oblasti migrace
Centrum demokratického vzdělávání

Diakonie ČCE – Středisko západní Čechy

Divadlo Continuo

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Nesehnutí Brno

Pomáháme lidem na útěku

Post Bellum

Příběhy z Mayukwayukwa (neformální iniciativa)

Fandí nám
Open Society Initiative for 
Europe – OSIFE

Členové týmu
Marie Peřinová

Jitka Štefková

Michal Tošovský



Výroční zpráva 2018 45

Zuzana Lenhartová 
předsedkyně spolku, Pomáháme lidem na útěku
„Náš projekt umožnil studentům získat podrobnější 
informace o migraci do Evropy, ale také odkazy na zdroje 
ověřených dat. Bylo by asi příliš troufalé říct, že jsme 
dvouhodinovými přednáškami změnili názory posluchačů 
na dané téma, z diskuzí ale bylo poznat, že jsme jim otevřeli 
obzory a vedli je k tomu, aby se nad tématem začali více 
kriticky zamýšlet.“

Jitka Štefková 
projektová koordinátorka
„Možná to bude znít příliš vzletně, ale 
vracíme se v podstatě zpátky ke kořenům. 
Snažíme se, aby si organizace občanské 
společnosti uvědomily, že tu nejsou jen pro 
úzký okruh svých cílových skupin nebo pro 
donory, ale že je potřeba být v kontaktu 
i se širším okolím. Že je potřeba svou práci 
vysvětlovat a přibližovat veřejnosti. Jen tak 
lze hledat dlouhodobou podporu pro své 
aktivity a znovu a znovu potvrzovat svou 
legitimitu. Jen tak si lze vybudovat funkční 
síť příznivců.“
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Celospolečenský problém

Moravskoslezský kraj se ve srovnávacím průzkumu 
Místo pro život, který hodnotí kvalitu života 
v krajích České republiky, dlouhodobě umisťuje 
spíše na spodních místech žebříčku. Na vině není 
jen nezaměstnanost a vysoké znečištění ovzduší, 
způsobené koncentrací průmyslu a dopravní 
infrastruktury i hustou zástavbou, v níž lidé stále topí 
pevnými palivy. Obyvatelé si stěžují také na nízkou 
míru společenské odpovědnosti či tolerance v regionu. 
Kraj stojí spíše stranou zájmu velkých dárců a obecní 
rozpočty jsou velmi omezené. Lokální spolky proto 
bojují s nedostatkem financí, a to zejména na projekty, 
jež by pomohly zvýšit zapojení občanů do místního 
dění, oživit veřejný prostor a budovat sousedskou 
pospolitost. Tedy právě na projekty, jež by mohly 
pomoci zlepšit kvalitu života v kraji.

Naše řešení 

Nadační fond Hyundai vznikl v roce 2007 na 
základě dohody mezi společností Hyundai Motor 
Manufacturing Czech, Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR, Moravskoslezským krajem a nevládními 
organizacemi z tohoto regionu. Fond podporuje rozvoj 
občanské společnosti a ochranu životního prostředí 
v Moravskoslezském kraji, zejména v oblastech bývalých 
okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná. Právě 
aktivní občanská společnost je základním kamenem 
fungující demokracie.

Fond podpoří každoročně deset až patnáct lokálních 
projektů. Příspěvky získávají místní spolky, příspěvkové 
organizace či obce, které dobře znají potřeby místních 
obyvatel a mají inovativní nápady, jak zlepšit život 
v daném místě a zapojit do veřejného dění občany. 
Jedná se například o spolky, jež chtějí oživit místní 
zdevastovaný park, vybudovat interaktivní naučnou 
stezku či připomenout historická řemesla a tradice 
daného regionu. Jiná místní sdružení již úspěšně realizují 
své aktivity, finanční příspěvek jim pomáhá dosavadní 
činnost zprofesionalizovat a posílit jejich finanční stabilitu 
a udržitelnost.

Všechny podpořené organizace se snaží do svých 
aktivit co nejvíce zapojit veřejnost. Díky tomu podpora 
z Nadačního fondu Hyundai přímo povzbuzuje občany, 
aby se sami zasadili o změny ve svém regionu, a zlepšili 
tak život svůj i ostatních.

Nadační fond Hyundai
Přispíváme k rozvoji moravskoslezského kraje
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145 19 
projektů
více než

miliony 
korun

Od roku 2007  
fond podpořil téměř

v roce 2018 se do grantové 
výzvy přihlásilo celkem 
46 subjektů a z nich vybral 
nadační fond hyundai k Podpoře 
13 sociálních, kulturních 
a ekologických Projektů.
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Co se nám  
v roce 2018 povedlo

(   Nejvíce projektů se uskutečnilo ve Frýdku-Místku. Například 
Slezská diakonie zde otevřela Výdejnu potravinové pomoci pro 
lidi bez domova a rodiny s nízkými příjmy a spolek BABYLONIE 
tu uspořádal týdenní pobyt pro studenty z pěti zemí, 
včetně mentálně handicapovaných, na téma jak překonávat 
předsudky. Pokračovala i práce Spolku pro Faunapark, který 
postupně opravuje areál místního zooparku a pořádá v něm 
výtvarné dílny, koncerty a nejrůznější jiné akce.

b   Mnohé projekty se věnovaly ochraně životního 
prostředí. ČSOP Salamandr například pečoval 
o dvě horské louky a vysadil 2 000 buků 
a jedlí v Beskydech. Základní a mateřská 
škola Janovice zase vybudovala na své 
zahradě jezírko, které slouží ke vzdělávání 
o významu vody, a Základní a mateřská škola 
Dělnická v Karviné uspořádala školní projekt 
o biodiverzitě ve městě. 

2   Fond podpořil i projekty, 
které oživují veřejný 
prostor. V Orlové se 
rozezněla gospelová 
muzika díky koncertům 
místního Farního 
sboru Českobratrské 
církve evangelické 
a v Nošovicích si 
připomněli sté výročí 
ČSR vysazením 
památné lípy na akci 
Sboru dobrovolných 
hasičů. Příspěvek 
získal i spolek Koliba, 
který se snaží zachovat 
historickou tradici 
salašnictví v tomto 
regionu.

N   Podporu dále získaly Místní skupina 
Polského kulturně-osvětového svazu 
v Třinci-Osůvkách, kopřivnické sdružení 
PURPURA a spolek S dětmi a přáteli 
U potůčku působící v Závišicích.

Členové týmu
Marie Peřinová

Eva Železná
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Marta Michaláková 
zakladatelka spolku, BABYLONIE, z. s.
„Mladí lidé získali během projektu větší sebedůvěru při 
překonávání překážek, přestali se bát vystoupit ze své 
komfortní zóny na podporu dobré věci, a dělat tak společnost 
lepší. Ať už jsou to maličkosti jako to, že si během vybírání 
lidí do týmu vybrali mezi prvními někoho slabšího a dodali 
mu sebevědomí. Věříme, že tato nová zkušenost jim pomůže 
i v jejich dalším životě překonávat předsudky.“

Marie Peřinová 
koordinátorka Nadačního fondu Hyundai
„Projekty Nadačního fondu Hyundai jsou 
přímým důkazem toho, že i malá skupina 
aktivních nadšenců dokáže udělat velké 
věci. Díky tomu se například neustále 
posouvá kupředu oprava obrovského 
a dříve zcela zanedbaného areálu 
Faunaparku a na místní akce přišlo jen 
za loňský rok 5 000 lidí.“
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Spolu s dárci naplňujeme 
naši vizi

Nadace OSF vznikla v roce 1992 a dvacet let byla 
financována mezinárodní sítí Open Society Foundations, 
kterou založil americký byznysmen a filantrop George 
Soros. Od roku 2012 jsme však plně samostatní 
a prostředky na podporu živé občanské společnosti 
v České republice si sháníme sami.

Ke značce OSF se nadále hrdě hlásíme. Je pro nás 
pojítkem k historii a již odvedené práci, symbolem 
hodnot, které během let neztratily nic ze své důležitosti. 
Je pro nás také závazkem být i nadále partnerem 
všem, kteří se chtějí podílet na rozvoji státu, ve kterém 
mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém 
okolí. Ať už prostřednictvím prosazování systémových 
změn, rozvojem kvalitní žurnalistiky, budováním 
transparentního státu, nebo podporou společného 
vzdělávání všech dětí bez rozdílu.

Naštěstí v tom nejsme sami. Můžeme se opřít 
o podporu našich dárců. Věříme, že ve spolupráci je síla, 
a tam, kde dříve existovaly bariéry konkurence, se dnes 
při společné vizi daří odhlédnout od vlastních zájmů. 
Mezi našimi podporovateli jsou české i zahraniční firmy 
či nadace, velcí filantropové i individuální dárci. Se všemi 
společně promýšlíme nejvhodnější formu spolupráce. 
Dárci si mohou vybrat dlouhodobou podporu jednoho 
z našich programů nebo projektů, nabídnout nám nebo 
našim grantistům své know-how nebo jednoduše 
přispět online přes naše webové stránky. Daří se nám 
tak budovat komunitu lidí, s nimiž otevíráme citlivá nebo 
opomíjená témata, která jsou pro fungování otevřené 
občanské společnosti podstatná. K podpoře takových 
témat je potřeba velká odvaha, která našim dárcům 
rozhodně nechybí.

V Nadaci OSF nabízíme více než 25 let zkušeností 
s českou občanskou společností a jejími organizacemi, 
vlastní expertízu i zázemí silné nadace. 

Pojďte do toho s námi!
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Více informací se dozvíte
na www.osf.cz nebo můžete kontaktovat manažerku komunikace s dárci Lenku Marečkovou: 
lenka.mareckova@osf.cz, tel.: +420 226 227 749 nebo +420 776 826 022.

Lenka Marečková 
manažerka komunikace s dárci
„Zkušenosti mě naučily, že i kdybych třeba stokrát 
chtěla mít vše pod kontrolou, život není předvídatelný. 
Občas tak schválně vystoupím z tramvaje na zastávce, 
kde jsem nikdy nebyla. Místo své oblíbené pistáciové 
zmrzliny si dám třeba višňovou. Nebo si přečtu knihu, 
o které nic nevím. Možná právě proto jsem si jako své 
povolání vybrala fundraising, kde platí jen velmi málo 
pravidel. Komunikace s dárci je o budování vztahu, 
přičemž každý je specifický. Dobrá příprava je polovina 
úspěchu, ale pak člověk musí jít s otevřenou myslí i 
srdcem a vnímat druhého bez vlastních svazujících 
představ. Nejvíc mi pomáhá víra v to, že děláme 
opravdu dobré věci, které mají smysl. Když se nám 
podaří potkat se s dárcem, který sdílí podobné hodnoty 
nebo představu o fungování společnosti, je to pocit 
plný radosti, vděku i zodpovědnosti. A právě to mi dává 
energii do další práce.“

Členové týmu
Marie Čermáková 

Lenka Marečková 

Pavlína Sommerová (externí spolupráce) 

Lucie Zubková 



52 Výroční zpráva 2018

Rozhovor s dárcem:  
Petr Herian o tom,  
proč podporuje 
Novinářskou cenu

Společnost NEWTON Media je tradičním partnerem 
Novinářské ceny. Proč cenu podporujete?

S NEWTON Media jsme součástí mediálního 
ekosystému téměř čtvrtstoletí. Každý den zpracováváme 
výsledky práce novinářů a novináři zase každý den 
pracují s databází NEWTON Media. Větu „najdi si to 
v Newtonu“ zná v Česku každý novinář. Takže je zde 
vzájemná symbióza. Cítíme se být přirozenou součástí 
Novinářské ceny.

Jste stálicí poroty Novinářské ceny. Prozradíte nám 
svá hodnoticí kritéria?

Už několik let jsem členem poroty Novinářské ceny 
pro inovativní online žurnalistiku. Když článek nebo 
příspěvek vidím, tak téměř okamžitě poznám, že má šanci 
uspět. Na kvalitní žurnalistiku už mám vypěstovanou 
intuici, stejně jako ostatní porotci, se kterými se většinou 
na vítězi shodneme. U každého příspěvku hodnotím 
originalitu a profesionální práci novinářů.

Jaká je vaše vize mediálního monitoringu  
v příštím desetiletí?

V příštím desetiletí budeme informace vyhledávat 
více hlasem a budeme je vyhledávat intenzivněji v obraze 
a videu. Systémy, které se neustále inovují a které 
budeme používat na vyhledávání, se pak budou více 
učit podle našeho způsobu práce s daty a podle našich 
sémantických preferencí.

Petr Herian
globální CEO NEWTON Media, 
vystudoval Fakultu strojní na ČVUT. 
Už v roce 1995 založil společnost 
NEWTON Media, dnes přední 
firmu media intelligence služeb 
v Evropě. V roce 2008 pak zakládá 
společnost NEWTON Technologies, 
která se ve spolupráci s Technickou 
univerzitou v Liberci zaměřuje 
na systémy rozpoznávání hlasu. 
Novinářskou cenu NEWTON Media 
podporuje již od roku 2013. Kromě 
podpory Novinářské ceny NEWTON 
Media poskytuje nadaci také přístup 
do monitoringu médií.

otevřená, tolerantní a soudržná občanská 
sPolečnost vzniká pomalu a vždycky zdola. 
lidé z nadace osf to vědí a pracují na tom 
už léta. díky vám za to.
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Mediální partneři

Fondy EHP a Norska

Spolupracující partneři

Firemní dárci

Děkujeme našim dárcům  
a partnerům
Nadace a neziskové organizace
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Individuální dárci nad 10 000 Kč
Jan Barta 
Zdeněk Buřival
Karel Janeček
Martin Král
Matěj Damborský
Tomáš Studeník
Přemysl Zelenka

Dodavatelé
Katarina Simonová
Vlasta Kubínová
ASHOKA – Impact Academy

Stážisté
Kryštof Laube
Jan Petrásek
Stanislav Kohout

Partneři akcí a projektů



Výroční zpráva 2018 55

Vedení 

Robert Basch  
výkonný ředitel 

Zdenka Almerová  
finanční ředitelka 

Barbora Hořavová 
programová ředitelka

Komunikace  
a fundraising 

Markéta Wittichová

Lenka Marečková

Lucie Zubková

Marie Čermáková

Férová společnost 

Lucie Plešková

Štěpán Drahokoupil

Marie Palečková

Monika Hrochová

Eva Železná (do 31. 8. 2018)

Živá demokracie

Michal Tošovský

Michael Adamec

Lenka Kováčová

Radka Pudilová (do 28. 2. 2018)

Jitka Štefková

Kateřina Bláhová (od 1. 10. 2018)

Marie Peřinová

Kancelář 

Zuzana Vránová

Petr Svatoš

Lenka Táborská

Konzultanti a konzultantky 

Komunikace a PR: Lucie Šplíchalová

Fundraising: Jan Kroupa, Pavlína 
Sommerová

Strategické plánování: Jan 
Kostečka

Finanční plánování: Ondřej Matyáš

Férová společnost: Veronika 
Doležilová, Zdeněk Slejška, 
Petr Machálek

Živá demokracie: Martina Kárová, 
Marek Havrda, David Murphy, 
Boris Strečanský, Jaromír Mazák

Členové správní rady

Marie Němcová (předsedkyně)

Marek Antoš

Klára Gajdušková

Petr Bouchal

Daniela Drtinová (do 15. 12. 2018)

Členové dozorčí rady

Daniel Kunc (předseda)

Roman Karaš

Martina Šlesingerová

Průměrný počet zaměstnanců  
v roce 2018: 18

počet osob pracujících na DPP: 36

počet osob pracujících na DPČ: 2

Tým Nadace OSF
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Finance a účetnictví
I přesto, že nadace získala v roce 2018 
významné nové dárce a uspěla ve 
výběrových řízeních například jako 
zprostředkovatel programu Active 
Citizens Fund, je třeba mít na zřeteli, 
že řadu svých aktivit uskutečnila 
jednak díky finanční rezervě, kterou 
dlouhodobě buduje z výnosů nadačního 
jmění, tak i úsporným nakládáním 
s prostředky, které obdržela v roce 
2012 od svého zakladatele na 
osamostatnění se.

V oblasti finančního řízení stojí před 
nadací nelehký úkol vybudovat 
a udržovat finanční rezervu v takové 
výši, která by umožnila zejména 
předfinancování a kofinancování 
projektů, jež jsou vyhodnoceny jako 
společensky potřebné. Pracujeme 
na tom, aby nadace měla možnost 
flexibilně reagovat na řešení aktuálních 
společenských problémů a výzev.

Finanční zpráva  
Nadace OSF  
za rok 2018
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Finanční zpráva  
Nadace OSF  
za rok 2018
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STRUKTURA MAJETKU NADACE OSF

Nadační jistina 

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

Majetek zapsaný v nadační jistině 

Dům č. p. 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) 48 000 000‚00 Kč

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

Hodnota podílových listů v Balancovaném fondu nadací k 31. 12. 2018 16 126 365,99 Kč

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

Hodnota podílových listů v Růstovém fondu nadací k 31. 12. 2018 33 230 886,62 Kč

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

Hodnota PL Český fond půdy 21 888 934,39 Kč

Tržní hodnota majetku zapsaného v nadační jistině k 31. 12. 2018 119 246 187,00 Kč

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

Ostatní majetek nezapsaný v nadační jistině 

Hodnota podílových listů k 31. 12. 2018 5 161 464,87 Kč

Výnosy k 31. 12. 2018 celkem 19 767 976,31 Kč

Výnosy z nadační jistiny 1 863 996,47 Kč

Výnosy z podílových listů 0,00 Kč

Tržby vlastní činnost 737 747,96 Kč

Úroky 23 384,42 Kč

Kurzové zisky 252 855,61 Kč

Zúčtování fondů 314 205,08 Kč

Jiné ostatní výnosy 43,16 Kč

Přijaté příspěvky 16 575 743,61 Kč

Stav k 31. 12. 2018 na účtech 46 095 163,79 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.

NÁKLADY NADACE OSF +  NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2018

Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky udělené v roce 2018 5 537 526,00 Kč

Z toho vyplacené nadační příspěvky 4 489 698,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 1 176 570,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 5 666 268,00 Kč

Vratky nadačního příspěvku 148 627,13 Kč

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

PR a komunikace 618 549,13 Kč

Fundraising 1 140 489,94 Kč

OSH 436 913,37 Kč

Vlastní projekty 12 285 919,51 Kč

Celkem vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF 14 481 871,95 Kč

Správa Nadace OSF

Spotřeba 32 908,95 Kč

Služby 784 580,00 Kč

Osobní náklady 2 573 442,49 Kč

Ostatní 52 980,15 Kč

Správa Nadace OSF celkem 3 443 911,59 Kč

Celkové náklady Nadace OSF v roce 2018 + vyplacené nadační příspěvky 23 592 051,54 Kč

Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků, které Nadace OSF udělila rozhodnutím 
správní rady a vyplatila v roce 2018, včetně vyplacených závazků z let předchozích. Kompletní 
účetní závěrka skládající se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce, 
je součástí rozšířené verze výroční zprávy, která je k dispozici na stránkách www.osf.cz.
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PŘÍJMY NADACE OSF V ROCE 2018

České a zahraniční nadace a neziskové organizace 13 542 996,88 Kč

Firemní dárci 2 509 658,00 Kč

Individuální dárci 1 850 992,93 Kč

Příjmy z nadační jistiny 1 863 996,47 Kč

Ostatní příjmy (výnosy z vlastního majetku, tržby z vlastní činnosti, vratky grantů, úroky, kursové rozdíly atd.) 275 850,81 Kč

Celkové příjmy Nadace OSF v roce 2018 20 043 495,09 Kč

DÁRCI NADACE OSF

Typ dárce Výše daru Účel daru

České a zahraniční nadace a neziskové organizace

Open Society Foundations 11 506 924,22 Kč vlastní projekty

Nadace Albatros 262 358,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty 

Nadační fond rodiny Orlických 100 000,00 Kč Advokační fórum

Syndikát novinářů České republiky 70 000,00 Kč Novinářská cena

Ashoka 80 000,00 Kč Novinářská cena

Nadace České spořitelny 450 000,00 Kč Eduzměna

Nadace Jablotron 30 000,00 Kč Eduzměna

Nadace Karla Janečka 307 692,00 Kč Eduzměna

Nadační fond Avast 477 220,00 Kč Eduzměna

Velvyslanectví Spojených států amerických 208 802,66 Kč Advokační fórum

Velvyslanectví Nizozemského království 50 000,00 Kč Náš stát, naše data

Firemní dárci

Nadační fond Hyundai 1 586 218,00 Kč Komunitní projekty v Moravskoslezském kraji 

Ataccama Software 80 000,00 Kč Náš stát, naše data

Česká spořitelna 70 000,00 Kč Novinářská cena

NEWTON Media 100 000,00 Kč Novinářská cena

Shark‘s Hospitality 203 440,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Fond středoškolských stipendií 

Y Soft Corporation 100 000,00 Kč Náš stát, naše data

Amundi Czech Republic Asset Management 80 000,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Fond středoškolských stipendií 

TIVO, s. r. o. 100 000,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty 

Hobra – Školník 30 000,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty 

Institut aktivního občanství 30 000,00 Kč Vzdělávání

PRAM Consulting, s. r. o. / Red Hat Czech 130 000,00 Kč Náš stát, naše data

Individuální dárci

Jan Barta 600 000,00 Kč Advokační fórum; Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro 
romské studenty 

Ondřej Fryc 50 000,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí

drobní individuální dárci 7 210,00 Kč Fond Otakara Motejla

drobní individuální dárci 18 796,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí 

drobní individuální dárci 33 300,00 Kč Klub nadace OSF / Rozvoj nadace a jejích programů 

drobní individuální dárci 1 141 436,93 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Fond středoškolských stipendií 

drobní individuální dárci 250,00 Kč Novinářská cena

Ostatní 

Celkem 17 903 647,81 Kč

Spolupráce

CZ.NIC, z. s. p. o. 278 300,00 Kč Náš stát, naše data

Český telekomunikační úřad 96 800,00 Kč Náš stát, naše data

ESET Software 96 800,00 Kč Náš stát, naše data

Hl. m. Praha 121 000,00 Kč Náš stát, naše data

Key promotion, s. r. o. 36 300,00 Kč Náš stát, naše data

Konrad-Adenauer-Stiftung – zastoupení v České republice 103 620,00 Kč Novinářská cena 

Ministerstvo vnitra ČR 24 200,00 Kč Náš stát, naše data

NEWTON Technologies, a. s. 24 200,00 Kč Náš stát, naše data

Operátor ICT, a. s. 36 300,00 Kč Náš stát, naše data
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FÉROVÁ SOLEČNOST

Celkové náklady programové oblasti FÉROVÁ SPOLEČNOST 10 638 409,19 Kč

Nadační příspěvky (včetně stipendií)  

Nadační příspěvky udělené v roce 2018 3 081 900,00 Kč

Z toho vyplaceno 2 315 532,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 696 876,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 3 012 408,00 Kč

Vlastní projekty 2 977 492,08 Kč

Rozvoj a správa programu (včetně administrace nadačních příspěvků) 4 648 509,11 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 7 626 001,19 Kč

Vzdělávání dětí a mladých lidí 

Projekty podporující inkluzivní vzdělávání

Celkové náklady na projekty podporující inkluzivní vzdělávání + nadační příspěvky 7 475 962,25 Kč

Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky udělené v roce 2018 2 418 700,00 Kč

Z toho vyplaceno 2 108 700,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 356 000,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 2 464 700,00 Kč

Vlastní projekty 

Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání a systémové změny 984 230,76 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 4 027 031,49 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 5 011 262,25 Kč

Dárci: Open Society Foundations

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka Vyplacená částka

Liga komunitních škol Liga komunitních škol za inkluzi 2018–2019 500 000 Kč 250 000 Kč

Fórum pro lidská práva Právní vzdělání o inkluzi 120 000 Kč 60 000 Kč

Rodiče za inkluzi Vzdělávání dětí a mladých lidí 600 000 Kč 600 000 Kč

AISIS, z. ú. Minimalizace šikany 447 000 Kč 447 000 Kč

EDUin, o. p. s. Vzdělávání přede-vším  II 252 000 Kč 252 000 Kč

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s. Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání II 499 700 Kč 499 700 Kč

Celkem 2 418 700 Kč 2 108 700 Kč

Vyplacené závazky let předchozích

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Vyplacená částka 

IQ Roma servis, z. s. Aven Amenca Brno-Vyškov-Břeclav 300 000,00 Kč

Česká středoškolská unie, z. s. Revoluce na střední 56 000,00 Kč

Celkem 356 000,00 Kč

Stipendia pro romské studenty  

Celkové náklady na projekty podporující inkluzivní vzdělávání + nadační příspěvky 893 268,81 Kč

Nadační příspěvky na podporu studia (stipendia) 663 200,00 Kč

Z toho vyplaceno 206 832,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 340 876,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 547 708,00 Kč

Vlastní projekty 140 741,87 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 204 818,94 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 345 560,81 Kč
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Dárci: Jan Barta, Nadace Albatros, Karel Janeček, Hobra – Školník, s. r. o.

Příjemce nadačního příspěvku  Udělená částka Vyplacená částka

Adriana Trejtnarová Česká zemědělská univerzita  v Praze 80 100,00 Kč 27 960,00 Kč

Martin Dudi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 79 700,00 Kč 21 000,00 Kč

Roman Koky Ostravská univerzita 57 700,00 Kč 14 000,00 Kč

Rozálie Rakašová Vysoká škola ekonomická v Praze 82 700,00 Kč 29 000,00 Kč

Štefan Balog Univerzita Karlova v Praze 72 700,00 Kč 30 000,00 Kč

Denisa Maková Univerzita Karlova v Praze 82 700,00 Kč 24 000,00 Kč

Robert Olah Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 77 700,00 Kč 27 072,00 Kč

Linda Jirásková Univeruita J. E. Purkyně v Ustí nad Labem 82 700,00 Kč 24 000,00 Kč

Andrea Grundzová Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 47 200,00 Kč 9 800,00 Kč

Celkem 663 200,00 Kč 206 832,00 Kč

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Vyplacená částka

Andrea Beňáková Univerzita Palackého v Olomouci 41 444,00 Kč

Martin Dudi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 45 742,00 Kč

Robert Olah Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 39 144,00 Kč

Aneta Suchá Masarykova univerzita v Brně 47 432,00 Kč

Melinda Surmajová Vysoká škola finanční a správní v Praze 5 000,00 Kč

Veronika Kroková Vysoká škola báňská – TU v Ostravě 47 450,00 Kč

Rozálie Rakašová Vysoká škola ekonomická v Praze 40 100,00 Kč

Štefan Balog Univerzita Karlova v Praze 19 629,00 Kč

Rostislav Šivák Slezská univerzita v Opavě 16 000,00 Kč

Adriana Trejtnarová Česká zemědělská univerzita v Praze 38 935,00 Kč

Celkem 340 876,00 Kč

Stipendia pro středoškolské studenty  

Celkové náklady na středoškolské studenty 1 436 250,21 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2018 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 výběrovým řízením 1 376 789,90 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 59 460,31 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 1 436 250,21 Kč

Příjemce nadačního příspěvku Přijímací škola 

Julie Vytřísalová Chigwell School, Velká Británie

Jakub Mickech Seaford College, Velká Británie

Petra Kadlecová Barnard Castle School, Velká Británie

Anna Marie Ortová Stover School, Velká Británie

Natálie Kmecová Bryn Mawr School, USA 

Kateřina Rychlá George School, USA

Monika Němcová Philips Academy Andover, USA

Vojtěch Kupka Deerfield Academy, USA

Hedvika Slováková San Domenico School, 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. 



62 Výroční zpráva 2018

Eduzměna 

Nadační příspěvky  

Nadační příspěvky udělené v roce 2018 0,00 Kč

Z toho vyplaceno 0,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 0,00 Kč

Vlastní projekty 283 994,22 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 260 057,11 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 544 051,33 Kč

Advokační fórum 

Nadační příspěvky  

Nadační příspěvky udělené v roce 2018  

Z toho vyplaceno 0,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 0,00 Kč

Vlastní projekty 191 735,33 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 97 141,26 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 288 876,59 Kč
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Novinářská cena 

Celkové náklady programu Novinářská cena + nadační příspěvky 797 382,47 Kč

Nadační příspěvky 0,00 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2018 0,00 Kč 

Z toho vyplaceno 0,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 0,00 Kč

Vlastní projekty 114 302,74 Kč

Výhry 162 009,15 Kč

Ostatní náklady (rozvoj a správa programu) 1 079 076,05 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 1 744 659,00 Kč

Nenápadný půvab demokracie

Celkové náklady programu Nenápadný půvab demokracie + nadační příspěvky 2 944 584,46 Kč

Nadační příspěvky  

Nadační příspěvky udělené v roce 2018 1 000 500,00 Kč

Z toho vyplaceno 967 718,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích  

Celkem vyplacené nadační příspěvky 967 718,00 Kč

Vlastní projekty 1 976 866,46 Kč

Jsme to my 47 728,75 Kč

Ruský vliv ve veřejném prostoru 727 942,69 Kč

Constituency building 712 179,59 Kč

Příprava programu Aktivní občanství 489 015,43 Kč

Ostatní náklady (rozvoj a správa programu) 0,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 1 976 866,46 Kč

ŽIVÁ DEMOKRACIE

Nadační příspěvky

Nadační příspěvky udělené v roce 2018 967 718,00 Kč 

Z toho vyplaceno 967 718,00 Kč 

Vyplacené závazky z let předchozích 0,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 967 718,00 Kč

Vlastní projekty 3 020 814,42 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 1 639 103,48 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 4 659 917,90 Kč

Ruský vliv ve veřejném prostoru

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka Vyplacená částka

Prague Security Studies Institute Chování dezinformačních platforem během prezidentských voleb 84 000,00 Kč 84 000,00 Kč

Masarykova univerzita Výzkum manipulativních technik 269 000,00 Kč 250 000,00 Kč

Svaz knihovníků a informačních pracovníků Mediální gramotnost pro knihovníky 197 500,00 Kč 197 500,00 Kč

Celkem 550 500,00 Kč 531 500,00 Kč

Jsme to my 

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka Vyplacená částka

Nesehnutí Rozmanité sousedství: společně o inkluzivním veřejném prostoru 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč

Post Bellum Migranti minulosti, migranti současnosti 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč

Divadlo Continuo Migrace naživo – Konference 60 000,00 Kč 55 000,00 Kč

Centrum demokratického vzdělávání Kovářská žije 47 100,00 Kč 44 318,00 Kč

Pavlína Trojanová Příběhy z Mayukwayukwa 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč

Pomáháme lidem na útěku Dobrovolníci na balkánské cestě 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč

Diakonie ČCE – středisko západní Čechy Řekněme si vzájemně, jak to vidíme 57 500,00 Kč 51 500,00 Kč

Fórum pro prožitkové vzdělávání Divadlo Fórum pro výchovu v oblasti tolerance a lidských práv 55 400,00 Kč 55 400,00 Kč

Celkem 450 000,00 Kč 436 218,00 Kč
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Nadační fond Hyundai 

Celkové náklady + nadační příspěvky 1 827 151,97 Kč

Nadační příspěvky  

Nadační příspěvky udělené v roce 2018 1 487 908,00 Kč

Z toho vyplaceno 1 206 448,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 479 694,00 Kč 

Nadační příspěvky vyplacené celkem 1 686 142,00 Kč

Vlastní projekty 0,00 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků) 141 009,97 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty 141 009,97 Kč

VRÁCENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY PO VYÚČTOVÁNÍ

Diakonie ČCE – středisko západní Čechy 11 250,49 Kč 

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s. 26 616,07 Kč

IQ Roma servis, z. s. 47 760,57 Kč

Asociácia pre inovativne publikovanie 63 000,00 Kč

Celkem 148 627,13 Kč

Dárci: Nadační fond Hyundai

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka Vyplacená částka

Spolek pro Faunapark ve Frýdku Místku Rozvíjíme Faunapark a komunitní zázemí 250 000,00 Kč 175 000,00 Kč

Místní skupina Polského kulturně-osvětového 
svazu v Třinci-Osůvkách

Pohádková Osůvka 79 708,00 Kč 79 708,00 Kč

Slezská diakonie Výdej potravinové a materiální pomoci 215 000,00 Kč 150 500,00 Kč

Slezská diakonie Tudy z nudy 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč

ČSOP Salamandr Pestré louky a lesy v Beskydech 160 000,00 Kč 112 000,00 Kč

ZŠ a MŠ Janovice Vodní prvek pro školní zahradu 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč

Purpura, z. s. Galerie Galaxie 145 000,00 Kč 101 500,00 Kč

ZŠ a MŠ Karviná Biodiverzitě na stopě 103 150,00 Kč 72 205,00 Kč

Spolek Koliba Zpátky k tradicím 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

S dětmi a přáteli U potůčku, z. s. Workshopy a environmenální programy O ovečce a vlně v lesním 65 050,00 Kč 45 535,00 Kč

Babylonie, z. s. Pohni sebou! 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Muzika pro kostelní myši 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nošovice Výsadba památného stromu ke 100. výročí založení ČSR 66 000,00 Kč 66 000,00 Kč

Celkem 1 487 908,00 Kč 1 206 448,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Vyplacená částka 

Vlaské, z. s. Areál Domu přírody Beskyd – strategie, soběstačnost, udržitelnost 59 650,00 Kč

KČT, odbor Beskydy Veřejné WC pro chatu Prašivá 50 000,00 Kč

Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku Oživíme Faunapark a zachráníme klubovnu 150 000,00 Kč

PROFICIO, z. s. PROFICIO profesionálně 80 000,00 Kč

Čisté nebe, o. p. s. Chytře na kotlíkové dotace 80 044,00 Kč

ČSOP Salamandr Záchrana mokřadů v Beskydech 60 000,00 Kč

Celkem 479 694,00 Kč

Mimořádný nadační příspěvek 

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka Vyplacená částka 

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov Broumovské diskuze: Hrdinství a odvaha 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Celkem 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Závazek vyplacený z roku 2015 – program Fond Otakara Motejla 

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Vyplacená částka 

Pražská platforma  3 699,00 Kč

Celkem 3 699,00 Kč
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