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Již dvacet let…
Rozvíjíme hodnoty otevřené
společnosti a demokracie v České
republice

POSláNí
Od roku 1992 přispívá Nadace Open Society Fund Praha k rozvoji otevře
né společnosti a prosazuje systémové změny vedoucí k posílení demokracie
v České republice. Nadace OSF podporuje neziskové organizace, občanské
iniciativy i jednotlivce, aby byli aktivními občany, kteří ovlivňují prostředí ve
svém regionu a své zemi. V otevřených výběrových řízeních poskytuje gran
ty na podporu lidských práv, transparentnosti, vzdělávání a dalších oblastí.
Vlastními aktivitami také bojuje proti všem formám diskriminace a usiluje
o zvyšování tolerance ve společnosti.
www.osf.cz

MILí PŘáTELé,
na podzim loňského roku jsme oslavili 20 let fungování Nadace Open Society
Fund Praha v České republice. V krásném prostředí Groebeho vily v pražských
Havlíčkových sadech se v pozdním babím létě sešlo několik stovek hostů –
přátel, partnerů, grantistů i dárců – a spolu s námi si připomnělo bohatou
historii Nadace OSF. Stejně jako celá Česká republika i Nadace OSF prošla
za uplynulá dvě desetiletí velkým vývojem a zabývala se mnoha tématy a ob
lastmi, ať už se jedná o vzdělávání, kulturu, sociální péči, nebo zdravotnictví.
Poskytli jsme více než 1,2 miliardy korun a podpořili bezmála 10 000 projek
tů českých neziskových organizací i jednotlivců. Více než na kvantitu pomo
ci jsme ale hrdí na způsob, jakým Nadace OSF v Česku pracovala a pracuje.
Vždy jsme se snažili poskytovat víc než jen finanční prostředky a být skuteč
ným partnerem neziskových organizací, které od nás získaly podporu.
Tyto metody práce zůstanou stejné i v nových projektech, například ve
Fondu Otakara Motejla, který jsme založili v únoru 2012. Prostřednictvím
Fondu Otakara Motejla podporujeme občanské iniciativy, které dohlížejí na
práci veřejných institucí a dodržování lidských práv, prosazují protikorup
ční opatření, zvyšují transparentnost a efektivitu veřejné správy. Tedy dělají
věci, které jsou důležité pro rozvoj české společnosti a českého státu jako cel
ku, a bez jejichž dodržování nebude možné dosáhnout nutných změn ani ve
vzdělávání, rovných příležitostech a dalších oblastech.
Domnívám se, že česká společnost začíná být již natolik uvědomělá, aby
řešení svých problémů dokázala financovat sama. Proto nyní aktivně oslovu
jeme stávající i nové dárce, aby nám prostřednictvím Fondu Otakara Motejla
pomohli měnit Česko v poctivější a otevřenější společnost. A bude to pro nás
priorita i v letech příštích.
Od začátku roku 2013 nám s tím nově pomáhá i Eva Karasová, která
s námi tráví svůj Rok jinak. Nejen pro mne, ale pro celou organizaci je to jedi
nečná zkušenost. Eva do Nadace OSF přináší pohled „byznysem ostříleného“
člověka a ukazuje nám, jak na naši práci nahlíží okolí, jak ji vnímá a zda nám
rozumí. Snažíme se proto vystoupit ze stereotypů, spolupracovat s novými
partnery z řad firem a podnikatelů a více a lépe informovat o tom, co a proč
děláme. Doufám, že náš nový styl bude brzy vidět.
Děkujeme všem spolupracovníkům, dárcům a partnerům Nadace OSF!
A těšíme se na dalších 20 let společné práce...
Robert Basch
Výkonný ředitel, Nadace Open Society Fund Praha

Musím zde
nekriticky přiznat, že
večírek k 20. výročí
měl skvělé ohlasy,
za což děkujeme.
Je to pro nás výzva
i závazek pořádat
taková setkání
častěji.

Rok 2012
v číslech
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Celkové náklady
Nadační příspěvky

Naši dárci
Děkujeme všem dárcům, že spolu s námi přispívají k rozvoji otevře
né společnosti a demokracie v České republice!

28 529 149 Kč

69,53 %

Programové náklady

8 399 745 Kč

20,47 %

Správa a administrativa nadace

3 477 114 Kč

8,48 %

Open Society Foundations

624 858 Kč

1,52 %

Fundraising a rozvoj nadace

Naše podpora
V roce 2012 Nadace Open Society Fund Praha rozdělila nadační pří
spěvky v celkové výši 28 529 149 korun.

Lidská práva a diskriminace

6 155 183 Kč

21,58 %

Vzdělávání a mladí lidé

5 177 073 Kč

18,15 %

Fond Otakara Motejla

8 675 102 Kč

30,41 %

Nadační fond Hyundai

1 198 300 Kč

4,19 %

Emergency Fund

4 834 768 Kč

16,95 %

East East Beyond Borders Program

1 690 866 Kč

5,93 %

Novinářská cena

357 264 Kč

1,25 %

Ostatní nadační příspěvky

440 594 Kč

1,54 %

Celkem
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28 529 149 Kč

85 901 729 Kč

95,96 %

Nadační fond Hyundai

1 412 606 Kč

1,58 %

Google Česká republika

1 500 752 Kč

1,67 %

Pioneer Investment, a.s.

80 000 Kč

0,09 %

LAO, s.r.o.

50 000 Kč

0,06 %

Individuální dárci

572 608 Kč

0,64 %

Celkem

89 517 695 Kč

96+2+c

Nadační investiční fond
V letech 1999 až 2007 získala Nadace OSF prostřednictvím výběro
vého řízení v I. a II. etapě rozdělování příspěvků z Nadačního inves
tičního fondu celkem 73 234 000 korun. V souladu se smlouvami
s Fondem národního majetku ČR je vložila do svého nadačního jmě
ní. Za obdržené finanční prostředky byly nakoupeny podílové listy
v Balancovaném fondu nadací a Růstovém fondu nadací u investič
ní společnosti Pioneer. V roce 2012 rozdělila Nadace OSF z výnosů
Nadačního investičního fondu celkem 1 056 552 korun na projekty
v programu Boj proti diskriminaci.
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Rok 2012
Měsíc po měsíci
leden
únor

březen

duben
květen
červen

Nadace OSF spustila 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 pomáhají
rodinám v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a okolí.

Nadace OSF založila Fond Otakara Motejla. Jeho prostřednictvím podporu
je občanské iniciativy, které dohlížejí na práci veřejných institucí, prosazují
protikorupční opatření, zvyšují transparentnost veřejné správy a chrání obča
ny v případech, kde dochází ke zneužití státní moci. Jedním z cílů je i zlepše
ní podnikatelského prostředí. Hned v roce 2012 rozdělil Fond osm milionů
korun.

Lhaní se už politikům nevyplácí. Nadace OSF podpořila vznik webu Demagog.
cz, který ověřuje faktické výroky politiků v diskusních pořadech a analyzuje,
které výroky byly pravdivé, nepravdivé nebo zavádějící. Ověřování provádějí
studenti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a jejich práce si zís
kala velký ohlas – například kampaň před prezidentskými volbami přilákala na
jejich web 85 000 unikátních návštěvníků.

Český Google se stal hlavním partnerem druhého ročníku soutěže Novinářská
cena, v níž soutěžilo více než 330 příspěvků v deseti kategoriích psané, audio
vizuální a online žurnalistiky. Vítězové převzali ocenění na slavnostním večeru
v pražském Rock Café.

Deset středoškoláků a středoškolaček z Prahy, Náchoda, Ostravy, České Lípy
a Bystřice nad Pernštýnem získalo od Nadace OSF roční stipendia na prestiž
ní soukromé školy v USA, Thajsku a Velké Británii.

Den před červnovým summitem EU vydalo 14 předních zástupců české
ho byznysu a nevládních organizací prohlášení Sebevědomé Česko v silné
Evropě. Připomněli v něm pozitivní změny, které Česku členství v EU přineslo,
a vyzvali vládu a parlament, aby se přestaly distancovat od evropských diskusí
a zachovaly Českou republiku v hlavním proudu EU. Nadace OSF stála u zro
du iniciativy.
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Příklady dobré praxe, jak začlenit romské, zdravotně postižené či jinak zne
výhodněné děti do běžných škol, studovala desítka zástupců Karlovarského
kraje v britském Leicesteru. Studijní cestu uspořádala Nadace OSF, která po
máhá krajskému úřadu vypracovat koncepci na prosazení inkluzívního vzdělá
vání v kraji.

Spolu se sdružením Oživení uveřejnila Nadace OSF historicky první analýzu
transparentnosti krajů na www.hodnocenikraju.cz. Analýza mimo jiné ukázala,
nakolik kraje informují občany o územním plánování, rozpočtech, veřejných
zakázkách či dotacích. Během měsíce a půl před krajskými volbami stránky
přilákaly přes 21 000 návštěvníků.

Nadace OSF oslavila 20 let od svého založení v roce 1992. Na setkání v praž
ské vile Grébovka zavzpomínalo na dřívější nadační aktivity více než 200 býva
lých zaměstnanců, spolupracovníků, novinářů, dárců a zástupců partnerských
nevládních organizací.

Na konferenci Forum 2000 uspořádala Nadace OSF diskusi o otevře
ných datech. Diskuse se odehrála v rámci internetové platformy Náš stát
(www.nasstat.cz), kterou Nadace OSF založila a spravuje a která pomocí jed
noduchých online aplikací usnadňuje občanům kontrolu veřejné správy.

Uplynulo pět let od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve
Štrasburku, který potvrdil diskriminaci romských dětí na českých ško
lách. Situace se však nelepší. Nadace OSF proto k výročí uspořádala kam
paň Nedokončený úkol, kterou připomněla české vládě její nesplněný závazek.

Program East East Beyond Borders, který podporuje sdílení zkušeností
mezi zeměmi střední a východní Evropy a střední Asie, ukončil svou činnost
v České republice. Za uplynulých dvacet let podpořila Nadace OSF z prostřed
ků programu na 400 projektů českých organizací a vyslala více než 1000 čes
kých odborníků na semináře a pracovní setkání v zahraničí.
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East East Beyond Borders Program

Novinářská cena
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Boj proti
diskriminaci
11

podpořených
projektů
zabývajících
se diskriminací
a násilím z nenávisti

desítky

diskriminovaných
či napadených osob
získaly pomoc

desítky

osvětových článků
o násilí z nenávisti
v médiích,
na stránkách
www.romea.cz
a v časopise Romano
Voďi

Vzájemná tolerance a respektování práv a svobod druhého patří mezi základ
ní pilíře otevřené společnosti. Nadace Open Society Fund Praha proto dlouho
době podporuje nevládní organizace, které bojují proti diskriminaci, xenofobii
a násilí z nenávisti, pomáhají obětem a mění pohled většinové společnosti na
menšiny.
V roce 2012 Nadace OSF podpořila projekty pěti nevládních organiza
cí, jež se diskriminaci věnují – společnost Člověk v tísni a občanská sdruže
ní In IUSTITIA, IQ Roma servis, Nová škola a Romea. Podpořené organizace
se zabývaly verbálními i fyzickými útoky proti Romům, příslušníkům jiných ná
boženství, subkultur a sexuálních menšin. Jejich pracovníci jednotlivé případy
monitorovali a informovali o nich média. Především však poskytovali obětem
právní poradenství a podporu a doprovázeli klienty, kteří čelili diskriminaci
v oblasti bydlení a zaměstnanosti, na úřady. Pomohli tak desítkám diskrimi
novaných či napadených lidí.
V listopadu 2012 také Nadace OSF připomněla pětileté výročí rozsudku
Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci DH a ostatní versus
ČR. I pět let po vynesení tohoto rozsudku pokračuje diskriminace romských
dětí v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání: romské děti stále tvoří neosprave
dlnitelných 35 % žáků v praktických školách, zřízených pro děti se zdravot
ním postižením. V kampani Nedokončený úkol proto Nadace OSF výstavou,
happeningem, diskusemi a dalšími akcemi připomněla vládě její závazek dis
kriminaci romských dětí na školách ukončit.

Napadení
V červenci 2011 došlo v Nýrsku v Plzeňském kraji k brutálnímu
útoku na romskou rodinu. Útočníci ozbrojení baseballovou pálkou
nejprve napadli na pěší zóně skupinu romských dětí. Část dětí
se před nimi běžela schovat k příbuzným do nedalekého domu.
Útočníci je pronásledovali před dům, bouchali a kopali do dveří,
zvonili na zvonek. Jeden z členů rodiny vstupní dveře otevřel,
protože se obával, že venku ještě nějaké děti zůstaly. Jakmile to
udělal, jeden z útočníků ho srazil k zemi a začal ho škrtit. Další
obyvatelé domu zavolali policii a snažili se škrceného muže
zachránit. Jednoho z nich přitom útočník pořezal rozbitou lahví
na ruce. Celá událost měla pro napadenou rodinu fatální následky.
Několik dnů po útoku nevycházeli ven, nakupovat jim chodili
přátelé. Do oken dali palety, aby zabránili případným žhářským
útokům. U dvou členů rodiny se v důsledku útoku rozvinulo závažné
psychické onemocnění. Po celou dobu trestního řízení zastupovala
napadenou rodinu organizace In IUSTITIA. Jednotlivé poškozené
doprovázela k výslechům na policii, zastupovala je před soudem
a zajistila dva znalecké posudky k uplatnění nároku na náhradu
škody. Ten sice obecné soudy rodině nepřiznaly, proti rozhodnutí
však bude podána ústavní stížnost a nárok na náhradu škody bude
dále uplatněn v civilním řízení. Práce na případu tak nekončí.

10/11

Výroční zpráva 2012

„Podpora Nadace
OSF byla pro
sdružení In IUSTITIA
klíčová. Díky ní
jsme mohli klientům
zprostředkovat
kvalitní právní
pomoc advokáta
a zajistit zpracování
znaleckých posudků,
které policie odmítla
zadat. Služby jsme
navíc poskytli přímo
v místě bydliště
klientů, což zajistilo
jejich komfort a pocit
bezpečí. Klienti
nejvíce ocenili, že
je naše podpora
dlouhodobá – trvá již
více než rok a půl.“
Klára Kalibová,
právnička občanského
sdružení In IUSTITIA
o případu napadených
Romů v Nýrsku

Rovné příležitosti
žen a mužů
9

podpořených
projektů

2

studie a 4 analýzy
vydány na téma
problémů žen
v České republice

25

veřejných diskusí
se uskutečnilo
v rámci podpořených
projektů

Nadace Open Society Fund Praha je jedinou nadací v České republice, kte
rá podporuje projekty zaměřené na prosazování principů rovných příležitostí
pro muže a ženy. Usiluje především o posílení účasti žen ve veřejném živo
tě a v politice a sleduje dopady veřejných politik a připravovaných reforem na
ženy a jejich příležitosti na pracovním trhu i v osobním životě.
V roce 2012 podpořila Nadace OSF devět nových projektů, které analy
zovaly, proč a ve kterých oblastech jsou ženy znevýhodněny, informovaly
o těchto problémech veřejnost a mediálními kampaněmi i diskusí s politic
kými představiteli se snažily situaci změnit. Například Gender Studies díky
podpoře Nadace OSF analyzovala probíhající reformu penzijního systému
a odhalila, jaké negativní dopady bude mít specificky na ženy. Podobně or
ganizace ProFem výzkumem prokázala, že ženy postižené domácím násilím
a jejich děti často čelí výraznému zhoršení finanční situace a hrozí jim chudo
ba. Připravila proto doporučení pro vládu, jak tato rizika snížit.
Nadace OSF také podpořila diskusi prezidentských kandidátek neformál
ního sdružení Česká prezidentka a panelovou diskusi Women Leaders, která
se uskutečnila v rámci konference Forum 2000 a na níž vystoupila například
bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová a další osobnosti.

Dámy mají přednost!
Na podzim 2012 se před volbami do krajských zastupitelstev
a do Senátu vydalo na cestu po českých městech kuře – tradiční
maskot kampaně „Dámy mají přednost!“, kterou s podporou Nadace
OSF uspořádala organizace Fórum 50 %. Kampaň vyzývala voliče
a voličky, ať ve volbách využijí preferenční hlasy ve prospěch
žen a zvýší tak jejich dosavadní velmi nízké zastoupení v Senátu
i krajích. Zástupkyně Fóra 50 % navštívily všech 13 krajských
měst i Prahu, na ulicích oslovovaly občany a rozdaly tisíce letáků
a samolepek. Ve třech městech také uspořádaly diskuse s hlavními
kandidátkami. Kampaň měla poměrně velký mediální ohlas
a získala i oficiální podporu Rady vlády pro rovné příležitosti žen
a mužů. Snad i díky kampani se tedy nakonec zastoupení žen
v krajských zastupitelstvech zvýšilo o více než 2 % na 19,7 %. Ženy
bodovaly i v prvním kole senátních voleb, nakonec se však počet
senátorek po volbách snížil z 15 na 14. Práce Fóra 50 % tak
zdaleka nekončí. Pozitivním zjištěním však je, že podle analýzy
vypracované v rámci projektu se mediální obraz političek za
posledních pět let zlepšil. Místo otázek na rodinný stav či receptu
na bramborový salát se novináři ženských kandidátek více ptají na
program a ženy se pozvolna stávají přirozenou součástí politiky.
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„Podpora Nadace
OSF spustila velkou
vlnu aktivit nejen
v naší organizaci,
ale i v části České
ženské lobby. Byla
založena pracovní
skupina, která se
snaží dosáhnout
systémové
změny v českém
porodnictví.
Skrze usilovnou
práci se podařilo
zahájit jednání
s ministerstvem
zdravotnictví,
zprovoznit hojně
navštěvované
webové
stránky www.
normalniporod.
cz, uspořádat dvě
velké akce pro
veřejnost a mnoho
dalšího.“
Zora Javorská,
koordinátorka
organizace NESEHNUTÍ
a místopředsedkyně
České ženské lobby

Postavení
migrantů v ČR
1

podpořený projekt

2

vydané analýzy

5

debat a 1 osvětová
kampaň

Od roku 2002 přispívá Nadace Open Society Fund Praha ke zlepšování posta
vení migrantů v České republice. Ve spolupráci s partnerskými neziskovými
organizacemi usiluje o zkvalitňování cizinecké legislativy a také o lepší me
diální obraz migrantů.
V posledních letech podporuje především Konsorcium nevládních or
ganizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje jedenáct členských
organizací. Konsorcium vydává společná stanoviska k legislativním změ
nám a reaguje na aktuální situaci v oblasti migrace jak v České republice, tak
v Evropské unii. V roce 2012 například Konsorcium s podporou Nadace OSF
uspořádalo kampaň za začlenění všech cizinců, kteří v České republice po
bývají, do systému zdravotního pojištění. A díky nové pozici policy officera,
která vznikla díky podpoře Nadace OSF, také zvýšila svou spolupráci se za
hraničními partnery.

Za zdravotní pojištění
migrantů a migrantek
Přestože zde dlouhodobě žijí a pracují, až 100 tisíc migrantů
a migrantek nemá v Česku přístup k veřejnému zdravotnímu
pojištění. Podnikatelé, studenti, rodinní příslušníci cizinců ze
třetích zemí, ale i manželé a manželky českých občanů si musí
zajistit péči o své zdraví prostřednictvím komerčního pojištění,
jehož podmínky jsou výrazně horší a na které navíc není právní
nárok. O změnu v této oblasti usiluje s podporou Nadace OSF
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty.
V roce 2012 uspořádalo Konsorcium kampaň Za zdravotní
pojištění migrantů a migrantek. Prostřednictvím výstavy, debat
i dokumentárního filmu oslovili pracovníci Konsorcia veřejnost
a přesvědčovali politiky a úředníky z ministerstev zdravotnictví,
vnitra a financí, aby vyřešili problém zdravotního pojištění cizinců
legislativně. Vypracovaná odborná analýza komerčního pojištění
cizinců dokládá, že současný systém je diskriminační a nevýhodný
jak pro migranty, tak pro zdravotnická zařízení a stát. Práce na
kampani ještě neskončila. Česká lékařská komora a Konsorcium
nyní společně připravují nový návrh zákona, který by přinesl rovné
podmínky migrantům a zároveň vyhovoval nemocnicím a státu.

„S komerčními
zdravotními
pojišťovnami mám
opakovaně špatnou
zkušenost. Lékaři
mě několikrát
odmítali s kartičkou
z komerční
pojišťovny ošetřit,
a to i v akutních
případech, když
jsem například přišla
v noci na pohotovost.
Když se jednalo
o neodkladnou péči
a trvala jsem na
jejím poskytnutí,
vyžadovali po mě
poměrně vysokou
finanční částku
jako zálohu, protože
neměli jistotu, že jim
péči má pojišťovna
uhradí. Stávalo se to
i ve zdravotnických
zařízeních, jejichž
adresy mi dala
zdravotní pojišťovna
jako jejich smluvní
zařízení.“
Zulfiya
Hudayberganova,
z Uzbekistánu, žije v Praze
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Inkluzívní
vzdělávání
3

podpořené projekty
v oblasti inkluzívního
vzdělávání

7

organizací
realizovalo projekty
včasné péče ve
čtyřech krajích ČR

13

zástupců
Karlovarského
kraje jelo na
studijní návštěvu
do inkluzívních
škol v britském
Leicesteru

Nadace OSF dlouhodobě prosazuje koncept inkluzívního vzdělávání, tedy
společného vzdělávání všech dětí, včetně žáků se zdravotním či sociál
ním handicapem, na běžných školách. Působí přitom na národní i krajské
úrovni a také v některých sociálně vyloučených lokalitách.
Nadace OSF podporuje odborníky, aby diskutovali a poskytovali doporuče
ní, jak nejlépe provádět inkluzívní reformy v kontextu české vzdělávací soustavy.
V roce 2012 například Nadace OSF iniciovala pravidelná setkání zástupců škol,
které uplatňují principy inkluzívního vzdělávání, a pomohla jim sdílet jejich pří
klady dobré praxe. Podpořila také kampaň „Česko mluví o vzdělávání“, kterou
uspořádala obecně prospěšná společnost EDUin a která vyvolala veřejnou de
batu o smyslu a cílech vzdělávání v České republice.
Nadace OSF také pomáhá vytvářet školské inkluzívní koncepce krajů.
V roce 2012 spolupracovala na vytvoření koncepce především s Karlovarským
krajem. V pracovní skupině, kterou Nadace OSF v kraji sestavila, se sešli ře
ditelé různých typů škol, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden,
městských i krajských školských odborů, České školní inspekce i odborníci
z akademické sféry, zástupci nevládních organizací a rodiče znevýhodněných
dětí. S podporou Nadace OSF společně pracují na tom, aby se i znevýhodně
né děti mohly učit na běžných školách v kraji.
V sociálně vyloučených lokalitách pak Nadace OSF pomáhá rozvíjet včas
nou péči, tedy práci s rodinami s předškolními dětmi. Od roku 2011 podporu
je sedm projektů ve čtyřech krajích České republiky, které zvyšují rodičovské
schopnosti těchto rodin a přispívají k úspěšnému nástupu jejich dětí do školy.

Děti, které mají na víc
„Každá cesta začíná prvním krokem, každý závod má svou startovní
čáru, nevzdávej to, chce to jen čas, troufni si na vyšší cíle…“ Takovou
píseň zpívají děti v základní škole v britském Leicesteru. Jsou mezi
nimi i české a slovenské děti romského původu, jejichž rodiče sem
emigrovali, aby unikli diskriminaci. Na pětidenní studijní návštěvu
sem v červnu 2012 přijelo deset zástupců Karlovarského kraje.
Navštívili čtyři školy, vyslechli třináct prezentací a debatovali
s dvaceti sedmi odborníky. To vše s cílem zjistit, jak britské školy
a úřady dosahují toho, že se romské, zdravotně postižené či jinak
znevýhodněné děti bez problémů učí společně s ostatními žáky na
běžných školách. Na Karlovarsku přitom velká část romských dětí
končí v praktických školách, které byly zřízeny pro děti s lehkým
mentálním postižením. Studijní cesta přinesla mnoho praktických
návodů a inspirace, jak do českého školství přinést větší rovnost
šancí. Zpěv dětí však ukázal, že důležitější než finance či metodiky
je změnit přístup. Zatímco čeští učitelé většinou nevěří, že by romští
žáci měli na víc než na učňovské obory, v Británii slaví s dětmi každý
sebemenší úspěch a tím je vedou k tomu, aby byly v životě spokojené,
ať už budou vědcem, úředníkem či prodavačem. A dítěti, které má
jakýkoli problém, škola intenzívně pomáhá. „To, co my vnímáme
jako problém, oni vidí jako výzvu k práci s dítětem,“ uvedla jedna
z účastnic jako příklad, co jí studijní cesta pomohla si uvědomit.
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„Na aktivity pro
rodiny a jejich děti
v předškolním věku
je skoro nemožné
sehnat financování.
Zejména aktivity
pro rodiče s dětmi
do 3 let, kteří čelí
sociální exkluzi. Díky
podpoře Nadace
OSF jsme však mohli
tyto aktivity výrazně
rozšířit a inovovat.“
Tomáš Johanna,
koordinátor projektu
Rovný start, občanské
sdružení Jekhetane
v Ostravě

Zapojení
mladých lidí do
veřejného života
6

podpořených
projektů

38

studentů se
zúčastnilo
diskusních setkání
o problémech
romské menšiny

169

členů má
facebooková
skupina „ Romové
VŠ a SŠ“, kterou
založila Nadace OSF
ve spolupráci se
sdružením Slovo 21

Nadace Open Society Fund Praha dlouhodobě spolupracuje s romskými
studenty vysokých a středních škol a spolu s nimi usiluje o zlepšení obra
zu Romů v médiích a ve společnosti. Právě mladí a vzdělaní Romové se mo
hou stát romskými lídry a pozitivními vzory pro romskou menšinu i majoritní
společnost.
V roce 2012 Nadace OSF zorganizovala dvě setkání, na kterých romští
studenti a studentky diskutovali o diskriminaci na školách a dalších problé
mech, které v Česku romskou menšinu trápí. Účastníci v červnu 2012 sami vy
tvořili iniciativu Krizový štáb, která reaguje na aktuální dění týkající se Romů.
Krizový štáb například otevřeným dopisem žádal členy vlády o zachová
ní lidsko-právní sekce na úřadě vlády, která pomáhá řešit i problémy romské
menšiny.
V listopadu 2012 také Nadace OSF zprostředkovala setkání několika rom
ských studentů a studentek se zástupci ministerstva školství a s Evropským
komisařem pro lidská práva Rady Evropy. Čtyřem mladým Romům také
Nadace OSF zařídila intenzivní kurz angličtiny na Britské radě. Ve spoluprá
ci s Velvyslanectvím USA a Americkou obchodní komorou připravuje Nadace
OSF stáže pro romské studenty v KPMG, IBM, Zátiší Group a dalších úspěš
ných firmách.

Využijme všechny šance
Marie Brendzová patřila už na základní škole mezi premiantky.
Známky neměla horší než chvalitebné, účastnila se dobrovolných
akcí a vytvářela školní projekty, a tak není divu, že poté nastoupila
na gymnázium. Na střední škole jí nejvíc bavila angličtina
a francouzština, neměla však v jazycích dostatečnou jistotu. Na
vysokou školu se kvůli tomu nejdříve nedostala. Nadace OSF proto
aktivní studentce zprostředkovala kurz angličtiny na Britské radě.
„Velmi mi vyhovovalo multikulturní prostředí, vstřícný přístup
a kvalitní výuka. Nikdy jsem se nesetkala s takovými profesionály,”
řekla Marie. Po kurzu úspěšně složila mezinárodní zkoušku First
Certificate Of English a získala stipendium na Anglo-americké
vysoké škole. Dnes zde studuje mezinárodní vztahy a diplomacii
v anglickém jazyce a možná bude jednou zastupovat Česko na
některém z jeho velvyslanectví. „Uvědomila jsem si, že dnes mají
romští studenti velkou škálu možností, a abychom dokázali majoritní
většině, že jen nebereme sociální dávky a nerodíme spoustu dětí,
je třeba tyto možnosti ve všech směrech využít,” uvedla Marie.
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„Nás mladých
studujících Romů
není mnoho. Naše
síla je v jednotě – být
jedna velká rodina,
v níž můžeme být
vzorem ostatním,
dodávat si sílu
v každodenním boji
proti předsudkům
a diskriminaci i víru
v lepší budoucnost.
Jedna z možností,
jak si toto uvědomit,
je, když se mladí
Romové budou
pravidelně scházet.“
Michal Mižigár,
student romistiky na
Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy
v Praze

Stipendijní
program
10

středoškolských
studentů získalo
stipendium na školy
ve Velké Británii,
USA a v Thajsku

5

z těchto studentů
získalo podporu
Pioneer Investments

1

student se
zúčastnil letní školy
Benjamin Franklin
Transatlantic Fellows
Summer Institute

Od roku 1993 poskytuje Nadace Open Society Fund Praha středoškolským
studentům stipendia na soukromých školách v USA a Velké Británii. Díky
spolupráci s britským The Headmasters´ and Headmistresses´ Conference
(HMC) a americkým American Secondary Schools for International Students
and Teachers (ASSIST) strávilo rok na prestižních zahraničních školách již
více než 250 studentů. Studenti jsou vybíráni na základě výběrového řízení
a zahraniční školy jim poskytují stipendium, které pokrývá náklady na školné,
ubytování a stravování. Stipendium představuje často částku vyšší než 45 000
dolarů či 35 000 liber. Od roku 2005 také studentům na náklady v zahraničí
přispívá společnost Pioneer Investments.
V roce 2012 se do výběrového řízení přihlásilo 73 studentů a deset z nich
nyní studuje v zahraničí. Ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze také
Nadace OSF umožnila dalšímu studentovi zúčastnit se letní školy v rámci
programu Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute v ame
rické Severní Karolíně.
Ve spolupráci s HMC nabízí Nadace OSF možnost strávit školní rok
na britských školách také učitelům. Na roční stáž již od zahájení progra
mu odcestovalo 30 učitelů. V roce 2012 se o stáž ucházelo 10 pedagogů, je
den z nich – učitel pražské základní školy – nyní vyučuje na internátní škole
Rossall School nedaleko anglického Blackpoolu.

Ondřej a Lukáš
„Dozvěděl jsem se, v čem jsem dobrý a v čem nikdy vynikající
nebudu. Zkoušením nových věcí nacházím sám sebe,“ napsal
sedmnáctiletý Lukáš Gondek domů z amerického Marylandu.
Student Jiráskova gymnázia v Náchodě získal roční stipendium
na The Key School v Annapolis. Nejvíc ho baví hodiny Americké
civilizace. „Není důležité vědět, kdy se co stalo, ale proč se to stalo
a jaké následky určitá událost měla,“ popisuje hodinu. A zdůrazňuje,
že učitel se ke všem chová kamarádsky, a přesto má ve třídě respekt.
Sedmnáctiletý Ondřej Soukup zase hodně oceňuje mimoškolní
aktivity. Student gymnázia v České Lípě od září 2012 studuje na
Ryde School, která se nachází na ostrově Isle of Wight na jihu
Anglie. Jako vášnivý hráč na trubku hraje ve školním i v místním
symfonickém orchestru. Za podpory svého učitele hudby navíc
dostal příležitost dirigovat školní orchestr a získal finanční ocenění
od West Wight Arts pro mladé muzikanty. Tato zkušenost možná
ovlivní jeho další život, Ondra přemýšlí, že půjde studovat dirigování.

1

„To, že jsem dostal příležitost studovat v zahraničí, pro mne bylo
velkou poctou a byl jsem připraven tuto šanci plně využít. V mém

učitel získal stáž ve
Velké Británii

věku tuto možnost mnoho studentů nedostane,“ píše Ondřej.
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„Naučila jsem se být
samostatná, umět
si sama poradit
mezi cizími lidmi,
ale zároveň se umět
zapojit mezi ostatní
a porozumět jim.“
Monika Axmanová,
studentka gymnázia Na
Vítězné pláni v Praze,
která tráví školní rok na
dívčí škole Harrogate
Ladies‘ College
v Yorkshiru

Fond
OtAkara Motejla
28

podpořených
projektů

30

partnerských
online aplikací na
platformě Náš stát

100

zástupců nevládních
organizací, univerzit,
vývojářů, novinářů
a další osob
sdružených kolem
platformy Náš stát

V únoru 2012 zahájil svou činnost Fond Otakara Motejla, který založila
Nadace Open Society Fund Praha s cílem podporovat české watchdogy – ne
vládní organizace, občanské iniciativy i jednotlivce, kteří sledují fungování ve
řejné správy, upozorňují na případy korupce či zneužití pravomocí a navrhují
doporučení jak zvýšit otevřenost úřadů vůči občanům. Do fondu přispívají
i soukromí a firemní dárci.
V roce 2012 podpořil Fond Otakara Motejla práci a rozvoj menších lokál
ních sdružení i významných organizací, jako je Transparency International ČR,
Ekologický právní servis či Oživení. Pustil se také do nových vlastních aktivit.
V únoru vytvořil webový rozcestník Náš stát (www.nasstat.cz), který sdružuje on
line aplikace umožňující občanům snadnější kontrolu veřejné správy. Fond se
také aktivně zapojil do tlaku na českou vládu, aby zvýšila transparentnost svých
úřadů a zveřejňovala informace ve formátu otevřených dat, k čemuž se zavázala
podpisem pod mezinárodní iniciativu Open Government Partnership.
Na alarmující míru korupce v České republice Fond Otakara Motejla
upozornil originálním způsobem, když přispěl ke vzniku cestovní agentury
Corrupt Tour. Ta ironicky a s nadsázkou poukazuje na nejznámější korupční
kauzy české společnosti. Před krajskými volbami 2012 také připravil společně
se sdružením Oživení historicky první srovnání transparentnosti krajů a dal
tak veřejnosti užitečný a potřebný nástroj k zorientování se, jak otevřeně infor
mují kraje své občany.

Informace pro občany
Michal Škop a Kamil Gregor jsou ústředními postavami sdružení
KohoVolit.eu. Michal je autorem programátorských řešení
projektů a zpracovává interaktivní vizualizace. Kamil působí
jako tiskový mluvčí a datový analytik připravující statistické
přehledy a zároveň vede bezmála třicetičlenný tým stážistů
a zodpovídá za hojně aktualizovaný blog. V roce 2012 získali od
Fondu Otakara Motejla grant ve výši 100 000 korun a podpora
se zúročila v obdivuhodnou šíři aktivit. Jejich prezidentskou
volební kalkulačku, která na základě dotazníkového šetření mezi
prezidentskými kandidáty spočítá, se kterým z nich se nejvíce
shodnete v názorech a postojích, si vyzkoušelo více než 1 450 000
lidí. Sdružení KohoVolit.eu také výrazně přispělo k tomu, že
poslanecká sněmovna začala zveřejňovat data o poslancích,
sněmovních tiscích a hlasováních v otevřených formátech.
KohoVolit.eu zároveň dlouhodobě provozuje aplikaci NapišteJim.
cz, umožňující rychle a přímo kontaktovat „vašeho“ politika,
a spolu se sdružením Naši politici také web Budování státu, který
přináší interaktivní vizualizace státního rozpočtu. Jejich obrovské
nasazení je inspirací pro všechny, kdo věří, že demokracie pro
občany neznamená jen přijít jednou za pár let k volbám.
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„Díky podpoře Fondu
Otakara Motejla mají
studenti, zastupitelé,
novináři i občané
přístup k rozpočtům
všech obcí
v České republice
ve srozumitelné
podobě. Mohou
se v nich lépe
orientovat
a ovlivňovat jejich
tvorbu. Fond je
skvělý v tom, že
kromě finančních
prostředků nás
propojuje se
spřízněnými
iniciativami
a lidmi, například
na platformě Náš
stát. To nám pomáhá
prostředky použít
efektivně a rychleji
dosáhnout našich
cílů.“
Roman Řípa, občanské
sdružení Rozpočet
veřejně, Kamenné
Žehrovice

Nadační fond
Hyundai
11

podpořených
projektů

Nadace Open Society Fund Praha administruje od roku 2007 Nadační fond
Hyundai. Tento fond podporuje komunitní projekty místních sdružení, spolků
i obcí v Moravskoslezském kraji, zejména v oblastech bývalých okresů FrýdekMístek a Nový Jičín. Podpora fondu jde především na rozvoj místní občanské
společnosti, zapojení občanů do veřejného dění, ochranu životního prostředí
a zvýšení transparentnosti radnic.
Nadační fond Hyundai byl založen v roce 2007 na základě doho
dy uzavřené mezi společností Hyundai Motor Manufacturing Czech,
Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, agentu
rou CzechInvest a občanskými sdruženími Ekologický právní servis, Půda pro
život, Děti Země a Beskydčan. Fond má k dispozici celkem 20 milionů ko
run, v dosavadních pěti grantových řízeních již Nadace OSF rozdělila polovi
nu z těchto prostředků.
V roce 2012 podpořil Nadační fond Hyundai 11 projektů. Například
obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem díky fondu oslovila 18
seniorů, kteří v pohádkových kostýmech chodili číst pohádky dětem v ma
teřských školách a povzbuzovali rodiče, aby si s dětmi ve volném čase čet
li. Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody
Valašské Meziříčí zase s podporou fondu a s pomocí dětských oddílů a dob
rovolníků mapovalo a čistilo místní studánky a připravilo výstavu o jejich
historii.

Hra o čisté nebe na Ostravsku
Přestože celé Ostravsko trápil 27. února 2013 stejně jako po většinu
zimních dní smog a prach v ovzduší, na Masarykově náměstí
v Ostravě se obyvatelé mohli alespoň na chvíli nadechnout čistého
vzduchu. Speciální Oxybox, neboli stan s čističkami vzduchu,
vymysleli a sestavili vysokoškoláci pod patronací organizace
Čisté nebe. Ta s podporou Nadačního fondu Hyundai v listopadu
2012 připravila hru, v níž patnáct vysokoškoláků rozdělených do
třech týmů během jednoho víkendu vymýšlelo projekty, jež by do
problému špatného ovzduší zapojily veřejnost. S podporou fondu,
ale také z peněz, které si studenti sami sehnali od sponzorů, se
dva studentské projekty podařilo uskutečnit. Vedle zmíněného
Oxyboxu tak na náměstí stála i fotostěna s otvorem na hlavu, v níž
se každý mohl vyfotit v obleku Supermana s odhalenou hrudí, která
ukazuje znečištěné plíce typického Ostravana. Hojní návštěvníci
se na místě dozvěděli, co špatnou kvalitu vzduchu způsobuje
a jak mohou oni sami přispět k řešení. O akci informovala místní
i celostátní média. Jednoduchý, ale účinný projekt tak splnil více
cílů – přispěl ke zviditelnění špatné kvality vzduchu, poučil místní
obyvatele, co mohou dělat pro zlepšení situace, a dokázal studentům,
že své nápady mohou uskutečnit a pomoci tak sobě i ostatním.
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„Péče o zachování
studánek v krajině
je činnost, která
se musí dělat
s velkou dávkou
dobrovolnického
nadšení. Každá
koruna tady pomáhá
a je skvělé, když
se do této práce
podaří zapojit mladé
lidi. Díky podpoře
z Nadačního fondu
Hyundai jsme mohli
spojit praktickou
údržbu studánek
s výchovou dětí
k úctě k vodě
a nabídnout jim
zážitky na
výpravách, které jim
zůstanou navždy
v paměti.“
Jiří Jurečka, Český
svaz ochránců přírody,
Valašské Meziříčí

Emergency
Fund
20

dobíhajících
projektů
podpořených
v předchozích letech

Mezinárodní program sítě Open Society Foundations s názvem Emergency
Fund vznikl v roce 2009 s cílem pomoci lidem v „krizových situacích“, přede
vším těch, které jsou vyvolány hospodářským poklesem či závažnými spole
čenskými problémy.
Nadace Open Society Fund Praha využila prostředky programu například
na vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, podporu zaměstna
nosti, či na pomoc pracovním migrantům, u nichž krize a zvýšená nezaměst
nanost přispěla k silné závislosti na vykořisťujících zprostředkovatelských
agenturách. Nadace OSF také podpořila umělecké organizace, neboť kultura
je vždy jednou z prvních oblastí, v níž během krize dochází ke škrtům. Celkem
podpořila Nadace OSF 47 projektů za téměř 18 milionů korun. Na konci roku
2011 byl program ukončen, ale mnohé aktivity dříve podpořených projektů
probíhaly i v roce 2012.

Financování orchestru
Komorní orchestr Berg je špičkové mladé těleso, které
uvádí inovativní představení, v nichž se hudba kombinuje s divadlem,
filmem, baletem, pantomimou, videoartem či výtvarným uměním.
Vyprodaná představení ale nutně neznamenají, že se orchestr uživí.
Díky příspěvku z programu Emergency Fund získal orchestr šanci
vypracovat novou strategii financování a diverzifikovat své zdroje.
Během roku zástupci orchestru čerpali zkušenosti od fundraiserů
z jiných nevládních organizací. Provedli průzkum svého publika,
založili tříčlenný poradní orgán, který se podílí na marketingu
a zprostředkovává orchestru nové kontakty, a získali jednoduchý, ale
velmi nápomocný software pro komunikaci s diváky a dárci. Podařilo
se jim založit KLUBERG, klub individuálních dárců orchestru,
a získat větší firemní dary na tři nové projekty. Od všech těchto
nových dárců získal orchestr Berg během roku celkem 340 000
korun a je na slibné cestě k finanční udržitelnosti v příštích letech.
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„Podpory Nadace
OSF si vážím
z toho důvodu,
že nám umožnila
s projektem
růst a vyvíjet se
a nesetrvávat
na věcech, které
se ukázaly jako
nefunkční. Díky
podpoře jsme si pak
troufli na věci, které
by byly mimo naše
možnosti časové
i lidské.“
Zdeněk Slejška,
obecně prospěšná
společnost EDUin, Praha

East East
Beyond Borders
6

podpořených
projektů českých
organizací

27

českých odborníků
vyslaných na
semináře a pracovní
setkání do 12 zemí

13

zemí vyslalo své
experty na akce
v České republice

East East Beyond Borders je mezinárodní program sítě Open Society
Foundations, který podporuje vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností
mezi zeměmi střední a východní Evropy a střední Asie. Podporuje především
projekty, které pomáhají řešit společné či podobné problémy v postkomu
nistických zemích.
Nadace OSF administrovala tento program v České republice od roku
2002 do roku 2012. Za tu dobu podpořila na 400 seminářů, konferencí, studij
ních návštěv a dalších projektů, v rámci kterých diskutovali čeští zástupci ne
vládních organizací se svými zahraničními kolegy o společných problémech.
Projekty se věnovaly různým tématům, například korupci, prosazování rov
ných příležitostí, migrační a azylové politice a zejména zkušenostem s prová
děním klíčových reforem v rámci evropské integrace. Nadace OSF také vyslala
více než 1000 českých odborníků na pracovní setkání do zahraničí.
V roce 2012 Nadace OSF v tomto programu podpořila například disku
se zástupců Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, jak zajistit nejlepší péči
o ohrožené děti, či studijní cesty do Česka, Moldavska a Gruzie, v nichž se
účastníci inspirovali, jakým způsobem jednotlivé země omezují příležitosti ke
korupci. Na konci roku 2012 byl program v České republice ukončen.

Porodní asistentky bojují
o své místo v systému
České ženy chtějí mít možnost vybrat si místo svého porodu a často
by u něj chtěly mít porodní asistentku. Tato přání jsou jim však
mnohdy upírána, protože profese soukromých porodních asistentek
není v českém právním systému jasně zakotvena a lékaři chtějí
mít porod plně pod svou kontrolou. Podobně je tomu i ve většině
ostatních zemí střední a východní Evropy, přestože praxe v západní
Evropě ukazuje, že to jde i jinak. Právě proto podpořila Nadace Open
Society Fund Praha českou organizaci Porodní dům U čápa, která ve
dnech 23. a 24. května 2012 v Praze uspořádala setkání padesáti
porodních asistentek, zástupkyň nevládních organizací a právniček
z Polska, Maďarska, Slovenska, Bulharska, Moldavska a dalších
zemí. Společně diskutovaly, jak zlepšit péči o těhotné a rodící
ženy, jak jim zpřístupnit péči porodních asistentek a jak co nejlépe
ukotvit postavení porodních asistentek ve zdravotnickém systému.
Bylo to první takové setkání v regionu střední a východní Evropy.

„Péče o ohrožené
děti nyní v České
republice prochází
velkou transformací:
měly by se postupně
rušit kojenecké
ústavy, plánuje
se rozšiřovat
pěstounská péče...
Program East
East nám poskytl
prostředky, díky
kterým jsme se
sešli s kolegy
ze Slovenska,
Maďarska, Polska
a Bulharska
a poznali jsme
jejich dosavadní
zkušenosti
s podobnou
transformací.
Diskuse s nimi nám
pomohla pochopit
některé z problémů,
které na nás při
transformaci čekají,
a připravit se na ně.“
Eva Flossmannová,
ředitelka Informačního
střediska Mikuláš, Praha
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Novinářská
cena
10

soutěžních
žánrových kategorií
psané, audiovizuální
a online žurnalistiky

330

přihlášených
příspěvků

47

členů porot z řad
osobností kulturní,
neziskové, mediální
a akademické sféry

Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické
společnosti. Od roku 2010 proto Nadace Open Society Fund Praha ve spo
lupráci s českým Googlem, společností Newton Media a Nadáciou otvorenej
spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava pořádá soutěž Novinářská
cena. Soutěž veřejně oceňuje žurnalistické práce publikované v uplynulém
roce, které vynikajícím způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti.
Do druhého ročníku soutěže se v roce 2012 přihlásilo 330 novinářských
příspěvků, které se utkaly v 10 žánrových kategoriích psané, audiovizuální
a online žurnalistiky. O příspěvcích v jednotlivých kategoriích rozhodovaly ne
závislé poroty, složené ze známých novinářů, ale i představitelů akademické,
umělecké i nevládní sféry. Mezi porotci byli například rektor AMU Ivo Mathé,
ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák a ředitelka Centra zpravodaj
ství Slovenského rozhlasu a Slovenské televize Anna Sámelová. Lidé v Česku
i na Slovensku pak sami rozhodovali v online hlasování o zvláštní Československé ceně veřejnosti za příspěvek, který měl největší společenský dopad,
nebo zásadně přispěl k posílení práv občanů.

1566

lidí hlasovalo pro
vítězný příspěvek
Česko-slovenské
ceny veřejnosti

Vítězky a vítězové 2012
Kategorie psané žurnalistiky
1. Nejlepší rozhovor: Tomáš Němeček, Barbora Minksová –
Ví vůbec někdo, kolik zákonů máme? (Lidové noviny)
2. Nejlepší reportáž: Petr Třešňák – Dobrodružství
v pavilonu č. 14 (Respekt)
3. Nejlepší komentář: Erik Tabery – Série komentářů (Respekt)
4. Nejlepší investigativně-analytický příspěvek: Ondřej Kundra,
Jaroslav Spurný – Zničte dokument číslo 1439 (Respekt)
5. Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip,
komiks nebo karikatura: Fedor Vico – Série
karikatur (Hospodárske noviny, SK)
Kategorie audiovizuální žurnalistiky
1. Nejlepší rozhovor, beseda či diskuse: Lenka Svobodová –
O Madle z Čech (Český rozhlas 2)
2. Nejlepší reportáž: Petr Vavrouška – Černobyl:
25 let poté (Český rozhlas – Radiožurnál)
3. Nejlepší investigativně-analytický příspěvek: Lukáš Landa –
Kauza předražené jízdenky (Česká televize)
Kategorie online žurnalistiky
Google Digital Innovation
1. Cena Googlu za inovativní občanskou online
žurnalistiku: Mikuláš Kroupa, Michal Šmíd, Lenka
Kopřivová – Paměť národa (www.pametnaroda.cz)
2. Cena Googlu za inovativní profesionální online
žurnalistiku: Petr Holub, Sabina Slonková – Korupce ve
zdravotnictví vs. Děkujeme, odcházíme (Aktuálně.cz)

Česko-slovenská cena veřejnosti za příspěvek, který
měl za poslední rok největší dopad na společnost, nebo
výrazně přispěl k posílení práv občanů: Sabina Slonková –
Zvláštní vyšetřování: Přísně tajné platy (Aktuálně.cz)
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„Novinářská cena
je v Česku zatím
jedinou cenou,
která je udělována
za konkrétní
články v daném
roce. Jde tedy
o skvělou zpětnou
vazbu, protože
více než zásluhy
je odměňován
konkrétní výkon
a nasazení.“
Ondřej Kundra,
redaktor týdeníku Respekt
a vítěz v kategorii Nejlepší
investigativně-analytický
příspěvek psané
žurnalistiky

Tým Nadace
Open Society
Fund Praha
Správní rada

Zaměstnanci

Monika Ladmanová, předsedkyně

Robert Basch, Výkonný ředitel

Ivana Bursíková

Zdenka Almerová, Finanční ředitelka

Filip Hrubý

Tereza Halbrštátová, od 4. 2. 2013, Koordinátorka fundraisingu

Marie Kopecká

Marie Peřinová, Manažerka komunikace

Ota Novotný

Lucie Laštíková, Koordinátorka komunikace

Czeslaw Walek

Jiří Knitl, Manažer Fondu Otakara Motejla

Luděk Niedermayer, od 31. 3. 2013

Petr Bouchal, Koordinátor Fondu Otakara Motejla a manažer pro strategii a rozvoj programů
Jakub Mráček, Koordinátor Fondu Otakara Motejla

Dozorčí rada
Ivan Paňák, předseda
Roman Karaš
Daniel Kunc

Jakub Štorch, Koordinátor Fondu Otakara Motejla
Michaela Rybičková, od 14. 1. 2013, Koordinátorka Fondu Otakara Motejla
Eva Karasová, od 1. 1. 2013, Manažerka komunikace Fondu Otakara Motejla
Hana Škodová, Manažerka programu Česko a Evropa
Filip Rameš, Manažer programů Boj proti diskriminaci a Inkluzívní vzdělávání
Renata Berkyová, Koordinátorka programu Boj proti diskriminaci
Magdaléna Karvayová, Koordinátorka programu Boj proti diskriminaci
Markéta Kráčalíková, Koordinátorka programu Emergency Fund a Nadační fond Hyundai
Karin Marques, Koordinátorka programu Inkluzívní vzdělávání
Barbora Hořavová, od 2. 4. 2013, Manažerka programu Norské granty
Olga Žáková, od 18. 2. 2013, Koordinátorka programu Norské granty
Kristina Kosatíková, od 1. 4. 2013, Koordinátorka programu Norské granty
Pavla Pocnerová, Asistentka
Lenka Táborská, od 7. 1. 2013, Vedoucí kanceláře
Zuzana Vránová, Ekonomka
Petr Svatoš, IT manažer

Tučně uvedená jména jsou současní zaměstnanci Nadace OSF.
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Finanční část
Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků, které Nadace OSF udělila
rozhodnutím správní rady a vyplatila v roce 2012, včetně vyplacených závazků
z let předchozích.
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I. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Lidská práva a diskriminace – Boj proti diskriminaci
Přehled udělených a vyplacených nadačních příspěvků v roce 2012
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

511 283 Kč

511 283 Kč

Právní pomoc obětem trestných činů z nenávisti

646 000 Kč

320 000 Kč

Praha

Zlepšení informování o Romech v médiích

327 000 Kč

200 000 Kč

In IUSTITIA, o.s.

Praha

Společně proti kriminalitě z nenávisti

690 000 Kč

345 000 Kč

Nová škola, o.p.s.

Praha

A jak se zachováš ty?

279 105 Kč

139 552 Kč

IQ Roma Servis, o.s.

Brno

V jedné lavici!

442 241 Kč

222 000 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Olomouc

Komunitní práce v Dobromilicích a Studenci

257 000 Kč

150 000 Kč

Iva Pikalová

Brno

Nadační příspěvek na uhrazení nákladů spojených s účastí na setkání Justice Initiative v Ostravě

3 774 Kč

3 774 Kč

Julius Mika

Slezská Ostrava

Nadační příspěvek na uhrazení nákladů spojených s účastí na projektu International advocacy

5 375 Kč

5 375 Kč

Kumar Vishwanathan

Ludgeřovice

Nadační příspěvek na uhrazení nákladů spojených s účastí na projektu International advocacy

5 375 Kč

5 375 Kč

4 684 Kč

4 684 Kč

3 171 837 Kč

1 907 043 Kč

Romea, o.s.

Praha

Medializace a pomoc obětem násilí z nenávisti

In IUSTITIA, o.s.

Praha

Romea, o.s.

Soňa Balážová, Kamil Gyrda, David Holub, Mirka Adamenko, Filip Sivák, Denisa Hatinová,
Anna Dudyová, Veronika Hlaváčová, Michal Mižgár, Josef Karvay, Martin Grinvalský

Nadační příspěvek na cestovné a ubytování pro účastníky setkání romských studentů
27.–30. 9. 2012

Celkem

Vyplacené závazky z let předchozích
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka
110 000 Kč

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s.

Praha

Vypískejte homofobní útoky

Romea, o.s.

Praha

Medializace násilí z nenávisti – zlepšení informovanosti novinářů a background pro média

153 500 Kč

In IUSTITIA, o.s.

Praha

Právní poradenství obětem násilí z nenávisti

149 770 Kč

Český helsinský výbor, o.s.

Praha

Poradenské centrum určené obětem diskriminace

154 280 Kč

Celkem
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Lidská práva a diskriminace — Rovné příležitosti žen a mužů
Přehled udělených a vyplacených nadačních příspěvků v roce 2012
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

Otevřená společnost, o.p.s.

Praha

Sexistická reklama a její samoregulace v ČR

380 000 Kč

200 000 Kč

Nadace Forum 2000

Praha

Podpora panelové diskuse Women Leaders

200 000 Kč

200 000 Kč

Fórum 50 %, o.p.s.

Praha

Ženy, muži, podporujme paritu v rozhodovacích procesech

1 561 500 Kč

561 000 Kč

Fórum 50 %, o.p.s.

Praha

Dámy mají přednost

317 800 Kč

250 000 Kč

Pro Fem, o.p.s.

Praha

Rizika chudoby žen a jejich dětí postižených domácím násilím

339 710 Kč

339 710 Kč

Hnutí za aktivní mateřství, o.s.

Praha

Hlídací fena českého porodnictví

73 100 Kč

73 100 Kč

Gender Studies, o.p.s.

Praha

Penzijní reforma optikou genderu

552 600 Kč

300 000 Kč

Civitas per populi, o.s.

Brno

Strategický plán města a obcí/obce z pohledu rovných příležitostí

78 200 Kč

50 000 Kč

Neformální sdružení Česká prezidentka

Praha

Nový občansko-politický prostor pro ženy

185 500 Kč

120 000 Kč

3 688 410 Kč

2 093 810 Kč

Celkem

Vyplacené závazky z let předchozích
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

NESEHNUTÍ Brno, o.s.

Brno

Možnost volby ženám aneb systémová změna v českém porodnictví

Otevřená společnost, o.p.s.

Praha

Think-tank

Vyplacená částka
1 000 000 Kč
245 000 Kč
1 245 000 Kč

Celkem

Lidská práva a diskriminace — Postavení migrantů v České republice
Přehled udělených a vyplacených nadačních příspěvků v roce 2012
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
Celkem
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Město
Praha

Název podpořeného projektu
Posílení role konsorcia jako zastřešující organizace v oblasti migrace a integrace

Udělená částka

Vyplacená částka

203 794 Kč

150 000 Kč

203 794 Kč

150 000 Kč
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Vyplacené závazky z let předchozích
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Město
Praha

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka
191 780 Kč

Zřízení pracovní pozice Policy officer

191 780 Kč

Celkem

Vzdělávání a mladí lidé — Inkluzívní vzdělávání
Přehled udělených a vyplacených nadačních příspěvků v roce 2012
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, o.s.

Praha

Zvyšování povědomí odborné i laické veřejnosti o smyslu a prospěšnosti inkluzívního vzdělávání

400 000 Kč

200 000 Kč

EDUin, o.p.s.

Praha

Česko mluví o vzdělávání

200 000 Kč

150 000 Kč

Tereza Dvořáková

Praha

Nadační příspěvek na uhrazení cestovného a jiných nákladů na realizaci výzkumu na školách

20 066 Kč

20 066 Kč

620 066 Kč

370 066 Kč

Celkem

Vyplacené závazky z let předchozích
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, o.s.

Praha

Prosazování konceptu inkluzívního vzdělávání

200 000 Kč

Nová škola, o.p.s.

Praha

Infant Matter

906 500 Kč

Vzájemné soužití, o.s.

Ostrava

Jsem o krok dál (Dialogem ke komunitnímu vzdělávání)

833 980 Kč

Střep, o.s.

Praha

Home-Visiting v ohrožených romských rodinách

453 250 Kč

IQ Roma Servis, o.s.

Brno

Mateřské centrum

453 250 Kč

Romodrom, o.s.

Praha

Centrum předškolní výchovy

453 250 Kč

Společně-Jekhetane, o.s.

Ostrava

Rovný start

453 250 Kč

Centrom, o.s.

Ostrava

Včasná péče a předškolní výchova

453 250 Kč

Step by Step, o.s.

Praha

Nadační příspěvek na činnost organizace

191 257 Kč

Celkem
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4 397 987 Kč
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Vzdělávání a mladí lidé — Zapojení mladých lidí do veřejného života
Přehled udělených a vyplacených nadačních příspěvků v roce 2012
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

10 000 Kč

10 000 Kč

Nadační příspěvek na kurz angličtiny na Britské radě

3 160 Kč

2 610 Kč

Praha

Nadační příspěvek na kurz angličtiny na Britské radě

3 160 Kč

3 160 Kč

David Beňák

Praha

Nadační příspěvek na kurz angličtiny na Britské radě

3 160 Kč

3 160 Kč

Kristina Berkyová

Praha

Nadační příspěvek na kurz angličtiny na Britské radě

3 160 Kč

2 060 Kč

Edita Stejskalová

Praha

Nadační příspěvek na kurz angličtiny na Britské radě

3 160 Kč

2 060 Kč

25 800 Kč

23 050 Kč

Veronika Boxanová

Praha

Nadační příspěvek na stáž na Britském velvyslanectví v Praze

Pavel Berky

Praha

Ladislava Gažiová

Celkem

Vyplacené závazky z let předchozích
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka

Jan Bartoněk (zástupce neformální skupiny Anděl strážný)

Přerov, Olomouc

Anděl strážný

48 560 Kč

Žaneta Martínková (zástupkyně neformální skupiny Centrácké asistentky a kamarádi)

Nymburk

Inkluze není iluze

34 000 Kč

Josef Kaiser (zástupce neformální skupiny Středoškolský klub při lesnických školách
v Písku)

Písek, Praha, Lidice

Všichni žijeme na jedné planetě aneb NE rasismu, xenofobii a rasové diskriminaci

30 000 Kč

Kristýna Klatovská

vybrané školy v ČR

Neslyším, ale komunikuji!

49 500 Kč

Vanda Vaníčková (zástupkyně neformální skupiny Kreativní knihovna při Studijní
a vědecké knihovně v Hradci Králové)

Hradec Králové

Příměstská letní škola globální rozvojové výchovy

Václav Plíhal (zástupce neformální skupiny Olešnická farní mládež)

Olešnice

Olešnický mapový portál

36 000 Kč

Tosara, o.s.

Slaný u Prahy

Klub Slaný

44 400 Kč

Zuzana Dostálová (zástupkyně neformální skupiny Mladiinfo ČR)

Praha, Brno

Informuj a inspiruj!

Julie Kovářová (zástupkyně neformální skupiny Dobrovolníci z Budějic)

České Budějovice

Mosty

49 100 Kč

Vít Krajčovič (zástupce neformální skupiny Pro Vodňany)

Vodňany

Program pro Vodňany

25 000 Kč

Vincent Holub

Praha

LGBT

50 000 Kč

Celkem

42/43

13 110 Kč

6 300 Kč

385 970 Kč
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Fond Otakara Motejla
Přehled udělených a vyplacených nadačních příspěvků v roce 2012
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Informace pro všechny, o.s.

Praha

Internetové stránky umožňující občanům podávat a administrovat žádosti podané dle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Praha

Naši politici, o.s.

Udělená částka

Vyplacená částka

60 000 Kč

40 000 Kč

Rozkrývání zakázek

100 000 Kč

98 388 Kč

Praha

Budování státu.cz – transparentní rozpočty

100 000 Kč

97 779 Kč

KohoVolit.eu, o.s.

Plasy

"Otevíráme data směrem k ""data-driven governance"" (stáže)"

100 000 Kč

98 388 Kč

Rozpočet veřejně, o.s.

Kamenné Žehrovice

Rozpočet obce

65 000 Kč

35 000 Kč

Brnění, o.s.

Brno

Hřebíček do rakve hazardu

65 000 Kč

63 335 Kč

Čisté nebe, o.p.s.

Ostrava

Bude po krajských volbách 2012 na Ostravsku čisté nebe?

50 000 Kč

50 000 Kč

Občanské sdružení TROJMEZÍ – Chodovec, Hostivař, Záběhlice, o.s.

Praha

Rozvoj Prahy transparentně a bez korupce

65 000 Kč

35 000 Kč

Auto*Mat, o.s.

Praha

Bez zmatků a tunelů – kampaň za koncepční rozvoj dopravy v Praze

100 000 Kč

0 Kč

Zaostřeno na 10, o.s.

Praha

Pět přání pro desítku

75 000 Kč

40 000 Kč

Brnění, o.s.

Brno

Ne, pane ministře

75 000 Kč

0 Kč

Brnění, o.s.

Brno

Jižní centrum pod lupou

75 000 Kč

0 Kč

Liberix, o.p.s.

Olomouc

Software na úřadech a jeho otevřené alternativy

25 000 Kč

0 Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.s.

Česká Skalice

S břidlicovým plynem či bez něj?

65 000 Kč

65 000 Kč

Zaostřeno na 10, o.s.

Praha

Bereme vás za slovo

65 000 Kč

35 000 Kč

Ekologický právní servis, o.s.*

Brno

Institucionální podpora

700 000 Kč

714 528 Kč

Iuridicum Remedium, o.s.

Praha

Institucionální podpora

300 000 Kč

298 327 Kč

Liga lidských práv, o.s.

Brno

Institucionální podpora

300 000 Kč

300 000 Kč

Oživení, o.s.

Praha

Hodnocení transparentnosti krajů

360 000 Kč

360 000 Kč

Oživení, o.s.

Praha

Institucionální podpora

700 000 Kč

695 628 Kč

Transparency International, o.s.

Praha

Institucionální podpora

700 000 Kč

700 000 Kč

Centrum pro podporu občanů, o.s.

Praha

Kvalitní a otevřené plánování rozvoje Prahy

100 000 Kč

60 000 Kč

ScArt, o.s.

Praha

Corrupt Tour

400 000 Kč

400 000 Kč

Oživení, o.s.

Praha

Koordinace národní úrovně projektu Governance and Accountability

126 000 Kč

63 300 Kč

Veřejnost proti korupci, o.s.

Praha

Beseda s Tomem Nicholsonem

8 000 Kč

8 000 Kč

Ekologický právní servis, o.s.

Praha

REST

200 000 Kč

100 000 Kč

Podnikáme bez korupce, o.s.

Praha

Podnikáme bez korupce

25 000 Kč

25 000 Kč

Vyměňte politiky, o.s.

Praha

Předvolební besedy v regionech

270 000 Kč

170 000 Kč

5 274 000 Kč

4 552 673 Kč

Celkem
* vyplaceno více v Kč díky příznivému kurzu dolaru vůči koruně
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Fond Otakara Motejla
Vyplacené závazky z let předchozích
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka

Naši politici, o.s.

Praha

Kamera v regionech

20 000 Kč

KohoVolit.eu, o.s.

Plasy

Napište jim

35 000 Kč

Brnění, o.s.

Brno

Regulace hazardu na místní úrovni jako podpůrný nástroj pro strategickou litigaci

35 000 Kč

Auto*Mat, o.s.

Praha

Watchdogové aktivity 2011

196 000 Kč

Zelený kruh, o.s.

Praha

Ne každá iniciativa se cení

60 000 Kč

Centrum pro podporu občanů, o.s.

Praha

Nenechme se vybagrovat! Kampaň za právo občanů účastnit se rozhodování o životním prostředí

Ekologický právní servis, o.s.

Brno

Strategická průmyslová zóna Holešov – strategický omyl!

Zelený kruh, o.s.

Praha

S vyloučením veřejnosti

Sabina Slonková

Praha

Cena a dostupnost veřejných informací při prověřování rizik střetu zájmů / možné korupce

ProCulture, o.s.

Praha

ProCulture Watch 2011/2012

Arnika, o.s.

Praha

Program ochrany přírody

213 000 Kč

Zelený kruh, o.s.

Praha

Chytrá volba

145 697 Kč

Ekologický právní servis, o.s.

Brno

Institucionální podpora

10 959 Kč

Transparency International, o.s.

Praha

Institucionální podpora

100 000 Kč

Otevřená společnost, o.p.s.

Praha

Institucionální podpora

119 562 Kč

Otevřená společnost, o.p.s.

Praha

Otevřete.cz

369 052 Kč

Otevřená společnost, o.p.s.

Praha

Otevřete.cz

1 152 365 Kč

Otevřená společnost, o.p.s.

Praha

Rozšíření stávajícího projektu Otevřete.cz

289 992 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Praha

Nová média a video aktivismus: mezinárodní workshop

Zelený kruh – asociace ekologických organizací

Praha

Řešení neziskového sektoru pro status veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku

Celkem
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300 000 Kč
34 787 Kč
346 510 Kč
120 000 Kč
91 900 Kč

441 505 Kč
41 100 Kč
4 122 429 Kč
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Nadační fond Hyundai
Přehled udělených a vyplacených nadačních příspěvků v roce 2012
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

97 100 Kč

60 000 Kč

Naučná stezka Tichá

169 400 Kč

169 400 Kč

Ostrava

Hra o čisté nebe

153 000 Kč

80 000 Kč

MS PZKO Jablunkov

Jablunkov

Osůvky 2012

158 066 Kč

90 000 Kč

Kvalifikační a personální agentura KAPA

Třinec

První pomoc=zachraň život

25 000 Kč

25 000 Kč

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Bystřice, o.s.

Bystřice

S námi bude naše Bystřice krásnější

27 000 Kč

27 000 Kč

Koliba, o.s.

Milíkov u Jablunkova

Karpaty naším domem

140 000 Kč

80 000 Kč

ČSOP Bartošovice

Bartošovice

Pojďte s námi do přírody

130 000 Kč

70 000 Kč

Škola života-denní stacionář

Nový Jičín

Pohybové aktivity denního stacionáře pro mentálně postižené

100 000 Kč

100 000 Kč

ČSOP Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

Péče o studánky v Beskydech a Podbeskydí

195 000 Kč

120 000 Kč

ČSOP Salamandr

Rožnov pod Radhoštěm

Stop nelegálnímu motokrosu v přírodě

150 000 Kč

90 000 Kč

1 344 566 Kč

911 400 Kč

Celé Česko čte dětem, o.s.

Ostrava

Babička do školy

Tichánek, o.s.

Tichá

Čisté nebe, o.p.s.

Celkem

Vyplacené závazky z let předchozích
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka

Dobrovolnické Centrum Adra, o.s.

Frýdek-Místek

Charitativní burza jako nástroj rozvoje dobrovolnictví v Moravskoslezském kraji

75 000 Kč

Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

EVVO studentů přírodovědných ročníků Střední školy přírodovědné a zemědělské Nový Jičín

25 900 Kč

Obec Skotnice

Skotnice

Komunitní centrum pro seniory

20 000 Kč

Koliba, o.s.

Milíkov u Jablunkova

Karpaty naším domem

58 000 Kč

Comenius Fulnek, o.s.

Fulnek

Fulnečané spolu

27 000 Kč

Občanské sdružení občanů obce Dobratice, o.s.

Dobratice

Rybníkáři občanům Dobratic

20 000 Kč

Severomoravské regionální sdružení ČSOP

Valašské Meziříčí

Celkem
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61 000 Kč
286 900 Kč
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Emergency Fund
Přehled udělených a vyplacených nadačních příspěvků v roce 2012
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, o.s.

Město
Praha

Název podpořeného projektu
Za veřejné zdravotní pojištění pro migranty a migrantky!

Celkem

Udělená částka

Vyplacená částka

196 500 Kč

120 000 Kč

196 500 Kč

120 000 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka

EDUin, o.p.s.

Praha

Dejme českému školství vizi a stabilitu

420 200 Kč

ProCulture, o.p.s.

Praha

Zajištění udržitelnosti činnosti centra ProCulture

137 000 Kč

Tripitaka, o.s.

Praha

Ghettofest

274 750 Kč

Komorní orchestr BERG, o.s.

Praha

Hudba blízké budoucnosti

150 000 Kč

Fiducia, o.s.

Ostrava

Kam směřuješ, Ostravo?

153 000 Kč

A2, o.s.

Praha

Oživte barák

379 000 Kč

Barevný děti, o.s.

České Budějovice

Platforma nezřizované kultury v Českých Budějovicích

396 800 Kč

Eastern Alliance

Praha

Exekuce?

100 000 Kč

Johan, o.s.

Plzeň

REKONVALESCENCE (restrukturalizace a stabilizace kulturně sociálního centra Johan)

240 000 Kč

ScArt, o.s.

Praha

Corrupt Tour

380 000 Kč

DOX Prague, a.s.

Praha

Posílení udržitelnosti DOXu – Centra současného umění, architektury a designu

180 000 Kč

PRO-DIGI, o.s.

Praha

Nové Kino

254 900 Kč

in.dust, o.s.

Brno

VIDEODROM

290 200 Kč

Multikulturní centrum Praha, o.s.

Praha

Nový cizinecký zákon

169 702 Kč

Střep, o.s.

Praha

Šance pro ohrožené rodiny s dětmi zasažené krizí

Hanoi, o.s.

Praha

Better Information for Better Migration – Information Services for Vietnamese Migrants in Czech Republic

608 043 Kč

Ukrajinská iniciativa v České republice, o.s.

Praha

Konzultace a přímá asistence ohroženým migrantům

450 000 Kč

Celkem
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131 173 Kč

4 714 768 Kč
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East East Beyond Borders Program
Přehled udělených a vyplacených nadačních příspěvků v roce 2012
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

Porodní dům U čápa, o.p.s.

Praha

Eastern Europe Needs Midwives Now More than Ever Before

430 000 Kč

283 213 Kč

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Praha

Achieving Positive Changes in the Process of Deinstitutionalization of Alternative Care for
Children in the Czech Republic

390 000 Kč

275 434 Kč

DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

Praha

Regional Civil Society Organizations’ Capacity Building Initiative

375 000 Kč

214 266 Kč

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Praha

Enhancing Mental Health Reform in Armenia

140 000 Kč

96 211 Kč

Oživení, o.s.

Praha

Mainstreaming Civil Society's Efforts to Diminish Corruption in Developing Societies

250 000 Kč

199 843 Kč

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s.

Praha

Fighting Discrimination in Education Through Strategic Litigation

295 000 Kč

293 433 Kč

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, o.s.

vratka uděleného grantu z minulého roku

-75 846 Kč

Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s.

vratka uděleného grantu z minulého roku

-31 984 Kč

Organizace pro pomoc uprchlíkům

vratka uděleného grantu z minulého roku

-45 Kč

Tomáš Ratinger

Transformation of the Agricultural Sector: Sustainable Economic Development

Tomáš Doucha

13 414 Kč

13 414 Kč

Regional Development Policies

9 777 Kč

9 777 Kč

Věra Majerová (cesta z důvodu nemoci zrušena, uvádíme vzniklé náklady)

Regional Development Policies

7 443 Kč

Martin Novák

Financing of Political Parties and Election Campaigns in Central Eastern Europe

8 902 Kč

8 902 Kč

Petr Leyer

Financing of Political Parties and Election Campaigns in Central Eastern Europe

19 399 Kč

19 399 Kč

Petr Hlobil

Minimising Environmental Impact of Macedonian Hydropower Projects

16 580 Kč

16 580 Kč

David Pithart

Minimising Environmental Impact of Macedonian Hydropower Projects

16 580 Kč

16 580 Kč

Sabina Dvořáková

Europeans for Visa-Free Europe: Independent Expertise and Advocacy for Visa Liberalization
between the EU and the Eastern Partnership

12 717 Kč

12 717 Kč

Vladimír Bartovic

Europeans for Visa-Free Europe: Independent Expertise and Advocacy for Visa Liberalization
between the EU and the Eastern Partnership

6 298 Kč

6 298 Kč

Alfredo Azula

Europeans for Visa-Free Europe: Independent Expertise and Advocacy for Visa Liberalization
between the EU and the Eastern Partnership

12 717 Kč

12 717 Kč

Sabina Dvořáková

Regional Civil Society Organizations’ Capacity Building Initiative

18 093 Kč

18 093 Kč

Petra Zahradníková

International Forum on School Dropout

10 944 Kč

10 944 Kč

Karla Mališová

International Forum on School Dropout

10 944 Kč

10 944 Kč

Naďa Aliová

Education for Human Rights through the History of the Communist Regimes in Eastern
Europe and Former Soviet Union

7 801 Kč

7 801 Kč

Neela Winkelmannová

Education for Human Rights through the History of the Communist Regimes in Eastern
Europe and Former Soviet Union

7 787 Kč

7 787 Kč

Jiří Kučera

Not-for-Profit Resource Centers in Europe: Creating Synergies to Better Serve the Citizens of Europe

14 236 Kč

14 236 Kč

Jana Ledvinová

Best Fundraising Practices for NGOs in Central and Eastern Europe

3 990 Kč

3 990 Kč
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East East Beyond Borders Program
Přehled udělených a vyplacených nadačních příspěvků v roce 2012 (pokračování)
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

0 Kč

0 Kč

1 351 Kč

1 351 Kč

Roma Scouting: Ukraine and International Practices

13 256 Kč

13 256 Kč

Pavol Frič

Cross Border Experience – Civil Society: Substance or Substitute

17 572 Kč

17 572 Kč

David Salač

Life-Term Prisoners: Opportunities for Correction and Return

12 759 Kč

12 759 Kč

Jan Jeřábek

Ensuring Transformations through Implementation of the Administrative-Territorial Reform

18 727 Kč

18 727 Kč

Jeff Lovitt

Europeans for Visa-Free Europe: Independent Expertise and Advocacy for Visa Liberalization
between the EU and the Eastern Partnership

18 225 Kč

18 225 Kč

Pavla Hýblová

Advocacy Campaign in Support of the Elaboration of a National Plan for Dementia during the
Crisis in Bulgaria

15 506 Kč

15 506 Kč

Nina Baláčková

Advocacy Campaign in Support of the Elaboration of a National Plan for Dementia during the
Crisis in Bulgaria

15 557 Kč

15 557 Kč

Jiří Baláček

Advocacy Campaign in Support of the Elaboration of a National Plan for Dementia during the
Crisis in Bulgaria

15 557 Kč

15 557 Kč

Karin Marques (zaměstnankyně Nadace OSF, náklady byly hrazeny z jiného programu)

Inclusive Education: From Theory and Policy to Practice

0 Kč

0 Kč

2 198 687 Kč

1 580 656 Kč

Hana Škodová (zaměstnankyně Nadace OSF, náklady byly hrazeny z jiného programu)

Best Fundraising Practices for NGOs in Central and Eastern Europe

Alžběta Chmelařová

The European Union, Central-Eastern Europe and Ukraine: Transformation, Prognosis and
Perspectives

Martina Jetmarová

Celkem

Vyplacené závazky z let předchozích
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka

Člověk v tísni, o.p.s.

Praha

Awareness, Outreach and Education through Human Rights Documentary Films

37 721 Kč

CzechINVENT, technologická agentura, o.p.s.

Liberec

Support of Regional Development in Moldova: An Opportunity to Stimulate Development of Civil Society

23 713 Kč

CzechINVENT, technologická agentura, o.p.s.

Liberec

Improvement of Investment and Entrepreneurial Climate in Kosovo

15 116 Kč

Agora CE, o.p.s.

Praha

Study Tour of Georgian School Teachers and Debating Coordinators to the Czech Republic: Support of Active Citizenship and
Involvement of Youth in Public Life

28 000 Kč

Jana Kratochvílová

Enhancing Inclusion in Education – Building Common Understanding

592 Kč

Tereza Janíková

Improving Media Objectivity: Coverage of Hate Speech and Extremism

2 252 Kč

Adéla Lávičková

Improving Media Objectivity: Coverage of Hate Speech and Extremism

1 408 Kč

Klára Kalibová

Improving Media Objectivity: Coverage of Hate Speech and Extremism

1 408 Kč

Celkem
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Novinářská cena
Přehled udělených a vyplacených nadačních příspěvků v roce 2012
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

Nadácia otvorenej spoločnosti

Bratislava

Novinářská cena 2011

230 814 Kč

230 814 Kč

Nadácia otvorenej spoločnosti

Bratislava

Novinářská cena 2012

126 450 Kč

126 450 Kč

357 264 Kč

357 264 Kč

Celkem

Ostatní nadační příspěvky
Přehled udělených a vyplacených nadačních příspěvků v roce 2012
Příjemce nadačního příspěvku
Název organizace / jméno fyzické osoby

Město

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

Debatní klub studentů Masarykovy univerzity, o.s.

Brno

Demagog.cz

187 740 Kč

187 740 Kč

Glopolis, o.p.s.

Praha

Proč je EU národním zájmem ČR

164 894 Kč

162 854 Kč

Debatní klub studentů Masarykovy univerzity, o.s.

Brno

Demagog.cz – Evropská sekce

143 520 Kč

90 000 Kč

496 154 Kč

440 594 Kč

Celkem

Vrácené nadační příspěvky po vyúčtování

Souhrn všech vyplacených nadačních příspěvků
dle jednotlivých programů

Vít Krajčovič (zástupce neformální skupiny Pro Vodňany)

-25 000 Kč

Jan Bartoněk (zástupce neformální skupiny Anděl strážný)

-21 587 Kč

Tosara, o.s.

-9 779 Kč

Kristina Berkyová

-2 060 Kč

Edita Stejskalová

-2 060 Kč

IQ Roma servis, o.s.
Vyměňte politiky.cz
Martina Křížková

-1 065 Kč
-70 000 Kč
-34 333 Kč

Studentská unie UK-L

-117 475 Kč

Celkem

-283 359 Kč
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Lidská práva a diskriminace

6 155 183 Kč

Vzdělávání a mladí lidé

5 177 073 Kč

Fond Otakara Motejla

8 675 102 Kč

Nadační fond Hyundai

1 198 300 Kč

Emergency Fund

4 834 768 Kč

East East Beyond Borders Program

1 690 866 Kč

Novinářská cena

357 264 Kč

Ostatní nadační příspěvky

440 594 Kč

Celkem

28 529 149 Kč
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II. PROGRAMOVÉ NÁKLADY

III. SOUHRN NÁKLADŮ

Jedná se o náklady na vlastní aktivity Nadace OSF v jednotlivých programech
(například náklady na konference a jiné akce, které Nadace OSF pořádá,
publikace a analýzy, které vydává, aj.).

Rovné příležitosti žen amužů

1 069 267 Kč
267 036 Kč

Postavení migrantů v České republice

64 895 Kč

Lidská práva a diskriminace celkem

1 401 198 Kč

28 529 149 Kč

Open Society Foundations

85 901 729 Kč

Programové náklady

8 399 745 Kč

Nadační fond Hyundai

1 412 606 Kč

Správa a administrativa nadace

3 477 114 Kč

Google Česká republika

1 500 752 Kč

624 858 Kč

Pioneer Investment, a.s.

80 000 Kč

LAO, s.r.o.

50 000 Kč

Fundraising a rozvoj nadace

Lidská práva a diskriminace
Boj proti diskriminaci

Nadační příspěvky

IV. DARY

Individuální dárci
Celkem

572 608 Kč
89 517 695 Kč

Vzdělávání a mladí lidé
Inkluzívní vzdělávání

2 178 490 Kč

Zapojení mladých lidí do veřejného života

260 518 Kč

Stipendijní program

628 086 Kč

Vzdělávání a mladí lidé celkem
Fond Otakara Motejla

3 067 094 Kč
1 622 071 Kč

Nadační Fond Hyundai

142 597 Kč

Emergency Fund

428 952 Kč

East East Beyond Borders Program

400 056 Kč

Novinářská cena
Ostatní programové náklady
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1 095 239 Kč
242 538 Kč
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Zaujaly-li Vás
naše programy,
uvítáme Vaši
podporu!
Podpořit nás můžete rychle a jednoduše online na stránkách www.osf.cz
nebo převodem z účtu.
Číslo účtu: 100 103 8814 / 5500
Fond Otakara Motejla – variabilní symbol: 67600
Inkluzívní vzdělávání – variabilní symbol: 63210
Rovné příležitosti žen a mužů – variabilní symbol: 63300
Stipendia pro středoškoláky – variabilní symbol: 61560
Provoz Nadace OSF – variabilní symbol: 79000
Vaše možnosti podpory s Vámi také rádi probereme osobně. Děkujeme!

Autoři fotografií použitých ve výroční zprávě:
Tomáš Vodňanský (str. 3), Nikola Hronková (str. 10, 18, 30, 32), Lucie Laštíková (str. 22)
a archívy organizací Fórum 50 % (str. 12), Konsorcium nevládních organizací pracujících
s migranty v ČR (str. 14), Vzájemné soužití (str. 16), Celé Česko čte dětem (str. 24),
A2 (str. 26), Informační středisko Mikuláš (str. 28)

Nadace Open Society Fund Praha
Kontaktní adresa: Jeseniova 47, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa: Prokopova 197/9, 130 00, Praha 3
telefon: +420 222 540 979
e-mail: osf@osf.cz
web: www.osf.cz
Číslo účtu: 100 103 8814 / 5500 Raiffeisenbank
ič: 476 11 804
dič: CZ 476 11 804
Organizace je zapsaná v nadačním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 170.

