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

NADACE OPEN
SOCIETY FUND
PRAHA
—— prosazujeme systémové změny na celostátní úrovni, ale také
přispíváme k řešení konkrétních situací ve městech a obcích
—— financujeme desítky nevládních organizací
a realizujeme vlastní projekty
—— jsme jedna z pěti největších nadací v České republice
—— máme více než 20 let zkušeností

Podporujeme aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí
i své zemi. Společně zlepšujeme život v České republice.

O CO USILUJEME:
——
——
——
——
——

transparentní a efektivní veřejná správa
rovné šance na vzdělání pro všechny děti
aktivní role České republiky v Evropské unii
rovné příležitosti žen a mužů a prevence domácího násilí
kvalitní česká žurnalistika

V případě potřeby se věnujeme i dalším aktuálním tématům, která právě hýbou českou společností, například nárůstu pravicového extremismu či sociálnímu bydlení.
Podpořili jsme více než 9 300 projektů částkou přes 1,24 miliardy korun.
www.osf.cz

MILÍ PŘÁTELÉ,
výroční zpráva je pro nás vždy příležitostí ohlédnout se za uplynulým rokem,
zhodnotit, co se podařilo, a předložit všechny informace našim partnerům,
podporovatelům a všem, kteří sledují naši práci. Je to možnost ukázat, jak
jsme hospodařili se svěřenými penězi a jak se naše programy vyvíjejí, a snad
i naznačit, jaké máme plány do budoucna.
V loňském roce jsme se soustředili na prosazování systémových změn na
celostátní i regionální úrovni a mohu říci, že to byla práce v mnohém úspěšná.
Jen namátkou vyzdvihnu pár příkladů. Spolu s Rekonstrukcí státu, což je sama
o sobě výjimečná a velmi prospěšná iniciativa, za níž jsme stáli od samého
počátku, se nám podařilo prosadit již dva důležité protikorupční zákony. Ještě
více mě ale potěšilo, že se do projektu zapojily stovky dobrovolníků po celé
zemi. Úspěšně jsme také zahájili práci na otevírání dat českých úřadů a měst
a po několikaletém úsilí jsme ve spolupráci se sdružením Brnění dosáhli toho,
že obce mohou samy regulovat hazard. A v prvním kraji – Karlovarském –
jsme spolu s partnery vytvořili a prosadili inkluzívní koncepci vzdělávání. To
vše a mnohé další větší či menší úspěchy jsou pro mě důkazem, že můžeme
a umíme měnit život v Česku k lepšímu.
Nikdy by to ale nebylo možné bez aktivního zapojení občanů. Na jedné
z našich akcí jsem se zúčastnil diskuse o tom, jak je pro neustálé vzdělávání
každého z nás nutné naučit se vystoupit ze své „komfortní zóny“, tedy být aktivní a jít do nových věcí. Dopad našich programů a námi podpořených projektů z velké části závisí právě na tom, kolik občanů bude ochotno opustit
svou komfortní zónu, věnovat se věcem veřejným a zapojit se do našich projektů. Ať už se jedná o lidi kontrolující své radnice či rodiče snažící se o otevření vzdělávacího systému pro děti s handicapem. A jsem velmi rád, že takových
lidí je čím dál více.
Především jeden příklad aktivního přístupu k věcem veřejným bych rád
vyzdvihl. Během loňského léta a podzimu opět českými městy pochodovaly
skupiny pravicových extremistů, mnohdy bohužel podporovaných „obyčejnými“ lidmi. Přesto se i na těchto místech našlo mnoho jiných, kteří se rozhodli
rasisticky motivovaným pochodům postavit: někteří uspořádali tichou blokádu či happening, jiní se zúčastnili veřejné diskuse a spolupracovali s radnicí
a policií na uklidnění situace. Tito lidé museli skutečně vystoupit ze své komfortní zóny a já si jich za to velmi vážím. Věřím, že doba, kdy bylo slovo aktivista skoro pejorativní, je již za námi.

Robert Basch
Výkonný ředitel, Nadace Open Society Fund Praha

Děkuji všem
spolupracovníkům,
dárcům a partnerům
Nadace OSF! Bez vás
bychom svou práci
dělat nemohli. Velký
dík patří i mým
kolegům a členům
správní a dozorčí
rady.

KALEIDOSKOP
Americké velvyslanectví v Praze udělilo Nadaci OSF ocenění za dvacetiletou práci na rozvoji demokracie a právního státu. Cenu předal americký velvyslanec Norman Eisen řediteli Robertu Baschovi a předsedkyni správní rady
Monice Ladmanové.

Rok jinak u nás strávila Eva Karasová, bývalá mluvčí společnosti Tesco. Pomohla
nám nastartovat propagaci Fondu Otakara Motejla a zlepšit vztahy s novináři, například při křtu Příručky datové žurnalistiky (na foto zleva s redaktorem iHNED.cz
Štěpánem Hornem a Jiřím Knitlem z Nadace OSF).

Jak využít online nástroje v práci organizací, které analyzují politiku? To bylo téma
workshopu, který jsme uspořádali společně s Think Tank Fund a Information
Program sítě Open Society Foundations. Zúčastnilo se ho 80 českých i zahraničních hostů a vystoupili na něm například Scott Carpenter, zástupce ředitele
Google Ideas, a Marek Tuszynski, spoluzakladatel Tactical Technology Collective.

V rámci Fondu Otakara Motejla jsme za laskavého přispění společnosti
Boomerang Publishing a CEE Trust začali vydávat tištěný čtvrtletník Motejl,
který se věnuje fungování veřejné správy a představuje práci neziskových organizací i obecně prospěšné aktivity podnikatelů a firem.

Nadace OSF se stala členem koalice Za snadné dárcovství. Sdružuje sedmnáct neziskových organizací, které společně pracují na odstraňování překážek
bránících rozvoji individuálního dárcovství v Česku.

Pět českých měst navštívila loni putovní výstava Jak ztratit další generaci.
Uvádí fotografie a příběhy romských mladých lidí, kteří zažalovali český stát
u Evropského soudu pro lidská práva za to, že je poslal do zvláštních škol.
Dnes jsou již dospělí a snaží se zabránit tomu, aby jejich děti sdílely stejný
osud.
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Občanská společnost je přirozenou protiváhou standardnímu politickému
prostředí. Její smysl je v tom, že umožňuje a napomáhá tomu, aby rozhodování a kontrola věcí veřejných nebyly pouze v rukou politických stran. Občané
by neměli rezignovat na ovlivňování věcí veřejných ve svém okolí i mimo standardní proces voleb. Tato rezignace a potlačení vlivu občanské společnosti se
nám vrátily v rozbujelém korupčním systému a neschopnosti politických stran
očistit se od lidí, kteří v politice hájí pouze své osobní zájmy. Proto si ceníme
práce Nadace OSF a Fondu Otakara Motejla a jsme rádi, že můžeme pomoci.
Marek Slezák, výkonný ředitel Boomerang Publishing

V roli dárce spolupracuje Pioneer Investments ČR s Nadací Open Society
Fund Praha již od roku 2005. Velmi nás těší, že za tu dobu jsme formou finančních příspěvků na studia pomohli již patnácti nadaným studentům prožít
akademický rok na prestižních školách v zahraničí. Podporu vzdělání považujeme za naši dlouhodobou prioritu. Stipendijní program představuje jedinečnou možnost, jak cíleně a transparentně podpořit nadané mladé lidi, kteří
by si díky náročným finančním podmínkám jinak nemohli splnit svůj studijní sen. Chceme jim otevřít nové možnosti, pomoci rozšiřovat obzory a sledovat jejich další úspěšný vývoj. Věříme, že životní zkušenosti, které si přivezou
zpět, budou obohacující nejen pro ně, ale pro celou společnost.
Dana Řezníková, ředitelka Marketingu a PR
skupiny Pioneer Investments

Společnost NEWTON Media stála na počátku monitoringu médií v Česku,
příští rok si připomeneme 20 let od jejího založení. Denně zpracováváme
60 tisíc českých, slovenských i polských článků z tisku, internetu, televize
a rozhlasu a prostřednictvím našich mediálních analýz vidíme, jak tyto informace ovlivňují nejen českou populaci. Cítíme spoluzodpovědnost za kultivaci
mediálního prostoru ve směru podpory poctivého novinářského řemesla a novinářů, kteří upozorňují na celospolečensky závažná témata a hledají neotřelý
způsob pro jejich vyjádření. Proto podporujeme soutěž Novinářská cena.
Petr Herian, zakladatel a majitel NEWTON Media, a.s.,
ředitel NEWTON Technologies, a.s.
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ROK 2013
V ČÍSLECH

46+41+13C
64+6+123C

V ROCE 2013 JSME PODPOŘILI PROJEKTY NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ A OBČANSKÝCH INICIATIV CELKOVOU ČÁSTKOU
14 771 141 KORUN.

NÁKLADY
Vyplacené nadační příspěvky

14 771 141 Kč

45,53 %

Vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF

13 332 418 Kč

41,10 %

Správa Nadace OSF

4 338 986 Kč

13,37 %

Celkové náklady v roce 2013

32 442 545 Kč

FINANČNÍ ZDROJE
České a zahraniční nadace a neziskové organizace

64,33 %

Příjmy z nadačního jmění

22,83 %

Firemní dárci

6,50 %

Individuální dárci

6,11 %

Státní dotace

0,23 %
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VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Vzdělávání dětí a mladých lidí

38,01 %

Fond Otakara Motejla

30,36 %

Dejme (že)nám šanci

12,72 %

Nadační fond Hyundai

10,03 %

Společně bez předsudků

5,65 %

Ostatní vyplacené příspěvky

2,83 %

Aktivní role ČR v Evropské unii

0,41 %

Novinářská cena

0,0 %

VLASTNÍ PROJEKTY A ROZVOJ NADACE OSF
Vzdělávání dětí a mladých lidí

36,67 %

Fond Otakara Motejla

31,91 %

Dejme (že)nám šanci

15,58 %

Novinářská cena

6,55 %

Rozvoj Nadace OSF (fundraising a PR)

6,06 %

Aktivní role ČR v Evropské unii

2,84 %

Nadační fond Hyundai

0,39 %

SPRÁVA NADACE OSF
Osobní náklady

67,48 %

Služby

26,43 %

Spotřeba

4,18 %

Ostatní

1,91 %

30+38+1121063C
32+36+315716C
4+26+682C
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NAŠI DÁRCI
Naše poslání naplňujeme díky pomoci mnoha českých i zahraničních dárců a partnerů. Děkujeme všem,
kdo nás podpořili finančně, poskytnutím služeb zdarma či svou prací a nápady.

NADACE A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FIREMNÍ DÁRCI

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Kristýna Vojtíšková, Tereza Halbrštátová, Aleš Jeník, Tomáš Vyhnálek, Michaela Rybičková, Jiří Knitl,
Tomáš Peterka, Vít Skřebský, Václav Ševčík, Šimon Budský, Fryntová, Kateřina Gazárková, Alice
Habartová, Tomáš Herman, Radek Hradil, Václav Kabát, Jiří Konečný, Pavel Kořán, Ondřej Lafek, Jiří
Mára, Miloš Novák, Václav Novotný, Petr Pohl, Kristýna Přikrylová, Jiří Rakušan, Jaroslav Řasa, Radovan
Tichavský, Jiří Tyc, Martin Vosecký, Zuzana Manninen, Helena Svatošová, Michael Kaška, Milan Vácha,
Vladimír Lich, Petr Šourek, František Roztočil, P. Z. a rodiče stipendistů
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VĚCNÉ A NEFINANČNÍ DARY, SLUŽBY ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

Michal Berg

Ondřej Matyáš

designéři Ex Lovers

DĚKUJEME TAKÉ ČLENKÁM A ČLENŮM NAŠICH EXPERTNÍCH RAD:
RADA FONDU OTAKARA MOTEJLA
Vladimíra Dvořáková, vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze
Kateřina Kulíšková, dcera Otakara Motejla
Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni

RADA NOVINÁŘSKÉ CENY
Jeremy Druker, výkonný ředitel Transitions, o.s.
Marie Kopecká, členka správní rady Nadace OSF
Marie Němcová, Chief Operating Officer neziskového fondu Media Development Investment Fund
Jan Rybář, novinář, fotograf a spisovatel

DĚKUJEME
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Působení Nadace OSF v České republice jsem sledoval od začátku 90. let
a má důvěra v její činnost a oblasti společenského působení narůstala. Aktivně
jsem se zapojil v okamžiku zřízení Fondu Otakara Motejla. Tento Fond je pro
mě jedním z kamenů mozaiky projektů, ve kterých mohu jako podnikatel svou
malou kapkou přispívat ke zlepšení situace v naší společnosti. Fond své dárce transparentně informuje o tom, jak je s finančními prostředky nakládáno,
a líbí se mi i to, že si mohu vybrat, který konkrétní projekt podpořím. V neposlední řadě Fond podporuji proto, že jsem si osobnosti pana Motejla a jeho
profesních a osobních kvalit velmi vážil.
Pavel Kořán, spolumajitel společnosti LAO

Rozhledy si jako jeden z cílů svého podnikání vytkly pomáhat nevládním organizacím. Zpočátku jsme podporovali především organizace, které pomáhaly handicapovaným, později jsme si uvědomili, že stejně důležitá je i pomoc
iniciativám, které se snaží aktivizovat společnost a podporovat demokracii.
U Fondu Otakara Motejla oceňuji, že k diskusi nad tématy, jakými jsou svoboda, otevřená společnost či transparentnost při nakládání s veřejnými penězi,
pravidelně zve zástupce firem a podnikatele. Jsem přesvědčen, že bez propojení občanské společnosti, byznysu a nevládních organizací nelze stav věcí
u nás účinně měnit. A toto přesvědčení s Nadací OSF sdílíme.
Martin Jírovec, jednatel společnosti Rozhledy

Rozhodla jsem se podporovat Nadaci OSF, protože přispívá k mezinárodní
výměně názorů. Poskytuje mladým lidem šanci studovat na prestižních školách v zahraničí – šanci, kterou jsem před mnoha lety dostala i já a která mi
změnila život. A proč Fond Otakara Motejla? Z vlastní zkušenosti vím, že ve
státní správě je mnoho neočekávaných šedých míst, která je potřeba odstranit. Je třeba vyvíjet neustálý tlak na zlepšování funkce státní správy a potírání
korupce.
Zuzana Manninen, pravidelná dárkyně Nadace OSF

Začátkem devadesátých let jsem měl možnost studovat jeden rok na střední škole v USA. Získal jsem nové zkušenosti, rozšířil si obzory a poznal, jak se
věci dělají jinde, od školství a trávení volného času po politiku a angažovanost
ve společnosti. Z tehdejšího pobytu těžím dodnes. V rámci svých možností
proto podporuji mladé aktivní lidi, aby si mohli udělat svou vlastní zkušenost.
Rozhodnutí podporovat je prostřednictvím Nadace OSF bylo pro mě jednoduché: jde o velkou, dlouhodobě činnou organizaci, která se věnuje tématům,
jež jsou mi blízká, a mám jistotu, že můj příspěvek bude investován smysluplně a efektivně.
P. Z., dlouholetý pravidelný dárce Nadace OSF
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NAŠE PROGRAMY
FOND OTAKARA
MOTEJLA
Přispíváme k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu
občanům

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
A MLADÝCH LIDÍ
Uplatňujeme rovné šance
na vzdělávání pro všechny
děti a poskytujeme zahraniční stipendia

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

AKTIVNÍ ROLE
ČESKÉ REPUBLIKY
V EVROPSKÉ UNII
Rozvíjíme konstruktivní diskusi o významu členství
České republiky a její roli
v Evropské unii

NOVINÁŘSKÁ CENA
Oceňujeme kvalitní českou
žurnalistiku

AKTUÁLNÍ TÉMATA
A DALŠÍ PROGRAMY
V případě potřeby reagujeme
na aktuální témata, jež rezonují českou společností
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FOND OTAKARA
MOTEJLA
12

podpořených projektů

3

města slíbila otevřít
svá data občanům

Fond Otakara Motejla jsme založili v roce 2012 s odkazem na prvního veřejného ochránce práv v České republice, který výrazně přispěl k obraně principů právního státu. Fond přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní
a transparentní službu občanům. Z jeho prostředků financujeme významné
nevládní organizace i lokální občanské iniciativy, které brání veřejný zájem.
Prosazujeme také otevřená data na radnicích a ve státních institucích a rozvíjíme online platformu pro aktivní občany NášStát.cz.

363

žádostí občanů
o informace
pomohl vyřídit
projekt Informace
pro všechny,
který usnadňuje
komunikaci s úřady

stovky tisíc korun
mohou ušetřit
obce díky manuálu
organizace Liberix,
který radí, jak
využívat volně
dostupný software
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NAŠE PROJEKTY
SPOLEČNĚ OTEVÍRÁME DATA
Otevírání veřejných dat bylo v roce 2013 naší prioritou. Informace publikované
volně na internetu ve strojově čitelné podobě totiž šetří státní peníze, zeefektivňují práci úřadů a přináší nové podnikatelské příležitosti. Společně s odborníky z Vysoké školy ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty UK
jsme proto založili Fórum pro otevřená data, jež poskytuje odborné konzultace. Téma jsme prosazovali i na schůzkách s úředníky, politiky a starosty.
Zpřístupnění dat díky nám přislíbila tři pilotní města – Opava, Kuřim a Děčín,
který již publikoval na svém webu informace o veřejných zakázkách či městské
dopravě. Uspořádali jsme také první datovou soutěž v Česku – praktické využití otevřených dat v ní ukázalo 25 přihlášených aplikací, například mapa bezbariérových míst pro vozíčkáře či encyklopedie léků.

NÁŠ STÁT
Webový rozcestník NášStát.cz se v roce 2013 rozrostl o 6 nových aplikací, díky
kterým mohou občané snadněji kontrolovat práci úřadů či zlepšovat prostředí ve svém městě. Nově mohou lidé využít například web Třídím.to pro snadnější recyklaci odpadu nebo sledovat, jak jsou financovány politické strany,
na PolitickéFinance.cz. Přibyly také příběhy lidí, kteří aplikace již použili k řešení konkrétních problémů. Jejich zkušenosti ukazují, že i zdánlivě malá aktivita na internetu může pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí – ať už jde o uklizený
nepořádek v centru města nebo získání podpory pro handicapované dítě.

PŘÍRUČKA DATOVÉ ŽURNALISTIKY
Pečlivá analýza dat je důležitým nástrojem investigativních novinářů i organizací, odhalujících pochybení politiků. V září jsme proto vydali Příručku datové žurnalistiky, která shrnuje praktické tipy pro práci s daty. Základem textu
je uznávaná publikace The Data Journalism Handbook, ve které zúročili své
zkušenosti novináři a odborníci z celého světa. O český kontext ji doplnili redaktoři serveru iHNED.cz Jan Cibulka, Jan Boček a Petr Kočí. Publikace slouží
novinářům, studentům žurnalistiky i neziskovým organizacím a je zdarma ke
stažení na webu.
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PODPOŘILI JSME
REKONSTRUKCE STÁTU
V roce 2013 jsme stáli u zrodu unikátního projektu dvaceti organizací, který
prosazuje schválení 9 klíčových protikorupčních zákonů. Rekonstrukce státu
dokázala společně se třemi sty dobrovolníky zavázat k podpoře zákonů 165
poslanců, kteří vzešli z parlamentních voleb v říjnu 2013. Přestože sliby politiků po volbách obvykle utichají, již dva zákony byly schváleny a Rekonstrukce
státu bude pokračovat v činnosti, dokud nebude v platnosti všech 9 předpisů.
Stejně tak pokračuje i naše podpora tomuto úsilí, které výrazně zlepší fungování českého státu.

ANALÝZA UDĚLOVÁNÍ DOTACÍ
Sdružení Oživení zpracovalo s naší podporou analýzu udělování dotací ve 13
statutárních městech. Zajímali se zejména o dostupnost informací o dotačních programech a kritéria, podle kterých jsou dotace přidělovány. Nejlepší
hodnocení si vysloužily České Budějovice. Studie však ukázala, že mezi hospodařením měst panují značné rozdíly. Pravidla, podle kterých se dotační proces řídí, totiž nestanovují konkrétní povinnosti a zvyšují tak riziko korupčních
praktik. Oživení proto bude dále jednat s místními zastupiteli o nutných legislativních změnách.

ZRUŠENÍ sKARET
Podpořili jsme také práci organizace Iuridicum Remedium v kauze tzv. sKaret.
Na základě jejího podnětu konstatoval v polovině roku 2013 Úřad pro ochranu
osobních údajů, že při zavedení sKaret došlo k nelegálnímu předání osobních
údajů více než 300 000 příjemců sociálních dávek soukromé společnosti.
Díky systematickému úsilí Iuridicum Remedium se nakonec podařilo sKarty
zrušit.
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S podporou Fondu Otakara Motejla se nám podařilo zvítězit u Ústavního soudu definitivně nad automaty – soud uznal, že obce mají právo hazard regulovat samy.
Matěj Hollan, občanské sdružení Brnění

Naši Volební kalkulačku si díky podpoře Fondu Otakara Motejla loni vyzkoušel každý čtvrtý volič. V prezidentských volbách to bylo 1,2 milionu a ve sněmovních přes 1 milion lidí.
Kamil Gregor, datový analytik a projektový manažer KohoVolit.eu

S podporou Fondu Otakara Motejla jsme zrealizovali nový projekt
Transparentní volby, který jako první v Česku otevřel téma financování předvolebních kampaní. Podařilo se nám poukázat na vysoce neprůhledné
a problematické zdroje u řady kandidujících subjektů. Nejvíce se to projevilo
u prezidentských voleb – hned několik kandidátů, včetně současné hlavy státu, nedodrželo své zákonné povinnosti.
Jiří Fiala, analytik Transparency International Česká republika

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
A MLADÝCH LIDÍ
22

podpořených projektů

4

Kvalitní a spravedlivé vzdělávání je jedním z klíčových předpokladů pro ekonomický a kulturní rozvoj naší společnosti, a proto se dlouhodobě věnujeme oblasti vzdělávání a podpoře mladých lidí. Uplatňujeme rovné šance na vzdělání
pro všechny děti, přispíváme k zavádění moderních metod do výuky a českým
středoškolákům poskytujeme roční stipendia na prestižních soukromých školách v USA a Velké Británii.

romští studenti
absolvovali stáž
u renomovaných
organizací a firem

14

studentů a studentek
získalo stipendia
na střední školy
v zahraničí

15

škol se zapojilo do sítě
inkluzívních škol

200

rodičů a 174 dětí do
6 let ve vyloučených
lokalitách získalo
poradenství, jež
dětem usnadní
nástup do školky či
školy
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NAŠE PROJEKTY
INKLUZÍVNÍ KONCEPCE NA KARLOVARSKU
Karlovarsko je prvním krajem, který má zpracovanou koncepci, jež v regionu
povede k rozšíření inkluzívního vzdělávání. Koncepce je výsledkem dvouletého projektu Nadace OSF a Úřadu Karlovarského kraje. Sestavila ji pracovní
skupina, v níž se sešli nejen zástupci obou institucí, ale i ředitelé místních
škol, pracovníci pedagogických poraden, školní inspekce a nevládních organizací i rodiče znevýhodněných dětí. Díky ní již například kraj zvýšil finance
na integraci jednotlivých dětí v běžných školách oproti integraci skupinové
a oslovil poskytovatele vzdělávání pedagogů, aby zařadili více kurzů o metodách inkluzívní výuky.

STÁŽE PRO ROMSKÉ STUDENTY VE FIRMÁCH
Čtyřem romským studentům a studentkám jsme loni pomohli získat krátkodobé stáže na Velvyslanectví Velké Británie, Britské radě a ve firmách IBM
a Zátiší Catering Group. Získali tak první pracovní zkušenosti a seznámili se
s mezinárodním prostředím. Několik romských studentů také absolvovalo
Assessment centrum KPMG a vyzkoušelo si tak na vlastní kůži přijímací řízení
nadnárodní společnosti. Na organizaci stáží úzce spolupracujeme s velvyslanectvími USA a Velké Británie, Americkou obchodní komorou a řadou firem.
Věříme, že stáže budou pro mladé Romy odrazovým můstkem k úspěšné kariéře, ale také že sami stážisté svým osobním a profesním rozvojem inspirují
další mladé lidi se sociálním handicapem.

PRESTIŽNÍ STIPENDIUM V USA
Ondřej Zindr z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech získal s naší
podporou stipendium Davis Scholars na tříleté studium na Lawrenceville
School v americkém státě New Jersey. Internátní soukromá škola založená
v roce 1810 patří mezi nejprestižnější střední školy v USA a Ondřej na ní získá
mezinárodně uznávanou maturitu.
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PODPOŘILI JSME
ČESKO MLUVÍ O VZDĚLÁVÁNÍ
Jaké jsou cíle a klíčová témata vzdělávání v České republice? O tom debatovala odborná i laická veřejnost v kampani Česko mluví o vzdělávání, které s naší
podporou uspořádalo sdružení EDUin. Do diskusí na webových stránkách i ve
městech po celé republice se aktivně zapojilo na 1100 lidí a debatu podpořila i většina médií. Kampaň upozornila nejen na chybějící definici cílů a standardů českého vzdělávacího systému, ale i na jeho nedostatečnou adaptaci na
aktuální trendy. Pomohla také k tématu přilákat nové osobnosti, firmy, organizace i širší veřejnost.

PROSAZOVÁNÍ INKLUZE
České děti bývají v útlém věku zařazovány do různých typů škol, které předurčují jejich budoucí vzdělávací i profesní dráhu. Především děti zdravotně
postižené a sociálně znevýhodněné končí v praktických školách. Proto dlouhodobě podporujeme Českou odbornou společnost pro inkluzívní vzdělávání
(ČOSIV). Loni například vytvořila síť 15 inkluzívních škol, které sdílely praktické zkušenosti z výuky, a uspořádala řadu odborných i veřejných setkání na
téma inkluze. Nejen díky naší podpoře se ČOSIV stal zastřešující platformou
pro problematiku inkluzívního vzdělávání a úspěšně obhajuje principy rovných příležitostí v praxi i školské legislativě.

RODIČOVSKÉ CENTRUM
Organizace IQ Roma servis pomáhá sociálně znevýhodněným Romům
v Brně. V projektu včasné péče, který jsme podpořili, radí sociální pracovníci romským rodičům při výchově dětí do šesti let. Pomáhají v rodinách rozvíjet rodičovské kompetence a podporují všestranný rozvoj dětí tak, aby posléze
bez problémů nastoupily do školek a běžných škol.
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Aiglon je něco, co si snad ani nezasloužím. Anglická škola, která je situována
ve švýcarských Alpách. Od prvního dne se můj sen stává skutečností. A to se
vším všudy. Na škole je přes 50 národností, takže poznávám hodně jiných kultur. Škola je rozeseta po deseti budovách, takže se po každé vyučovací hodině
nadýchám čerstvého alpského vzduchu. Ve výšce 1200 m n. m. hraje příroda
opravdu velkou roli. Každý týden se tu můžu přihlásit na expedice, v zimě se
lyžuje, dělá skialpinistika a horolezectví na ledě, v létě chodíme na túry, jezdíme na kolech a kánoích. Nikdy se tu nenudím. A samozřejmě hodně času zabírá i škola. Mám šest předmětů, tři z nich na 3 hodiny týdně, ty další zaberou
5 hodin týdně. Někdy to zvládám hůř, někdy líp. Ale člověk nemůže říct ne. Je
nám něco pod osmnáct, nemáme žádné starosti, tak proč nevyužít všeho, co
škola nabízí?
Štěpán Koláček, stipendista na Aiglon College, Villars, Švýcarsko

Ačkoliv vím, že to bude znít jako klišé, přesto... Anglie mě změnila. Od koukání pravá-levá, když přecházím ulici, nebo lití mléka do čaje až po veřejná vystoupení beze strachu a aktivní zapojování se do diskuzí. Jistě byly chvíle, kdy
se mi stýskalo, kdy se i jen vstát ráno z postele zdálo nemožné, ale právě tyhle chvíle mi toho daly nejvíc. Odjet do Anglie byla jedna z nejpřínosnějších
věcí v mém životě a jsem neskutečně vděčná všem, kteří mi to umožnili –
Nadaci OSF a samozřejmě Cheltenham College!
Markéta Stibalová, Cheltenham College, Anglie
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DEJME (ŽE)NÁM
ŠANCI
61

milionů korun pro
projekty podporující
rovné příležitosti žen
a mužů

74

milionů korun na
prevenci a pomoc
obětem domácího
násilí

2,2

milionu korun na
bilaterální spolupráci
s partnery v Norsku

V roce 2013 jsme zahájili program Dejme (že)nám šanci, který podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc
obětem domácího násilí. Je financován z Norských fondů a jeho oficiální název zní „CZ 12 Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/ Domácí násilí a násilí založené
na pohlaví“.
V programu rozdělíme v letech 2013–2016 na takto zaměřené projekty
137 milionů korun. Poskytnuté finance pomohou rozšířit pružnou pracovní
dobu a další formy flexibilních pracovních úvazků pro rodiče, zlepší dostupnost služeb péče o předškolní děti a zvýší povědomí o genderových tématech.
Podpoříme také rozvoj služeb pro osoby ohrožené domácím násilím a prevenci domácího násilí.
Prostředky mohou získat neziskové organizace, výzkumné a akademické instituce, obce, kraje, firmy, církevní organizace a mezivládní organizace
s působností v České republice. Finance půjdou i na spolupráci českých a norských organizací a sdílení norských zkušeností s uplatňováním rovných příležitostí a prevencí domácího násilí. První projekty získají podporu z Norských
fondů v roce 2014.
V roce 2013 jsme ale také podpořili některé z projektů, jež se věnují problematice genderu a které správní rada schválila již v předchozích letech.
Vznikla tak například analýza dopadů penzijní reformy na ženy a pokračovaly také snahy několika organizací o systémové změny v českém porodnictví.
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AKTIVNÍ ROLE
ČESKÉ REPUBLIKY
V EVROPSKÉ UNII

2

podpořené projekty

Od roku 2012 rozvíjíme společně s partnery z řad médií, firem i nevládních organizací konstruktivní diskuzi o významu členství České republiky a její roli
v Evropské unii. Usilujeme o to, aby Česko bylo členem, který zná a umí prosazovat své zájmy, ale také spolehlivým partnerem, který se podílí na hledání
společných řešení pro další směřování EU.

1

novinářka na školení
v Bruselu

10

PODPOŘILI JSME
EVROPSKÁ SEKCE DEMAGOG.CZ
V roce 2012 jsme stáli u zrodu studentského projektu Demagog.cz, který ověřuje pravdivost faktických výroků českých politiků. Loni jsme pak podpořili rozšíření projektu o Evropskou sekci, v níž se analytici z řad studentů Masarykovy
univerzity v Brně zabývají argumentací v tuzemské debatě o Evropské unii.
Součástí sekce je i kritická analýza mediálních výstupů o EU, která se soustředí na faktické chyby v článcích či na logické nedostatky v argumentaci.

MEDIÁLNÍ PLATFORMA PRO DISKUSI O EU NA EURACTIV.CZ
Zpravodajský portál o dění v Evropské unii rozšířil díky naší podpoře svůj záběr a začal pokrývat i strategická témata, která jsou zásadní pro vztah Česka
a Evropské unie. Zároveň se stal mediální platformou pro všechny, kdo se evropským tématům v Česku věnují. Postupně tak navazuje spolupráci s novináři v hlavních médiích, které jeho servis využívají buď přímým převzetím
obsahu, nebo jako zdroj rychlých a aktuálních informací o Evropské unii.

Bylo velmi užitečné na pár dní vyjet ven. Když totiž člověk sedí stále jen ve své
redakci, nabude dojmu, že dění končí tam, kde končí Česko. Stačí ale pár dní
v Bruselu a vidíte, že to jde jinak. Tedy že k jednotlivým tématům nemusí stále mluvit jen dva tři lidé, kteří zrovna drží moc v Praze, ale že lze dávat události do širšího kontextu.
Michaela Mužíková, redaktorka Hospodářských novin
o své stáži v Bruselu
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organizací
spolupracuje v rámci
platformy pro
konstruktivní debatu
o EU

NOVINÁŘSKÁ CENA
10

kategorií psané,
audiovizuální
a online žurnalistiky

70

přihlášených
médií, celostátních
i regionálních
redakcí

Od roku 2010 pořádáme soutěž Novinářská cena, která jednou ročně oceňuje kvalitní žurnalistické práce. Soutěž je unikátní tím, že hodnotí konkrétní příspěvky, které autoři a redakce sami přihlašují do žánrových kategorií. Uspět
tak může práce renomovaného i začínajícího autora. Příspěvky hodnotí poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života. V loňském roce
v nich zasedli například rektor Akademie múzických umění Ivo Mathé, dokumentaristka Olga Sommerová, korespondent BBC v Česku Rob Cameron či
spoluzakladatel slovenského deníku SME Alexej Fulmek.

Novinářská cena je pro mě potvrzení, že soustředěná a poctivá novinářská
práce má smysl. Že si najde čtenáře a diváky, i když třeba nezáří na prvních
stranách deníků nebo se nehraje v nejsledovanějších televizních časech. Je to
čest být ve společnosti lidí, kterých si vážím.
Josef Pazderka, redaktor České televize a vítěz Novinářské ceny 2012

250

účastnících
se novinářů
a novinářek

350

soutěžních příspěvků

15 000

uživatelů zapojených
do online hlasování
o cenu veřejnosti

75

výstupů o Novinářské
ceně v médiích
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VÍTĚZKY A VÍTĚZOVÉ
KATEGORIE PSANÉ ŽURNALISTIKY
Nejlepší rozhovor: Petr Vavrouška – Palach je můj osud (Reflex)
Nejlepší reportáž: Josef Pazderka – Nikdo vás nepotřebuje (Revolver Revue)
Nejlepší komentář: Jindřich Šídlo – Kam Petr Nečas v neděli určitě nepojede,
i když by měl (Hospodářské noviny)
Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek: Vojtěch Blažek – Série příspěvků
na téma Pozemkový fond (Hospodářské noviny)
Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura: Jozef Gertli
„Danglár“ – Série ilustrací (Forbes)

KATEGORIE AUDIOVIZUÁLNÍ ŽURNALISTIKY
Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse: Martin Veselovský, Petr Dudek –
Rozhovor s Václavem Sloupem, radním Karlovarského kraje a bývalým
členem Pohraniční stráže (Český rozhlas 1 – Radiožurnál)
Nejlepší reportáž: Josef Pazderka – Somálsko mezi boji a hladomory (Česká
televize)
Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek: Markéta Dobiášová, Aneta
Snopová – Letadla CASA (Česká televize)

KATEGORIE ONLINE ŽURNALISTIKY
Cena Googlu za inovativní občanskou online žurnalistiku: Kolektiv autorů –
Škoda rány, která padne vedle (Demagog.cz)
Cena Googlu za inovativní profesionální online žurnalistiku: Kolektiv autorů –
Projekt datové žurnalistiky (iHNED.cz)

ZVLÁŠTNÍ CENY
Česko-slovenská cena veřejnosti za příspěvek, který měl za poslední rok
největší dopad na společnost, nebo výrazně přispěl k posílení práv občanů:
Jindřich Ginter – Kupčení se složenkami je v pořádku, tvrdí advokáti (Právo)
Mimořádná cena za výjimečný přínos pro kreslenou žurnalistiku:
Vladimír Jiránek (in memoriam)
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AKTUÁLNÍ TÉMATA
A DALŠÍ PROGRAMY
SPOLEČNĚ BEZ PŘEDSUDKŮ
Loni došlo k prudkému nárůstu protiromských demonstrací a pochodů.
Novým fenoménem akcí, které organizovali přívrženci pravicově extremistických hnutí, byla poměrně hojná účast místních obyvatel. Zvyšující se míra
nezaměstnanosti a pocit ohrožení sociálních jistot totiž vedou k hromadění negativních emocí, jejichž cílem se stává nejzranitelnější skupina sociálně
vyloučených.
V reakci na zvyšující se napětí jsme v říjnu 2013 vyhlásili grantovou výzvu Společně bez předsudků na podporu aktivit, které bezprostředně reagují
na nahlášené pochody a přispívají v jejich místech ke zklidnění situace. Hned
první podpořený projekt reagoval na říjnové pochody v Duchcově a Ostravě.
Další projekty proběhnou na jaře 2014, kdy vyhlásíme druhé kolo této výzvy,
neboť extremisté budou pravděpodobně opět svolávat demonstrace s cílem
zviditelnit se před evropskými a komunálními volbami.
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NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ
GRUZÍNSKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ V ČESKU
Na žádost East West Management Institute jsme v roce 2013 uspořádali týdenní studijní návštěvu České republiky pro 8 představitelů gruzínských občanských sdružení. Se zástupci 18 českých organizací diskutovali o tématech,
jako je spolupráce neziskového sektoru s úřady či obhajoba veřejného zájmu.

NADAČNÍ FOND HYUNDAI
Nadace OSF také od roku 2007 administruje Nadační fond Hyundai.
Fond podporuje komunitní projekty místních sdružení, spolků i obcí
v Moravskoslezském kraji, zejména v oblastech bývalých okresů FrýdekMístek a Nový Jičín. Stejně jako v předchozích letech jsme i v roce 2013 využili
prostředky Fondu především na rozvoj místní občanské společnosti, zapojení občanů do veřejného dění, ochranu životního prostředí a posílení udržitelnosti a stabilizace místních neziskových organizací. Podpořili jsme celkem 11
projektů.
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TÝM NADACE
OPEN SOCIETY FUND
PRAHA
SPRÁVNÍ RADA
Monika Ladmanová, předsedkyně
Filip Hrubý
Marie Kopecká
Daniela Drtinová
Ota Novotný
Luděk Niedermayer
Czeslaw Walek

DOZORČÍ RADA
Ivan Paňák, předseda
Roman Karaš
Daniel Kunc
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ZAMĚSTNANCI
VEDENÍ
Robert Basch, výkonný ředitel
Zdenka Almerová, finanční ředitelka

KOMUNIKACE A FUNDRAISING

KANCELÁŘ

Tereza Halbrštátová
Marie Peřinová
Lucie Laštíková

Lenka Táborská
Petr Svatoš
Zuzana Vránová

FOND OTAKARA MOTEJLA

AKTIVNÍ ROLE ČR
V EVROPSKÉ UNII

Jiří Knitl, manažer
Jakub Mráček
Michaela Rybičková
Michal Kubáň
Jakub Štorch
Eva Karasová

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI
Barbora Hořavová, manažerka
Olga Žáková
Kristina Kosatíková

Hana Škodová

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
A MLADÝCH LIDÍ
Filip Rameš, manažer
Markéta Kráčalíková
Karin Marques
Marie Brendzová
Štěpán Drahokoupil
Magdaléna Karvayová

Tučně uvedená jména jsou současní zaměstnanci Nadace OSF.
Někteří naši zaměstnanci pracují na částečné úvazky.
V celkovém součtu má Nadace OSF 16,8 plných úvazků.
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Autoři fotografií použitých ve výroční zprávě: Michaela Danelová, Zdeněk Hajn, Richard
Rameš, Nikola Ramešová, Ornela Vitaiová, Tomáš Vodňanský a archiv našich partnerů a dárců.
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FINANČNÍ ČÁST
Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků, které Nadace OSF udělila
rozhodnutím správní rady a vyplatila v roce 2013, včetně vyplacených závazků
z let předchozích.

Výroční zpráva 2013

STRUKTURA MAJETKU NADACE OSF
NADAČNÍ JMĚNÍ
Výše nadačního jmění

101 743 649,00 Kč

MAJETEK ZAPSANÝ V NADAČNÍM JMĚNÍ
Dům č. p. 197 A9 s pozemkem č.p. 750, zapsaný na LV č. 1262 pro k.ú. Žižkov
Podílové listy v Balancovaném fondu nadací – počet kusů
Podílové listy v Růstovém fondu nadací – počet kusů
Hodnota podílových listů v Balancovaném fondu nadací k 31. 12. 2013*
Hodnota podílových listů v Růstovém fondu nadací k 31. 12. 2013*

25 763 000,00 Kč
53 430 738 ks
20 906 578 ks
54 007 790,00 Kč
21 167 910,00 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 NADAČNÍM JMĚNÍ
Hodnota podílových listů k 31. 12. 2013
Hodnota dluhopisů k 31. 12. 2013
VÝNOSY K 31. 12. 2013 CELKEM
Výnosy z nadačního jmění

25 920 379,00 Kč
5 906 401,00 Kč
20 013 978,00 Kč
3 552 881,00 Kč
2 997 032,00 Kč

Výnosy z podílových listů

210 589,00 Kč

Výnosy z dluhopisů

253 925,00 Kč

Úroky

91 335,00 Kč

STAV K 31. 12. 2013 NA ÚČTECH

37 430 672,00 Kč

Nadační jmění není určeno 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 V ROCE 2013
NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Nadační příspěvky udělené v roce 2013

12 368 251,00 Kč

Z toho vyplacené nadační příspěvky

9 844 667,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

4 926 474,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

14 771 141,00 Kč

VLASTNÍ ČINNOST NADACE OSF (REALIZACE VLASTNÍCH PROJEKTŮ A ROZVOJ NADACE OSF)

13 332 418,00 Kč

SPRÁVA NADACE OSF
Spotřeba

181 198,00 Kč

Služby

1 146 680,00 Kč

Osobní náklady

2 928 252,00 Kč

Ostatní

82 853,00 Kč

Správa Nadace OSF celkem
CELKOVÉ NÁKLADY NADACE OSF V ROCE 2013
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4 338 986,00 Kč
32 442 545,00 Kč

FINANČNÍ ZDROJE
České a zahraniční nadace a neziskové organizace

15 893 254

Firemní dárci

1 607 093

Individuální dárci

1 510 040

Státní dotace

57 979

Příjmy z nadačního jmění

5 640 128

Celkové finanční zdroje v roce 2013

24 708 854

Část nadačních příspěvků a vlastních projektů jsme v roce 2013 financovali z prostředků, které nám poskytla Open Society Foundations již v roce 2012 a jež
jsou určeny na celkové období 2012–2014.

DÁRCI NADACE OSF
TYP DÁRCE
České a zahraniční nadace a neziskové organizace
Open Society Institute (OSI)

VÝŠE DARU

ÚČEL DARU

15 893 254 Kč
8 364 635 Kč

Nadace OSF a její programy

Foundation Open Society Institute (FOSI)

4 237 031 Kč

Nadace OSF a její programy

Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe

1 605 368 Kč

Fond Otakara Motejla

Nadace Vodafone – Rok jinak

882 592 Kč

Fond Otakara Motejla

East West Management Institute

302 397 Kč

Návštěva zástupců gruzínských nevládních organizací v ČR

Velvyslanectví Spojených států amerických

218 500 Kč

Fond Otakara Motejla – Náš stát, Akademie pro watchdogy

Nadace Vodafone

142 000 Kč

Fond Otakara Motejla – Společně otevíráme data

Otevřená společnost, o.p.s

140 731 Kč

Firemní dárci

1 607 093 Kč

Nadační fond Hyundai

1 250 228 Kč

Google Czech Republic, s.r.o.

Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro středoškoláky
Komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

136 865 Kč

Novinářská cena

NEWTON Media, a.s.

100 000 Kč

Novinářská cena

Pioneer Investments

50 000 Kč

Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro středoškoláky

J & C system s.r.o

50 000 Kč

Fond Otakara Motejla

Interactivity s.r.o.

10 000 Kč

Fond Otakara Motejla – Společně otevíráme data

10 000 Kč

Fond Otakara Motejla

Rozhledy s.r.o.
Individuální dárci

1 510 040 Kč

Individuální dárci

359 954 Kč

Individuální dárci

1 150 446 Kč

Státní dotace

57 979 Kč

Fond ESF (Úřad práce)

57 979 Kč

CELKEM

Fond Otakara Motejla a podpora konkrétních projektů: Předražená
radnice – Praha 8, Lepší místo, Rekonstrukce státu, Omezení
hazardu, Náš stát (včetně výtěžku z tomboly na Fóru Inspirace)
Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro středoškoláky
Podpora pracovního místa

19 068 365 Kč
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Věcné a nefinanční dary, služby za zvýhodněnou cenu
Aleš Jeník a CRM pro neziskovky

Implementace CRM systému Salesforce

Boomerang Publishing

Výroba a tisk čtvrtletníku Motejl

Česká tisková kancelář

Inzerce a mediální služby

Designéři Ex Lovers

Grafické práce a web design pro Fond Otakara Motejla

Era svět

Poskytnutí prostor zdarma

Google Czech Republic, s.r.o.

Tablet Nexus do soutěže Novinářská cena

Internet Info

Mediální partnerství a služby zdarma v rámci soutěže Společně otevíráme data

Michal Berg

Web design

NEWTON Media, a.s.

Mediální monitoring

Pioneer Investments

Výroba a tisk brožury o stipendiích pro středoškoláky

NÁKLADY JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ NADACE OSF
FOND OTAKARA MOTEJLA
Celkové náklady Fondu Otakara Motejla

8 738 395,00 Kč

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2013

3 906 900,00 Kč

Z toho bylo vyplaceno

3 575 000,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

909 524,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

4 484 524,00 Kč

Vlastní projekty a ostatní činnost
Rok jinak

1 103 240,00 Kč

Společně otevíráme data

2 000 360,00 Kč

Náš stát

65 677,00 Kč

Akademie pro watchdogy

72 798,00 Kč

Rozvoj a správa Fondu, včetně administrace nadačních příspěvků

1 011 796,00 Kč

Celkové náklady

4 253 871,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

UDĚLENÁ ČÁSTKA

VYPLACENÁ ČÁSTKA

Frank Bold, o.s.

Státní a obecní firmy jako faktor politické korupce v ČR

800 000,00 Kč

800 000,00 Kč

Frank Bold, o.s.

Rekonstrukce státu volí proti korupci

200 000,00 Kč

150 000,00 Kč

Iuridicum Remedium, o. s.

Základní svobody v prostředí IT

400 000,00 Kč

400 000,00 Kč

KohoVolit.eu, o.s.

Advokacie otevřených dat krajských zastupitelů

98 000,00 Kč

60 000,00 Kč

KohoVolit.eu, o.s.

Volební kalkulačky pro informované rozhodnutí
v předčasných volbách

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

300 000,00 Kč

300 000,00 Kč

40 000,00 Kč

30 000,00 Kč

Liga lidských práv

Policie pod kontrolou

Naši politici, o.s.

Identifikace a analytické zpracování případů
závažné korupce (1. splátka)

Oživení, o.s.

Veřejná podpora na municipální úrovni

800 000,00 Kč

800 000,00 Kč

Oživení, o.s.

Hodnocení krajů v oblastech s vysokým rizikem
nehospodárnosti (1. splátka)

150 000,00 Kč

75 000,00 Kč

Občanské sdružení Ztráty a nálezy

Protikorupční konference, podzim 2013

90 000,00 Kč

60 000,00 Kč

Transparency International – ČR, o.p.s.

Financování politických stran a kampaní

700 000,00 Kč

700 000,00 Kč

Transparency International – ČR, o.p.s.

Corruption Offshore LLC

CELKEM
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278 900,00 Kč

150 000,00 Kč

3 906 900,00 Kč

3 575 000,00 Kč

VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

Auto*Mat, o. s.

Bez zmatků a tunelů - kampaň

VYPLACENÁ ČÁSTKA

Brnění, o.s.

Jižní centrum pod lupou

75 000,00 Kč

Brnění, o.s.

Ne, pane ministře

75 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Centrum pro podporu občanů, o.s.

Kvalitní a otevřené plánování rozvoje Prahy

Frank Bold, o.s.

Společná stínová protikorupční strategie

40 000,00 Kč

Informace pro všechny, o.s.

Internetové stránky umožňující občanům podávat a administrovat žádost o informaci

18 850,00 Kč

Liberix, o.p.s.

Software na úřadech a jeho otevřené alternativy

25 000,00 Kč

Otevřená společnost, o.p.s.

Rozšíření stávajícího projektu Otevřete.cz

Oživení, o.s.

Koordinace národní úrovně projektu Governance and Accountability

63 300,00 Kč

Rozpočet veřejně, o.s.

Rozpočet obce

30 000,00 Kč

TROJMEZÍ Chodovec, o.s.

Za kvalitní radnici 2012

28 690,00 Kč

Zaostřeno na Desítku, o.s.

Bereme Vás za slovo!

100 000,00 Kč

289 993,00 Kč

63 691,00 Kč

CELKEM

909 524,00 Kč

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ
10 502 769,00 Kč

Celkové náklady programu Vzdělávání dětí a mladých lidí
Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2013

7 150 451,00 Kč

Z toho vyplaceno

5 363 967,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

250 000,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

5 613 967,00 Kč

Celkové náklady na vlastní projekty a ostatní činnost

4 888 802,00 Kč

A) ROVNÉ ŠANCE NA VZDĚLÁNÍ
PROJEKTY NA MÍSTNÍ ÚROVNI (VČASNÁ PÉČE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH)
Celkové náklady na projekty na místní úrovni

5 223 219,00 Kč

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2013

5 821 770,00 Kč

Z toho vyplaceno

4 385 286,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

0,00 Kč

Náklady na vlastní činnost

837 933,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

UDĚLENÁ ČÁSTKA

VYPLACENÁ ČÁSTKA

CENTROM, o.s.

Včasná péče a předškolní výchova (dodatek ke
smlouvě z r. 2012)

210 504,00 Kč

210 504,00 Kč

CENTROM, o.s.

Včasná péče a předškolní výchova 2013

749 980,00 Kč

559 990,00 Kč

IQ Roma servis, o.s.

Rodičovské centrum

769 010,00 Kč

574 505,00 Kč

Nová škola, o.p.s.

Infant Matter – 2013

877 479,00 Kč

658 740,00 Kč

Nová škola, o.p.s.

Infant Matter (dodatek ke smlouvě z r. 2012)

92 590,00 Kč

92 590,00 Kč

Společně – JEKHETANE, o.s.

Rovný start 2

926 500,00 Kč

633 250,00 Kč

930 000,00 Kč

640 000,00 Kč

315 707,00 Kč

315 707,00 Kč

950 000,00 Kč

700 000,00 Kč

5 821 770,00 Kč

4 385 286,00 Kč

STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny

Home-Visiting in Endangered Roma Families

Vzájemné soužití, o.s.

Dialogem ke vzdělání komunity

Vzájemné soužití, o.s.

Jsem o krok dál, aneb dialogem ke komunitnímu
vzdělávání

CELKEM
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VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ
A) ROVNÉ ŠANCE NA VZDĚLÁNÍ
PROJEKTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI (ŠIKK – ŠKOLSKÁ INKLUZÍVNÍ KONCEPCE KRAJE)
Celkové náklady na projekty na krajské úrovni

1 735 674,00 Kč

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2013

533 000,00 Kč

Z toho vyplaceno

198 000,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

250 000,00 Kč

Náklady na vlastní činnost

1 287 674,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

Česká odborná společnost pro inkluzivní
vzdělávání, o. s.

Podpora rodičovských iniciativ (1. splátka)

ZŠ a MŠ Jáchymov

Podpora žáků ohrožených předčasným
odchodem ze vzdělávání

UDĚLENÁ ČÁSTKA

VYPLACENÁ ČÁSTKA

298 000,00 Kč

198 000,00 Kč

40 000,00 Kč

0,00 Kč

ZŠ a MŠ Pernink

Podpora žáků se sociálně kulturním vyloučením

20 000,00 Kč

0,00 Kč

ZŠ a MŠ Svitavy

Ubuntu v Modré škole

40 000,00 Kč

0,00 Kč

ZŠ Čtyřlístek

Vytvoření vhodných podmínek

10 000,00 Kč

0,00 Kč

ZŠ Jirkov

Sportujeme všichni spolu

15 000,00 Kč

0,00 Kč

ZŠ Kadaň

Co nás rozděluje

35 000,00 Kč

0,00 Kč

ZŠ Nové Sedlo

Jsme soběstační

35 000,00 Kč

0,00 Kč

ZŠ Poběžovice

Podpora činnosti asistenta pedagoga

CELKEM

40 000,00 Kč

0,00 Kč

533 000,00 Kč

198 000,00 Kč

VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

Česká odborná společnost pro inkluzivní
vzdělávání, o.s.

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

VYPLACENÁ ČÁSTKA

EDUin, o.p.s.

Česko mluví o vzdělávání (2. splátka)

200 000,00 Kč
50 000,00 Kč

CELKEM

250 000,00 Kč

PROJEKTY NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI
Celkové náklady na projekty na celostátní úrovni

2 104 551,00 Kč

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2013

508 981,00 Kč

Z toho vyplaceno

508 981,00 Kč

Náklady na vlastní činnost

1 595 570,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

Centrum pro společenské otázky – SPOT, o.s.

Stínová zpráva NRIS

Stálá konference asociací ve vzdělávání, o.s.

Kulaté stoly ke vzdělávací politice

CELKEM
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UDĚLENÁ ČÁSTKA

VYPLACENÁ ČÁSTKA

458 281,00 Kč

458 281,00 Kč

50 700,00 Kč

50 700,00 Kč

508 981,00 Kč

508 981,00 Kč

B) PODPORA MLADÝCH LIDÍ
STIPENDIA PRO STŘEDOŠKOLÁKY
Na akademický rok 2013–2014 bylo uděleno celkem 13 stipendií, Ondřej Zindr získal tříleté stipendium Davis Scholars.
Stipendista

Přijímací škola

Jan Čermák

Bootham School, York, Velká Británie

Ivo Horák

Chigwell School, Essex, Velká Británie

Vojtěch Kaláček

Royal Albert and Alexandra School, Surrey, Velká Británie

Štěpán Koláček

Aiglon College, Villars, Švýcarsko

Veronika Martínková

Canford School, Wimborne, Velká Británie

Markéta Stibalová

Cheltenham College, Cheltenham, Velká Británie

Zuzana Drázdová

Berkshire School, Sheffield, USA

Jan Slovák

Deerfield Academy, Deerfield, USA

Vít Šorm

Christ School, Arden, USA

Jiří Valtr

Solesbury School, New Hope, USA

Tomáš Vaic

The White Mountain School, Bethlehem, USA

Bohuslava Nováková

The Stony Brook School, Stony Brook, USA

Gabriela Ponechalová

The Hill School, Pottstown, USA

Ondřej Zindr

The Lawrenceville School, Lawrenceville, USA

Stipendium na pokrytí školného poskytují jednotlivé školy, náklady spojené s pobytem jsou hrazeny z Fondu středoškolských stipendií, do kterého přispívají
rodiče studentů, absolventi programu, soukromí dárci a společnost Pioneer Investments.
Celkové náklady na stipendia pro středoškoláky

1 138 933,00 Kč

Náklady spojené s pobytem (letenky, poplatek zahraničním partnerům, účast na orientační schůzce, kapesné, zdravotní pojištění)

1 103 285,00 Kč

Náklady na vlastní činnost

35 648,00 Kč

PODPORA PROJEKTŮ MLADÝCH LIDÍ
Celkové náklady na podporu mladých lidí

300 392,00 Kč

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2013

286 700,00 Kč

Z toho vyplaceno

271 700,00 Kč

Náklady na vlastní činnost

28 692,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

UDĚLENÁ ČÁSTKA

VYPLACENÁ ČÁSTKA

ARA ART, o.s.

Romská divadelní skupina

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

Ivana Čonková

Hiphopos

30 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Jan Dužda

Romové pohledem Romů

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

Michal Mižigár

Mek jekhvar! – Ještě jednou!

CELKEM

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

120 000,00 Kč

105 000,00 Kč

UDĚLENÁ ČÁSTKA

VYPLACENÁ ČÁSTKA

166 700,00 Kč

166 700,00 Kč

166 700,00 Kč

166 700,00 Kč

MIMOŘÁDNÝ GRANT
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

Člověk v tísni, o.p.s.

Studentské předčasné parlamentní volby 2013

CELKEM
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AKTIVNÍ ROLE ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII
438 021,00 Kč

Celkové náklady programu Aktivní role ČR v EU
Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2013

100 000,00 Kč

Z toho vyplaceno

60 000,00 Kč

Náklady na vlastní činnost

378 021,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

EU-Media, s.r.o.

Mediální platforma pro diskusi o EU

UDĚLENÁ ČÁSTKA

VYPLACENÁ ČÁSTKA

100 000,00 Kč

60 000,00 Kč

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

3 955 629,00 Kč

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2013

0,00 Kč

Z toho vyplaceno

0,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

1 878 600,00 Kč

Náklady na vlastní činnost – příprava a implementace programu z Norských fondů

2 077 029,00 Kč

VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

Civitas per popoli, o.s.

Strategický plán měst a obcí/obce z pohledu rovných příležitostí

Fórum 50 %, o.p.s.

Ženy, muži, podporujme paritu v rozhodovacích procesech

Fórum 50 %, o.p.s.

Dámy mají přednost!

Gender studies, o.p.s.

Penzijní reforma optikou genderu

VYPLACENÁ ČÁSTKA
28 200,00 Kč
1 000 000,00 Kč
67 800,00 Kč
252 600,00 Kč

NESEHNUTÍ Brno, o.s.

Možnost volby ženám aneb systémová změna v českém porodnictví

350 000,00 Kč

Otevřená společnost, o.p.s.

Sexistická reklama a její samoregulace v ČR

180 000,00 Kč

CELKEM

1 878 600,00 Kč

NOVINÁŘSKÁ CENA
Celkové náklady programu Novinářská cena

872 826,00 Kč

Odměny vítězům soutěžních kategorií

230 000,00 Kč

Odměny porotcům

108 000,00 Kč

Ostatní náklady

534 826,00 Kč
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AKTUÁLNÍ TÉMATA A DALŠÍ PROGRAMY
NADAČNÍ FOND HYUNDAI
Celkové náklady

1 534 925,00 Kč

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2013

1 185 900,00 Kč

Z toho vyplaceno

820 700,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

660 966,00 Kč

Náklady na vlastní činnost

53 259,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

Čisté nebe, o.p.s.

Rozvoj a stabilizace organizace Čisté nebe, o.p.s.

UDĚLENÁ ČÁSTKA

VYPLACENÁ ČÁSTKA

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

ČSOP SALAMANDR
ČSOP SALAMANDR

Morávka lidem, lidé Morávce

195 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Dobrovolníci a ovce pro krajinu

148 000,00 Kč

90 000,00 Kč

Charita Frýdek-Místek
Muzeum Novojičínska, příspěvková
organizace

Rozvoj dobrovolnictví v Charitě Frýdek-Místek

35 700,00 Kč

35 700,00 Kč

Dějiny obyčejného života – Muzeum seniorům,
senioři muzeu

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

Obec Bystřice

Zachraňme žraloky

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

Obec Pržno

Rozpočet pro všechny!

78 500,00 Kč

50 000,00 Kč

Římskokatolická farnost Skalice
u Frýdku-Místku

Zajištění využití volného času pro děti a mládež

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

Severomoravské regionální sdružení ČSOP

Putování s kapkou vody

274 000,00 Kč

150 000,00 Kč

Základní škola a mateřská škola Morávka,
příspěvková organizace

Společná cesta za zdravím

149 700,00 Kč

90 000,00 Kč

Základní škola a mateřská škola Stanislawa
Hadyny

Zlepšení krizového stavu v lokalitě Prašiv

165 000,00 Kč

165 000,00 Kč

1 185 900,00 Kč

820 700,00 Kč

CELKEM
VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

Celé Česko čte dětem, o.p.s.

Babička do školy

Český svaz ochránců přírody 70/04 základní
organizace Bartošovice

Pojďte s námi do přírody

60 000,00 Kč

Čisté nebe, o.p.s.

Hra o čisté nebe

73 000,00 Kč

ČSOP SALAMANDR

Stop nelegálnímu motokrosu v přírodě

60 000,00 Kč

Fórum 50 %, o.p.s.

Týká se to i tebe! Podpora aktivního občanství

227 800,00 Kč

Koliba, o.s.

Karpaty naším domem

60 000,00 Kč

Místní skupina Polského kulturně –
osvětového svazu v Třinci – Osůvkách

Osůvky 2012

68 066,00 Kč

1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí

Péče o studánky v Beskydech a Podbeskydí

75 000,00 Kč

CELKEM

VYPLACENÁ ČÁSTKA
37 100,00 Kč

660 966,00 Kč
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SPOLEČNĚ BEZ PŘEDSUDKŮ
Celkové náklady programu Společně bez předsudků

848 040,00 Kč

Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2013

25 000,00 Kč

Z toho vyplaceno

25 000,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

809 673,00 Kč

Náklady na vlastní činnost

13 367,00 Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

„KONEXE“

Podpora česko-romské komunity v Duchcově
během protiromského pochodu

UDĚLENÁ ČÁSTKA

VYPLACENÁ ČÁSTKA

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

VYPLACENÉ ZÁVAZKY Z LET PŘEDCHOZÍCH
PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

NÁZEV PODPOŘENÉHO PROJEKTU

Člověk v tísni, o.p.s.

Komunitní práce v Dobromilicích a Studenci

107 000,00 Kč

In IUSTITIA, o.s.

Právní pomoc obětem trestných činů z nenávisti

326 000,00 Kč

IQ Roma servis, o.s.

V jedné lavici

110 120,00 Kč

Nová škola, o.p.s.

A jak se zachováš Ty?

139 553,00 Kč

ROMEA, o.s.

Zlepšení informování o Romech v médiích

CELKEM

VYPLACENÁ ČÁSTKA

127 000,00 Kč
809 673,00 Kč

NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ GRUZÍNSKÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ V ČR
Celkové náklady na návštěvu

260 139,00 Kč

PŘEHLED VYPLACENÝCH ZÁVAZKŮ Z JIŽ UKONČENÝCH PROGRAMŮ
POSTAVENÍ MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Práce Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty

52 144,00 Kč

Eastern Alliance, o.s.

Exekuce? (2. splátka)

77 400,00 Kč

JOHAN, o.s.

Rekonvalescence centra Johan (3. splátka)

67 500,00 Kč

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Práce Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty
(2. splátka)

70 667,00 Kč

Tolerdance, o.s.

Prádelna Bohnice – prostor pro aktuální umění (2. splátka)

EMERGENCY FUND

CELKEM

150 000,00 Kč
365 567,00 Kč

VRÁCENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY PO VYÚČTOVÁNÍ
Kristina Vargová

-13 885,00 Kč

Romodrom, o.s.

-106 791,00 Kč

Střep, o.s.

-164 092,00 Kč

IQ Roma Servis, o.s.
Centrom, o.s.

-10 004,00 Kč
-17 923,00 Kč

Společně-Jekhetane, o.s.

-161 216,00 Kč

Vzájemné soužití, o.s.

-96 056,00 Kč

CELKEM

-569 967,00 Kč
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Nadace Open Society Fund Praha
kontaktní adresa: Hradecká 18, 130 00 Praha 3
fakturační adresa: Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3
telefon: +420 222 540 979
e-mail: osf@osf.cz
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.

STAŇTE SE ČLENY KLUBU
NADACE OSF!
Klub Nadace OSF sdružuje lidi, kteří společně s námi prosazují otevřenou společnost a demokracii v České republice a pravidelnou finanční podporou nám umožňují dosáhnout potřebných změn.
PROČ PODPOŘIT PRÁVĚ NÁS?

—
—

—

JAKÉ VÝHODY ZÍSKÁTE?

Přispějete ke zlepšení života v Česku: Jiní
pomáhají v zahraničí, my se dlouhodobě
soustředíme na to, aby se nám dobře žilo v naší
zemi.
Ušetříte čas: Otázku spolehlivých neziskových
organizací vyřešíme za vás.
Pomůžete smysluplně: S námi máte jistotu, že
se vaše peníze dostanou tam, kde jsou potřeba.
Projekty partnerských organizací pečlivě
vybíráme a jejich průběh kontrolujeme.
Zvýšíte dopad práce neziskových organizací:
Naše partnery inspirujeme k novým metodám
a podporujeme jejich vzdělávání, spolupráci
a síťování.

—
—
—
—
—

Skvělý pocit z podpory aktivit, které jsou
důležité pro naši zemi
Informace z první ruky o našich aktivitách,
úspěších a využití finančních prostředků
Pozvánky na akce Nadace OSF a našich partnerů
(konference, výstavy, diskuse)
Příležitost setkat se s představiteli Nadace OSF
a ostatními členy Klubu
Možnost snížení základu daně až o 15 % —
potvrzení o daru obdržíte na začátku roku

JAK VAŠI PODPORU VYUŽĲ EME?
Díky pravidelné podpoře si můžeme udržet finanční nezávislost,
realizovat projekty, které vyžadují dlouhodobou pomoc, ale také
reagovat na aktuální témata ve společnosti.

�+�+C

—

70 % Dlouhodobé programy

(efektivní a transparentní veřejná správa,
vzdělávání dětí a mladých lidí, rovné příležitosti žen a mužů a další projekty naše
a našich partnerských organizací)

15 % Rozvoj Nadace OSF

15 % Aktuální témata

Stát se členem je jednoduché – stačí vyplnit přihlášku na www.osf.cz/klub.

KONTAKT:
Tereza Halbrštátová
tereza.halbrstatova@osf.cz
www.osf.cz/klub

