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Naše vize

Otevřená a demokratická společnost
Efektivní a otevřená veřejná správa
Svobodný přístup k informacím
Aktivní lidé zapojení do veřejného dění
Silný a stabilní neziskový sektor
Rovný přístup ke vzdělání, zaměstnání,
bydlení či zdravotní péči
Kvalitní vzdělání pro všechny děti
bez rozdílu
Nezávislá mediální scéna
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Naše programy
férová společnost

Podporujeme vzájemný respekt,
porozumění a rovné šance pro všechny.

Společné vzdělávání
Podporujeme vzdělávání všech dětí bez rozdílu

Eduzměna
Spojujeme síly pro změnu ve vzdělávání

Advokační fórum
Posilujeme hlas občanské společnosti

živá demokracie

Umožňujeme všem vyrůstat a žít ve
svobodě, vzájemné důvěře a beze strachu.

Náš stát, naše data
Usnadňujeme komunikaci občanů se státem

Nezávislá mediální scéna
Oceňujeme práci novinářů a podporujeme mediální
výchovu v knihovnách

Nenápadný půvab demokracie
Podporujeme aktivitu občanů a kapacitu neziskovek
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březen 2019
Každoročním grantem dlouhodobě podporujeme naše partnerské
organizace, které se věnují tématu
společného vzdělávání. V mnoha
případech jsme vznik těchto organizací iniciovali a těší nás, že svoji
práci dělají skvěle a fungují stále více
nezávisleji. Spolupracují při jakémkoliv ohrožení inkluzivního vzdělávání,
podporují rozvoj studentů a pomáhají
rodičům, učitelům i ředitelům v další
práci tak, aby všechny děti mohly
chodit do školy společně. Jako jedna
ze zakládajících nadací jsme také
v březnu vložili své finanční prostředky do Nadačního fondu Eduzměna.

Rok
2019
v nadaci

7. března ––– 8. dubna 2019
Podporujeme romské studenty
a studentky v jejich cestě k vysokoškolskému vzdělání. V březnu 2019
jsme otevřeli 5. ročník přihlášek do
stipendijního programu pro romské
vysokoškolské studenty a studentky.
Z 18 přihlášek jsme mohli v akademickém roce 2019/2020 podpořit 10
stipendistů. Příběhy našich studentů
jsou mnohdy neuvěřitelné. Přestože
se musí vyrovnávat s náročnými podmínkami, jsou motivovaní studovat
a zlepšovat se. Mnozí jsou inspirací
pro romskou komunitu.

21. března ––– 18. dubna 2019
Přispíváme k rozvoji Moravskoslezského kraje, kde už dvanáctým
rokem administrujeme Nadační fond
Hyundai. Ten má za cíl chránit životní
prostředí, podporovat komunitní
život a zapojení občanů do veřejného
dění a profesionalizovat neziskové
organizace v oblasti bývalých okresů
Frýdek-Místek a Nový Jičín, kde
automobilka Hyundai působí. V roce
2019 dostali příležitost zájemci
z celého Moravskoslezského kraje.
Do jarní grantové výzvy bylo přihlášeno více než 50 projektů a podporu
jich získalo celkem 14. Projekty
se zaměřily například na ochranu
včel a podporu včelařství, ochranu
drobných pěvců nebo na vybavení
dětského hřiště ve Velké Polomi.

12. června 2019
Podpisem Programové dohody jsme
oficiálně zahájili program Active
Citizens Fund, který je zacílený na
podporu občanské společnosti.
Společně s našimi partnery z Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
a Skautským institutem jsme pro
tento program zvolili heslo S ODVAHOU. Za každým aktivním občanem
totiž vidíme velký kus odvahy. Věříme, že v následujících letech budeme
společně s našimi grantisty měnit
systém, okolní prostředí a zajetá pravidla ve společnosti. Program Active
Citizens Fund financují tři státy –
Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Grantujeme
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3. září 2019
Potkali jsme se s více než 150
zástupci občanské společnosti
ve Skautském institutu v Praze,
abychom společně oslavili zahájení
programu Active Citizens Fund a vyhlášení první grantové výzvy. Ta byla
určena organizacím, které se chtějí
soustředit na tzv. systémové změny
v oblastech mediálního vzdělávání,
advokační práce či podporu znevýhodněných skupin. Ke dni uzávěrky
4. listopadu jsme obdrželi celkem
53 žádostí od organizací, které chtějí
následující 3 až 4 roky zlepšovat
podmínky, pravidla fungování i společenské normy.
V projektech rezonovalo mj. téma
klimatické krize a jejích dopadů –
projekty budou cílit např. na odolnost
české krajiny vůči suchu nebo nutnost adaptace měst a obcí na klimatickou změnu. Jiné aktivity se zaměří
na systémové řešení bytové nouze,
proměnu migrační, azylové a integrační politiky a legislativy nebo
vzdělávání. Tomu se věnuje hned
několik projektů, ať už jde o vzdělávání v oblasti mediální, rovnosti žen
a mužů nebo vzdělávání ohrožených
dětí a seniorů. Každý úspěšný žadatel
z řad neziskových organizací získal
na svůj projekt 100 000 až 250 000
EUR.

4. září 2019
Zahájili jsme nový program Stronger
Roots a vyhlásili jeho první grantovou výzvu. Prostřednictvím programu posilujeme odolnost neziskových
organizací v ČR, Maďarsku a na
Slovensku a přispíváme k jejich
většímu propojení se společností.
Grantovým programem jsme se
rozhodli reagovat na útoky, kterým
neziskové organizace v posledních
letech čelí. Organizace mohly žádat
o finanční podporu na tzv. constituency building – posilování okruhu
svých příznivců. Z více než 150 podaných žádostí jsme vybrali 35 projektů
zaměřených na budování spřátelené
komunity a na podporu stability
neziskového sektoru.
Kromě finanční podpory získají
organizace také pomoc zkušených
mentorů i individuální konzultace
externích expertů. Dále se zúčastní
řady školení a setkání, na nichž budou sdílet své zkušenosti a inspirovat
se navzájem. Během dvou let tak
vyzkoušejí různé metody jak vytvářet
pevnější vztahy s veřejností, zlepší
své fungování a vysvětlování svých
aktivit široké veřejnosti. Spolupráce
je pro nás důležitá, a proto program
realizujeme společně s českým think
tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation.

3. října 2019
Vyhlásili jsme druhou grantovou výzvu programu Active Citizens Fund.
Výzva byla na míru šitá pro projekty,
které obhajují lidská práva nebo
rovné příležitosti pro muže a ženy,
vtahují lidi do veřejného dění a vybízejí je k aktivitě, zlepšují občanskou,
mediální a environmentální výchovu
a přispívají k profesionalizaci občanského sektoru. Své žádosti o tzv.
základní grant podalo v den uzávěrky
2. prosince celkem 196 organizací
z celé ČR. Kromě zkušených organizací se do výzvy přihlásila i řada těch
menších a méně zkušených. Z nich
celkem 32 působí ve strukturálně
postižených regionech, ve kterých je
podpora nejen aktivního občanství
obzvláště potřebná.

11. října 2019
Přes 25 let vysíláme studenty na
soukromé zahraniční školy v USA
a Velké Británii. Na akademický
rok 2019/2020 odjelo studovat
5 studentů do USA a 3 studenti
do Velké Británie. Nejdéle trvající
program Nadace OSF otevřel v roce
2019 poslední 28. kolo přihlášek na
středoškolské studium v zahraničí.
Do ročníku 2020/2021 se přihlásilo
30 studentů a studentek.

Prosinec 2019
Rozhodli jsme o podpoře projektu Mapa exekucí, který vede Institut prevence
a řešení předlužení v rámci grantové výzvy na Otevřené informace. Cílem výzvy
byla pomoc projektům, které přispívají k větší otevřenosti veřejné správy vůči
občanům, zlepšují jejich přístup k informacím a zvyšují možnost jejich informované volby. Každý má právo rozhodnout se na základě veřejně dostupných
informací, které však v mnoha případech dostupné nejsou. Podpořený projekt
Mapa exekucí ukazuje, kolik lidí je v které obci v exekuci, kolik z toho je mužů
a žen a jaká je průměrná výše dluhu. Grantovou podporu projekt získal na soudní řízení s exekutorskou komorou o data týkající se dluhů.
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Informujeme
Únor 2019
Dostupnost kvalitního vzdělání pro romské děti je pro nás
důležitá. V lednu jsme vyhodnotili naši práci z předchozího roku,
která byla zaměřená na zvyšování a udržení docházky romských dětí do mateřských škol v Ostravě. Nezávislou evaluační
zprávu jsme v únoru představili na setkání, které bylo věnováno
povinnému předškolnímu vzdělávání a účastnili se ho zástupci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní
inspekce a neziskových organizací. V praxi jsme se soustředili
na zajištění romských asistentů do školek, práci s rodinami dětí
nebo vzdělávání pedagogického sboru. Výsledky zprávy ukázaly, že naše práce má smysl a pomáhá v začlenění romských dětí
do běžných mateřských škol. Náš pilotní projekt zaujal i Agenturu pro sociální začleňování. Ta do mateřských škol, se kterými
spolupracujeme, vysílá na stáže další ředitelky školek z celé ČR.

15.–––16. dubna 2019
Šíříme dobrou praxi v oblasti advokační práce. Na duben jsme
do Prahy a do Brna pozvali expertku na advokační práci a lobbing Liz Birnbaum z Arabella Advisors z USA, která se s více
než 60 účastníky setkání podělila o praktické tipy k advokační
práci a o konkrétní případy z USA. Pro nás i pro Liz je advokační práce nástrojem pro společenskou změnu. Její vystoupení
si přišli poslechnout zástupci občanské společnosti a veřejné
sféry, studenti nebo donoři, kteří zde získali lepší přehled
a znalosti o tom, jak se prosazují systémové změny.

2. května 2019
Pravidelně upozorňujeme na kvalitní novinářskou práci a otevíráme veřejnou diskusi o stavu české žurnalistiky. Minulý rok jsme již
po deváté vyhlásili vítěze a vítězky Novinářské ceny.
Do 12 kategorií se nám sešlo 320 nominací a 9. ročník Novinářské
ceny se zároveň může pochlubit 7 vítězkami, přičemž každým
rokem poměr oceněných novinářek roste. Soutěží přispíváme
ke zvyšování novinářské profesionality a upozorňujeme také na
světové trendy a potřebu rozvíjet nové nástroje. Za důležité považujeme spojovat a integrovat aktivity, které míří stejným směrem.
Proto jsme se v roce 2019 spojili s Cenou Karla Havlíčka Borovského a Novinářskou křepelkou, které od roku 1998 dosud udělovala
Nadace Český literární fond. Tato ocenění budeme do budoucna
udělovat společně v rámci Novinářské ceny, poprvé se tak stane
na jubilejním 10. ročníku v roce 2020.
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Květen 2019
Rozšířili jsme řadu výzkumů v oblasti společného vzdělávání.
Představili jsme studii Dany Moree Cesty romských žáků ke
vzdělávání: Dopady inkluzivní reformy 47 účastníkům setkání.
Studie doplňuje mozaiku námi dříve realizovaných výzkumů
v oblasti inkluze o unikátní pohled na vzdělávání dětí žijících ve
vyloučených lokalitách. Podle ní školy ve vyloučených lokalitách
zažívají s inkluzí zcela jiný příběh než školy, které jsou od lokalit
vzdálené. Zároveň ukazuje překážky, kterým čelí respondenti
– od studentů až po ředitele a zřizovatele v oblasti společného
vzdělávání. Studie je zdrojem pro informování evropských institucí a zahraničních ambasád o aktuálním dění v oblasti inkluzivního vzdělávání a vzdělávání Romů v ČR.

1. září 2019
Podporujeme vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelňujeme
společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií. Každoročně nám v tom pomáhá soutěž Společně
otevíráme data, kterou pro přihlašování aplikací otevíráme na
začátku září. Do 7. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 26 aplikací, které soutěžily v pěti kategoriích a byly hodnoceny celkem
24 porotkyněmi a porotci. Vítěze jsme vyhlásili 26. listopadu
v coworkingovém prostoru WeWork a bylo jich celkem 5: CityVizor v kategorii Transparentnost, Reflektor v kategorii Participace,
Mapa vysílačů v kategorii Data v každodenním životě, Golemio
v kategorii Open Source, Cyklodoprava v Brně v kategorii Solution App. Vítězství v kategorii Solution App otevřelo na Magistrátu
města Brna debatu o veřejné dopravě. Mapa vysílačů pomůže
s naladěním vysílání na DVB-T2 a spolupráce CityVizoru s Česko.
Digital rozšíří vizualizaci práce s rozpočty v jednotlivých obcích.

6. září 2019
Společně s Amnesty International a Fórem pro lidská práva
jsme za občanskou společnost připravili zprávu pro Výbor
ministrů Rady Evropy, která hodnotí posun za poslední rok
v naplňování rozsudku D. H. a ostatní proti ČR týkajícího se
přístupu romských dětí ke vzdělávání. Tato zpráva je oceňována
nejen Výborem ministrů, ale i Evropskou komisí jako cenný zdroj
informací o aktuálním stavu vzdělávání romských dětí v ČR.

13. září 2019
Vydali jsme praktickou příručku „Constituency Building: Jak
mohou neziskové organizace budovat okruh svých příznivců”.
Termín „constituency” ve vztahu k neziskovým organizacím
užíváme ve významu příznivci/podporovatelé, popř. beneficienti/příjemci – jedná se o důležitou skupinu lidí, která může každé
neziskové organizaci poskytnout potřebnou podporu, a to nejen
finanční. Příručka ukazuje, kde tyto lidi hledat, proč je vytváření
vztahu s nimi tak důležité, jak lze příznivce a podporovatele klasifikovat a jak souvisí posilování vztahů s příznivci a legitimita.
Přichystali jsme přes 300 výtisků, které jsme distribuovali mezi
neziskové organizace.

Září 2019
V rámci programu Stronger Roots vznikl v září 2019 podrobný metodologický manuál mentoringového a konzultačního
programu, který podporuje neziskové organizace v upevňování
vztahů s příznivci. Manuál vychází z více než tříletých zkušeností našeho partnera – maďarské NIOK Foundation. Je určený
organizacím, které se zabývají mentoringem a expertními konzultacemi. Ukazuje, v jakých fázích upevňování příznivců
se organizace může nacházet a jak na to reagovat.
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20.–––21. listopadu 2019
Rozjíždíme první aktivity programu Active Citizens Fund na
posílení občanské společnosti. Konkrétně v rámci našeho
Advokačního fóra tak získají neziskové organizace zdarma
konzultace pro svou advokační činnost a práci na systémových
změnách. Pro aktivní lidi nabízíme také workshopy, síťovací
setkání a připravujeme příručku pro plánování advokační práce
a dvě případové studie ke konkrétním kampaním. V listopadu
proběhlo první síťovací setkání a workshop na téma jak vytvořit
a realizovat advokační strategii pro 39 organizací.

Listopad 2019
Ve spolupráci s Impact Academy jsme pro všechny méně i více
zkušené organizace připravili průvodce „Jak zvýšit dopad
projektů”, tj. jak dobře naplánovat svůj projekt, na koho při jeho
realizaci nezapomenout a co udělat pro to, abychom jej realizovali maximálně efektivně a s co největším dopadem.

Prosinec 2019
S partnerským think tankem Glopolis jsme na konci roku v rámci programu Stronger Roots podrobně zmapovali současnou
situaci, kontext a příležitosti pro síťování a spolupráci neziskových organizací v ČR, Maďarsku a na Slovensku. Výsledky
mapování poslouží jako podklad pro další grantovou výzvu,
která bude vyhlášena v roce 2020 právě na posílení spolupráce
v občanském sektoru.

v Novinářské ceně jsme z

10

novinářských počinů

320

nominací ocenili

v soutěži Společně otevíráme data jsme z
aplikací ocenili
vydali jsme

3

5

vítězných

mapovací studie a

1

26

přihlášených

publikaci o posilování

okruhu příznivců neziskových organizací
společně s grantisty a experty vzniklo

16

studií, analýz

a expertních stanovisek ke společnému vzdělávání
185 zástupcům ze

24

organizací jsme poskytli

konzultací k advokační práci
s našimi grantisty jsme uspořádali

93

245

hodin

různých seminářů,

akcí a workshopů v oblasti společného vzdělávání
pro celkem

2717

účastníků
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Propojujeme
a spolupracujeme

Leden 2019
Poskytli jsme personální, technické a organizační zázemí novému
Nadačnímu fondu Eduzměna, jehož vznik jsme spolu s dalšími
třemi nadacemi iniciovali. Díky tomu se jeho tým mohl soustředit
na obsahovou práci a postupně si vybudovat vlastní kapacity
tak, aby se od Nadace OSF definitivně a kompletně na konci roku
osamostatnil, i když fyzicky je to jen o patro výše. Eduzměna je
unikátní platforma zástupců soukromého, neziskového a státního
sektoru, která chce společnými silami, svým jménem, know-how
a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v ČR
vedoucí ke komplexní společenské proměně. Cílem je, aby děti
měly potřebné dovednosti pro 21. století.

24. ledna 2019
Tvoříme komunitu lidí okolo otevřených dat. Během roku jsme
zorganizovali celkem čtyři neformální setkání s názvem Open
Data Pivo (a Limo) pro všechny, kdo se zajímají o otevírání dat
a digitalizaci státní správy a samosprávy. Hlavním cílem je propojit se, informovat se o nových nápadech a iniciativách a prodiskutovat plány opendatové komunity na následující rok.

4. března 2019
Zorganizovali jsme čtvrtý ročník veletrhu Open Data Expo, na
kterém se potkalo přes 180 zástupců veřejného, soukromého
i neziskového sektoru. Vystavovalo na něm rekordních 20 institucí veřejné správy a samosprávy. Byl to dosud nejpopulárnější
ročník. K otevření nových datových sad se na veletrhu zavázal
Český rozhlas, Technologická agentura ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo Ministerstvo financí ČR. Přechod na open source
zde avizoval Operátor ICT s datovou platformou Golemio. Všichni
své závazky splnili. Open Data Expo je největším veletrhem otevřených dat v ČR. Dává prostor institucím potkat se na jednom
místě a debatovat o tom, jak společně vytvořit ekosystém otevřených dat, ze kterého budou profitovat všichni občané i úředníci.
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Duben 2019
Spolupracujeme s knihovnami. Vzděláváme pedagogické
pracovníky knihoven, rozšiřujeme jejich knižní fondy o tituly,
na které by jinak knihovny neměly finanční prostředky, posilujeme informovanost návštěvníků knihoven v oblasti fake news
a dezinformací. V roce 2019 projekt běžel v Ústeckém kraji.
V předchozím roce také v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji.

21. května 2019
Ve spolupráci s IT expertem Jakubem Nešetřilem jsme oficiálně
spustili platformu dobrovolníků z oblasti IT s názvem Česko.
Digital. Během necelého roku se z ní stala komunita špičkových
vývojářů, designérů a produktových manažerů, kteří chtějí
ve svém volném čase pomáhat státu i nestátním organizacím
a dělat tak ČR lepším místem k životu.

24. září 2019
Spojili jsme se s ambasadory, abychom pomohli romským
vysokoškolákům. Program Romských vysokoškolských stipendií
se rozhodlo podpořit pět ambasadorů, kteří oslovili své okolí
s žádostí o podporu – díky 166 drobným dárcům jsme tak mohli
podpořit dva další studující na vysoké škole. Celkem tak v akademickém roce 2019/2020 podporujeme 10 romských studentů
a studentek. V roce 2019 se přihlásil téměř dvojnásobný počet
žadatelů o stipendia. Ze zájmu máme nesmírnou radost a hledáme cesty, jak podpořit co nejvíce studujících i v budoucnu.

Září 2019
V polovině září jsme společně s Norským helsinským výborem
a s bulharským a slovenským programem Active Citizens Fund
pozvali zástupce z celkem 11 zemí do Osla, abychom sdíleli své
zkušenosti a osvědčenou praxi v oblasti občanského vzdělávání.

Září 2019 ––– listopad 2019
Celkem 707 učitelů z 25 mateřských, 19 základních a 5 středních škol regionu Kutnohorsko se stává po dobu 5 let součástí
pilotního projektu Eduzměna. Do přípravy modelu regionální
podpory jsme se ve druhé polovině roku zapojili spolu s 80 odborníky. Společně jsme vymýšleli, co vše je potřeba udělat pro
jednotlivé cílové skupiny (ředitelé, učitelé, rodiče, zřizovatelé)
a jak je podpořit. Nadační fond Eduzměna jsme s dalšími nadacemi zakládali pro rodiče, děti i učitele. Aby se rodiče nemuseli
dlouze rozhodovat, do jaké školy dají své dítě, protože vědí,
že špičkovou kvalitu dostanou všude. Aby děti byly připraveny
na svět, který je čeká, a byly úspěšné, sebevědomé a spokojené.
Aby učitelé učili s radostí a naplno. To vše budeme s partnery v následujících letech rozpracovávat ve vybraném regionu
Kutnohorsko.

29.–––30. října 2019
Propojujeme mezi sebou organizace, které se zabývají včasnou
péčí. V říjnu 2019 proběhlo jejich čtvrté síťovací setkání,
na které dorazili zástupci celkem 20 organizací. Výstupem bylo
přání založit neformální Platformu pro včasnou péči. Z našeho mapování vychází, že organizacím chybí zejména možnost
předávat své zkušenosti samosprávě a státní správě a platforma
na sdílení dobré praxe. To vše bude Platforma pro včasnou péči
umožňovat.
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180

přes		

zástupců a rekordních

20

vystavujících

institucí se potkalo na veletrhu Open Data Expo

4

zorganizovaná neformální setkání pro IT komunitu

Open Data Pivo (a Limo)
zorganizovali jsme

2

k včasné péči, zapojili

6

síťovací setkání organizací

28

organizací z celé ČR,

zástupců státní správy a samosprávy a

4

nadace

Čísla našich grantistů

355
500
20
305

dětí ze znevýhodněných frýdecko-místeckých rodin se díky
Slezské diakonii a projektu Tudy z nudy zúčastnilo
celodenních výletů a víkendových pobytů
osob v průměru za měsíc využije novou výdejnu potravin
ve Frýdku-Místku, kterou zprovoznila Slezská diakonie
		
tun trvanlivých potravin v této výdejně vydali v hodnotě
cca 1 100 000 Kč a 29 tun potravin z potravinových řetězců
v hodnotě 1 475 000 Kč
		
článků vyšlo v roce 2019 na webu Rodiče vítáni –
o vzdělávání, včetně pozitivních příkladů toho, že společné
vzdělávání je možné a přináší benefit všem zúčastněným

Naše granty

565

^
56

podaných žádostí o grant

podpořených projektů v roce 2019

zodpovězených dotazů:

223
18

460+

přes 223 mil. Kč alokováno na podporu víceletých
projektů s realizací od ledna 2020 do února 2024

podpořených VŠ a SŠ studentů
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Co o nás říkají ostatní:

spolupráce, demokracie, skvělý tý
orientace na dopad, inovativnost,
inovace, otevřenost, partnerství, p
etablovanost, hodnoty, Soros, dem
tolerance, důvěra, zajímaví lidé,
participace, svoboda, odpovědnost,
rovný přístup, spolupráce, inovátor
budoucnost, demokracie, prošlapáv
naděje, pomoc, občanský aktivismu
kontakty, podpora, stipendia, rovn
odvaha, vytrvalost, demokratické
partnerství, vize, partnerství, sdíl
inspirace, spolehlivost, nadhled, st
společnost, otevřená, svoboda, par

ým, podpora, rozhled, akčnost, Orie
super tým, pestrost, otevřenost, in
podpora, neziskovka, profesionalita,
mokracie, otevřená společnost, toler
kredit, společnost, diskuze, hodnot
odvaha, respekt, srdce, svoboda, r
r, sociální dopad, změna, klaďasov
vání cest, sdílení, odvaha, šance, n
us, podpora Romů, vzdělávání, konta
nost, finanční podpora, partnerství,
hodnoty, fair play, důvěra, partner
lení, zodpovědnost, otevřenost, insp
tarší sourozenec, Soros, občanská
rtnerství, inovace, profesionalita,

Příběhy
naší pomoci
Jak vznikalo Česko.Digital

Pro komunitu Česko.Digital byl rok 2019 ten úplně
nejdůležitější, protože byl rokem prvním. Zrodila se
největší česká dobrovolnická IT organizace a podařilo
se vytvořit komunitu více než 1000 dobrovolníků připravených pomáhat neziskovým organizacím i státu
a samosprávám. Protože naše expertiza je hlavně
v byznysu a IT, bylo klíčové najít do rozjezdu silného
partnera, který by projektu pomohl zorientovat se
ve struktuře neziskových organizací, utřídit priority
a pomoci nastavit principy spolupráce s neziskovým
sektorem. Nadace OSF pomohla svojí dlouholetou
zkušeností a průkopnickou rolí v oblasti neziskových
organizací, ale také svojí rolí v oblasti open data, otevřené státní správy a participativní demokracie. Díky
již rozjetým aktivitám se nám podařilo Česko.Digital
ukotvit v ČR a přenést k nám zkušenosti obdobných
zahraničních organizací ze CivicTech sektoru, např.
Code4Romania, Code4Poland, Slovensko.Digital
a další.
Jakub Nešetřil, zakladatel Česko.Digital
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Spolupráce s grantisty
je pro nás zásadní

Nadace OSF nám v roce 2019 pomohla stabilizovat
celou organizaci svým klidným a podporujícím způsobem komunikace a navýšením či přesněji prodlouženým financováním rozběhnutého grantu. Ve chvíli,
kdy jsme potřebovali soustředit veškerou pozornost
na fundraising pro nejdůležitější aktivity EDUin, to
byla právě OSF, která umožnila vytvořit prostor pro
fundraising tím, že grantem podpořila část advokační
činnosti, kterou bylo nutné v roce 2019 dotáhnout.
Často se říká, že správný fundraising je vlastně friendraising, a tak bych rád poděkoval Nadaci OSF, že
takový přátelský vztah s podpořenými organizacemi
umí vytvořit. Jsem rád, že OSF patří mezi subjekty,
kde oboustranná profesionalita při usilování o grant,
posuzování předložených žádostí, udělení podpory
a následná kontrola jeho realizace nepostrádá empatii k potřebám podpořených subjektů. Jsem rád,
že nám kolegyně a kolegové z nadace důvěřují, a o to
více se snažíme svým konáním a přístupem k utrácení nadačního příspěvku tuto důvěru nijak neohrozit.
Osobně bych rád dodal, že OSF je pro mne i nadací,
kde si s kýmkoliv mohu podat ruku a oba víme, že
čestné slovo platí.
Honza Dolínek, ředitel EDUin
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Jak hospodaříme
2019

Přehled přijatých
finančních prostředků

Podpořené
projekty

vyplacené nadační
příspěvky (Kč)

České a zahraniční nadace
a neziskové organizace

20 020 383

59
Firemní dárci

37 114 387 Kč

Ostatní příjmy
(tržby z vlastní činnosti,
vratky grantů, úroky,
kursové rozdíly, atd.)

3 145 108 Kč

1 155 895 Kč

Individuální dárci

Příjmy z nadační jistiny

2 427 542 Kč

2 050 576 Kč

EFTA FMO – EEA Grants

11 077 851 Kč

Celkem

56 971 359 Kč

Přehled vydaných
finančních prostředků

Vyplacené nadační
příspěvky

Vyplacené
nadační příspěvky

Společné
vzdělávání

20 020 383 Kč

6 197 232 Kč

Vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF

Nenápadný půvab demokracie

19 997 759 Kč

12 170 747 Kč

Správa nadace

Nadační fond Hyundai

1 951 178 Kč

1 652 404 Kč

Celkem

Vyplacené nadační
příspěvky celkem

41 959 320 Kč

20 020 383 Kč
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Vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF

Společné vzdělávání

Novinářská cena

3 814 208 Kč

851 390 Kč

Eduzměna

Nadační fond Hyundai

4 764 098 Kč

136 527 Kč

Advokační fórum

Náš stát, naše data

787 686 Kč

1 258 501 Kč

Nenápadný půvab demokracie

Rozvoj Nadace OSF

6 890 847 Kč

1 494 502 Kč

Celkem
19 997 759 Kč

Správa Nadace OSF

Spotřeba

45 122 Kč
Služby

400 473 Kč
Osobní náklady

1 466 724 Kč
Ostatní

38 860 Kč

Celkem
1 951 179 Kč
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Jak nás
můžete
podpořit
V Nadaci OSF nabízíme více než 25 let zkušeností s podporou
a síťováním aktérů české občanské společnosti. Jsme spolehlivým, ale zároveň i odvážným partnerem pro všechny, kteří
se chtějí podílet na rozvoji státu, ve kterém mají všichni rovné
šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Ať už prostřednictvím
prosazování systémových změn, rozvojem kvalitní žurnalistiky,
budováním transparentního státu nebo podporou společného
vzdělávání všech dětí bez rozdílu. A pořád se učíme!
Mezi našimi podporovateli jsou české i zahraniční firmy či nadace, významní filantropové z byznysového sektoru i individuální
dárci. Se všemi se bavíme o nejvhodnější formě spolupráce, ať je
to možnost online přispění na našich webových stránkách, spolupráce na konkrétní akci, dlouhodobá podpora určitého programu
či sdílení know-how. Daří se nám tak budovat komunitu lidí,
s nimiž otevíráme citlivá nebo opomíjená témata, která jsou pro
fungování otevřené občanské společnosti podstatná. K podpoře
takových témat je potřeba velká odvaha, která našim dárcům
rozhodně nechybí.
Pokud se chcete osobně domluvit na podpoře nadace, kontaktujte manažerku fundraisingového oddělení Marii Čermákovou:
marie.cermakova@osf.cz.

Podpořte otevřenou
společnost a demokracii.
Podpořte nás.

| darujme.cz

| 35

Kdo nám fandí
Nadace a neziskové organizace

Logo, barevná varianta

Firemní dárci

Fondy EHP a Norska
Iceland
Liechtenstein Active
Norway
citizens fund

Mediální partneři

Spolupracující partneři

Partneři akcí a projektů
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Individuální dárci nad 10 000 Kč
Jan Barta
Martina Buchtová
Ivan Černý
Matěj Damborský
Marcela Francová
David Gaydečka
Jiří Hlavenka
Radek Hrabal
Martin Král
Josef Martínek
Petr Němec
Jakub Nešetřil
Dušan Šenkypl
Přemysl Zelenka
Marie Zvoníčková
Dodavatelé (zlevněné služby nebo služby zdarma)
Martin Málek, grafické práce
Stážisté a dobrovolníci
Stanislav Kohout
Iveta Jelenová
Anna Zimovjanová
Daniel Hendrych
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Náš tým
Vedení
Robert Basch
výkonný ředitel

Zdenka Almerová
finanční ředitelka

Komunikace a fundraising
Markéta Wittichová
Martina Malinová Ševčíková
Lenka Marečková
Lucie Zubková
Marie Čermáková

Férová společnost
Lucie Plešková
Štěpán Drahokoupil
Marie Palečková (do 30.6.2019)
Kateřina Sirotková
Monika Hrochová
Gabriela Ledererová

Kancelář
Zuzana Vránová
Petr Svatoš
Lenka Táborská

Barbora Hořavová
programová ředitelka

Živá demokracie
Michal Tošovský (do 31.3.2019)
Michael Adamec
Lenka Kováčová
Josef Šmída
Jitka Štefková
Kateřina Nováková
Marie Peřinová
Barbora Kotrčová
Michaela Vyležíková
Kateřina Sequensová

Členové správní rady
Marie Němcová – předsedkyně
Marek Antoš
Klára Gajdušková
Petr Bouchal
Anna Gregorini Soumarová (od 1. 1. 2020)
Jakub Mráček (od 1.1.2020)

Členové dozorčí rady
Daniel Kunc – předseda (do 17. 7. 2019)
Roman Karaš (do 17. 7. 2019)
Martina Šlesingerová do 12. 12. 2019
Martin Král – předseda (od 18. 7. 2019)
Milan Jahodář (od 18.7. 2019)
Vladimír Huňa (od 13. 12. 2019)
| 41

Vyjádření auditora

Nadace OSF
Kontaktní adresa: Hradecká 92/18, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa: Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 222 540 979 | Kontaktní email: osf@osf.cz
Web: www.osf.cz
Facebook: @nadace.osf
Twitter: @nadaceOSF
Instagram: @nadaceosf
číslo účtu: 100 103 8814/5500 Raiffeisenbank
IČ: 476 11 804
Ilustrace: Veronika Zacharová, 2020
Grafika: Kryštof Procházka | Formaat, 2020

Finanční zpráva
Nadace OSF
za rok 2019

Výroční zpráva 2019

A

Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků, které Nadace OSF udělila rozhodnutím
správní rady a vyplatila v roce 2019, včetně vyplacených závazků z let předchozích.
Kompletní účetní závěrka skládající se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce
je součástí rozšířené verze výroční zprávy, která je k dispozici na stránkánkách www.osf.cz.

STRUKTURA MAJETKU NADACE OSF
Nadační jistina
Výše majetku zapsaná v nadační jistině

101 743 649,00 Kč

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

48 000 000‚00 Kč

Podílové listy v Balancovaném fondu nadací – počet kusů

16 744 228,00 ks

Hodnota podílových listů v Balancovaném fondu nadací k 31. 12. 2019

16 799 483,95 Kč

Podílové listy v Růstovém fondu nadací – počet kusů

37 557 512,00 ks

Hodnota podílových listů v Růstovém fondu nadací k 31. 12. 2019

36 250 510,58 Kč

Podílové listy Český fond půdy Class A – počet kusů
Hodnota PL Český fond půdy
Tržní hodnota majetku zapsaného v nadační jistině k 31. 12. 2019

15 505,32 ks
22 495 341,29 Kč
123 545 335,82 Kč

Podílové listy byly zakoupeny z prostředků Nadačního investičního fondu, ve kterém Nadace OSF získala částku ve výši 71 175 700 Kč.
Ostatní majetek nezapsaný v nadační jistině
Hodnota podílových listů k 31. 12. 2019
Celkové výnosy k 31. 12. 2019
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Tržby z vlastní činnosti
Úroky
Kurzové zisky

5 630 476,83 Kč
24 075 957,68 Kč
527 180,91 Kč
2 393 570,59 Kč
189 622,06 Kč
65 271,44 Kč

Zúčtování fondů

341 117,06 Kč

Přijaté příspěvky

20 559 195,62 Kč

Stav k 31. 12. 2019 na účtech

60 854 409,31 Kč

Majetek zapsaný v nadační jistině není určen k přímému využití, pracuje se pouze s výnosy. Výnosy budou použity na vlastní projekty nebo
nadační příspěvky v letech následujících, o jejich využití vždy rozhoduje správní rada Nadace OSF.

NÁKLADY NADACE OSF + NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2019
Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2019 v Kč
Nadační příspěvky udělené v roce 2019 v EUR
Z toho vyplacené nadační příspěvky

7 360 944,00 Kč
1 147 519,00 €
18 807 059,12 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

1 213 324,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

20 020 383,12 Kč

Vratky nadačního příspěvku

0,00 Kč

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

617 733,69 Kč

Fundraising

774 269,79 Kč

OSH

102 498,24 Kč

Vlastní projekty

18 503 257,66 Kč

Celkem vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF

19 997 759,38 Kč

Správa Nadace OSF
Spotřeba
Služby
Osobní náklady
Ostatní
Správa Nadace OSF celkem

45 121,52 Kč
400 473,01 Kč
1 466 724,04 Kč
38 860,05 Kč
1 951 178,62 Kč

Náklady celkem

21 948 938,00 Kč

Celkové náklady Nadace OSF v roce 2019 + vyplacené nadační příspěvky

41 969 321,12 Kč

B

Výroční zpráva 2019

PŘÍJMY NADACE OSF V ROCE 2019
České a zahraniční nadace a neziskové organizace

37 114 387,53 Kč

Firemní dárci

3 145 108,00 Kč

Individuální dárci

2 427 542,27 Kč

Ostatní

11 077 851,07 Kč

Příjmy z nadační jistiny

2 050 575,56 Kč

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

1 155 894,76 Kč

Celkové příjmy Nadace OSF v roce 2019

56 971 359,19 Kč

DÁRCI NADACE OSF
Typ dárce

Výše daru Účel daru

České a zahraniční nadace a neziskové organizace
Open Society Foundations
Stichting Benevolentia
Auxilius
Nadační fond Eduzměna
Nadace Albatros
Syndikát novinářů ČR, z.s.

4 226 247,53 Kč Vlastní projekty
844 140,00 Kč Stronger Roots
25 600 000,00 Kč Stronger Roots
5 352 000,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí
725 000,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty
90 000,00 Kč Novinářská cena

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

100 000,00 Kč Novinářská cena

Nadace Blíž k sobě

100 000,00 Kč Advokační fórum

Transitions

77 000,00 Kč Novinářská cena

Firemní dárci
Nadační fond Hyundai

1 491 143,00 Kč Komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Česká spořitelna, a.s.

70 000,00 Kč Novinářská cena

NEWTON Media, a.s.

100 000,00 Kč Novinářská cena

Y Soft Corporation, a.s.
AMUNDI
Road to Interest, s.r.o.
Hobra – Školník, s.r.o.
JV Classics, s.r.o.
Focus Design, s.r.o.

1 100 000,00 Kč Náš stát, naše data / Novinářská cena
50 000,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí
100 000,00 Kč Náš stát, naše data
30 000,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty
183 965,00 Kč Středoškolská stipendia
20 000,00 Kč Náš stát, naše data

Individuální dárci
Jakub Nešetřil

500 000,00 Kč Náš stát, naše data

Jan Barta

417 159,00 Kč Advokační fórum; Stipendia pro romské studenty

Jiří Hlavenka

100 000,00 Kč Rozvoj nadace a jejích programů

Dušan Šenkypl

300 000,00 Kč Advokační fórum

Ivan Černý

228 880,00 Kč Středoškolská stipendia

Marie Zvoníčková

100 000,00 Kč Středoškolská stipendia

Martina Buchtová

66 300,00 Kč Středoškolská stipendia

Marcela Francová

88 600,00 Kč Středoškolská stipendia

David Gaydečka
Radek Hrabal

44 000,00 Kč Středoškolská stipendia
224 581,00 Kč Středoškolská stipendia

Martin Král

16 000,00 Kč Středoškolská stipendia

Petr Němec

64 815,00 Kč Středoškolská stipendia

Josef Martínek

20 000,00 Kč Středoškolská stipendia

Matěj Damborský

12 000,00 Kč Rozvoj nadace a jejích programů

Přemysl Zelenka

36 000,00 Kč Středoškolská stipendia / Rozvoj nadace a jejích programů

drobní individuální dárci

7 200,00 Kč Fond Otakara Motejla

drobní individuální dárci

4 096,00 Kč Náš stát, naše data

drobní individuální dárci

250,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí

drobní individuální dárci

40 193,00 Kč Rozvoj nadace a jejích programů

drobní individuální dárci

10 950,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí –

drobní individuální dárci

146 518,27 Kč Stipendia pro romské studenty

Ostatní
EFTA FMO - EEA Grants

11 077 851,07 Kč Active Citizens Fund

Celkem

53 764 888,87 Kč

Spolupráce
CZ.NIC, z.s.p.o.
Adastra, s.r.o.
Open Society Initiative for Europe
Konrad-Adenauer Stiftung – zastoupení v ČR

300 000,00 Kč Náš stát, naše data
80 000,00 Kč Náš stát, naše data
205 790,50 Kč Stronger Roots
85 421,00 Kč Novinářská cena

Nefinanční plnění
Martin Málek

20 000,00 Kč Grafické práce
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PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŔÍSPĚVKŮ
Férová společnost
Nadační příspěvky udělené

5 990 000,00 Kč

Z toho vyplaceno

5 325 183,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

872 049,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

6 197 232,00 Kč

Programové náklady

4 726 821,31 Kč

Ostatní náklady (správa programů, administrace nadačních příspěvků)

4 639 171,11 Kč

Férová společnost celkem

15 563 224,42 Kč

Platforma pro včasnou péči
Nadační příspěvky udělené

5 373 000,00 Kč

Z toho vyplaceno

5 144 400,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

519 500,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

5 663 900,00 Kč

Programové náklady

713 980,58 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků)

1 501 122,52 Kč

Celkové náklady

7 879 003,10 Kč

Podpořené projekty
Dárci: Open Society Foundations
Příjemce nadačního příspěvku

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

Spolu

300 000,00 Kč

300 000,00 Kč

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání III

344 000,00 Kč

344 400,00 Kč

Nadační fond Eduzměna

Podpora systémových změn ve vzdělávání

4 500 000,00 Kč

4 500 000,00 Kč

Spolu, z.s.

EDUin, o.p.s.

Advokační a mediální záměry EDUinu

Celkem

228 600,00 Kč

0,00 Kč

5 373 000,00 Kč

5 144 400,00 Kč

Vyplacené závazky let předchozích
Příjemce nadačního příspěvku
Liga komunitních škol, z.s.

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka

Liga komunitních škol za inluzi 2018–2019

250 000,00 Kč

Právní vzdělávání o inkluzi

60 000,00 Kč

Fórum pro lidská práva, z.s.
Česká středoškolská unie, z.s.

Revoluce na střední II

69 500,00 Kč

EDUin, o.p.s.

Vzdělávání především

140 000,00 Kč

Celkem

519 500,00 Kč

Stipendia pro romské studenty
Nadační příspěvky na podporu studia (stipendia)

617 000,00 Kč

Z toho vyplaceno

180 783,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

352 549,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

533 332,00 Kč

Programové náklady

114 063,49 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků)

258 829,07 Kč

Celkové náklady

906 224,56 Kč

Dárci: Jan Barta, Nadace Albatros, Hobra – Školník, s.r.o., vlastní fundraisingová kampaň
Stipendista

Přijímací škola

Udělená částka

Vyplacená částka

Česká zemědělská univerzita v Praze

62 700,00 Kč

16 000,00 Kč

Martin Dudi

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

42 700,00 Kč

8 000,00 Kč

Robert Olah

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

42 700,00 Kč

18 000,00 Kč

Vysoká škola ekonomická v Praze

72 700,00 Kč

25 000,00 Kč

Ostravská Univerzita

62 700,00 Kč

21 580,00 Kč

Pedagogická fakulta Masarykova univerzita v Brně

70 200,00 Kč

17 426,00 Kč

Univerzita Karlova v Praze

82 700,00 Kč

24 450,00 Kč

Andrea Grundzová

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

44 200,00 Kč

8 600,00 Kč

Linda Jirásková

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

73 700,00 Kč

25 400,00 Kč

Antonín Štefan

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Adriana Trejtnarová

Rozálie Rakašová
Roman Koky
Kristina Bihariová
Denisa Maková

Celkem

D
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62 700,00 Kč

16 327,00 Kč

617 000,00 Kč

180 783,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích
Stipendista

Přijímací škola

Vyplacená částka

Martin Dudi

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

12 000,00 Kč

Robert Olah

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

48 000,00 Kč

Vysoká škola ekonomická v Praze

45 500,00 Kč

Štefan Balog

Univerzita Karlova v Praze

39 600,00 Kč

Roman Koky

Ostravská univerzita

41 622,00 Kč

Univerzita Karlova v Praze

46 650,00 Kč

Andrea Grundzová

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

27 737,00 Kč

Linda Jirásková

Univeruita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

52 000,00 Kč

Rozálie Rakašová

Denisa Maková

Adriana Trejtnarová
Celkem

Česká zemědělská univerzita v Praze

39 440,00 Kč
352 549,00 Kč

Stipendia pro středoškolské studenty
Programové náklady
Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků)
Celkové náklady
Jméno studenta/studentky
Vladimíra Martínková
Onřej Festa
Eliška Veselá
Natálie Hrabalová
Veronika Francová
Adam Černý

1 087 697,78 Kč
138 514,41 Kč
1 226 212,19 Kč
Přijímací škola
Harrogate Ladies College, Velká Británie
Truro School, Velká Británie
Woodhouse Grove, Velká Británie
St. Timothy's School, USA
Phillips Academy, USA
Westminster School, USA

Eliáš Gaydečka

University Liggett School, USA

Jana Buchtová

Western Reserve Academy, USA

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

Eduzměna
Programové náklady

2 370 794,67 Kč

Ostatní náklady (správa programu)

2 393 303,85 Kč

Celkové náklady

4 764 098,52 Kč

Advokační fórum
Programové náklady

440 284,79 Kč

Ostatní náklady (správa programu)

347 401,26 Kč

Celkové náklady

787 686,05 Kč
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ŽIVÁ DEMOKRACIE
Nadační příspěvky udělené v Kč
Nadační příspěvky udělené v EUR
Z toho vyplaceno

1 370 944,00 Kč
1 147 519,00 €
13 481 876,12 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

341 275,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

13 823 151,12 Kč

Programové náklady
Ostatní náklady (správa programů, administrace nadačních příspěvků)
Celkové náklady

1 945 691,41 Kč
7 191 573,83 Kč
22 960 416,36 Kč

Náš stát, naše data
Společně otvíráme data (včetně výher)
Open Data Expo

191 681,62 Kč
36 154,72 Kč

Ostatní náklady (správa programu)

1 030 665,20 Kč

Celkové náklady

1 258 501,54 Kč

Novinářská cena
Odměny vítězům soutěžních kategorií

231 761,00 Kč

Ostatní náklady (správa programu)

619 629,10 Kč

Celkové náklady

851 390,10 Kč

Nenápadný půvab demokracie
Nadační příspěvky
Nadační příspěvky udělené v roce 2019 udělené v EUR
Nadační příspěvky udělené v Kč
Z toho vyplaceno

1 370 944,00 Kč
€ 1 147 519,00
13 481 876,12 Kč
341 275,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

13 823 151,12 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky

1 486 094,07 Kč

Programové náklady

5 541 279,53 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků)

20 850 524,72 Kč

Celkové náklady

20 850 524,72 Kč

Active Citizens Fund
Programové náklady

626 430,89 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků)

2 747 841,67 Kč

Celkové náklady

3 374 272,56 Kč

Posilování hodnot občanské společnosti
Programové náklady

50 231,00 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků)

761 551,56 Kč

Celkové náklady

811 782,56 Kč

Stronger Roots
Programové náklady

438 395,07 Kč

Ostatní náklady (správa programu, administrace nadačních příspěvků)

1 784 710,17 Kč

Celkové náklady

2 223 105,24 Kč

Nadační fond Hyundai
Programové náklady

6 155,18 Kč

Ostatní náklady (správa programů, administrace nadačních příspěvků)

130 371,68 Kč

Celkové náklady

136 526,86 Kč
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Constituency Building
Programové náklady

74 097,93 Kč

Ostatní náklady (správa programů, administrace nadačních příspěvků)

3 112,13 Kč

Celkové náklady

77 210,06 Kč

Podpořené projekty
Dárce: Auxilium, Benevolentia
Název podpořeného projektu

Udělená částka
v EUR

Vyplacená částka*

NIOK Foundation

Stronger Roots

€ 209 774,00

2 341 481,46 Kč

€ 91 002,00

Nadácia otvorenej spoločnosti

Stronger Roots

€ 677 426,00

6 947 614,60 Kč

€ 270 020,00

Glopolis, o.p.s.

Stronger Roots

€ 215 176,00

2 321 540,71 Kč

€ 90 227,00

Schola Empirica, z.s.

Stronger Roots

€ 10 000,00

116 325,00 Kč

€ 4 500,00

Developing the Safeguarding Policy for Organ. Involved
in the Project Stronger Roots for Civil Society

€ 24 343,00

461 430,00 Kč

€ 18 000,00

Nadácia otvorenej spoločnosti

Developing the Safeguarding Policy

€ 3 830,00

85 364,55 Kč

€ 3 330,00

Glopolis, o.p.s.

Developing the Safeguarding Policy

€ 3 000,00

63 637,50 Kč

€ 2 500,00

NIOK Foundation

Developing the Safeguarding Policy

€ 3 970,00

89 838,30 Kč

€ 3 470,00

€ 1 147 519,00

12 427 232,12 Kč

€ 483 049,00

ECPAT

CELKEM

Vyplacené v EUR

Podpořené projekty Nadační fond Hyundai
Dárce: Nadační fond Hyundai
Příjemce nadačního příspěvku
ČSOP Salamandr
Moment ČR, o.p.s.
Pavel Mrva
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

Zvýšení pestrosti beskydských luk

170 000,00 Kč

120 000,00 Kč

Skutečná cena oblečení

84 000,00 Kč

0,00 Kč

Chraňme pěvce kolem nás

69 000,00 Kč

69 000,00 Kč

Stodola plná překvapení

222 300,00 Kč

150 000,00 Kč

ŠOV Třanovice, o.p.s

Praktikum environmentální výchovy II

36 000,00 Kč

36 000,00 Kč

Rosteme s dětmi, z.s.,

Škola jako inspirace pro celý život II –

22 000,00 Kč

22 000,00 Kč

Zámek Bílovec v proměnách doby

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

Za čistý vosk

69 500,00 Kč

69 500,00 Kč

Školní interaktivní učebna

135 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Kuratorium zámku Bílovec, z.s.
Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí
Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o.
Tělocvičná jednota Sokol Štramberk

Ekologická klubovna Sokola Štramberk

200 000,00 Kč

150 000,00 Kč

Centrum sociální pomoci Třinec, p.o.

SMYSLŮ PLNÁ zahrada pro zdraví a pro RADOST

128 894,00 Kč

128 894,00 Kč

Spolek Koliba
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravici
Římskokatolická farnost Velká Polom
Celkem

Rok na salaši

55 000,00 Kč

5 000,00 Kč

Zeď, která spojuje

119 250,00 Kč

119 250,00 Kč

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

1 370 944,00 Kč

1 029 644,00 Kč
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Vyplacené závazky z let předchozích
Příjemce nadačního příspěvku

Název podpořeného projektu

Vyplacená částka

Výdej potravinové a materiální pomoci

64 500,00 Kč

Workshopy a environmentální programy O ovečce a vlně v lesním
klubu U potůčku

19 515,00 Kč

Rozvíjíme Faunapark a komunitní zázemí

75 000,00 Kč

Slezská diakonie
S Dětmi a přáteli U potůčku, z.s.
Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, z.s.
ZŠ a MŠ Karviná, p.o.
Purpura, z.s.
ČSOP Salamandr

Biodiverzitě na stopě

30 945,00 Kč

Galerie Galaxie ukazuje cestu

43 500,00 Kč

Pestré louky v Beskydech

Celkem

48 000,00 Kč
281 460,00 Kč

Mimořádný nadační příspěvek
Příjemce nadačního příspěvku
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s.

Název podpořeného projektu

Udělená částka

Vyplacená částka

Broumovské diskuze: Hrdinství a odvaha

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

25 000,00 Kč

Celkem

Vyplacené závazky z let předchozích – ukončené programy
Příjemce nadačního příspěvku
Masarykova univerzita (závazek z roku 2016)
PLAC (závazek z roku 2015)
Celkem

H
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Název podpořeného projektu

Vyplacená částka

Výzkum manipulativních technik

13 815,00 Kč

Co se chystá v okolí

46 000,00 Kč
59 815,00 Kč

