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Podle Karla Poppera je otevřená společnost taková, která 
je postavená na předpokladu, že monopol na pravdu nemá 
nikdo; odlišní lidé mají odlišné pohledy a zájmy a je zapotřebí 
instituce, které zajistí, že spolu budou žít v míru.
Tyto instituce chrání občanská práva a zajišťují svobodu
volby a svobodu slova, ale také vyžadují zodpovědnost. 

zdroj: Karl Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé 

Co je naším cílem: 
 

silná občanská společnost plná aktivních
jednotlivců

efektivně fungující veřejná správa

Naše vize
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Naše
vize: 
Posláním Nadace OSF je podpořit živou 
občanskou společnost a jejím prostřednic-
tvím rozvíjet stát, kde mají všichni rovné 
šance a zapojují se do dění ve svém okolí. 
Nebojíme se otevírat citlivá a opomíjená 
témata. Společně s dárci hledáme průkop-
níky, kteří budou taková témata rozvíjet 
dál. 

Jak jí chceme
dosáhnout: 
·  posilujeme neziskové organizace, 

podporujeme aktivní občany (CSOs) 
a budujeme tak silnou občanskou 
společnost 

·  rozvíjíme kritické myšlení a aktivní 
přístup lidí ke svému okolí 

·  podporujeme lepší přístup občanů 
k informacím a větší transparentnost 
veřejné správy 

Co to konkrétně
znamená: 
·  financujeme projekty, posílení kapacit 

a rozvoj dovedností neziskových 
organizací 

·  pořádáme akce, při kterých 
propojujeme zástupce veřejného, 
firemního, neziskového či akademického 
sektoru a hledáme s nimi společné cesty 
k řešení společenských problémů

·  organizace, stát i aktivní občany 
upozorňujeme na důležitost otevírání dat 
a oceňujeme jejich využívání a digitalizaci 

·  umožňujeme lidem být aktivní ve 
veřejném prostoru

·  zvyšujeme informovanost lidí 
a rozšiřujeme jejich možnosti zorientovat 
se např. v mediálním obsahu vzděláváním 
odborníků 

·  podporujeme systémové změny, které 
mají dlouhodobý dopad 

„ Naším cílem je posilovat občanskou spo-
lečnost, individuální odpovědnost a aktivní 
přístup lidí ke svému okolí. V roce 2020 
jsme podpořili neziskové organizace, aby 
mohly hájit zájmy veřejnosti, profesionálně 
růst, rozšiřovat komunitu svých příznivců 
a zapojovat je do dění okolo sebe. Díky 
průzkumu k dopadům pandemie COVID-19 
na neziskový sektor jsme mohli cíleně 
reagovat na aktuální problémy – poskyt-
nout organizacím flexibilitu a upravit 
grantové výzvy. Spolupracujeme s dalšími 
nadacemi, sítěmi a hráči ve společnosti – 
propojujeme je mezi sebou, aby se jejich 

úsilí koncentrovalo a znásobilo. Příkladem 
může být například nově vzniklá Platforma 
pro včasnou péči. Neziskovkám i jednot-
livcům předáváme a zprostředkováváme 
znalosti s cílem posílit náš dopad. To se 
nám daří například v Advokačním fóru, kde 
jsme v roce 2020 pomohli 43 organizacím 
s plánováním advokační kampaně. Některé 
naše programy jsme rozšířili o mentoring 
a konzultační program, abychom příjem-
cům poskytli co nejkomplexnější podporu. 
Obecně mám radost, že se nám podařilo 
realizovat všechno, co jsme v roce 2020 
plánovali a ještě víc. “ 

Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF 
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Rok 2020:
Silnější
občanská
společnost
a transparentnější
veřejná správa

Posilujeme
neziskové
organizace 

Leden 

Posilujeme kořeny organizací občanské 
společnosti. Celkem 35 takových organizací 
z ČR, Slovenska a Maďarska může s podporou 
našeho programu Stronger Roots od ledna 
rozvíjet své vztahy s veřejností a vytvářet si 
komunitu příznivců a dárců. Podpořeným 
organizacím z ČR s tím pomáhá celkem 
16 námi vybraných mentorů a mentorek 
z byznysu i neziskového sektoru. K dispozici 
je jim také desítka odborníků na fundraising, 
komunikaci, marketing či třeba sociální sítě, 
která jim pomůže dotáhnout dvouleté 
projekty do zdárného konce. 

Poskytujeme podporu těm nejmenším dětem 
ze znevýhodněného prostředí. V Platformě 
pro včasnou péči propojujeme více než 
tři desítky organizací a dárců, kteří se 
chtějí podílet na zdravém vývoji a vzdělávání 
předškolních dětí. Za rok 2020 se rozšířil 
okruh členů o 13 organizací a 2 odborníky, 
vytvořili jsme 4 expertní skupiny, které určují 
směřování platformy, se zakládajícími členy 
nadace jsme vypsali dvě grantové výzvy na 
podporu organizací, které se věnují včasné 
péči. Zapojené organizace se propojují, sdílejí 
zkušenosti a chtějí společně dosáhnout 
dlouhodobé změny. 
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Duben 

Září 

Červen 

ŘíjenČervenec Srpen 

Spolupracujeme s dalšími dárci, aby-
chom zmírnili dopady koronaviru na ob-
čanský sektor. Iniciovali jsme společnou 
výzvu nadací Stojíme při vás, ke které 
se připojilo 24 dalších donorů se slibem 
podpořit grantisty zasažené pandemií. 
V programu Active Citizens Fund jsme 
například zjednodušili pravidla pro 
změny v harmonogramu a aktivitách 
projektů. Vypsali jsme také rychlou gran-
tovou výzvu pro organizace zabývající se 
včasnou péčí, vzděláváním těch nejmen-
ších dětí. 

Podporujeme vznik platforem, které 
propojují lidi s různými pohledy na 
společnost. V programu Stronger Roots 
jsme rozdělili celkem 150 000 EUR mezi 
9 sítí neziskových organizací v Česku, 
Maďarsku a na Slovensku, aby moh-
ly oslovit nové partnery z neziskové, 
komerční i politické sféry s odlišnými 
názory na problematiku, kterou řeší, 
a pokusily se je překlenout a navázat 
spolupráci. 

Příjemce našich grantů vzděláváme a in-
spirujeme online webináři na nejrůznější 
témata. V červnu jsme zorganizovali 
první z nich, a to na téma otevřených 
dat, co jsou a jak je používat. V průběhu 
podzimu jsme se zabývali například 
tím, jak mají zástupci znevýhodněných 
skupin hájit své zájmy či jak lépe ko-
munikovat práci neziskovek a zlepšovat 
podmínky občanské společnosti. 
Celkem jsme uspořádali přes dvě 
desítky takových setkání. 

I síťování v online prostoru je možné. 
Pro 79 odvážných příjemců programu 
Active Citizens Fund jsme v říjnu zpro-
středkovali setkání v online prostředí, 
ve kterém spolu mohli sdílet dosavad-
ní zkušenosti z projektů, propojit se 
s organizacemi s podobným tématem či 
záměrem a obecně se povzbudit v další 
činnosti. Setkání bylo naší první větší 
online akcí a ujištěním, že i taková forma 
networkingu je možná. 

Podporujeme organizace v advokační 
práci v oblasti inkluzivního vzdělávání. 
Naši grantisté reagovali na návrh novely 
vyhlášky upravující společné vzdělává-
ní, která výrazně omezovala podporu 
dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami. I nadále vyhlášku sledují 
a hlídají, aby byla dětem zachována 
stávající podpora.

Stali jsme se odborným garantem 
Advokační akademie Nadačního fondu 
Abakus (dříve Nadační fond Avast) 
a připravili jsme pro ni advokační kon-
zultace a vzdělávání, které poskytujeme 
organizacím rodin dětí s postižením 
a pacientským organizacím. Podpořeno 
bylo 10 organizací, které své konzultace 
čerpají od začátku roku 2021. 

Jsme v úzkém kontaktu s těmi, které 
podporujeme a necháváme se jimi inspi-
rovat. Od srpna do prosince jsme osobně 
či virtuálně navštívili 42 příjemců grantů 
programu Active Citizens Fund z celé ČR. 
Ti se s epidemiologickou situací vypo-
řádali kreativním způsobem a dokázali 
zapojit a nadchnout veřejnost pro svou 
činnost. Jejich Příběhy odvahy sdílíme na 
stránce www.activecitizensfund.cz. 

Březen

V rámci programu Active Citizens Fund posilujeme kapacity neziskových 
organizací, rozvíjíme mediální gramotnost, advokační a watchdogové ak-
tivity, podporujeme aktivnější zapojení občanů a znevýhodněných skupin 
do veřejného dění. Díky naší podpoře nastartovaly v březnu neziskové 
organizace 13 projektů zaměřených na kvalitnější nastavení a fungování 
systému (celospolečenských pravidel) v uvedených oblastech. Dalších 64 
projektů, které se rozjely v následujících měsících, zlepšuje na regionál-
ní či více lokální úrovni fungování místních komunit, veřejné správy, či 
úroveň mediální výchovy. 



12 13

Celoročně

Stalo se 

Spolupracujeme s Česko.Digital, se kterým 
jsme rozjeli inkubační program pro 
digitalizaci neziskových projektů. Na jaře, 
v době první vlny pandemie, jsme v rámci 
komunity Česko.Digital výrazně pomáhali při 
designu projektu Učíme online a zajišťovali 
i distribuci digitální techniky mezi potřebné 
žákyně a žáky školou povinné. Komunitu IT 

odborníků z Česko.Digital jsme propojili s te-
rénními pracovníky, kteří zajišťovali zapojení 
dětí do online výuky, doučování a kontakt 
se školou. Nadace OSF dlouhodobě přispívá 
svou expertízou ke zvýšení kvality služeb 
Česko.Digital např. propojováním s nezis-
kovým sektorem či analýzou a rekapitulací 
vstupů z občanské společnosti .

V prosinci jsme vyhodnotili první úspěchy 
grantistů programu Stronger Roots v oslo-
vování příznivců a dárců. Například organi-
zace Pražské matky se pustila do komplet-
ního rebrandingu a s novým názvem Pěšky 
městem spustila pro své příznivce nový 
vizuál, web a newsletter. Redaktoři Investi-
gace.cz se rozhodli rozšířit dosah svých 
kauz a odstartovali svůj podcast a týdenní 

videopřehled. A organizace INEX-SDA, kte-
rá letos následkem koronaviru vysílá mladé 
lidi místo do zahraničí na workcampy v ČR, 
má za sebou nový dobrovolnický seriál na 
Instagramu i úspěšnou fundraisingovou 
kampaň na Darujme.cz, která vynesla přes 
170 000 Kč. 

Rozvíjíme kritické myšlení
a aktivní přístup lidí

ke svému okolí 

Leden 

Zlepšujeme vzdělávání dětí ve školách. Jsme 
i nadále aktivní ve správní radě a expertních 
skupinách Nadačního fondu Eduzměna, 
který jsme spoluzakládali a který funguje od 
ledna 2020 již samostatně. Byli jsme u vý-
běru regionu Kutnohorsko, ve kterém bude 
probíhat pětiletý pilotní projekt Eduzměny, 
jehož cílem je zlepšit vzdělávání na všech 
tamních školách a přispět k tomu, aby se 
všechny děti učily naplno, s radostí, rovnými 
šancemi a ze škol odešly připravené na 
výzvy a příležitosti 21. století. Spolupráci na 
projektu v lednu podpisem memoranda stvr-
dili ministr školství Robert Plaga, hejtmanka 

Středočeského kraje Petra Pecková, starosta 
Kutné Hory Josef Viktora a manažer MAS 
Lípa pro venkov Radek Tvrdík. 

Stáli jsme u zřízení Fondu pro Kutnohorsko 
na podporu škol v době pandemie a mapová-
ní potřeb v jednotlivých školách. Ve spolu-
práci s řediteli, učiteli, žáky, rodiči, starosty, 
zastupiteli a lidmi z neformálního vzdělávání 
vzniká tzv. regionální partnerství, které bude 
pracovat na plánu rozvoje vzdělávání celého 
regionu. To v lednu 2021 posvětil i ministr 
školství Robert Plaga. 

Listopad Prosinec 

Rozvíjíme aktivní občanskou společnost 
v Moravskoslezském kraji. V Nadačním 
fondu Hyundai jsme na podporu organi-
zací, které se zabývají péčí o životní pro-
středí, komunitním životem a zlepšová-
ním životních podmínek v kraji, rozdělili 
rekordních 2 042 294 Kč (celkem 21 
podpořených projektů). Mezi podpořená 
témata patří například úbytek biodi-
verzity a druhové pestrosti lesů, zádrž 
vody v krajině, nakládání s odpady nebo 
úbytek včel. 

Podporujeme lokálně působící organiza-
ce, které mají motivaci měnit prostředí 
na místní úrovni např. tím, že iniciují 
úpravu dlouho nevyužívaného veřejného 
prostranství nebo informační kampaň 
o způsobech zapojení do plánování 
obecního rozpočtu. V prosinci jsme 
vyhlásili výzvu na akční granty progra-
mu Active Citizens Fund, která cílí na 
méně zkušené organizace, které mají 
chuť a energii získat nové zkušenosti 
s přípravou grantových žádostí a posílit 
tak svoji kapacitu. 
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Březen

Říjen

Duben

Listopad 

Květen Září

Romské studenty a studentky podpo-
rujeme v jejich vysokoškolském studiu. 
Stipendijní program v Nadaci OSF běžel 
6 let. Věříme, že vzdělaní a aktivní 
Romové slouží jako motivace a pozitivní 
příklady pro své vrstevníky i mladší 
generaci. V minulém roce jsme praco-
vali hodně i s tématem identity, dva ze 
stipendistů se věnovali studiu romštiny, 
někteří participovali na přednáškách 
Univerzity Karlovy o romské historii, 
kterou sledovali i jejich rodiče. V roce 
2021 předáváme program do rukou 
Nadace Albatros, která v něm bude 
pokračovat a dále jej rozvíjet, abychom 
se my mohli naplno pustit do dalších 
oblastí vzdělávání jako je například 
včasná péče.

Celkem 27 let jsme rozšiřovali obzory 
českých středoškoláků o zahraniční zku-
šenosti. Od roku 1994 náš stipendijní 
program umožňoval pobyt na soukro-
mých školách ve Velké Británii a v USA. 
Studenti, kteří programem prošli, se 
shodují na jednom: získali neobyčejnou 
příležitost poznat nejen rozmanitosti 
kultur, přístup ke vzdělání, ale i sebe 
sama. Rok 2020 byl posledním rokem, 
kdy přes nadaci vyjeli studenti do zahra-
ničí. Úspěšně výběrovým řízením prošlo 
9 studentů a i přes nečekané komplika-
ce s pandemií zahájilo 5 studentů svůj 
pobyt ve Velké Británii a 2 v USA. 28. 
ročník pro studium v letech 2021/2022 
již vypsala nadace Bakala Foundation, 
jíž jsme program předali. V oblasti vzdě-
lávání se profilujeme směrem k systé-
movým změnám, jsme rádi, že můžeme 
program předat nadaci, která zajistí jeho 
kontinuitu. 

Pomáháme organizacím i jednotlivcům 
prosazovat veřejný zájem. V dubnu jsme 
otevřeli první kolo výzvy na advokační 
konzultace. V něm jsme vybrali 15 orga-
nizací, které získaly roční balík konzul-
tací našich expertů z Advokačního fóra. 
Organizace usilují o systémové změny 
na lokální, regionální či na celostátní 
úrovni.

Ve spolupráci s knihovnickou obcí 
přispíváme ke společenské soudržnosti 
a podporujeme schopnosti jednotlivců 
hledat společnou řeč i spolu žít. Na 
podzim roku 2020 jsme otevřeli nový 
program Knihovny jako průvodkyně 21. 
stoletím. Knihovny jsou místy celoži-
votního neformálního vzdělávání a mají 
potenciál stát se aktivním a relevantním 
úběžníkem čtenářské, informační, digi-
tální a mediální gramotnosti. V progra-
mu podpoříme knihovníky a knihovnice 
z celé ČR, aby se vzdělávali a posilo-
vali své know-how v oblasti mediální 
výchovy, v práci s informacemi a jejich 
kritickým vyhodnocováním. A mohli tak 
pořádat vzdělávací veřejné akce a být 
návštěvníkům knihovny oporou. Záměry 
programu diskutujeme v síti knihoven, 
byznysu a státní správy. Na konci roku 
jsme zároveň dokončili video o novi-
nářské práci v ČR, které v roce 2021 
vydáme společně s metodikou dostup-
nou pro knihovníky a knihovnice. 

Ukazujeme, co je kvalitní novinářská 
práce. Jsme organizátorem Novinářské 
ceny, která v roce 2020 oslavila jubilejní 
10. výročí a zároveň se spojila s Cenou 
Karla Havlíčka Borovského a Novinář-
skou křepelkou – cenou pro autory do 
33 let. Novinářská cena otevírá debatu 
nad důležitostí a kvalitou žurnalisti-
ky v ČR, povzbuzuje novináře v jejich 
práci a upozorňuje veřejnost na úskalí 
novinářské profese. V 10. ročníku jsme 
obdrželi zatím nejvíce – 591 – nomino-
vaných příspěvků. 

Vyplňujeme mezery na trhu vzdělá-
vání aktivních občanů a neziskových 
organizací. V září jsme vydali Rukověť 
zdánlivě bezmocných – jak naplánovat 
advokační kampaň. Příručka obsahuje 
všechny potřebné kroky k naplánování 
kampaně pro úspěšné hájení veřejného 
zájmu a prosazení změny. Vydali jsme 
celkem 240 kusů Rukověti, všechny už 
jsou v rukou aktivních občanů. 

Podporujeme lepší
přístup občanů

k informacím a větší
transparentnost
veřejné správy

›››
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Březen

Srpen 

Celoročně 

Duben Květen Červen

Ukazujeme, že dostupnost dat je klíčová 
pro boj s klimatickou krizí. V březnu 
jsme na toto téma zorganizovali již 5. 
ročník největšího tuzemského open 
datového veletrhu s názvem [Clima-
te] Open Data Expo 2.0.2.0. Na akci 
jsme propojili aktéry z oblasti ochrany 
životního prostředí a udržitelného hos-
podářství s open datovou komunitou, 
státní správou a byznysem. Výsledkem 
bylo splnění závazku ČHMÚ k otevře-
ní dat o počasí a přenesení inspirace 
z Německa, Islandu a Polska do českého 
prostředí. Veletrh navštívil rekordní 
počet zájemců, celkem jich bylo 180. 

Pořádáme největší neformální setkání open datové komunity. Tradičního setkání Open data 
pivo*limo se zúčastnilo přes 70 zástupců byznysu, veřejné správy a nezisků z různých koutů
komunity z různých koutů ČR. Účastníci měli možnost lépe se poznat, sdílet zkušenosti
a know-how a dozvědět se o nových neziskových aktivitách v datové oblasti od Auto*Matu, 
Rekonstrukce státu, Česko.Digital, TechSoup nebo DatLab. 

Listopad 

Zaměřujeme se na podporu dat a digitálních technologií, které zlepšují život občanů v ČR 
např. tím, že jim umožní přístup k informacím ohledně hospodaření obce, pomohou vyhledat 
nejlepší cyklotrasu do práce nebo najít sociálního pracovníka pro zajištění péče o prarodiče. 
Na počest digitálních technologií jsme uspořádali online konferenci Civic Tech Open – její 
součástí bylo vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší aplikace s názvem Společně otevíráme data 
a soutěže o nejlepší nápad z neziskového sektoru na využití digitálních technologií s názvem 
Na stojáka: Neziskovky v digi světě. Nejlepší aplikace v kategoriích životní prostředí, vzdělává-
ní, zdraví, městská data a ve speciální kategorii COVID-19 obdržely 30 tisíc Kč na další rozvoj 
aplikace. Nejlepší neziskové nápady získaly kromě finanční podpory i technologickou pomoc 
s realizací projektu. Smyslem soutěže je podpora digitalizace neziskového sektoru a občanské 
společnosti obecně. Součástí akce byla také debata nad rozvojem občanských technologií, tzv. 
civic-tech. 

Pravidelně zasedáme v Pracovní komisi k otevřenému vládnutí 
a transparentnosti státní správy, kde usilujeme o standardiza-
ci otevírání dat a zlepšení přístupu občanů k informacím státu. 
Dlouhodobě spolupracujeme s Rekonstrukcí státu na její advokační 
činnosti směrem k otevírání dat a právu na informace. 

Dodáváme data o stavu neziskového sektoru 
v ČR. Na přelomu března/dubna jsme iniciova-
li průzkum o dopadu pandemie COVID-19 na 
neziskové organizace, kterého se zúčastnilo 346 
neziskových organizací z ČR. Z výzkumu vyply-
nulo, že více než 80 % dotázaných organizací 
předpokládá, že nebudou schopny v blízké době 
zajistit nadále poskytování služeb svým klien-
tům. To se dotkne především nejohroženějších 
skupin obyvatel, kterým se sníží dostupnost 
péče a podpory. Mnoho organizací však své 
aktivity v době krize orientovalo na zmírnění 
důsledků pandemie a pomoc lidem postiženým 
krizí. Výsledky jsme představili na Radě vlády 
pro nestátní neziskové organizace a mezi dárci. 
V lednu 2021 jsme spustili další kolo průzkumu 
mezi neziskovými organizacemi. 

Od dubna zároveň pravidelně informujeme 
o tom, jak pandemie koronaviru ovlivnila školní 
docházku a prohloubila nerovnosti ve vzdělává-
ní. Mnohé děti zůstaly během koronavirového 
zavření škol off-line a neučily se půl roku i více. 

V oblasti zveřejňování a využívání dat propoju-
jeme stát s byznysem. V květnu jsme uspořádali 
webinář společně s Úřadem vlády ČR a Minister-
stvem vnitra ČR na téma Evropské datové stra-
tegie. Cílem byla její konzultace a připomínkování 
s přispěním soukromých firem. Díky webináři bylo 
možné vyjasnit pozici ČR pro zmiňovanou datovou 
strategii, rozvoj B2G a G2B. 

Inspirujeme a pomáháme propojovat 
studenty, novináře a další profesionály, 
kteří se zajímají o kvalitní žurnalisti-
ku v ČR. Spolupořádáme Novinářské 
fórum, jež je společně s Novinářskou 
cenou součástí tzv. Novinářského dne. 
Do debat na fóru přinášíme aktuální 
žurnalistická témata a zahraniční po-
hledy – v minulém roce se nám povedlo 
zajistit key-note Nicka Thorpa, zahra-
ničního spolupracovníka BBC v Maďar-
sku, který nabádal novináře i studenty 
k tomu, aby zůstali nestranní, nepodce-
ňovali inteligenci čtenářů a za chyby se 
uměli omluvit. 
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Práce nadace
v číslech 

Silnější neziskové organizace 

125 podpořených projektů 

vyplacené nadační příspěvky na podporu občanské

společnosti ve výši 79 085 243 Kč
přes 40 webinářů a online školení pro naše grantisty 

380 hodin mentoringu a 236 konzultačních hodin organizacím z ČR, 

Maďarska a Slovenska na rozvoj práce s podporovateli 

469 hodin advokačních konzultací pro celkem 43 organizací 

37 propojených organizací v tématu včasné péče

123,1 ha pokosených a uklizených luk

Rozvoj kritického myšlení 

Lepší přístup k informacím

350 zástupcům byznysu, nezisku, státní správy,

akademické sféry jsme ukázali důležitost a možnosti

využívání otevřených dat 

12 podpořených studentů v jejich dalším studiu na střední a vysoké škole  

143 oceněných novinářů a novinářek a 3379 nominací za

10 let konání Novinářské ceny 

18
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Jak hodnotíme
rok 2020

„ Mám radost, že jsme v nadaci dokázali přenést práci kompletně do onlinu, upravit a di-
gitalizovat procesy, změnit způsob interní komunikace, nasadit nové IT nástroje. Pustili 
jsme se do nových aktivit – dali jsme dohromady dárce, kteří chtějí pomoci příjemcům 
v době pandemie, zjistili jsme jejich potřeby, zmapovali jsme aktivity neziskovek zamě-
řené na zmírnění dopadu koronaviru. Zkrátka na rok 2020 můžeme nahlížet i jako na rok 
plný učení. A rok 2020 nám také ukázal, že umíme věci nejen dobře připravit a rozjet, ale 
také vytipovat budoucí klíčové hráče, podpořit je a témata jim předat. V rámci tříleté exit 
strategie jsme zvládli ukončit naše angažmá a předat advokační a watchdogovou práci 
v oblasti inkluzivního vzdělávání našim grantistům. A po dlouhé době jsme předali také 
program středoškolských stipendií, který už nezapadal do naší strategie. “

Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF 

Největší úspěchy roku 2020 

„ V programu Stronger Roots jsme si v Na-
daci OSF poprvé vyzkoušeli, jak můžeme 
grantovou podporu doplnit o intenzivní 
odbornou pomoc v podobě mentoringu, 
individuálních konzultací i workshopů 
a školení. Mám velkou radost, že se nám 
podařilo zapojit 16 zkušených mentorů 
a mentorek, kteří se stali ,parťáký našich 
grantistů a po celý rok jim předávali své 
zkušenosti, rady a inspiraci. “

Marie Peřinová,
programová manažerka

„Bylo úžasné pozorovat, jak kreativně se 
jednotliví grantisté programu Active Citi-
zens Fund s loňskou komplikovanou situací 
vypořádali a našli nová řešení. Úspěchem 
je tedy ujištění, že jsme si schopni poradit 
s ledasčím. My v týmu jsme si například po 
minulém roce jistí tím, že si dokážeme být 
oporou i na dálku a za to jim moc děkuji! 
Věřím, že si z roku 2020 všichni budeme 
pamatovat i to pozitivní. “

Barbora Janoušková,
programová manažerka 

„ V roce 2020 nám udělala velkou radost 
advokační kampaň Svobody zvířat, na níž 
jsme se v roli konzultantů podíleli. Jejím 
cílem bylo zvýšení ochrany divokých zvířat 
v cirkusech a práce Svobody zvířat byla 
korunována legislativním úspěchem. Díky 
ní budou divoká zvířata více chráněna např. 
tím, že bude ukončena jejich drezura. “

Štěpán Drahokoupil,
programový specialista Advokačního fóra 

„Program na podporu mediálního vzdě-
lávání v knihovnách sesbíral už v prvních 
měsících svého spuštění výrazně pozitivní 
ohlasy. Podařilo se nám vytvořit síť čítající 
téměř padesát aktérů – expertů nejen na 
mediální vzdělávání. Navázali jsme tak na 
pilotní projekt spolupráce s knihovnami, 
který se uskutečnil v letech 2018–2019. “ 

Tereza Lišková,
projektová koordinátorka 
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Co přejeme občanské společnosti Příběhy naší
pomoci „Občanské společnosti bych do dalších let 

přála, aby byla aktivní, zajímala se o dění 
kolem sebe a vstupovala do něj, aby byla 
tolerantní a solidární a hlavně, aby se počet 
těch, kdo vnímají její důležitost a význam, 
stále rozrůstal. “

Lucie Plešková,
programová manažerka 

„Občanské společnosti bych přála větší 
sebevědomí a odvahu mluvit o své práci, 
o svém zaujetí a proč má cenu být aktivní 
a zajímat se, jak si můžeme vzájemně po-
moci se svými sousedy, přáteli či nejbližší-
mu domovu seniorů. “

Barbora Hořavová,
programová ředitelka

„Občanské společnosti a české mediál-
ní scéně bych přál co nejvíce mediálně 
gramotných konzumentů novinářského 
obsahu. A také kvalitní a nezávislou žur-
nalistiku, ta je totiž základem každé zdravé 
a demokraticky fungující společnosti. “ 

Michael Adamec,
projektový koordinátor

„Občanské společnosti bych v dalších 
letech přála, aby nemusela neustále 
dokazovat svou důležitost a potřebnost 
a nemusela se bát používat výrazy jako je 
neziskovka nebo inkluze. “

Jitka Štefková,
projektová koordinátorka

„Občanské společnosti přeji, aby byla stále 
tak reakceschopná, jak se v roce 2020 pro-
kázala být. A také aby se jí dostalo většího 
uznání. “

Lucie Zubková,
koordinátorka komunikace s dárci 05
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Péče bez překážek:
Teď víme, jak se efektivně
dostat k cíli 

Salesiánské středisko Štěpána Trochty:
Díky nově vzniklé platformě jsme dokázali
poskytnout dětem potřebnou podporu

„Řešíme problém nedostatku odlehčova-
cích služeb pro rodiny dětí s postižením. 
Vzhledem k našim omezeným kapacitám 
se soustředíme zejména na situaci v Praze, 
kde žijeme, ale naší vizí je dostupná síť od-
lehčovacích služeb napříč celou republikou. 
S Advokačním fórem jsme se poprvé setka-
li na kurzu ´Sebeobhájci lidí s postižením´ 
(pořádal Rytmus – od klienta k občanovi, z. 
ú.). Přednášku Petra Machálka o plánování 
advokační strategie jsme vzhledem k našim 
budoucím aktivitám považovali za klíčovou. 
Již tehdy nás fascinovalo, že způsob, jak se 
dobrat k cíli, může být jednoduše a velmi 

návodně popsán. Začali jsme si konečně 
klást ty správné otázky a více strukturovat 
naši činnost. Vzhledem k našim omezeným 
časovým možnostem (všichni jsme rodiče 
dětí s těžkým zdravotním znevýhodněním) 
se teď soustředíme pouze na to nejdůleži-
tější. Díky podpoře, které se nám dostává 
při advokačních konzultacích, se cítíme 
jistější. Velmi cenný je pro nás také pohled 

źvenku´ a samozřejmě bohaté zkušenosti 
samotných konzultantů z Nadace OSF.“

Dana Kuldanová, předsedkyně spolku
Péče bez překážek 

„Při naší činnosti jsme se v průběhu doby 
potýkali s problémem nedostatku odbor-
níků v našem městě, přetíženou pedago-
gicko-psychologickou poradnou, ukončení 
ordinace dětského psychiatra aj. Proto 
jsme do poloviny roku externě využívali 
služby speciálního pedagoga – etopeda, 
kterého jsme od září chtěli zaměstnat na 
HPP, neboť jsme vnímali jeho přínos nejen 
klientům, ale i našim pedagogům a soci-
álním pracovníkům. Při hledání možných 
zdrojů se přidala potřeba přímé pomoci 
rodinám a potřeba IT vybavení a
internetového připojení do rodin našich 
stávajících klientů. Platforma pro včasnou 
péči se s námi potkala hned v první větě na 
webových stránkách: Dlouhodobým nedo-

statkem českého vzdělávacího systému je 
velká závislost výsledku vzdělávání dětí na
socioekonomickém a kulturním statusu ro-
diny, čímž dochází k reprodukci nerovností.
Projekt nám umožnil rychle a efektivně 
reagovat na zhoršující se situaci v rodinách 
jednak materiální pomocí, poskytli jsme 
potravinovou pomoc, drogerii, pomůcky 
a IT vybavení pro online komunikaci, ale 
hlavně na podporu vztahů v rodinách 
a prožívání neobvyklé situace. Podpora 
Platformy nám umožnila zahrnout do pod-
pory také děti ve věku 2–8 let.“

Vendulka Drobná, ředitelka Salesiánského 
střediska Štěpána Trochty
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Hledáme
průkopníky 

Jedním z cílů nadace je najít průkopníky, kteří námi otevřené téma převezmou a ponesou 
dál jako své. I to se nám povedlo v případě programu středoškolských stipendií. Progra-
mem Nadace OSF prošly stovky studentů a studentek ze všech koutů ČR. Díky stipendiu 
mohli získat zkušenosti na školách v USA a Velké Británii. Po 27 letech nastal čas předat 
program dál, abychom se mohli v nadaci plně soustředit na jiné programové priority. 
Proto je od podzimu 2020 program ve správě nadace Bakala Foundation. Ohlédnutí za 
historií tohoto programu najdete v rozhovoru se Zdenkou Almerovou, která se o program 
středoškolských stipendií po celých 27 let srdečně starala.

JAKÝ IMPULS K VYTVOŘENÍ 
PROGRAMU STŘEDOŠKOLSKÝCH 
STIPENDIÍ BYL NA POČÁTKU? 
JAK TO CELÉ ZAČALO?

Celé to začalo v New Yorku, kdy George 
Soros založil Open Society Institute a jeho 
blízcí spolupracovníci, kteří pocházeli ze 
střední Evropy, dokázali dobře identifiko-
vat, co bylo v devadesátých letech minulé-
ho století v zemích střední Evropy nejvíce 
potřeba a na co by se měla zaměřit finanční 
pomoc. Nadace od počátku podporovala 
celou řadu vzdělávacích programů a mezi 
nimi i programy stipendijní. V prvních le-
tech veškeré náklady spojené s programem 
platilo OSI New York a nadace nabízela 
celou řadu stipendijních programů od let-

Využít všech
nabízených
možností
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ních škol až po roční pobyty. V roce 1999 
byla podpora středoškolského programu 
ukončena, důvodem byla skutečnost, že dle 
George Sorose byla na tom Česká republi-
ka už dobře a stipendijní programy přestaly 
patřit mezi priority. My jsme považovali 
možnost zprostředkovat studia na sou-
kromých středních školách za výjimečnou, 
a tak začala naše spolupráce s asociacemi 
sdružující soukromé školy – v USA s ASSI-
STem a s HMC ve Velké Británii. 

ABSOLVENTI STIPENDIJNÍHO
PROGRAMU ZASTÁVAJÍ PO NÁVRATU 
DO ČESKÉ REPUBLIKY VÝZNAMNÉ
POZICE V MEZINÁRODNÍCH
INSTITUCÍCH JAKO EKONOMOVÉ,
PRÁVNÍCI NEBO VĚDCI, ŘADA Z NICH 
UČÍ NA STŘEDNÍCH NEBO VYSOKÝCH 
ŠKOLÁCH. MŮŽEŠ ZMÍNIT NĚKTERÉ 
Z NICH? ZŮSTÁVAJÍ S TEBOU
A S NADACÍ OSF V KONTAKTU? 

Tohle je strašně těžké, někoho jmenovat, 
myslím, že i ten, kdo nakonec nezastává 
nějaké významné místo, tak hodnotí pobyt 
tak, že je to to nejzajímavější, co ho v životě 
potkalo. Absolventi dodnes čerpají z toho, 
co jim pobyt přinesl a přiznávají, že je po-
byt na střední škole nakopl tím správným 
směrem. Úspěšně působí v různých nad-
národních společnostech po celém světě, 
řada z nich jsou „úředníky“ v Bruselu, jsou 
mezi nimi vědci, právníci, lékaři, učitelé, 
politici. S někým jsem v kontaktu častěji, 
někdo se zapojil do práce nadace, někdo se 
ozve po letech. 

Barbora Havelková je právnička, která 
se zaměřuje na antidiskriminační právo 
a v současné době působí jako docentka 
na Právnické fakultě St Hilda’s College 
Oxfordské univerzity, Zuzana Buřivalová 
je profesorkou na madisonské univerzitě 
a specializuje se na zachování biodiverzity 
tropických pralesů, fyzička Kateřina Falk 

se podílela na vývoji laserového centra ELI 
Beamlines v Dolních Břežanech a v sou-
časnosti vede vlastní výzkumnou skupinu 
v Helmholz centru v Drážďanech, Jan 
Straka stál při vzniku organizaci Učitel 
naživo, která usiluje o modernizaci českého 
vzdělávání a v současné době je spoluředi-
tel této organizace, Oldřich Bureš je profe-
sorem na Univerzitě Karlově a Metropolitní 
Univerzitě a ředitelem Centra bezpeč-
nostních studií. Martin Pošta je zakladatel 
a ředitel známého Signal Festivalu a do-
konce se můžeme i pochlubit budoucím 
dirigentem, neboť Ondřej Soukup byl přijat 
na dirigentské studium Master of Music in 
Conducting na londýnské Royal College of 
Music, která patří k nejlepším institucím ve 
svém oboru.

NA CO ZE SEDMADVACETILETÉ
HISTORIE PROGRAMU NEJRADĚJI 
VZPOMÍNÁŠ? VYBAVÍ SE TI NĚJAKÁ 
KONKRÉTNÍ SITUACE, SETKÁNÍ?

Mě na tom programu nejvíce bavilo, že stu-
denty tak nějak provázíš celým procesem 
od přihlášek, přes jazykové testy, poho-
vory, odjezd vybraných a po roce jejich 
návrat. Vždycky se moc těším na setkání se 
studenty po návratu ze zahraničí, na jejich 
vyprávění a na to, jak se obrovsky posunuli. 
Těší mě, že s řadou z nich jsem stále v kon-
taktu a je radost sledovat jejich úspěchy. 

Školy zejména v Británii byly zpočátku 
strašně konzervativní a tradiční, vzpomí-
nám na případ jednoho studenta, kdy mi 
volal pan Wicks, tehdejší zástupce HMC, 
že by mohl nabídnout ještě jedno místo, 
ale není si jistý, zda to bude přijatelné. 
Škola byla totiž chlapecká, přísně tradiční 
a studenti tam chodili v uniformách, což 
byly žluté kamaše a černý plášť, takový 
talár. Tomáš K. kývnul a myslím, že se s tím 
dobře vyrovnal. Školy, stejně tak jako celá 
společnost, se téměř po třech desetiletích 

proměnily, celkem výjimečně zůstávají 
buď chlapecké nebo dívčí, většinou už 
nejsou tolik konzervativní, tradiční, jsou 
otevřenější a studuje na nich v současné 
době mnohem více zahraničních studen-
tů. Slavný a nezapomenutelný je příběh 
Jana Šrámka. Myslím si, že drží prvenství 
v závěrečných zkouškách. Normální je, že 
student složí závěrečné zkoušky se třemi, 
čtyřmi tzv. A levels, ale Jan jich získal 
deset. Dodnes to je na škole, kde studoval, 
velká senzace.

CO SI STUDENTI NA ZAHRANIČNÍM
STUDIU NEJVÍCE POCHVALUJÍ
A CO JE PRO NĚ NAOPAK NEJTĚŽŠÍ?

Nejvíce si cení toho, čeho se jim na dneš-
ních školách stále nedostává, a to rozvoj 
kritického myšlení, samostatná práce 
a podpora učitelů. Kdysi to docela trefně 
vyjádřil jeden ze studentů. Redaktorka 
z rádia mu položila dotaz: „V čem se nejvíce 
lišila škola, kde jsi pobýval, od té české?“ 
Marek odpověděl, že je to v přístupu učite-
lů – u nás se tě snaží nachytat na to, co ne-
víš, a tam se z tebe snažili dostat to, co víš. 
Dále si dost často pochvalovali, že si mohli 
vyzkoušet něco, co v nabídce českých škol 
není – od astronomie přes divadlo, psaní 
novin, nejrůznější sporty apod. 

Na druhou stranu je potřeba zmínit, že jsou 
i kritičtí, mluví o tom, že české školy jim 
daly daleko větší obecný přehled o spoustě 
věcí. V USA či v Británii je výuka zejména 
v posledních ročnících hodně specializo-
vaná. Překvapovalo je, jak málo spolužáci 
(a to i na britských školách) věděli o České 
republice, většinou jsme pro ně Českoslo-
vensko nebo nás řadí mezi země bývalé 
Jugoslávie. Shodují se na tom, že na české 
škole se moc učit nemuseli, kdežto tam 
byla příprava nezbytná. Začátky, než si 
zvykli na jiný styl práce, byly náročné.

JAKÉ JSOU PODLE TEBE HLAVNÍ
PŘÍNOSY STŘEDOŠKOLSKÝCH
STIPENDIÍ – PRO STUDENTY I PRO
SPOLEČNOST? NA CO STUDENTI
A STUDENTKY NEJČASTĚJI
VZPOMÍNAJÍ? 

Ve věku, kdy odjíždějí, mají smysly úplně 
otevřené a jsou připraveni vstřebat a nasát 
co nejvíce. Vytváří si názory, setkávají se 
s jinakostí a kulturními rozdíly, a to jim 
v budoucnu umožňuje větší toleranci k ji-
ným názorům a větší pochopení. 

PROČ JSTE SE ROZHODLI PROGRAM
PO SEDMADVACETI LETECH PŘEDAT DO 
RUKOU NADACE BAKALA FOUNDATION?

Nadace OSF po celou řadu let podporo-
vala jak projekty neziskových organizací, 
tak jednotlivce, nabízeli jsme celou řadu 
stipendií. Poslední dobou se ale více profi-
lujeme na podporu systémových změn. Sti-
pendijní programy nabízí celá řada jiných 
organizací, ale tenhle program je výjimečný 
v tom, že nabízí stipendium na soukromých 
nezávislých školách. Proto jsem ráda, že 
spolupráce s ASSIStem a HMC bude pro-
střednictvím Bakala Foundation pokračo-
vat. Je to nadace, jejíž prioritou je podpora 
vzdělání a podpora studentů. 

V RÁMCI PROGRAMU UŽ PŘIŠEL
ROČNÍK, V NĚMŽ SE O STIPENDIUM 
UCHÁZEL SYN ABSOLVENTKY
PRVNÍHO ROČNÍKU. CO BYS
BUDOUCÍM STIPENDISTŮM POPŘÁLA?

Ráda bych jim popřála, aby si pobyt užili, 
aby využili všech možností, které se jim 
budou nabízet, vyzkoušeli si to, co dosud 
neměli příležitost zkusit, prostě „nasáli“ co 
nejvíce. 
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Jak
hospodaříme 
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07
Přehled přijatých
finančních prostředků  

české a zahraniční nadace a neziskové organizace   34 169 601 Kč

firemní dárci       1 546 580 Kč

individuální dárci       2 294 798 Kč

ostatní (EFTA FMO _EEA Grants+ Norská ambasáda)   5 845 181 Kč

ostatní příjmy       708 292 Kč

příjmy z nadační jistiny      217 075 Kč

celkem        44 781 527 Kč

vyplacené nadační příspěvky     79 085 243 Kč  
z toho program Active Citizens Fund kurzem k 31. 12.  53 214 703 Kč 

vlastní projekty nadace     14 208 256 Kč

péče o dárce a komunikace      1 289 950 Kč  

správa nadace / back office     1 757 519 Kč  

celkem        96 340 968 Kč  

Přehled vydaných
finančních prostředků 
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Rozvoj nadace

Péče o dárce

a komunikace

Správa nadace /

back office  

1 289 950 Kč 1 757 519 Kč

spotřeba 

39 891 Kč
služby

476 673 Kč
péče o dárce a komunikace

1 289 950 Kč
osobní náklady na back office 

1 183 635 Kč
ostatní

57 320 Kč

Kompletní finanční zprávu
nadace najdete na webových
stránkách v sekci Jak hospodaříme:

https://osf.cz/o-nas/jak-hospodarime/

Jak jsme na tom ve srovnání s rokem 2019

Vyplacené nadační příspěvky

2020

2020

2020

2019

2019

2019

20 020 383 Kč
79 085 243 Kč

2 050 576 Kč

1 951 178 Kč

217 075 Kč 

1 757 519 Kč 

Příjmy z nadační jistiny

Výdaje na správu nadace 

Výdaje na správu nadace činily v roce 2019 4,6 % z celkových

vydaných finančních prostředků, v roce 2020 to bylo 1,8 %.

https://osf.cz/o-nas/jak-hospodarime/
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Jak nás můžete
podpořit 
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Staňte se naším 
dlouhodobým dárcem
Pomozte nám zachovat si nezávislost 
a stabilitu, kterou potřebujeme při podpoře 
české občanské společnosti. 

Darovat online
Prostřednictvím darovacího formuláře 
můžete pomoci hned teď.

https://osf.cz/pomahejte-s-nami/ 
okamzita-podpora

Dárcovská výzva
Slavíte narozeniny nebo budete mít výročí 
a už vás nudí klasické dárky? Vyzvěte své 
okolí ke změně, můžete si přát dar pro 
někoho jiného třeba pro Vaši oblíbenou 
nadaci. Můžete tak jednoduše podpořit 
i Nadaci OSF.

Dobročinná
závěť
Přemýšleli jste, co se jednou stane s vašimi 
penězi či majetkem? Jaký odkaz zde nechá-
te budoucím generacím? V ČR propadne 
státu bezmála 150 milionů korun ročně od 
lidí, kteří zemřeli bez dědice a nesepsali 
závěť. Sepsáním poslední vůle můžete 
rozhodnout, jak bude váš majetek rozdě-
len a využit. Kromě zabezpečení rodiny 
a svých blízkých můžete část svého majet-
ku odkázat i na dobročinné účely.

Více informací najdete na našem webu: 
https://osf.cz/pomahejte-s-nami/dal-
si-moznosti-podpory/ Pokud se chcete 
osobně domluvit na podpoře nadace, kon-
taktujte prosím Marii Čermákovou: 
marie.cermakova@osf.cz.

Mezi našimi podporovateli jsou české i za-
hraniční firmy či nadace, významní filant-
ropové i individuální dárci. Daří se nám tak 
budovat komunitu lidí, s nimiž otevíráme 
citlivá nebo opomíjená témata, která jsou 
pro fungování otevřené občanské spo-
lečnosti podstatná. K podpoře takových 
témat je potřeba velká odvaha, která našim 
dárcům rozhodně nechybí.

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU JMÉNEM
NADACE OSF I TĚCH, JEJICHŽ PROJEKTY

A ROZVOJ MŮŽEME DÍKY VÁM PODPOŘIT.

08

https://osf.cz/pomahejte-s-nami/okamzita-podpora
https://osf.cz/pomahejte-s-nami/okamzita-podpora
https://osf.cz/pomahejte-s-nami/dalsi-moznosti-podpory/
https://osf.cz/pomahejte-s-nami/dalsi-moznosti-podpory/
http://marie.cermakova@osf.cz. 
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Kdo nás
podporuje Matěj a Sabine Damborští

Martin Král
Přemysl Zelenka

Ondřej a Regina Bartošovi
Jan Barta
Martin Hájek
Jakub Nešetřil
Tomáš a Ivana Potěšilovi
Libor Winkler

36

09 Nadace a neziskové organizace

Individuální dárci
nad 10 000 Kč

Individuální dárci
nad 100 000 Kč 

Norway
grants

„Nadaci OSF podporujeme, protože se nám moc
líbí projekty, které dělá. Specificky jsme se rozhodli
podpořit vnitřní fungování této organizace, na něž
se prostředky shánějí obtížněji, s cílem poskytnout

klid na správu projektů.“

manželé Bartošovi 
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Firemní dárci Spolupracující partneři

Fondy EHP a Norska

Iceland
Liechtenstein
Norway

Active 
citizens fund

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Úřad vlády České republiky

Mediální partneři
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Náš tým 
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Vedení
Robert Basch,
výkonný ředitel
Zdenka Almerová,
finanční ředitelka
Barbora Hořavová,
programová ředitelka

Komunikace
a fundraising
Markéta Wittichová
Eliška Vidomus (od 1. 3. 2020)
Lenka Marečková (do 29. 2. 2020) 
Marie Čermáková
Lucie Zubková
Hana Kučerová (od 1. 4. 2020)

Férová
společnost
Lucie Plešková
Štěpán Drahokoupil
Kateřina Sirotková 
Olga Havlínová (od 1. 9. 2020) 

Živá
demokracie
Michael Adamec
Josef Šmída 
Lenka Kováčová (rodičovská dovolená) 
Marie Peřinová
Michaela Vyležíková 
Barbora Janoušková 
Jitka Štefková
Kateřina Sequensová (do 31. 8. 2020)
Khrystyna Verbytska (od 1. 4. 2020)
Veronika Řehořková (od 1. 9. 2020)
Tereza Lišková (od 15. 10. 2020)

Kancelář
Petr Svatoš
Lenka Táborská
Zuzana Vránová (do 15. 2. 2020) 
Věra Viktorínová (od 1. 4. 2020)
Blanka Hušková Jančaříková (od 1. 4. 
2020)

Členové
správní rady
Marie Němcová (předsedkyně)
Marek Antoš
Klára Gajdušková
Petr Bouchal
Anna Gregorini Soumarová 
Jakub Mráček 

Členové
dozorčí rady
Martin Král (předseda) 
Milan Jahodář 
Vladimír Huňa

Stážisté
Iveta Jelenová

Průměrný počet
zaměstnanců v roce 
2020: 19,88

Počet osob
pracujících 
na DPP: 55 

10
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Vyjádření
auditora 

42

11
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Finanční zpráva  
Nadace OSF za rok 2020

12
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PŘÍJMY NADACE OSF V ROCE 2020

České a zahraniční nadace a neziskové organizace 34 169 601,32 Kč

Firemní dárci 1 546 580,00 Kč

Individuální dárci 2 294 798,00 Kč

Ostatní 5 845 181,35 Kč

Příjmy z nadační jistiny 217 074,49 Kč

Ostatní příjmy (výnosy z vlastního majetku, tržby  z vlastní činnosti, vratky grantů, úroky, kursové rozdíly, atd.) 708 292,36 Kč

Celkové příjmy Nadace OSF v roce 2020 44 781 527,52 Kč

DÁRCI NADACE OSF

Typ dárce Výše daru Účel daru

České a zahraniční nadace a neziskové organizace 34 169 601,32 Kč

Open Society Foundations 3 789 669,32 Kč vlastní projekty (Společné vzdělávání, Posílení..) 

Stichtung  Benevolentia 158 820,00 Kč Stronger Roots 

Auxilius 26 470 000,00 Kč Stronger Roots 

Nadace Českéspořitelny 500 000,00 Kč Včasná péče

Nadace Albatros 305 212,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Stipendia pro romské studenty 

Syndikát Novinářů České republiky 90 000,00 Kč Novinářská cena

Nadace Českýliterární fond 80 000,00 Kč Novinářská cena

Nadační fond nezávislé žurnalistiky 500 000,00 Kč Novinářská cena

Nadační fond Avast 2 075 900,00 Kč Advokační fórum

Nadační fond Orlických 100 000,00 Kč Advokační fórum

Nadace Blíž k sobě 100 000,00 Kč Advokační fórum 

Firemní dárci 1 546 580,00 Kč

Nadační fond Hyundai 114 580,00 Kč Komunitní projekty v Moravskoslezském kraji 

Česká spořitelna 70 000,00 Kč Novinářská cena

NEWTON Media, a.s. 100 000,00 Kč Novinářská cena

Y Soft Corporation a.s 1 200 000,00 Kč Náš stát, naše data/Novinářská cena 

Asociace Public Affairs Agentur České republiky, z.s.  25 000,00 Kč Vzdělávání dětí a mladých lidí – Fond středoškolských stipendií 

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

The Boston Consulting Group 7 000,00 Kč

Individuální dárci 2 294 798,00 Kč

Ondřej Bartoš 300 000,00 Kč Rozvoj nadace  a jejích programů 

Martin Hájek 500 000,00 Kč Knihovny jako průvodkyně 21.stoletím

Libor Winkler 500 000,00 Kč Knihovny jako průvodkyně 21.stoletím

Tomáš Potěšil 200 000,00 Kč Knihovny jako průvodkyně 21.stoletím

Jakub Nešetřil 300 000,00 Kč Náš stát,naše data

Jan Barta 300 000,00 Kč  Stipendia pro romské studenty 

Martina Buchtová 22 300,00 Kč Středoškolská stipendia

Martin Král 16 500,00 Kč Rozvoj nadace  a jejích programů 

René Bystroň 7 000,00 Kč Středoškolská stipendia

Josef Martínek 21 275,00 Kč Středoškolská stipendia

Sabina a Matěj Damborští 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 79 723,00 Kč Rozvoj nadace  a jejích programů 

Ostatní 5 845 181,35 Kč

Norská ambasáda 70 000,00 Kč Novinářská cena

EFTA FMO – EEA Grants 5 775 181,35 Kč Active Citizens Fund 

Celkem 43 856 160,67 Kč

Spolupráce 

CZ.NIC z.s.p.o. 363 000,00 Kč Náš stát, naše data

Českodigital 180 000,00 Kč Distribuce digitální techniky

Heinrich-Böll-Stiftung e.V 64 644,19 Kč Náš stát naše data

Ashoka 96 800,00 Kč Novinářská cena 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 9 680,00 Kč Náš stát, naše data

Hlavní městoPraha 18 150,00 Kč Náš stát, naše data

Úřad vlády České republiky 10 000,00 Kč Náš stát, naše data

Ministerstvo průmyslu a obchodu 59 290,00 Kč Náš stát, naše data

Insane Business Ideas s.r.o. 60 500,00 Kč Náš stát, naše data

Konrad-Adenauer Stiftung – zastoupení v České republice 133 700,00 Kč Novinářská cena

STRUKTURA MAJETKU NADACE OSF

Nadační jistina   

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

Tržní hodnota  majetku  zapsaného  v nadační jistině 

Dům čp. 197 A9 s pozemkem č.p. 750, zapsaný na LV č.1262 pro k.ú. Žižkov  (znalecký posudek  o ceně obvyklé ze dne 16. 8. 2016) 48 000 000,00 Kč

Cenné papíry cena k 31.12.2020

Generali 36 701 754,99

Amundi 24 282 915,22

Akcie Český fond Půdy Class A 23 346 845,45

Celkem 84 331 515,66

Výnosy k 31. 12. 2020 Celkem 153 329 364,60 Kč

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  217 074,49 Kč

Tržby vlastní činnost 1 285 277,44 Kč

Úroky 95 751,40 Kč

Kurzové zisky 442 638,10 Kč

Výnosy z prodeje cennýcch papírů 135 224 758,28 Kč

Přijaté příspěvky 16 063 864,89 Kč

Stav k 31. 12. 2020 na účtech 60 299 540,33 Kč

NÁKLADY NADACE OSF +  NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2020

Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky udělené v roce 2020  v Kč 3 844 644,00 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2020  v Eurech € 791 453,00

Z toho vyplacené nadační příspěvky 13 846 013,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 12 024 527,28 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 25 870 540,28 Kč

Nadační příspěvky  udělené v rámci programu Active Citizens Fund € 6 041 453,21

z toho vyplacené nadační příspěvky hrazené z účtu EFTA € 2 027 612,97

vratky nadačního příspěvku 195 984,61 Kč

Vlastní činnost Nadace OSF (realizace vlastních projektů ,rozvoj a péče o dárce )

PR a komunikace 375 869,20 Kč

Fundraising 896 080,64 Kč

OSH 18 000,00 Kč

Programy 14 208 256,09 Kč

Celkem vlastní projekty a rozvoj Nadace OSF 15 498 205,93 Kč

Správa Nadace OSF/backup office 

Spotřeba 39 890,96 Kč

Služby 476 672,85 Kč

Osobní náklady 1 183 635,41 Kč

Ostatní 57 320,43 Kč

Správa Nadace OSF/backup office  celkem 1 757 519,65 Kč

Náklady celkem 17 255 725,58 Kč

Náklady spojené s programy a provozem Nadace OSF  v roce 2020  +  vyplacené nadační příspěvky 43 126 265,86 Kč

Jiné náklady (prodej cenných papírů) 136 944 434,18 Kč

Ostatní náklady 47 708,62 Kč

Kurzové ztráty 503 799,84 Kč

Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků, které Nadace OSF udělila rozhodnutím správní 
rady a vyplatila v roce 2020, včetně vyplacených závazků z let předchozích. Kompletní účetní 
závěrka skládájící se z rozvahy , výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je součástí 
rozšířené verze výroční zprávy, která je k dispozici na stránkánkách www.osf.cz 
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ŽIVÁ DEMOKRACIE

Nadační příspěvky  udělené v Kč 2 072 294,00 Kč

Nadační příspěvky udělené v EUR € 791 453,00

Z toho vyplaceno 12 691 859,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 11 651 920,28 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 24 343 779,28 Kč

Programové náklady 9 934 462,50 Kč

Živá demokracie celkem 34 278 241,78 Kč

Náš stát, naše data 

Vyplacené nadační příspěvky 8 000,00 Kč

Programové náklady 1 756 956,76 Kč

z toho výhry v soutěži Společně otvíráme data 120 000,00 Kč

z toho výhry v soutěži Na stojáka 150 000,00 Kč

Celkové náklady 1 764 956,76 Kč

Novinářská cena 

Programové náklady 1 196 002,92 Kč

z toho odměny vítězům soutěžních kategorií 260 000,00 Kč

Celkové náklady 1 196 002,92 Kč

Knihovny jako průvodkyně 21.stoletím 

Programové náklady 46 870,03 Kč

Active Citizens Fund 

Vyplacené nadační příspěvky  (vyplaceny z účtu EFTA) € 2 027 612,97

Programové náklady 3 028 311,93 Kč

Posílení hodnot občanské společnosti
Programové náklady 879 431,99 Kč

Stronger Roots 
Vyplacené nadační příspěvky 24 053 479,28 Kč

Programové náklady 2 983 303,58 Kč

Celkové náklady 27 036 782,86 Kč

Nadační fond Hyundai
Vyplacené nadační příspěvky 257 300,00 Kč

Programové náklady 43 585,29 Kč

Celkové náklady 300 885,29 Kč

Mimořádný nadační příspěvek 
Vyplacený nadační příspěvek 25 000,00 Kč

Programové náklady 0,00 Kč

Celkové náklady 25 000,00 Kč+

PŘEHLED VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ  VČETNĚ NADAČNÍCH  PŘÍSPĚVKŮ
programové náklady zahrnují náklady spojené s realizací aktivit programu  

FÉROVÁ SPOLEČNOST společné vzdělávání ( platforma + stipendia)  + advokační förum + eduzměna )

Nadační příspěvky  udělené 1 772 350,00 Kč

Z toho vyplaceno 1 154 154,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 372 607,00 Kč

Celkem vyplacené nadační příspěvky 1 526 761,00 Kč

Programové náklady 4 273 793,59 Kč

Férová společnost celkem 5 800 554,59 Kč

Společné vzdělávání  

Celkem vyplacené nadační příspěvky 1 061 675,00 Kč

Programové náklady 1 530 440,05 Kč

Celkové náklady 2 592 115,05 Kč

Stipendia pro romské studenty  

Celkem vyplacené nadační příspěvky 465 086,00 Kč

Programové náklady 458 148,84 Kč

Celkové náklady 923 234,84 Kč

Stipendia pro středoškolské studenty  

Programové náklady 246 056,12 Kč

Eduzměna

Programové náklady 495 939,87 Kč

Advokační fórum 

Programové náklkady 1 423 208,71 Kč

Platforma pro  včasnou péči

Programové náklady 120 000,00 Kč
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ŽIVÁ DEMOKRACIE

Podpořené projekty  – Otevřené informace 

Dárce: Ysoft 

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka Vyplacená částka 

Jan Cibulka Spor o státní mapy 5 000,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 5 000,00 Kč 0,00 Kč

Vyplacené závazky 

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Vyplacená částka 

Institut prevence a řešení předlužení Aktualizace mapy předlužení 8 000,00 Kč

Celkem 8 000,00 Kč

Podpořené projekty – Stronger roots

Dárce:  Auxilium, Benevolentia

příjemce nadačníhopříspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka  v EUR Vyplacená částka* Vyplacené v EUR

INEX – Sdružení dobrovolných 
aktivit

INEX-SDA constituency development 29 935,00 € 459 420,50 Kč 17 900,00 €

Pražské matky, z. s. Walk the City 29 996,00 € 459 420,50 Kč 17 900,00 €

Rodina v centru, z.ú. Steady Foundation 29 930,00 € 459 420,50 Kč 17 900,00 €

Magdaléna, o.p.s. Malé kroky pro velké změny 28 973,00 € 459 420,50 Kč 17 900,00 €

PROTEBE live, z.s. Network  of Active Creativity 30 000,00 € 459 420,50 Kč 17 900,00 €

Centrum paliativní péče, z. ú. Closer 29 822,00 € 459 420,50 Kč 17 900,00 €

Hnutí Brontosaurus Stronger Roots pro Brontosaury 28 888,00 € 459 420,50 Kč 17 900,00 €

IQ Roma servis, z.s. IQRS –  Inovation, Quality, Respect, Strenght 29 085,00 € 459 420,50 Kč 17 900,00 €

Agentura pro rozvoj 
Broumovska, z.s.

Vstoupit do kláštera 27 590,00 € 459 391,50 Kč 17 900,00 €

Fokus Labe, z.ú. KAIROS 2020 29 332,00 € 459 391,50 Kč 17 900,00 €

Otevřeno, z. s. Building Constituency of Volunteers 29 739,00 € 462 009,00 Kč 17 900,00 €

ZO ČSOP Vlašim Engaging citizens of Podblanicko in adaptation to 
climate change

25 098,00 € 460 059,00 Kč 17 900,00 €

A Matematika Összeköt 
Egyesület

Reaching Out to Beneficiary Groups of 
Mathematics Connects Us Association 

30 000,00 € 457 561,00 Kč 17 900,00 €

Debreceni Regionális 
Közlekedési Egyesület 
(DERKE)

Mobility for all 24 220,00 € 457 561,00 Kč 17 900,00 €

Haver Informal Jewish 
Educational Foundation

Being present – Growth in visibility, otreach and 
support in the service of nonformal education

22 160,00 € 457 561,00 Kč 17 900,00 €

KórházSuli Alapítvány a Beteg 
Gyerekek Tanulásának 
Támogatásáért

If you say "the education of sick children", I say 
"KórházSuli"

29 890,00 € 457 561,00 Kč 17 900,00 €

Közélet Iskolája Alapítvány Democracy is not  a noun a verb 28 640,00 € 457 561,00 Kč 17 900,00 €

Lépjünk, hogy léphessenek! 
Közhasznú Egyesület (Step by 
Step! Association)

Campign to recognize and empower cares 29 538,00 € 457 561,00 Kč 17 900,00 €

Pecs CommunityFoundation Building Proactive Partners 30 000,00 € 457 561,00 Kč 17 900,00 €

SUHANJ! Foundation Building Constituency for SUHANJ! Foundation 28 888,00 € 457 561,00 Kč 17 900,00 €

Transparency International 
Hungary Foundation

Open Up! 30 000,00 € 457 561,00 Kč 17 900,00 €

Tudatos Vásárlók Közhasznú 
Egyesülete

Engagement for Sustainbility: the Unexpected 
Success of Sisyphus

29 760,00 € 457 561,00 Kč 17 900,00 €

Amnesty International 
Hungary

Constituency Building in Amnesty International 29 999,00 € 478 717,00 Kč 17 900,00 €

Uccu Roma Informal 
Educational Foundation

Uccu – Roma Zouth Empowerement 30 000,00 € 478 717,00 Kč 17 900,00 €

Člověk v tísni, o.p.s. Nový level 10 100,00 € 161 760,00 Kč 6 000,00 €

DEMAS – Asociace pro 
podporu demokracie a lidských 
práv

Posílení hodnotově orientované české zahraniční 
politiky 

10 000,00 € 161 760,00 Kč 6 000,00 €

Asociace organizací v oblasti 
vězeňství, z. s.

Sdíleníá vize pro trestní justici 13 200,00 € 215 680,00 Kč 8 000,00 €

Frank Bold Society Síť k ochraně demokracie 16 670,00 € 269 600,00 Kč 10 000,00 €

Charity Compass Foundation Ethical Fundraising Organizations corporate 
relations

20 000,00 € 323 520,00 Kč 12 000,00 €

Háttér Társaság Tackling Hate Crimes Locally 20 000,00 € 323 520,00 Kč 12 000,00 €

Hungarian Climate Alliance Expanding Hungarian Gree NGO Cooperation 10 000,00 € 161 760,00 Kč 6 000,00 €

CELKEM 791 453,00 € 12 666 859,00 Kč 489 600,00 €

PŘEHLED  NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 

Dárci: Open Society Foundations

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka Vyplacená částka

Spolu, z.s. PRES PREKAZKY – Podpora dětí se SVP 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč

Česká odborná společnost pro 
inkluzivní vzdělávání 

Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč

EDUin, o.p.s. Advokační a mediální záměry EDUinu 228 600,00 Kč 228 600,00 Kč

Eduin , o.p.s EDUzín.cz – online magazín o vzdělávání 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Fórum pro lidská práva, z. s. Právo na vzdělání: realita a možnosti strategické litigace 327 150,00 Kč 163 575,00 Kč

Celkem 1 255 750,00 Kč 992 175,00 Kč

Vyplacené závazky let předchozích

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Vyplacená částka 

Česká středoškolská unie Revoluce na střední 69 500,00 Kč

Celkem 69 500,00 Kč

Dárci: Jan Barta ,  Nadace Albatros,  Hobra – Školník, vlastní fundraisingová kampaň 

Stipendista Přijímací škola   Udělená částka Vyplacená částka

Adriana Trejtnarová Česká zemědělská univerzita  v Praze 62 700,00 Kč 16 000,00 Kč

Jiří Banda FSI VUT v  Brně 72 700,00 Kč 20 000,00 Kč

Petr Banda PEF Mendelova Univerzita v Brně 72 700,00 Kč 25 157,00 Kč

Lévayová Natálie Pedagogická fakulta Ostravská Univerzita 37 700,00 Kč 6 000,00 Kč

Robert Olah Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem 62 700,00 Kč 21 000,00 Kč

Roman Koky Ostravská Univerzita 82 700,00 Kč 41 576,00 Kč

Linda Jirásková Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 62 700,00 Kč 16 000,00 Kč

Antonín Štefan Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 62 700,00 Kč 16 246,00 Kč

Celkem 516 600,00 Kč 161 979,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích 

Stipendista Přijímací škola   Vyplacená  částka 

Antonín Štefan Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 29 000,00 Kč

Kristina Bihariová Pedagogická fakulta Masarykova univerzita v Brně 41 607,00 Kč

Martin Dudi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 22 000,00 Kč

Robert Olah Univerzita Jana Evangelisty Purchyně v Ústí nad Labem 12 000,00 Kč

Rozálie Rakašová Vysoká škola ekonomická v Praze 30 000,00 Kč

Roman Koky Ostravská univerzita 29 000,00 Kč

Denisa Maková Univerzita Karlova v Praze 46 000,00 Kč

Andrea Grundzová Univeruita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 17 900,00 Kč

Linda Jirásková Univeruita J.E.Purkyně v  Ústí nad Labem 41 600,00 Kč

Adriana Trejtnarová Česká zemědělská univerzita  v Praze 34 000,00 Kč

Celkem 303 107,00 Kč

Jméno studenta /studentky Přijímací škola 

Karolina Krokavcová Lancaster Country Day School, USA

Kateřina Kuthanová The Story Brook School, USA

František Uhlíř Western Reserve Academy, USA

Agáta Vahalová The Taft School, USA

Eliška Gartnerová Royal Masonic Shool, VB

Barbora Havrdová Durham School, VB

Barbora Novotná Harrogate Ladies´School, VB

Maxim Šimon Durham School, VB

Leontýna Žižlavská Lomond School, VB

Stipendium na pokrytí školného poskytují jednotlivé školy, náklady spojené s pobytem (cestovné, pojištění, kapesné apod)  hradí  rodiče studentů.



8 Výroční zpráva 2020 Výroční zpráva 2020 9

Active Citizens Fund  (ACF)
Nadační příspěvky poskytnuté v rámci ACF jsou vypláceny z účtu EFTA 

Dárce:   EFTA FMO – EEA Grants

ACF systémové granty 

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka Vyplacená částka

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. Usilujeme o férovou migrační politiku 227 932,10 € 56 983,03 €

NESEHNUTÍ WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství 248 260,03 € 62 065,01 €

Elpida, o.p.s. Mediální a digitální vzdělávání v menších městech a obcích skrze 
místní organizace a instituce

223 341,05 € 55 835,26 €

Amnesty International Česká republika, z.s. Jako fakt? 249 228,40 € 62 307,10 €

Naděje pro děti úplňku, z.s. Aliance pro individualizovanou podporu 250 000,00 € 62 500,00 €

Nadace Partnerství Koalice pro zdravou krajinu – prosazování systémové změny ke 
zvýšení odolnosti české krajiny vůči dopadům změny klimatu

249 817,30 € 62 454,33 €

In IUSTITIA, o.p.s. Právem proti předsudkům 217 978,41 € 54 494,60 €

Oživení, o. s. Ochrana whistleblowerů: aktuální výzva pro Českou republiku 250 000,00 € 62 500,00 €

Platforma pro sociální bydlení, z. s. Prosazování systémového řešení bytové nouze v ČR: komplexní 
legislativa založená na partnerství státu a obcí

249 475,34 € 62 368,84 €

Zelený kruh Měníme klima v legislativě pro naše obce a města 249 133,80 € 62 283,45 €

Asociace lesních mateřských škol Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě 188 889,89 € 47 222,22 €

CELKEM 2 604 056,32 € 651 013,84 €

ACF – Základní granty 

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka Vyplacená částka  

Zachraň jídlo, z.s. Darování jídla šetří klima 84 887,33 € 33 954,93 €

Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. Koalice pro krajinu 84 887,33 € 33 954,93 €

Hlídač státu, z.ú. K-index 70 000,00 € 28 000,00 €

proFem – centrum pro oběti domácího 
a sexuálního násilí, o. p. s.

Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí 76 334,61 € 30 533,84 €

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Za děti bez dluhů 84 616,87 € 33 846,75 €

Fórum 50 %, o.p.s. 100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti 12 800,16 € 5 120,06 €

ARNIKA-Program Toxické látky a odpady Odpady transparentně a bez korupce 84 188,03 € 33 675,21 €

NESEHNUTÍ Brno Zodpovědnost jako nedílná součást svobody/Responsibility as an 
integral part of freedom

85 000,00 € 34 000,00 €

Iuridicum Remedium, z. s. Digitální watchdog 84 693,08 € 33 877,23 €

Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. Společně a efektivně proti korupci 2020 – 2021 84 965,03 € 33 986,01 €

Konsent, z. s. Zkvalitnění sexuální výuky v ČR s cílem eliminace sexuálního 
genderově podmíněného násilí a kybernásilí

67 059,44 € 26 823,78 €

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA Demokracie – věc společná 84 974,32 € 33 989,73 €

RADKA z. s. Aktivně k občanství v Ústeckém kraji 41 499,11 € 16 599,64 €

Portus Prachatice, o.p.s Počítačoví domorodci versus přistěhovalci 57 031,86 € 22 812,74 €

Živá voda, z. s. Společně proti suchu 84 323,47 € 33 729,39 €

Rezekvítek, z. s. Pomáháme spolu mimo školu 83 527,58 € 33 411,03 €

Bieno z. s. Živé vnitrobloky – participace občanů a samosprávy 67 987,57 € 27 195,03 €

Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná 
společnost

Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském 
vzdělávání.

83 527,58 € 33 411,03 €

InBáze, z. s. "Demokracie mýma očima" – podpora tolerance k migrantům mezi 
mladými lidmi v České republice

52 225,41 € 20 890,16 €

Český svaz žen z.s. Společně proti šíření nenávisti a dezinformací 81 002,33 € 32 400,93 €

ARPOK, o.p.s. Aktivní občanství v globálních souvislostech 84 926,18 € 33 970,47 €

Člověk v tísni, o.p.s. ACP4C – Být občanem 56 181,04 € 22 472,42 €

KVAS o.s. Město jako prostor pro kreativní učení 74 499,61 € 29 799,84 €

Asociace debatních klubů, z.s. Rozvoj středoškolského debatního programu v České republice 84 304,58 € 33 721,83 €

Temporary Collective z.s. Mezi řádky – jak média někdy lžou 64 372,96 € 25 749,18 €

Prázdninová škola Lipnice, z. s. Prázdninovka buduje síť podporovatelů 53 421,48 € 21 368,59 €

Spolek A.K.N. Nové role komunitních nadací 41 071,87 € 16 428,75 €

Centrum inkluze o.p.s. Vedení – Spolupráce – Dopad 15 769,43 € 6 307,77 €

CEDR – komunitní spolek Sebeřídící CEDR 45 066,05 € 18 026,42 €

Středisko ekologické výchovy SEVER 
Horní Maršov, o.p.s.

Mladí pro klima 84 304,58 € 33 721,83 €

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. EKOŠKOLA a OCHRANA KLIMATU – Od individualismu k občanské 
participaci.

84 965,03 € 33 986,01 €

Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Hlídací pes Ústí nad Labem 85 000,00 € 34 000,00 €

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit Zvyšování kapacit INEX-SDA v hodnocení a komunikaci dopadu 
a práci s dobrovolníky

60 475,60 € 24 190,24 €

Nadace Neziskovky.cz NGO Excelence 70 329,47 € 28 131,79 €

"Plán B", z.s. Rozvíjejme se společně 30 264,18 € 12 105,67 €

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, 
z.s.

Posilováním kompetencí neziskových organizací k silné občanské 
společnosti

82 944,83 € 33 177,93 €

Centrum pro média, ekologii a demokracii, z. s. Reportérky: Ženy v první linii české žurnalistiky 36 519,04 € 14 607,62 €

Vyplacené závazky z let předchozích 

Dárce:  Auxilium, Benevolentia

Název podpořeného projektu Vyplacená částka* Vyplacené v EUR

NIOK  Foundation Stronger Roots 1 933 257,24 Kč € 71 044,00

Nadácia otvorenej spoločnosti Stronger Roots 7 502 519,96 Kč € 279 612,00

Glopolis o.p.s. Stronger Roots 1 729 082,88 Kč € 64 436,00

Schola Empirica, z.s. Stronger Roots 93 905,00 Kč € 3 500,00

ECPAT Austria Developing the Safeguarding Policy for Organizations Involved in teh 
Project Stronger Roots

127 855,20 Kč € 4 843,00

CELKEM 11 386 620,28 Kč € 423 435,00

Podpořené projekty Nadační fond Hyundai

Dárce: Nadační fond Hyundai

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka Vyplacená částka

ČSOP Salamandr Pestré Beskydy 200 000,00 Kč 0,00 Kč

Martin Opletal Začněme včelařit s dětmi 47 000,00 Kč 0,00 Kč

ZO ČSOP Nový Jičín Posílení biodiverzity 116 700,00 Kč 0,00 Kč

Společenské centrum Věžička Rybí Společně přírodou 20 900,00 Kč 0,00 Kč

Junák- český skaut Skautské centrum Trnávka 100 000,00 Kč 0,00 Kč

Adra  Podpora dětí s autismem a jejich rodin 99 200,00 Kč 0,00 Kč

MEDICA Třinec Dobrovolnictví v MEDICA Třinec 112 400,00 Kč 0,00 Kč

OS Počteníčko s babičkou Student v lese  82 000,00 Kč 0,00 Kč

Český svaz včelařů Voda pro naučnou zahradu 85 000,00 Kč 0,00 Kč

MENTAL CAFÉ  Tvořivé dílny pro všechny na TOmMístě 36 000,00 Kč 0,00 Kč

Adesse ecology Likvidujme černé skládky 40 000,00 Kč 0,00 Kč

Noc venku  Noc venku Ostrava 2021 36 200,00 Kč 0,00 Kč

Charita Jablunkov  Živá zahrada spojuje 143 500,00 Kč 0,00 Kč

FOR HELP AUTISMUS Poznej přírodu s naučnou stezkou 105 794,00 Kč 0,00 Kč

Krajina břidlice Šutrobraní aneb břidlice násspojuje 28 000,00 Kč 0,00 Kč

Slezská diakonie EXIT- dveře dokořán 133 000,00 Kč 0,00 Kč

Vlčovjané Oprava a vybavení Komunitního centra 136 500,00 Kč 0,00 Kč

Centrum pro rodinu Sluníčko Profesionalizace CPR Sluníčko 102 000,00 Kč 0,00 Kč

FOTOGO  Galerie díra oživí město 23 000,00 Kč 0,00 Kč

Moravian Budování turistické trasy 119 100,00 Kč 0,00 Kč

Alena Czyžová Živá krajina Podbeskydí 276 000,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 2 042 294,00 Kč 0,00 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Vyplacená částka 

Spolek Koliba Rok na salaši 50 000,00 Kč

ČSOP Salamandr Zvýšení pestrosti beskydských luk 50 000,00 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Štramberk Ekologická klubovna Sokola Štramberk 50 000,00 Kč

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou Stodola plná překvapení 72 300,00 Kč

Základní škola a mateřská škola Český 
Těšín Hrabina

Školní interaktivní učebna 35 000,00 Kč

Celkem 257 300,00 Kč

Mimořádný nadační příspěvek 

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka Vyplacená částka 

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov Broumovské diskuze: Hrdinství 
a odvaha 

25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

Celkem 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

Vratky grantu

Příjemce nadačního příspěvku 

Liga komunitních škol 131 709,00 Kč Společné vzdělávání 

Centrum socální pomoci 559,00 Kč nadační fond Hyundai

Spolek Koliba 50 530,00 Kč nadační fond Hyundai

Česká středoškolská unie, z. s. 13 186,61 Kč

Celkem 195 984,61 Kč
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Charita Svitavy Posílená Charita – Vyfič ze zajetých kolejí! 75 952,09 € 30 380,84 €

MY Litvínov, z.s. Tvorba komunity v sociálně vyloučené lokalitě Janov 55 593,01 € 22 237,20 €

Centrum pro komunitní práci západní Čechy Podpora participace v Plzni 75 757,58 € 30 303,03 €

ZO ČSOP VERONICA Aktivně a společně pro klima 82 556,33 € 33 022,53 €

Nesedím, sousedím z.s. Břevnovská spojka 79 448,33 € 31 779,33 €

Hříbátka, z.s. Společná cesta 8 000,00 € 3 200,00 €

ROMEA POZNEJ PRAVDU A ŠIŘ JI DÁL 41 892,00 € 16 756,80 €

NaZemi, z. s. Když práce nešlechtí 84 965,03 € 33 986,01 €

Nadace rozvoje občanské společnosti Profesionalizace neziskovek 73 827,58 € 29 531,03 €

Česká asociace streetwork, z.s. ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě. 85 000,00 € 34 000,00 €

ŽIVOT 90 Člověk na prvním místě – zlepšení služeb využitím metody Human- 
Centered Design

52 406,33 € 20 962,53 €

Spiralis, z.s. Měníme věci kolem nás 81 615,89 € 32 646,36 €

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. Rozvoj Organizace pro pomoc uprchlíkům 75 919,78 € 30 367,91 €

Komunitní osvětové společenství z. s. Komunitní osvětové společenství roste 51 781,86 € 20 712,74 €

Celkem 3 434 662,85 € 1 373 865,09 €

Fond  bilaterální spolupráce 

Příjemce nadačního příspěvku Název podpořeného projektu Udělená částka  Vyplacená částka  

EDUcentrum, z.ú. ACF days 393,00 € 393,00 €

Člověk v tísni, o.p.s. ACF days 356,00 € 356,00 €

Osvětová beseda Islandská inspiracepro vzdělávání dětí 1 593,04 € 1 593,04 €

EUTIS, o.p.s. ACF days 392,00 € 392,00 €

Celkem 2 734,04 € 2 734,04 €
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