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Čeho jste nám pomohli
dosáhnout 



Vážení a milí partneři,

spolu s širokou komunitou #GeneraceOSF jsme v plné síle oslavili
30.narozeniny Nadace OSF. Jsme zralou organizací, která během své existence
investovala 2,2 miliardy  korun  do nastartování  nových společenských témat
a podpořila více než 10 tisíc organizací občanské společnosti nejen v České
republice. Ty jsou důležitým mostem mezi lidmi a státem a nezbytnou součástí
demokracie.
Část naší práce financujeme z výnosů nadačního kapitálu, který se snažíme
neustále zvyšovat, aby Nadace OSF mohla fungovat trvale a stabilně. Většinu
projektů ale můžeme dělat jen díky vám – našim partnerům a
podporovatelům. 
Každou korunu, kterou jste nám darovali, jsme znásobili odbornou prací
nadačního týmu a investovali do lidí v České republice, aby mohli svobodně         
a sebevědomě žít.

Ze srdce vám za to děkuji, vážíme si vaší podpory a důvěry.

Bude mi ctí, pokud nám zachováte přízeň i nadále,

Martina Břeňová
& Tým Nadace OSF



V roce 2022 Nadace OSF
společně s vámi oslavila
30 let své existence -
děkujeme!

30 let
#GeneraceOSF

350 partnerů, přátel a kolegů Nadace
OSF oslavilo koncem října v Pražské
tržnici naše 30. výročí 
propojovat a pracovat s komunitami
kolem Nadace OSF nám v týmu nadace
nově pomáhá komunitní manažerka
první setkání jsme uspořádali pro
komunitu dárců ve Werichově vile a
zahájili tím novou tradici 
jak a s kým 30 let proměňujeme naši
společnost si můžete přečíst zde

https://generace.osf.cz/


Pro tento klíčový program
se nám podařilo získat
významné financování od
Evropské komise, tedy v
následujících 3 letech
investujeme 60 milionů
korun do rozvoje
občanské společnosti v
Česku, na Slovensku a v
Maďarsku!

Úspěchy programu 2019 - 2022

35 organizací a 9 platforem získalo grant a expertní podporu 
25 organizací zorganizovalo úspěšné crowdfundingové kampaně

4,7krát více individuálních dárců
2,7krát více peněz z darů 
o 25 % vyšší spokojenost s tím, jak oslovují své cílové skupiny 
Více výsledků tady

Podpořené organizace získaly: 

Program pomáhá organizacím
občanské společnosti budovat
silnější komunity příznivců, a tím
posiluje jejich odolnost, stabilitu 
a přispívá k většímu propojení se
společností.

Stronger Roots

https://osf.cz/programy/ziva-demokracie/nenapadny-puvab-demokracie/stronger-roots/


Active
Citizens
Fund

Cílem programu je posílení občanské
společnosti, aktivního občanství a
zmocnění znevýhodněných skupin.
Program realizujeme v rámci Fondů EHP
a Norska. 

75 základních grantů v hodnotě: 5.115.511 Euro
35 akčních grantů v hodnotě: 98.338 Euro

V roce 2022 rozděleno

Příběhy odvahy našich grantistů najdete zde #sodvahou

https://eeagrants.org/
https://eeagrants.org/
https://www.activecitizensfund.cz/s-odvahou/


Spolupracujeme s
knihovníky a knihovnicemi
napříč celou Českou
republikou, společně
rozvíjíme mediální
vzdělávání a kritické
myšlení u školáků,
dospělých i seniorů.

Vzděláváme knihovníky, finančně
podporujeme, síťujeme,
inspirujeme a propojujeme
hybatele pozitivních změň.

Knihovny jako
průvodkyně
21. stoletím

Hlavní úspěchy programu
téma mediálního vzdělávání jsme prosadili jako hlavní téma v
knihovnách v ČR po dobu dalších 2 let 
finančně jsme podpořili 40 knihoven, vyškolili jsme 11 tzv. učících
knihovníků v rámci 2letého Cyklu mediální vzdělávání, vzniklo 10
metodik
7 knihovnám jsme ve spolupráci s Českou spořitelnou udělili
ocenění Bibliotheca inspirans
podporujeme knihovny také v jejich roli komunitních a integračních
center pro nově příchozí z Ukrajiny v rámci grantové výzvy Neformální
vzdělávání v knihovnách 2022

Více o mediálním vzdělávání v knihovnách zde.

https://osf.cz/2022/09/15/oceneni-bibliotheca-inspirans-letos-ziskalo-7-knihoven-napric-ceskem-za-originalni-zpusoby-medialniho-vzdelavani/
https://osf.cz/2022/09/12/rozumet-si-navzajem-%e2%81%a0-v-ceskych-i-ukrajinskych-knihovnach-to-jde/
https://osf.cz/2022/09/12/rozumet-si-navzajem-%e2%81%a0-v-ceskych-i-ukrajinskych-knihovnach-to-jde/
https://osf.cz/2022/12/15/od-malych-po-velke-nadace-osf-opet-financne-podporila-rozvoj-knihoven/
https://osf.cz/2022/12/19/ondrej-hudecek-medialniho-vzdelavani-se-boji-i-mnozi-ucitele-hledaji-proto-podporu-v-knihovnach/


Rodiče dětí se zdravotním
znevýhodněním
vylobbovali 105 mil. Kč
navíc do rozpočtu na
sociální služby Prahy - to
je jen jeden z mnoha
úspěchů Advokačního
fóra!

Hlavní úspěchy projektu
konzultujeme - rekordních 856 hodin konzultací pro 47 kampaní
v prosinci skončila dvouletá Advokační akademie nadačního fondu
Abakus, která pomohla prosadit některé zásadní změny zlepšující život
rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním např. otevření první
odlehčovací služby v Praze
vzděláváme i přes  hranice - 4denní  workshop pro  lidi ze zemí PL, SK
a HU nebo  workshop  pro  60  lidí ze  střední, východní a  jižní  Evropy
v Oslu, týdenní letní škola občanské iniciativy

Které další konkrétní změny se podařilo díky Advokačnímu fóru prosadit, 
 si přečtěte zde

Unikátní program, v němž učíme
organizace metody advokační 
práce a lobbingu. Organizace jsou 
díky němu schopné efektivněji 
prosazovat konkrétní systémové 
změny.

Advokační
fórum

https://osf.cz/2022/12/13/novela-zakona-otevreni-nove-sluzby-zmena-praxe-ci-pristupu-lidi-to-jsou-vysledky-dvoulete-advokacni-akademie-nadacniho-fondu-abakus/
https://osf.cz/2022/04/13/rozhovor-pece-bez-prekazek/
https://osf.cz/2022/05/24/advokacni-forum-nadace-osf-je-hrdym-partnerem-letosniho-rocniku-skoly-obcanske-iniciativy/
https://osf.cz/2022/12/13/novela-zakona-otevreni-nove-sluzby-zmena-praxe-ci-pristupu-lidi-to-jsou-vysledky-dvoulete-advokacni-akademie-nadacniho-fondu-abakus/


Po 10 letech završujeme
agendu otevřených dat a
otevíráme novou kapitolu
digitální inkluze.

Hlavní úspěchy projektu
Civic Tech Open 2022 – 6. ročník konference k digitalizaci státní
správy, téma roku: DIGITÁLNÍ INKLUZE
Open Data Expo 2022 – 7. bilanční ročník největšího mezinárodního
veletrhu otevřených dat v ČR, téma roku: 10 let otevírání dat v ČR –
co se (ne)podařilo
Advokační práce – pravidelná setkávání s Kabinetem místopředsedy
vlády pro digitalizaci – prosazování priorit za platformu
Společně.digitálně, ale i prioritních služeb vzešlých ze spolupráce s 2.
ekonomickou transformací 

Náš stát,
naše data

https://osf.cz/2022/06/22/civic-tech-open-2022-nastartoval-spolupraci-na-digitalni-transformaci-ceska/
https://osf.cz/open-data-expo-2022/
https://spolecneadigitalne.cz/
https://druhaekonomickatransformace.cz/
https://druhaekonomickatransformace.cz/


Ročník 2021 v číslech
654 přihlášených příspěvků ve 14ti kategoriích
Cenu Karla Havlíčka Borovského získal Robert Čásenský
Novinářskou křepelku převzal Vojtěch Boháč (Voxpot) 
Kompletní seznam vítězů a další informace z večera zde.
slavnostní vyhlášení proběhlo 23. června 2022 s účastí 200 návštěvníků

Přímý přenos ze slavnostního vyhlášení - záznam zde

Oceňujeme kvalitní nezávislou
žurnalistiku. Přinášíme trendy
ze zahraničí a svým dílem
přispíváme k debatě o tom,
jak by poctivá žurnalistika
měla vypadat. 

Novinářská
cena

https://osf.cz/2022/06/23/novinarska-cena-2021-zna-sve-viteze/
https://www.youtube.com/watch?v=6ewRm4XRTBA


Práce s dětmi ve věku 0-7
let a jejich rodinami ze
socio-kulturně
znevýhodněného prostředí
má zásadní efekt na další
vzdělanostní trajektorii
těchto dětí. 

Hlavní úspěchy za období 2020 - 2022

51 členských organizací je zapojených do Platformy
13 projektů bylo finančně podpořeno 
Platforma je partnerem státu - velký posun u MŠMT či České školní
inspekce, kteří vnímají Platformu jako partnera s praktickými
zkušenostmi z terénu přinašejícího cenné postřehy
Podařilo se posílit vztahy mezi organizacemi - intenzivně spolupracují, 
 vyměňují si zkušenosti, metodiky a poskytují si navzájem stáže

Spojením sil jednotlivých lokálních
organizací zabývajících se včasnou
péčí jsme schopni prosazovat
systémové změny na celostátní
úrovni. Platforma již dospěla do
stádia, kdy připravujeme její plné
osamostatnění. 

Platforma pro
včasnou péči



Bezprostředně po
vypuknutí konfliktu na
Ukrajině jsme zorganizovali
sbírku pro organizaci Blago
v Užgorodě, která
poskytovala bezpečný azyl
dětem a jejich rodinám z
válkou nejhůře postižených
oblastí Ukrajiny

Jak sbírka pomohla
téměř 400 tisíc korun se podařilo vybrat za 4 měsíce sbírky
na Darujme.cz 
prostředky byly použity na jídlo, léky, hygienické pomůcky,
zajištění zdravotní péče pro uprchlíky, vybavení nově
vzniklého azylového prostoru (např. postele a přikrývky),
hrazení nájmu a energií, údržbu prostor a práci s dětmi,
jejich vzdělávání a pomůcky pro ně

Více o sbírce se dozvíte zde

Organizace Blago je koordinována
sítí odborníků a organizací
věnujících se práci s romskými
dětmi, rodinami a komunitami
stejně jako naše Platforma pro
včasnou péči. Proto jsme se
rozhodli podpořit právě ji.

Ukrajinská
sbírka

https://osf.cz/2022/03/25/penize-z-nasi-sbirky-jiz-pomahaji-romskym-detem-a-rodinam-v-uzhorode-dalsi-jsou-vsak-stale-nutne-potreba/
http://bfblago.inf.ua/en/


Kontakt pro dárce 

marie.cermakova@osf.cz
+420 732 600 544

www.osf.cz

Děkujeme, že s námi měníte
k lepšímu naši společnost.
Zůstaňte s námi!

#GeneraceOSF


