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V Nadaci Vodafone věříme, že technologie pomáhají
řešit společenské problémy či znevýhodnění. Každým
rokem nám lidé, organizace a komunity, se kterými
spolupracujeme, dokazují, že lze přijít s novými
způsoby, jak znevýhodněným zkvalitnit jejich životy, 
a tím zlepšovat společnost jako celek. Je k tomu ale
potřeba jistá dávka odvahy a nemálo práce a úsilí. Jsme
proto rádi, že jsme i v roce 2017/2018 mohli podpořit
desítky odvážných a pracovitých lidí, kteří svými
projekty ovlivnili životy tisíců lidí nejen v České
republice, ale i v zahraničí (aplikace Záchranka od jara
2018 funguje i v Rakousku).

Rok 2017/2018 byl pro Nadaci Vodafone průlomovým
i v jiném smyslu. Poprvé se sama stala grantistou. Díky
Operačnímu programu Zaměstnanost bude v letech
2017 až 2020 Laboratoř Nadace Vodafone, náš
dlouholetý inkubační a akcelerační program,
spolunancován z evropských zdrojů. To znamenalo
zásadní změny v programu, ať už v zaměření, délce
nebo rozsahu vzdělávací části a nanční podpory. Co
zůstalo, je důraz na technologie.

Aplikace Záchranka za rok téměř zdvojnásobila počet
registrovaných uživatelů, integrovala napojení na
Horskou službu ČR a pro zdravotníky i veřejnost se
stává osvědčeným nástrojem, který zachraňuje životy.
Hackeři z ostravské Labky Hackerspace pokračovali 
s vývojem sítě čidel napojených na nejmodernější

mobilní síť pro internet věcí, které využívají pro
monitoring znečištění ovzduší. A už tradičně – popáté
– jsme podpořili INSPO, největší konferenci
technologických, komunikačních a IT řešení pro osoby
se speciálními potřebami.

A zatímco mladí grantisté programu Vpohybu,
uzavřeného v předchozím roce, dokončovali své
veřejně prospěšné projekty, profesionálové v programu
Rok jinak pomáhali svými zkušenostmi neziskovkám se
dál rozvíjet. 

Za zmínku stojí i zapojení zaměstnanců Vodafonu.
Počet hodin, které věnovali dobrovolnictví, byl v roce
2017/2018 rekordní. Povedlo se nám taky uspořádat
největší sbírku v nadační historii v rámci Giving Tuesday
na podporu projektu CF Hero - aplikace pro dospívající
pacienty s cystickou brózou. 

Naším dlouhodobým posláním je podporovat využití
technologií pro dobro společnosti a těší nás, že
takových projektů a nadšených lidí je čím dál víc. 
Grantistům děkujeme za jejich nasazení a všem vám za
zájem a podporu aktivit Nadace Vodafone.

Richard Stonavský
Předseda správní rady Nadace Vodafone

Milí přátelé
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Nadace Vodafone Česká republika

Posláním Nadace Vodafone je dlouhodobě
vytvářet ekosystém společenských a sociálních
inovací a změn, které využívají technologie ke
zkvalitňování života lidí v České republice, zlepšují
veřejný prostor a strategicky propojují osoby 
a komunity k veřejnému prospěchu. Věříme, že
technologické možnosti, know-how a zapojení
zaměstnanců společnosti Vodafone mají pozitivní
dopad na vývoj naší společnosti.

Poslání
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Hlavní cíle

Zvyšovat inovační potenciál organizací, 
jež usilují o společenskou a sociální změnu 
prostřednictvím moderních informačních 
a komunikačních technologií Zpřístupňovat mobilní 

technologie lidem 
a komunitám, které 
z nich mají užitek

Posilovat angažovanost 
mladých lidí v řešení 
naléhavých společenských 
problémů novým způsobem

Propojovat byznys a neziskový sektor či sociální podniky 
na poli expertního dobrovolnictví a tím zvyšovat kapacity 
neziskového sektoru a sociálních podniků v ČR

Podporovat osobní 
zapojení zaměstnanců 
Vodafone ČR v místních 
komunitách
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Zdeněk Martinec     předseda 
(ředitel nančního plánování, Vodafone ČR) do 26. 1. 2018, 
od tohoto data člen (ředitel nancí, Centropol)

Richard Stonavský     člen 
(ředitel regulace a vnějších záležitostí, Vodafone ČR) do 26.1.2018, 
od tohoto data zvolen předsedou správní rady

Adriana Dergam     místopředsedkyně 
(ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání, 
Vodafone ČR) 

Matěj Novák     člen
(ředitel CPEx, zakladatel Radost 3.0) 

Veronika Ivanović     člen
(viceprezidentka pro lidské zdroje a správu majetku, 
Vodafone ČR) 

Správní rada a revizor Nadace Vodafone 2017/2018 Fiskální rok 1. dubna 2017 – 31.

Lucie Andreisová 
vedoucí řízení podnikatelských rizik, 
Vodafone ČR (od 1. 1. 2017 do 3. 5. 2017) 

Revizor Nadace Vodafone

Hana Pati 
manažerka Compliance, Vodafone ČR (od 3. 5. 2017) 
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Výkonný tým Nadace Vodafone

Michaela Rázgová      
manažerka programů Nadace a Senior CSR Specialist 
ve Vodafone ČR (do 30. 7. 2017) 

Gabriela Drastichová      
manažerka programů Nadace a Senior CSR Lead 
ve Vodafone ČR (do 30. 7. 2017)

Jolana Hájková      
manažerka programů Nadace a  Sustainability Specialist
ve Vodafone ČR (od 1. 8. 2017)

Jan Fencl     
manažer programů Nadace a Senior Sustainability Lead  
ve Vodafone ČR (od 15. 8. 2017) 

Jan Bízik  
manažer projektu Laboratoř 2.0
(od 1. 5. 2017)



Programy 
Nadace Vodafone 
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Do Laboratoře se mohou se svými projekty
hlásit nestátní neziskové organizace, sociální
podnikatelé a nově i jednotlivci či neformální
týmy, kteří splňují podmínky. Během
9měsíčního intenzivního programu jim zkušení
mentoři a školitelé pomohou s nančním 
i projektovým plánem, testováním produktu 
i jeho uvedením na trh. Samozřejmostí je 
i prezentace investorům. Cílem Nadace
Vodafone je, aby na konci programu každý tým
vytvořil produkt pro minimálně 1000 koncových
uživatelů, kteří z inovačního řešení mají nebo
budou mít přímý a doložitelný užitek.

Programy Nadace Vodafone 

Laboratoř Nadace Vodafone Hub Innovation Úspěšné projekty Laboratoře Nadace Vodafone StartupYard iCollege VŠEM Odborní mentoři

Laboratoř Nadace Vodafone 2.0 je inkubační a akcelerační program, který sociálním projektům, propojujícím 
inovace s technologiemi, pomáhá růst a rozvíjet se, čímž zvyšuje jejich potenciál a celkový dopad na společnost. 

Laboratoří Nadace Vodafone dosud prošlo  39 projektů, z toho
40 %  stále funguje a 3 dokonce expandovaly za hranice Česka.

Partnerem 4. ročníku Laboratoře, který byl ukončen v roce 2016/2017, byl Hub Innovation, spolek. 

Od roku 2017 do roku 2020 je činnost Nadace Vodafone spolunancována z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci 
kterého jí byl udělen grant na realizaci projektu „Laboratoř Nadace Vodafone 2.0“ ve výzvě č. 124, registrační číslo projektu
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006472.

Nadace Vodafone tak v letech 2017 až 2020 uskuteční celkem 3 po sobě jdoucí ročníky, tedy 5. – 7. ročník Laboratoře Nadace
Vodafone. Partnery jsou StartupYard, iCollege, Centrum ekonomických studií VŠEM a široká platforma odborných mentorů.

https://www.laboratornadacevodafone.cz/jak-se-zapojit/
https://www.laboratornadacevodafone.cz/jak-se-zapojit/
https://www.hubpraha.cz/
https://startupyard.com/
http://www.icollege.cz/
https://www.vsem.cz/
https://www.laboratornadacevodafone.cz/o-nas/
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Laboratoř Nadace Vodafone 2016/2017 – 4. ročník laboratornadacevodafone.cz

Čtvrtý ročník startupového programu byl uzavřen 5. dubna 2017, kdy se v Impact Hub Praha
konal Den D, kterého se zúčastnilo pět nálových týmů. Hlavní cenu Laboratoře Nadace
Vodafone si odnesl projekt CF HERO.  Pro další rozvoj získal 350 000 Kč.

Jak hodnotí Laboratoř zapojené týmy a jejich mentoři?  

Laboratoř Nadace Vodafone

POŘADÍ PROJEKTŮ  CF HERO Afatický slovník  iPatronka
Záchranka 

tlačítko pomoci
Alice help

Impact Hub Praha Den D CF HERO

 1 296 949 Kč     (smluvně přidělené nadační příspěvky 2015/2016)

    696 949 Kč     (nadační příspěvky proplacené v 2015/2016)

    530 000 Kč     (nadační příspěvky proplacené v 2016/2017)

       70 000 Kč     (nadační příspěvky proplacené v 2017/2018)

https://www.hubpraha.cz/
https://www.nadacevodafone.cz/novinky/4.-rocnik-laboratore-nadace-vodafone-zna-sveho-viteze.html
https://www.facebook.com/CFHeroApp/
https://www.youtube.com/watch?v=58_XV4n34i8
https://www.facebook.com/CFHeroApp/
https://www.facebook.com/afaticky.slovnik
https://www.facebook.com/alicehelpcom/
https://www.zachrankaapp.cz/
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CF Hero

Inovativní způsob péče o mladé pacienty s nevyléčitelnou cystickou
brózou, kteří pro oddálení progrese nemoci musejí respektovat
náročný léčebný režim. Období dospívání je ale na jeho dodržování
nejnáročnější. Tato aplikace pro chytré telefony ho proto dospívajícím
nemocným hravou formou pomůže zvládat, propojí je s komunitou
ostatních pacientů a lékařům poskytne důležité informace 
o zdravotním stavu jejich svěřenců. S cystickou brózou v Česku bojuje
asi 600 pacientů. Díky chystaným lokalizacím, které aplikaci přeloží,
může pomáhat i za českými hranicemi. CF Hero Nadace Vodafone
podpořila i programem Rok jinak a sbírkou Giving Tuesday.

Reportáž o CF HERO 

Cystická fibróza 

Laboratoř Nadace Vodafone

http://cfhero.org/cs/
https://www.facebook.com/CFHeroApp/videos/1758301280870460/
https://klubcf.cz/co-je-cysticka-fibroza/co-je-cysticka-fibroza.html
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„Laboratoř Nadace Vodafone 2.0“  2017/2018 – 5. ročník laboratornadacevodafone.cz

Pátý ročník (a dva následující) je spolunancován z Operačního programu 
Zaměstnanost. S tím Laboratoř Nadace Vodafone prošla několika změnami: 

• Prodloužila se na 9 měsíců

• Přejmenovala se na Laboratoř Nadace Vodafone 2.0

• Rozšířila se o fázi skautingu a inkubace

• Pomáhá týmům i ve fázi růstu a s hledáním investorů

Laboratoř Nadace Vodafone

Konancování Laboratoře 2.0 z prostředků Nadace Vodafone 1 500 000 Kč v roce 2017/2018:

750 000 Kč Nadační příspěvky proplacené týmům v akceleraci 5. ročníku 2017/2018

750 000 Kč Náklady na podpůrné aktivity 

17 372 985 Kč     (celková výše dotačního příspěvku na projekt 2017/2020 )

   5 569 079 Kč    (vyplaceno z celkové dotační částky v roce 2017/2018)

   3 556 145 Kč    (vyčerpané náklady projektu v roce 2017/2018)

https://www.laboratornadacevodafone.cz/
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Migrantům

Samoživitelkám

Máte nápad, který pomůže?Lidem bez 
domova

Propuštěným 
vězňům

Menšinám
Lidem se 

speciálními 
potřebami

Romům

Zkušené mentory Kontakt s investory Peníze Vstup na trh

     

 
  

 

Od nás dostanete

Sociální inovace + technologie = 150 000,- pro váš projekt 

Laboratoř Nadace Vodafone

Cíle nové Laboratoře a její úspěchy představuje video 

Výzva pro přihlášení nových projektů 

Celkem do Laboratoře Nadace Vodafone 2.0 dorazilo téměř 60
přihlášek s nápady na technologické sociální inovace. Všechny
prošly odbornou porotou, která vybrala do inkubace 16 týmů.
Ty odpovídaly zaměření projektu tak, jak byl schválen MPSV ČR.

https://www.youtube.com/watch?v=uDrP5pdoHCo&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=yss3TrQfUk0
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Laboratoř Nadace Vodafone

Tým                                              Zaměření projektu

Adiktologie                              Aplikace pro odvykání kouření

Age management                Zapojení seniorů do práce, management pracovních kompetencí

Asistent pedagoga               Portál pro asistenty pedagoga

Blapp                                           Překlad znakového jazyka do češtiny

Bridge academy                    Propojování studentů se zaměstnavateli

Deaf Travel                               Cestovní aplikace pro neslyšící

Dětská obezita                       Řešení dětské obezity

Digi škola                                  Platforma pro IT vzdělávání žen nad 50 let

Echo                                             Aplikace pro pátrání po pohřešovaných osobách

Improveo                                   Aplikace pro komunitní řešení problémů

Institut úspěchu                   Platforma pro digitální vzdělávání žen

Kreativa                                     Aplikace pro posílení kreativních schopností a osobní motivace 

Mediace                                     Technologické řešení podpory mediační služby

Poradenský kabinet             Komunitní platforma pro sdružování žen a výměnu informací - mobilizace a využití potenciálu

Star Help                                   Platforma pro fundraising s využitím akcí se zapojením celebrit

Singslate                                   Aplikace pro tlumočení neslyšících

Jako inkubační a akcelerační program se Laboratoř
Nadace Vodafone už podruhé účastnila celoevropské
iniciativy Startup Europe Week. V rámci tohoto týdne
uspořádala 8. března talkshow Startupy bez hranic
(tlumočenou do znakového jazyka).

Startup Europe Week

Talkshow Startupy bez hranic

Video pozvánka ve znakovém jazyce.

Během talkshow bylo vyhlášeno 5 nejúspěšnějších
týmů, které pokračovaly do akcelerace. Od Nadace
Vodafone navíc dostaly nanční příspěvek 150 000 Kč.
Podporu a další asistenci získaly ale i týmy, které
nepostoupily. 

5 nejúspěšnějších týmů

http://startupeuropeweek.eu/
https://www.nadacevodafone.cz/novinky/vyhlaseni-nadejnych-projektu-v-socialnich-inovacich.html
https://www.youtube.com/watch?v=bacdeEdSPUE
https://www.laboratornadacevodafone.cz/projekty.html
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Laboratoř Nadace Vodafone

Inkubace Akcelerace

AdiQuit          Deaf Travel          Dětská obezita          Echo          Signslate

AdiQuit  

Mobilní aplikace, která promění telefon v osobního terapeuta na odvykání kouření. Těm,
kteří se rozhodnou s cigaretou skončit, pomáhá 24 hodin denně. Za jejím vývojem stojí tým
odborníků na léčbu závislostí, a tak know-how vychází z lékařských postupů. V porovnání 
s odvykáním bez odborné pomoci je úspěšnost AdiQuit více než 6x vyšší.

Proč projekt podporujeme

AdiQuit v médiích

https://www.nadacevodafone.cz/novinky/chytry-telefon-pomuze-s-odvykanim-koureni.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/547363/nezdolna-chut-na-cigaretu-minulosti-aplikace-ma-pomahat-pri-odvykani-24-hodin-denne.html
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Laboratoř Nadace Vodafone

Deaf Travel   

Památky mají bezbariérové vstupy, audio průvodce nebo průvodce v Braillově písmu. Na
neslyšící se ale zapomíná. Na světě jich je přitom 70 milionů. Tým Deaf Travel jim chce pomocí
videí ve znakovém jazyce přístup k informacím zajistit a cestování po celém světě ulehčit.

Video průvodce na Staroměstském náměstí

Deaf Travel v online médiích a v Událostech České televize

Dětská obezita    

Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o dětské obezitě a nabídnout řešení
odpovídající moderní době. Tým odborníků, včetně zkušeného pediatrického
obezitologa, pracuje na aplikaci, která pomůže změnit chování dětí a zavést
správné stravovací návyky. To vše hravou formou pomocí avatara, kterého budou
děti krmit „fotkami“ svých jídel. Podle toho uvidí, jak prospívá on, a tedy i ony
samy. Obézním dětem a dietologům navíc nahradí nutné vyplňování nutričních
formulářů a zefektivní komunikaci.

https://www.youtube.com/watch?v=qJ2ebY-hRjQ
http://www.forbes.cz/pruvodce-beze-slov-cesi-stavi-prvni-cestovatelskou-platformu-pro-neslysici/
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Laboratoř Nadace Vodafone
Signslate   

Nedostatek tlumočníků do znakového jazyka se snaží vyřešit tým Signslate. Vyvíjí
platformu, která neslyšícím v případě potřeby nabídne kontaktovat tlumočníka a požádat
o překlad. Ideální pro nepředvídatelné situace – například v lékárně, na policii, na poště
atd. Studenti tlumočením do znakového jazyka díky aplikaci nasbírají cenné zkušenosti. 

Signslate v médiích

Echo  

V Česku policie každoročně pátrá po 10 až 15 nezletilých, kteří jsou v přímém ohrožení
života či zdraví. Tým aplikace Echo přichází s řešením, které urychlí přenos informací 
o hledaném chlapci či dívce a zapojí tak do pátrání širokou veřejnost již od prvních hodin
po zmizení. Aplikace vzniká ve spolupráci s Policií ČR a Ministerstvem vnitra.

Proč projekt podporujeme Echo v médiích 

https://tyinternety.cz/startupy/jak-funguji-signslate-a-deaf-travel-ceske-startupy-pro-neslysici/
https://www.nadacevodafone.cz/novinky/nadeje-pro-pohresovane-deti-aplikace,-ktera-do-patrani-zapoji-sirsi-verejnost.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2551558-dite-v-ohrozeni-bude-nove-i-v-mobilech-aplikace-ma-do-hledani-zapojit-co-nejvice-lidi
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Technologie dnes dovedou v mnoha
ohledech zjednodušit život. Proto
grantovým programem podporujeme
sociální inovace, které ke zlepšení
fungování společnosti využívají
informační a komunikační technologie,
data, sítě, internet věcí a mobilní či
internetové aplikace.

O grant mohou žádat neziskové organizace 
a sociální podniky, které tato nová opakovaně
využitelná řešení vytvářejí nebo přebírají ze
zahraničí a adaptují na naše podmínky tak, 
aby byla udržitelná a měla dopad na 
tisíce uživatelů. 

Grantová výzva 
Technologie pro
společnost 
v roce 2017/2018
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Záchranka

Aplikace Záchranka, která vznikla ze studentského projektu, si stále více upevňuje své místo ve společnosti. Hlásí se k ní 
a propagují ji sami zdravotníci i policisti. Pomáhá při práci i jim. Stisknutím jediného tlačítka aplikace odešle záchranné
zdravotnické službě GPS polohu a následně začne vytáčet linku 155. Dispečink už v tu chvíli vidí na mapě, kde se dotyčný
nachází. Sami záchranáři o tom mluví jako o největší revoluci od vzniku linky 155. 

Za dva roky fungování aplikace zdvojnásobila počet stažení. Ve svých telefonech ji má k jaru 2018 už přes 650 000 lidí. 
Denně se přes aplikaci Záchranka uskuteční asi 40 nouzových volání. 

Aplikace nabízí i řadu doplňkových funkcí: stále se rozšiřující databázi debrilátorů AED, seznam pohotovostí či lékáren 
včetně otvíracích dob, interaktivní návod na první pomoc.  

Jak se aplikace používá v praxi, si v září 2017 vyzkoušeli sami novináři 

Co všechno Záchranka umí

Grantová výzva Technologie pro společnost 
v roce 2017/2018  – Dlouhodobé projekty

ZÁCHRANKA
Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby 
a Horské služby

http://www.forbes.cz/z-bakalarky-mezinarodni-projekt-cech-ktery-svou-aplikaci-zachranuje-zivoty/
https://www.facebook.com/ZZSPraha/videos/1675339102579654/UzpfSTQ5MDIwNDQ4NjA0OjEwMTU2MzUwNTE0MjEzNjA1/
https://www.facebook.com/zachrankaapp/videos/1500704856675240/
https://www.youtube.com/watch?v=Dg3m0PjuPPQ
https://www.youtube.com/watch?v=XCbuT7sbYE0
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Od ledna 2018 se navíc aplikace propojila s Horskou službou
ČR. Nouzovou zprávu s GPS souřadnicemi tak v případě
stisknutí tlačítka získají paralelně jak Zdravotnická
záchranná služba, tak i Horská služba, která terén zná 
a u zraněného může být dřív. Se zdravotnickou službou pak
koordinuje případnou další pomoc. 

Propojení ocení lyžaři na sjezdovkách              i běžkaři 

Co přinese spojení s Horskou službou

Konec zimy ukázal, že Záchranka na horách pomáhala 

Reportáž České televize  

Záchranka se rozrůstala i skrze program Rok jinak, kdy se 
k týmu na 12 měsíců připojila Pavlína Zemanová,
odbornice na technologii internetu věcí (z anglického
Internet of Things – IoT), aby pomohla s realizací tzv.
chytrého náramku, který by sloužil pro použití aplikace
Záchranka bez nutnosti vlastnit chytrý telefon.

Grantová výzva Technologie pro společnost v roce 2017/2018

https://www.youtube.com/watch?v=R3hhvHKRm7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ePFCmIbYiI8
https://www.youtube.com/watch?v=W6rMrYcnZqI
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000100331/obsah/634317-aplikace-zachranka-i-na-horach
http://www.nadacevodafone.cz/programy/rok-jinak/podporene-projekty/rok-jinak-pavlinazemanova.html
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Grantová výzva Technologie pro společnost v roce 2017/2018

Mobilní aplikace Záchranka – provoz systému 2016/2017

2 593 852 Kč     (smluvně přidělené nadační příspěvky 2016/2017)

1 707 282 Kč     (nadační příspěvky proplacené v roce 2016/2017

   886 570 Kč      (nadační příspěvky proplacené v roce 2017/2018)

Mobilní aplikace Záchranka- rozšíření funkcí 2016/2017

   607 420 Kč      (smluvně přidělené nadační příspěvky v roce 2016/2017)

   540 000 Kč      (nadační příspěvky proplacené v roce 2016/2017)

      67 420 Kč      (nadační příspěvky proplacené v roce 2017/2018)

Výuka tísňového volání pomocí aplikace Záchranka 2017/2018

   375 812 Kč      (smluvně přidělené nadační příspěvky v roce 2017/2018) 

   264 000 Kč      (nadační příspěvky proplacené v roce 2016/2017)

      11 812 Kč      (nadační příspěvky proplacené v roce 2017/2018)

Mobilní aplikace Záchranka – provoz systému 2017/2018

2 766 000 Kč      (smluvně přidělené nadační příspěvky v roce 2017/2018)

2 489 400 Kč      (nadační příspěvky proplacené v roce 2017/2018)

    276 600 Kč      (nadační příspěvky k proplacení v roce 2018/2019)

Mobilní aplikace Záchranka - rozšíření funkcí 2017/2018

    665 500 Kč      (smluvně přidělené nadační příspěvky v roce 2017/2018) 

    598 500 Kč      (nadační příspěvky proplacené v roce 2017/2018)

       67 000 Kč      (nadační příspěvky k proplacení v roce 2018/2019
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Grantová výzva Technologie pro společnost v roce 2017/2018

 2 522 741 Kč     (smluvně přidělené nadační příspěvky v roce 2016/2017)

 1 432 261 Kč     (nadační příspěvky proplacené v roce 2016/2017)

 1 090 480 Kč     (nadační příspěvky proplacené v roce 2017/2018)

 1 098 636 Kč     (smluvně přidělené nadační příspěvky v roce 2017/2018)

    988 772 Kč     (nadační příspěvky proplacené v roce 2017/2018) 

    109 864 Kč     (nadační příspěvky k proplacení v roce 2018/2019)

SenseNet – Městská senzorická síť 
Změřit znečištění ovzduší je jedna věc. Druhá věc ale je, umět na to reagovat a ochránit zdraví
obyvatel před tím, aby se prachové částice dostaly do těla a způsobily nemoci – od rakoviny až po
neplodnost. Tým technologických nadšenců z Labky Hackerspace Ostrava díky grantu Nadace
Vodafone pracuje na senzorické síti, která pomocí technologie úzkopásmového internetu věcí 
(z anglického Narrow Band Internet of Things, NB-IoT) a algoritmu umělé inteligence bude přesně
toto umět. Napojením na veřejné budovy či školy pak podle předpovědi znečištění bude regulovat
vzduchotechniku, aby škodlivé prachové částice zůstávaly venku a nedýchali je lidé či děti uvnitř.

Labka Hackerspace Ostrava Reportáž o projektu Článek serveru Lupa.cz

https://labka.cz/wiki/doku.php?id=start
https://www.youtube.com/watch?v=lqbZQBygMOo&t=29s
https://www.lupa.cz/clanky/hackeri-bojuji-za-lepsi-ovzdusi-v-ostrave-pomoci-vlastnich-senzoru-a-internetu-veci/
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Grantová výzva Technologie pro společnost v roce 2017/2018

Půjčovna inteligentních asistivních technologií České asociace paraplegiků

Fungující ruce a nohy bereme jako samozřejmost, v Česku ale žije asi 100 vozíčkářů, kteří mají
kromě nohou ochrnuté i ruce. Dalších zhruba 20 jich přibývá každý rok. Jsou zcela odkázáni na
pomoc blízkých či asistentů a samostatnost pro ně neexistovala. Nové inteligentní asistivní
technologie ale toto mění a lidem s nejtěžším hendikepem dávají alespoň základní míru
soběstačnosti. 

Díky grantu Nadace Vodafone bude mít CZEPA k dispozici dvě ústní myši MouthMouse®

Intelligent, které si pak vozíčkáři budou moci až na půl roku vypůjčit. Ve vlastním prostředí si
vyzkouší, jak díky této technologii rozsvítí světlo a mohou ovládat televizi, počítač či mobil.
Těm, kteří by si chtěli pořídit vlastní ústní myš, CZEPA pomůže se žádostí o příspěvek.

Technologie pomáhající lidem se speciálními potřebami pak v celé škále představuje každý rok
konference INSPO. Nadace Vodafone je jejím generálním partnerem. 

MouthMouse® Intelligent INSPO

320 000 Kč      (smluvně přidělené nadační příspěvky v roce 2016/2017)

256 000 Kč      (nadační příspěvky proplacené v roce 2016/2017) 

   64 000 Kč      (nadační příspěvky k proplacení v roce 2018/2019)

http://czech.mouthmouse.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=iLAjNkDqa40
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Grantová výzva Technologie pro společnost v roce 2017/2018

323 500 Kč      (smluvně přidělené nadační příspěvky v roce 2017/2018)

291 000 Kč      (nadační příspěvky proplacené v roce 2017/2018) 

   32 500 Kč      (nadační příspěvky k proplacení v roce 2018/2019)

Inovace aplikace

Kde je na úřadě parkování pro handicapované? Má restaurace bezbariérové WC 
a poliklinika výtah? Všechny informace nabízí Vozejkmap. Už nejen jako webové
rozhraní, ale taky jako přehledná mobilní aplikace pro chytré telefony. Vozíčkáři díky
ní najdou důležité detaily o bezbariérových místech v celém Česku i v zahraničí,
naplánují si trasu a mohou tak cestovat samostatně. Data zadávají a ověřují samotní
vozíčkáři a jsou otevřená. Obsah aplikace se s její popularitou stále rozrůstá. 
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Grantová výzva Technologie pro společnost v roce 2017/2018

191 480 Kč       (smluvně přidělené nadační příspěvky v roce 2017/2018)

153 184 Kč       (nadační příspěvky proplacené v roce 2017/2018) 

   38 296 Kč       (nadační příspěvky k proplacení v roce 2018/2019)

50 000 Kč     (smluvně přidělené a proplacené nadační příspěvky v roce 2017/2018)

Technologický vývoj nové aplikace 
firemního dobrovolnictví

Ve Vodafone každý rok roste zájem o dobrovolnictví a rok 2017/2018 byl vůbec
rekordní. K tomu zaměstanci Vodafonu používají dobrovolnický portál organizace
Hestia, který zájemce propojuje s neziskovkami. Nová verze webové aplikace bude 
díky grantu Nadace Vodafone pro dobrovolníky intuitivnější a přehlednější,
zapojeným organizacím pak nabídne užitečné funkcionality (statistiky, přehledy atd.)
pro snazší organizaci remního dobrovolnictví.

Panel Budoucnost filantropie
Nadace Via, 23. 5. 2017

Nadace Vodafone se jako další ze svých aktivit na podporu technologií a dobrovolnictví
účastnila a také nančně podpořila panelovou diskuzi na téma „Budoucnost lantropie“,
pořádanou v rámci 20. ročníku udílení Ceny Via Bona.

Ceny Via Bona

https://www.nadacevia.cz/viabona/
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Nadace Vodafone věří, že technologie zkvalitňují život, proto je už od roku 2014 generálním
partnerem konference INSPO o možnostech Internetu a informačních systémů pro osoby se
specickými potřebami. Každý rok totiž tato akce ukazuje, že lidem s různými handicapy
dokáží technologie nahradit smysly a funkce, ve kterých jejich tělo selhává. Unikátní je 
i bezbariérovost celé události – nabízí přístup pro vozíčkáře a všechna vystoupení se přepisují
do textu a tlumočí do znakového jazyka. Oblíbenost konference dokazuje návštěvnost a zájem
veřejnosti, který je rok od roku větší.

Efektivní využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení kvality života lidí se
zdravotním postižením Nadace Vodafone navíc oceňuje Cenou Rafael Nadace Vodafone. 
V roce 2017 odborná porota udělila cenu a příspěvek 200 000 Kč Centru pro dětský sluch
Tamtam za aplikaci Znakujte s námi, která je určena především rodinám s neslyšícími dětmi. 
Ukázka toho, co čekat od 18. ročníku, proběhla v prosinci na tiskové konferenci, kde se kromě
ústní myši novinářům představil i samobalanční vozík Free. 

www.inspo.cz

INSPO2017

Tisková konference k INSPO 2018

Konference, soutěže a jiné aktivity

                                 INSPO 2017

    817 915 Kč     (smluvně přidělené nadační příspěvky v roce 2016/2017)

    750 000 Kč     (nadační příspěvky proplacené v roce 2016/2017) 

       81 915 Kč     (nadační příspěvky proplacené v roce 2017/2018)

                                 INSPO 2018

1 212 936 Kč     (smluvně přidělené nadační příspěvky v roce 2017/2018)

1 091 641 Kč     (nadační příspěvky proplacené v roce 2017/2018) 

    121 293 Kč     (nadační příspěvky k proplacení v roce 2018/2019) 

http://www.inspo.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Zj6N2WZXiLA
https://www.youtube.com/watch?v=Szu21K6-aXQ
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Už dvanáct let program Rok jinak propojuje lidi z byznysu 
nebo státní správy s neziskovým sektorem a sociálními podniky.

Profesionálům nabízí možnost věnovat rok svoji energii a know-how
neziskovému či sociálnímu projektu, a to za stejný plat jako v předchozím
zaměstnání, který grantistovi Nadace Vodafone hradí. Neziskovky tak
mají unikátní možnost získat do týmu odborníka a organizaci dál
rozvinout. Účastníci se vybírají podle míry inovace a zapojení technologií.
Projekt by měl mít také co největší dopad, alespoň 1000 uživatelů. 

Rok jinak v médiích

Rok jinak 

Máte hlavu 
plnou nápadů?
Zažijte Rok jinak

Celkem podpořených projektů: 51 

Celkem rozděleno (2017/2018) 1 154 621 Kč 

Celkem rozděleno (2016/2017)   4 296 000 Kč

Rok jinak v číslech

https://byznys.ihned.cz/c1-66147960-korporaci-na-rok-vymenili-za-neziskovku-v-ramci-programu-rok-jinak-pomahaji-dobre-veci-za-svou-beznou-mzdu
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Rok jinak 2016/2017 

•  Vítěz programu Laboratoř Nadace Vodafone 2016/2017 

•  Nízkorozpočtová kampaň #BEZDECHU (přes darujme.cz) vybrala 
    neuvěřitelných téměř 900 000 Kč. Pomohli i známé osobnosti. 
    Vodafone pak částku ještě zdvojnásobil. Originální kampaň měla
    pozitivní ohlas a dostala se i do médií

•  Cena Social Impact Award na Startup World Cup Summit 2017

•  Grant od rmy BAYER (4300 EUR) 

•  Umístění v TOP výběru startupů ve 2 prestižních zahraničních 
    akcelerátorech (Vertical, Grants4Apps)

Úspěchy projektu

Marek Vosecký v Klubu nemocných cystickou fibrózou
Marek Vosecký opustil svoji pozici senior poradce ve Vodafone a v roce 2017 se stal projektovým a produktovým manažerem v Klubu nemocných cystickou fibrózou. Společně pracovali
na aplikaci pro mladé pacienty, která jim atraktivní formou pomůže zvládat náročný rehabilitační režim a díky tomu jim prodlouží život, i přes diagnózu nevyléčitelné nemoci. Rok jinak už pro
Marka skončil. S Klubem nemocných cystickou brózou, ale aplikaci dál nalizuje. 

Reportáž o CF Hero Marek Vosecký o Roku jinak

http://www.nadacevodafone.cz/programy/rok-jinak/podporene-projekty/rok-jinak-marekvosecky.html
https://www.klubcf.cz/
https://www.facebook.com/CFHeroApp/videos/1758301280870460/
https://www.youtube.com/watch?v=S8OU01yWSYU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=Z5roxTVTLdQ&feature=youtu.be
https://www.darujme.cz/vyzva/1200282
https://www.instagram.com/cfheroapp/
https://www.nadacevodafone.cz/novinky/nadace-vodafone-znasobuje-castku-vybranou-kampani-bezdechu-na-podporu-aplikace-cf-hero.html
https://www.reflex.cz/clanek/video/83167/kdyz-je-i-obycejny-nadech-problem-video-plne-hercu-upozornuje-na-dedicnou-nemoc-o-ktere-se-malo-vi.html
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Jakub Reichl v Kokoze

Auditor a odborník na optimalizaci procesů Jakub Reichl je taky
nadšený propagátor lokální ekonomiky. Jeho Rok jinak měl za cíl
vylepšit mapko.cz, tedy mapu komunitních zahrad, které
podporují lokální uzavřený cyklus jídla tzv. Foodloop 
(pěstování –> potraviny –> kompost).

Spolu s organizací Kokoza mapko.cz upravili tak, aby byla mapa
uživatelsky příjemná a fungovala i v mobilních telefonech. Díky
ziskům z e-shopu může Jakub pokračovat v týmu i dál. Aktuálně
spolupracují s portálem rostlinar.cz a zahradnictvím garlo.cz na
vývoji mameprebytky.cz. Mapko.cz navíc stále vylepšují. Zapojí do
něj i technologii internetu věcí (v anglické zkratce IoT  - Internet of
Things -  ). Pomocí čipů budou měřit různé hodnoty a data. 

Jakub Reichl o Roku jinak

Kokoza

mapko.cz

Rok jinak 2016/2017 
Úspěchy projektu

•  Akcelerátor 321 od Nadace Karla Janečka

•  Založení e-shopu 

Mapko.cz v číslech

      400   registrovaných míst 
40 000   návštěv portálu od jeho vzniku
   1 200   uživatelů každý měsíc

https://www.youtube.com/watch?v=h82UKjR-O20
https://www.kokoza.cz/
https://www.mapko.cz/
http://rostlinar.cz/
https://garlo.cz/
https://eshop.kokoza.cz/produkt/seedbomby/
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Michal Klemm v Domově Svatého Josefa

Roztroušená skleróza z neznámých příčin postihuje především mladé lidi v produktivním věku, nejčastěji
mezi 20. a 40. rokem. Do té doby často aktivním jedincům radikálně změní způsob života. Svalstvo
postupně ochabuje, intelekt ale vše plně vnímá. A oni, do té doby samostatní, jsou odkázáni na pomoc
druhých i v tak banálních věcech jako je vypnutí televize. Díky stále se vyvíjejícím technologiím ale dnes
mohou opět získat samostatnost. Mediální konzultant Michal Klemm strávil svůj Rok jinak v Domově
Svatého Josefa, který se o pacienty s roztroušenou sklerózou stará. Pomáhal tam s realizací projektu
„Komunikuji, mám práci!“, který pacienty učí nahradit nefunkční orgány a smysly počítačem nebo jinou
technologií a tím jim umožnit pracovat. Pohyby hlavou, očima nebo ústy mohou ovládat třeba telefon,
světlo, zvonek nebo počítač. Využívají k tomu například český patent – ústní myš. Ani Michal se 
s Domovem Sv. Josefa nerozloučil a spolupracuje s ním dál i po skončení grantu Nadace Vodafone.

Rok jinak 2016/2017 

Úspěchy projektu

•  5 000 oslovených (pacienti, rodiny, partnerské organizace)

•  9 nemocných je díky technologiím soběstačných

•  1 získal práci (IT support sociálního podniku Pro-Charitu.cz)

Michal Klemm o Roku jinak Ústní myš a jak funguje Ovládání PC očima

http://www.nadacevodafone.cz/programy/rok-jinak/podporene-projekty/rok-jinak-michalklemm.html
http://www.domovsvatehojosefa.cz/
http://www.domovsvatehojosefa.cz/
http://mouthmouse.eu/cz/
https://www.youtube.com/watch?v=d-J5Lo1nXZ4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=VqPtH-JeJVU
https://www.youtube.com/watch?v=6JsC5V31BJ8
http://www.pro-charitu.cz/
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Pavlína Zemanová v aplikaci Záchranka

Díky spojení Pavlíny Zemanové, odbornice na technologii internetu věcí 
s mnohaletou zkušeností, a Filipa Maleňáka, autora aplikace Záchranka, se
budou moci na rychlé přivolání pomoci spolehnout i ti, kteří chytrý telefon
nemají nebo vyrazí ven bez něj. Celý rok toto duo pracovalo na ideálním řešení
v podobě „chytrého“ náramku. Ten bude mít stejnou funkcionalitu jako
aplikace a vydrží déle nabitý. Pavlína se díky svým kontaktům postarala 
o průzkum trhu, výběr dodavatele a návrh technického řešení náramku i jeho
ceny. Aplikace Záchranka navíc navázala spolupráci se společností Jablotron.
Pavlína se po roce vrátila do služeb Vodafonu a Záchranku dál podporuje. 

Pavlína Zemanová o Roku jinak

Chytrý náramek v médiích

Rok jinak 2016/2017 

http://www.nadacevodafone.cz/programy/rok-jinak/podporene-projekty/rok-jinak-pavlinazemanova.html
https://www.zachrankaapp.cz/
https://www.jablotron.com/cz/
https://www.youtube.com/watch?v=n7y4q8QXXY0
http://www.forbes.cz/zdravotnicke-startupy-o-kterych-jeste-uslysite/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=brandvoice&utm_campaign=fbwall
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Jakub Havel a Učíme se venku

Zkušený PR specialista Jakub Havel spojil své síly se Vzdělávacím centrem Tereza, které se více než 30 let věnuje environmentální výchově. Společně propagují projekt Učíme se venku,
který učitelům ukazuje, jak jednoduché a přínosné je přenést výuku do přírody. Do vzdělávání venku plánují zahrnout i podporu nejrůznějších mobilních aplikací, jako je například online
herbář, aplikace na rozeznávání hub či ptáků a mnoho dalších. Projekt už získal dvě ceny za inovativní vzdělávání, stal se partnerem prvního celovečerního filmu o české přírodě
a těší se zájmu médií. 

Video o Učíme se venku Jakub Havel o Roku jinak Učíme se venku v médiích

Rok jinak 2017/2018 

http://terezanet.cz/cz
https://www.nadacevodafone.cz/novinky/%E2%80%9Eucime-se-venku%E2%80%9C-vyhralo-ceny-eduina-za-inovativni-vzdelavani.html
https://www.aerofilms.cz/planeta-cesko/
https://www.youtube.com/watch?v=ElQZCipXA5o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2bpsRgVl9ZQ
https://plus.rozhlas.cz/skola-uz-nemusi-byt-nuda-staci-jen-chtit-a-mit-osviceneho-reditele-7531850
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Petr Vacek a Darujme.cz

Služba Darujme.cz – to je dárcovství 21. století. Neziskovým organizacím
nabízí jednoduchý způsob, jak začít s online fundraisingem, dárcům pak
jednoduchý způsob jak přispět. Dnes jde darovat platební kartou, rychlým
bankovním převodem či instruovaným převodem. Moderní technologie
ale nabízejí mnohem více, a proto přiložil ruku k dílu Petr Vacek, zkušený
programátor, který funkcionality online dárcovství ještě rozšíří, např. o QR
kódy. A v plánu je i ofine dárcovství pomocí platebních terminálů. 

Lukáš Hejna z Darujme.cz o Roku jinak

Rok jinak 2017/2018 

https://www.darujme.cz/
http://www.nadacevodafone.cz/programy/rok-jinak/aktualni-projekty/petr-vacek.html
https://www.youtube.com/watch?v=KsEvBeRDonw
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Program Vpohybu Nadace Vodafone podporoval od roku 2006
neformální skupiny lidí do 26 let nebo neziskové organizace 
vedené mladými do 30 let. Naučili se jak vést projekt, jak správně
komunikovat, co je důležité při vedení týmu i jak rozvíjet kreativitu. 

Tematicky rozmanité projekty se dotkly kultury, zdraví, ekologie i kultivace
měst a obcí. Nadace se ale stále více soustředí na technologické projekty, 
a tak program po 11 letech skončil akcí Restart Lab, kde Nadace mladým
zájemcům s inovativními nápady nabídla účast v programu Laboratoř.

Vpohybu

11 let         408 projektů         Víc než 40 milionů korun

Vpohybu v číslech
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JOY RUN 2017!

Cílem projektu je integrovat mladé handicapované mezi zdravé vrstevníky, uspořádat
sportovně zábavný den pro širokou veřejnost a vybrat peníze na nákup speciálního
sportovního vozíku, který by využily organizace pomáhající handicapovaným dětem. 
V rámci projektu JOY RUN! 2017 se uskutečnily celkem 3 běžecké závody v Opavě,
Olomouci, Ostravě, kterých se zúčastnilo přes 100 handicapovaných závodníků a téměř
1000 zdravých běžců. Díky příspěvkům se podařilo nakoupit 3 sportovní vozíčky. 

Více o Joy Run

Na film do muzea! 

Cílem je vybudovat muzeum, které bude doplňovat lmovou a mediální výchovu na
školách a interaktivní formou představovat národní kinematograi. Za projektem NaFilM
stojí studenti magisterského a doktorandského programu Katedry lmových studií FF UK
v Praze, kteří díky grantu uspořádali další dočasnou výstavu Na lm! 2 s podtitulem 
V pohybu. Během 6 měsíců ji navštívilo 9 400 návštěvníků a 150 školních skupin. Na
podzim 2018 se muzeum otevře permanentně, v nových a větších prostorech. 

Více o NaFilm Katedra filmových studií FF UK v Praze

Vpohybu

Nadace Vodafone ČR na vedení kampaně: 10 000 Kč (vyplaceno v 2016/2017)

Nadace Vodafone ČR: 120 000 Kč (proplaceno v 2017/2018)

Od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 122 844 Kč (cílová částka byla 120 000 Kč)

Příspěvky

Nadace Vodafone ČR na vedení kampaně: 10 000 Kč (vyplaceno v 2016/2017)

Nadace Vodafone ČR: 250 000 Kč (z toho 25 000 Kč proplaceno v 2017/2018)

Od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 276 916 Kč (cílová částka byla 250 000 Kč)

Příspěvky

http://joyrun.cz/
http://www.nafilm.org/menu/
http://film.ff.cuni.cz/
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Loono - Výstava srdce 

Po první úspěšné kampani #prsakoule se tentokrát tým mladých lékařů a studentů
lékařských fakult pod vedením Katky Vackové zaměřil na prevenci kardiovaskulárních chorob.
Kampaň nazvali #žiješsrdcem a mimo vzdělávacích workshopů uspořádali i výstavu.

Vpohybu

Nadace Vodafone ČR na vedení kampaně: 10 000 Kč (vyplaceno v 2016/2017)

Nadace Vodafone ČR: 185 000 Kč (proplaceno v 2017/2018)

Od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 393 098 Kč (cílová částka byla 185 000 Kč)

Příspěvky

Výstava Žiješ srdcem  

Říjen 2017 v rámci Designbloku 

Listopad 2017 Galerie DSC

Vydražilo se 726 000 Kč

Čeští umělci a designéři převedli téma srdce do obrazů, soch, plastik, světelných
instalací, skla, keramiky a dalších předmětů. Úspěch sklidily i komentované prohlídky 
a přednášky kardiologů. 

Více o Loono

https://www.loono.cz/
https://www.loono.cz/samovysetreni/
http://www.czechdesign.cz/kalendar-akci/loono-pripravilo-specialni-vystavu-zijes-srdcem
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Summer Job 2017 

Summer Job je brigáda, která dává práci nový rozměr. Přes den dobrovolníci pracují,
večery jsou plné zábavy. V červenci 2017 dorazilo na Jesenicko 150 mladých
dobrovolníků do obcí Černá Voda, Skorošice, Vápenná a Žulová a vrhli se na předem
domluvené úkoly, o které požádaly obce. Pomáhali ale i místním u nich doma – pracovali
na zahradách, na domech, natírali ploty, vyklízeli půdy, sklepy i stodoly. Summer Job
2017 se konal na Jesenicku podruhé a celkově šlo o 8. ročník. 

Více o Summer Job 

Vpohybu
Flog naplno! 

Doména Flog.cz sdružuje českou kulturní, uměleckou a literární scénu na jedno místo.
„Flogeři“ a „Flogerky“ tak mohou sdílet svou tvorbu a inspirovat ostatní. Za rok uspořádali
5 velkých akcí v Praze a 6 mimo Prahu. Během dne se konaly semináře o výtvarném
umění, médiích, mediální gramotnosti, hudební nauce a fotograi, večery byly věnované
autorskému čtení. 

Více o Flog.cz

Nadace Vodafone ČR na vedení kampaně: 10 000 Kč (vyplaceno v 2016/2017)

Nadace Vodafone ČR: 100 000 Kč (proplaceno v 2017/2018)

Od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 102 400 Kč (cílová částka byla 100 000 Kč)

Nadace Vodafone ČR na vedení kampaně: 10 000 Kč (vyplaceno v  2016/2017)

Nadace Vodafone ČR: 75 000 Kč

PříspěvkyPříspěvky

http://summerjob.naplno.net/
https://www.flog.cz/
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Vpohybu
Nakupuj Bezobalu  

V srpnu 2017 se týmu Bezobalu.org podařilo otevřít největší bezobalový obchod s
kompletním sortimentem. Primárním cílem je vytvořit vlajkovou loď bezobalového
nakupování a tento koncept šířit dále do České republiky jako plnohodnotný a udržitelný
business. V lednu 2018 bylo realizováno první školení zájemců o otevření bezobalových
obchodů. Dalším cílem je medializace prevence vytváření odpadu a podpora nakupování
do vlastních obalů. Provoz prodejny s kompletním sortimentem na frekventovaném
místě v Praze ukáže, že bezobalové nakupování je konkurenceschopným soupeřem
konvenčním obchodům. 

Více o Bezobalu.org

Nadace Vodafone ČR na vedení kampaně: 10 000 Kč (vyplaceno v 2016/2017)

Nadace Vodafone ČR: 75 000 Kč (proplaceno v  2017/2018)

Od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 83 601 Kč (cílová částka byla 75 000 Kč)

Nadace Vodafone ČR na vedení kampaně: 10 000 Kč (vyplaceno v 2016/2017)

Nadace Vodafone ČR: 375 000 Kč (proplaceno v 2017/2018)

Od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 1 186 882 Kč (cílová částka byla 900 000 Kč)

V rytmu Reggae  

Nevyužívaný pískovcový lom U Svatého Josefa
nedaleko Hořic v Podkrkonoší se proměnil v živý
přírodní amteátr. Dnes se tyto lomy využívají nejen
jako tvůrčí potenciál pro sochaře, ale i jako místo
konání kulturních akcí. Spolek Prove tu opakovaně
pořádá Reggae festival. Příspěvek Nadace Vodafone
použili na ozvučení a osvětlení, zdokonalení
hygienického zázemí pro návštěvníky a na reklamu. 

Více o Reggae festivalu

Příspěvky Příspěvky

http://infocentrum.horice.org/o-meste/pamatky/lom-u-sv-josefa
http://www.culturalreggaevibez.cz/s/2/42/o-nas/kontakty/
https://www.facebook.com/CulturalReggaeVibez/
http://www.culturalreggaevibez.cz/
https://www.facebook.com/events/114885765854793/
http://bezobalu.org/
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Kalokagathia - Festival osobnostního rozvoje 

V antickém Řecku věřili v ideál harmonického souladu člověka, ve vyváženost jeho
tělesné i duševní krásy a dobroty (kalos kai agathos). Stejně tak i tři ženy z organizace
Kalokagathia, které organizují Festival osobnostního rozvoje. V rámci víkendu
návštěvníkům nabízejí 48 praktických workshopů k tomu, aby každý našel svou
harmonii. Jednotlivé sekce se zaměřují na komunikaci, relaxaci, pohybové aktivity 
či tvůrčí činnost.

Více o festivalu Kalokagathia 

Vpohybu
NáZNAK  

Zážitková hra NáZnak originální formou přenáší zájemce z řad široké veřejnosti do světa
neslyšících. Učí je základy znakového jazyka, vysvětluje jim, že pro mnohé neslyšící je
čeština cizím jazykem a že ne každý, kdo znakuje, perfektně odezírá. Hravou a nenásilnou
formou NáZnak boří bariéry a účastníky učí s neslyšícími komunikovat. Objednat si
mohou rmy pro své zaměstnance, případně jakékoliv jiné skupiny. Pravidelně se hry
organizují ve čtvrtek a jednou měsíčně i v angličtině. 

Více o NáZnaku

Nadace Vodafone ČR na vedení kampaně: 10 000 Kč (vyplaceno v 2016/2017)

Nadace Vodafone ČR: 52 000 Kč (z toho 5 000 Kč proplaceno v 2017/2018)

Od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 191 740 Kč (cílová částka byla 152 000 Kč)

Nadace Vodafone ČR na vedení kampaně: 10 000 Kč (vyplaceno v 2016/2017)

Nadace Vodafone ČR: 60 000 Kč (z toho 5000 Kč proplaceno v 2017/2018)

Od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 77 270 Kč (cílová částka byla 60 000 Kč)

Příspěvky Příspěvky

https://kalokagathia-zs.cz/poradane-akce/festival-2018
https://www.naznak.cz/
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Vpohybu

Nadační příspěvky VPohybu                  2016/2017                  Vyplaceno v 2017/2018

JOY  RUN! 2017                                                         10 000                                                      120 000

Loono                                                                            10 000                                                      185 000

NáZNAK                                                                        65 000                                                           5 000

Flog naplno!                                                                10 000                                                        75 000

Festival osobnostního rozvoje                             57 000                                                           5 000

Bezobalu                                                                      10 000                                                      375 000

Na lm do muzea!                                                  235 000                                                        25 000

REGGAE festival                                                         10 000                                                        75 000

Summer job 2016 – 2017                                     10 000                                                      100 000

CELKEM                                                                    657 000                                                      890 000



Zapojení zaměstnanců 
Vodafone Czech Republic, a. s. 
a ostatní podpořené projekty

41



Poslání, cíle a struktura Nadace Vodafone    I    Programy Nadace Vodafone    I    Zapojení zaměstnanců Vodafone Czech Republic I    Hospodaření Nadace Vodafone

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2017/2018 42

Zaměstnanci Vodafone jsou v dobročinných akcích stále aktivnější. 
Nadace Vodafone je podporuje tím, že částky vybrané v zaměstnaneckých
sbírkách, na sportovních akcích či během Pečení pro Neziskovky zdvojnásobuje. 

Za ty, kteří mají zájem, platí startovné Nočního běhu pro Světlušku a akce Do práce na
kole. Od roku 2017 existuje ve Vodafonu skupina dobrovolníků, která na závodech a
sportovních akcích propaguje aplikaci Záchranka. 

Do práce na kole Záchranka Noční běh pro Světlušku

Zapojení zaměstnanců Vodafone Czech Republic, a. s. a ostatní podpořené projekty

Dobrovolnictví našich zaměstnanců v číslech  

Počet remních dobrovolníků                                                             961

Počet dobrovlnických hodin                                                             5824

Počet podpořených neziskových organizací                                   40

Darovaná částka                                                                     1 857 014 Kč

https://www.youtube.com/watch?v=qWoDf1BCh2I
https://www.behprosvetlusku.cz/
https://www.zachrankaapp.cz/
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Zapojení zaměstnanců Vodafone Czech Republic, a. s. a ostatní podpořené projekty

Projekty                                                                                        Proplaceno 2017/2018

Pečení - Medlešice                                                                                                  15 100 Kč

Do práce na kole - Automat NGO                                                               22 000,00 Kč

Pečení pro neziskovky - Česyk                                                                     24 470,00 Kč

Pečení pro neziskovky - Parent Project                                                    24 470,00 Kč

Pečení pro neziskovky - Pes nejvěrnější přítel                                       24 470,00 Kč

BB - Amélie                                                                                                          23 620,00 Kč

BB - Bílý kruh bezpečí                                                                                         4 000,00 Kč

BB - Helppes                                                                                                          6 702,00 Kč

BB - Lékaři bez hranic                                                                                         8 266,00 Kč

BB - Světluška                                                                                                     13 254,00 Kč

BB - SK Jedličkova ústavu                                                                                     534,00 Kč

Klub nemocných CF (Fotbal Den otců)                                                       7 852,00 Kč

CELKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 570 309,8 Kč

Projekty                                                                                                                 Proplaceno 2017/2018

BB -  ZAME sbírka S barvou ven                                                                                          106 830,00 Kč

Loono - Inspire                                                                                                                          100 000,00 Kč

Giving Tuesday - CF Hero                                                                                                      934 964,84 Kč

Volejbal - Loono                                                                                                                          50 000,00 Kč

Pečení pro neziskovky -  I MY, o.p.s.                                                                                     17 355,00 Kč

Pečení pro neziskovky - JK - Počin                                                                                       17 355,00 Kč

Pečení pro neziskovky - Hurá na výlet                                                                               11 400,00 Kč

Pečení pro neziskovky - Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. - Chrudim                    11 400,00 Kč

Pečení pro neziskovky - Klokánek                                                                                          7 777,00 Kč

Pečení pro neziskovky - NF pro předčasně narozené děti                                          85 652,00 Kč

Pečení pro neziskovky - Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.                                             7 950,00 Kč

Heřmanův Městec-BB                                                                                                              44 888,00 Kč
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Zapojení zaměstnanců Vodafone Czech Republic, a. s. a ostatní podpořené projekty

Týden jinak 

I v roce 2017/2018 pokračoval oblíbený zaměstnanecký program expertního
dobrovolnictví. Týden jinak nabízí zaměstnancům Vodafone možnost změnit od
pondělí do pátku pracovní prostředí a věnovat se neziskovému projektu, navíc 
s příspěvkem 20 000 Kč. V zaměstnání mají tento týden proplacený. To, kterou
neziskovku Nadace Vodafone podpoří, vybírají sami kolegové z Vodafone. 

Projekty                                                                                  Přidělené prostředky

Týden jinak - Hurá na výlet                                                                        20 000 Kč

Týden jinak - Sportovní klub Jedličkova ústavu                                20 000 Kč

Týden jinak - Klub psích sportů Kyjov                                                   20 000 Kč

CELKEM                                                                                                           60 000 Kč

Giving Tuesday  

Mezinárodní svátek dobrovolnictví a dárcovství #Givingtuesday znamenal pro Nadaci Vodafone
v roce 2017 jednu z nejúspěšnějších sbírek v historii, a to na konto projektu CF Hero. Vývoj
aplikace pro mladé pacienty s cystickou brózou podpořila originální kampaň #bezdechu.
Zapojili se zaměstnanci ze všech regionů i široká veřejnost a přes portál Darujme.cz se vybralo
934 965 Kč. Nadace Vodafone pak částku zdvojnásobila na rekordních 1 869 930 Kč.

Kampaň Bez dechu Více o Giving Tuesday

https://www.youtube.com/watch?v=Z5roxTVTLdQ&feature=youtu.be
https://www.givingtuesday.org/
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Fond Dobrovolník 

Aktivní zaměstnance podporuje Nadace Vodafone i prostřednictvím programu
Fond Dobrovolník. Nabízíme 15 000 Kč pro neziskovku, kterou si zaměstnanec
vybere a pravidelně tam pomáhá. V roce 2017/2018 se takového nadačního
příspěvku dočkalo12 organizací. 

Zapojení zaměstnanců Vodafone Czech Republic, a. s. a ostatní podpořené projekty

Projekty                                                                                                          Proplaceno 2017/2018

Markéta Šípková Česyk                                                                                                            15 000 Kč

Ondřej Kříž DH GYM                                                                                                                  14 854 Kč

Nadační fond pomoci – NP                                                                                                    15 000 Kč

Monika Macháčková – Chotěnáček                                                                                   11 850 Kč

Ivana Vejvodová (SK Jedličkův ústav)                                                                                15 000 Kč

Jarda Burian – Purkrabka                                                                                                        15 000 Kč

Bára Miková – Zvířecí pohoda                                                                                               15 000 Kč

Anežka Mimochodková - Palata                                                                                          15 000 Kč

FD Sykora – TJ Mšené-lázně                                                                                                  15 000 Kč

FD_2017_DH48 Petra Viceová                                                                                            15 000 Kč

Václav Kotlan – TJ Sokol Příbram                                                                                        15 000 Kč

WiT - Vánoční dárky                                                                                                                  15 000 Kč

CELKEM                                                                                                                   176 704 Kč
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Nadace při svém hospodaření plně dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků
podle §353 až 356, zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku. Náklady na správu Nadace 
v účetním období 1. 4. 2017 ‒ 31. 3. 2018 činily 2 498 911 Kč. Dané náklady odrážejí činnost
Nadace a zajišťují plnění jejích cílů. Skladba správních nákladů za běžné období je následující:

Podpůrné aktivity jsou aktivity, které realizuje Nadace Vodafone na podporu
daných grantových programů a konkrétních jednotlivých projektů. Tyto aktivity
jsou hrazené Nadací přímo třetím stranám, nikoliv grantistům. Podpůrné aktivity
spadají v tomto roce do celkových nákladů Nadace, od následujícího roku
2018/2019 budou v souladu s provozem Nadace odděleny.

Hospodaření Nadace Vodafone v 2017/2018

Program                                                                            Poskytnuté      Náklady na podpůrné
                                                                                                   příspěvky             aktivity programů

Vpohybu                                                                               975 000 Kč                                            0 Kč

Rok jinak                                                                           1 637 451 Kč                                78 534 Kč

Technologie pro společnost                                     8 010 694 Kč                          2 029 888 Kč

Zaměstnanecké programy a sbírky                        1 971 579 Kč                              613 008 Kč

Budování ekosystému – vlastní projekty                 562 436 Kč                              750 000 Kč

MeziSoučet nadační fondy                                     13 344 724 Kč                          3 562 878 Kč

MPSV Laboratoř (z fondů ESF)                                 1 099 400 Kč                          2 065 033 Kč

CELKEM                                                                        14 256 560 Kč                          5 536 463 Kč

Dárci                                                                                                                         Částka

Vodafone Czech Republic, a. s. 
(grantové příspěvky a provoz)                                                         11 993 000 Kč

Vodafone Group Foundation 
(grantové příspěvky)                                                                              7 200 000 Kč

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a. s. 
– bez benetních bodů                                                                            174 000 Kč

Vodafone Czech Republic, a. s. 
(věcné dary, dárkové předměty)                                                                                X

MPSV                                                                                                            5 569 079 Kč
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(
(
7778K8(91)'0:>(,.)>:10',=()(*%0)'0.(

JBK"*LG"$%&*%%:L#8T%&`1#*U&G1:"G9V+&95%BU&OV&9&B(G:"<(:U28&#*L&*%OVDV&:V91G1*V&
:&B(G:"G%I&&
&
(
7778N8(46%5,#(,1:$';>(

AB^23B*;&N(F%5&G"2345*"*$^&&
&
AB^23B*;&N(F%5&G"2345*"*$^&:&B($%&
,=?->,=?0 

AB^23B*;&N(F%5&G"2345*"*$^&:&B($%&
,=?/>,=?- 

                                          3                                 0 (pouze DPP) 
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B($%&,=?->?0 

AB^23B*;&N(F%5&C6#6$6$<&NB"$(:*69^&:&
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                                   0                               0 
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J4(O*6&*19D"#V&
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(BK1*^ 

_G#(:U&*19D"#V 559 0 19 0 

S19(**U&4($L1D*6&N(TLY53*6 140 0 0 0 

S19(**U&G#B":(5*6&
N(TLY53*6 

50 0 0 0 

S19(**U&4($L1D*6&*19D"#V 2 0 0 0 
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 Bě'né 

období 
Minulé období 

V(sledek hospodaření před 
zdaněním 

-1 -2 

Připo)itatelné polo'ky 8 046 3 912 
Odpo)itatelné polo'ky 8 045 3 910 
Základ daně 0 0 
Sazba daně 19 19 
V(&e daně 0 0 
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Vodafone Czech Republic, a.s.
nám. Junkových 2
155 00 Praha 5 ‒ Stodůlky
Česká republika

Kontakt:

Adriana Dergam
Místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone

adriana.dergam@vodafone.com

www.nadacevodafone.cz

Gracká úprava: SKALIN&LAYOUT

Děkujeme všem, kdo s námi dlouhodobě táhnou za jeden provaz

Partneři:

Globální Nadace Vodafone ∙ Vodafone Nápad roku ∙ Nadace Via 
Nadační fond Českého rozhlasu Světluška ∙  Asociace společenské odpovědnosti
Byznys pro společnost ∙ Startup Yard ∙ VŠEM ∙ MPSV ∙ Hestie
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