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Finanční zpráva

Rozvaha ke dni 31. 3. 2008 v celých tisících Kč

Aktiva Stav k prvnímu
dni úč. období

Stav k poslednímu
dni úč. období

Dlouhodobý majetek celkem     6     0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem    11    11
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí    11    11
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem    −5   −11
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 

movitých věcí
   −5   −11

Krátkodobý majetek celkem 8 138 7 638
Pohledávky celkem    16   148
Poskytnuté provozní zálohy    16    48
Jiné pohledávky     0   100
Krátkodobý finanční majetek celkem 5 957 4 901
Pokladna     9    14
Účty v bankách 5 948 4 887
Jiná aktiva celkem 2 165 2 589
Náklady příštích období 2 165 2 589
Aktiva celkem 8 144 7 638

Pasiva Stav k prvnímu
dni úč. období

Stav k poslednímu
dni úč. období

Vlastní zdroje celkem 1 279 2 463
Jmění celkem   511   511
Vlastní jmění   511   511
Výsledek hospodaření celkem   768 1 952
Účet výsledku hospodaření     0 1 184
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   768     0
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let     0   768
Cizí zdroje 6 865 5 175
Krátkodobé závazky celkem 2 462 2 920
Dodavatelé   145    40
Zaměstnanci    73    76
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného 

zdrav. pojištění
   51    51

Ostatní přímé daně    21    17
Jiné závazky 2 156 2 688
Dohadné účty pasivní    16    48
Jiná pasiva celkem 4 403 2 255
Výdaje příštích období   152     0
Výnosy příštích období 4 251 2 255
Pasiva celkem 8 144 7 638

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 3. 2008 v celých tisících Kč

Náklady  tis. Kč
Spotřebované nákupy celkem    191
Spotřeba materiálu    191
Služby celkem    605
Cestovné     74
Náklady na reprezentaci     37
Ostatní služby    494
Osobní náklady celkem  1 884
Mzdové náklady  1 395
Zákonné sociální pojištění    489
Ostatní náklady celkem     12
Kurzové ztráty      1
Jiné ostatní náklady     11
Odpisy celkem      5
Poskytnuté příspěvky celkem 14 396
Poskytnuté nadační příspěvky 14 396
Daň z příjmů celkem      0
Náklady celkem 17 093

Výnosy  tis. Kč
Ostatní výnosy celkem    200
Úroky    200
Přijaté příspěvky celkem 18 077
Přijaté příspěvky (dary) 18 077
Výnosy celkem 18 277
Výsledek hospodaření před zdaněním  1 184
Výsledek hospodaření po zdanění  1 184

Zhodnocení nákladového kritéria

Nadace vyplatila v roce 2007/8 nadační příspěvky 
ve výši 14 396 tis. Kč.

Náklady na správu Nadace činily v roce 2007/8 
2 697 tis. Kč.

Náklady na správu Nadace představovaly 18,73 % z cel-
kové výše nadačních příspěvků.

Statutem dodržené pravidlo omezení nákladů na správu 
nadace ve výši 30 % částky vyplacených nadačních pří-
spěvků bylo v roce 2007/8 dodrženo.
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Deloitte s. r. o.
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ZPRáVA NeZáVislého AudiToRA
Pro zřizovatele Nadace Vodafone Česká 
republika

Se sídlem: Vinohradská 3217/167,  
Praha 10, 100 00 
Identifikační číslo: 274 42 268 
Hlavní předmět podnikání: 
Podpora vzdělávacích, kulturních a jiných 
činností pořádaných v ČR 
Podpora aktivit směřujících k ochraně lidských práv 
Podpora aktivit směřujících k ochraně životního prostředí v ČR

Zpráva o účetní závěrce
Na základě provedeného auditu jsme dne 26. září 2008 vydali k účetní závěrce, 
která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace Vodafone Česká republika, tj. 
Rozvahu k 31. březnu 2008, výkaz zisku a ztráty a přílohu této účetní závěrky, 
včetně popisu použitých významných účetních metod.

odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky
Za sestavení a věrné zobrazení závěrky v souladu s českými účetními předpisy 
odpovídá statutární orgán nadace. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, 
zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné metody a provádět dané situaci 
přiměřené účetní odhady.

odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů 
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické 
normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že 
účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní 
informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr 
auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že 
účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo 
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které 
jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení 
vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k 
účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých 
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i 
posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření našeho výroku. 

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční 
pozice Nadace Vodafone Česká republika k 31. březnu 2008 a nákladů, výnosů 
a výsledku jejího hospodaření za rok končící k tomuto datu v souladu s českými 
účetními předpisy.“

Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za 
správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán nadace. Naším úkolem 
je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s 
účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a 
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto 
standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal 
přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují 
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve 
všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme 
přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření 
výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech 
významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 26. září 2008

Auditorská společnost: Odpovědný auditor:

Deloitte Audit s. r. o.

Osvědčení č. 79

zastoupená:

Martin Tesař, pověřený zaměstnanec Martin Tesař, osvědčení č. 2030



Vpohybu

Deelay.cz, internetový magazín pro mladé  
(70 000 Kč, celá ČR)

on-line life-style magazín pro mladé lidi —
má cíl informovat, bavit, podněcovat k tvůrčí činnosti a  —
vzdělávat mládež
projekt vede skupina středoškoláků pod vedením  —
Marka Brumlicha

Nové generace, zapojení mladých  
do rozvojové spolupráce  
(111 000 Kč, ČR)

projekt umožní studentům středních a vysokých škol,  —
aby si sami vyzkoušeli, jak pomáhat
výtěžky z aktivit pořádaných studenty poputují dětem  —
v Keni, Guinei či Beninu
projekt realizuje Humanistické centrum Dialog —

Gressus, krok do nového života  
(45 000 Kč, Opava)

projekt pomůže lidem po propuštění z výkonu trestu  —
odnětí svobody s orientací na trhu práce
realizují studenti Ostravské univerzity, Zdravotně-soci- —
ální fakulty, vedoucí skupiny Alžběta Banšelová

Rozvoj kreativity a podnikavosti studentů  
(295 336 Kč, celá ČR)

projekt mini-podniků (studentských společností),  —
které mají rozvinout v malém měřítku skutečnou eko-
nomickou činnost vedenou stejným způsobem, jakým 
pracují skutečné firmy
Junior Achievement —

Se skatem na hřiště – Skatepark  
(200 000 Kč, Votice)

vybudování skate-areálu ve Voticích lidí cílem oboha- —
tit nabídku volnočasových aktivit pro mladé
realizují mladí lidé z Votic v čele s Lucií Krubnerovou —

Bláznivé dílny  
(50 000 Kč, Veselí nad Moravou)

rozvoj schopností a vzdělání dětí a mladých lidí v  —
různých uměleckých odvětvích (dramatické umění, 
hudba a výtvarné umění)
vedoucí – Michal Blažíček, Univerzita Palackého v  —
Olomouci

Podpora rozvoje studentů scénických umění  
(148 000 Kč, Brno)

projekt umožňuje realizaci inscenací vytvořených sa- —
motnými studenty
studenti scénických umění v Brně založili soubor BU- —
RANTEATR, pod kterým projekt probíhá

Junior Internet  
(50 000 Kč, z Prahy do celé ČR)

internetové soutěže pro mladé talentované lidi, kteří  —
se aktivně věnují internetu
zapojení mladých lidí se zdravotním postižením —
realizuje Together Czech Republic —

Workshopping  
(130 000 Kč, Praha)

4 celoroční street-art dílny – žonglování, beatbox,  —
graffiti a streetdance
realizuje občanské sdružení Tolerdance —

A.J.V.A. cetrum DOTOHO  
(250 000 Kč, Soběslav)

zřízení kulturního centra pro mládež od 13 do 21 let —
4 sektory: informační, tvůrčí, pohybový a hudebně- —
zábavný
realizuje A. J. V. A. centrum, o. s. —

Network pro mladé ženy  
(41 000 Kč, Praha)

soubor seminářů, workshopů, debat zaměřený na pro- —
blematiku začátku kariéry a přestupu z VŠ do pracov-
ního procesu
internetová networkingová platforma spojující a pod- —
porující mladé ženy
realizuje skupina Alžběty Štrosové —

AWI příběhy  
(200 000 Kč, Praha)

vytvoření DVD s 15 příběhy v českém znakovém ja- —
zyce 
realizuje AWI film o. s. —

Regenerace mladé generace  
(77 850 Kč, Ústí nad Labem)

besedy, exkurze, workshopy za účelem zvýšení infor- —
movanosti o Evropě 

zaměřeno na mladé lidi od 15 do 26 let —
realizuje skupina Bohumila Rupce —

Trmalova vila  
(100 000 Kč, Praha)

projekt multikulturního centra pro prezentaci a pod- —
poru mladého umění všech žánrů (hudba, fotogra-
fie, divadlo, poezie). Zaměřeno na mladé lidi od 15 
do 26 let
realizuje Clazzic o. s. —

Kapky pro Červenou Vodu 2008  
(40 000 Kč, Červená Voda)

kulturní oživení obce v podobě folkových koncertů a  —
dětských sportovních odpolední
realizují vysokoškolští studenti v čele s Davidem  —
Švestkou

Klubovna pro mládež  
(52 000 Kč, Doubravice)

využití prostor nabídnutých obcí pro účely klubovny —
vybavení a vymalování prostor a následné využití pro  —
volný čas
realizuje skupina Dominika Kunce, mladí od 10–17 let —

Exhibit  
(200 000 Kč, Praha)

pořádání výstav a workshopů s cílem zvýšit zájem o  —
umění
podpora mladých talentovaných umělců —
realizuje občanské sdružení Exhibit —

Konečně tvůrčí prostor naší tvůrčí komunity  
(80 000 Kč, Prčice)

vytvoření prostor pro workshopy a společenské akce  —
v  Prčicích
na projektu se podílí studenti v čele s Jakubem Trno- —
branským

Skatepark  
(50 000 Kč, Ladná)

vybudování skateparku —
projektu se účastní 17 dětí od 13 do 19 let v čele s Ji- —
řím Málkem

Hučka  
(12 400 Kč, Třebíč)

soutěžní přehlídka amatérských vystoupení dětí a  —
mládeže
neprofesionální divadlo, tanec, hudba a recitace —
realizuje skupina Jiřího Vorlíčka —

5 p a ještě něco navíc  
(33 000 Kč, Neratovice)

zřízení prostor pro trávení volného času studentů —
pravidelná týdenní setkání —
realizuje Klub přátel GFP-KOS —

Divadlo „Přemýšlej“  
(55 000 Kč, Brno)

divadlo, které aktivizuje diváka skrze hru, zapojí ho  —
a tím mu pomůže lépe si uvědomit problémy spo-
lečnosti
cíleno na romskou mládež —
realizuje skupina Lenky Remsové —

Den zdraví a environmentální osvěty  
(25 000 Kč, Brankovice)

představení žákovských projektů se zaměřením na  —
zdraví
realizuje skupina Lenky Šubrtové —

I ty můžeš zachránit lidský život  
(40 000 Kč, Opava)

vytvoření DVD s laickým postupem při poskytování  —
první pomoci v nejvážnějších situacích každoden-
ního života
DVD bude rozdáváno zdarma všem, kteří se s organi- —
zátory potkají
realizuje skupina Lucie Balarinové —

Lesní čarování  
(40 000 Kč, Děčínsko)

pravidelná setkání za účelem osvěty v oblasti ochrany  —
životního prostředí
realizuje Martin Pomichálek se svou skupinou —

Skatepark v Bystřici nad Pernštejnem  
(200 000 Kč, Bystřice nad Pernštejnem)

vybudování skateparku —
realizuje skupina 10–20letých studentů v čele s Mi- —
chalem Blažíčkem

S vorem na vlně  
(30 000 Kč, Písek)

rozšíření aktivit a přednášek klubu —
určeno studentům píseckého gymnázia —
realizuje občanské sdružení Prácheň —

Znovuotevření Divadla Katastrofa  
(50 000 Kč, Pardubice)

rekonstrukce a následné otevření divadla —
vystoupení studentů —
realizuje skupina Patrika Ulricha —

Komunitní centrum Darkovice  
(50 000 Kč, Darkovice)

vytvoření komunitního centra  —
prostory k sebevzdělávání pro všechny skupiny po- —
třebných – spolky, ženy na mateřské k sebevzdělá-
vání atd.
realizuje skupina Pavla Kalvara —

Dětský klub Notička  
(140 000 Kč, Praha)

volnočasový klub pro děti při Pražské komorní filhar- —
monii, jehož cílem je podporovat a rozvíjet u dětí hu-
dební talent a snahu o seberealizaci a podporovat ak-
tivní trávení volného času
realizuje Pražská komorní filharmonie —

Uspokojení potřeb ve volném čase pro děti a mládež 
ze sociálně slabých rodin  
(79 000 Kč, Krásná Lípa)

série komunitních volnočasových aktivit zaměře- —
ných na sociálně slabé děti a mládež, především rom-
ského etnika
realizuje romské sdružení ČAČIPEN —

Kulturně vzdělávací projekt pro dětské domovy  
(90 000 Kč, Střední Čechy)

prostřednictvím workshopů tohoto kulturně vzdělá- —
vacího projektu dojde k propojení dětí z dětských do-
movů s jinými znevýhodněnými skupinami
realizuje Rozmarýna, obecně prospěšná společnost —

Mladí pro sebe a přírodu  
(60 000 Kč, Střední Čechy)

série setkání a workshopů zaměřených na ekologická  —
témata a volnočasové aktivity pro děti
realizuje Sdružení pro zdravé lidi a přírodu Ozvěna o. s. —

Přednáškový cyklus aneb studenti studentům  
(80 000 Kč, Ostrava)

rozšíření přednáškového spektra na Ostravské uni- —
verzitě v oblasti kultury, vzdělávání, politiky, životního 
prostředí aj.
realizuje Stavovská unie studentů Ostravské univerzity —

Restart 2008  
(80 000 Kč, Písek)

soubor akcí pro rozšíření spektra aktivit pro písecké  —
občany
každá akce zaměřena na jinou cílovou skupinu —
realizuje skupina Martina Brože —

Umíte si pomoci s první pomocí?  
(50 000 Kč, Ústí nad Labem)

přednášky a výuka základů první pomoci pro děti  —
z mateřských, základních a středních škol
realizují studenti vyšší odborné zdravotnické školy  —
v čele s Lenkou Bejblovou

Povrlská všehochuť 2008  
(55 000 Kč, Ústecko)

dětský tábor pro děti ze sociálně slabých rodin —
realizuje skupina v čele s Petrou Flekovou —

Hurá do školy  
(67 500 Kč, Praha)

pomoc při vzdělávání dětem z dětských domovů a  —
azylových domů 
spolupráce se speciálním pedagogem – psychologem —
realizuje občanské sdružení Mikádo —

Incoming Hip Hop vol. 3  
(80 000 Kč, Hlinsko)

prostřednictvím uspořádání festivalu budou návštěv- —
níci upozorněni na principy bezpečnosti silničního 
provozu
realizuje skupina Michala Hrouzka —

Rozvoj činnosti a aktivit skupiny Na hnízdě  
(35 000 Kč, České Budějovice)

soutěž na téma ekologie a třídění odpadů —
promítání filmů s ekologickou tematikou —
realizuje skupina Markéty Foldynové —

Hudební workshopy  
(50 000 Kč, Brno)

uspořádání 7 bezplatných hudebních workshopů pro  —
lidi do 24 let
realizuje skupina Pavla Lojdy —

Podaná ruka 2008  
(48 000 Kč, Nymburk)

5 akcí pro děti a mládež, kde se účastníci budou sami  —
podílet na přípravě chystaných akcí.
Karneval, Ekovýlet, Cefeus dětem, Letní tábor atd. —
realizuje skautské středisko Cefeus Nymburk —

Školící kurz projektu „CROSSROADS 2008“  
(100 000 Kč, Lučany nad Nisou)

školící kurz pro pracovníky s mládeží, který přinese  —
nové metody pro práci se znevýhodněnou mládeží.
realizuje Mládež Českého červeného kříže —

Sperm Festival 2008  
(150 000 Kč, Praha)

realizace festivalu – přehlídky aktuálního umění,  —
hudby a vizuální kultury
zahrnuje sérii koncertů, představení, projekcí, perfor- —
mancí, workshopů, výstav a přednášek
realizuje Fórum kulturní diverzity mladých —

Kudy z nudy 2008  
(108 520 Kč, Ústecko)

série víkendových volnočasových pobytů a letní tábor  —
pro skupinu sociálně znevýhodněných dětí z ústec-
kých lokalit Předlice a Nový svět
realizuje o. s. FidoDido a vysokoškolští studenti —

Vázané dřevěné lešení pro beuronskou kapli  
(65 750 Kč, Teplice)

projekt zapojení gymnazistů do historické a kulturní  —
obnovy kaple teplického gymnázia
realizace pravidelných kulturních akcí pro širokou ve- —
řejnost
realizují středoškolští a vysokoškolští studenti, o. s. Pro  —
arte beuronensis

Vyšehrátky 2008  
(100 000 Kč, Praha)

série víkendových divadelních představení pro rodiče i  —
děti „pod širým nebem“ na pražském Vyšehradě
realizuje Studio DAMÚZA —

Hudební festival THE OTHER WAY 2008  
(100 000 Kč, Plzeň)

letní hudební festival studentských kapel —
realizují absolventi Církevního gymnázia, o. s. CIGIS- —
TOCK

Participace pro každý den  
(58 000 Kč, Praha)

kurzy rétoriky, asertivity, prezentační dovednosti,  —
přednášky o šikaně a drogové problematice pro žáky 
základních škol
snaha o vylepšení vztahů mezi dětmi a školou a dětmi  —
a rodiči
realizuje skupina Markéty Rattayové —

Vpoho

V roce 2007 podpořila Nadace Vodafone ČR v rámci gran-
tového programu VPOHO následující nízkoprahové kluby 
pro děti a mládež

Proxima Sociale, o. s.
projekt: Klub Radotín —
grant: 250 000 Kč —

KAPPA -HELP
projekt: Nízkoprahový klub METRO —
grant: 250 000 Kč —

Občanské sdružení Prostor
projekt: Nízkoprahový klub Kotelna —
grant: 178 440 Kč —

Společnost pro poskytování 
psychosociální pomoci občanům

projekt: Centrum volného času „Céčko“ —
grant: 250 000 Kč —

Pavučina občanské sdružení Den pobočka Ostrava
projekt: Free klub Pavučiny —
grant: 201 500 Kč —

o. s. Nezdi
projekt: Pilíře práce s mládeží na Dobříšsku —
grant: 250 000 Kč —

Život na hraně, o. s.
projekt: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež —
grant: 190 000 Kč —

DUHOVKA, o. s.
projekt: Zřízení komunitního centra —
grant: 127 000 Kč —

Občanské sdružení světlo Kadaň
projekt: s rodinou proti vyloučení —
grant: 200 000 Kč —

Sbor Křesťanské společenství Krnov
projekt: NZDM Klub NAUTILUS —
grant: 100 000 Kč —

Proxima Sociale, o. s.
projekt: Tučňáci se stěhují —
grant: 100 000 Kč —

SKP -Centrum
projekt: Hřiště při Nízkoprahovém zařízení pro děti  —
a mládež
grant: 100 000 Kč —

Salesiánské středisko mládeže, o. p. s.
projekt: Nový pracovník v přímé práci s klienty —
grant: 100 000 Kč —

Oblastní charita Uherské Hradiště
projekt: Na křídlech Pegasa —
grant: 96 860 Kč —

Diecézní charita Brno – Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou

projekt: Nízkoprah v ulicích —
grant: 100 000 Kč —

o. s. Prev -Centrum
projekt: Nízkoprahový klub Suterén a terénní soci- —
ální práce
grant: 100 000 Kč —

Sdružení na pomoc dětem s handicapy – 
Komunitní centrum Motýlek

projekt: Preventivní programy v nízkoprahovém klubu  —
Pacific
grant: 99 760 Kč —

Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s.
projekt: Individuálním plánováním k sociálním mos- —
tům
grant: 100 000 Kč —

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč
projekt: Programy specifické prevence v klubu —
grant: 100 000 Kč —

Unie Kompas
projekt: Recepční pult pro T klub —
grant: 30 000 Kč —

Šance pro tebe
projekt: Rozvoj volnočasových aktivit pro NZDM —
grant: 100 000 Kč —

DOKOŘÁN o. s.
projekt: Psychologické ochutnávky —
grant: 75 160 Kč —

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava
projekt: Klub Vrakbar – Oddělení služeb NZDM —
grant: 100 000 Kč —

Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech
projekt: Akcent – Alternativní Kulturní Centrum —
grant: 100 000 Kč —

Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s.
projekt: Počítačový King —
grant: 98 996 Kč —

Občanské sdružení Salinger
projekt: Nová image Modrého pomeranče —
grant: 100 000 Kč —

Sdružení Podané ruce, o. s.
projekt: Nechci přes hubu —
grant: 100 000 Kč —

o. s. Jahoda
projekt: Streetwork na Čerňáku —
grant: 99 672 Kč —

YMCA Praha, o. s.
projekt: Program sociální prevence v nízkoprahových  —
službách
grant: 98 525 Kč —

Jaspis
projekt: Oprava a úprava prostor v NZDM Jaspis —
grant: 89 525 Kč —

Centrum sociálně zdravotních služeb – 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Klub 17“

projekt: Podlahová krytina pro Klub 17 —
grant: 95 000 Kč —

Farní charita Rumburk
projekt: Zahrada snů —
grant: 100 000 Kč —

Ratolest Brno, o. s.
projekt: Znám své možnosti a práva —
grant: 100 000 Kč —

Občanské sdružení Plán B
projekt: Plán B —
grant: 100 000 Kč —

Prostor Pro, o. s.
projekt: Zavádění standardů kvality do praxe —
grant: 100 000 Kč —

Open house
projekt: Zřízení kontaktní místnosti aneb dva v jednom —
grant: 99 438 Kč —

Diecézní charita Brno – Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou

rojekt: Nadosah – centrum prevence —
grant: 51 000 Kč —

ostatní projekty

HOST Home Start International – ČR (250 000 Kč)
Cílem projektu je integrovat mladé rodiny ohrožené so-
ciálním vyloučením do společnosti, a zvýšit tak šanci je-
jich dětí na bezpečný, šťastný a důstojný život. Podpora 
je zaměřena na rozvoj dobrovolnické služby, která je za-
ložena na principu podpory rodinám prostřednictvím vy-
školených dobrovolníků přímo v prostředí jejich domác-
nosti. Služba zahrnuje facilitaci a konzultace týkající se 
extrémně obtížných sociálních problémů, a taky poraden-
ství a podporu ohledně výchovy dětí.

Chance 4 Children: „SKOK DO ŽIVOTA“ (300 000 Kč)
Hlavním cílem projektu je vyučovat děti v dětských do-
movech doplňkovým dovednostem, které se jim stanou 
odrazovým můstkem do úspěšného dospělého života 
a bezproblémového zapojení do společnosti. S ohledem 
na současné vysoké procento neúspěšnosti mladých do-
spělých, kteří opouštějí dětská zařízení, chce projekt vý-
znamným způsobem zlepšit jejich vyhlídky na úspěch 
v profesionálním životě a nabídnout jim doplňující vzdě-
lání a kurzy, aby si tak lépe našli své místo v životě. Aktuál-
ními oblastmi jsou: počítačová gramotnost, anglický jazyk, 
péče o domácnost, příprava na kariéru integrační a socia-
lizační programy.

GSM/GPS navigační systém pro 
nevidomé – Praha (1 270 000 Kč)
Provoz call-centra prvního GSM/GPS navigačního sys-
tému pro nevidomé na světě. Navigační systém umož-
ňuje okamžitou lokalizaci (navigační jednotka) a navigaci 
(call-centrum) nevidomého v případě ztráty orientace. Na-
vigační systém vyvinulo Výzkumné a vývojové centrum 
(ČVUT, Vodafone, Ericsson). Projekt realizuje Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých.

Česká asociace streetwork – Praha (935 000 Kč)
Uspořádání dalšího ročníku Turné pro nízkoprahy v rámci 
týdne nízkoprahových klubů a podpora propagace samot-
ných nízkoprahových klubů.

Západočeská univerzita v Plzni, Centrum 
aplikované antropologie a terénního 
výzkumu – Plzeň (1 100 000 Kč)
Interaktivní webový portál s možností sestavení individuál-
ního vzdělávacího programu, jehož cílem je rozvoj sociál-
ních, osobnostních a komunikačních dovedností pro soci-
álně znevýhodněné skupiny – odbourávání orientačních 
bariér ve společensko-institucionálním prostředí bránících 
úspěšné integraci.

Život 90 – Praha (1 000 000 Kč)
Cílem projektu je zajištění důstojného života seniorů 
ve vlastním přirozeném prostředí, bourání bariér izolova-
nosti a obav z osamělosti a nedostupnosti potřebných slu-
žeb. Rozšíření tísňové péče pro seniory a zdravotně posti-
žené, kteří nemají ve svém bytě pevnou telefonní linku.

Úvodní slovo

Milí přátelé,

Fakt, že právě otevíráte již druhou výroční zprávu Nadace 
Vodafone ČR, svědčí o tom, že Nadace právě vstupuje 
do třetího roku svého fungování v České republice. Trou-
fám si tvrdit, že se za tu krátkou dobu stala zaběhnutou, 
respektovanou a dokonce oceňovanou organizací s kon-
krétními výsledky. V září získala cenu Nadace Via za ino-
vativní přístup k dárcovství, což nás těší o to více, že jsme 
si právě inovativnost ve využití komunikačních technolo-
gií k pomoci potřebným vytyčili za cíl.

Podporou využívání komunikačních technologií v obecně 
prospěšných projektech však naše snaha nekončí. Naše 
další aktivity spočívají v grantových programech Vpoho 
a Vpohybu a v podpoře obecně prospěšných projektů 
a organizací přímou cestou. V rámci grantového pro-
gramu Vpoho jsme se zaměřili na podporu nízkopraho-
vých klubů pro mladé. Tyto v zahraničí oceňované in-
stituce pomáhají mladým lidem vyhnout se negativním 
jevům spojeným s dospíváním, jako jsou například drogy, 
alkohol či kriminalita. Grantový program Vpohybu je za-
měřen zejména na podporu mladých lidí a jejich samo-
statných projektů. Podporou projektů, které navrhnou 
a zároveň realizují mladí lidé do 30 let, máme možnost 
dosáhnout dvojího výsledku: pomoci rozvoji komunity, 
a zároveň podpořit rozvoj klíčových schopností a doved-
ností mladých lidí, které jim pomohou uplatnit se v bu-
doucím životě.

Našimi nadačními aktivitami se taktéž snažíme flexi-
bilně reagovat na aktuální potřeby neziskového sektoru. 
S tímto cílem vzniká i nový grantový program Rok Jinak, 
který spustíme v roce 2008. Tento projekt uhradí roční 
mzdu čtyřem odborníkům z komerční sféry, kteří tak bu-
dou moci strávit rok prací pro obecně prospěšnou orga-
nizaci. Tímto projektem se především snažíme oba sek-
tory sblížit a přinést tak neziskovému sektoru jiný pohled 
a know -how.

Dlouhodobě se snažíme do dobročinných a prospěšných 
aktivit intenzivně zapojovat i zaměstnance Vodafone 
Česká republika. Každý zaměstnanec tak měl i v roce 
2007 možnost strávit jeden den prací pro libovolný ne-
ziskový projekt dle svého výběru Navíc mají zaměstnanci 
možnost získat podporu svého obecně prospěšného pro-
jektu v rámci nadačního Fondu dobrovolník.

Skupina Vodafone nepovažuje sociálně odpovědné akti-
vity za pouhé filantropické gesto či doplňkovou aktivitu 
svého podnikání, nýbrž za jeho klíčovou součást. Proto 
se rozhodla v roce 2005 v České republice založit lokální 
Nadaci Vodafone Česká republika, která je jednou z 22 
místních Vodafone nadací na světě, jejichž činnost koor-
dinuje Vodafone Group Foundation.

Místní Nadace Vodafone se v České republice zaměřuje 
především na podporu mladých lidí a na inovativní využití 
komunikačních technologií v pomoci potřebným.

Zdeněk Martinec 
Předseda správní rady

Poslání a cíle

Nadace Vodafone Česká republika je nezávislá a státem 
registrovaná nezisková organizace (zapsaná v nadačním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod číslem 
27442268), jejímž zřizovatelem je společnost Vodafone 
Czech Republic, a. s.

Vodafone Czech Republic, a. s. chce založením nadace 
přispět k tomu, aby svět byl místem, kde lidská solidarita 
není cizím pojmem a kde jsou sociálně zodpovědné akti-
vity firem běžným standardem.

Cílem Nadace Vodafone čR je zejména podpora:
 
1. schopností, dovedností a vlastní iniciativy u dětí a mla-
dých lidi a to na úrovni projektu, organizace a místní ko-
munity

2. zvyšování kvality života znevýhodněných skupin pro-
střednictvím projektů, využívajících přínosy komunikač-
ních technologií

struktura Nadace

Nadace Vodafone je řízena šestičlennou správní radou.

správní rada Nadace Vodafone česká republika
Zdeněk Martinec – předseda (ředitel finančního 
plánování, vodafone ČR) 
Filip Hrubý – místopředseda (tiskový mluvčí, Vodafone 
ČR) 
Monika Čížková (víceprezidentka pro značku 
a komunikaci, Vodafone ČR) 
Helena Ackermanová (nezávislá konzultantka) 
Irena Bartošová (výkonná ředitelka Nadace 
Občanského Fóra) 
Daniel Hůle (předseda správní rady sdružení Čitakar het)

Kontrolor
Petr Novák – kontrolor, Vodafone ČR

Výkonný tým 
Inga Kaškelyte – výkonná ředitelka do 31. 7. 2008 
Robert Basch – výkonný ředitel od 1. 8. 2008 
Michaela Slipčenková – koordinátorka

Programy

Vpoho
Vpoho je grantový program Nadace Vodafone ČR, jehož 
cílem je prevence negativních jevů a rizik spojených s do-
spíváním mladých lidí. Program Vpoho se zaměřuje ze-
jména na podporu nízkoprahových klubů pro mládež, 
které dospívajícím nabízejí pomocnou ruku a bezpečný 
prostor pro seberealizaci a aktivní trávení volného času. 
Tyto kluby jsou často spojovány pouze s drogovou pro-
blematikou, jejich záběr je však ve skutečnosti daleko 
širší – od sociální pomoci přes prevenci až k volnočaso-
vým aktivitám. Nízkoprahovost je stěžejním principem 
těchto služeb. 

V rámci programu Vpoho podpořila od roku 2006 Nadace 
Vodafone ČR spolu s nadací Vodafone Group Foundation 
nízkoprahové kluby v ČR celkovou částkou přes 13,5 mi-
liónu Kč. Partnerem programu Vpoho je Česká asociace 
streetwork.

Vpohybu
Vpohybu je grantový program Nadace Vodafone ČR, 
jehož cílem je rozvíjet schopnosti, dovednosti a samo-
statné iniciativy mladých lidí, důležité pro jejich samo-
statný život a budoucí zaměstnání, a pomocí komunikač-
ních technologií vytvářet podmínky pro plnohodnotnější 
život znevýhodněných skupin. Program Vpohybu má dva 
hlavní strategické směry: Mladí lidé a komunita – určený 
pro neformální skupiny mladých lidí do 26 let a nestátní 
neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, 
a Komunikační technologie a znevýhodněné skupiny – 
určený pro všechny nestátní neziskové organizace.

Program byl zahájen v září 2006. Od té doby bylo podpo-
řeno 112 projektů celkovou částkou 12,3 milionu Kč.

Rok Jinak
„Rok jinak“ je novým inovačním programem Nadace Vo-
dafone, který odstartoval v květnu 2008. Program nabízí 
minimálně čtyřem kandidátům – vítězům celonárodního 
výběrového řízení – příležitost strávit jeden rok prací pro 
neziskovou organizaci dle svého výběru, a to za mzdové 
prostředky kryté z nadačního grantu. Program je jedineč-
nou šancí pro lidi, kteří chtějí měnit svět k lepšímu a zre-
alizovat svůj neziskový sen. „Rok jinak“ je českou varian-
tou globálního programu „World of Difference“, který je 
vlajkovou lodí v řadě Vodafone nadací po celém světě 
(např. Austrálie, Nový Zéland, Holandsko či Irsko). Nadace 
Vodafone Česká republika v letošním roce pilotuje tento 
úspěšný mezinárodní program v českém prostředí.


