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Milí přátelé,

Při ohlédnutí za uplynulým rokem mám radost, co všechno se za tu dobu podařilo. 
Navzdory globální finanční krizi investovala Nadace Vodafone do společensky 
prospěšných projektů o 30% více než v loňském roce, celkem více než dvacet jedna 
milionů Kč. Od začátku své existence tak Nadace Vodafone podpořila 400 projektů  
v celkové hodnotě více než 83 milionů Kč.

Náš nejznámější program Rok jinak usilující o posílení kapacit a přenos know-how 
ve prospěch neziskového sektoru jsme rozšířili o podprogram kRok jinak, podporu-
jící kratší tříměsíční projekty a podprogram Rok jinak naruby, nabízející vedoucím 
pracovníkům neziskových organizací možnost stínovat po dobu jednoho měsíce 
vrcholové manažery ve společnosti Vodafone a odnést si pro svojí práci, co považují 
za užitečné. Pro lepší informovanost veřejnosti jsme spustili samostatné stránky 
programu www.rokjinak.cz. Práce grantistů roku jinak v uplynulém roce má jasné 
hmatatelné výstupy - dokument Lindy Jablonské „Pozemšťané koho budete volit“, 
který vznikl v rámci projektu, byl oceněn hlavní cenou Pavla Kouteckého, Tereze 
Vajtové se podařilo založit sociální firmu při Jedličkově ústavu, díky Aleši Jeníkovi 
mají neziskovky možnost získávat zdarma internetové nástroje pro fundraising, 
profesionální software a cloudové aplikace.

Dále jsme spustili nový program Bleskové pomoci, díky kterému jsme mohli pomoci 
domácnostem zasaženým povodněmi v severních Čechách a zapojit do pomoci  
i zákazníky společnosti Vodafone.

V době vydání této zprávy je po několika letech vývoje uváděn do praxe nový druhu 
mobilní tísňové péče a asistence, která umožňuje dodat seniorům i jejich rodině 
potřebnou jistotu a bezpečí pro samostatný a nejistotou neomezený život.

Důležitým oceněním práce Nadace Vodafone byla hlavní cena Bona Via v kategorii 
velká firma, udělené Nadací Via společnosti Vodafone za dlouhodobou a komplexní 
podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v ČR ze strany Nadace Vodafone.

Rád bych poděkoval našim partnerům, spolupracovníkům a spojencům za nasazení, 
nápady a poctivost, s jakou přistupují ke každému projektu. Jsem rád, že Nadace 
Vodafone podporuje lidi, kteří mění svět.

Zdeněk Martinec
Předseda Správní rady Nadace Vodafone ČR
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Poslání, cíle a struktura

Poslání

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 měnit svět k lepšímu a přispět k tomu, aby svět byl místem, kde lidská solidarita není cizím 
pojmem a kde jsou sociálně zodpovědné aktivity firem běžným standardem.    

Hlavní cíle

- Rozvoj schopností, dovedností, vlastní iniciativy a společenské zodpovědnosti mladých lidí. 
- Využití komunikačních technologií pro společensky prospěšné cíle. 
- Rozvoj občanské společnosti budováním kapacity a know-how neziskových organizací.

Struktura Nadace

Nadace Vodafone Česká republika je řízena šestičlennou správní radou.

Správní rada Nadace Vodafone Česká republika
Zdeněk Martinec – předseda (ředitel finančního plánování, Vodafone ČR) 
Filip Hrubý – místopředseda (senior manažer firemní komunikace, Vodafone ČR)
Monika Hovorková – člen (viceprezidentka pro značku a komunikaci, Vodafone ČR)
Irena Bartošová – člen (odborná referentka, Ministerstvo kultury, oddělení památkové péče)
Daniel Hůle – člen (programy sociální integrace, Člověk v tísni)
Helena Ackermanová – člen do 6. 10. 2010 (nezávislá konzultantka) 
Robert  Basch – člen od 30. 11. 2010 (ředitel Nadace Open Society Fund Praha) 

Kontrolor
Petr Novák – kontrolor, Vodafone ČR
 
Výkonný tým
Inga Kaškelyte – výkonná ředitelka (do 31. 3. 2011) 
Ondřej Zapletal – výkonný ředitel (od 1. 4. 2011) 
Michaela Rázgová – senior specialista (do 15. 4. 2011) 
Hana Lukáčová – koordinátorka (od 1. 4. 2011) 

 

Lidé z Nadace
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Programy

Rok jinak   7 052 851 Kč
Rok jinak je inovační program Nadace Vodafone, který nabízí lidem z komerční či státní sféry příležitost strávit až jeden rok prací 
pro neziskovou organizaci dle svého výběru, a to za mzdové prostředky, na které jsou zvyklí z předchozího zaměstnání, kryté  
z nadačního grantu. 
Program je jedinečnou šancí pro lidi, kteří chtějí měnit svět k lepšímu a zrealizovat svůj sen, a také pro neziskové organizace, které 
tímto mohou budovat svoji kapacitu a využít cenné know-how. V roce 2010 bylo vybráno 6 vítězů celonárodního výběrového 
řízení, kteří  v průběhu roku 2011 realizují svoje neziskové projekty.  
Nově vznikl podprogram kRok jinak – krátkodobější varianta programu určená pro angažmá v neziskovém sektoru po dobu jedno-
ho až tří měsíců. V roce 2010 bylo tímto způsobem podpořeno 12 projektů.
Pilotně byla vedoucím pracovníkům z vybraných neziskových organizací nabídnuta možnost po dobu jednoho měsíce stínovat 
manažery Vodafone a porovnat své postupy s vrcholovými manažery velké firmy. Program byl nazván Rok jinak naruby.

Více na www.rokjinak.cz
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Vpohybu   4 301 508 Kč
Vpohybu je grantový program Nadace Vodafone ČR, jehož cílem je rozvíjet kreativitu, leadership a komunikační dovednosti  
u mladých lidí, důležité pro jejich profesní uplatnění a také podpořit jejich angažovanost v lokálním dění. Program je určený  
pro neformální skupiny mladých lidí do 26 let a nestátní neziskové organizace vedené mladými lidmi. V roce 2010/11 bylo  
podpořeno 41 projektů.

Inovace pro společnost    5 520 520 Kč
Grantový program Inovace pro společnost vyhledává a podporuje různá inovativní využití moderních technologií, jejichž cílem je 
zvýšit kvalitu života vybraných znevýhodněných skupin.  
Program je určený pro neziskové organizace působící v oblasti vývoje inovačních technologických řešení či jejich aplikace v praxi.  
V roce 2010/11 byly v této oblasti podpořeny 3 komplexní sociální inovace v hodnotě téměř 5 milionů Kč a udělana stipendia pro 
talentované studenty Research and Development Centre na ČVUT, Praha. 

Vpoho   1 794 703 Kč
Vpoho je grantový program, jehož cílem je prevence negativních jevů a rizik spojených s dospíváním mladých lidí. Program Vpoho 
se zaměřuje zejména na podporu nízkoprahových klubů pro mládež, které dospívajícím nabízejí pomocnou ruku a bezpečný 
prostor pro seberealizaci a aktivní trávení volného času. Partnerem programu Vpoho je Česká asociace streetwork. 

Blesková pomoc   840 252 Kč
Cílem programu Blesková pomoc je motivovat zákazníky Vodafone k větší solidaritě v případě závažných humanitárních katastrof 
tím, že Nadace Vodafone ve vybraných případech každou zaslanou dárcovskou SMS navyšuje o určitou částku. Program pomohl 
výrazně navýšit počet DMS zaslaných humanitárním organizacím pomáhajícím po povodních v České republice v roce 2010.  
Celkem bylo v minulém roce rozděleno více než 840 000 Kč.

Fond Dobrovolník   300 000 Kč
Grantový program pro zaměstnance Vodafone Czech Republic a.s.

Ostatní   1 600 101 Kč
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Rok jinak

Projekty započaté v roce 2011 (podpořené ve fiskálním roce 2010/2011)

Eva Bělinová & Nová škola, o. p. s.
„Pomáhám Nové škole postavit se na vlastní nohy. “

Z pozice manažerky evropských projektů ve firmě GAC přišla do Nové školy s cílem vytvořit zde systém vícezdrojového financová-
ní, aby organizace nebyla závislá jen na dotacích a grantech. Vznikly dva typy ziskových aktivit – série kurzů pro školy a portfolio 
pohlednic, přání atp., malovaných romskými dětmi pro prodej firmám. 

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje vzdělávání menšin, především 
Romů a dětí cizinců. Věnuje se jak přímé práci s touto cílovou skupinou zaměřené na vzdělávání (doučování, podpora vstupu na 
střední školu atp.), tak např. realizaci soutěží pro mladé lidi minoritních etnik, ale také vzdělávání pedagogů na běžných základních 
školách.

Tereza Hrušková & Lata – programy pro ohroženou mládež
„Ve vybraných kavárnách si nyní díky našemu projektu můžete dát LATA kávu, kávu s lepší chutí, a podpořit tak 
ohroženou mládež.“

Tereza přišla do sdružení LATA z PR agentury. V Latě nastartovala novou fundraisingovou aktivitu (ve vybraných pražských kavár-
nách je v prodeji Lata caffé, z jehož prodeje jde příspěvek na financování aktivit organizace) a nastavila dlouhodobou PR a fundrai-
singovou strategii. Vznikly i nové webové stránky organizace.  Účastnicí Roku jinak se stala díky získání nejvíce hlasů v hlasování 
veřejnosti na internetu, je vítězkou Divoké karty.

Lata je pražská nezisková organizace pomáhající ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám v Praze a Středočeském kraji. 
Hlavním typem podpory, který je mladým lidem nabízen která se nabízí mladým lidem, je tzv. vrstevnická podpora – ta má podobu 
pravidelného setkávání klienta a dobrovolníka a společného trávení volného času. Dobrovolníkem je mladý člověk (18-30 let), 
který přichází s chutí poznat někoho nového. Nabízeny jsou i další služby pro klienty i jejich rodiny; doučování, EEG Biofeedback, 
odborná sociální práce a další navazující služby. 

Martin Klicnar & Nadace Partnerství
„Stavíme v centru Brna na úpatí Špilberku první pasivní administrativní budovu u nás. U ní otevřeme zahradu pro 
environmentální vzdělávání.“

Martin dříve působil jako ředitel ve firmě produkující simulační techniku pro vzdělávání bezpečnostních složek, dnes je manažerem 
projektu zaměřeného na vybudování Otevřené zahrady a první administrativní budovy v pasivním standardu u nás; v budově bude 
sídlit environmentální poradenské centrum. Tato hravá zahrada otevřená pro veřejnost vzniká  
v samotném centru Brna, na úpatí Špilberku. 

Nadace Partnerství je nadace zaměřená na oblast ekologie a životního prostředí. Pomáhá lidem chránit a zlepšovat jejich životní 
prostředí, usiluje o zapojení veřejnosti do prospěšných aktivit, např. do vytváření kvalitních veřejných prostranství, výsadby stromů, 
ochrany přírody atp. Nadace uděluje nadační příspěvky, poskytuje odborné služby, přenáší dobrou praxi  
ze zahraničí a působí také v oblasti osvěty a vzdělávání. 

Arnošt Marks & Člověk v tísni, o. p. s. 
„Přesvědčuji politiky a úředníky, že mezi prioritami pro evropské peníze nesmí chybět vzdělávání sociálně znevý-
hodněných dětí.“
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Arnošt přišel do Člověka v tísni z pozice senior manažera v poradenské společnosti Delloite. Jeho cílem je lobbingem dosáhnout 
zařazení tématu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí mezi priority rozpočtu EU na období 2014+. 

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a pod-
porovat dodržování lidských práv ve světě; realizovala projekty v 37 zemích světa. Společnost však uskutečňuje rozsáhlé projekty 
také v České republice, mj. se věnuje terénní sociální práci zaměřené na řešení situace ve stále se zvětšujících českých „sociálních 
ghettech“. Prostřednictvím zavádění interkulturního vzdělávání do českého školského systému společnost Člověk v tísni podporu-
je toleranci a respekt k minoritním skupinám. Toto je oblast, do níž tematicky zapadá i projekt Arnošta Markse. 

Jan Rybář & Ekolist.cz 
„Za první čtvrtrok jsme zvýšili čtenost Ekolistu o čtvrtinu.“ 

Honza je novinář, v minulosti šéfoval zahraniční redakci MF Dnes. V rámci Roku jinak přišel do internetového deníku Ekolist.cz  
s cílem pomoci jej přebudovat v plně profesionální, neaktivistický zpravodajský zdroj propojující světy neziskových a velkých médií 
a zvýšit jeho čtenost. 

Ekolist.cz (provozovaný Brontosauřím ekocentrem Zelený klub) je internetový deník, jehož cílem je přinášet čtenářům informace 
o přírodě a životním prostředí. Nabízí především rozsáhlé zpravodajství doplněné o publicistiku. Přináší rovněž rady, jak se chovat 
šetrně k životnímu prostředí, kulturní rubriku s přehledem knih a filmů nebo kalendář akcí věnujících se problematice životního 
prostředí.

Simona Votyová & APLA Praha, Střední Čechy
„Dostávám autismus do médií.“

Simona opustila práci v médiích, aby strávila rok v organizaci APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem). Jejím úkolem je zajis-
tit větší informovanost veřejnosti o autismu a vytvořit v organizaci udržitelnou mediální strategii.

Činnost APLA se soustředí na oblast podpory lidí s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkých. Mottem organizace 
je „Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.“ APLA poskytuje psychologické, psychiatrické, 
sociální a vzdělávací služby. Jedním z cílů organizace je i informování široké veřejnosti o problematice PAS – to je oblast, do níž je 
projekt Roku jinak směřován především.

Projekty dokončené v roce 2010 (podpořené ve fiskálním roce 2009/2010)

Linda Jablonská & Inventura, o. s.
„Natočila jsem se studenty s mentálním handicapem dokumentární film ‚Pozemšťané, koho budete volit?‘  
o volbách do poslanecké sněmovny; vyhráli jsme s ním několik cen.“

Linda přišla do Inventury s cílem učit lidi s mentálním handicapem natáčet filmy. Jako úspěch vnímá to, že se podařilo publiku na-
točených dokumentů ukázat, že lidé s mentálním handicapem jsou tvořiví, vtipní a vnímaví. O úspěchu Lindina projektu vypovídá  
i vítězství dokumentu v Ceně Pavla Kouteckého v konkurenci stovky dokumentárních snímků.

Cílem Inventury je pozměňovat představy veřejnosti o životech lidí s mentálním handicapem  a integrovat tyto lidi do společnosti 
poskytováním podpory a zviditelňováním jejich umělecké činnosti. 
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Tereza Vajtová & Nadace Jedličkova ústavu
„Vybudovala jsem při Nadaci Jedličkova ústavu prosperující sociální firmu.“ 

Tereza před Rokem jinak pracovala jako ředitelka incomingové cestovní kanceláře. Do Nadace Jedličkova ústavu přišla s cílem po-
moci založit sociální firmu. Její mise byla úspěšná, vznikla sociální firma Maturus, nabízející širokou škálu grafických služeb. Firma 
zaměstnává dva lidi s postižením a byl zde otevřen tranzitní program, v jehož rámci získávají praxi další lidé s handicapem.

Nadace Jedličkova ústavu usiluje primárně o integraci osob s postižením do běžného života. Ve své pomoci se zaměřuje především 
na děti a mladé lidi s tělesným a kombinovaným postižením.

Aleš Jeník & Nadace Via
„Vytvořil jsem pro neziskovky dva projekty – první lidem umožňuje snadno online darovat neziskovce peníze, 
druhým je poskytování CRM aplikací pro neziskovky.“

Alešovým oborem je IT, před Rokem jinak působil jako senior konsultant ve společnosti  
Capgemini. Během roku v Nadaci Via vytvořil softwarovou platformu, která lidem umožňuje jednoduše darovat přes web peníze 
vybrané neziskové organizaci. Vedle toho založil organizaci „CRM pro neziskovky““, která zajišťuje konzultace pro neziskovky  
v oblasti databází dárců.

Nadace Via poskytuje  podporu prostřednictvím grantů vzdělávání a předávání know how formou konzultací či koučinku. Tematicky 
se zaměřuje na oblast rozvoje komunitního života v českých městech a obcích a na posilování neziskového sektoru, mimo jiné 
cestou podpory jejich profesionálního rozvoje. 

Jana Švardalová & Angelis, o. s.

Jana přišla z pozice marketingové ředitelky a cílem jejího projektu ve sdružení Angelis bylo otevřít tréninkovou kavárnu, ve které 
se budou setkávat lidé s postižením a bez něj. Projekt byl na žádost realizátora z důvodu nepřidělení provozní dotace z evropských 
fondů a nemožnosti čerpat vlastní finance na rozjezd kavárny předčasně ukončen.

kRok jinak 2010/2011

Zuzana Dubová; Filmové řemeslo pro neslyšící děti pro  Labyrint Brno, o. s.; 3 měsíce 
Dominik Drahonínský; Komunitní server vozejkov.cz pro Svaz paraplegiků, o. s.; 3 měsíce
Adéla Jansová; PR a marketing pro Humanistické centrum Dialog, o. s.; 6 měsíců
Pavel Anděl; Komunikace a fundraising pro SHM Klub Praha – Kobylisy, o. s.; 3 měsíce
Jiří Adamík; Týden osob po poranění mozku pro CEREBRUM, o. s.; 3 měsíce
Eva Vicherek; Marketingový plán pro Člověk hledá člověka, o. s.; 3 měsíce
Olga Procházková;  Restrukturalizace organizace pro Diabasis, o. s.; 3 měsíce
Hana Fleknová; Komunikace a fundraising pro Vítej, o. p. s.; 6 měsíců
Brit Jensen; Rádio Nový prostor pro Nový prostor, o. s.; 3 měsíce
Petr Konečný; Řízení lidských zdrojů a strategie pro Acorus, o. s.; 3 měsíce
Natálie Šeborová; Komunikační kampaň projektu Senior Inspect pro 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy; 3 měsíce
Lucie Zaki; Zapojení seniorů do práce nadace pro Nadační fond Veselý senior; 6 měsíců
Rok jinak Naruby 2011
Tomáš Vyhnálek z Člověk v tísni, o. p. s.
Dagmar Doubravová ze Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o. s.
Robin Ujfaluši z INEX-SDA, o. s.
Lenka Raková z Hnutí Duha – Přátelé Země ČR   
Tomáš Urban z Člověk v tísni, o. p. s.
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Vpohybu

CELOREPUBLIKOVÉ PROJEKTY

OUT of HOME 2011; Mimo Domov, o. s.
190 000 Kč
Celovíkendová zážitková hra zaměřená na děti z dětských domovů; v roce 2011 na téma 
Už víš, čím budeš? 
Do Prahy se v červnu sjelo 230 dětí z dětských domovů z celé ČR, pro které bylo připraveno dvacet soutěžních stanovišť. Každé  
z nich bylo reálným sídlem firmy či pracovištěm; děti tak získávaly lepší přehled o konkrétních profesích. Po hře následoval večerní 
hudební festival.

České Studentské společnosti JA míří na evropský vrchol; Junior Achievement, o. p. s. 
250 000 Kč
Celorepubliková soutěž studentských „firem“ a vzdělávací projekt pro studenty Vodafone Academy. Do projektu bylo zapojeno 
přes dva tisíce mladých lidí a 70 škol z celé České republiky. 

Skautské století; Junák – svaz skautů a skautek ČR 
250 000 Kč
Skupina dobrovolníků realizuje sběr vzpomínek skautů; mladí členové Junáka zpovídají starší skauty, pamětníky, a pořizují nahráv-
ky rozhovorů. Záznamy jsou publikovány na webu a budou včleněny do projektu Paměť národa.

Junior Internet; Together Czech Republic, o. s.
250 000 Kč
Soutěžní a vzdělávací projekt zacílený na lidi do 18 let, kteří se věnují programování, tvorbě webových stránek a mobilním techno-
logiím. Proběhly 4 internetové soutěže – internetové projekty, design, počítačová grafika, texty na téma mobilní technologie – za 
účasti tří set přihlášených prací. Dvanáct vítězů, které vybrala odborná porota,  prezentovalo své projekty na konferenci Junior 
internet a zúčastnilo se mezinárodního sympozia ve Wroclawi.

Dámská šatna; Nepřijatelní, o. s.  
38 000 Kč
Mladí lidé v projektu Dámská šatna realizovali turné po zařízeních pro ženy (věznice, azylové domy pro ženy, terapeutická komuni-
ta, léčebna atp.). Celkem navštívili 10 zařízení a programu se zúčastnilo více než 350 žen. Součástí představení bylo nejen divadlo, 
ale také návazná přednáška pozvaného odborníka na téma odpovídající danému zařízení (domácí násilí, vyrovnávání se s onkolo-
gickým onemocněním, sexuální prevence atd.). 

Bez nudy; skupina Martina Brože 
223 500 Kč
Prevence syndromu vyhoření u lidí pracujících v neziskovém sektoru a motivace mladých lidí k angažování se v neziskových aktivi-
tách. Řada aktivit pro neziskové organizace i veřejnost; kulturní, sportovní, zážitkové aktivity, především v Písku, Ražicích a Krásné Lípě.

PRAHA

Festival VyšeHrátky; Studio  DAMÚZA o. s.  
300 000 Kč
Tradiční festival pro děti a rodiče, propojující umění, hru a vzdělávání, nabídl v roce 2010 tři novinky – Odpolední večerníčky (tatín-
kové, včetně tatínků veřejně známých), předčítali dětem pohádky svého srdce; originální Odpočívárna smyslů nabídla návštěvní-
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kům kreativní poznávání světa i sebe sama pomocí „smyslových objektů” (zvučící strom, haptické kostýmy aj.); cílem Soutěžního 
minifestivalu pohádek studentů vysokých uměleckých škol bylo založit novou tradici setkávání mladých divadelníků a podpořit 
finanční částkou 15 000 Kč vznik nové pohádky. Vítězem l se stala inscenace Krabat režiséra Kristiána Ivo Kubáka.

Papírový hlavy - Odkaz českého undergroundu ve vizuálním umění; Inter-Art, o. s.
100 000  Kč
Výstavní projekt Papírové hlavy, který odstartoval v Trafačka gallery, si kladl za cíl poskytnout nový pohled na básnickou tvorbu čes-
kého undergroundu z doby před rokem 1989, a to očima 25 současných mladých umělců, kteří básně výtvarně zpracovali. Projekt 
sestával ze dvou výstavních expozic, vystoupení skupiny Plastic People of the Universe a hudebníka Michala Cimaly, reprezentativ-
ní publikace, filmového klipu a tematického večera. 

Komunitní divadlo pro děti v Ekotechnickém muzeu Stará kanalizační čistírna; 
skupina Sebastiána Vícha
100 000 Kč  
Projekt realizovaný 12 studenty či absolventy výtvarných, tanečních a divadelních oborů na VŠ. V rámci projektu byl propojen 
unikátní prostor bubenečské Staré kanalizační čistírny s komunitním divadlem. Proběhly zde čtyři reprízy interaktivní inscenace 
„Putování po větvích“ především pro školní kolektivy.

Social Innovation camp Praha 2010; Respekt institut, o. p. s. 
269 000 Kč
Soutěž hledající nápady na inovace, které by mohly pomoci řešit nějaký sociální problém, a to za využití internetu nebo mobilních 
technologií.  28 přihlášených (programátorů, web designerů, sociálních pracovníků aj.) se zúčastnilo víkendového kempu, na němž 
podle odborným vedením své nápady rozpracovávali. Vítězný projekt Komunitní server vozíčkářů – Vozejkov.cz získal odměnu  
25 000 Kč.

Týden osob po poranění mozku; Cerebrum, o. s. 
70 000 Kč
Týdenní osvětová akce s cílem informovat veřejnost o problematice poranění mozku 
a o službách. Proběhla výstava fotografií s touto tematikou, vzdělávací seminář, benefiční koncert Lenky Dusilové a Eternal Seekers 
v Divadle Archa a odborný workshop. 

Sami spolu; YMCA Praha, o. s. 
37 200 Kč
Třídenní výlet na hory a deset jednorázových akcí pro děti z několika pražských nízkoprahových klubů; aktivit se zúčastnilo několik 
desítek dětí.

Block Painting 2; Art Direct 
100 000 Kč
Na ostrově Štvanice se uskutečnila graffitti dílna za účasti 15 předních streetart umělců z ciziny a 20 umělců z Čech; doprovodný 
program zajišťovali Dj`s a  Break dance tanečníci. Vznikla individuální  i propojená streetart díla; malovalo se na starou továrnu, 
bloky volně postavené v jejím okolí apod. Akce se zúčastnilo několik set diváků. 

Sperm fresh; Fórum kulturní diverzity mladých, o. s.
150 000 Kč
Festival Sperm fresh v pražské Meet factory je zacílený na pomoc mladým lidem začínajícím s hudební,  audiovizuální a uměleckou 
tvorbou, který na základě vyhlášeného open callu a následného vyhodnocení odbornou porotou dá šanci talentovaným mladým 
tvůrcům prezentovat svoji kreativitu veřejnosti. V rámci projektu proběhla řada workshopů, představení audiovizuálních děl  
a živých vystoupení.
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PARDUBICKÝ KRAJ

Ro(c)k pro mladé II; skupina Vojtěcha Sedláčka
120 000 Kč
Mladí lidé ve Vysokém Mýtě uspořádali dvě víkendové hudební školy, přednášky pro mladé, festival Hudba pomáhá, upravili místní 
hudební zkušebnu, provozovali hernu deskových her a uspořádali druhý ročník soutěže kapel Bigboš. 

KOLOPOLO2O1O; Město na kole, o. s. 
118 380 Kč 
Již tradiční Evropský týden mobility (několikadenní akce pořádaná v řadě měst ČR) byl 
v Pardubicích obohacen  o turnaj v kolopolu určený pro širokou veřejnost. Občanské sdružení Město na kole se dlouhodobě věnuje 
podpoře a propagaci dopravy šetrné k životnímu prostředí.

Další kolo 2011; Město na kole, o. s.
173 700 Kč
Navázání na KOLOPOLO 2010. Veřejné akce pro cca 2000 obyvatel Pardubic. Mikuláš ve škole, Evropský týden mobility, Turnaj  
v kolopolu. Podpora marketingu organizace. Spolupráce organizace s dalšími subjekty s cílem propagace cyklistiky.

Vpohybu na farmě; skupina Barbory Somrové 
90 000 Kč
Vytvoření naučné stezky na farmě u chráněné dílny v obci Spojil; stezka sestává z cedulí, informačních panelů a zábavních prvků 
(labyrint, hmatový chodníček, dřevěná kladina atp.). Každý týden navštíví farmu a projde stezkou několik set návštěvníků.

LIBERECKÝ KRAJ

START; MAJÁK o. p. s. 
95 900 Kč   
Projekt START podpořil otevření nového nízkoprahového klubu Zakopanej pes v Liberci-Ruprechticích. Do nového klubu zavítalo 
více než 100 mladých lidí, ze 40 se stali pravidelní návštěvníci. Do aktivit se zapojil dobrovolnický tým o 21 lidech. Kromě běžného 
provozu bylo realizováno i 11 jednorázových akcí.

Ralsko v pohybu; Tosara, o. s.  
130 000 Kč   
Projekt Ralsko v pohybu určený pro převážně romské obyvatele sociálně vyloučených komunit z oblasti bývalého vojenského újez-
du Ralsko. Konkrétně bylo v obci Ploužnice realizováno 12 víkendových workshopů pro 40 dětí, v jejichž rámci byly děti vyučovány 
hudbě, tanci, výtvarným technikám a divadlu. 
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JIHOČESKÝ KRAJ

Odpad fest, skupina Jiřího Vrby
77 000 Kč
Netradiční projekt propojující osvětu v oblasti ekologie s kulturou, organizovaný skupinou mladých lidí. V rámci projektu byl  
v Českých Budějovicích uspořádán průvod se sběrem odpadků, kterého se zúčastnilo více než 500 osob a jehož cílem bylo 
poukázat na způsob zacházení se životním prostředím; na něj navázal kulturní program (bubny, tanečnice, čtyři hudební kapely) 
navštívený 1200 diváky. 

Fotojatka ve škole; Fotojatka o. s.
70 000 Kč
Na 5 jihočeských středních školách týmy studentů spolu s pedagogy vytvořily prezentace autorských fotografií s hudebním dopro-
vodem; do soutěže bylo přihlášeno 21 prezentací. Následně proběhly fotografické dílny, kde mohli studenti své práce konzultovat 
se zkušenými tvůrci. Odborná porota pak zvolila vítězná díla, která byla prezentována na veřejné výstavě (putovní výstava po 
školách) a festivalu Fotojatka. 

Budějovický Majáles 2011 multi-kulturně; Studentské kulturní sdružení 
České Budějovice, o. s.  
100 000 Kč
Českobudějovický Majáles nabídl návštěvníkům kvalitní a neotřelou kulturu nejrůznějších žánrů na více než desítce míst pod širým 
nebem i v klubech. Akce se zúčastnilo několik tisíc lidí.

Lokálně a s chutí; Pod povrchem, o. s.
70 000 Kč
Projekt Lokálně a s chutí založil v Prachaticích novou tradici trhů s lokálními výrobky; série nekomerčních trhů zaměřených na 
drobné místní producenty, ekoporadna, stánek „Sklizník“, ve kterém mohl každý nabídnout své výpěstky. Proběhly také tři exkurze 
k místním farmářům či řemeslníkům. Proběhly i dílny, přednášky na ekologická témata a kulturní vystoupení.

O krok dál; skupina Kateřiny Melenové
28 000 Kč
Víkendový pobyt pro děti a dospělé s mentálním či kombinovaným postižením a jejich dobrovolníky. Následná výstava fotografií  
v čajovně-kavárně Rolnička v Soběslavi.
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ÚSTECKÝ KRAJ

Tanečně-divadelní projekt „Vytvořte si svůj příběh“; VIVAjump o. s. 
58 000 Kč  
V rámci projektu byla realizována série tanečních workshopů, výtvarných dílen a seminářů pro skupiny dětí a mládeže; společným 
tématem byla historie vývoje tance. Do realizace projektu bylo zapojeno více než sto dětí; závěrečná představení, která v rámci 
projektu vznikla, zhlédlo v Krušnohorském divadle v Teplicích téměř dva tisíce diváků.

Volnočasové a zájmové aktivity pro děti a mládež ze sociálně slabého prostředí; Romské sdružení Čačipen, o. s.
50 000 Kč
V rámci projektu byly v Krásné Lípě u T-klubu realizovány úpravy fotbalového hřiště a byly realizovány volnočasové a zájmové 
aktivity pro děti.

Kutírna aneb stará zapomenutá řemesla v nových časech; skupina Elišky Kloučkové
20 000 Kč
V prostorách Ekofarmy Klíny na Litvínovsku byla uspořádána 2 velká víkendová školení pro děti z okolních měst a vesnic, při nichž 
poznávaly stará zapomenutá řemesla, jako jsou předení na kolovrátku, tkaní na tkalcovském stavu, výroba svíček z včelího vosku, 
filcování, pletení košíků, drátkování, výroba z hlíny, pečení chleba a výroba kozího sýra. 

Cesta kolem světa – příměstský tábor v Ústí nad Labem; Klára Macíková 
47 681 Kč 
Příměstský tábor pro 40 dětí v Ústí nad Labem. Především pro děti ze sociálně slabšího prostředí. Projekt byl realizován skupinou 
vysokoškolských studentů.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

,ITYTAKY máš, co dát“; skupina Jany Krátké
26 500 Kč
Skupina mladých lidí v Příbrami realizovala volnočasové aktivity pro děti ve věku 6-15 let, převážně pro děti s poruchami chování  
a socializace. Do projektu se zapojilo 10 dobrovolníků a zhruba dvě desítky dětí.

Garfield je sám doma; Barry a spol., o. s. 
100 000 Kč
Vzniklo divadelní představení Garfield je sám doma, v němž účinkovaly děti z dětských domovů Středočeského kraje a žáci základ-
ních uměleckých škol, zapojeno bylo několik desítek dětí. Představení spojuje především tanec, nonverbální a loutkové divadlo. 
Hra byla prezentována v divadle v Kolíně. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

11 mostů přes bariéry; Vladislav Ryška 
100 000 Kč  
Seriál jedenácti víkendových i  akcí a pobytů i jednodenních aktivit pro zdravotně těžce postižené děti a dospělé , zdravé děti  
a jejich rodiny. Tvůrčí dílny, maškarní bál, cykloprázdniny, oslava Dne dětí, československý hendikemp aj.  Aktivit se zúčastnily 
desítky lidí.



KARLOVARSKÝ KRAJ

Relikviář pro každého; skupina Jany Kopejtkové
75 000 Kč  
Projekt byl zacílen na zpřístupnění expozice zámku Bečov pro zrakově a sluchově postižené a děti předškolního a mladšího škol-
ního věku. Do interiérů byly nainstalovány haptické  a jiné pomůcky, které budou nevidomým umožňovat vnímat obsah výkladu 
průvodce pomocí hmatu, včetně interaktivního modelu relikviáře sv. Maura.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Youth for You(th); Mezinárodní studentský klub MU Brno o. s.  
86 000 Kč  
V centru Brna byl více než pěti desítkami studentů uspořádán jednodenní kulturní festival Youth for You(th). Tři scény (hudební, 
multikulturní a alternativní), promítání studentských filmů, výstavy a doprovodný program, pět různých workshopů. 

Dětská tvořivost; Sandra Šmídová 
40 000 Kč  
Projekt „Dětská tvořivost“ pro 27 děti a mládež z Brna a okolí pocházející z nepříznivého prostředí nebo mající problémy ve škole  
či v rámci širší společnosti. Pro tyto děti vznikly nové volnočasové kroužky s tanečním a výtvarným zaměřením. 

Vpohybu 7 dní v týdnu; 7 dní, o. s.  
61 180 Kč
Sdružení nabízí volnočasové aktivity na Mikulovsku pro všechny věkové kategorie. V rámci projektu byl nabízený program oboha-
cen o aktivity ze šesti tematických okruhů – Děti  a zvířata, Děti a regionální historie, Děti a živly, Klub instruktorů, Klub deskových 
her a Výtvarné dílničky. 

PLZEŇSKÝ KRAJ

Klatovský majáles; Studentské sdružení Klatovy, o. s. 
60 000 Kč
Klatovský majáles je jedinou multižánrovou kulturní akci pro mladé lidi z Klatov. Studentský průvod, open air hudební festival  pro 
1500 návštěvníků, výstava děl amatérských fotografů v ulicích města a doprovodný program open air akce – taneční a hudební 
workshop, noční filmový maraton a divadelní představení. 

Obrazy života; LEPORELO, o. s. 
48 000 Kč
Výtvarný projekt pro 50 klientů diagnostického ústavu v Brně realizovali studenti 
a absolventi oboru sociální práce, sociální pedagogiky a poradenství, pedagogiky, andragogiky a psychologie. Vzniklo 35 výtvar-
ných děl, která vytvořila obrazovou galerii umístěnou v průchodu budovy FF Masarykovy univerzity. Z literární tvorby klientů 
Diagnostického ústavu byla vytvořena elektronická publikace „Mříže v nás“, která obsahuje výběr básní a kreseb, ve kterých se děti 
– ať už přímo nebo nepřímo – zabývají svou životní situací.

OLOMOUCKÝ KRAJ

Vesnice žije; skupina Kateřiny Pospíšilové
60 000 Kč
Skupina realizovala čtyři kulturně-společenské akce – Maškarní na lyžích, Pohádkový les pro děti, zábavně naučné odpoledne  
a Bušínské srandobraní (à la Hry bez hranic) – pro obyvatele vsí Bušín, Jakubovice a Janoušov. Aktivit se zúčastnilo několik set osob 
převážně z daného regionu.
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ZLÍNSKÝ KRAJ

Přes překážky ke hvězdám; ŽIVOT TROCHU JINAK 
50 000 Kč 
Projekt podporující integraci mladých lidí se zdravotním postižením do společnosti, a to prostřednictvím realizace 11 akcí pro smíšené 
kolektivy mladých lidí se zdravotním handicapem a jejich „zdravých“ vrstevníků, většinou zážitkového a sportovního charakteru – turnaje, 
zážitkové pobyty a výlety, návštěvy lanového centra. Celkem se projektu zúčastnilo více než 30 osob.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Horní Maršov – Otevřené muzeum (Objekt v krajině); skupina Anny Klimešové
58 800 Kč 
Skupina sedmi vysokoškolských studentů realizuje řadu aktivit - víkendový workshop, umělecké sympozium, přednáška, dvě výsta-
vy, interaktivní prohlídka Otevřeného muzea; koncert, site specific project – s cílem oživit pohraniční obec Horní Maršov.

Inovace pro společnost

Vývoj a aplikace modulárního mobilního systému dohledové péče pro seniory
-    V rámci projektu byla vyvinuta a otestována aplikace inovativního modulárního systému pro realizaci rozvinuté formy dohledové 

péče pro seniory. Mobilní komunikační jednotka Senior Inspect-Basic umožňuje nouzovou komunikaci, detekci pádu a nehyb-
nosti osob, jejich lokalizaci a další rozšiřující funkce. Každý uživatel je 24 hodin denně 7 dní v týdnu monitorován dohledovým 
pultem Senior Inspect se specializovanou obsluhou, aby umožnil samostatný život seniorů v jejich vlastním domově i při zcela 
volném pohybu mimo domov.

-    Realizuje Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy ve spolupráci s o. s. 
Život90.

-    4 034 300 Kč 

Provoz navigačního centra pro nevidomé a těžce zrakově postižené
-    Projekt zajistil pokračování již funkčních a využívaných služeb Navigačního centra SONS ČR, které bylo vybudováno s podporou 

Nadace Vodafone v minulých letech. Operátorky navigačního centra pomáhají nevidomým v prostorové orientaci ve známém  
i neznámém prostředí za využití moderních technologií, včetně GPS navigace a chytrých telefonů.  
V roce 2010 poskytlo navigační centrum 16 436 navigací formou navigace za využití GPS nebo podle mapy a poskytnutí infor-
mací o popisu trasy, dopravním spojení, telefonních číslech ad. Služby se pozvolna stávají pro zrakově postižené nepostradatel-
nou součástí každodenního života.

-    Realizuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.
-    454 800 Kč 
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E-Scribe – Centrum pro automatický přepis řeči
-    Projekt e-Scribe je zaměřen na odbourávání komunikačních bariér neslyšících a je přímým navázáním na již podpořený projekt 

Simultánní přepis mluvené řeči. V rámci projektu bylo za účelem zlevnění a zefektivní práce rychlopísařů vytvořeno online přepi-
sovací centrum. Součástí projektu je i pokračující vývoj aplikace pro přepis na základě automatického rozpoznávání mluvené řeči 
a za využití stínového mluvčího pro potřeby neslyšících.

-    Realizuje ČVUT společně s Českou unií neslyšících.
-   331 420 Kč 

Studentské stipendium pro talentované studenty Research and Development Centre
-    Projekt přispívá k osobnímu rozvoji mladých studentských talentů v České republice, jimž umožňuje plně se soustředit na stu-

dium a výzkumně-vývojovou činnost v rámci RDC, bez nutnosti zajišťování obživy jinými způsoby. Dále cílené udílení stipendia 
umožní vznik nových řešení pro komunitu handicapovaných v ČR. Celkem bylo podpořeno 8 doktorandů  
a studentů magisterského studia.

-    Pod záštitou Českého vysokého učení technického, Praha.
-    700 000 Kč 

Rok jinak Naruby
-    Pilotáž grantového programu
-    202 349 Kč

Sdružení Via, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, Člověk v tísni,  
Hnutí Duha – Přátelé Země ČR

Vpoho

V rámci programu byl podpořen komplexní balíček opatření, inovativních přístupů v oboru a řada doprovodných aktivit, včetně PR  
a strategické, atraktivní a zacílené mnohoúrovňové komunikační kampaně. Tradičně v rámci programu Vpoho v roce 2010 proběh-
la osvětová kampaň, jejíž součástí byla podpora portálu www.streetwork.cz, benefiční koncertní Turné pro nízkoprahy a udělení 
výročních cen pro nízkoprahové kluby Časovaná bota. V roce 2010 byl také podpořen pětiletý celostátní výzkum „Nízkoprahy 
pod lupou“ na téma dopadu nízkoprahových sociálních služeb. Dokument Čekárna na dospělost (kluby očima mladých lidí), který 
vznikl v rámci projektu, uvedla v roce 2010 ČT2. 

Blesková pomoc

Cílem programu Blesková pomoc je motivovat zákazníky Vodafone k větší solidaritě v případě závažných humanitárních katastrof 
tím, že Nadace Vodafone ve vybraných případech každou zaslanou dárcovskou SMS navyšuje o určitou částku. Program pomohl 
výrazně navýšit počet DMS zaslaných humanitárním organizacím pomáhajícím po povodních v České republice v roce 2010.  
Celkem bylo v minulém roce rozděleno více než 840 000 Kč.

Člověk v tísni 685 252 Kč Adra   75 000 Kč
Nadace Euronisa 10 000 Kč Armáda spásy 10 000 Kč
Diakonie 15 000 Kč Charita ČR  30 000 Kč
Český červený kříž 15 000 Kč

Ostatní

Auto*mat, Zažít město jinak 
195 000 Kč 
Jak by se žilo v Praze, kdyby její ulice neovládala projíždějící a parkující auta? To si mohli v sobotu 25. září 2010 vyzkoušet účastníci 
pouliční slavnosti nazvané Zažít město jinak v ulicích pražských Vinohrad, které se proměnily v korzo plné pouličních kaváren, 
dílen, atrakcí pro děti a improvizovaných pódií. Připravena byla debata s kandidáty na nového primátora, tržiště mladého českého 
designu, přehlídka unikátních jízdních kol a další. Tradičním vyvrcholením festivalu byla velká cyklojízda.
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Red Bikes
588 752 Kč 
Red Bikes je tým jezdců na handbike, speciálním kole pro osoby s tělesným handicapem. Do jejich podpory se aktivně a z vlastní 
iniciativy zapojilo mnoho zaměstnanců Vodafone. Zaměstnanci sami shromažďují dary na podporu týmu Red Bikes, Nadace Voda-
fone pak vybrané peníze zdvojnásobí. 

Bajkazyl 
314 000 Kč 
Bajkazyl je prostor pro všechny, kdo chtějí jezdit po městě na kole: dílna, samoobsluha, infocentrum, a půjčovna v Praze.

Slovensko-český ženský fond - Odyssey pro neziskovky 
300 000 Kč 
Pilotní program mentoringového programu, který zprostředkovává vedoucím pracovnicím z neziskového sektoru – vítězkám výbě-
rového řízení – sérii osobních setkání se zkušenými manažerkami ze světa byznysu. Při nich mohou získat podněty a inspiraci pro 
svůj osobní a profesní rozvoj a nový pohled na řešení situací.  

Fond dobrovolník 

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a. s., kteří se ve volném čase angažují v neziskovém sektoru, mají možnost žádat o příspě-
vek do výše 20 000 Kč pro organizaci, v níž pomáhají. V tomto roce byly podpořeny projekty 15 zaměstnanců celkovou částkou 
300 000 Kč. 

Program Poskytnuté příspěvky

Rok jinak  7 052 851 Kč

Vpohybu 4 301 508 Kč

Technologie 5 520 520 Kč

Vpoho 1 794 703 Kč

Blesková pomoc 840 252 Kč

Fond dobrovolník 300 000 Kč

Ostatní 1 600 101 Kč

Poskytnuté příspěvky celkem 21 409 935 Kč

DÁRCI
Vodafone ČR, a. s.  
Vodafone Group Foundation
Zaměstnanci společnosti Vodafone ČR, a. s. 

PARTNEŘI
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Česká asociace Streetwork
Česká Unie Neslyšících
Společnost Člověk v tísni
Research and Development Centre Českého vysokého učení technického 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Život90
Fórum dárců
Deloitte Czech Republic

KONTAKTY
Nadace Vodafone Česká republika, 
Vinohradská 167, 100 00  Praha 10, IČO  27442268, Tel.: 776 971 677, E-mail: nadace@vodafone.cz

www.nadacevodafone.cz, www.rokjinak.cz, www.facebook.com/NadaceVodafone 

výroční zpráva 2010/11 17



výroční zpráva 2010/1118



Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 11 11
     Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 11 11
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -11 -11
     Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -11 -11
Krátkodobý majetek celkem 2 059 1 778
Pohledávky celkem 48 286
     Poskytnuté provozní zálohy 48 284
Jiné pohledávky 0 2
Krátkodobý finanční majetek celkem 780 666
     Pokladna 18 48
     Účty v bankách 762 618
Jiná aktiva celkem 1 231 826
     Náklady příštích období 1 231 826
Aktiva celkem  2 059 1778

PASIVA
Vlastní zdroje celkem -620 60
Jmění celkem 511 511
     Vlastní jmění 511 511
Výsledek hospodaření celkem -1 131 -451
     Účet výsledku hospodaření 0 680
     Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -1 162 0
     Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 31 -1 131
Cizí zdroje 2 679  1 718
Krátkodobé závazky celkem 1 389 863
     Dodavatelé 1 0
     Zaměstnanci 80 0
     Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 49 0
     Ostatní přímé daně 10 0
     Jiné závazky 1 231 825
     Dohadné účty pasivní 18 38
Jiná pasiva celkem 1 290 855
     Výdaje příštích období 59 30
     Výnosy příštích období 1 231 825
Pasiva celkem 2 059 1 778
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Rozvaha ke dni 31.3.2011 v celých tisících Kč

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.3.2011 v celých tisících Kč

Zhodnocení nákladového kritéria

Nadace vyplatila v roce 2010/11 nadační příspěvky ve výši  
21 410 tis. Kč.
Náklady na správu Nadace činily v roce 2010/11 3 692 tis. Kč.
Náklady na správu nadace představovaly  17,24 % z celkové 
výše nadačních příspěvků.
Statutem dodržené pravidlo omezení nákladů na správu 
nadace ve výši 30% částky vyplacených nadačních příspěvků 
bylo v roce 2010/11 dodrženo.

Náklady tis. Kč
Spotřebované nákupy celkem 3
     Spotřeba materiálu 3
Služby celkem 1 350
     Cestovné 5
     Náklady na reprezentaci 28
     Ostatní služby 1 317
Osobní náklady celkem     2 330
     Mzdové náklady 1 713
     Zákonné sociální pojištění 579
     Ostatní sociální náklady 38
Ostatní náklady celkem 9
     Jiné ostatní náklady 9
Odpisy  celkem 0
Poskytnuté příspěvky celkem 21 410
     Poskytnuté nadační příspěvky 21 410
Daň z příjmů celkem 0
Náklady celkem 25 102
Výnosy tis. Kč
Ostatní výnosy celkem 2
     Úroky 2
Přijaté příspěvky celkem 25 780
     Přijaté příspěvky (dary) 25 780
Výnosy celkem 25 782
Výsledek hospodaření před zdaněním     680
Výsledek hospodaření po zdanění 680




