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Úvodní slovo
Milí přátelé,

kdo je pro odborníky z neziskovek zosobněním filantropie v České 
republice? Podle nezávislého průzkumu Nadace Via, který získal odpovědi 
od 234 respondentů, je to nejčastěji Vodafone, tedy jeho prodloužená ruka 
pro podporu společensky prospěšných projektů, Nadace Vodafone. Mám  
z tohoto ocenění asi větší radost než z oficiálních ocenění, která čas od 
času za svou činnost dostáváme. 

Mám radost, že mohu znovu označit uplynulý rok pro Nadaci Vodafone 
za velmi úspěšný. I nadále, v době pokračujících úsporných opatření, 
stojí Vodafone za svojí vizí společenské odpovědnosti jako jednoho ze 
základních pilířů společnosti. Jen díky tomu a progresivnímu přístupu 
k podpoře veřejně prospěšných projektů dlouhodobými partnerskými 
projekty, kdy vedle inovativních přístupů k poskytování finančních grantů 
nabízí také poradenství a know-how, může Nadace Vodafone patřit ke 
špičce firemní filantropie v České republice. 

Náš program modernizace českého neziskového sektoru ve formě 
programu Technologie pro společnost roste a i nadále bude tento 
trend sílit. Podpořili jsme mimo jiné vznik deseti mobilních aplikací, řadu 
konferencí a pokračování podpory Darujme.cz, platformě pro rozvoj on-
line fundraisingu. Paměť národa v mobilu sdružení Post Bellum si získala 
okamžitou popularitu, aplikace Vozejkmap sbírá ocenění kritiků a již teď je 
jisté, že díky Darujme.cz vyberou české neziskovky v roce 2013 více než  
6 milionů Kč. 

Ztělesnění filantropie – vše na co si vzpomenu

Obsah

Rok jinak je již zavedenou značkou a nemá menší ambici, než měnit český 
neziskový sektor a životy odborníků a manažerů ze soukromého sektoru, 
kteří se do programu zapojí. Jsem hrdý na to, že se nám to v hojné míře 
daří. V roce 2012 jsme podpořili 7 lidí, aby šli na jeden rok poskytnout 
své know-how, které získali v obchodní sféře, neziskovým organizacím, 
a tak jim pomohli zvýšit a zkvalitnit dopady jejich činností. Díky Markovi 
Šálkovi, který přišel z postu šéfreportéra Týdne, začala Nadace Via vydávat 
časopis pro rozvoj individuální filantropie Umění darovat a Tomáš Pavlík, 
bývalý tiskový mluvčí UniCredit, zaštítil v IQ Roma Servis rozjezd programu 
podpory talentovaných studentů a možná i díky němu získalo sdružení titul 
Neziskovka roku. Dalších sedm grantistů nastoupilo svůj Rok jinak  
u českých neziskovek v roce 2013 a já jim držím palce, aby jejich projekty 
dopadly stejně dobře jako projekty jejich předchůdců. 

Sedmým rokem pokračoval náš grantový program pro mladé neziskovky 
i jednotlivce Vpohybu, v rámci programu Blesková pomoc jsme přispěli 
na humanitární pomoc občanskou válkou zmítané Sýrii a zdvojnásobením 
DMS motivovali zákazníky Vodafonu, aby také oni podpořili humanitární 
úsilí. Nebudu pokračovat ve výčtu dalších projektů, začtěte se raději do naší 
výroční zprávy. Je to zajímavé čtení.

Je nám ctí a radostí spolupracovat s našimi partnery a jsem vděčný, že 
máme možnost podílet se s Vámi na pozitivním utváření české společnosti. 

Zdeněk Martinec
Předseda Správní rady Nadace Vodafone ČR
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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 fi rem běžným standardem.

Hlavní cíle

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

Správní rada Nadace Vodafone Česká republika

Zdeněk Martinec – předseda (ředitel fi nančního plánování, Vodafone ČR)
Přemysl Filip – místopředseda (manažer korporátní odpovědnosti, Vodafone ČR)
Monika Hovorková – člen (viceprezidentka pro značku a komunikaci, Vodafone ČR)
Petr Vítek – člen (spoluzakladatel pražského Hubu a manažer Deloitte)
Daniel Hůle – člen (vedoucí programů sociální integrace, Člověk v tísni)
Robert Basch – Nadace Open Society Fund Praha 

Kontrolor

Martin Koubek, senior manažer interního auditu Vodafone ČR
 

Výkonný tým

Ondřej Zapletal – výkonný ředitel 
Hana Lukáčová – koordinátorka
Kateřina Husová – koordinátorka 

Poslání, cíle a struktura 
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Tomáš Kandel 
& Junák – svaz skautů a skautek ČR

„Za dobu mého působení se podařilo zajistit obsazenost 
Kaprálova mlýna dle plánu. Vytvořili jsme propagační materiály 
cílené na středoškolské profesory, které jsem následně ve 
vybraných regionech navštěvoval a navázal tak osobní vztah 
s potenciální klientelou pro následující roky.“

David Kalika 
&  Portus Praha

„V Portu po mně zůstane ucelená korporátní identita, 
úspěšné kampaně Akce Cihla, Dobroty s příběhem 
a nově i Vánoční cihla, e-shop a web. Kromě toho slibně 
vypadá spolupráce s MentalPowers. Domluvili jsme se 
na spolupráci i v příštím roce.“

Pavla Stine 
& o. s. Náruč

„Za největší úspěch považuji vytvoření vlastní receptury 
těstovin Pasta Fidli, které již nabízíme v kavárně i v nově 
otevřené výrobně a bistru. Těstoviny sklízejí úspěch a také 
vizuály, které dělali klienti, se povedly.“

Tomáš Kandel by pro Junáka a Kaprálův mlýn měl zlepšit propagaci 
Junáka a služeb Kaprálova mlýna směrem k veřejnosti a školám. 
Nabízením programů ekologické výchovy školám z celé ČR by si 
Kaprálův mlýn měl vytvořit ekonomickou samostatnost tak, aby na konci 
přechodného dvouletého období po zahájení provozu, tedy do 1. září 
2014, byl schopný samostatné výdělečné činnosti. Tomáš Kandel by 
tedy připravil marketingovou kampaň, která povede k vytvoření stálé sítě 
škol, jež budou opakovaně využívat pobytové environmentální vzdělávací 
programy nového Střediska ekologické výchovy na Kaprálově mlýně. 
V neposlední řadě by se Kaprálův mlýn měl stát také mezinárodním 
skautským centrem. Tyto zkušenosti pak využijí i ostatní skupiny Junáka.

David Kalika, nezávislý grafi k, animátor a kreativec, realizoval mimo jiné 
televizní seriál Prsťáci (TV Metropol), nebo kampaň Akce cihla. Občanské 
sdružení Portus Praha je již od roku 2001 poskytovatelem moderních 
sociálních služeb v obci Slapy. Cílem organizace je umožnit lidem 
s mentálním postižením žít samostatný, plnohodnotný a smysluplný 
život uprostřed běžné společnosti. Mezi současné aktivity Portus Praha 
patří: provoz dvou objektů chráněného bydlení v obci Slapy pro lidi 
s mentálním postižením, Akce cihla – 13. ročník celostátní benefi ční 
sbírky, průběžná kampaň za práva lidí s mentálním postižením a také 
benefi ční divadelní představení, koncerty a happeningy.

Tito dva si řekli, že to dají dohromady a vyšel z toho projekt nového 
sociálního podniku – Dobroty s příběhem. Cílem projektu je 
zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce – osob se zdravotním 
postižením (především lidí s mentálním postižením), ale i lidí bez ZTP 
(vytvoření nových pracovních míst v regionu) tak, aby se integrovali 
do běžného pracovního procesu. Sociální podnik vyrábí výrobky zvané 
Dobroty s příběhem, tedy nakládané sýry a utopence (počítají 
s rozšířením portfolia výrobků v závislosti na vývoji poptávky), které 
distribuují do řady pražských kaváren a restaurací a sami prodávají
v rámci farmářských trhů.

V rámci projektu plánují vytvoření koncepce mediální prezentace 
organizace, která za pomoci moderních technologií přispěje 
k samofi nancování sociálního podniku a jeho rozvoje. V budoucnu chtějí 
nastavit systém prezentace sociálního podnikání (služeb i výrobků), který 
by zvyšoval fl exibilitu sociálního podniku a jeho atraktivitu pro cílovou 
skupinu.

Pavla Stine, která svůj profesní život zaměřila na gastronomii, si svůj Rok 
jinak naplánovala s občanským sdružením Náruč, jež provozuje 
v Řevnicích sociální podnik Modrý domeček. Kromě profesionalizace 
kavárny vytvářející pracovní příležitosti pro osoby s mentálním postižením 
a duševním onemocněním má Pavla v plánu rozjet výrobnu čerstvých 
těstovin a slow-food restauraci. V projektu Pavla využije bohaté zkušenosti 
ze svého působení v USA, kde pracovala jako kuchařka (na Floridě) nebo 
jako manažer pro prvotřídní péči o zákazníky (v Chicagu). V ČR vedla 
vlastní kurzy vaření. Na konci projektu by po Pavle měl zbýt rozšířený 
provoz sociálního podniku, moderně fungující zaškolený tým, a tedy i více 
pracovních příležitostí pro lidi s mentálním postižením a možností příjmů 
pro o.s. Náruč.

Rok jinak je program Nadace Vodafone, který nabízí lidem z komerční či státní sféry příležitost strávit 

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, jež tímto způsobem 

mohou budovat svoji kapacitu a využít cenné know-how. 

kRok jinak je jednoměsíční až tříměsíční varianta programu.

V roce 2012 bylo vybráno 7 vítězů celonárodního výběrového řízení, kteří v průběhu roku 2013 realizují svoje roční neziskové projekty. Kromě toho bylo 
v podprogramu kRok podpořeno 16 projektů.

Programy / Rok jinak
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Osamu Okamura 
& reSITE

„Letos byla konference reSITE větší, kvalitnější a programově bohatší. 
Nově jsme ji zacílili na střední Evropu jako celek a také na tzv. „druhá 
města", která jsou pro náš region typická. Povedlo se nám do Prahy pozvat 
přes 40 přednášejících z celého světa a jsem rád, že jak návštěvníci, tak 
vystupující byli z konference nadšeni a všichni odcházeli se zásobou 
nových kontaktů a skvělých nápadů, jak dále zlepšovat naše města.“

Eva Karasová  
&  Nadace Open Society Fund

"Za největší úspěch považuji vyhlášení prvního ročníku soutěže Společně 
otevíráme data. Ta oceňuje společensky nejpřínosnější a nejzajímavější 
aplikaci postavenou na otevřených datech, a v České republice je opravdu 
průlomová."

Michal Dolejš  
& o.s. Green Doors 

„Povedlo se nám zvýšit obrat i marži v Mlsné kavce a zlepšit 
její celkové fungování. Především se však povedlo sblížit 
neziskovku s partnerem z obchodní sféry. Jen díky tomu se 
všechno ubírá tím správným směrem a projekt má šanci se 
dlouhodobě udržet v první lize.“

Markéta  Sirotková 
& Asistence o.s.

„Povedlo se mi zaměstnat 14 osob se zdravotním postižením 
na volném trhu práce, ale hlavně vytvořit celý systém podpory 
pro zaměstnavatele, včetně manuálu, auditů a platformy 
Zaměstnáváme bez bariér, což pomůže zvýšit zaměstnanost 
OZP na volném trhu práce.“

Osamu Okamura, dlouholetý šéfredaktor architektonického časopisu, 
chce své zkušenosti zúročit u občanského sdružení reSITE, zvyšujícího 
povědomí veřejnosti o problematice udržitelné architektury, urbanismu 
a městského plánování, a pomoci zorganizovat další ročník mezinárod-
ního festivalu zaměřeného na problematiku interdisciplinárního přesahu 
urbanismu, politiky, komunálního plánování a ekologie.

Osamu Okamura ve své osobě spojuje architekta, manažerskou schop-
nost a zkušenost a navíc užitečné kontakty a dlouholetou praxi 
v médiích. Rozšířil tým, který pracoval na programu reSITE festivalu 2013. 
Zastává hned tři funkce: programový a mediální attaché, komunikátor re-
SITE, editor první publikace shrnující přínos reSITE a profesionální garant 
projektu reSITE.

Díky projektu „Osamu pro reSITE, reSITE pro udržitelnější města“ vznikne 
zajímavý program festivalu reSITE 2013, zvýší se povědomí o této inicia-
tivě a vzniknou zkušenosti sdílené v organizaci, jak projekt šířit dál – do 
dalších měst v ČR a do střední Evropy.

Eva Karasová působila jako tisková mluvčí Tesco Stores ČR a předtím na 
dalších pozicích v PR. Pro svůj Rok jinak si vybrala Nadaci Open Society 
Fund (OSF), v níž by ráda pracovala na komunikační a fundraisingové stra-
tegii, tedy dlouhodobě udržitelném fi nancování, Fondu Otakara Motejla 
(FOM) pro nevládní organizace a občanské iniciativy.

Projekt Evy Karasové a Nadace OSF má za cíl zahájit proces vedoucí 
k dlouhodobě udržitelnému fi nancování nevládních organizací a občan-
ských iniciativ (watchdogů) prostřednictvím FOM a také zvýšit povědomí 
o Fondu Otakara Motejla (budovat značku). Eva Karasová by pro FOM 
získávala dlouhodobou podporu českých podnikatelů a občanů ČR a dále 
rozšiřovala povědomí o programu, výsledcích a tvářích Fondu Otakara 
Motejla a informovala občany o pozitivních výsledcích dosažených v této 
oblasti jak samotným fondem, tak i příjemci grantů.

Michal Dolejš se spojil s neziskovou organizací Green Doors a vznikl pro-
jekt rozvoje sociálního podniku – vegetariánské tréninkové kavárny Mlsná 
kavka. Michal Dolejš předtím pracoval jako marketingový specialista ve 
Vodafone, ale v Mlsné kavce by se věnuje rozvoji sociálního podniku tak, 
aby poskytoval kvalitní služby svým zákazníkům i klientům s duševním 
onemocněním, kteří zde procházejí pracovní rehabilitací.

Projekt Mlsná kavka organizace Green Doors je v ČR poměrně ojedinělý – 
je postavený na spolupráci neziskovky a soukromého podnikatele. Snaží 
se skloubit rehabilitační provoz pro mladé lidi se schizofrenií s provozem 
vegetariánské restaurace. Jedná se o poměrně mladý projekt, který fun-
guje od září 2010 a přináší řadu otázek a příležitostí. Cílem je poskytovat 
obojí služby kvalitně.

Michal Dolejš má v Mlsné kavce funkci nezávislého „třetího“ oka, které 
pomůže stabilizovat současnou situaci a zajistit dlouhodobé fungování 
tréninkové restaurace. Michal Dolejš pro sociální podnik vytvoří také dlou-
hodobou strategii, která určí základní směr aktivit spojených s restaurací 
Mlsná kavka.

Markéta Sirotková se do projektu Rok jinak přihlásila společně s organizací 
Asistence o.s., jejímž posláním je rozpouštět vnitřní a vnější bariéry lidí 
s postižením. Přichází ze společnosti Santé, kde působila na pozici Opera-
tion Managera. Mezi její aktivity patřilo provozní řízení společnosti Santé 
Network, PR a CSR aktivity a vedení projektů.

Jejím úkolem v Asistenci o.s. je zvýšení procenta počtu klientů, kteří získají 
a udrží si kvalifi kované pracovní místo. Ve spolupráci s profesionály 
z Asistence sladí znalosti o principech fungování projektů v komerční 
a neziskové sféře a zprostředkuje metody a přístupy, jak efektivně reagovat 
na nároky a potřeby zaměstnavatelů na jedné a klientů Asistence na druhé 
straně.

Souběžně by ráda pracovala na zvýšení povědomí veřejnosti a zaměstnava-
telů o podporovaném zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
a o aktivitách Asistence o.s. v této oblasti, bourala zaběhlé struktury myšle-
ní a klišé týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
a zlepšovala nabídky kvalifi kovaných pracovních míst pro osoby s těžkým 
kombinovaným zdravotním postižením. Mezi další aktivity projektu patří 
optimalizace procesů v Centru pracovní rehabilitace a nastartování procesů 
a aktivit vedoucích k částečné ekonomické udržitelnosti tohoto Centra.

Programy / Rok jinak
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Projekty uskutečněné v roce 2012 (podpořené ve fi skálním roce 2011/2012)

Miluše Dvoržáková & Amelie

„Rakovinou to nekončí, ale strachem začíná“
Miluše Dvoržáková přišla do Amelie po dvaceti letech působení v oblasti marketingu a komunikace v nadnárodních fi rmách, naposledy ve fi rmě 
Monsanto. Jejím hlavním úkolem bylo nalézt nové způsoby fi nancování činnosti Amelie, zejména s důrazem na individuální a fi remní fundraising a zalo-
žení sociálního podniku. Miluše také zvýšila povědomí veřejnosti o pozitivním vlivu psycho-sociální podpory onkologicky nemocných a jejich blízkých 
na průběh a výsledky onkologické léčby. Také Amelii pomohla navázat partnerství s podobnou organizací působící v zahraničí.
 
Marek Šálek & Nadace Via

„Povzbuzuji lidi k dárcovství a ukazuji, že fi lantropie je velká radost a zábava.“
Marek Šálek má více než dvacetiletou praxi v médiích a do Nadace VIA si na rok odskočil z časopisu TÝDEN, kde zastával funkci šéfreportéra. Během 
svého Roku jinak realizoval řadu projektů, z nichž tím nejvýraznějším je nový čtvrtletník Umění darovat věnovaný individuálnímu dárcovství, který 
slouží jako důvěryhodný zdroj o fi lantropii pro tuzemské vysokopříjmové skupiny. Kromě toho Marek působil v roli supervizora všech komunikačních 
nástrojů Nadace Via (letáky, inzeráty, dopisy...) a podílel se na tvorbě pravidelného nadačního newsletteru, lektoroval workshopy o médiích pro menší 
neziskovky aj.

Tomáš Pavlík & IQ Roma servis

„V Roku jinak předávám své zkušenosti a přitom se sám učím.“
Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí UniCredit Bank ČR, prožil Rok jinak 2012 v občanském sdružení IQ Roma servis. Tomáš nastoupil do této organizace 
s cílem připravit spuštění programu Gendalos (projekt individuální podpory vzdělávání vybraných klientů),  profesionalizovat činnosti PR týmu a zlepšit 
PR procesy. Na konci projektu po Tomášovi měl zbýt vyškolený tým, profesionálně fungující PR oddělení a charitativní program podporovaný veřejností 
i fi remními dárci a umožňující konkrétním mladým lidem dosáhnout na vzdělání.

Bohuš Získal & Hudební informační středisko

„Pomáhám otevřít okno do vesmíru české soudobé vážné hudby. “
Bohuš Získal těžil v Roku jinak ze svých zkušeností z České televize a společnosti Visual Unity, kde se zabýval projektováním profesionálních audiovi-
zuálních systémů. V Hudebním informačním středisku se snažil najít nejlepší cestu, jak digitalizovat archiv soudobé moderní hudby, jak jej zpřístupnit 
a dlouhodobě ochránit s minimem vynaložených prostředků. Soudobá vážná hudba z rozsáhlé a unikátní sbírky Hudebního informačního střediska 
dosud byla přístupná pouze návštěvníkům fyzického archivu. Bohuš pracoval na digitalizaci partitur a zvukových záznamů a zároveň na vytvoření 
webového portálu pro veřejnost. 

Jan  Krčmář & Auto*Mat

„Pomáhám vytěžit komunikační potenciál aktivit Auto*Matu. “
Jan Krčmář přišel do Auto*Matu, iniciativy za bezpečnou, zdravou a živou Prahu, z pozice ředitele kontaktní kanceláře města Vídně v ČR. Posláním or-
ganizace je podporovat a rozvíjet cyklistickou, pěší a veřejnou dopravu v Praze a usilovat o zodpovědné používání automobilů ve městech a zklidňování 
dopravy. Cílem Janova projektu bylo nastavit dlouhodobé komunikační strategie pro sdružení Auto*Mat, kterí vytěží komunikační potenciál iniciativy 
tak, aby měla silný, konzistentní a udržitelný dopad na veřejnost. Jan nastavil jednotnou komunikační PR strategii a vizuální styl, zahájil systematickou 
péči o novináře a zvýraznil mediální stopu Auto*Matu.  

Zuzana Křivánková & Život 90

„Reklama a marketing nejsou jen pro mladé, i senioři potřebují vědět, co mohou dostat.“
Zuzana Křivánková přešla z oddělení komunikace automobilky do občanského sdružení Život 90, které poskytuje pomoc, služby a péči seniorům všech 
věkových kategorií. Cílem projektu bylo zkvalitnění a zefektivnění komunikace nabízených služeb Života 90 směrem k jejich příjemcům – seniorům, 
odborným pracovníkům v sociálních službách, zařízením a institucím věnujícím se péči o seniory. Život 90 nabízí široké spektrum pomoci starším obča-
nům – i přes mnohaletou tradici v oboru však stále hledá ideální cesty, jak své služby nabízet klientům co nejlépe, jak je oslovovat a informovat.

Dominika Kovaříková & Centrum Bazalka (dříve Sociální služby Světluška)

„Počítejte s námi - to říkám rodinám dětí s postižením a také sponzorům. “
Dominika Kovaříková přišla do programu Rok jinak z pozice exportního manažera Budějovického Budvaru. Zkušenosti z obchodu a marketingu využila 
k nastavení komunikační a fundraisingové strategie organizace. Jejím cílem bylo nejen zviditelnit neziskovku a její poslání a posílit její postavení zejmé-
na v rámci regionu, ale také pomoci vybudovat fi nanční základy pro další fungování a rozvoj organizace.
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kRok jinak 2012/2013

Česká asociace pro psychické zdraví & Drastichová Gabriela
Oblastní Charita Jihlava & Mareš Miroslav
Hestia & Kapic Tomáš
Asociace debatních klubů & Kotíková Irena
Centrum rozvoje Česká Skalice - Vila Čerych & Veselý  Jiří
Hnutí Duha & Žaloudek Václav
SPOLU Olomouc & Michal Zahnáš
Diakonie ČCE – středisko Vsetín& Karel Malý
Petrklíč, o.s.& Jana Kočí
Centrum pohybu Olomouc & Miloslava Švendová
Zájmové sdružení Toulcův dvůr & Zuzana Křivinková
Ekologický právní servis & Marek Prchal
o.s.Tři - Hospic Čerčany & Anna Audrlická
APLA Praha, střední Čechy, o.s.& Martin Mařík
Trojmezí - Chodovec, Hostivař, Záběhlice& Hana Ševčíková
Brontosauři v Himalájích & Yvona Ragasová

Dárcovský portál Darujme.cz

 Dlouhodobý partnerský projekt Sdružení Via, Nadace Via a Nadace Vodafone zpřístupňuje neziskovým organizacím i dárcům důvěryhodné, komplexní 
a přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství a nabízí neziskovkám po splnění podmínek rychlý a bezpečný přístup k moderním platebním 
metodám. DARUJME.CZ je také místem, kde se propojují světy – ten neziskový se ziskovým, soukromý s veřejným a český s mezinárodním. Jeho cílem 
je posilovat tato propojení prostřednictvím moderních technologií. Snaží se dárcům nabízet snadný způsob podpory „jejich” neziskové organizace. 
Neziskovkám zase zprostředkovává nástroje i znalosti potřebné k tomu, aby byly vidět i slyšet. Jedná se o dlouhodobý partnerský projekt.
•  Sdružení Via
•  550 000 Kč

Grantový program Technologie pro společnost podporuje inovativní využití informačních a ko-

munikačních technologií a mobilních telefonů pro společensky prospěšné cíle a zvýšení kvality 

života znevýhodněných skupin. V rámci programu vyhledáváme nápady a pomáháme nezisko-

vým organizacím nasazovat inovativním způsobem informační a komunikační technologie pro 

zefektivnění jejich činnosti.  Součástí programu je pravidelná soutěž Dobrá aplikace o nejlepší 

nápad na společensky prospěšnou mobilní aplikaci. V roce 2012/13 byl podpořen vývoj deseti 

mobilních aplikací, řada konferencí, workshopů a školení s tématem inovativního využití tech-

nologií a e-bezpečnosti  a pokračovala podpora dlouhodobých komplexních technologických 

projektů. Celkem bylo rozděleno 4 134 500,- Kč.

Programy / kRok jinak

Programy / Technologie pro společnost

výroční zpráva nadace vodafone 2012/13 07



Mobilní aplikace

Od dubna 2012 do března 2013 byl podpořen vývoj celkem deseti aplikací. Níže uvádíme aplikace, které byly v době vydání výroční zprávy uvedeny na trh.

PAMĚŤ NÁRODA V MOBILU:  

Dalším rokem pokračovala podpora rozvoje mobilní aplikace Paměť  národa. Dokumentaristé ze sdružení Post Bellum rozvíjejí aplikaci, která vám 
zprostředkuje nahrávky pamětníků nacismu a komunismu přímo na místě, kde se odehrály jejich příběhy. Díky aplikaci Paměť národa k vám začnou 
tato místa promlouvat. Navíc si můžete celý příběh přečíst v textové podobě, prohlédnout historické i současné fotografi e nebo si třeba naplánovat po 
„místech paměti“ nedělní výlet.  Aplikace vznikla pro mobilní telefony s iOS a OS Android a postupně umožní uživatelům chytrých telefonů přístup 
k celé databázi sdružení Post Bellum, čítající tisíce nahrávek. 
•  Post Bellum, o.s.
•  143 000 Kč

VOZEJKMAP

VozejkMap je jednotná a snadno ovladatelná databáze bezbariérových míst v České republice. Místa v databázi jsou vkládána a ověřována samotnými 
uživateli a do projektu jsou zapojeny také regionální instituce a portály. Bezbariérovým místem se rozumí objekt, který je bez schodu nebo doplněn 
jiným zařízením (výtah, nájezd, schodišťová plošina, zdviž) a má bezbariérové WC (defaultně vyznačeno).
•  Česká asociace paraplegiků
•  269 600 Kč

EDA PLAY

Aplikace EDA PLAY pomáhá dětem se zrakovými vadami trénovat zrak a dětem s motorickými vadami trénovat jemnou motoriku. Aplikace je navržena 
tak, aby interaktivní hrou motivovala dítě ke sledování děje na displeji tabletu a k plnění úkolů. Vizuální i zvukové zpracování aplikace podporuje koordi-
naci ruky a oka, pohybu.
•  EDA, o.s.
•  400 000 Kč

BLINDSHELL

BlindShell je aplikace, která zpřístupní zrakově postiženým uživatelům prostředí mobilního 
operačního systému Android. Jako zpětná vazba pro uživatele slouží Text To Speech společně 
s vibrační a zvukovou odezvou. BlindShell obsahuje aplikace pro volání, SMS, správu kontaktů, 
informace o stavu telefonu a nastavení prostředí. Výjimečná je také svojí snadno použitelnou 
vestavěnou klávesnicí pro psaní čísel nebo textů.
•  ČVUT, Praha
•  360 000 Kč

MUZEJNÍ APLIKACE

Dalším rokem pokračoval vývoj Muzejní mobilní aplikace pro platformy iOS (iPhone) a Android. Má být praktickým vzdělávacím průvodcem, který 
pomůže návštěvníkům z Čech i zahraničí lépe poznat sbírky českého umění, zorientovat se v českých muzeích, udělat virtuální prohlídku a neomeze-
ně získávat proud novinek a informací. Základní kostru a funkčnost aplikace mohou přejímat i jiná muzea a galerie. V roce 2013 byla spuštěna první 
aplikace prezentující sbírky a program Musea Kampa. Následovat budou aplikace pro muzea a galerie po celé České republice, včetně rozcestníku, který 
pomůže návštěvníkům zorientovat se v nabídce muzeí a galerií v okolí nebo podle tématu. 
•  Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
• 141 300 Kč

Ve vývoji jsou aplikace pro dyslektiky občanského sdružení ADYS, aplikace společnosti Člověk v tísni pro humanitární koordinace, aplikace pro znako-
vou řeč Federace rodičů a přátel sluchově postižených, ve spolupráci s ČVUT aplikace Hearing Aid (naslouchátko), umožňující lidem lépe slyšet  

Programy / Technologie pro společnost
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a aplikace pro tlumočení znakové řeči agentury pro neslyšící APPN.

Workshopy, konference, barcampy, vzdělávací programy

TEDx – Brno, Znojmo

Unikátní formát TEDx spojuje chytré, nápadité a komunikativní lidi napříč oborovými škatulkami a dává jim možnost nahlížet za hranice profesních 
světů, kde se obvykle pohybují. TEDx akce obvykle pokrývají různorodá témata, která lze charakterizovat klíčovými slovy jako tvořivost, společenství, 
otevřenost, odvaha, vize, splnění snu.
• 175 000 Kč

Junior Internet

Projekt Junior Internet je určen pro mladé lidi do 19 let a dnes funguje ve 4 zemích Evropy – v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Za 
celou dobu existence se ho zúčastnilo více než 5 600 mladých lidí, z nichž mnozí se posléze prosadili v podnikání či získali respekt mezi odbornou 
komunitou. Junior Internet poskytuje mladým internetovým nadšencům možnost prezentovat jejich dílo na veřejnosti. Vedle konference a soutěže je 
součástí projektu také intenzivní třídenní kurz pro mladé nadšence. Během tří dnů si na něm účastníci vyzkouší, jak vytvářet úspěšný webový projekt; 
jaké při tom využívat technologie a postupy. To vše za pomoci špičkových českých mentorů.
• Together Czech Republic, o.s.
• 178 400  Kč

E-bezpečí

Projekt E-bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na Internetu 
a souvisejícími fenomény. Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové jevy, které ohrožují jak děti, tak i dospělé uživatele Internetu.
Projekt E-bezpečí se specializuje zejména na:
a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli Internetu vedoucí k osobní schůzce),
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),
e) hoax a spam,
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.
• Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
• 250 000 Kč

mDevCamp2013

Třetí ročník největší česko-slovenské konference pro mobilní vývojáře
• Inmite, s.r.o.
• 60 000 Kč

Jeden svět v DOX - barcamp

Jeden svět v DOX - barcamp je vyvrcholením série tematických večerů k výstavě Kartografi e naděje: Příběhy sociální změny v DOX a je předzvěstí festi-
valu Jeden svět a jeho hlavní tematické kategorie refl ektující rostoucí nebezpečí extremismu, nacionalismu a netolerance v současné Evropě i v dalších 
částech světa. Tato kategorie odráží napětí, které ve společnosti působí jevy jako migrace, nezaměstnanost, krize vlády či obecně sociální nejistota, 
a které je živnou půdou iracionálního strachu, jenž přerůstá do různých podob xenofobie. Zastřešujícím tématem barcampu byla tedy: naděje, kreativit
a a inovace pro společnost bez násilí a nenávisti.
• Člověk v tísni, o.p.s.
• 69 000 Kč
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Vpohybu je grantový program Nadace Vodafone ČR, jehož cílem je rozvíjet kreativitu, umění vést 

(leadership) a komunikační dovednosti u mladých lidí, důležité pro jejich profesní uplatnění 

a také podpořit jejich angažovanost v místním dění. Program je určený pro neformální skupiny 

mladých lidí do 26 let a nestátní neziskové organizace vedené mladými lidmi. V roce 2012/2013 

bylo podpořeno 54 projektů v hodnotě více než 5 milionů Kč.

CELOREPUBLIKOVÉ PROJEKTY

Nenech sebou zametat!, Skupina Tomáše Botlíka a Barbory Sehnalové
60 000 Kč
Projekt je zaměřený na neformální vzdělávání dětí a mládeže v oblastech Úmluva o právech dítěte, šikana a kyberšikana formou workshopů – jejich 
účastníci se aktivně zapojí v podobě diskusí, her aj. Jedinečnost je v komunikaci mezi lektorem a účastníkem. Součástí bude 6 besed s odborníky 
o problematice projektových témat a konference.

Nezávislý studentský časopis Easy Magazine, Skupina Aleše Pitína a Tomáše Havrana
100 000,Kč
Nezávislý studentský časopis pro studenty SŠ. Náklad 15 000 ks, distribuce na více než 80 školách (zejména gymnáziích) po celé ČR (Praha, Brno, 
Olomouc, Ostrava a Krnov). Od 9/2012 vytvořena aplikace uzpůsobená pro platformy iOS-Apple a Android-Google.

PRAHA

Pohneme se dál s weblikem, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s.
115 560 Kč
Rozšíření internetové televize pro neslyšící děti a mládež, fungující od 9/2009, kde jsou všechny reportáže v českém znakovém jazyce, o další rubriky. 
V běžných mediích najdeme málo pořadů přístupných neslyšícím. WEBlik se snaží toto chybějící místo zaplnit pomocí krátkých reportáží především 
z kulturně-společenského života komunity neslyšících.

RESCUE MARATHON, Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1, o.s.
68 000 Kč
Laické cvičení pro zdravotnické i nezdravotnické týmy – prověření improvizačních schopností organizátorů, zasahujících i fi gurantů v první pomoci. 
Charakteristická je pátrací akce (rojnice), maraton v podobě několika stanovišť v terénu a noční modelové situace, na které se týmy spojují a kooperují 
dohromady. To vše nonstop cca 36 hodin. 

Festival Pozdní sběr 2012, Pozdní sběr, o.s.
60 000,- Kč 
Charitativní multižánrový festival realizovaný 10. 11. 2012 v Rock Café, zaměřený na pomoc Klubu nemocných cystickou fi brózou. Na velké i malé 
scéně koncerty, divadla, tanec, výtvarné dílny, autorská čtení a workshopy. V horním foyer klubu „indoor“ tržiště s info stánkem Klubu CF. Promítání 
videospotů a dokumentů. Patronem akce je Ivan Trojan.

JEZDECTVÍ LIDÍ SE ZRAKOVÝM NEBO JINÝM HANDICAPEM, SYMBIO, o.s.
50 000,- Kč
Příprava koní především pro zrakově handicapovanou mládež. Příprava zrakově handicapovaných zájemců o jezdectví. Rekreační, popřípadě sportovní 
jezdectví zrakově handicapovaných.

Nonstop galerie v podchodu, Skupina Štěpánky Holbové a Veroniky Rollové
60 000,- Kč 
Spuštění nonstop galerie v prostorách podchodu metra Palackého náměstí v Praze. Galerie umožní mladým umělcům prezentovat se a zároveň zlepší 
prostředí podchodu. Stěna se využije k představení mladého umění. Výstavy budou volně přístupné a budou zahájeny veřejnou vernisáží. Malby budou 
obměňovány 4x ročně. Z grantu Nadace Vodafone fi nancovány realizace prvních dvou výstav.

MyHome, AIESEC Praha
67 620,- Kč
Dobrovolníci z různých zemí světa přijedou do ČR představit kultury své země do nízkoprahových klubů a dětských domovů, v interaktivní formě, v ang-
ličtině. Cílem je odbourat mezikulturní předsudky a stereotypy mladých lidí, rozvíjet interpersonální dovednosti a znalosti AJ. 

Programy / V Pohybu
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Nawruz, Agency for migration and adaptation AMIGA, o.s.
85 000,- Kč
Multikulturní festival „Nawruz“ vychází z tradičního svátku zemí Blízkého východu a střední Asie, který se slaví na jaře a který symbolizuje začátek 
všeho nového. Cílem je spojit všechny tradice všech zemí dohromady na Karlově náměstí v Praze. Uskuteční se koncert s tradiční hudbou, postaveny 
budou stánky s tradičními pokrmy a výrobky všech zemí, dojde i na smlouvání na orientálním bazaru. 
 
Tramvaj do stanice touha, IFMSA Česká republika
70 000,- Kč
Prahou bude 1. 12. 2013 projíždět speciálně upravená tramvaj s DJ, na jejíž palubě bude veřejnost aktivně zapojována do procesu výuky a vzdělávání 
na téma sexuálního zdraví, budou zde rozdávány kondomy a letáky o nebezpečí sexuálně přenosných nemocí, jejich přenosu a prevenci. Celou akci 
podpoří také stan na Václavském náměstí, kde bude edukace probíhat v podobném duchu.  Od začátku roku bude probíhat série přednášek na toto 
téma na pražských školách. Realizují dobrovolně desítky studentů z lékařských fakult

Skautské století, Junák - svaz skautů a skautek ČR
214 000,- Kč
V následující fázi by se chtěli soustředit na zpracování konkrétních, snadno použitelných výstupů pro dětské a mládežnické kolektivy a předání know-
-how vedoucím – cca 25 workshopů pro skautské vedoucí o historii skautského hnutí a jak ji předávat dál.

Out of home 2013, MIMO DOMOV, o.s.
170 000,- Kč
OUT OF HOME  je zážitkový festival zaměřený na děti z dětských domovů a jejich integraci do společnosti. Každý tým (dětský domov) absolvuje za 
den 3 stanoviště, kde se dětem prezentují profese, koníčky, řemesla. Cílem je nastínit jim možnosti, které v životě mají.  Večer po bojovce se pořádá 
slavnostní večer, vyhlášení výsledků. V roce 2013 jde o 7. ročník.

Stage pro reSITE, o.s. reSite
200 000,- Kč
Organizace mezinárodního, interdisciplinárního workshopu vedeného světovými odborníky na design. Účastníci soutěžního workshopu budou během 
3 dnů intenzivně pracovat na konceptuálním a technickém řešení pavilonu, který bude v budoucnu hostit festival reSITE. Výsledek soutěže bude veřej-
ně prezentován během závěrečného happeningu festivalu.

Arachne – biologie bez hranic, Sdružení Arachne o.s.
57 500,- Kč
Projekt zajišťuje rozšiřující vzdělání pro studenty SŠ se zájmem o přírodní vědy. Jde o biologický kroužek, který se schází v Praze každý týden. Hlavní 
náplní je odborný biologický program vedený zkušenými odborníky (přednášky, praktická cvičení, exkurze a samostatné výzkumné projekty). 

Animace pražského podchodu, Skupina Michaela Černého a Johany Provazníkové
96 000,- Kč
Oživení pražského podchodu ve stanici Nádraží Holešovice. Snaha je podchod vymalovat ve stylu optimistických barev. Hlavním cílem je lidem zpří-
jemnit průchod natolik, aby z něj neměli pocit strachu, ale naopak jej rádi využívali a vytvořili si pocit sounáležitosti s danou lokalitou. Studenti se sami 
starají o celou přípravu i realizaci projektu ve všech jeho fázích, navíc autoři malby vzejdou ze soutěže studentů středních uměleckých škol.

Sousedská slavnost u divadla, Skupina Ivany Linhartové a Alexandry Lipovské
29 200,- Kč
Cílem projektu je zasadit se o vybudování komunitního života i o přirozené začlenění lidí s mentálním a sociálním znevýhodněním. Pomocí prostředků 
animace kultury (Uvař svému sousedovi, Strašnická Griliáda) přivede jednodenní akce obyvatele městské části do veřejného prostoru a vytvoří podnět-
né prostředí pro aktivně strávený den mezi sousedy.

PARDUBICKÝ KRAJ

Jak se staví keltská vesnice aneb pod rákosovou střechou, Boii, o.s.
149 500,- Kč
Jde o reakci na zájem dobrovolníků o zapojení se do projektu stavby keltského archeoskanzenu v Nasavrkách. Dobrovolníky přitahuje netradiční 
činnost přírodního stavitelství a celkové prostředí vesničky. Díky zajímavé aktivitě a prostředí je zde dobrý prostor pro vytvoření víkendových akcí, které 
budou podporovat duch environmentálního myšlení.

 Pohádkové pochodování, Skupina Karolíny Vyhnálkové a Pavly Adámkové
 63 000,- Kč
Organizace Pohádkového denního pochodu a Pohádkového nočního pochodu pro děti ze sociálně slabých rodin z Centra Veská a pro děti z okolí. Cílem 
akce je integrace obou skupin dětí. Organizováno dětmi zaměstnanců Centra Veská.
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Parní úzkokolejkou za hornickou historií, Mladějovská průmyslová dráha, o.s.
240 000,- Kč
NNO již nyní provozuje několik kilometrů staré železniční tratě. Grant bude použit na pořízení materiálu a na některé práce pro obnovu druhé poloviny 
tratě. Realizováno dobrovolnicky. Velký přínos pro region – napojení na hlavní silnici, přilákání turistů do obce.

Obnova kaple, Spolek archaických nadšenců, o.s.
104 500,- Kč
Jde o obnovu zaniklé kaple za přímé účasti obyvatel okolních obcí. Vlastní manuální prací při stavbě kaple a úpravě jejího okolí si lidé vytvoří vztah 
k místu a stavbě, v širším důsledku ke krajině obecně. Projekt bude realizován v oblasti Vysokého lesa u Sebranic, v místech průchodu historické hrani-
ce Čech a bývalých Sudet.

LIBERECKÝ KRAJ

Krajina na dlani II; Lunaria, o.s.
75 000,- Kč
Děti z kroužku „Ledňáček“ navazují na projekt „Krajina na dlani“, jedná se o obnovu části krajiny (vytvoření naučné stezky a netradičního přírodního 
hřiště), kde budou na malé ploše všechny krajinné prvky potřebné pro biodiverzitu (tůňka, hájek, keře, pestrá louka). Zapojeny budou nejen malé děti 
z Ledňáčku, ale i -náctiletí brigádníci.

Za přístupnější a rozmanitější krajinu , Skupina Olgy Čermákové a Jiřího Maška
65 550,- Kč
Tým 12 mladých lidí má v plánu v průběhu 3 víkendových akcí navštívit CHKO Český ráj, CHKO Slavkovský les a CHKO Bílé Karpaty, kde pomůže s vybu-
dováním tůní pro obojživelníky a vzácný hmyz, ochranou výsadeb genofondových sadů tradičních ovocných dřevin, vyčistí turistické trasy od odpadů, 
opraví ochranu sazenic jedle bělokoré před okusem zvěří.

JIHOČESKÝ KRAJ

Architektura 20. a 21. století, Skupina Petra Adámka a Valentýny Jagodky
50 000,- Kč
Uspořádání 6 veřejných přednášek za účasti 3 teoretiků architektury a 3 významných architektů a na ně navazující diskuse. Akce se odehrají v zavede-
ném kulturním prostoru v centru města proto, aby odborná i laická veřejnost, včetně studentů, přišla do bližšího kontaktu.

Nohama na zemi, Skupina Lukáše Pöchmanna a Magdalény Mikulášové
138 000,- Kč
Kulturní akce na pomoc handicapovaným kreativně a hravě upozorňuje na bariéry, jimž jsou lidé na vozíku vystaveni. Součástí je výběr do kasiček pro 
„Kaňku o. s“ a „dětský den“ pro děti z dětských domovů. Realizování s pomocí dobrovolníků z Pedagogické fakulty z Českých Budějovic.

Odpad Fest 2013, Kulteko, o.s.
180 000,- Kč
Průvod, jehož účastníci sbírají odpadky pohozené po ulicích, a odměna v podobě kulturního programu, která čeká v cíli: stabilní základ českobudějovic-
kého Odpad festu. Letošní ročník bude přelomový, rozšíření festu do dvou dalších větších jihočeských měst - Tábora a Českého Krumlova. 

ÚSTECKÝ KRAJ

Příroda je NAŠE! Aneb přidej se k nám a chraňme ji společně. Skupina Veroniky Patočkové a Michaely Zemanové
80 000,- Kč
Likvidace aspoň 2 černých skládek v ÚL. Součástí vzdělávací aktivity, které přispějí ke zvýšení povědomí mladých lidí o ochraně životního prostředí 
a ekologii. Vybudování místa pro budoucí setkávání mladých lidí, pro volnočasové aktivity, pro další vzdělávací akce a workshopy. Součástí bude sběrné 
místo použitých baterií a víček od PET lahví.

Archi|LTM 3: Moderní architektura a veřejný prostor, Skupina Jakuba Pleyera a Veroniky Stryalové
100 000,- Kč
3. ročník architektonického workshopu studentů architektury ukazující veřejnosti možnosti kvalitní současné architektury. Tématem je problematika 
veřejného prostoru a života v něm – během prodlouženého víkendu vypracováno cca 25 projektů prezentovaných před představiteli a občany města – 
dohled odborníků. Navržen mobiliář – lavičky, koše. 
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Příroda nám děkuje, že se o ni pečuje, Skupina Ondřeje Šafránka a Štěpánky Němcové
112 880,- Kč 
Likvidace černých skládek, zorganizování 8 víkendových a 6 jednodenních brigád v přírodě za účasti dobrovolníků. Osvěta v oblasti ochrany přírody 
a zodpovědného přístupu k likvidaci a třídění odpadů – informace o přírodních zákonitostech, o vztazích člověka a přírody; motivace k zapojení do péče 
o životní prostředí.

Rytířem tělem i duší, FidoDido, o.s.
100 000,- Kč
Celoroční projekt pro děti a mladistvé v ústavní péči v severních Čechách poskytuje „mystický“ edukativní rozměr, bude probíhat v přímém kontaktu 
(víkendové, vícedenních pobyty), ve virtuální podobě (komunikace přes sociální sítě), propojí jej hra „Rytířem tělem i duší“ s principem získávání rytíř-
ských ctností a jejich aplikace do reálného života.  Projekt navazuje na předcházející aktivity organizace FidoDido, jejichž základem je celoroční práce se 
skupinou dětí z různých dětských domovů, několik vícedenních tematických výletů a  průběžná internetová komunikace.

Up Gallery, Skupina Tomáše Brychty a Nikoly Březinové
50 000,- Kč
Vytvoření neziskové galerie v prostorách zrcadlového bludiště na Větruši v Ústí nad Labem. Cílem je přivést do této lokality, která je zaměřená převážně 
na turismus, něco nového, jiného. Galerie by chtěla přiblížit návštěvníkům současnou scénu umění, výhradně studentská díla s mezinárodním přesa-
hem. V průběhu roku 2013 se uskuteční celkem 6 výstav, v jejichž rámci budou realizovány různé workshopy a galerijní animace.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Via Crucis  –  Cesta života, Anima Iuventutis
90 000,- Kč
Znovuobnovení křížové cesty z Nového Jičína přes obec Rybí do Štramberku na horu Kotouč. Během 18 měsíců (od 9/2011 do 3/2013) bude v rozlič-
ných formách nově vystavěno 5 zastavení, zbylá zastavení budou zrekonstruována v historickém stylu stezky. Záměrem projektu je dát mladým lidem 
možnost vyzkoušet si problematiku projektového řízení. 

Program Pět P v Orlové, Futra, o.s.
60 000,- Kč
Sociálně preventivní program pro děti ve věku 7 - 15 let. Pět P v nízkoprahovém zařízení Futra v Orlové na principu individuálního přátelského vztahu 
mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem, ti se budou scházet 1x v týdnu a trávit spolu volný čas tak, jak se oba parťáci domluví. Dobrovolníci absolvují 
odborné školení a 1x za měsíc se společně zúčastní supervize.

„LEGAL revival“, Skupina Víta Grunera a Jakuba Rašína
50 000,- Kč
Po 15 letech fungování byl na jaře roku 2012 z fi nančních důvodů uzavřen nízkoprahový klub LEGAL provozovaný organizací ELIM Opava. Jeho přízniv-
ci, kteří do něj pravidelně docházeli, trávili zde čas a pro které byl zdrojem informací a zábavy, se chtějí aktivně podílet na vybudování nového klubu.

KARLOVARSKÝ KRAJ

FILM SOKOLOV 2012, Skupina Terezy Fořtové a Jany Ecksteinové
90 000,- Kč
Přehlídka snímků dosud neuváděných v ČR. Projekce fi lmů, přednášky, diskuse s odborníky, doprovodný program, vydání sborníku. Vše zdarma, pro širo-
kou veřejnost. Projekt organizují dobrovolníci-studenti. Téma přehlídky Hněv, častý, ale nepřiznaný hybatel celé společnosti, bude uchopeno z hlediska 
plurality možných významů prostřednictvím různých médií.

Týdenní hiporehabilitační pobyty, Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.s.
102 000,- Kč
Uspořádání 3 turnusů týdenních hiporehabilitačních pobytů, kde bude hipoterapie prováděna 2x denně s možností pravidelného kineziologického roz-
boru, arteterapie, muzikoterapie, canisterapie. Cílem je zlepšení zdravotního stavu dítěte s postižením, zkvalitnění vztahu ke zvířatům a přírodě, sblížení 
rodin se stejnými problémy.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Divadelní BAF!, divadlo poPUD, o.s.
46 500,- Kč
Amatérské divadlo, které nesoupeří s divadlem profesionálním, které přináší výjimečné divadelní zážitky, které 
těží ze své nezávislosti na místních elitách, které přináší odvážnější a aktuálnější představení. Festival nastolu-
je dialog mezi profesionálními divadelníky v lektorském sboru, amatérskými tvůrci v souborech a diváky.
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Jazz Off 2012/2013, Jazz Off, o.s.
100 000,- Kč
Mezinárodní hudební a vzdělávací festival zaměřený na progresivní odnože jazzu – tematicky zaměřené koncerty, odborné přednášky, workshopy 
a performance ve veřejném prostoru. Cílem je představit mladé zástupce středoevropské jazzové scény a poskytnout informace o této hudbě od 
odborníků. Akce proběhne od 10/2012 do 3/ 2013 v centru Brna.

Podpora a rozvoj dobrovolnické komunity – místo pro setkávání, odpočinek, seberealizaci, NaZemi, o.s.
106 550,- Kč
Cílem projektu je prohloubit vztahy mezi dobrovolníky prostřednictvím společně tráveného času a společně realizovaných aktivit, dále vytvoření 
prostoru – místa setkání, odpočinku i seberealizace. Aktivity zahrnují společnou přestavbu prostoru, slavnostní otevření, sdílení zkušeností a zážitků, 
vzděláváni a další aktivity rozvíjející komunitu (deskové hry).

Fair Play 2013, Skupina Romana Dobusche a Jaroslava Hanouska
76 300,- Kč
Areál přírodního koupaliště 15. 6. 2013 naplní dílny a workshopy, například U-rampa (skate, in-line, koloběžky), bike-trial, longboard, parkour, downhill 
sjezd, žonglování, dance stage, graffi ti, lanové aktivity, aquazorbing, beach volejbal, orientační běh, geocaching. Vše zdarma, bez alkoholu, bio občerst-
vení, lektoři, dýdžejové. Tvorba promo-videa, vernisáže fotek.

Česko(-)slovenský týden, Skupina Nikoly Janíkové a Romana Hanáka
46 620,- Kč
Týden intenzivního setkávání Čechů a Slováků žijících nebo studujících v Brně. Zamyšlení se nad vzájemnými vztahy, kulturními a společenskými 
podobnostmi, minulostí. Součástí programu je prohlídka vily Tugendhat (výklad o rozpadu ČSFR), promítání fi lmů, Masarykova debata (teze Bratrství 
Slováků a Čechů je překonaný fenomén). Vyvrcholením celé akce je uspořádání studentské konference. 

Kabinet nezávislého fi lmu (KNF), Skupina Jitky Vrabelové a Michala Sikory
40 000,- Kč
Alternativní forma fi lmového festivalu přinášející setkávání začínajících fi lmových tvůrců, propagaci jejich tvorby, diskuze s odborníky. Festival láká 
na uvolněnou atmosféra fi lmové projekce – fi lmy jsou přesunuty do prostor brněnských klubů nabízejících okamžitý vzájemný kontakt divák-tvůrce.  
Festival je složen ze 4 tematických večerů: Pohádka, Ekofi lm, Dokument a Komedie, a závěrečného Finále – výběru nejlepších fi lmů.

Divadelní improvizace v pohybu, Bafni, o.s.
100 000,- Kč
Uspořádání Improtřesku 2013, 3. ročníku divadelně improvizačního festivalu 26. - 28. 4. 2013 v Brně (6 večerních improvizačních představení). Na Im-
protřesk bude navazovat 5 divadelních představení, v nichž herci zúročí dovednosti z workshopů, připraví 5 experimentálních představení. Jde o rozvoj 
komunity, která se divadelní improvizaci aktivně věnuje.

PLZEŇSKÝ KRAJ

„Čím chci být“ – seminář pro volbu povolání, Knofl ík, sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže
72 000,- Kč
Semináře pro žáky 8. a 9. třídy základních škol, jejichž tématem je zamyšlení se nad volbou budoucího povolání a zhodnocení schopností a vlastností 
určujících pro jeho výběr. Jde o dvoudenní pobyty školních tříd v objektech s dostatečným zázemím (zajištěno ubytování, stravování, Internet, seminár-
ní místnosti). V červnu 2012 převzal záštitu nad projektem primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa. 

Dámský klub: podpůrná skupina dospívajících dívek ze sociálně vyloučeného prostředí v Plzni 
76 506,- Kč
Poskytnutí klientkám NNO Tady a teď bezpečný prostor pro setkávání, diskuze, vyměňování si zkušeností. Smysluplné trávení volného času a setkávání 
se s většinovou společností, neformální vzdělávání dívek a prevence socio-patologických jevů. Semináře o tabuizovaných tématech, realizace tematic-
kých výletů.

Klatovský Majáles 2013, Studentské kulturní sdružení Klatovy
100 000,- Kč
3-4denní festival Klatovský Majáles 2013, který organizují mladí lidé z Klatov, se bude konat na náměstí Míru a v Klatovském skate parku. Jeho náplní 
budou koncerty místních kapel, umělecké workshopy, přednášky o dobrovolnictví, fi lmové projekce, lekce skateboardingu, závody, exhibice a nakonec 
festival vyvrcholí akcí, kde budou hrát nejlepší kapely ČR.
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OLOMOUCKÝ KRAJ

Potáborové motivační setkání účastníků letních táborů Hnutí Brontosaurus, Hnutí Brontosaurus, o.s. 
77 000,- Kč
Setkání dobrovolníků, kteří se v rámci letních táborů Hnutí Brontosaurus zapojili do ochrany přírody a památek: workshopy, kreativní dílny, diskuse, te-
matické výstavy, zážitkový program. Realizováno při větší veřejné akci s nadregionálním dosahem hudební Festival na Muně. Atraktivní rámec programu 
je pro cílovou skupinu motivujícím stimulem.

Celostátní vzájemná výměna zkušeností, Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o.s.
120 000,- Kč
Akce zaměřená na předávání zkušeností, nápadů vedoucích dětských kolektivů napříč organizacemi. Během jednoho víkendu budou na 3 školách 
Šumperku desítky odborných lektorů, špička volnočasové pedagogiky s moderním pohledem na vedení táborů, specifi ckou výchovu, psychologii 
rozvoje osobnosti, zprostředkování netradičních uměleckých směrů, workshopů.

Hravé tvoření pro všechna stvoření, Skupina Hany Olejníkové a Simony Pichové
65 000,- Kč
Organizace „dílniček“ pro děti i dospělé ve městě, kde je nedostatek možností pro setkávání a hry dětí. Nabídka nových možností trávení volného času. 
Realizace tematických setkávání. Každá dílnička oživena pohádkovými postavami, které budou k danému tématu vyprávět příběhy a pohádky. 

Get up!   Duha Velká Medvědice
90 000,- Kč
5 víkendových akcí a 1 týdenní prázdninová akce pro děti a mládež z pěstounské péče. 
Realizuje skupina mladých lidí zaštítěná Duhou za pomoci psychologa a pracovníka OSPOD.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

FEST STUDÍ - Festival studentských divadel, Kandrdas, o.s.
85 000,- Kč
Víkendový festival studentských divadel se bude konat v městě Hořice v polovině měsíce června. Na jeho programu by se mělo vystřídat okolo 10 
studentských divadel z celé republiky. Soubory sehrají 4 školní a 10 festivalových představení, jak na jevišti v KD Koruna, tak i na jevišti na místní radnici. 
Součástí programu bude i drobný doprovodný program.

Náchodské „KulturOko“,O. s. Náchodská Prima sezóna
70 000,- Kč
Nový prostor v rámci festivalu Náchodská Prima sezóna. Jde o prezentaci studentské kultury. Stan nabízející prostor pro hudební, divadelní, fi lmovou 
i literární produkci, dále čajovnu, výstavu fotografi í. Přes den přednášky, workshop, večer žánrově komponované večery. 
VYSOČINA

Flaming Nights 2012, Občanské sdružení Kadet - klub žonglování Magnis
100 000,- Kč
Projekt Flaming Nights vznikl na základě myšlenky o výměně zkušeností mezi žongléry a rozšiřování tohoto umění mezi širokou veřejnost. Projekt má 
2 části, veřejnou a uzavřenou. V uzavřené proběhnou dílny a semináře pro žongléry, veřejná bude organizovaná v konceptu dvoudenního uměleckého 
programu a večerní ohnivé žonglérské galashow. 

Bikepark Telč, Skupina Daniela a Roman Čermákových
41 000,- Kč
Nový prostor v rámci festivalu Náchodská Prima sezóna. Jde o prezentaci studentské kultury. Stan nabízející prostor pro hudební, divadelní, fi lmovou 
i literární produkci, dále čajovnu, výstavu fotografi í. Přes den přednášky, workshop, večer žánrově komponované večery. 

Jsem umělec. /Jsem Křižanovák. Vodotrysk, o.s.
33 000,- Kč
Zřízení „Galerie a Knihovničky Křižanova“ ve Volnočasovém centru Křižanov, besedy s místními literáty, historiky a kronikáři, vystavování výtvarných děl 
a publikování literárních děl neprofesionálních umělců. 

Programy / V Pohybu
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Organizace „dílniček“ pro děti i dospělé ve městě, kde je nedostatek možností pro setkávání a hry dětí. Nabídka nových možností trávení volného času. 
Realizace tematických setkávání. Každá dílnička oživena pohádkovými postavami, které budou k danému tématu vyprávět příběhy a pohádky. 

Víkendový festival studentských divadel se bude konat v městě Hořice v polovině měsíce června. Na jeho programu by se mělo vystřídat okolo 10 



Cílem programu je humanitární pomoc v případech závažných katastrof doma i ve světě 

a motivace zákazníků Vodafone k větší solidaritě tím, že Nadace Vodafone ve vybraných 

případech každou zaslanou dárcovskou SMS zdvojnásobuje.

Po vypuknutí bojů mezi opozicí a vládou prezidenta Bašára Asada v Sýrii a postupné eskalaci v otevřenou občanskou válku rozvinula společnost Člověk 
v tísni v zemi humanitární program. Podle OSN si konfl ikt ke konci roku 2012 vyžádal již více než 80 tisíc obětí na životech. Více než 4,25 milionu oby-
vatel se stalo uprchlíky ve své vlastní zemi a 1,4 milionu Syřanů uprchlo do sousedních států – především do Jordánska, Libanonu, Turecka nebo Iráku. 
OSN odhaduje, že urgentní humanitární pomoc potřebuje 6,8 milionu Syřanů. Na pomoc v Sýrii bylo uvolněno 510 000 Kč, kterými přispěla Nadace 
Vodafone již o rok dříve do Fondu rychlé reakce Člověka v tísni. Následně v roce 2012 vyzvala Nadace Vodafone k podpoře také zákazníky Vodafonu, 
přičemž zaslané dárcovské SMS zdvojnásobila na 83 700 Kč a přidala dalších 761 300 Kč – celkem tedy 845 000 Kč. Celkem Nadace Vodafone podpoři-
la humanitární pomoc společnosti Člověk v tísni pro Sýrii částkou 1 355 088,- Kč v letech 2011 a 2012. 

Dary zaměstnanců
Zaměstnanci Vodafonu často sáhnou do vlastní kapsy, aby podpořili dobrou věc. Pokud se tak děje, Nadace Vodafone jejich příspěvky zdvojnásobuje. 
Od dubna 2012 do března 2013 představovaly takto zdvojnásobené dary zaměstnanců Vodafone 1 341 930 Kč.

Red Bikes
482 480,- Kč
Red Bikes je tým jezdců na handbike, speciálním kole pro osoby s tělesným handicapem. Do jejich podpory se aktivně a z vlastní iniciativy zapojuje 
mnoho zaměstnanců Vodafone; Nadace Vodafone pak vybrané peníze zdvojnásobuje. Letos se zaměstnancům podařilo pro Red Bikes získat více než 
200 tisíc korun.

Auto*Mat, Zažít město jinak 
185 000,- Kč
Dalším rokem se Nadace Vodafone stala hlavním partnerem pouličního festivalu Zažít město jinak. Již sedmý ročník festivalu se uskutečnil v sobotu 
22. září 2012. V roce 2012 se do něj zapojilo 12 městských částí, 24 unikátních míst, na kterých mohlo více než 15 000 diváků zažít 3 000 aktivit. Sou-
částí Zažít město jinak byla i Velká podzimní cyklojízda, které se zúčastnilo více než 5 000 cyklistů. 

Fond dobrovolník 
Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a.s., kteří ve volném čase dobrovolničí, mají možnost žádat o příspěvek do výše až 50 000 Kč pro organizaci, 
v níž pravidelně pomáhají. V tomto roce bylo podpořeno 11 projektů celkovou částkou 330 000,50 Kč. 

Podpořené organizace:
Toulavé tlapky Legalize it! Wheelchair Basket Studánka Pardubice
Křižovatka.cz NF Čro Světluška - 2 SDH Určice 
Alchimela Říčka ZS Pasíčka
NF Čro Světluška - 1 Devět životů

Program poskytnuté příspěvky

Vpohybu 5 267 105,90 Kč

Rok jinak 6 220 804,60 Kč

Technologie 4 134 560,00 Kč

Fond Dobrovolník 330 000,50 Kč

Volné prostředky 1 341 930,00 Kč

Blesková pomoc 845 000,00 Kč

Poskytnuté příspěvky celkem 18 139 401,00

Programy / Blesková pomoc

Programy / Ostatní

výroční zpráva nadace vodafone 2012/13 16



Výrok auditora

výroční zpráva nadace vodafone 2012/13 17

Deloitte Audit s.r.o. 
Nile House 
Karolinská 654/2 
186 00 Praha 8 - Karlín 
Česká republika 
 
Tel: +420 246 042 500 
Fax: +420 246 042 555 
DeloitteCZ@deloitteCE.com 
www.deloitte.cz 
 
zapsána Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 24349 
IČ: 49620592 
DIČ: CZ49620592 

 

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní 
společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje 
samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
Pro zřizovatele Nadace Vodafone Česká republika 
 
Se sídlem: Vinohradská 3217/167,100 00 Praha 10 
Identifikační číslo: 274 42 268 
 
Zpráva o účetní závěrce 
 
Na základě provedeného auditu jsme dne 16. prosince 2013 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční 
zprávy, zprávu následujícího znění: 
 
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Vodafone  zahrnující rozvahu k 31. březnu 2013, výkaz 
zisku a ztráty za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.  
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 
 
Statutární orgán nadace je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení 
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
 
Odpovědnost auditora 
 
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho 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 požadavky a naplánovat  
a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) 
nesprávnosti. 

 
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných 
v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) 
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto 
rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního 
kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, 
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 
 
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku. 
 
Výrok auditora 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice  
Nadace Vodafone k 31. březnu 2013 a její finanční výkonnosti za rok končící k tomuto datu v souladu s českými 
účetními předpisy.“ 
 
Zpráva o výroční zprávě 
 
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti k 31. březnu 2013 s účetní závěrkou. Za správnost výroční 
zprávy je zodpovědný statutární orgán Nadace Vodafone. 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 (materiálních) 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 společnosti ve všech významných (materiálních) 
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 
 
V Praze dne 16. prosince 2013  
 
Auditorská společnost: 
 

Statutární auditor: 

Deloitte Audit s.r.o. 
oprávnění č. 79  

Martin Tesař 
oprávnění č. 2030 
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Nadace Vodafone Česká republika

Nadace Vodafone Česká republika
ke

Vinohradská 3217/167
100 00 Praha 10

Označení
a

A.

A.  I. 

A.  II.

A.  III.

A. IV. 

A.  IV.   7.

B.

B.  I. 

B.  II.

B.   II.   4. 

B.   II.   6. 

B.   II.   9. 

B.  III.

B.   III.  1. 

B.   III.  3. 

B.  IV.

B.   IV.  1. 

105
83

0

 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0
0 0

0
00

 Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0 0

 Dlouhodobý majetek 0 0

A K T I V A Stav k prvnímu dni úč. období Stav k poslednímu dni úč. obd.
b 1 2

 Pohledávky za zaměstnanci 0

257

 Ostatní přímé daně

 Krátkodobý finanční majetek celkem 770
 Pokladna 22 10
 Účty v bankách 748 754

 A K T I V A   C E L K E M
1 813
1 813 2 290

 Náklady příštích období

2 674 3 311
2 290

08
764

152

00
 Pohledávky celkem 91

 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

 Krátkodobý majetek celkem 2 674 3 311

 Poskytnuté provozní zálohy

 Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

- výkaz Rozvahy roční účetní závěrky ke dni 31.3.2013

Sídlo účetní jednotky

Název účetní jednotky

(v celých tisících Kč)
dni 31.3.2013

ROZVAHA
v plném rozsahu

274 42 268

 Jiná aktiva celkem

 Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Minimální závazný výčet 
informací podle vyhlášky č. 

504/2002 Sb.

 Zásoby celkem

Identifikační číslo

Roční účetní závěrka za 2012/13
UZ_2012_13

______________________________________________
* 022007
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Nadace Vodafone Česká republika - výkaz Rozvahy roční účetní závěrky ke dni 31.3.2013

Označení
a

A.
A.  I. 
A.  I.     1.

A.  II.
A.  II.   1.

A.  II.   2.

A.  II.   3.

B.
B.  I. 
B.  II.
B.  III. 
B.  III.   6.

B.  III. 17.

B.  III. 22.

B.  IV. 
B.  IV.   1.

B.  IV.   2.

 Právní forma účetní jednotky  Poslání organizace

nadace
podpora vzdělávacích, soc., kultur. a jiných činností pořádaných v ČR

podpora aktivit směřujích k ochraně životního prostředí v ČR
podpora aktivit směřujích k ochraně lidských práv a jiných human. hodnot

 Jiné závazky 1 812 2 289
10

0

-1 041
511
511

 Sestaveno dne  Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

5.7.2013 14:00 .

 Výnosy příštích období

0 0
1 903 Krátkodobé závazky celkem

511

4 641

-1 841
-289

x

3 715

2 318

2 674

1 812
0

2 289
34

 P A S I V A   C E L K E M 3 311

 Jiná pasiva celkem 2 323
 Výdaje příštích období

1 812

1976 Dohadné účty pasivní

15 Ostatní závazky vůči zaměstnancům

511

 Výsledek hospodaření celkem
 Vlastní jmění

0

-1 552

-1 552-451

 Jmění celkem

3
 Vlastní zdroje celkem

x
-1 101

-1 330

Stav k poslednímu dni úč. obd.Stav k prvnímu dni úč. období
4

P A S I V A 

 Rezervy celkem

 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

b

 Cizí zdroje

 Účet výsledku hospodaření

 Dlouhodobé závazky celkem

 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Roční účetní závěrka za 2012/13
UZ_2012_13

______________________________________________
* 022007
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Nadace Vodafone Česká republika

Nadace Vodafone Česká republika
ke

Vinohradská 3217/167
100 00 Praha 10

Označení

a
A.

A.  I.

A.   I.    1.

A.  II.

A.   II.   6.

A.   II.   7.

A.   II.   8.

A.  III.

A.  III.   9.

A.  III. 10.

A.  IV.

A.  IV. 16.

A.  V.

A.  V.  18.

A.  V.  21.

A.  V.  24.

A.  VI.

A.  VII.

A.VII. 32.

A.  VIII.

  

Označení

a
B.

B.   I. 

B.  II. 

B.  III. 

B.  IV.

B.  V.

B.  VI.

B.  VI. 27.

B.  VII.

C.

C.        34.

D.

 Právní forma účetní jednotky

Činnosti

nadace
podpora vzdělávacích, soc., kultur. a jiných činností pořádaných v ČR

podpora aktivit směřujích k ochraně životního prostředí v ČR
podpora aktivit směřujích k ochraně lidských práv a jiných human. hodnot

 Sestaveno dne  Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

5.7.2013 14:00 .

 Poslání organizace

Identifikační číslo

274 42 268

Minimální závazný výčet 
informací podle vyhlášky č. 

504/2002 Sb.

Hlavní
5

Název ukazatele

b

 Spotřebované nákupy celkem

5

Hospodářská Celkem
76

885

18

- Výkaz zisku a ztráty roční účetní závěrky ke dni 31.3.2013

Sídlo účetní jednotky

Název účetní jednotky

(v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

dni 31.3.2013
v plném rozsahu

20 396
-289

0
-289 -289

0

0

403
1 232

 Výnosy

1 635

961

885
58 58
18

961
0
0
0

 Výsledek hospodaření po zdanění (+ / -)

0
0
0
0

20 396
-289

00
403

0

1 232

0

1 635

6
1
60

10

0

1

0

0

4 0
0

Hlavní Hospodářská Celkem
6

0

0

7

4

 Daň z příjmů

 Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -)

 Provozní dotace celkem

 Přijaté příspěvky celkem

 V Ý N O S Y   C E L K E M 

0

 Tržby z prod. majetku, zúčt. rezerv a OP celkem 0

0

 Ostatní výnosy celkem 0

 Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

 Aktivace celkem

 N Á K L A D Y   C E L K E M

 Jiné ostatní náklady

 Poskytnuté příspěvky celkem

0

Název ukazatele

 Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

 Spotřeba materiálu

 Ostatní pokuty a penále

0
20 396 Přijaté příspěvky (dary) 20 396
20 396 20 396

0

0

Činnosti

0

0
18 0440
18 044

0
00

0
0
0

1

b

 Kursové ztráty

 Odpisy, pr. majetek, tvorba rezerv a 0P celkem 0

 Daně a poplatky celkem

 Zákonné sociální pojištění

 Mzdové náklady

 Náklady na reprezentaci

 Ostatní služby

 Náklady

39

 Ostatní náklady celkem

 Ostatní daně a poplatky

 Služby celkem

 Cestovné

 Osobní náklady celkem 0

0

0
0

390
0

18 044

3939
0

 Poskytnuté členské příspěvky (nadační příspěvky) 18 044
 Daň z příjmů celkem 0 00

20 685 20 6850

0
0
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DÁRCI

Vodafone ČR a.s.
Vodafone Group Foundation
Zaměstnanci společnosti Vodafone ČR, a.s.
Huawei
Linux Box
Xerox

PARTNEŘI

Česká asociace Streetwork
Společnost Člověk v tísni
Post Bellum
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Fórum dárců
Deloitte Czech Republic

KONTAKTY

Nadace Vodafone Česká republika
Vinohradská 167
100 00  Praha 10

IČ  27442268

Tel: 776 971 677
E-mail: nadace@vodafone.cz
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www.rokjinak.cz
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