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Aplikace Záchranka oslavila 3. narozeniny a při té
příležitosti se přiblížila hranici 1 000 000 uživatelů. Díky
inovativnímu týmu a dlouhotrvající podpoře z naší strany,
se aplikaci daří stále zlepšovat a zavádět do dalších zemí. 
A protože dobré projekty rádi šíříme, jsme hrdí, že kolegové
z Nadace Vodafone v Budapešti podpořili vznik aplikace
ÉletMentő, která bude maďarskou obdobou Záchranky 
a s naší aplikací bude kompatibilní, stejně jako ta rakouská 
- Rettung.

Program Laboratoř úspěšně dokončil druhý rok s podporou
Evropského sociálního fondu a dokazuje, že nápady na
sociální inovace se mohou pod správným vedením rychle
stát skutečností a zkvalitňovat životy. 
Opět jsme se také připojili k světovému svátku dárcovství
Giving Tuesday. Velká angažovanost zaměstnanců
proměnila naši sbírku na dokončení aplikace ECHO, která
pomůže s pátráním po pohřešovaných dětech, v jednu 
z nejúspěšnějších v Česku. I díky tomu je aplikace hotová.

Stále více si navíc uvědomujeme, že máme velkou
odpovědnost nejen ke svému okolí, ale k celé společnosti,
ve které žijeme, a proto mě moc těší, když vidím, že
zapojení kolegů z Vodafonu do dobrovolnických aktivit
stále narůstá. 

V příštím roce nás čeká spuštění aplikace Bright Sky CZ
pro oběti domácího násilí a jejich blízké. Skupina
Vodafone rozhodla o jejím rozšíření do všech 27 trhů,
kde působí, a my jsme hrdí, že česká verze bude po té
britské a irské hned další v pořadí. Je to potřeba. 
S fyzickým nebo sexuálním násilím se setkala každá
pátá Češka. A s násilím ve vztazích mají bohužel
mnoho zkušeností i mladí lidé ve věku 16- 26 let, setkal
se s ním každý třetí. Česká adaptace této mobilní
aplikace, která vzniká ve spolupráci s neziskovou
organizací ROSA, Policií ČR a Ministerstvem vnitra ČR,
pomůže odhalit násilí včas a nabídne pomoc. 

Závěrem bych chtěl poděkovat celé správní radě 
a týmu nadace za jejich nasazení hledat a rozvíjet
projekty, které mají smysl, velký dopad a ovlivňují
životy nejen v Česku ale i za hranicemi. 

A velké díky vám všem, kteří naše projekty podporujete
– svým časem, energií, úsilím, penězi nebo tím, že
povědomí o nich šíříte dál a dál. 

Richard Stonavský
Předseda správní rady Nadace Vodafone

Milí přátelé, 
Nadace Vodafone vykročila do svého 13. roku, odkdy v Česku působí, a proto je čas ohlédnout se za tím posledním a za všemi inovacemi, které 
změnily statisíce životů. S každým dalším námi podpořeným projektem se totiž ukazuje, že technologie dokáží mnohem víc. Dokáží bourat bariéry,
zapojovat lidi a pomáhat jim.
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Poslání
Posláním Nadace Vodafone je dlouhodobě vytvářet ekosystém společenských 
a sociálních inovací a změn, které využívají technologie ke zkvalitňování života lidí 
v České republice, zlepšují veřejný prostor a strategicky propojují osoby a komunity 
k veřejnému prospěchu. Věříme, že technologické možnosti, know-how a zapojení
zaměstnanců společnosti Vodafone mají pozitivní dopad na vývoj naší společnosti.

Nadace Vodafone Česká republika
Nadace Vodafone byla založena v roce 2006 společností Vodafone Czech Republic, a.s. Je
spolufinancovaná svým zřizovatelem a Skupinou Vodafone (Vodafone Group). Od roku 2017
do roku 2020 je činnost Nadace Vodafone spolufinancována z Operačního programu
Zaměstnanost, v rámci kterého jí byl udělen grant na realizaci projektu „Laboratoř Nadace
Vodafone 2.0“ ve výzvě č. 124, registrační číslo projektu Z.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006472.
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Zvyšovat inovační potenciál organizací, 
které usilují o společenskou a sociální 
změnu prostřednictvím moderních 
informačních a komunikačních technologií Zpřístupňovat mobilní 

technologie lidem 
a komunitám, které 
z nich mají užitek 

Posilovat angažovanost lidí 
v řešení naléhavých 
společenských problémů 
novým způsobem

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

Podporovat osobní 
zapojení zaměstnanců 
Vodafone ČR v místních 
komunitách

Hlavní cíle
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RICHARD STONAVSKÝ, předseda správní rady 
(ředitel regulace a vnějších záležitostí, Vodafone ČR) 

ZDENĚK MARTINEC, člen 
 (ředitel nancí, Centropol) 

ADRIANA DERGAM, místopředsedkyně 
(ředitelka korporátní komunikace 
a udržitelného podnikání, Vodafone ČR)  

MATĚJ NOVÁK, člen 
(ředitel CPEx, 
organizátor TEDxPrague)  

VERONIKA IVANOVIĆ, členka  
(viceprezidentka pro lidské zdroje 
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ALEXANDRA STAŇKOVÁ , členka  
(ředitelka  VBU nancí, Vodafone ČR) 
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HANA PATI 
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HANA HODKOVÁ 
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Revizor Nadace Vodafone
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manažer projektu Laboratoř 2.0 
od 1. 5. 2017 

VERONIKA ŘÍDELOVÁ  
PR manažer projektu Laboratoř 2.0 
od 1. 4. 2018 

JOLANA HÁJKOVÁ  
manažerka programů Nadace a Senior Sustainable Business Specialist 
ve Vodafone ČR od 1. 8. 2017

JAN FENCL  
manažer programů Nadace 
a Senior Sustainable Business Lead 
ve Vodafone ČR od 15. 8. 2017

Výkonný tým Nadace Vodafone
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Laboratoří Nadace Vodafone 
prošlo od roku 2013

více než

100
projektů

do kterých se investovalo více než
 30 milionů Kč

17 mil. 
Kč

13 mil. 
Kč

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

Do Laboratoře se svými projekty hlásí nestátní neziskové organizace, sociální podnikatelé 
i jednotlivci či neformální týmy. Během 9měsíčního intenzivního programu jim zkušení
mentoři a školitelé pomáhají s finančním i projektovým plánem, testováním produktu i jeho
uvedením na trh. Samozřejmostí je i prezentace investorům. Cílem Nadace Vodafone je, aby
na konci programu každý tým vytvořil produkt pro minimálně 1 000 koncových uživatelů,
kteří z inovačního řešení mají nebo budou mít přímý a doložitelný užitek.

Od roku 2017 do roku 2020, kdy je činnost Nadace Vodafone spolufinancována 
z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kterého jí byl udělen grant na realizaci
projektu „Laboratoř Nadace Vodafone 2.0“ ve výzvě č. 124, registrační číslo projektu
Z.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006472, projde Laboratoří dalších více než 60 projektů. 
Odbornými partnery pro toto období jsou StartupYard, Autreo, Centrum 
ekonomických studií VŠEM a široká platforma odborných mentorů.

https://www.laboratornadacevodafone.cz/
https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektDetailPublicPage.aspx?action=get&datovySkladId=E5D0BAAD-F8BF-42B6-A8AA-9B839A3EE97D
https://startupyard.com/
https://www.autreo.cz/
https://www.vsem.cz/
https://www.laboratornadacevodafone.cz/o-nas/
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„Laboratoř Nadace Vodafone 2.0“ 
2017/2020 (5 - 7. ročník programu)

Celkové způsobilé výdaje projektu (1 .4. 2017 – 31. 3. 2020):    17 372 986 Kč

Dosavadní výdaje projektu celkem:                                                          7 390 000 Kč
Výdaje 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019:                                                                 3 834 000 Kč

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

       750 000 Kč      Nadační příspěvky proplacené 5 týmům v akceleraci 5. ročníku 2017/2018
       750 000 Kč     Náklady na podpůrné aktivity 

Kofinancování Laboratoře 2.0 z prostředků Nadace Vodafone 2 000 000 Kč v roce 2018/2019:

   1 500 000 Kč     Nadační příspěvky proplacené 10 týmům v akceleraci 6. ročníku 2018/2019
       500 000 Kč     Náklady na podpůrné aktivity 

.
laboratornadacevodafone.cz

https://www.laboratornadacevodafone.cz/
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Migrantům

Samoživitelkám

Máte nápad, který pomůže?

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

Lidem bez 
domova

Propuštěným 
vězňům

Menšinám
Lidem se 

speciálními 
potřebami

Romům

  

Zkušené mentory Kontakt s investory Peníze Vstup na trh

   

          

  

 
  

 

Od nás dostanete

Celkem do Laboratoře 2.0 dorazilo již více jak 290 přihlášek s nápady
na technologické sociální inovace. Všechny prošly odbornou porotou,
která vybrala do inkubace všech tří ročníků již celkem 61 týmů. 
Ty odpovídaly zaměření projektu tak, jak byl schválen MPSV ČR.

„Laboratoř Nadace Vodafone 2.0“

https://www.mpsv.cz/cs/
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„Laboratoř Nadace Vodafone 2.0“

                                          

 

Inkubace Akcelerace

Haptická kniha            Helpnu            Mimo domov            Místní místním

Přestupní stanice               Sociální pracovník v mobilu              Spondea

        Středoškolské pébéčko                      Výluka                   Zlatá práce

6. ročník

Inkubace Akcelerace

AdiQuit          Deaf Travel          Dětská obezita          Echo          Signslate

5. ročník

                                       

                                 

                                                   

 
Slavnostní ukončení pátého ročníku Laboratoře představuje toto video.   .

Laboratoř Nadace Vodafone se už potřetí účastnila celoevropské iniciativy
Startup Europe Week. V rámci tohoto týdne uspořádala 12. března 2019
slavnostní vyhlášení výběru 10 týmů do akcelerace 6. ročníku Laboratoře. Vítězné 
týmy dostaly finanční příspěvek 150 000 Kč, ale Nadace Vodafone poskytuje 
další mentorskou podporu při rozvoji svých projektů i ostatním týmům.

Týmy 6. ročníku postupující do akcelerace představují své projekty.

https://www.youtube.com/watch?v=RUYVkWuriMI&list=PL4Oh_tZV5kENDsYq-Pj_gMEpeultFykWC&index=3
http://startupeuropeweek.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=OQxRKZIcfbw&list=PL4Oh_tZV5kENDsYq-Pj_gMEpeultFykWC&index=14
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„Laboratoř Nadace Vodafone 2.0“
Z akcelerace do růstu

V této fázi programu se týmy z pátého ročníku zaměřují na intenzivní hledání
investorů, případně vícezdrojového financování. Laboratoř Nadace Vodafone jim 
v tomto ohledu poskytuje další podporu, vzdělávání a kontakty. Mnohé týmy tak
upravují své byznys modely, procházejí komunikačním tréninkem a spouští 
pilotní testovací projekty. 

AdiQuit  
Mobilní aplikace, která promění telefon v osobního terapeuta na odvykání kouření. Těm,
kteří se rozhodnou s cigaretou skončit, pomáhá 24 hodin denně. Za jejím vývojem stojí
tým odborníků na léčbu závislostí, a tak know-how vychází z lékařských postupů. Pilotní
projekt úspěšně testovali zaměstanci Vodafonu v Praze i Chrudimi. Projekt aktivně
spolupracuje s Asociací společenské odpovědnosti a s Ligou proti rakovině. 

Adiquit navíc získal první investiční podporu ve výši 30 000 EUR.  

Projekt Adiquit pomohl Tereze s odvykáním kouření

Jak funguje aplikace Adiquit

https://www.youtube.com/watch?v=WwRivRx3TtM&list=PL4Oh_tZV5kENDsYq-Pj_gMEpeultFykWC&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=T6ZDbwFS_Os&list=PL4Oh_tZV5kENDsYq-Pj_gMEpeultFykWC&index=6
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Deaf Travel  
Tým Deaf Travel chce pomocí videí ve znakovém jazyce zpřístupnit komunitě neslyšících památky a turistická místa po
celém světě. Památky mají totiž bezbariérové vstupy, audio průvodce nebo průvodce v Braillově písmu. Na neslyšící se
ale zapomíná. Na světě jich je přitom 70 milionů. 

I tato aplikace oslovila investory – projekt získal na další rozvoj 30 000 EUR. Aktuálně databáze obsahuje 
80 videí. Deaf Travel zaujal i na konferenci INSPO 2019, kde vyhrál cenu za nejzajímavější prezentaci.

Videoprůvodce Deaf Travel na Karlštejně Deaf Travel v Televizním klubu neslyšících

Dětská obezita   
Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o dětské obezitě 
a nabídnout digitální řešení pro zavedení správných stravovacích
návyků u dětí a rodiny obecně. Tým tohoto projektu intenzivně
mapuje investiční příležitosti a prostřednictvím workshopů 
buduje komunitu budoucích zákazníků. 

Workshop o zdravém stravování

Cestovatelský 
průvodce 
pro neslyšící

Cestování bez 
komunikačních 
bariér
Na světě žije půl miliardy lidí 
se sluchovým postižením, z toho 
70 milionů tvoří uživatelé znakového 
jazyka. Ti si nyní mohou díky 
Deaf Travel plně užít turistických 
destinací bez komunikační a tedy 
i informační bariéry.

www.deaftravel.cz

VIDEO PRŮVODCE

Užijte si památky a turistická místa 
s profesionálním překladem v českém 

znakovém jazyce a v mezinárodním 
znakovém systému

TIPY

Cestujte kolem světa díky interaktivní 
mapě a bez komunikačních bariér

REPORTÉR

Staňte se Deaf Travel reportérem, 
natáčejte a posílejte nám vaše videa

Deaf Travel je první a největší 
online platforma pro znakující 

cestovatele.

https://www.youtube.com/watch?v=kUBU4Fc4CoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vMj9oRTTBd0&t=8s
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/219562221800009/
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ECHO  
Aplikace ECHO přenese policejní databázi pohřešovaných dětí v okamžiku do telefonů široké
veřejnosti, která se okamžitě může zapojit do pátrání po dítěti v ohrožení. První hodiny po
zmizení jsou totiž klíčové, šance na nalezení se s každou další hodinou výrazně snižuje. 
V Česku se každoročně ocitne v této situaci 10 až 15 dětí, které jsou v přímém ohrožení života
či zdraví. Aplikace vznikla v úzké spolupráci s Policií ČR a Ministerstvem vnitra, které ji budou
využívat pro informování veřejnosti. 

Jak aplikace funguje? Aplikaci Echo podporuje plk. Jan Rybár, 
                            vedoucí odboru pátrání úřadu služby 

                                                 kriminální policie a vyšetřování

Signslate    
Unikátní mobilní aplikace reaguje na nedostatek tlumočníků do znakového jazyka. Dnes je
poměr 1 tlumočník na asi 140 neslyšících. Tým Signslate vyvíjí platformu, která neslyšícím
v případě potřeby nabídne možnost kontaktovat tlumočníka kdykoliv a kdekoliv ho budou
potřebovat. Studenti tlumočení do znakového jazyka navíc díky aplikaci nasbírají cenné
zkušenosti. Zájem budoucích uživatelů je již nyní obrovský a to nejen v České republice. 

Jak nápad na aplikaci vznikl? Signslate v Televizním klubu 
                           neslyšících 6. března 2019

Online tlumočení 
do znakového jazyka

Komunikace
bez bariér

Komunikační 
bariéra
V Česku žije odhadem půl miliónu 
lidí s vadou sluchu. Český znakový 
jazyk užívá asi 10 tisíc z nich. Na 
místech, kde je porozumění klíčové 
– na úřadech, u lékařů, v bankách – 
tito lidé potřebují tlumočníky, kterých 
je nedostatek. Projekt Signslate to 
chce vyřešit. 

Dnes na 1 tlumočníka 
připadá 143 neslyšících.
 
www.signslate.com

Co je Signslate?

Mobilní aplikace, která usnadní 
komunikaci mezi slyšícími 
a neslyšícími, kteří užívají znakový 
jazyk. Podobně jako si lze dnes 
objednat přepravní službu, najde 
aplikace dostupné tlumočníky, 
kteří pomocí video hovoru 
tlumočí, co je potřeba.   

TLUMOČNÍK
IHNED

KDEKOLIV

KDYKOLIV BEZ BARIÉR

https://www.youtube.com/watch?v=1wyKnq9_XJs&list=PL4Oh_tZV5kENb4npp383rS9-eppKN9UYe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0pvk-F-IGKY&list=PL4Oh_tZV5kENb4npp383rS9-eppKN9UYe&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0pvk-F-IGKY&list=PL4Oh_tZV5kENb4npp383rS9-eppKN9UYe&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0pvk-F-IGKY&list=PL4Oh_tZV5kENb4npp383rS9-eppKN9UYe&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=y8xrZluDL7E&list=PL4Oh_tZV5kENDsYq-Pj_gMEpeultFykWC&index=13
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/219562221800003/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/219562221800003/


Zapojení zaměstnanců Vodafone Czech Republic Hospodaření Nadace VodafoneProgramy Nadace VodafonePoslání, cíle a struktura Nadace Vodafone

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2018/2019 16

Grantovým programem Technologie pro společnost podporujeme sociální inovace,
které ke zkvalitnění životů různých komunit využívají informační a komunikační
technologie, data, sítě, internet věcí a mobilní či internetové aplikace. 

O grant mohou žádat neziskové organizace a sociální podniky, které tato inovativní
řešení vytvářejí nebo přebírají ze zahraničí a adaptují na naše podmínky tak, aby byla
udržitelná a měla dopad na co největší počet uživatelů. 

Grantová výzva Technologie pro 
společnost v roce 2018/2019
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Tuto aplikaci by měl mít v mobilu opravdu každý. Může totiž
zachránit život majiteli telefonu, ale i on s ní může pomoci někomu

jinému. Nám zdravotníkům to ulehčuje práci v tom, že víme, kdo volá, kde
je a mnoho dalšího. Je to opravdu smysluplná a užitečná aplikace.“

Jana Kubalová
lékařka Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

Záchranka  
Za 3 roky fungování má aplikaci Záchranka ve svých telefonech staženo již více než 900 000
lidí. Denně se přes aplikaci Záchranka uskuteční asi 50 nouzových volání.
Aplikace Záchranka, která vznikla ze studentského projektu, se již stala nedílnou součástí
poskytování zdravotnické záchranné péče. 

Stisknutím jediného tlačítka aplikace odešle GPS polohu a další informace dispečinku, následně
začne vytáčet linku 155. Dispečink už v tu chvíli vidí na mapě, kde se dotyčný nachází.

Součástí aplikace je mimo jiné ucelená databáze všech veřejně dostupných defibrilátorů 
v České republice,, seznam pohotovostí či lékáren včetně otvíracích dob, nebo interaktivní
návod na první pomoc.  

V roce 2018 se aplikace Záchranka propojila s Horskou službou ČR a Vodní záchrannou
službou ČČK. Současně od jara 2018 je možné využít aplikaci také v Rakousku, kde
vznikla i sesterská aplikace Rettung, a od zimy i na slovenských horách.

Aplikace Záchranka má rakouskou verzi Rettung 

Na rok 2019 se připravuje společně s maďarskou Nadací Vodafone implementace
aplikace Záchranka v Maďarsku, kde vznikne další sesterská aplikace ÉletMentő.

Tisková konference Nadace Vodafone v Maďarsku

ZÁCHRANKA
Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby 
a Horské služby

https://www.forbes.cz/z-bakalarky-mezinarodni-projekt-cech-ktery-svou-aplikaci-zachranuje-zivoty/
https://www.facebook.com/watch/?v=1500704856675240
https://www.youtube.com/watch?v=DZ9eEMh2f3A&list=PL4Oh_tZV5kENQqEBmD_V4ZFRc5lf6VAHw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=7H0AJ6Q6U3k&list=PL4Oh_tZV5kENQqEBmD_V4ZFRc5lf6VAHw&index=12
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2 593 852
Kč

1 707 282 
Kč

886 570
Kč

Mobilní aplikace Záchranka – provoz systému 2016/2017

375 812 
Kč

264 000 
Kč

11 812 
Kč

Výuka tísňového volání pomocí aplikace Záchranka 2017/2018

2 766 000  
Kč

2 489 400   
Kč

276 600 
Kč

Mobilní aplikace Záchranka – provoz systému 2017/2018

665 500
Kč

598 500  
Kč

67 000 
Kč

Mobilní aplikace Záchranka - rozšíření funkcí 2017/2018

3 757 790   
Kč

3 382 011   
Kč

375 779  
Kč

Mobilní aplikace Záchranka – provoz a vývoj 2018/2019

607 420 
Kč

540 000  
Kč

67 420 
Kč

Mobilní aplikace Záchranka – rozšíření funkcí 2016/2017

smluvně přidělené
nadační příspěvky

2016/2017)

nadační příspěvky
proplacené v roce

2016/2017

nadační příspěvky
proplacené v roce

2017/2018

smluvně přidělené
nadační příspěvky 
v roce 2017/2018

nadační příspěvky
proplacené v roce

2016/2017

nadační příspěvky
proplacené v roce

2017/2018

smluvně přidělené
nadační příspěvky 
v roce 2017/2018

nadační příspěvky
proplacené v roce

2017/2018

nadační příspěvky
proplacené v roce

2018/2019

smluvně přidělené
nadační příspěvky 
v roce 2016/2017

nadační příspěvky
proplacené v roce

2016/2017

nadační příspěvky
proplacené v roce

2017/2018

smluvně přidělené
nadační příspěvky 

v roce 2017/2018)

nadační příspěvky
proplacené v roce

2017/2018

nadační příspěvky
proplacené v roce

2018/2019

smluvně přidělené
nadační příspěvky 
v roce 2018/2019 

nadační příspěvky
proplacené v roce

2018/2019

nadační příspěvky 
k proplacení v roce

2019/2020

Poděkování aplikace Záchranka Nadaci Vodafone

https://www.youtube.com/watch?v=vinYrp9bFlw&list=PL4Oh_tZV5kENQqEBmD_V4ZFRc5lf6VAHw&index=8
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SenseNet - Městská senzorická síť   
Tým z Labky Hackerspace Ostrava vyvíjí senzorickou síť, která pomocí technologie
úzkopásmového internetu věcí (z anglického Narrow Band Internet of Things, NB-IoT) měří
znečištění ovzduší. Algoritmus umělé inteligence pak umožní z naměřených dat predikovat
vývoj znečištění a podle toho regulovat vzduchotechniku ve veřejných budovách. Na konci
roku 2018 dokončil tým několik testovacích čidel. Současně v MŠ Jizerka otestoval pilotní
projekt využití čidel společně s čističkou vzduchu a první výsledky funkčnosti měření jsou
velice uspokojivé.

Představení projektu na veletrhu VVVI v Brně

2 522 741 
Kč

1 432 261  
Kč

1 090 480 
Kč

1 098 636 
Kč

988 772  
Kč

109 864 
Kč

smluvně přidělené
nadační příspěvky 
v roce 2016/2017

nadační příspěvky
proplacené v roce

2016/2017

nadační příspěvky
proplacené v roce

2017/2018

smluvně přidělené
nadační příspěvky v roce

2017/2018)

nadační příspěvky
proplacené v roce

2017/2018

nadační příspěvky
proplacené v roce

2018/2019

https://labka.cz/wiki/doku.php?id=start
https://www.facebook.com/watch/?v=10156224004448605
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Inovace aplikace VozejkMap    
Cestovat na vozíku? S VozejkMapem žádná překážka. Tato mobilní aplikace
umožňuje lidem s omezením pohybu naplánovat si cestu doma v Česku 
i v zahraničí tak, aby proběhla hladce a bez nepříjemných překvapení.
Informace přitom zadávají sami uživatelé, a tak se VozejkMap 
stále rozrůstá.

Je to vynikající aplikace, díky které 
si troufnu sám jet i do míst, kde jsem

nikdy předtím nebyl. S jistotou, že mě
nečeká žádná nepřekonatelná překážka, 
se cestuje mnohem líp a bezstarostněji.
Jsem teď na cestách mnohem častěji.“

Aleš Kisý 
po úraze upoután na invalidní vozík

323 500  
Kč

291 000   
Kč

32 500  
Kč

smluvně přidělené
nadační příspěvky v roce

2017/2018

nadační příspěvky
proplacené v roce

2017/2018

nadační příspěvky
proplacené v roce

2018/2019
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Hestia: Technologický vývoj nové
aplikace firemního dobrovolnictví
Díky nové verzi webové aplikace je firemní dobrovolnictví intuitivnější a přehlednější.
Zapojeným organizacím pak nabízí užitečné funkcionality (statistiky, přehledy atd.) 
pro snazší organizaci.

191 480  
Kč

153 184  
Kč

38 296 
Kč

smluvně přidělené
nadační příspěvky v roce

2017/2018

nadační příspěvky
proplacené v roce

2017/2018

nadační příspěvky
proplacené v roce

2019/2020
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ECHO   
Tato mobilní aplikace, která vzniká ve spolupráci s Policií ČR 
a Ministerstvem vnitra, umožní pátrat po dětech v ohrožení mnohem
rychleji a za účasti široké veřejnosti. Projekt ECHO prošel programem
Laboratoř Nadace Vodafone 2.0, kde patřil mezi nejúspěšnější. Svůj
projekt tým prezentoval zahraničním policejním odborníkům na
konferenci Amber Alert 2018 v Praze. 

600 000   
Kč

540 000   
Kč

60 000  
Kč

smluvně přidělené
nadační příspěvky v roce

2018/2019

nadační příspěvky
proplacené v roce

2018/2019

nadační příspěvky k
proplacení v roce

2019/2020
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Signslate    
Další projekt, který vznikl díky podpoře Laboratoře Nadace
Vodafone 2.0. Tým má připravenou strategii, byznys plán 
a prototyp aplikace. Tato technologická inovace reaguje na
nedostatek tlumočníků do znakového jazyka. Zájem budoucích
uživatelů je již nyní obrovský, a to nejen v České republice. 

2 300 000    
Kč

1 150 000   
Kč

1 150 000  
Kč

smluvně přidělené
nadační příspěvky v roce

2018/2019

nadační příspěvky
proplacené v roce

2018/2019

nadační příspěvky k
proplacení v roce

2019/2020
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AfaSlovník    
První česká webová aplikace pro dospělé pacienty trpící afázií, tedy narušenou komunikační schopností 
v důsledku mozkové mrtvice, která se projevuje mimo jiné poruchou tvorby a porozumění řeči. AfaSlovník
umožňuje pacientům samostatné procvičování na denní bázi, a to zábavnou formou. Logoped vidí výsledky
pacientů i jejich chybovost a může nastavit rehabilitaci na míru. 

Afaslovník v médiích

Rozhovor s logopedkou v Dobrém ránu ČT

365 000    
Kč

328 500   
Kč

36 500   
Kč

smluvně přidělené
nadační příspěvky v roce

2018/2019

nadační příspěvky
proplacené v roce

2018/2019

nadační příspěvky k
proplacení v roce

2019/2020

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/afazie-aplikace-ztrata-reci-logopedia-uceni.A190318_174606_domaci_brzy
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/419236100071038/obsah/688930-beseda-afaslovnik-soutez
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Bright Sky CZ   
Obětem domácího násilí a jejich blízkému okolí pomáhá ve Velké Británii aplikace
Bright Sky. Nadace Vodafone ČR ji letos přizpůsobí i pro české uživatele. Garantem
české verze aplikace Bright Sky je centrum pro ženy ROSA, které obětem domácího
násilí v Česku pomáhá už od roku 1993. Spoluautorem aplikace je britský policista
John Liversidge, který společně s týmem vytvořeným ze zástupců britské organizace
Hestia, ROSY, Policie ČR, Ministerstva vnitra a Nadace Vodafone připravuje českou
verzi této aplikace. Ve Velké Británii existuje aplikace Bright Sky od dubna 2018
a za první rok byla použita více než 40 000krát.

2 095 000    
Kč

1 047 500   
Kč

1 047 500   
Kč

smluvně přidělené
nadační příspěvky v roce

2018/2019

nadační příspěvky
proplacené v roce

2018/2019

nadační příspěvky k
proplacení v roce

2019/2020

Konference: Technologie pro oběti domácího násilí

John Liversidge: rozhovor pro DVTV

Ukázka psychického násilí

https://www.youtube.com/watch?v=HBdWAEbINH4&t=23s
https://video.aktualne.cz/dvtv/obetem-domaciho-nasili-pomuze-mobilni-aplikace-casto-ziji-ve/r~914b1c4c4cb511e9ad610cc47ab5f122/
https://www.youtube.com/watch?v=pzMlFTgsqtY&list=PL4Oh_tZV5kEPjdz_Nw5lhpFYvQnWSbk3R&index=4


Zapojení zaměstnanců Vodafone Czech Republic Hospodaření Nadace VodafoneProgramy Nadace VodafonePoslání, cíle a struktura Nadace Vodafone

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2018/2019 26

INSPO 2019   
Nadace Vodafone je od roku 2014 generálním partnerem konference
INSPO, která představuje projekty využívající technologické inovace pro
osoby se specifickými potřebami. Každý rok tato akce ukazuje, že lidem 
s různým omezením dokáží technologie nahradit smysly a funkce, ve
kterých jejich tělo selhává. Oblíbenost konference dokazuje návštěvnost
a zájem veřejnosti, který je rok od roku větší. 

www.inspo.cz

Jaké bylo INSPO2019

Cena Rafael pro Knihovnu digitálních dokumentů

Tisková konference k INSPO 2019

Konference

http://www.inspo.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Tm_lM_x2z-U&list=PL4Oh_tZV5kEOEHoVONrd_IvFAyDmdBfrc&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=e6x3gBEnxUg&list=PL4Oh_tZV5kEOEHoVONrd_IvFAyDmdBfrc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=BwCXSUnDX-4&list=PL4Oh_tZV5kEOEHoVONrd_IvFAyDmdBfrc&index=1
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INSPO 2019   
Hlavním tématem 19. ročníku konference INSPO byla umělá inteligence 
a rozšířená realita. Akce se zúčastnilo rekordních 521 účastníků. Konference byla
obohacena také o HR zónu, kde Vodafone prezentoval připravenost velkých firem
na zaměstnávání lidi se specifickými potřebami.  Cenu Rafael Nadace Vodafone
a finanční odměnu ve výši 200 000 Kč obdržela za rok 2019 organizace SONS za
Knihovnu digitální dokumentů.

1 000 000     
Kč

900 000    
Kč

100 000    
Kč

smluvně přidělené
nadační příspěvky v roce

2018/2019

nadační příspěvky
proplacené v roce

2018/2019

nadační příspěvky k
proplacení v roce

2019/2020

https://www.nadacevodafone.cz/novinky/cena-rafael-nadace-vodafone-pro-knihovnu-digitalnich-dokumentu.html
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Konference Nové technologie
a inovace v dárcovství 
Ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti pořádala 
Nadace Vodafone u příležitosti svátku dárcovství Giving Tuesday 
konferenci o nových formách dárcovství. Součástí byla i prezentace 
projektů Instant Network a Škola v kufru, kterou představil 
Oisin Walton z globální Nadace Vodafone. Ukázal mimo jiné, 
jak dokáže několik trénovaných dobrovolníků rychle pomoci 
například v místech postižených přírodními katastrofami, 
když vytvoří chybějící mobilní pokrytí. 

S obnovenou sítí
dokážeme pomoci

zdravotníkům a záchranářům 
s lepší prací v terénu. Zároveň
můžeme propojit rodiny,
kamarády i známé, aby o sobě
dali zprávu, že jsou v pořádku.“

Oisin Walton
Koordinátor projektu Instant
Network

100 000     
Kč

100 000    
Kč

smluvně přidělené
nadační příspěvky v roce

2018/2019

nadační příspěvek
proplacen v roce

2018/2019

https://www.vodafone.com/content/foundation/instant-network-emergency.html
https://www.vodafone.com/content/foundation/instant-network-schools.html
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Celkem:
 53

podpořených
projektů

2 481 501
Kč

Celkem rozděleno 
(2018/2019)

1 154 621 
Kč

Celkem rozděleno 
(2017/2018)

4 296 000 
Kč

Celkem rozděleno 
(2016/2017)

Rok jinak
Už třináct let program Rok jinak propojuje lidi z byznysu nebo státní správy s neziskovým sektorem 
a sociálními podniky. Profesionálům nabízí možnost věnovat rok svoji energii a know-how neziskovému
či sociálnímu projektu, a to za stejný plat jako v předchozím zaměstnání, který grantistovi Nadace
Vodafone hradí. Neziskovky tak mají unikátní možnost získat do týmu odborníka a organizaci dál
rozvinout. Účastníci se vybírají podle míry inovace a zapojení technologií. Projekt by měl mít také co
největší dopad, alespoň na 1 000 uživatelů. 

O programu Rok jinak

https://www.youtube.com/watch?v=JZsHJxmHfyk&list=PL4Oh_tZV5kENXKwMV5NW0FQlmdG19-DYF&index=17
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Jakub Havel a Učíme se venku
Zkušený PR specialista Jakub Havel spojil své síly se Vzdělávacím centrem Tereza, které se více než
30 let věnuje environmentální výchově. Společně propagovali projekt Učíme se venku, který učitelům
ukazuje, jak jednoduché a přínosné je přenést výuku do přírody. Do vzdělávání venku se podařilo
zahrnout i nejrůznější mobilní aplikace, jako je například online herbář, aplikace na rozeznávání hub či
ptáků a mnoho dalších. Projekt získal dvě ceny za inovativní vzdělávání, stal se partnerem prvního
celovečerního filmu o české přírodě a těší se zájmu médií. 

Rok jinak 2017/2018

Během předchozích 12 měsíců se podařilo
významně zvýšit povědomí o venkovní výuce

mezi učiteli, odborníky ve vzdělávání, ale také 
u široké veřejností. Základní idea projektu je u všech
cílových skupin přijímána výhradně pozitivně, u odborné
pedagogické veřejnosti téma venkovní výuky stále více
rezonuje a vyvolává stále intenzivnější zájem, což
dokládá velmi rychle rostoucí zájem o semináře 
a workshopy, počty stáhnutí vydávaných publikací 
i ohlasy od učitelů, kteří se k myšlence projektu
deklarativně hlásí,“ pochvaluje si Jakub Havel.

Video o Učíme se venku

Jakub Havel o Roku jinak

Učíme se venku v médiích

http://terezanet.cz/cz
https://www.nadacevodafone.cz/novinky/%E2%80%9Eucime-se-venku%E2%80%9C-vyhralo-ceny-eduina-za-inovativni-vzdelavani.html
https://www.aerofilms.cz/planeta-cesko/
https://www.youtube.com/watch?v=ElQZCipXA5o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=DKCYQYiBGIk&list=PL4Oh_tZV5kENXKwMV5NW0FQlmdG19-DYF&index=7
https://plus.rozhlas.cz/skola-uz-nemusi-byt-nuda-staci-jen-chtit-a-mit-osviceneho-reditele-7531850
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„Darujme.cz je největší, nejpoužívanější a dovolíme si směle
tvrdit, že nejlepší platformou v České republice pro darování 

online neziskovým organizacím. Růst, který pokračuje díky Roku jinak, je
signifikantní i v průběhu 1.kvartálu roku 2019. Je velmi pravděpodobné,
že uváděné zdvojnásobení dopadů, tzn. objem darů větší než 
100 000 000 Kč ročně, dosáhneme již v roce 2019“, hodnotí Petr. 

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

Lukáš Hejna z Darujme.cz o Roku jinak Petr Vacek o Roku jinak

https://www.youtube.com/watch?v=KsEvBeRDonw
https://www.youtube.com/watch?v=dCw9bHjTTaU&list=PL4Oh_tZV5kENXKwMV5NW0FQlmdG19-DYF&index=4
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Jana Jarošová 
a Bezobalu
Jana posledních šest let pracovala jako eventová
manažerka a specialistka prodeje pro kosmetickou firmu.
K životnímu stylu bez zbytečných obalů ale měla vždy
blízko, a proto se rozhodla zapojit se do tohoto konceptu
i pracovně. Díky programu Rok jinak se stala projektovou
manažerkou pro vývoj aplikace Zero Waste, kterou 
vytvoří spolu s týmem organizace Bezobalu.

Aplikace bude uživatelům počítat množství ušetřeného
odpadu a bude jejich průvodcem života bez obalů.

Více o Bezobalu.org

Jana Jarošová o svém projektu pro Rok jinak

Rok jinak 2018/2019

https://bezobalu.org/
https://www.youtube.com/watch?v=eVi-wlRsGuI&list=PL4Oh_tZV5kENXKwMV5NW0FQlmdG19-DYF&index=22
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Peter Mišún a ROSA
Peter posledních 15 let pracoval na různých IT manažerských pozicích. Od
roku 2014 také ve volném čase jako dobrovolník pomáhal spolkům a
neziskovým organizacím v oblasti IT konzultací. Jednou z jeho oblíbených
organizací se stala ROSA, která pomáhá ženám - obětem domácího násilí. Do projektu Rok jinak se přihlásil právě s ROSOU, 

kde díky tomuto programu své odborné znalosti 
a zkušenosti použije na celkovou digitalizaci ROSY,
což obnáší zabezpečení IT systémů, zefektivnění
procesů, refactoring stávajících webů a systémů, 
a rovněž zavedení agilních metodik řízení. 

V rámci programu se s ROSOU podílí na
implementaci aplikace Bright Sky CZ, projektu
britské Nadace Vodafone, který implementují na
české prostředí.. Aplikace je určena obětem
domácího násilí nebo těm, kteří někoho takového
znají a nevědí, jak mohou pomoci.

Více o organizaci Rosa

Peter Mišún o svém projektu pro Rok jinak

Rok jinak 2018/2019

Co je Bright Sky
Mobilní aplikace, která zdarma a bez 
registrace nabízí podporu pro kohokoliv, 
kdo se mohl ocitnout v násilném vztahu. 
Instrukce nabízí i těm, kteří mají obavy 
o někoho ze svého okolí.

A další praktické rady

Návod pro posouzení osobní situace

!?

Kontakty na centra pomoci

Příklady domácího násilí

NAJÍT
RADU PRO

SEBE

NAJÍT
RADU PRO

BLÍZKÉ

NAJÍT POMOC DOMŮ VOLAT 158

Obětem domácího 
násilí v Česku pomůže 
mobilní aplikace

Bright Sky
Domácí násilí
Podle průzkumu Agentury Evropské unie 
pro základní práva (FRA) se s jednou nebo 
více formami sexuálního obtěžování 
potkala každá druhá žena. Fyzickému 
anebo sexuálnímu násilí byla vystavena 
každá třetí žena starší 15 let, každá 
pátá má zkušenost s nebezpečným 
pronásledováním. Oběti domácího násilí 
často své trápení pečlivě tají, a to i před 
nejbližšími členy rodiny a přáteli. 

 
Aplikaci Bright Sky, která pomáhá
obětem domácího násilí, využilo 
od května 2018 ve Velké Británii 
přes 40 000 uživatelů.
 

Nadace Vodafone ČR ji ve spolupráci 
s tuzemskými odbornými partnery 
přizpůsobí i pro české uživatele.

NAJÍT

RADU PRO

SEBE

NAJÍT

RADU PRO

BLÍZKÉ

https://www.rosa-os.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=M2CEEdz7p70&list=PL4Oh_tZV5kENXKwMV5NW0FQlmdG19-DYF&index=23


Zaměstnanecké 
programy  
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Zapojení zaměstnanců  
a ostatní podpořené projekty
Zaměstnanci Vodafone jsou v dobročinných akcích stále aktivnější. Nadace Vodafone je
podporuje tím, že částky vybrané v zaměstnaneckých sbírkách, na sportovních akcích či
během Pečení pro neziskovky zdvojnásobuje. Za ty, kteří mají zájem, platí startovné Nočního
běhu pro Světlušku a akce Do práce na kole. Od roku 2017 existuje ve Vodafonu skupina
dobrovolníků, která na závodech a sportovních akcích propaguje aplikaci Záchranka. 

https://www.behprosvetlusku.cz/
https://www.behprosvetlusku.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=qWoDf1BCh2I
https://www.zachrankaapp.cz/
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                                                                                               Přidělené prostředky

   1       Do práce na kole - automat                                               27 225,0 Kč

   2       Běhej lesy                                                                                     8 400,0 Kč

   3       Night run 2019                                                                           9 500,0 Kč

   4       Den otců - Učíme se venku                                                  9 500,0 Kč

   5       Pečení pro neziskovky - Stopa z.s.                               22 222,0 Kč

   6       Pečení pro neziskovky - Na blízku                                22 222,0 Kč

   7       Pečení pro neziskovky - Mimo domov                        22 222,0 Kč

   8       Echo                                                                                           482 288,0 Kč

   9       S barvou ven                                                                           236 104,0 Kč

10       Beachvolejbal                                                                          50 000,0 Kč

                                                                                                                 Přidělené prostředky

11       Pečení pro neziskovky Rolnička                                                      44 376,0 Kč

12       Pečení pro neziskovky Naděje pro Sofinku                                44 376,0 Kč

13       Pečení pro neziskovky Hurá na výlet                                               9 000,0 Kč

14       Pečení pro neziskovky Nadace Jakuba Voráčka                         9 000,0 Kč

15       Pečení pro neziskovky Ústecký útulek                                           6 000,0 Kč

16       Pečení pro neziskovky Mobilní hospic Ondrášek                   13 316,0 Kč

17       Benefitní body                                                                                            28 604,6 Kč

18       Do práce na kole - automat                                                                 17 545,0 Kč

19       Běh pro světlušku                                                                                112 500,0 Kč

             CELKEM                                                                                                  1 174 400,6 Kč

ZAMĚSTNANECKÉ SBÍRKY/aktivity
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Giving Tuesday
Nadace Vodafone se již třetím rokem sbírkami a dobrovolnictvím připojila k světovému
svátku dárcovství Giving Tuesday. Hlavním podpořeným projektem se stala mobilní
aplikace ECHO, která pomůže při pátrání po pohřešovaných dětech v ohrožení života či
zdraví. Ve veřejné sbírce na portálu Darujme.cz podpořilo dokončení aplikace 690 lidí,
kteří darovali 318 550 Kč. Tuto částku Nadace Vodafone ještě zdvojnásobila. Do Giving
Tuesday se zapojili i zaměstnanci Vodafonu. Darovali své benefitní body, nebo se připojili 
k akci Pečení pro neziskovky a darovali 163 738,46 Kč. Díky kampani „Víc očí víc vidí“ tým
aplikace ECHO získal celkem 800 838 Kč na dokončení a spuštění projektu.

Do akce Pečení pro neziskovky se kromě Prahy zapojili zaměstnanci v Ústí nad Labem,
Chrudimi a Ostravě. Dohromady po zdvojnásobení Nadací Vodafone získali 198 760 Kč, 
o které se rovným dílem rozdělily aplikace ECHO, Diakonie Rolnička a Naděje pro Sofinku,
dále pak ústecké Centrum pro zvířata v nouzi, chrudimská Nadace Jakuba Voráčka i Hurá
na Výlet! a ostravský mobilní hospic Ondrášek. Vůbec poprvé Nadace Vodafone
organizovala v rámci Giving Tuesday taky expertní dobrovolnictví, do kterého se zapojilo
nejvyšší vedení Vodafone Česká republika. Úterní odpoledne strávil osmičlenný tým 
v Centru dětského sluchu Tamtam v pražských Stodůlkách. Organizaci pomohl zejména 
se třemi tématy: budování a rozvoj značky, obchodní využití jejich produktů a hledání
dalších zdrojů financování.

Víc očí víc vidí aneb o aplikaci Echo

Více o Giving Tuesday

https://www.darujme.cz/
https://www.darujme.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=LtFLmRcYfoQ
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Fond Dobrovolník
Aktivní zaměstnance podporuje Nadace Vodafone i prostřednictvím programu Fond
Dobrovolník. Nabízíme 15 000 Kč pro neziskovku, kterou si zaměstnanec vybere a pravidelně
tam pomáhá. V roce 2018/2019 takového nadačního příspěvku dočkalo12 organizací. 

                                                                 Přidělené prostředky

   1       Petr Diba                                                     15 000,0 Kč

   2       Václav Kotlan                                           15 000,0 Kč

   3       Patrik Pásler                                             15 000,0 Kč

   4       Markéta Šípková                                     15 000,0 Kč

   5       Ivana Vejvodová                                     15 000,0 Kč

   6       Patrik Koláček                                          15 000,0 Kč

   7       Marie Černíčková                                   15 000,0 Kč

   8       Kristýna Nikolajová                              15 000,0 Kč

   9       Ondřej Kříž                                                 14 939,0 Kč

10       Petra Brčáková                                        15 000,0 Kč

11       Alena Bartáková                                     15 000,0 Kč

12       Patrik Sýkora                                            15 000,0 Kč

             CELKEM                                                    179 939,0 Kč
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Týden jinak 
I v roce 2018/2019 pokračoval v oblíbený zaměstnanecký
program expertního dobrovolnictví. Týden jinak nabízí
zaměstnancům Vodafone možnost změnit od pondělí do pátku
pracovní prostředí a věnovat se neziskovému projektu, navíc 
s příspěvkem 20 000 Kč. V zaměstnání mají tento týden
proplacený. To, kterou neziskovku Nadace Vodafone podpoří,
vybírají sami kolegové z Vodafonu. 

                                                              Přidělené prostředky

Eva Kchelerová                                                     20 000,0 Kč

Lenka Kadlecová                                                 20 000,0 Kč

Kateřina Mikulášová                                                   0,00 Kč

CELKEM                                                                     40 000,0 Kč



Hospodaření Nadace
Vodafone v 2018/2019
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Hospodaření
Nadace Vodafone
v 2018/2019

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

Nadace při svém hospodaření plně dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle §353 až 356, zákona 
č. 89/2012 sb., občanského zákoníku. Náklady na správu Nadace v účetním období 1. 4. 2018 ‒31. 3. 2019 činily 3 781 000 Kč.
Dané náklady odrážejí činnost Nadace a zajišťují plnění jejích cílů. Skladba správních nákladů za běžné období je následující:

Program                                                                                  Poskytnuté příspěvky                                                 Náklady na podpůrné aktivity programů

Rok jinak                                                                                                      2 481 501,0 Kč                                                                                                                80 297,0 Kč

Technologie pro společnost                                                            9 452 104,0 Kč                                                                                                             771 336,0 Kč

Zaměstnanecké programy a sbírky                                            1 174 602,0 Kč                                                                                                             217 364,0 Kč

NADAČNÍ FONDY CELKEM                                                             13 108 207,0 Kč                                                                                                         1 068 997,0 Kč
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Dárci                                                                                                                                                                                         Částka

Vodafone Czech Republic, a. s. (grantové příspěvky a provoz)                                                 9 245 850,0 Kč

Vodafone Group Foundation (grantové příspěvky)                                                                           7 200 000,0 Kč

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a. s. - bez benefitních bodů                                        157 800,0 Kč

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

MPSV                                                                                                                                                                              2 800 885,0 Kč

Hospodaření
Nadace Vodafone
v 2018/2019

V období 2018/2019 byla přijata dotace z MPSV ČR 
ve výši 2 801 tis. Kč a spotřebováno celkem 3 834 tis. Kč.
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Příloha v roční
účetní závěrce
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Kontakt:

Adriana Dergam
Místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone

adriana.dergam@vodafone.com

www.nadacevodafone.cz
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Děkujeme všem, kdo s námi dlouhodobě táhnou za jeden provaz
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Asociace společenské odpovědnosti – Byznys pro společnost
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