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Mobilní aplikace „Záchranka“ získala přes 1,3 milionu
uživatelů, kteří si skrze ni dosud přivolali pomoc ve více než
40 tisících případech. Stává se komplexním nástrojem na
ochranu zdraví i životů a její role v šíření informací o nákaze
koronavirem byla neocenitelná.

Laboratoř Nadace Vodafone ukončila svoji tříletou
evropskou kapitolu, kdy jsme i s podporou Evropského
sociálního fondu pomohli nastartovat bezmála 60 projektů.
Inkubační a akcelerační program Laboratoř ale pokračuje
dál a my se těšíme, jakým dalším sociálním inovacím
pomůžeme na svět.

Jsme také rádi, že jsme do České republiky přinesli aplikaci
Bright Sky CZ na pomoc obětem domácího násilí. Zároveň
jsme tím podpořili něco ještě důležitějšího, a to dostat
otázku domácího násilí, jeho identifikaci a podporu obětem
na první stránky novin, do hlavních večerních zpráv a na
tiskové konference vlády. Věříme, že tím pomáháme bořit
velké tabu a že podpoříme odvahu těch, kteří ji potřebují. 

Naše země urazila za posledních 30 let obrovský kus cesty.
Projektem „1989– 2019“ jsme si připomněli výročí 17.
listopadu 1989, inspirovali se příběhy našich projektů

i jejich autorů a uvědomili si, jak vývoj technologií
v různých odvětvích pomáhá potřebným skupinám lidí.

Kromě toho všeho jsou dobrovolnické aktivity
zaměstnanců stále na vzestupu. V létě 2019 se k nám
přidali kolegové z UPC a náš otisk do prostředí kolem
nás je ještě větší. Celkem jsme prací pro neziskovky
strávili v loňském roce 355 dní. Naše dobrovolnická
pomoc už navíc není jen výhradně „fyzického“ rázu, ale
naši kolegové se stále více zapojují do expertního
dobrovolnictví, kdy znalosti a zkušenosti ze své práce
či svých koníčků předávají dále. Příkladem je úspěšný
program „Internet je náš kamarád“, který učí seniory,
jak používat počítače, tablety a mobily ke vzdělávání, 
k zábavě i ke komunikaci s blízkými.

Mé poděkování patří i výkonnému týmu Nadace,
správní radě, našim kolegům z UPC, Vodafonu a všem
našim podporovatelům a partnerům, kteří věnují svůj
čas, nasazení a kreativitu věcem, jež dávají smysl. 

Richard Stonavský
Předseda správní rady Nadace Vodafone

Milí přátelé, 
závěr finančního roku 2019/2020 byl ve znamení začátku pandemie, která s sebou přinesla neuvěřitelnou vlnu solidarity a vzájemné pomoci. Lidé 
i firmy rychle vymýšleli řešení, jež se před časem zdála nemožná. Podporovat nové věci, které pomáhají a které zapojují to, co Vodafone umí nejlépe 
– digitální technologie, aby co nejméně z nás bylo odstřiženo od běžného prožívání svého života či pracovního uplatnění. To jsou oblasti, které
chceme i nadále v Nadaci Vodafone rozvíjet. 
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Nadace Vodafone Česká republika
Nadace Vodafone byla založena v roce 2006 společností Vodafone Czech Republic, a. s. Je
spolufinancována svým zřizovatelem a Skupinou Vodafone (Vodafone Group). Od doby svého založení
Nadace Vodafone Česká republika rozdělila více než 195 milionů korun a podpořila na 500 projektů, čímž
ovlivnila životy více než 1,5 milionu lidí, a dostala se na přední místa v hodnocení nadací. Patří mezi
nejdůležitější podporovatele a investory v oboru technologických inovací, které mají pozitivní dopad 
na společnost. 

Od roku 2017 do roku 2020 byla 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.

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.



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
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„Nadace Vodafone svým zaměřením na technologické inovace se sociálním
dopadem vyniká mezi ostatními organizacemi. Od nápadu k úspěšnému růstu 

je dlouhá cesta, ale jsem přesvědčená, že se ta intenzivní práce Nadace Vodafone vyplatí
a že z těch nejlepších projektů budou rostoucí podniky, které mají potenciál v naší
společnosti udělat změnu. A budu moc ráda, kdybychom byli mezi jejich investory.“ 

Silke Horáková, investorka a spoluzakladatelka Tilia Impact Ventures

Hlavní cíle



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

JANA HODBOĎOVÁ, členka od 25. 11. 2019  
(výkonná manažerka, Vodafone Nápad roku) 

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

MATĚJ NOVÁK, člen 
(ředitel CPEx, 
organizátor TEDxPrague)  

ALEXANDRA STAŇKOVÁ , členka  
(ředitelka  VBU nancí, Vodafone ČR) 
od 17. 8. 2018  

HANA HODKOVÁ 
(právník, Vodafone ČR) od 17. 8. 2018 

Revizor Nadace Vodafone

1 Fiskální rok 1. dubna 2019 –    31. března 2020

Správní rada a revizor Nadace Vodafone 2019/2020 1
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JAN BÍZIK  
manažer projektu Laboratoř 2.0 
 

VERONIKA ŘÍDELOVÁ  
PR manažer projektu Laboratoř 2.0 

JOLANA HÁJKOVÁ  
manažerka programů Nadace a Senior Sustainable 
Business Specialist, Vodafone ČR 

JAN FENCL  
manažer programů Nadace 
a Senior Sustainable Business Lead, 
Vodafone ČR 

Výkonný tým Nadace Vodafone
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Programy 
Nadace Vodafone 



Laboratoř Nadace Vodafone 2.0  
Laboratoř Nadace Vodafone 2.0 (dále také jako „Laboratoř“) je unikátní inkubační 
a akcelerační program, jenž zvyšuje ekonomický a sociální dopad organizací, které vytváří
nebo škálují sociální inovace s využitím technologií. Program plynule navazuje na zkušenosti
již vybudované startupové platformy Laboratoř Nadace Vodafone, která vznikla v roce 2013

Do Laboratoře se se svými projekty hlásí nejen neziskové organizace, sociální podniky, ale i jednotlivci
či neformální týmy. Během intenzivního programu trvajícího přibližně 9 až 12 měsíců 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 vznikl, nebo byl
úspěšně nastartován, projekt pro desítky tisíc koncových uživatelů, kteří z inovačního řešení mají,
nebo budou mít, přímý a doložitelný užitek. Laboratoří Nadace Vodafone prošlo v letech 2013 až
2017 celkem 39 projektů a tři z nich expandovaly i do zahraničí.

Od roku 2017 do roku 2020 byla Laboratoř 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. Laboratoří v
těchto letech prošlo více než 200 jednotlivců z bezmála 60 inovativních projektů.

Odbornými partnery v tomto období byly organizace StartupYard, Autreo, Centrum ekonomických
studií VŠEM a široká platforma odborných mentorů.

Inkubační a akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone 2.0 patří nejen ve svém zaměření, ale 
i co se týká počtu podpořených osob a projektů, k absolutnímu unikátu v oblasti technologických
sociálních inovací. Přináší do ekosystému sociálních inovací jak nové projekty, tak i nové formy
spolupráce a uplatňování inovací v praxi.

V roce 2019 získala Laboratoř Nadace Vodafone ocenění Global
Startup Awards, kdy v českém národním kole zvítězila v kategorii
„Best Accelerator or Incubator Program“.
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https://www.laboratornadacevodafone.cz/
https://startupyard.com/?avia_forced_reroute=1
https://www.autreo.cz/
https://www.vsem.cz/
https://www.laboratornadacevodafone.cz/o-nas/


Jak šel čas s Laboratoří Nadace Vodafone 

2013 

Začátek Laboratoře
Nadace Vodafone

2017 

Podpora Evropského
sociálního fondu

2016 

Týmy Laboratoře na SOCAP
v San Franciscu

2019 

Ocenění CESA za nejlepší
inkubační a akcelerační program

2018 

Expanze 5 projektů
do zahraničí  

2020 

Ukončení 7. ročníku
Laboratoře

Podpořila

100 
projektů

Investovala

31 mil
korun

Zapojila

150 
mentorů

2013-2020
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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): 16 978 583,11 Kč

Kofinancování Laboratoře 2.0 z prostředků Nadace Vodafone 1 850 000 Kč v roce 2019/2020:

   1 350 000 Kč      Nadační příspěvky proplacené 10 týmům v akceleraci 7. ročníku 2019/2020
       500 000 Kč     Náklady na podpůrné aktivity 

.
laboratornadacevodafone.cz

Nejčastěji byl pozitivně hodnocen nejen mentoring, zvyšování
kompetencí a povědomí o podnikatelských aktivitách, ale 

i publicita získaná prostřednictvím účasti v Laboratoři a získání kontaktů.
Sami účastníci zhodnotili, že bez poskytnuté pomoci by se znatelně
hůře, nebo vůbec, dostávali z prvotních fází projektu do realizace.“

Lucie Vnoučková z Vysoké školy ekonomie a managementu
(VŠEM), která hodnotila výstupy jednotlivých projektů.

Laboratoř Nadace Vodafone mě motivovala dále na
sobě pracovat, a tak jsem začala studovat MBA program.

Bez zkušenosti z Laboratoře bych studium zvládala jen velmi
těžko. Dala mi solidní základy, a když bych měla srovnat kvalitu
výuky v programu MBA s Laboratoří, musím uznat, že Laboratoř
Nadace Vodafone je mnohem obsáhlejší, více zaměřená na
pochopení tématu a individuální rozvoj. Program byl vedený
velmi moderně a profesionálně,“ 

Eva Rainbergová se programu Laboratoř Nadace Vodafone
účastnila se svým projektem Online vzdělávání.
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https://www.laboratornadacevodafone.cz/


      

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
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Inkubace Akcelerace

Indoor navigace                      Most                         EFA jobs                   EnZetko

Sportuj s handicapem               Aplikace Nezamlouvej to            VeruApp

        Mobilní aplikace Úsměvy                     Kurent                   COOLna

7. ročník

Video: Laboratoř Nadace Vodafone: 7. ročník vyhlásil akceleraci

Tento ročník byl výjimečný především v tom, že většina projektů vznikala v regionech. Dvě třetiny týmů tedy
pocházely z měst jako Brno, Ostrava, Liberec, Ústí nad Labem, Hradec Králové. Mnoho z nich navíc přicházelo do
Laboratoře s nějakou demoverzí nebo prvotním produktem, a o to efektivnější byla jejich akcelerace. Účastníci se
navíc učili přímo v praxi, na základě svých projektů získávali zkušenosti s analýzou trhu, finančním plánováním,
obchodními plány a tak dále. To vše je velice motivovalo.
Finanční příspěvek 150 000 Kč si odnesly tyto projekty, přičemž Nadace Vodafone poskytuje další mentorskou
podporu při rozvoji projektů i ostatním týmům. 

Sedmý ročník Laboratoře Nadace Vodafone
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https://www.youtube.com/watch?v=ogja7hWjUWM&list=PL4Oh_tZV5kENDsYq-Pj_gMEpeultFykWC&index=18


Indoor navigace   
Jedním z velkých problémů zrakově postižených osob je orientace v
neznámém prostředí. K pohybu po ulicích již existuje několik řešení, která
fungují na bázi GPS navigace. Organizace SONS se proto zaměřuje na
navigaci v uzavřených prostorách budov, jako jsou nemocnice, úřady, ale 
i obchodní centra, sportovní haly, kde GPS nejde použít. Do cíle tak uživatele
navede bezpečně mobilní aplikace, a to za pomoci hlasových instrukcí,
zvuků nebo vibrací. 
Projekt využívá technologii UWB, která je v součinnosti s mapovými
podklady prostoru schopna vytvořit relevantní instrukce pro navigaci.
Funkční prototyp existuje v organizaci SONS, kde si autoři ověřili, že i uvnitř
budovy je tento způsob lokalizace možný a že je především dostatečně
přesný.
Inovace přispěje k výraznému zpřístupnění budov, objektů, dokonce i ke
zvýšení samostatnosti a bezpečnosti zrakově postižených, kterých je 
v Česku kolem 70 000. Její využití ale jistě najdou senioři či kdokoliv, kdo 
má s navigací v budovách obtíže. 

Indoor navigace
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Sportuj s handicapem 
Mobilní aplikace bude propojovat trenéry, handicapované a fitness zařízení nabízející službu „Fitness
pro handicapované“. Součástí řešení je zásobárna cviků pro všechny skupiny lidí se specifickými
potřebami. Cviky si bude možné prohlédnout v aplikaci, kde dají jasnou představu handicapovanému,
jak bude vypadat cvičení, které mu trenér připravil. Aplikace navazuje na akreditovaný vzdělávací kurz
od MŠMT: Fitness pro handicapované. Projekt vznikl v Moravskoslezském kraji a chce se rozšířit do
dalších krajů, jelikož cílí na 1 milion handicapovaných lidí v Česku. V plánu je i rozšíření na Slovensko 
a do dalších zemí. Aplikace by měla být dokončena v průběhu roku 2020. 

Sportuj s handicapem Knihovna cviků

https://www.sons.cz/projekty/indoornavigace
http://sportujshandicapem.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=NTgyM7Y8wvs&feature=share&fbclid=IwAR0UV7ri6OCBCz271l6Q2QKqpZaEKZEsNC21kNXeGfYytKgMRzEEqYrUQkY


Projekt Nezamlouvej to 
Každý rok se v českých školách setká polovina dětí se šikanou. To je každé druhé dítě! Mobilní a webová aplikace NEMÁ TO NA ČELE (dříve Nezamlouvej to) umožní rodičům a učitelům šikaně
u dětí předcházet, případně ji včas odhalit a efektivně řešit. Díky srozumitelným informacím, personalizovanému testu signálů šikany a široké celorepublikové databázi odborných pracovišť,
kterou NEMÁ TO NA ČELE obsahuje, lze tento problém rychle zastavit. Aplikace provede rodiče a učitele citlivě krok za krokem celým procesem řešení tohoto závažného celospolečenského
problému a v případě nutnosti je propojí přímo s regionálními odborníky. Testovací provoz aplikace bude spuštěn v září 2020 v Královéhradeckém kraji. V průběhu roku 2021 by měla být
aplikace dostupná po celé ČR.

Projekt Nezamlouvej to

EFA jobs
V Česku a celém území střední a východní Evropy je u kreativců 52% nezaměstnanost po absolvování školy 
a do čtyř let od ukončení vzdělání změní svůj obor téměř 80 % kreativních profesionálů. Platforma EFA JOBS
pomáhá vytvořit most mezi profesionály z kreativních oborů a byznysovým světem. Toto specializované tržiště
pracovních příležitostí, zakázek a vzájemných oborových propojení má za cíl umožnit kreativcům získat,
zejména po absolutoriu, práci nebo zakázky ve svém oboru. Byznysu dává možnosti výběru kreativních talentů
na jednom místě a nakonec pro širokou veřejnost přinese databázi prověřených kreativních odborníků. 

Platforma byla spuštěna před koncem roku 2019 ve formě prototypu, který se počátkem roku 2020 testoval.
Zájem projevilo více než 1 000 kreativců, zejména z oborů fashion design, produktový design, architektura,
TECH design, hudba. Projekt získal zájem institucí jako Kreativní Praha, Kreativní Evropa a Creative England.

EnZetko   
Aplikace EnZetko je interaktivním katalogem nízkoprahových
služeb, které jsou součástí preventivních sociálních služeb pro
dospívající po celé České republice. Aplikace umožňuje
preventivním sociálním službám přiblížení se k jejich cílové
skupině. Zároveň nabízí dospívajícím chatové psychologické
poradenství v neomezené míře a v jakémkoli čase. Do
aplikace je zapojeno 20 % NZDM klubů, služeb psycholožky
využilo již téměř 300 dětí a dospívajících.

Aplikace je hotová a funkční pro systémy Android i iOS. 

EnZetko
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https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/nematonacele
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neposeda.apps.enzetko
https://apps.apple.com/cz/app/enzetko/id1467143988
https://www.enzetko.cz/


Mobilní aplikace Úsměvy 
Závislost na alkoholu je jedním z největších sociálních problémů v Česku. Cena alkoholu je nízká
a jeho dostupnost vysoká. Česká republika patří mezi čtyři státy na světě, kde se ročně vypije
alkoholu nejvíce, a to 11,6 litrů na osobu (OECD, 2019). Takzvaně rizikově v Česku pije 1 500 000
lidí. Aplikace Úsměvy navazuje na populární film „Úsměvy smutných mužů“ a chce pomoct
jedincům poznat míru svého pití a kontrolovat ji, působit v rámci společenské diskuze, osvěty 
a obecně podporovat pití nealkoholických nápojů místo alkoholu. Aplikace by měla začít
fungovat v průběhu roku 2020.

COOLna alias ENTER22
Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem otevře nový klub pro mladé lidi 
s názvem ENTER22 (původní název COOLna). Prostory klubu nabídnou
poradenské místo s informačněvzdělávacím zaměřením na podporu
malých skupin nebo pro jednotlivce. Klub by měl poskytnout bezpečné 
a moderní prostory k setkávání různých komunit mladých lidí (15–26 let),
kteří žijí v nepodnětném prostředí některých lokalit Ústí nad Labem 
a Ústeckého kraje. V klubu bude teenagerům k dispozici řada mentorů 
a odborníků. Aktivity se budou dotýkat například témat práce s novými
technologiemi, práce s PC a bezpečného pohybu na internetu,
individuálního finančního poradenství, konzultací pro veřejnost, příprav na
zahraniční stáže a mobility, teoretických příprav na zaměstnání,
individuálního osobního rozvoje, konzultací rodinných a vrstevnických
vztahů a revitalizací okolí Mostu.

Hlavním cílem projektu je působit na cílovou skupinu preventivně tak, aby
u ní bylo omezeno (nebo nevzniklo a nerozvíjelo se) sociálněpatologické
jednání. V rámci tohoto projektu se již zapojilo 40 mladistvých. Slavnostní
otevření se kvůli pandemii covid-19 odsunulo na září 2020.

COOLna alias ENTER22

dcul.virtual-realita.euKontrolujte svoje pití

Úsměvy 
smutných 
mužů

Závislost na alkoholu 

je jedním z největších sociálních problémů
v Česku. Cena alkoholu je nízká a jeho dostupnost 
vysoká. Česká republika patří mezi 4 státy na 
světě, kde se ročně vypije alkoholu nejvíce 
- 11,6 litrů na osobu*. Takzvaně rizikově u nás pije 
1 500 000 lidí. 

Aplikace Úsměvy smutných 
mužů chce

• Pomoci jedincům poznat míru svého pití 
 a kontrolovat jej

• Působit v rámci společenské diskuze 
 a osvěty

• Obecně podporovat pití nealkoholických 
 nápojů místo alkoholu

*OECD, 2019

Díky aplikaci uživatel…

najde levnější nealko 
v restauracích

pozná míru svého pití a má 
možnost ho kontrolovat

dostane sportovní výzvy 
a zábavu (např. alkoselfie)

získá alkoholovou 
kalkulačku

bude mít porovnání 
s ostatními uživateli

najde odbornou 
pomoc i komunitu

I bez alkoholu to může
být sranda.

A taková je naše aplikace!
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http://www.usmevysmutnychmuzu.cz/
https://www.dcul.cz/2019/11/06/enter22-klub-pro-mlade-15/
http://dcul.virtual-realita.eu/


VeruApp
Digitální řešení pro sociální péči ve 21. století. Chytrá aplikace pro sociální pracovníky,
která je vytvořená tak, aby ji obsloužil kdokoliv odkudkoliv. Zlepšuje plánování práce,
vykazování provozních dat, plnění legislativních povinností, dlouhodobě sleduje stav
svěřených osob pro lepší nastavení péče a mnoho dalšího. Cílem je poskytnout
organizacím v sociálním oboru software, který je nebude zdržovat při práci, ale naopak
jim práci ulehčí, zpřehlední a zcela zajistí opakující se agendu. 

VeruApp

Most   
Projekt Most se zabývá propojením mezi zaměstnavateli a uchazeči o zaměstnání se
zdravotním postižením, aby si mohli najít práci odpovídající jejich zdravotnímu stavu.
Půjde o webový portál, který bude specifikovat přesně podmínky zaměstnavatele 
i požadavky na uchazeče a zároveň bude obsahovat databázi uchazečů 
o zaměstnání. Projekt je stále ve vývoji a do konce fiskálního roku webové rozhraní
finalizováno nebylo. 

VeruApp pro nás znamená především velký skok kupředu. Všichni
naši pracovníci ji používají každý den a provoz bez ní je pro nás

nyní zcela nepředstavitelný. První, co jsme zaznamenali po spuštění do
provozu, byl znatelně menší administrativní tlak na nás všechny a
obecně lepší organizace všech úkonů a služeb.“ 

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
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Kurent
I archivnictví může pomáhat. Projekt Kurent vznikl s myšlenkou poskytnout osobám
pečujícím o osobu blízkou možnost online práce z domu na přepisech historických textů 
z německé novogotické kurzívy. V současnosti tým školí pečující osoby pod supervizí
zkušených archivářů a paleografů ve čtení kurentu a jeho správné transkripci. Zároveň se
vylepšuje webové rozhraní, které začínajícím badatelům umožní efektivnější orientaci ve
spádovosti archivů v České republice. Poskytne jim také základní vstupní informace, jak
nakládat s digitalizovaným archivním materiálem v jejich soukromých výzkumech, či co 
dělat při první návštěvě archivu.

https://veruapp.cz/


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. Cílem je vytvořit nebo
přebrat inovativní řešení ze zahraničí a tyto inovace adaptovat na naše podmínky tak,
aby byly udržitelné a měly dopad na tisíce koncových uživatelů. 

Grantová výzva Technologie pro 
společnost v roce 2019/2020
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Tuto aplikaci by měl mít 
v mobilu opravdu každý.

Může totiž zachránit život nejen
majiteli telefonu, ale také on díky ní
může pomoct někomu jinému.
Nám zdravotníkům tento systém
značně ulehčuje práci. Víme, kdo
volá, kde je, uživatel i my zde
najdeme mnoho dalších důležitých
informací. Je to skutečně
smysluplná aplikace.“ 

Jana Kubalová
lékařka Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje

Záchranka  
Mobilní  aplikace Záchranka se za čtyři roky existence stala neodmyslitelným pomocníkem na
rychlé přivolání pomoci, ale také k nalezení nejbližšího AED, pohotovosti či lékárny. 
V telefonech ji má již 1 300 000 lidí a denně skrze ni na linku 155 volá zhruba 50 lidí v nouzi.
Projekt se již rozšířil do tří zemí a na dalším rozšíření se intenzivně pracuje.

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.

V roce 2019 byla v aplikaci spuštěna i zcela nová funkce, která slouží k zasílání varovných zpráv
v případech akutního rizika ohrožení zdraví občanů. V období pandemie covid-19 byli uživatelé
aplikace prostřednictvím této funkce informováni 
o aktuálním vývoji a nařízeních přímo z oficiálního
portálu Ministerstva zdravotnictví ČR.
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https://www.youtube.com/watch?v=DvE7B3ShlvY


3 150 000
Kč

2 950 000  
Kč

200 000 
Kč

Mobilní aplikace Záchranka – provoz a vývoj 2019/2020

Mobilní aplikace Záchranka – provoz a vývoj 2016/2019 

smluvně přidělené
nadační příspěvky 
v roce 2019/2020

nadační příspěvky
proplacené v roce

2019/2020

nadační příspěvky k
proplacení v roce

2020/2021

8 401 554 
Kč

smluvně přidělené a proplacené nadační příspěvky 
v roce 2016/2019

Tisková konference Nadace Vodafone v Maďarsku

V roce 2020 se společně s maďarskou Nadací Vodafone uskutečnila dlouho připravovaná implementace aplikace
Záchranka do Maďarska, kde vznikla její sesterská aplikace pod názvem Életmentők.

V současnosti si tak pomocí aplikace Záchranka přivolají záchranu odesláním GPS polohy čeští občané nejen na celém
území České republiky včetně hor a vodních ploch, ale současně i na slovenských horách, v Rakousku a Maďarsku.

Zapojení zaměstnanců Vodafone Czech Republic Hospodaření Nadace VodafoneProgramy 30 let svobody Aktivity spojené s covid-19 Poslání, cíle a struktura

20Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2019/2020

https://www.youtube.com/watch?v=7H0AJ6Q6U3k&list=PL4Oh_tZV5kENQqEBmD_V4ZFRc5lf6VAHw&index=12


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
proplacené v roce

2019/2020
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MOBILNÍ APLIKACEMOBILNÍ APLIKACE

#BytHrdinouNicNestoji 

DĚTI 
V OHROŽENÍ

www.aplikaceecho.cz 

STAHUJTE       ZDARMA

Být hrdinou nic nestojí

Naděje pro 
pohřešované 
děti

MOBILNÍ APLIKACE

V Česku se každý rok pátrá po desítkách dětí. 
Právě první hodiny od jejich zmizení jsou pro 
záchranu klíčové. Díky mobilní aplikaci Echo se 
do pátrání může hned v počátku zapojit i široká 
veřejnost. Aplikace totiž upozorní uživatele 
okamžitě, když policie přidá popis a fotku 
nového případu do databáze. Čím více uživatelů, 
tím větší naděje pro pohřešované děti 
v ohrožení!

Aplikace Echo nám umožní využít moderní prostředky při
pátrání po pohřešovaných dětech a oslovit širší veřejnost,

protože mobilní telefon má v současnosti každý u sebe. Pokud
díky aplikaci Echo dokážeme nalézt byť jediné živé a zdravé dítě,
tak si myslím, že celý projekt má velký smysl a najde své
opodstatnění při spolupráci policie s veřejností.“ 

plk. Mgr. Jan Rybár, 
Vedoucí odboru pátrání Policie České republiky

ECHO   
V České republice se každoročně pátrá po desítkách dětí, které jsou ohroženy na zdraví nebo na
životě. Mobilní aplikace Echo je přímo propojena s policejní databází, každý uživatel tak dostane
informaci o novém případu pohřešovaného dítěte okamžitě do svého telefonu. Během prvních
hodin po zmizení je totiž šance nalezení největší. Vývoj aplikace byl v tomto roce dokončen a čeká
se na oficiální spuštění, které je v gesci Policejního prezidia ČR.

Stahujte aplikaci v App Store i Google Play. Aplikace echo
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https://apps.apple.com/cz/app/aplikace-echo/id1448240689
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blueberry.echo
https://www.aplikaceecho.cz/


Signslate    
V Česku žije asi 15 000 lidí, jejichž mateřským jazykem je znakový jazyk. Denně proto narážejí na komunikační
bariéry. Mobilní aplikace Signslate umožňuje online tlumočení jak ze znakového jazyka, tak i opačně kdekoli 
a kdykoli. Prostřednictvím videohovoru propojuje neslyšící a tlumočníky kdykoli je potřeba a v jakýchkoli
situacích. Cílem aplikace a týmu Signslate je zkvalitnit porozumění mezi neslyšícími a slyšícími v
každodenních situacích, například v bankách, na úřadech, u lékařů, v obchodech či v dopravních prostředcích.
Aplikace byla v tomto roce dokončena i otestována a je připravena na zveřejnění v App Store a Google Play. 

Jak vznikla a jak funguje aplikace Signslate Signslate 

Tým Signslate a vývojářů z Blueberry dokončují aplikaci

Signslate je aplikace, která nám lidem se sluchovým postižením umožňuje se online spojit 
s tlumočníkem českého znakového jazyka skrze videohovor v situacích, jako jsou návštěvy

úřadů, lékařů, bank a obchodů, kde dochází ke komunikačním bariérám, a tím zlepšit dorozumívání
se se slyšící osobou. Díky aplikaci jsou nám tlumočníci k dispozici kdykoliv, kdy potřebujeme.
Tlumočníci českého znakového jazyka jsou pro nás důležitou součástí komunikace, a proto je pro
nás tato aplikace velmi smysluplným pomocníkem.“ 

Renata Horáčková, Tomáš Zbavitel, Jana Ratajská a Anna Šperková – testeři aplikace Signslate

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
proplacené v roce

2019/2020
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https://www.youtube.com/watch?v=y8xrZluDL7E&list=PL4Oh_tZV5kENDsYq-Pj_gMEpeultFykWC&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=y8xrZluDL7E&list=PL4Oh_tZV5kENDsYq-Pj_gMEpeultFykWC&index=13
https://signslate.com/


AfaSlovník    
AfaSlovník je první aplikace k léčbě afázie v Česku, která učí
pacienty po mrtvici znovu mluvit. Doposud měli pacienti 
k dispozici pomůcky převážně v papírové podobě a léčba byla
podmíněna přítomností druhé osoby. AfaSlovník je tak
revoluční pomůckou, jež umožňuje pacientům procvičovat
samostatně a sledovat své pokroky
. 
Aplikace obsahuje 700 nejfrekventovanějších slov českého
jazyka. Ta jsou rozdělena do více než 15 tematických kategorií
(předměty denní potřeby, město, zvířata, ovoce apod.) a každou
doplňuje fotografie se zvukovým záznamem. V testové části
mohou pacienti procvičovat mluvení, čtení a psaní. Jde 
o webovou aplikaci, která je přizpůsobena pro zobrazení na
počítači, tabletu a telefonu.

Na podzim 2019 představili autoři aplikaci na odborné
konferenci klinických logopedů, kde sklidila velký ohlas. V roce
2020 bude aplikace spuštěna i na Slovensku.

Patronem aplikace se stal Václav Neckář, nejznámější bojovník
s afázií v Česku. 

Po mrtvici jsem špatně hledal slova
a nemohl jsem si vzpomenout na

dost věcí, třeba i na text písničky. Nakonec
jsem to dal, díky rodině a okolí. Jenom
včasná terapie vrátí vašim slovům smysl,
nepodceňte afázii a vyhledejte pomoc.“  

Václav Neckář, 
zpěvák a patron aplikace AfaSlovník
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Aplikaci využívá 1 856 uživatelů, z toho 594 logopedů a speciálních pedagogů a 1 262 pacientů. I přesto, že je
aplikace určena pro pacienty s afázií, začali ji používat také pacienti s vývojovou dysfázií, poruchami autistického
spektra a také pedagogové na speciálních MŠ a ZŠ, kteří pečují o děti s logopedickými poruchami.

Václav Neckář a AfaSlovník pomáhají v boji s afázií AfaSlovník

AfaSlovník v Událostech 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
proplacené v roce

2019/2020

Program obsahuje veľmi kvalitne pripravený a bohatý
obrázkový materiál a individuálne nastaviteľné

postupy terapie. Logopedická terapia pomocou AfaSlovníka
vedená skúseným odborníkom tak ponúka jedinečnú
možnosť zintenzívniť terapiu jazykových deficitoch aj v
domácom prostredí.“ 

prof. PaedDr. ZSOLT CSÉFALVAY, Ph.D., 
klinický logoped, vedoucí Katedry logopédie, 
Univerzita Komenského v Bratislavě 

AfaSlovníkAfázie

Cvičení na 

míru
50 000 osob ročně 

v ČR zasáhne mrtvice

50 let  

lidé v tomto a vyšším 
věku jsou nejvíce 
ohroženou skupinou2 

klíčové pro obnovu řeči 
jsou první dva měsíce 4 typy cvičení: 

poslech, psaní, čtení, mluvení

700 nejfrekventovanějších 
slov českého jazyka

Statistiky a monitoring 

pacientova vývoje

5 000 pacientů 
ročně postihne afázie

Afázie 
ve světě: 

Ročně postihne mrtvice 

15 milionů lidí
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https://www.youtube.com/watch?v=h8ivqZDxMTU
https://www.youtube.com/watch?v=h8ivqZDxMTU
https://www.afaslovnik.cz/cs/


Bright Sky CZ   
Obětem domácího násilí a jejich blízkému okolí je od února 2020 k dispozici česká
verze mobilní aplikace Bright Sky. Garantem je organizace ROSA – centrum pro ženy,
z. s., které obětem domácího násilí pomáhá už od roku 1993. Spoluautorem aplikace
je britský policista John Liversidge, který společně s týmem vytvořeným ze zástupců
ROSY, Policie ČR, Ministerstva vnitra a Nadace Vodafone připravil českou verzi této
aplikace, jež kromě Česka funguje již ve Velké Británii a Irsku.  

Mobilní aplikace pomůže každému se rychle
zorientovat ve své situaci a vyhodnotit, zda se jedná 

o násilí ve vztahu. Díky aplikaci Bright Sky můžete snadno
zjistit, jaké kroky podniknout ke zvýšení vlastního bezpečí, 
a najít kontakty na nejbližší poradnu či linku pomoci, což je
pro mnoho obětí schůdnější cesta, jak získat prvotní
informace, než jít rovnou k psychoterapeutovi.“ 

Branislava Marvánová Vargová, psycholožka, 
ROSA – centrum pro ženy, z. s., odborný garant aplikace

Určitě bych něco takového využila a použila hlavně
na nějaké důkazy vůči tomu násilníkovi, protože on mi

SMS mazal. Taky proto, že je to vlastně anonymní a není to
kamarád, před kterým se o své situaci stydíte mluvit. Zažádat
takto o pomoc, to mi přijde dobré,“ 

říká Pavla Paskovičová o svém vztahu s násilným
partnerem a o aplikaci Bright Sky
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https://www.instagram.com/p/CA-45YGn3LD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CA-45YGn3LD/?utm_source=ig_web_copy_link


Tiskové konference k představení aplikace se účastnil generální ředitel Vodafone Czech Republic
Petr Dvořák, britský velvyslanec sídlící v Praze Nick Archer, dále pak náměstek ministra vnitra JUDr.
Ing. Jiří Nováček a tehdejší ředitel Ředitelství služby pořádkové policie plk. Martin Hrinko.

Na tiskovou konferenci navazoval dne 27. 9. 2019 workshop pro odbornou i laickou veřejnost, který
byl z Ministerstva vnitra ČR vysílán online na webové stránky Nadace Vodafone. Šlo vůbec o první
takový přenos Nadace Vodafone, jenž byl tlumočen do angličtiny, češtiny i českého znakového jazyka.

Během roku tým Nadace Vodafone představoval aplikaci Bright Sky zaměstnancům Vodafonu napříč
Českem a také při mnoha dalších příležitostech (konference o domácím násilí pořádaná KŘP
Olomouckého kraje, mezioborové setkání policistů v Jihlavě, konference k domácímu násilí
organizovaná Krajem Vysočina, představení aplikace pracovníkům intervenčních center v ČR,
Probační a mediační služba, Velvyslanectví USA v ČR a mnoho dalších).

Při příležitosti Mezinárodního dne žen 2020 odstartovala kampaň „Řekni to dál“ na podporu
aplikace a Nadace Vodafone pořádala též seminář pro pracovníky wellness a beauty odvětví, jelikož 
i tam se oběti domácího násilí svěřují a mohou tam získat pomoc i kontakt na aplikaci Bright Sky.

Patronkou aplikace se stala herečka Ester Geislerová. 

Tisková konference ke spuštění aplikace

Události, komentáře ČT: Rozhovor o aplikaci Bright Sky

Studio 6 ČT24: Bright Sky u příležitosti Mezinárodniho dne žen (18:04–19:55)

iDnes.cz: Obětem domácího násilí pomůže mobilní aplikace. Sbírá důkazy a uchová je.

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
proplacené v roce

2019/2020
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https://www.youtube.com/watch?v=x0EEJuQa8jQ&list=PL4Oh_tZV5kEPjdz_Nw5lhpFYvQnWSbk3R&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=vm-jZS62-Rs&list=PL4Oh_tZV5kEPjdz_Nw5lhpFYvQnWSbk3R&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=DeXI0uzaT-Q&list=PL4Oh_tZV5kEPjdz_Nw5lhpFYvQnWSbk3R&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=FEFAxYdECY4&list=PL4Oh_tZV5kEPjdz_Nw5lhpFYvQnWSbk3R&index=10
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3058520-s-obranou-pred-domacim-nasilim-pomaha-nova-aplikace-urcena-je-obetem-i-tem-kdo-je
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010110305-studio-6-ii
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/aplikace-telefon-domaci-nasili-bright-sky-cz-pomaha-centra-ministerstvo-vnitra-policie.A190926_124054_domaci_lre


INSPO 2020   
Již od roku 2014 je Nadace Vodafone generálním partnerem konference
INSPO, která představuje projekty využívající technologické inovace pro
osoby se specifickými potřebami.  Současně je v rámci konference
udělována cena Rafael Nadace Vodafone a s tím spojená finanční
odměna ve výši 200 000 Kč na inovativní projekt v této oblasti. Účast na
této konferenci každým rokem roste, a to jak do počtu samotných
účastníků, tak do počtu vystavovatelů, kteří prezentují největší novinky 
v této oblasti. Díky těmto inovacím se zlepšuje kvalita života osob se
specifickými potřebami.  

Vzhledem k omezením způsobeným epidemiologickými opatřeními byl
březnový termín konference přesunut na 12. 10. 2020.

www.inspo.cz

Tisková konference k INSPO 2020

1 000 000     
Kč

1 000 000    
Kč

smluvně přidělené
nadační příspěvky v roce

2019/2020

nadační příspěvky
proplacené v roce

2019/2020
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https://www.inspo.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=hfdqbV7Klng&list=PL4Oh_tZV5kEOEHoVONrd_IvFAyDmdBfrc&index=8


Holiday World – Czech Tourism 
Ve dnech 12.–14. 2. 2020 prezentovala Nadace Vodafone podpořené projekty na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu a regionální turistiky, a to ve spolupráci s agenturou Czech Tourism, která v roce 2020
podporuje bezbariérové cestování a přístupnost jednotlivých objektů.

Na veletrhu se prezentovaly projekty Vlakem jednoduše, Signslate, Deaf Travel a Pragulic. Zástupci Nadace
Vodafone byli též součástí panelové diskuze „Cestování bez bariér“ v rámci konference 360° Travel Trends
2020 pro odbornou veřejnost. 
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https://www.vlakemjednoduse.cz/
https://signslate.com/
https://deaftravel.guide/
https://pragulic.cz/


Konference UP! 2020
Projekty z Laboratoře Nadace Vodafone inspirovaly zástupce firem na konferenci UP! 2020 pořádané organizací Byznys pro společnost. V rámci panelové
diskuze „Technologie pro udržitelnost“ představila Nadace Vodafone projekty, které v minulosti podpořila a kterých by se teď mohly ujmout jednotlivé
firmy v rámci svého udržitelného podnikání. Představily se: aplikace ECHO, aplikace CF HERO, projekt Deaf Travel, projekt Signslate, EFA JOBS a také
zástupci Průša Lab 3D tiskárny, kteří spolupracují s grantistkou Laboratoře Nadace Vodafone Markétou Vítkovou na haptické knize pro nevidomé. 
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https://cfhero.org/cs/
https://marketavitkova.wixsite.com/spisovatelka


Připomenutí 
30 let svobody   



Připomenutí 30 let svobody  
V roce 2019, kdy si Česko připomínalo 30 let svobody a demokracie, se 
i Nadace Vodafone ohlédla zpět, a to sice prizmatem toho, jak společnost
změnily právě technologie. Formou mikrorozhovorů s partnery či dříve
podpořenými projekty Nadace zmapovala, jak technologie ovlivnily:

•  ZDRAVOTNICTVí (Filip Maleňák, aplikace Záchranka)

•  žIVOTY NEVIDOMýCH (Zdeněk Bajtl, Knihovna digitálních 
     dokumentů a Navigační centrum SONS) 

•  OBěTI DOMáCíHO NáSILí (Zdena Prokopová, 
     organizace ROSA – centrum pro ženy, z. s.)

•  DOBROVOLNICTVí (Monika Kissová, HESTIA),

•  VOZíČKáŘE (Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry)

•  DáRCOVSTVí (Jiří Bárta, Nadace Via)

•  VZDěLáVáNí (Justina Danišová, Vzdělávací centrum Tereza)

•  SENIORY (Jan Lorman, život 90)
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FORUM 2000 – panelová diskuze  
V rámci doprovodného programu konference FORUM 2000 „Recovering the promise of 1989“
pořádala Nadace Vodafone panelovou diskuzi „Freedom, Technology and Social Good“.
Ústředním motivem byla role nových technologií a jejich vliv na demokracii.

V panelu zasedli: Xiao Qiang (China Digital Times), Jonathan Ledgard (Profesor AI, ČVUT),
Radka Bystřická (Sdružení Via), Adriana Dergam (Nadace Vodafone).
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http://www.czechcompete.cz/good-governance/technology-r-and-d-and-innovation/invitation-by-forum-2000-and-vodafone-foundation-freedom-technology-and-social-good


Aktivity spojené 
s pandemií covid-19   



Power to the people
Ve spolupráci s Vodafone Czech Republic a Magistrátem hl. m. Prahy darovala Nadace
Vodafone powerbanky Armádě spásy, která je dále distribuovala pomocí terénních pracovníků
lidem bez domova. V situaci, kdy byly ze dne na den zavřená nákupní centra i jiné veřejné
prostory, se významně omezil přístup k možnosti nabít si telefon, tedy i zůstat informován.
Díky dalším partnerům se powerbanky podařilo průběžně nabíjet a v terénu je vyměňovat. 

Šijeme roušky
Když se krátce po vyhlášení nouzového stavu ukázal nedostatek ochranných
prostředků, začali zaměstnanci Vodafonu spontánně šít roušky, které následně darovali
kolegům, přátelům nebo sousedům. Navíc 600 roušek nabídl Nadaci Vodafone módní
návrhář Miroslav Bárta. Roušky nakonec sám daroval do dvou domovů seniorů, kde
Nadace Vodafone pomáhá projektem „Internet je náš kamarád“. 
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Bright Sky CZ 
Společně s organizací ROSA – centrum pro
ženy jsme připravili instrukce pro pošťáky,
doručovatele a kurýry, kteří v době omezeného
pohybu byli často jedněmi z mála lidí, již přišli
do kontaktu s oběťmi domácího násilí. Díky
jednoduchému návodu se dozvěděli, jak poznat
signály násilí a jak reagovat. K naší iniciativě se
připojila Česká pošta a dalších šest kurýrních 
a doručovacích společností. Iniciativa byla
představena i na půdě Úřadu vlády ČR.
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https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/helena-valkova-stejne-jako-chytrou-karantenu-je-potreba-prosazovat-i-chytrou-prevenci-v-pripade-obeti-domaciho-nasili-i-ohrozenych-rodin-s-detmi--181032/


Pod tímto heslem se během koronavirové doby šířily aplikace Záchranka,
Včelka i AfaSlovník.

Aplikace Záchranka díky spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR
pomocí takzvaných „push“ notifikací informovala občany o důležitých
nařízeních. Zprávami tak zasáhla víc než milion lidí. 

Aplikace Včelka, která slouží na trénink čtení, nabídla rodičům i učitelům po
dobu uzavření škol svoje služby zdarma, což se podepsalo na počtu
denních uživatelů, který se zvýšil 10krát. 

Bezplatnou verzi své aplikace nabídl v době covid-19 také AfaSlovník 
a kromě pacientů s afázií své služby nabízel i seniorům s kognitivní
poruchou nebo posloužil k procvičení jazyka dětem z vícejazyčných rodin. 

Tísňové volání
nové generace

Zábavné procvičování
čtení nejen pro děti

Trénink nejen 
pro seniory

AfaSlovník

Mluvení
Čtení

PsaníPoslech

Spojení pro 
život

Stáhněte si mobilní aplikaci 
Zdravotnické záchranné služby 
a Horské služby Záchranka 
do svého mobilu

nadacevodafone.cz
zachrankaApp.cz

Okamžité
informace

o koronaviru
i v aplikaci 

Zdarma 
na 6 týdnů

Spojujte
slova a

věci

Pro
aplikace

karanténa
neplatí.

Šiřte je dál!

Zapojení zaměstnanců Vodafone Czech Republic Hospodaření Nadace VodafoneProgramy 30 let svobody Aktivity spojené s covid-19 Poslání, cíle a struktura

36Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2019/2020



Zaměstnanecké 
programy  



Zapojení 
zaměstnanců 
Vodafone Czech 
Republic, a. s. 
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 zaměstnance, kteří 
mají zájem, platí startovné Nočního běhu pro 
Světlušku. 

Zapojení zaměstnanců Vodafone Czech Republic Hospodaření Nadace VodafoneProgramy 30 let svobody Aktivity spojené s covid-19 Poslání, cíle a struktura

38Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2019/2020

https://www.behprosvetlusku.cz/
https://www.behprosvetlusku.cz/


                                                                                               Přidělené prostředky

   1       Pečení pro neziskovky Česyk z. s.                                 18 000,0 Kč

   2       Pečení pro neziskovky Hospic Tempus z. s.             18 000,0 Kč

   3       Pečení pro neziskovky Kačenka dětem z. s             18 000,0 Kč

   4       S barvou ven                                                                           162 311,0 Kč

   5       Beach volejbal.                                                                        50 000,0 Kč

   6       Nektar (Chrudim)                                                                      3 200,0 Kč

   7       Pečení pro neziskovky Medlešice (Chrudim)             5 800,0 Kč

   8       Pečení pro neziskovky Hurá na výlet (Chrudim)     5 800,0 Kč

                                                                                                                 Přidělené prostředky

   9       Pečení pro neziskovky Kanka (Praha)                                           26 866,0 Kč

10       Pečení pro neziskovky Pečovatel (Praha)                                   26 866,0 Kč

11       Pečení pro nez. Andělé bez křídel (Ústí nad Labem)               4 400,0 Kč

12       Pečení pro neziskovky Meziboří                                                         6 700,0 Kč

13       Běh FUN RUN (S barvou ven)                                                                1 800,0 Kč

14       Běh pro Světlušku                                                                                 135 000,0 Kč

15       Night RUN                                                                                                     11 000,0 Kč

             CELKEM                                                                                                      493 743,0 Kč

ZAMěSTNANECKÉ SBíRKY/aktivity
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Giving Tuesday
Nadace Vodafone se již čtvrtým rokem sbírkami a dobrovolnictvím připojila
ke světovému svátku dárcovství Giving Tuesday. Hlavním podpořeným
projektem se stala aplikace Bright Sky CZ. Sbírka na projekt probíhala jak
veřejně, tak i v rámci firmy. Zaměstnanci se do svátku každoročně zapojují
napříč regiony. Vznikla tak akce „Pečení pro neziskovky“, kde kromě aplikace
Bright Sky CZ podporují i vybrané lokální neziskové organizace. Celkem
zaměstnanci přispěli 80 133 Kč. Nadace Vodafone tradičně výtěžek
zdvojnásobila.

Vedle toho zaměstnanci sbírali oblečení pro lidi v nouzi a pekli cukroví pro
Psychiatrickou nemocnici Bohnice. 

Každoročně se zapojuje do svátku také nejvyšší vedení. Tentokrát
poskytovalo poradenství neziskové organizaci Dobré víly. 
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https://www.giving-tuesday.cz/


Fond Dobrovolník
Aktivní zaměstnance podporuje Nadace Vodafone i prostřednictvím programu Fond Dobrovolník.
Nabízí 15 000 Kč pro neziskovku, kterou si zaměstnanec vybere a které pravidelně pomáhá. V
roce 2019/2020 se takového nadačního příspěvku dočkalo deset organizací.  

                                                                 Přidělené prostředky

   1       Česká hasičská jednota –                 15 000,0 Kč
             hasičský sbor Křepenice                                             

   2       Česyk                                                             15 000,0 Kč

   3       Kormorán                                                   15 000,0 Kč

   4       Liga vozíčkářů                                         15 000,0 Kč

   5       Rugby Club Říčany                                15 000,0 Kč

   6       Sokol Příbram                                         15 000,0 Kč

   7       Za sklem                                                      15 000,0 Kč

   8       Ekodomov, z. ú.                                       15 000,0 Kč

   9       Standa Vrba – FC Bučis                       15 000,0 Kč

10       Tomáš Vlk Arpida                                  15 000,0 Kč

             CELKEM                                                    150 000,0 Kč
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Týden jinak  
I v roce 2019/2020 pokračoval oblíbený zaměstnanecký program
expertního dobrovolnictví. Týden jinak nabízí zaměstnancům
Vodafone možnost změnit od pondělí do pátku pracovní prostředí
a věnovat se neziskovému projektu, navíc s příspěvkem 20 000
Kč. V zaměstnání mají tento týden proplacený. O tom, kterou
neziskovku Nadace Vodafone podpoří, hlasují sami kolegové 
z Vodafone. 

                                                              Přidělené prostředky

Alena Bartáková                                                  20 000,0 Kč

Lenka Kadlecová                                                 20 000,0 Kč

Radka Nekvindová                                              20 000,0 Kč

CELKEM                                                                     60 000,0 Kč
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Zapojení zaměstnanců 2019/2020 

Počet zapojených
zaměstnanců

1307

Den pro
neziskovku

5584 hod.

Sportování
pro dobro

1140 hod.

Pečení pro
neziskovky květen

336 hod.

Giving
Tuesday

936 hod.

Expertní
dobrovolnictví

421 hod.

Charitativní
aktivity

96 hod.

Celkem
hodin

8513

Celkem

554 376 Kč

Celkem
dní

355

Pečení pro neziskovky

27 000 Kč

VBU - Záchranka

290 000 Kč

S barvou ven

81 156 Kč

Giving Tuesday

80 133 Kč

Bene tní body

76 087 Kč
Zapojení zaměstnanců
včetně benefitních bodů

Kolik času jste věnovali dobročinným aktivitám…

Kolik peněz jste darovali…

Nadace přidělila dalších 976 441 Kč
Fond Dobrovolník

150 000 Kč

 Týden jinak

60 000 Kč

Zaměstnanecké sbírky

494 143 Kč

Podpora  zaměstnaneckých programů

272 298 Kč 

Společně jsme v roce
2019/2020 podpořili

organizací
25
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Hospodaření Nadace
Vodafone v 2019/2020



Hospodaření Nadace Vodafone
v roce 2019/2020

Nadace při svém hospodaření plně dodržela pravidla k poskytování nadačních
příspěvků podle § 353 až 356, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Náklady
na správu Nadace v účetním období 1. 4. 2019 ‒ 31. 3. 2020 činily 3 617 948 Kč. Tyto
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                                                                                                          467 046,0 Kč                                                                                                                      622,0 Kč

Technologie pro společnost                                                            8 226 655,0 Kč                                                                                                             725 486,0 Kč

Zaměstnanecké programy a sbírky                                                703 743,0 Kč                                                                                                             272 298,0 Kč

NADAČNí FONDY CELKEM                                                                9 397 444,0 Kč                                                                                                             998 405,0 Kč

Podpůrné aktivity jsou aktivity, které realizuje Nadace Vodafone na podporu daných grantových programů
a jednotlivých projektů. Tyto aktivity jsou hrazené Nadací přímo třetím stranám, nikoliv grantistům. 
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Dárci                                                                                                                                                                                         Částka

Vodafone Czech Republic, a. s. (grantové příspěvky a provoz)                                                 8 821 201,0 Kč

Vodafone Group Foundation (grantové příspěvky)                                                                           6 000 000,0 Kč

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a. s.                                                                                           101 000,0 Kč

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

MPSV                                                                                                                                                                              9 003 020,0 Kč

Hospodaření
Nadace Vodafone 
v roce 2019/2020

V období 2019/2020 byla přijata dotace
z MPSV ČR ve výši 9 003 tis. Kč.
9 040 tis. Kč spotřebovala následujícím
způsobem:

Nákladový druh                                              Částka v Kč

Spotřebované nákupy                                               0,0 Kč

Služby                                                                        5 056,0 Kč

Osobní náklady                                                   2 072 ,0 Kč
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Vodafone Czech Republic, a.s.
nám. Junkových 2
155 00 Praha 5 ‒ Stodůlky
Česká republika

Kontakt:

Richard Stonavský
Předseda správní rady Nadace Vodafone

nadace@vodafone.cz

www.nadacevodafone.cz

Grafická úprava: SKALIN&LAYOUT

Děkujeme všem, kdo s námi dlouhodobě táhnou za jeden provaz

Partneři:

Vodafone Group Foundation – Vodafone Magyarország Alapítvány – Vodafone Nápad roku
Autreo – StartupYard – VŠEM – Rödl & Partner
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Ministerstvo vnitra ČR – Policie ČR
Centrum pro ženy ROSA – CZEPA – Konto bariéry – Hestia – Darujme.cz
Asociace společenské odpovědnosti – Byznys pro společnost

mailto: adriana.dergam@vodafone.com

