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Milí přátelé,
I přes velké změny na telekomunikačním trhu v loňském roce, zůstává
podpora Vodafonu společenským programům stabilní. Díky tomu můžeme
rozvíjet dlouhodobá partnerství a inovovat programy grantové podpory.
Nadace Vodafone loni společensko-prospěšným projektům přerozdělila
19,3 milionů Kč. Od svého vzniku v roce 2006 to dělá celkově více než
140 milionů Kč.
Doplnění finanční podpory nefinančním rozvojem kapacit v rámci
programu Technologie pro společnost přineslo okamžité výsledky
a naše partnerské projekty sbírají ocenění. Aplikace Blindshell vyhrála
celonárodní soutěž Nápad roku a jako sociální projekt obstála
i v konkurenci mezi komerčními projekty. Projekt Rekola zvítězil v soutěži
Social Impact Award, aplikace Vozejkmap se umístila druhá v soutěži
Společně otevíráme data. Tyto týmy společně s dalšími šesti neziskovkami
a sociálními podniky absolvovali pilotní ročník akceleračního programu
Laboratoř Nadace Vodafone. Tři vybrané projekty se navíc v září zúčastnily
výjezdu na konferenci Social Capital Markets v San Franciscu.
Nadace uvolněním rychlých grantů pro partnerskou organizaci
Člověk v tísni reagovala na červnové povodně v Čechách, následky tajfunu
Hayian na Filipínách v listopadu, a na eskalaci násilí na Ukrajině v únoru.
Za každou dárcovskou sms, kterou zákazníci Vodafone poslali v daném
období, přispěla Nadace dalších 30 Kč. Zákazníci Vodafone poslali na
základě našich výzev více než 60 000 dárcovských SMS českým
organizacím. Celkem věnovala Nadace Vodafone v uplynulém roce
na humanitární pomoc více než 3 miliony korun.

V programu Rok jinak jsme v roce 2013 podpořili dalších 7 odborníků
z komerční sféry v předávání jejich byznysového know-how českým
neziskovkám. Díky Pavle Stine a Roku jinak vznikly čerstvé těstoviny
Pasta Fidli, které umožňují zaměstnávat ve výrobně 5 lidí s postižením.
Dalších sedm grantistů nastoupilo svůj Rok jinak u českých neziskovek
v roce 2014 a já jim držím palce, aby jejich projekty dopadly stejně dobře
jako projekty jejich předchůdců. Vy budete mít možnost pousoudit, jak se
jim to povedlo, prostřednictvím dokumentárního cyklu České televize
na jaře 2015.
Osmým rokem pokračoval náš grantový program pro mladé neziskovky
i jednotlivce Vpohybu. Ze 145 přihlášených jsme podpořili 47 projektů.
Zároveň jsme naše partnery začali připravovat na nastávající změny
programu, zejména na to, že podpora bude vázána na schopnost
přesvědčit veřejnost, aby projekty podpořila. V loňském roce jsme úspěšně
vyzkoušeli první udělování grantové podpory vázané na úspěch projektu
v crowdfundingu – podporu tímto způsobem získaly projekty
Rekola a Nábřeží žije iniciativy Auto*mat. .
Je radost rozvíjet spolupráci s našimi partnery a jsem vděčný, že máme
možnost podílet se na pozitivním utváření české společnosti.

Zdeněk Martinec
Předseda Správní rady Nadace Vodafone ČR
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Poslání, cíle a struktura
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Nadace Vodafone Česká republika je nezávislá a státem registrovaná nezisková organizace
(zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod číslem 27442268),
jejímž zřizovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a.s.
Vodafone Czech Republic, a.s. chce založením nadace měnit svět k lepšímu a přispět k
tomu, aby svět byl místem, kde lidská solidarita není cizím pojmem a kde jsou sociálně
zodpovědné aktivity firem běžným standardem.

Hlavní cíle
•
•
•

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

Správní rada Nadace Vodafone Česká republika
Zdeněk Martinec – předseda (ředitel finančního plánování, Vodafone ČR)
Přemysl Filip – místopředseda (ředitel, Nadační fond Českého Rozhlasu)
Monika Hovorková – člen (bývalá viceprezidentka pro značku a komunikaci, Vodafone ČR)
Petr Vítek – člen (spoluzakladatel Impact Hub Praha)
Daniel Hůle – člen (programy sociální integrace, Člověk v tísni)
Robert Basch – člen (ředitel, Nadace Open Society Fund Praha)

Kontrolor
Jakub Reichl, senior interní auditor, Vodafone ČR

Výkonný tým
Ondřej Zapletal – výkonný ředitel
Jana Neupauerová – manažerka programů
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Programy / Rok jinak

Rok jinak je program Nadace Vodafone, který nabízí lidem z komerční či státní sféry
příležitost, strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci dle svého výběru a to za mzdové
prostředky, na které jsou zvyklí z předchozího zaměstnání. kRok jinak je jednoměsíční
až tříměsíční varianta programu.
V roce 2013 bylo vybráno 7 vítězů celonárodního výběrového řízení, kteří v průběhu roku
2014 realizují svoje roční neziskové projekty. Kromě toho byly v podprogramu kRok Jinak
podpořeny 3 projekty. Celkově byly v rámci programů Rok a kRok jinak podpořeny projekty
za 6 736 291 Kč. Více na www.rokjinak.cz

Kateřina Grausová, Pestrá společnost

Miroslav Kupec, FOKUS Vysočina

Pestrá společnost se zabývá zkvalitněním života lidí se zdravotním
postižením – od cvičení asistenčních psů přes chráněné zaměstnávání
po nabídku cestování bez bariér v rámci ČR i v zahraničí prostřednictvím
agentury BEZBATOUR.

FOKUS Vysočina se věnuje podpoře lidí s duševním onemocněním
prostřednictvím posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli
vést plnohodnotný život podle svých představ.

Cílem projektu manažerky se zkušenostmi z marketingu, organizace akcí
i s vedením cestovní agentury Kateřiny Grausové je transformovat
cestovní agenturu BEZBATOUR v cestovní kancelář, vybudovat značku
a certifikaci BEZBA, kterou budou označeny partnerské hotely, zařízení
a produkty a získat nové firemní klienty pro semináře a workshopy
nabízené pod značkou BEZBA. Celkově má Kateřina Grausová za cíl zajistit,
aby byl projekt BEZBATOUR v roce 2014 ziskový a umožnil tak i nadále
zaměstnávat lidi s postižením.
Kateřina Grausová:
„V tuto chvíli máme za sebou transformaci na cestovní kancelář
a pracujeme na rozvoji důležitých obchodních vztahů do budoucna.
Ujal se určitý byznys pohled na celé fungování organizace při zachování
sociálního aspektu, který k neziskové organizaci patří. Myslím, že se nám
daří efektivně propojovat oba způsoby myšlení.“
Michal Prager – Bezbatour:
„Přínos Katky je pro nás zatím neocenitelný. Přinesla profesionální pohled
a přístup ze světa byznysu, který nám do té doby v organizaci chyběl.
Spolupráce s Katkou má pozitivní dopady na celý realizační tým naší
sociální firmy.“

výroční zpráva nadace vodafone 2013/14

Cílem projektu, původně Lean managera v průmyslové výrobě, Miroslava
Kupce je zefektivnit pracovní činnosti FOKUS Vysočina na základě principů
takzvané štíhlé výroby v 7 chráněných dílnách, které sdružení provozuje
v Pelhřimově, Havlíčkově Brodu a Chotěboři na Vysočině. Konkrétně si
Miroslav Kupec klade za cíl zvýšit produktivitu práce o 20%, zvýšit tržby
o 15%, vytvořit metodiku a zvýšit spokojenost pracovníků rukodělné
chráněné dílny.
Miroslav Kupec:
„Rok jinak je životní křižovatka. Účast na projektu s Fokusem mi otevírá
oči, poznávám svět neziskovek a zjišťuji, že žít se dá i jinak. Na dílnách jsme
odstranili zbytečná plýtvání. Získáváme nové zakázky a hledáme nový
nebo doplňující program pro dílny. Dílny postupně přechází do finančně
udržitelného stavu. Rozšiřujeme délku pracovních úvazků, přijímáme nové
klienty na chráněná místa. Produktivita a příjmy dílen stoupají, v 1Q o 27%,
v 2Q o 59% oproti stejnému období loňského roku.“
Anna Šimonová, Fokus Vysočina:
„Domnívala jsem se, že název Rok jinak je odvozen od roční pracovní změny
grantisty – je to jeho rok jinak. Mýlila jsem se. Po půl roce projektu se
odvažuji říci, že pro samotnou organizaci a její pracovníky je to taky rok plný
změn a obratů. Grantista Miroslav Kupec mne samotné otevřel oči - začala
jsem posuzovat stav věci ne podle dojmů, ale podle faktů, a hlavně jsem
přestala odkládat zásadní rozhodnutí. Většina manažmentu se za Mirkovy
podpory začala zabývat věcmi, které neměla odvahu řešit nebo to možná ani
neuměla. Mirek nám dodává odvahu a elán pouštět se do nových věcí.“
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Tomáš Pergler, Dobromysl

Lukáš Landa, Oživení

Dobromysl nabízí sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se
zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.

Občanské sdružení Oživení se věnuje prosazování principů odpovědné,
transparentní a hospodárné veřejné správy v České republice, odhalování
střetu zájmů, klientelismu a korupce v českém veřejném sektoru a tvorbě
doporučení pro omezování korupčních příležitostí.

Cílem projektu produktového manažera ze Seznamu Tomáše Perglera
je zajistit finanční stabilitu Dobromyslu. Neziskovka například pod jeho
vedením spouští prodej výrobků z terapeutické dílny na e-shopu. Tomáš
jí také pomáhá se získáváním firemních klientů, prodejem služeb, např.
masáží pro veřejnost, a zavedením tradice letního benefičního festivalu.
Tomáš Pergler:
„Pro mě je největší přínos otvírání nových obzorů a srovnání si hodnot velkou roli v tom hraje Alžběta, ale i celá Dobromysl, klienti a jejich rodiny.
Co se již v neziskovce změnilo? Podle mě způsob přemýšlení - co, jak a proč
děláme. Určování, co je důležité a jak to dotáhnout. Konkrétně pak zlepšení
prodeje výrobků, sjednocení "sortimentu", spuštění e-shopu a rozjetá
příprava festivalu.“
Alžběta Pondělíčková – Dobromysl:
„Tomáš přinesl do Dobromysli víc, než jsme očekávali. Vedle projektů,
které jsme naplánovali, nám pomáhá i v mnoha jiných směrech. Pro
mě je největším přínosem v oblasti problematiky vedení týmu. Všichni
se shodneme, že se nám tu povedlo s Tomášem prožít něco opravdu
výjimečného. Nějak se podařilo, že to nejde jen po té projektové linii,
ale že to moc dobře funguje i lidsky.“
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Cílem projektu zkušeného novináře známého z pořadu Reportéři ČT
Lukáše Landy je inovovat dosavadní postupy Oživení při monitorování
a zpracování korupčních kauz, zejména po jejich věcné a mediální stránce.
To celkově přispěje k zefektivnění watchdogových aktivit, zvýšení
úspěšnosti řešených kauz a v neposlední řadě bude mít pozitivní efekt
pro hájení veřejného zájmu. Sdružení Oživení se konkrétně tyto postupy
učí na příkladu řešení alespoň 3 stěžejních korupčních kauz ve spolupráci
s Lukášem Landou.
Lukáš Landa:
„Velmi přínosná je těsná spolupráce s právním oddělením Oživení
a společné řešení jednotlivých kauz. Sběr informací a dat probíhá nyní více
v terénu. Zároveň probíhá prověřování případů na speciálních programech
zaměřujícím se na vlastnické struktury firem a vazby mezi nimi. Kauzy,
které řešíme, se daří uchopovat komplexněji, díky novým postupům se daří
získávat více informací. Stejně tak medializace stěžejních kauz se jeví jako
efektivní – viz kauza Opencard.“
Martin Kameník – Oživení:
„Při řešení kauz se díky Lukášovi více orientujeme na společenskou
závažnost a motivy aktérů při výběru kauz, nikoli jen na míru porušování
zákonů. Příkladem může být i kauza Opencard, která byla minimálně
o porušení zákona, ale spíše o ohýbání veřejných zájmů.“
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Lenka Wimmerová,
Agentura pro rozvoj Broumovska

René Kujan,
Sportovní klub vozíčkářů Praha

Agentura pro rozvoj Broumovska pomáhá zvyšovat kvalitu života
v broumovském regionu rozvíjením tvořivosti, sebevědomí
a tolerance. Tím navazuje na benediktinskou tradici zdejšího kláštera,
v němž sídlí a ze kterého chce vytvořit kulturní centrum evropského
rozměru.

Sportovní klub vozíčkářů Praha se věnuje tělesně postiženým a vytváří
vhodné podmínky k jejich sportovní činnosti, od rekreační až po vrcholovou
úroveň.

Cílem projektu filmové režisérky a scénáristky Lenky Wimmerové je
vytvořit zde sérii filmových dílen Filmfárum pro děti ve věku od 5 do
18 let. Dílny pod heslem „ten, kdo tvoří, nezlobí“ rozvíjí u dětí tvůrčí přístup
ke světu. Děti se např. učí, jak natočit vlastní film. Pod vedením Lenky
Wimmerové také vznikají krátké dokumentární filmy mapující vývoj regionu
v letech padesátých či historii kláštera samotného. Své zkušenosti Lenka
věnuje také rozvoji vznikajícího Institutu krásných umění.
Lenka Wimmerová:
„Díky spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska vznikl nový produkt:
Filmfárum. Stalo se nedílnou součástí nabídky Vzdělávacího a kulturního
centra, které agentura buduje. Díky jeho úspěšnosti, zejména v rámci
výstavy Play, se daří šířit dobré jméno Broumovska i za hranice města,
a především o to nám šlo.“
Jan Školník – Agentura pro rozvoj Broumovska:
„Je fascinující mít na palubě skutečného profíka. Kromě svých projektů
nám Lenka otevírá oči tam, kde již nastoupila určitá provozní slepota.
Tím se otevírají nové výzvy a Broumovsko se posouvá. Co se již změnilo?
No, máme výborné Filmfárové dílny, které jsou v našem vzdělávacím mixu
velmi dobře přijímány, prezentujeme je na www.filmfarum.cz. Myslím, že
naše nabídka vzdělávacích programů je díky Filmfáru atraktivnější, a věříme,
že přispěje k etablování stále ještě vznikajícího Vzdělávacího
a kulturního centra Klášter Broumov.“
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Cílem projektu odborného konzultanta, překladatele, žurnalisty
a ultramaratonce Reného Kujana je rozšíření základny Spojenců sportovců
na vozíku. Jde o projekt, ve kterém profesionální nebo nebo rekreační
sportovci věnují organizaci drobnou částku za každý uběhnutý kilometr,
vstřelený gól nebo podobný sportovní úspěch.
René Kujan:
„Mám zase pocit, že dělám něco, co má smysl. A pořád se učím něco
nového. Co se již v neziskovce změnilo? Přístup k médiím a sebeprezentaci.
Stále více aktivních lidí o nás ví a stále více z nich nám pomáhá jako
Spojenci sportovců na vozíku. Mění se i forma Spojenectví a pohled
na Spojence i uvnitř organizace. Větší a širší mediální dosah, nárůst
aktivních a firemních Spojenců. Existují i celé sportovní a společenské
akce, které jsou věnovány podpoře Sportovního klubu vozíčkářů Praha
(např. Dny Kralup, Miřejovické půlení apod.).“
Bohuslav Hůlka – Sportovní klub vozíčkářů Praha:
„Renému se daří směrovat na náš projekt Spojenci sportovců na vozíku
pozornost sportující veřejnosti (zejména běžců) a také médií. René má
za sebou sérii přednášek, množství mediálních výstupů a také několik
desítek nově získaných Spojenců. Také se mu podařilo dokončit sólo
přeběh Islandu – z východu na západ, a tím uzavřít velký islandský triptych
– projekt na podporu Sportovního klubu vozíčkářů Praha.“
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Závěry z projektů,
které proběhly v roce 2013
(podpořené ve fiskálním roce
2012/2013):
Hana Hniličková,
Post Bellum
Post Bellum zaznamenává svědectví pamětníků významných událostí
20. století a zpřístupňuje je v digitálním archivu pametnaroda.cz
i prostřednictvím mobilní aplikace Paměť národa v mobilu. Vydává řadu
publikací, učebních pomůcek a organizuje vzdělávací projekty.
Cílem projektu advokátky Hany Hniličkové je výrazně rozšířit aktivity
Post Bellum, zejména zvětšit síť žáků sbírajících historická data v projektu
Příběhy našich sousedů a vybudovat Centrum Paměti národa umožňující
archivní, badatelskou, výstavní a vzdělávací činnost. Prostřednictvím
vyjednání spolupráce s krajskými úřady zamýšlí přinést síť žáků sbírajících
historická data v projektu Příběhy našich sousedů do dalších regionů.
Hana Hniličková:
„V POST BELLUM se nám podařilo výrazně navýšit vzdělávací aktivity,
a to zejména rozšířením projektu Příběhy našich sousedů pro žáky
nejvyšších ročníků základních škol. Do projektu se v roce 2014 zapojilo
244 dětí z Prahy, Plzně, Brna a Semil, které zachytily na 60 pamětnických
příběhů. Akce produkované v rámci projektu (slavnostní závěrečné
prezentace žákovských týmů a výstavy) navštívilo na 1000 návštěvníků.“
Mikuláš Kroupa – Post Bellum
„Hanka má fantastický dar "umění jednat". Je autentická, připravená
a přesvědčivá. Umí primátory, starosty, ředitele odborů, učitele i žáky
nadchnout a přenést na ně něco ze svého nefalšovaného nadšení. Projekt
Příběhy našich sousedů se pomalu, ale jistě dostává do všech regionů
v celé republice. O tom se nám dosud ani nezdálo. Je to skvělé! Zapojily
se stovky dětí, desítky učitelů z mnoha škol z mnoha měst. Učíme se o své
veřejně prospěšné službě přemýšlet jako o produktu, který má vysoké
kvality odborné i popularizační. Nejenže naše projekty skokově vyrostly,
ale veřejnost o ně projevuje mnohonásobně vyšší zájem. Svědčí o tom
třeba víc než dvojnásobná viditelnost naší práce v médiích i ve finančním
rozpočtu oproti předchozím rokům.“

Programy / kRok jinak
kRok jinak 2013/2014
Tereza Šimůnková & Hnutí Duha 7. Generace
František Řezáč & Cesta domů
Dalibor Jeleček & Bezbariérové divadlo Barka
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Pavla Stine & o.s. Náruč

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

Osamu Okamura & reSITE

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

David Kalika & Portus Praha

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

Markéta Sirotková & Asistence o.s.

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

Eva Karasová & Nadace Open Society
Foundation

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

Michal Dolejš & o.s. Green Doors

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

Tomáš Kandel & Junák –
svaz skautů a skautek ČR

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

Programy / Technologie pro společnost
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Grantový program Technologie pro společnost podporuje inovativní využití informačních
a komunikačních technologií a mobilních telefonů pro společensky prospěšné cíle
a zvýšení kvality života znevýhodněných skupin. V rámci programu pomáháme neziskovým
organizacím a sociálním podnikům validovat projektové záměry a následně nasazovat
inovativním způsobem informační a komunikační technologie pro zefektivnění jejich
činnosti a zvyšování dopadů. V roce 2013/14 byl podpořen vývoj dalších deseti mobilních
a internetových aplikací, celé řady konferencí a pokračovala podpora dlouhodobých
technologických projektů. Celkem bylo rozděleno 3 773 719,4 Kč.
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Laboratoř Nadace Vodafone je akcelerační program pro neziskovky a sociální podniky, které využívají technologie pro pozitivní
změny ve společnosti a mají ambici oslovit a získat řádově tisíce uživatelů. Tvůrci zajímavých společensky prospěšných nápadů
si mohou v Laboratoři ověřit, zda jsou jejich vize životaschopné a zda mají potenciál větších společenských dopadů. Laboratoř
pomáhá najít vhodné nastavení a ověřit zájem trhu, aby se projekty mohly stát finančně udržitelnými. Účast v Laboratoři
je vhodná pro projekty ve fázi projektového záměru, beta verzi nebo projekty, které mají nízký dopad a potřebují restart.
Součástí Laboratoře je i grant ve výši 75 000 Kč pro každý zúčastněný projekt. Realizátoři tří vybraných projektů se navíc v září
2014 zúčastnili výjezdu na konferenci SOCAP do San Francisca. V roce 2013/14 se Laboratoře zúčastnilo následujících devět projektů:

Blahomat, Ragtime, s.r.o.
Blahomat.cz

Rekola, o.s. Rekola,
rekola.cz

Blahomat je půjčovna iPadů pro dobrou věc, která vykupuje iPady
z druhé ruky a půjčuje je tam, kde mohou pomáhat: do institucí, škol,
speciálních škol, neziskových organizací, ale třeba i do rodin pečujících o děti s postižením. Od vypůjčitelů sbírá projekt zpětnou vazbu
a jejich negativní i pozitivní zkušenosti zveřejňuje na svém blogu.

Aplikace Rekola buduje systém sdílení recyklovaných kol bez použití
fixních stanic. Kola jsou uzamčená číselníkovými zámky na ulicích.
Uživatel si může kolo vypůjčit pomocí mobilní aplikace. V současné
době projekt funguje v Praze, plánuje se rozšíření do Olomouce, Brna
a dalších měst v ČR.

BlindShell, ČVUT
Blindshell.com

Senior Inspect, Clevertech, s.r.o.
Seniorinspect.cz

Výherce soutěže Nápad roku 2014 - Blindshell, je aplikace, která
zpřístupní zrakově postiženým uživatelům telefony s operačním
systémem Android. Rozhraní umožňuje provádět základní úkony
a pro pohyb v prostředí využívá především jednoduchých dotykových
gest. Jako zpětná vazba pro uživatele slouží hlasový syntetizér,
vibrační a zvuková odezva.

Senior Inspect je modulární mobilní systém dohledové péče pro
seniory, který snímá pohybovou aktivitu sledovaného seniora a je
schopen rozpoznat pád nebo dlouhodobou nečinnost. Určí jeho
polohu pomocí GPS a v případě potřeby kontaktuje rodinného
příslušníka nebo nonstop asistenční linku organizace Život 90.

Darujme, Sdružení Via
Darujme.cz

Um sem um tam, Um sem um tam, o.s.
umsemumtam.cz

Portál zpřístupňuje neziskovým organizacím i dárcům důvěryhodné,
komplexní a přehledné prostředí pro online dárcovství, v rámci
Laboratoře potom rozvíjí tzv. peer-to-peer fundraising.

Um sem um tam je internetový projekt, na kterém najdete nabídku
i poptávku po krátkodobých dobrovolnických příležitostech. Umožňuje
lidem z komerční sféry využít svých schopností pro jednorázovou
pomoc vybrané neziskové organizaci a naopak.

Levebee, Rozečti se, s.r.o.
Levebee.com

Vozejkmap, CZEPA o.s.
Vozejkmap.cz

Levebee je online aplikace pro podporu nápravy čtení při dyslexii.
Program vychází z osvědčených metodických postupů obohacených
o moderní přístupy. Tato online aplikace počítá se všemi rolemi (žák,
pedagog, rodič) v systému a umožňuje vzájemné interakce tak,
aby čtení a práce s textem byli pro žáka zábavnější, efektivnější
a ve výsledku i kvalitnější.

Mobilní aplikace Vozejkmap nabízí informace o bezbariérových
místech v celé ČR formou mapy, navigace a komentářů. Data
zadávají a ověřují samotní vozíčkáři. Aplikace získala ocenění
Nejlepší internetový projekt 2013 v soutěži Fóra dárců „Být vidět“
a 2. místo v soutěži Fondu Otakara Motejla „Společně otevíráme data“.

Museums CZ, M77, o.s.

MuzeumsCZ je prototypem interaktivní aplikace, která umožňuje
uživatelům získat více zajímavých informací o muzejních sbírkách,
otestovat své znalosti a sdílet kulturní zážitek. Aplikace má ambici
být rozcestníkem interaktivní nabídky prohlídek muzeí a galerií.

výroční zpráva nadace vodafone 2013/14
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Mobilní aplikace
Od dubna 2012 do března 2013 byl podpořen vývoj celkem deseti aplikací. Níže uvádíme aplikace, které byly v době vydání výroční zprávy
uvedeny na trh.

Blind Shell, ČVUT
blindshell.com
Nad rámec Laboratoře (viz výše) jsme podpořili rozjezd univerzitního
projektu aplikace pro OS Android BlindShell. Ten obsahuje aplikace
se zpětnou vibrační a zvukovou odezvou pro volání, SMS, správu
kontaktů, informace o stavu telefonu a nastavení prostředí. Výjimečná
je také svojí snadno použitelnou vestavěnou klávesnicí pro psaní čísel
nebo textů.

Darujme.cz, Sdružení Via
darujme.cz
Dalším rokem pokračovala podpora dlouhodobého partnerského
projektu, který zpřístupňuje neziskovým organizacím i dárcům
důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro moderní formy
dárcovství. Jeho cílem je posilovat tato propojení prostřednictvím
nových technologií. Snaží se dárcům nabízet snadný způsob podpory
“jejich” neziskové organizace. Neziskovkám zase zprostředkovává
nástroje i znalosti potřebné k tomu, aby byly vidět i slyšet.

Jazyky bez bariér, Adys, o.s.
Pro projekt Jazyky bez bariér byly vytvořeny mobilní aplikace
pro OS Android a iOS, které pomáhají malým i velkým dislektikům
při výuce angličtiny a dalších jazyků. V rámci projektu, dokončeného
v uplynulém roce, byla vytvořena online aplikace a aplikace
pro mobilní telefony a tablety.

Povodňová pomoc,
Junák - svaz skautů a skautek ČR
povodnovapomoc.cz
Portál, jehož cílem bylo zprostředkovat kontakt mezi lidmi, které
postihly povodně a dobrovolníky, kteří mají zájem pomoci. Během
povodní v roce 2013 tak bylo vyřešeno 155 poptávek a zaregistrovalo
se 1277 dobrovolníků.

Rekola, o.s. Rekola
rekola.cz

Disway je to pravé místo pro cestující se zdravotním postižením.
Beta verze sociální sítě DISWAY umožňuje lidem s postižením sdílet
zkušenosti z cestování s ostatními lidmi se stejným postižením.

Nad rámec Laboratoře (viz výše) jsme podpořili rozjezd projektu
komunitního sdílení kol za využití mobilních technologií. Aplikace
Rekola buduje systém sdílení recyklovaných kol bez použití fixních
stanic. Kola jsou uzamčená číselníkovými zámky na ulicích. Uživatel si
může kolo vypůjčit pomocí mobilní aplikace. V současné době projekt
funguje v Praze, Brně, Olomouci, Pardubicích a Hradci Králové. plánuje
se rozšíření do Olomouce, Brna a dalších měst v ČR.

EDA PLAY, Raná péče Eda, o.s.

Voxkom, Petit, o.s.

Aplikace EDA PLAY pro iPAD, dokončená v uplynulém roce, pomáhá
dětem se zrakovými vadami trénovat zrak a dětem s motorickými
vadami trénovat jemnou motoriku. Aplikace je navržena tak, aby
interaktivní hrou motivovala dítě ke sledování děje na displeji tabletu
a k plnění úkolů. Vizuální i zvukové zpracování aplikace podporují
koordinaci ruky a oka, pohybu.

VOX komunikátor, je mobilní aplikace pro iOS, která umožňuje
komunikaci nemluvícím lidem. Aplikace obsahuje bezmála 800 slov
rozčleněných do 24 kategorií. Všechna slova lze zobrazit ve třech
grafických podobách (symboly, piktogramy, fotografie), v různé
velikosti i počtu obrázků (1, 4, 6, 12). Aplikace se vyznačuje širokou
škálou možností ovládání včetně přístupu přes externí spínače.

DISWAY, blue.point Solutions, s.r.o.
disway.org

Hearing Aid, Quanti, s.r.o.
Hearing Aid je aplikace pro OS Android, která pomáhá lidem lépe
slyšet. Ve spolupráci s ČVUT byla vyvinuta aplikace kochleárního
implantátu, která umožňuje zesílit lidskou řeč a potlačit všechny
okolní (rušivé) zvuky. Stačí připojit sluchátka, přetáhnout posuvník
do požadované úrovně a můžete si opět vychutnávat čistý zvuk.
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Znakujte s námi, Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Mobilní aplikace Znakujte s námi podporuje komunikaci mezi rodiči a jejich malými dětmi se sluchovým postižením. Znakování ale rozšiřuje
možnosti komunikace také se slyšícími miminky.

Navigační centrum pro nevidomé, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
180 000 Kč
Pokračovala dlouhodobá podpora již funkčních a využívaných služeb navigačního centra pro nevidomé, které bylo vybudováno s podporou
Nadace Vodafone v minulých letech. Operátorky navigačního centra pomáhají nevidomým v prostorové orientaci ve známém i neznámém
prostředí za využití moderních technologií včetně GPS navigace a chytrých telefonů.

Konference, soutěže a výstavy
Nadace Vodafone podporuje aktivity, které rozšiřují a prohlubují debatu o využití pozitivních i negativních
společenských dopadů technologií. V uplynulém roce jsme podpořili akce v celkové hodnotě 976 995 Kč.

Postiženi normalitou, DOX
280 000 Kč
Největší DOX výstava roku nazvaná Postiženi normalitou, která
vznikla ve spolupráci s Jedličkovým ústavem a školami u příležitosti
100. výročí jejich založení, se snaží rozkrývat a problematizovat
pojmy normality a postižení tak, jak představy o nich ovlivňují život
každého z nás - limitují nás, nebo naopak zvýhodňují. Součástí
výstavy byl i debatní večer věnovaný tématu rozvoje a trendů
asistivních technologií v České republice.

Společně otevíráme data, OSF
142 000 Kč
Cílem soutěže Společně otevíráme data je přispět k rozvoji
a zkvalitnění služeb pro společnost. Prvního ročníku soutěže se
zúčastnilo 25 aplikací. Čtyři nabízejí služby pro handicapované,
osm aplikací je mobilních, sedmnáct nových a osm aktualizací
starších verzí. Šestnáct aplikací použilo otevřená data a devět svá
data zpřístupnilo jako otevřená. Jen konkrétní aplikace využívající
otevřená data mohou ukázat, jaký mají tyto údaje potenciál.

TEDx Brno, o.s.
180 000 Kč

TEDx Kroměříž, Inspiruj, o.s.

20 000 Kč
Nadace Vodafone dlouhodobě podporuje regionální konference
TEDx. Unikátní formát TEDx spojuje chytré, nápadité a komunikativní
lidi napříč oborovými škatulkami a dává jim možnost nahlížet
za hranice profesních světů, kde se obvykle pohybují. TEDx akce
obvykle pokrývají různorodá témata, která lze charakterizovat
klíčovými slovy jako tvořivost, společenství, otevřenost, odvaha,
vize, splnění snu.

INSPO 2013, BMI, o.s.
314 995 Kč
Technologické novinky určené pro lidi s tělesným, zrakovým,
sluchovým či kombinovaným postižením, pro dyslektiky i osoby
po mozkové mrtvici představila konference INSPO, kterou
15. března 2014 uspořádalo v Kongresovém centru BMI sdružení.
Převažovaly mezi nimi mobilní aplikace. Konferenci navštívilo
rekordních 367 účastníků a účinkujících, zaznělo na ní 30 přednášek
a v doprovodné výstavní části představilo svoje produkty a služby
23 vystavovatelů.

FORUM 2000, Nadace Forum 2000
40 000 Kč
V rámci konference FORUM 2000 v roce 2013 jsme podpořili panel
o takzvaných „social media revolutions“: Tahrir, Taksim, Sao Paolo:
A new generation of politics?

výroční zpráva nadace vodafone 2013/14
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Vpohybu je grantový program Nadace Vodafone ČR, jehož cílem je rozvíjet kreativitu, leadership
a komunikační dovednosti u mladých lidí, které jsou důležité pro jejich profesní uplatnění, a také podpořit
jejich angažovanost v lokálním dění. Program je určený pro neformální skupiny mladých lidí do 26 let
a nestátní neziskové organizace vedené mladými lidmi. V roce 2013/2014 bylo podpořeno 47 projektů.
Celkově byly projekty mladých Vpohybu podpořeny částkou 4 377 418 Kč.

CELOREPUBLIKOVÉ PROJEKTY

PRAHA

Nenech sebou zametat 2!, Skupina Tomáše
Botlíka a Barbory Sehnalové

TRAŤ GALERIÍ - Praha - Karlín - Viadukt,
CCEA, Centre for Central European
Architecture o.s.

150 000 Kč
Projekt zaměřený na neformální vzdělávání dětí a mládeže
v oblastech Úmluva o právech dítěte, šikana a kyberšikana formou
workshopů, do jejichž průběhu se aktivně v podobě diskusí, her,
workshopů aj. zapojili samotní účastníci.

Skautská vize,
Skautský institut A. B. Svojsíka
147 000 Kč
Cyklus diskusí s různými osobnostmi, které prošly skautingem.
Za rok existence proběhlo 15 debatních večerů a mezi hosty byli
např. Tomáš Hanák, Helena Illnerová nebo Osamu Okamura.
Setkání byla veřejná a krátké záznamy jsou publikované i na
www.youtube.com/skautskestoleti. Díky grantu Vpohybu se
v roce 2014 tyto diskuse rozšířili z Prahy do regionů.

100 houpaček pro krajinu,
Skupina Hany Syrové a Marka Kocáka
50 000 Kč
Projekt je iniciativou studentů zahradní a krajinné architektury
na Mendelově univerzitě v Lednici, která lidem nabízí možnost
navrhnout vhodné lokality ve volné přírodě k umístění dřevěných
houpaček. Na webu projektu vzniká i mapa a fotogalerie všech
houpaček inspirující lidi k výletům na zapomenutá krásná místa.
Tento projekt kromě grantové podpory Nadace Vodafone získal
i podporu veřejnosti na portálu hithit.com, kde vybral dalších
69 300 Kč.

245 000 Kč
Záměrem akce, která se konala v Praze od 19. do 21. 9. 2013, bylo
upozornit na potenciál Negrelliho viaduktu v Praze a ověřit možnosti,
jak jej začlenit do městského života. Pod oblouky viaduktu mohli
návštěvníci v průběhu prodlouženého víkendu zhlédnout 9 různých
výstav, zajít do knižní směnárny nebo na koncert, tanec, čtení,
přednášky, workshopy.

Kultura v kontejneru, Containall, o.s.
50 000 Kč
V sezonním kulturním centru postaveném z vyřazeného přepravního
kontejneru v Cihelné ulici na Malé Straně se podařilo uskutečnit
4 tematické bloky ve spolupráci s neziskovými organizacemi –
Kokoza, Ramus, In IUSTITIA, INEX SDA, sérii 5 antropologických
přednášek, výstavu divadla Continuo, několik hudebních večerů
s návštěvností až 600 lidí.

Workshopy v kontejneru, Containall, o.s.
53 000 Kč
Od června do září 2014 již druhým rokem ožilo kulturní centrum
v kontejneru v Cihelné ulici na Malé Straně. Program kulturního
centra byl každých 14 dní obohacen o sérii workshopů,
na kterých si Pražané mohli vyzkoušet vyrobit nábytek
z palet, kompostování, naučit se tančit swing, připravit kola
na letní sezonu a mnoho dalších aktivit.

NAD ČAROU, Proces role uměleckého
vzdělávání v současném výtvarném umění,
Inter-Art, o.s.
108 000 Kč
Multižánrový výstavní projekt navázal na Projekt POD ČAROU komentoval důvody jeho vzniku a myšlenkového poslání, shrnul jej
a završil. Cílem projektu je otevřít téma odrazu působení školy
na osobnost a tvorbu autora, vytvořit reflexi uměleckého vzdělávání
jako takového. Součástí projektu byly interaktivní workshopy,
diskuze, odborná publikace.
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Podnikavá škola, Jules a Jim, o.s.
107 500 Kč
Projekt podnikavá škola se zaměřuje na zavedení podnikatelských
kroužků na 2. stupeň ZŠ a nižší stupně víceletých gymnázií.
Specifickým cílem tohoto projektu bylo vytvořit systém vzniku
a fungování podnikatelských kroužků na školách a vytvořit
inovativní metodiku pro jejich úspěšný provoz.

Olympiáda lidských práv, Leges humanae
72 000 Kč
Roku 2013 se konal 2. ročník této prestižní soutěže v oblasti
prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí.
Realizační tým oslovil na 500 středních škol z celého území ČR,
ze kterých se školního kola soutěže zúčastnilo 1 779 studentů.
Do finálového kola postoupilo nejlepších 42 studentů, kteří měli
během dvou hodin napsat esej na vybrané téma. Nejlepší studenti
měli poté možnost své eseje a názory obhajovat v přímé diskuzi
s porotci soutěže.

Rescue Marathon 2013, Oblastní spolek
Českého červeného kříže Praha 1
36 000 Kč
Rescue Marathon je laické cvičení pro zdravotnické i nezdravotnické
týmy, na kterém si všichni zúčastnění (ať už organizátoři, zasahující
nebo figuranti) sáhnou na pomyslné dno – psychických i fyzických
možností. Cvičení se uskutečnilo ve dnech 26. – 29. 9. 2013
v rozsahu 36 hodin, kterých se zúčastnilo 60 zdravotníků z ČR a SR
a 52 figurantů. Během akce účastníci prošli evakuačním centrem
v povodňové situaci, 2 nočními modelovými situacemi – nehodou
při závodě in-line bruslařů, výbuchem v chemické laboratoři, atd.

Festival Pozdní sběr 2013, Pozdní sběr, o.s.
60 000 Kč
Dne 9. 11. 2013 se uskutečnil v prostorách pražského klubu Rock
Café jednodenní multižánrový festival s charitativním účelem. Dolní
sál klubu patřil výhradně hudební produkci, horní sál nejen hudbě,
ale i divadlu, čtení, dětskému publiku. Využit byl i prostor horního
foyer k utvoření ojedinělého „indoor“ tržiště s různými stánky. Sto
procent výtěžku ze vstupného, konkrétně 71 225 Kč, bylo věnováno
neziskové organizaci Rozlet pomáhající mladým lidem po odchodu
z dětského domova.

Festival Vyšehrátky 2013,
Studio Damúza, o.s.
100 000 Kč
Festival VyšeHrátky je kulturní loutkově divadelní program
pro širokou veřejnost. Ročník 2013 byl zaměřen na téma Národního
obrození. Největší úspěch mezi dětmi slavila například Kuchyně
Magdaleny Dobromily Rettigové, Divadlo Bouda nebo Mramorový
pomník. Festivaloví účastníci mohli navštívit výstavu Velké knihy
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o čůrání ilustrátora Jakuba Plachého i odpolední večerníčky
předčítané 15 slavnými tatínky. Festivalu se zúčastnilo
2 500 návštěvníků.

FILM TOUR PERIFERNÍ SNĚNÍ, Skupina Aleny
Stibralové a Hany Šilarové
96 900 Kč
Projekt Film tour Periferní snění byl realizován v podobě tří
venkovních projekcí absolventského filmu Aleny Stibralové
„Periferní snění“ ve třech dnech, od 10. do 12. 6. 2014, na třech
různých pražských sídlištích – Hůrce, Opatově a Ládví. Na každou
z akcí přišlo nejméně 50 zájemců. Projekce byla vždy zahájena
hudebním či hudebně tanečním představením některého z místních
umělců, po projekci následovala diskuze na téma „Život na místním
sídlišti“.

Zažít město jinak – Kobylisy,
Skupina Matěje Šacha a Kateřiny Pavlové
62 290 Kč
Sousedské slavnosti Zažít město jinak – Kobylisy, konající se dne
21. 9. 2013, byly projektem skupiny mladých lidí z okolí Kobylis.
Cílem jednodenní události byla změna využití prostoru parkoviště
na Kobyliském náměstí a jeho přeměna v opravdové náměstí s
podiem s vystoupeními nejrůznějších účinkujících, od mažoretek,
karatistů po divadelní improvizátory. Na 500 lidí, kteří akci zařadili
do svého diáře, mohlo ochutnat 25 doma upečených koláčů
a dortů, vyměnit si přes 250 knih a 55 kusů oblečení. Na tzv.
Uličnické zdi mohli obyvatelé psát nápady, jak zlepšit veřejný
prostor v této části Prahy.

Social Impact Award 2014,
Hub Innovation spolek
301 945 Kč
Mezinárodní soutěž pro studenty, kteří chtějí řešit společenské
a enviromentální problémy ve svém okolí udržitelnou, inovativní
a kreativní cestou prostřednictvím společensky prospěšného
podnikání. Mezi vítězi předešlých ročníků byly například Pragulic
a jejich prohlídky Prahy komentované bezdomovci, nebo
Anthropictures nabízející nezávislé antropologické výzkumy.
Díky podpoře Nadace Vodafone mohla SIA organizovat v roce 2013
přípravné workshopy i v regionech.

Junior Internet 2014, Junior Internet
180 500 Kč
Projekt oslovuje talentované studenty do 19 let, kteří se zajímají
o informační technologie a internet. Soutěž má ambici být
odrazovým můstkem pro získávání nových zkušeností s webem
a technologiemi, ale i nových kontaktů a motivace pro další práci
na svých nápadech. Kromě samotné soutěže, nabízí projekt
i celoroční podporu a vzdělávání pro mladé lidi, kteří se mohou
hlásit do tematických workshopů.
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Jules jednou jeden Verne, Skupina Václava
Blumentrita a Františka Týmala
60 000 Kč
Od února do června 2014 se připravovalo uvedení populárně-naučného divadelního představení „Jules jednou jeden Verne“, které
zábavnou formou seznamovalo diváky s nejrůznějšími fyzikálními
jevy. Tato multimediální inscenace se inspirovala fikčními světy
proslulého autora vědecko-fantastické literatury a hrála si se
známými motivy, které se v nich objevují. „V rámci projektu hodláme
představení zahrát studentům tří partnerských středních škol
a gymnázií v Praze a tento zážitek navíc rozšířit i o krátký workshop,
během kterého umožníme obecenstvu nahlédnout do zákulisí
našeho představení a podrobně popsat principy, na kterých všechny
použité triky a efekty fungují,“ plánoval pořadatel Václav Blumentrit.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Klapka 2014, KlaXon, o.s.
80 000 Kč
Sedmý ročník soutěžní přehlídky amatérských filmů s hlasováním
o nejlepší snímky proběhl v kladenském kině Hutník v sobotu
1. 3. 2014. Coby čestný host přijal pozvání režisér Petr Soukup, který
si diváky získal během neotřelé a vtipné diskuze. Na festivalu byly
prezentovány snímky 69 amatérských filmařů, studentů filmových
škol nejen z Česka, ale i Slovenska a Polska. Festival byl doprovázen
soutěžní fotografickou výstavou 32 autorů z celé ČR v různých
věkových kategoriích (od studentů základních škol po seniory)
na zadaná témata – stopy socialismu, závislosti 21. století,
kladenská perspektiva, proměny.

OneBlood,
Skupina Lucie Šimáškové a Marie Hamplové

Workshop Srbsko 2013,
Skupina Zuzany Kučerové a Jany Kusbachové

50 000 Kč
One Blood je projekt, který prostřednictvím dokumentu, fotografie,
výstav, představení a diskusí spojuje českou i zahraniční „street
culture“. Na akci One Blood Night proběhla vernisáž výstavy One
Blood fotografky a dokumentaristky Jarmily Štukové ve spolupráci
s designérem Lumírem Kajnarem, dále výstava výtvarníka Jana
Mika reflektující cestu do Iránu. Uskutečnila se také premiéra
dvou dokumentů z Kambodži a Iráku od tvůrců Andreje a Jarmily
Štukových. Diváci dále mohli zhlédnout exhibiční zápas
kambodžské boxerky Tharoth s českou tutorkou Evou Liškovou,
exhibiční představení para-boxerů a nové představení fyzického
divadla Teatro Novogo Fronta. Samotnou akci navštívilo přes
200 diváků.

38 800 Kč
Účastníky dobrovolnické akce konající se v termínu 11. 9. – 15. 9.
2013 v malé vesnici nedaleko lomu Amerika byli studenti
architektury rozdělení do několika tvůrčích týmů, které pracovaly
pod vedením odborníků, dále obyvatelé obce Srbsko, kteří měli
prostor pro vytipování několika lokalit v obci vhodných pro další
rozvoj. Setkání dalo vzniknout několika projektům – molu na řece
Berounce coby památníku povodní, udírně, posilovně, houpačce
na lávce u řeky, prolézačce pro děti.

Hlasy země – projekt komunitního
setkávání seniorů a mladých lidí,
Skupina Sebastiána Vícha a Jana Čtvrtníka
141 400 Kč
Obsahem inscenačního projektu Hlasy země byla tvorba nového
představení inspirovaného skutečnými osudy vybraných seniorů
ve věku od 65 do 75 let, 4 babiček a 1 dědečka, kteří jej vytvořili
ve spolupráci se svými vnoučaty ve věku od 6 do 10 let a s mladými
tvůrci současného divadla. S výslednou inscenací se podařilo
uskutečnit 5 komunitních setkání seniorů v Praze, jedno v ZUŠ
Na Popelce, 4 ve Studiu Alta, z nichž každé navštívilo na 220 diváků.

PLZEŇSKÝ KRAJ
„Čím chci být“ – seminář pro volbu
povolání, Knoflík, sdružení pro mimoškolní
vzdělávání mládeže
100 000 Kč
Cílem tohoto semináře pro žáky 8. a 9. tříd bylo nejen zamyšlení se
nad volbou svého budoucího povolání, ale také zhodnocení
vlastních schopností, vlastností a jiných klíčových kompetencí,
které mohou být pro jeho výběr určující. Jednalo se o dvoudenní
nebo třídenní pobyty školních tříd, které probíhaly mimo školu
v objektech s dostatečným zázemím.

Festival VE STŘEDU, Skupina Kristýny
Koblasové a Františka Feketeho
67 979 Kč
VESTŘEDU byl festival současného výtvarného umění v Plzni.
Jak už název napovídá, hlavním akčním dnem festivalu byla středa.
Spojení slov ale také symbolizuje snahu fyzického přiblížení
studentů z Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara na Borech
směrem do centra města. Cílem bylo překlenout propast mezi
laickou veřejností a současným uměním.
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JIHOČESKÝ KRAJ
Festival Zlatá koruna,
Skupina Barbory Pangrácové a Petra Šmída
100 200 Kč
V jihočeském kraji se v červenci 2014 uskutečnil Festival Zlatá
koruna. Divadelní festival měl přiblížit lidem stejnojmenný klášter
a zároveň přinést další kulturní zážitky do regionu při toku Vltavy.
Šlo o sekvenci pěti komediálních autorských inscenací od pěti
mladých režisérů, studentů DAMU. Hrálo se vždy od čtvrtka
do soboty po celý červenec na zahradě kláštera. Páté představení
proběhlo poslední červencový víkend ve sklepení i na zahradě
kláštera a do děje aktivně zapojilo také diváky.

KARLOVARSKÝ KRAJ
Film Sokolov 2013, Skupina Jany
Ecksteinové a Barbory Benešovské
52 000 Kč
Studentský dobrovolnický projekt se konal ve dnech 18. – 20. 10.
2013. Již 13. ročník přinesl dramaturgii věnovanou tématu Kopie
- přehlídku nekomerčních filmů doprovázely již tradičně výstavy,
workshopy, přednášky, koncerty, nechyběl samozřejmě ani
závěrečný nedělní výlet do okolí Sokolova. Přidanou hodnotou
tohoto ročníku bylo MEME Café nabízející prostor pro přednášky
a diskuse zaměřující se na problematiku internetové komunikace,
konkrétně fenoménu memů.

ÚSTECKÝ KRAJ
Výstavní program galerie Buňka,
ProKompot o.s
17 800 Kč
Galerie Buňka je výstavní prostor na Střekovském nábřeží. Vychází
z konceptu Buňky, kterou založila Tereza Záchová před dvěma lety
na půdě PF UJEP, tedy ze střetávání lidí s uměním ve veřejném
prostoru a z principu částečného vstupu návštěvníka do prostoru
venkovní galerie. Architektonická dispozice Buňky byla vytvořená
studenty FA TU v Liberci.

Go Caching!, FidoDido, o.s.
65 000 Kč
Projekt zapojil děti a mládež, a to ze sociálně vyloučených lokalit
v Bílině a Ústí nad Labem a z dětských domovů Severní Terasa,
Mašťov a Vysoká Pec u Jirkova. Nabídl program, který využíval
nejnovější techniku jako GPS a internet v podobě populární hry
geocaching, a zároveň ukázal dětem z ohrožených skupin,
jak lze trávit volný čas v přírodě.
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Muzikál „Elixír dobra a zla“,
Skupina Václava Nováka a Zuzany Ulrichové
67 700 Kč
Muzikál Elixír dobra a zla vznikl z iniciativy bývalého žáka Gymnázia
a SOŠ, dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, p.o., nyní studenta ÚJEP PF
Václava Nováka. Na realizaci představení došlo k propojení
studentů Gymnázia a SOŠ, dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, p.o.,
a žáků Základní speciální školy Severní Terasa Ústí nad Labem se
středně těžkou mentální retardací. V období leden až březen
2014 probíhaly zkoušky představení, od dubna 2014 jednotlivá
představení.

LIBERECKÝ KRAJ
Seš-lost?,
Skupina Elišky Lhotské a Ondřeje Viceny
54 400 Kč
V termínu 6. 6. – 8. 6. 2014 se v Železném Brodě uskutečnil
umělecký festival Seš-lost? na téma Absolvent versus realita.
V prostorách kina, bývalé Šroubárny a squatu byla pro návštěvníky
připravena Pecha Kucha Night, Design Market, urban art, videomapping, několik autorských výstav, přednášek, promítání filmů.
V sobotu i v neděli proběhla na náplavce společná snídaně
za hudebního doprovodu.

PARDUBICKÝ KRAJ
Příběh kaple, Spolek archaických
nadšenců, o.s.
50 000 Kč
Na obnově historické kaple, zvané Schlesingerova, u obce Sebranice
realizované Spolkem archaických nadšenců, se aktivně podílelo asi
450 dobrovolníků a obyvatel okolních obcí, mnozí darovali materiál
nebo různé práce. Prostřednictvím vlastní manuální práce při stavbě
kaple a úpravě okolí si lidé znovu vytvářeli vztah nejen k místu
a stavbě samotné, ale i k místní krajině vůbec.

Programy / V pohybu
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Ateliér Kokpit, Ateliér Kokpit, o.s.
120 000 Kč
Místo původně zamýšlené záchrany a rekonstrukce historického
ateliéru v centru Hradce Králové na Průmyslové č.p.726, nakonec
vznikly otevřené ateliéry na Karlově třídě č.p.493 jako prostor pro
přátelská setkávání kulturně interesované veřejnosti, který
obyvatelé města i jeho okolí zcela postrádali.

KRAJ VYSOČINA
Referendum Jihlava,
Skupina Matěje Mana a Matěje Ferdy
58 000 Kč
Organizátorům se povedlo nashromáždit téměř 500 podpisů
občanů pro vyhlášení prvního veřejného referenda o budoucnosti
nakládání s odpady v Jihlavě.

FabrFest 2014,
Divadelní soubor Ampulka, o.s.
71 917 Kč
FabrFest 2014 je kulturní festival v nekulturním prostředí. Amatérský
Divadelní Soubor Ampulka, o. s., který festival pořádá, pozval
regionální ochotnické a neprofesionální divadelní soubory, kapely
i další umělce, a především třebíčskou veřejnost do prostor výrobních
hal opuštěné fabriky UNIPLET. Továrna svého času zaměstnávala
tisíce Třebíčanů, a má tak nezapomenutelné místo v historii i srdcích
obyvatel města. Festival se konal ve dnech 26. - 27. září 2014.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
ENTER FREE CINEMA 2013, Skupina Jiřího
Forejta a Alexandry Lipovské
63 400 Kč
Ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2013 proběhl na filmovém festivalu Ostrava
Kamera Oko filmový workshop Enter Free Cinema Ostrava 2013,
který mladým lidem umožnil nahlédnout do světa filmového
a fotografického řemesla. Proběhly celkem 3 filmové dílny,
1 fotografická, 1 animační a 3 hrané dílny – v průběhu jejich konání
si mohli za pomoci odborného lektora kluci a holky ve věku
14 – 18 let z ostravských středních škol a romské děti ve věku
8 – 12 let z ostravských komunitních center natočit svůj vlastní
malý hraný a animovaný film, vytvořit své vlastní fotografie.
Společně s lektory zasáhl projekt více než 35 lidí.
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Připoj se!,
Skupina Jany Skulinové a Kateřiny Šebestové
31 000 Kč
V rámci projektu „Připoj se!“, který probíhal v období říjen 2013 –
květen 2014, se uskutečnilo vždy druhou středu v měsíci 8 business
snídaní, které měly účastníkům ukázat realitu podnikání a pomoci
podnikání nastartovat. Na každé snídani se sešlo kolem 20 zájemců.

Ponaszymu,
Skupina Ondřeje Stroky a Lenky Kajfoszové
50 000 Kč
Ponaszymu je dialekt, kterým se mluví v Těšínském Slezsku.
Protože neexistuje žádná písemná podoba tohoto jazyka, rozhodl
se tým skládající se ze studentů gymnázia nasbírat příběhy a poezii
v Ponaszymu na české straně Těšínského Slezska. Podařilo se
vytvořit unikátní sbírku nabízející překlad původních děl v češtině,
polštině a angličtině, její náklad v tisku vyšplhal k počtu 1 000 kusů.
Součástí projektu bylo uskutečnění několika veřejných čtení
a návštěv základních škol v kraji. Také se podařilo vytvořit vlastní
web, který navštívilo již přes 5 000 zájemců.

Malovaná Ostrava, Kreativní, o.s.
100 000 Kč
Projekt Malovaná Ostrava se pokusil z kdysi černé Ostravy
prostřednictvím oživení veřejného prostoru vytvořit město
malované prostřednictvím maleb slavných rodáků a lidí působících
v Ostravě, ale i výjevů z historie města nebo jeho průmyslu.
Projekt nakonec od realizace odstoupil.

University Band Contest soutěž studentských kapel,
Stavovská unie studentů Ostrava
50 000 Kč
První ročník hudební soutěže mezi 9 největšími univerzitami
v republice. Za nápadem a realizací stojí studenti z Ostravy,
kde se již podobné hudební klání mezi ostravskými univerzitami
uskutečnilo. Díky grantu Vpohybu se do projektu kromě Ostravy
zapojily i univerzity v Praze, Brně, Mladé Boleslavi, Liberci, Plzni,
Zlíně, Olomouci a v Českých Budějovicích. Každá univerzita nejdříve
v několika kolech vybrala umělce zastupujícího svou školu a město.
Výherce celonárodní přehlídky, která se uskutečnila v Praze, získal
možnost koncertovat v dalším roce na největších studentských
akcích ve všech zúčastněných městech. Celá soutěž proběhla na
jaře 2014 a skončila galakoncertem v Praze.
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Herzlich Willkommen!, Skupina Veroniky
Pražanové a Jitky Rufferové
48 000 Kč
V termínu 11. – 12. 3. 2013 se v Ostravě na Masarykově náměstí
představil putovní stánek Herzlich Willkommen! V jeho útrobách se
návštěvník mohl setkat s reprezentanty šesti kulturních menšin
nejvíce zastoupených v zemích střední Evropy, s Polákem,
Vietnamcem, Turkem, Bulharem, a jelikož se jednalo o projekt
česko-německý, který se po Ostravě představil v květnu v Berlíně,
tak i s Čechem a Němcem. Průchodem tohoto objektu účastník
získával přímou zkušenost a osobní kontakt s lidmi, ke kterým by
jinak jen zřídka našel cestu.

OLOMOUCKÝ KRAJ
Možnosti energie, Divadlo Konvikt o.s.
100 000 Kč
Projekt Možnosti energie si kladl za cíl přiblížit lidem alternativní
způsoby využívání a získávání energie. V prostorách komunitní
zahrady Zahrada, kterou organizátoři začali provozovat v květnu
2013, vznikly informační panely a výukové nástroje, které ukázaly,
jakým způsobem lze s trochou vlastní iniciativy ,,udržitelněji“
přistupovat ke svému okolí.

Kreativní rána, MuseYou, o.s.
55 000 Kč
Kreativní rána vytvořila v Brně inspirativní prostředí, ve kterém
bylo možné si u kávy a občerstvení zdarma vyslechnout zajímavé
přednášky, a začít svůj den plný nápadů a idejí.

FairPlay 2014, Skupina Romana Dobusche
a Anny Janoštíkové
54 500 Kč
Pro širokou veřejnost a mládež byla v sobotu 14. června 2014
připravena rozsáhlá nabídka celodenních netradičních workshopů
k vyzkoušení zdarma. K dispozici byli návštěvníkům zkušení lektoři
u všech disciplín.

Roma Youth Radio,
Skupina Nicol Stankové a Ivany Rybanské
43 261 Kč
Dejte jim mixpult a mikrofony a uslyšíte, co dokážou! Projekt Roma
Youth Radio umožnil teenagerům z oblasti takzvaného brněnského
„Bronxu“, aby se naučili, jak dělat rádio – a také mohli vysílat alespoň
pro své vrstevníky.

Rozvoj bikeparku Zubří, Skupina Tomáše
Kondělky a Damjana Siriškyho

Kabinet nezávislého filmu 2013, Skupiny
Kristýny Veselé a Michala Sikory

70 000 Kč
Na pozemku, který je v dlouhodobém pronájmu oddílem
Alternativních Sportů, bylo vybudováno zázemí vhodné mimo
jiné i pro přenocování sportovců a pořádání workshopů. Byly
provedeny terénní úpravy, které zajistily vylepšení a odvodnění
překážek. Dále byla vybudována mobilní překážka, která je
využívána pro prezentaci sportu jako takového.

64 500 Kč
Již 3. ročník Kabinetu nezávislého filmu 2013 určeného mladým
filmovým umělcům se konal v období 25. 9. – 5. 11. 2013 vždy
každou středu. První čtyři večery byly tematické – Dokumentární
portrét, Drama, Černobílý film, Happyend, pátý večer byl večerem
finálovým, tzv. Grande Finale. Večery se skládaly z promítání filmů
a následné diskuze s jejich tvůrci, čestnými hosty a diváky.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Nebezpečí klidu, Skupina Barbory Pokorné
a Anety Ruttenbacherové

divadelníBAF!, divadlo poPUD, o.s.
70 000 Kč
Čtyřdenní festival amatérského divadla divadelníBAF! se konal
ve dnech 21. až 24. 11. 2013 v prostorách brněnského Kabinetu
Múz, Café Paradigma a SVČ Lužánky. Akce se zúčastnilo
13 divadelních souborů, které realizovaly celkem 14 představení.
Byly mezi nimi i 3 spolky ze zahraničí. V průběhu festivalu se
uskutečnily divadelní workshopy určené jak divadelníkům,
tak i divákům.
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90 000 Kč
Unikátní studentský film, který kombinuje klasické herectví
s loutkoherectvím. Loutky využili tvůrci jako metaforu manipulace.
Hlavní hrdinka sleduje rodiče svázané konvencí a stereotypem
a snaží se najít svou vlastní cestu. Film byl natáčen v létě 2014
a účast všech herců byla dobrovolná.

18

Programy / Blesková pomoc

Cílem programu je humanitární pomoc v případech závažných katastrof doma i ve světě
a motivace zákazníků Vodafone k větší solidaritě tím, že Nadace Vodafone ve vybraných
případech každou dárcovskou SMS zaslanou ze sítě Vodafone zdvojnásobuje. Vedle toho
poskytujeme v jednotlivých případech jednorázové granty našemu dlouhodobému
humanitárnímu partnerovi společnosti Člověk v tísni. V uplynulém roce jsme na humanitární
účely v rámci Bleskové pomoci uvolnili 3 136 170 Kč.

Fotky zdroj Člověk v tísni
POVODNĚ
Na začátku června 2013 zasáhly Česko ničivé povodně, které si vyžádaly deset obětí a napáchaly škody za miliardy korun.
Nadace Vodafone zareagovala uvolněním 500 000 korun na sbírku společnosti Člověk v tísni a zdvojením dárcovských SMS.

POVODNĚ ČR

ZDVOJENÍ DMS

POČET DMS

Člověk v tísni

210 390 Kč

7 013

ADRA

286 560 Kč

9 552

Diakonie

69 360 Kč

2 312

Charita Litoměřice

80 940 Kč

2 698

Český červený kříž

93 540 Kč

3 118
8 965

Český rozhlas - sbírka

268 950 Kč

Člověk v tísni
- humanitární grant

500 000 Kč

Celkem

1 509 740 Kč

33 658

FILIPÍNY
Přes centrální část Filipín se v listopadu 2013 přehnal tajfun Haiyan, který si podle místních úřadů vyžádal nejméně 6 200 obětí
a 4 miliony lidí zanechal bez střechy nad hlavou. Haiyan byl podle odborníků nejsilnějším tajfunem, který kdy zasáhl pevninu.
Nadace Vodafone zareagovala uvolněním 500 000 korun na sbírku společnosti Člověk v tísni, výzvou zákazníkům Vodafonu a zdvojením
jejich dárcovských SMS.

FILIPÍNY
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ZDVOJENÍ DMS

POČET DMS

Člověk v tísni

692 610 Kč

23 087

ADRA

61 710 Kč

2 057

Diakonie

56 700 Kč

1 890

Magna Děti v tísni

1 260 Kč

42
421

Lékaři bez hranic

12 630 Kč

Člověk v tísni
- humanitární grant

500 000 Kč

Celkem

1 324 910 Kč

27 076

Programy / Blesková pomoc
UKRAJINA
V reakci na eskalaci konfliktu na Ukrajině jsme podpořili sbírku Člověka v tísni
na vyslání zdravotnického týmu na pomoc obětem násilí.
UKRAJINA

ZDVOJENÍ DMS

POČET DMS

Člověk v tísni

101 520 Kč

3 384

Člověk v tísni
- humanitární grant

200 000 Kč

Celkem

301 520 Kč

3 384

Programy / Ostatní
Zažít město jinak
190 000 Kč
Auto*mat
Pátým rokem se Nadace Vodafone stala hlavním partnerem pouličního festivalu
Zažít město jinak. Osmý ročník festivalu se uskutečnil v sobotu 21. září 2012. V roce
2012 se do něj zapojilo 12 městských částí a 39 sousedských slavností se zúčastnilo
20 000 lidí. Slavnost vznikla s cílem prosadit udržitelnější, kvalitnější a klidnější život
ve městě, a to zejména prostřednictvím aktivního zapojení veřejnosti. Na základě
zájmu místních občanů se akce v posledních letech rozrostla po celé Praze a poprvé
se uskutečnila i v Ostravě a Olomouci.

Nábřeží žije
100 000 Kč
Auto*mat
Pět kulturních sobot od 14. září proměnilo dopravou přetížené Smetanovo nábřeží
k nepoznání. Projekt „Nábřeží žije!“ financovali individuální dárci formou crowdfundingového projektu HitHit, Nadace Vodafone grantem cílovou částku zdvojila. Bohatého
kulturního programu a veřejných debat, které pomohla zorganizovat více než stovka
partnerských organizací, se zúčastnilo téměř 58 000 lidí. Pevně doufáme, že všechny
pozitivní aspekty akcí Nábřeží žije povedou k otevřené diskuzi a trvalému zlepšení
podmínek pro život v centru Prahy.
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Zapojení zaměstnanců
Vodafone Czech Republic a.s.

20

Dary zaměstnanců

Zaměstnanci Vodafonu často sáhnou do vlastní kapsy, aby podpořili dobrou věc. Pokud se tak děje, Nadace Vodafone jejich
příspěvky zdvojnásobuje. Od dubna 2013 do března 2014 přispěli zaměstnanci vlastními prostředky na různé účely 236 136,5 Kč.

Fond dobrovolník

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a.s., kteří ve volném čase dobrovolničí, mají možnost žádat o příspěvek do výše až 50 000 Kč
pro organizaci, v níž pravidelně pomáhají. V roce 2013 - 2014 bylo díky Fondu dobrovolník podpořeno 14 projektů celkovou
částkou 569 000 Kč.

Přemek Filip, Region Pošembeří, o.p.s.
50 000 Kč
Přemek pomáhal s organizací 2 akcí, poté společně vymysleli
projekt pracovních listů pro 2. stupeň základních škol, které přiblíží
dětem slovanská hradiště. Peníze z Fondu byly použity na vypracování
těchto listů, od zpracování historických zdrojů, ilustrací a grafiky,
po tisk a propagaci listů mezi učiteli.

Kačka Husová, Přátelé Podkozí, o.s.
32 000 Kč
Kačka je jednou ze zakladatelů sdružení a týdně pro něj dobrovolně
odpracuje 5 hodin. Podporu z Fondu dostala na organizaci
masopustu, instalaci laviček a na výsadbu jednořadé švestkové
aleje v Podkozí.

Alena Bartáková,
Mateřské centrum Břežánek
40 000 Kč
Když byla Alena na mateřské, vedla v MC Břežánek kroužek
Hravého učení. Po návratu do práce centru pomáhá s organizací
akcí jako Dětský den nebo Halloween. Díky podpoře z Fondu
mohla pro Dětský den 2013 zajistit nafukovací hrad, dětské divadlo
a lezeckou stěnu.

Zbyněk Ambrož, Komunitní centrum Kampa
20 000 Kč
Zbyněk v KC Kampa pomáhá při různých akcích a občas
i s drobnými opravami, velkými nákupy, či stěhováním. Podpora
z Fondu umožnila KC Kampa zorganizovat Den otevřených dveří,
zaplatit dětské divadlo, kapelu a zakoupit materiál, aby si všichni
návštěvníci mohli vyzkoušet kroužky, které centrum Kampa pořádá.

výroční zpráva nadace vodafone 2013/14

Miroslav Knechtl,
Klub rodičů a přátel KHDS, o.s.,
50 000 Kč
Mirek pomáhal při organizaci koncertu Královéhradeckého
dětského sboru u příležitosti 40. výročí jeho založení. Z Fondu
byl zaplacen pronájem prostor pro koncert, a tak mohl být výtěžek
ze vstupného místo nájmu věnován na letní tábor pro děti ze sboru.

Skupina zaměstnanců Vodafone,
Křižovatka.cz
100 000 Kč
Markéta Šípková, Veronika Horáková, Ilona Kučerová,
Petra Kubíková, Monika Mikulecká, Jana Bucherová, Anna
Morávková, Andrea Baudyšová tvoří skupinu dobrovolníků
z řad zaměstnanců Vodafone, kteří pro Křižovatka.cz pomáhají
organizovat vzdělávací a volnočasové aktivity a výletů se účastní
jako asistenti pro handicapované. Díky příspěvku z Fondu mohla
organizace zaplatit lektory PC kurzů pro klienty, internet a odměnu
organizátorce kulturních aktivit.

Patrik Sýkora, TJ Sokol Mšené-lázně
50 000 Kč
Patrik je členem Sokola od roku 1996. V roce 2012, když hrozilo,
že Sokol a tedy i sport v Mšených Lázních zanikne, se stal
i jednatelem výkonného výboru. Díky příspěvku z Fondu
dobrovolník zrekonstruovali v Mšených lázních sportovní halu:
vyměnili podlahu, zrekonstruovali sociální zařízení a sprchy
a vytvořili nové prostory pro stolní tenis.

Zapojení zaměstnanců
Vodafone Czech Republic a.s.
Tereza Ševčíková, Gaudia, o.p.s.,
20 000 Kč
Tereza s Gaudií spolupracuje již šest let. Ředitelce sdružení
poskytuje konzultace v oblasti strategického řízení, designu služeb
a produktového portfolia, personálního řízení, a sama také některé
kurzy dobrovolně vede. Z Fondu byl podpořen projekt Změna
chování násilných osob, konkrétně bylo zaplaceno 142 psychoterapeutických sezení násilníků a obětí s terapeutem, kterého by si jinak
těchto 35 lidí nemohlo dovolit.

Zbyněk Říha, PS Táborník
18 000 Kč
Zbyněk v oddílu PS Táborník i s každoročními letními tábory
pomáhá již od dětství. Díky podpoře z Fondu dobrovolník se
povedlo zaplatit obnovu stanových podsad a výrobu konstrukce
pro velký venkovní stan v táborové základně „Sluneční zátoka“,
kterou využívají oddíly z celé České republiky.

Martin Sakala, Legalize it, o.s.,
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Marie Černíčková, Nadační fond Českého
rozhlasu
50 000 Kč
Maruška pro Nadační fond Českého rozhlasu uspořádala
zaměstnaneckou sbírku, malovala prostory pobytového střediska
pro nevidomé, pomáhala s doprovody nevidomých zpěváků
na charitativní koncert Světlo pro Světlušku, nebo pomáhala
při organizaci Běhu pro Světlušku. V roce 2014 byly díky podpoře
z Fondu zakoupeny trička a čelovky do startovacího balíčku pro
účastníky třetího nočního Běhu pro Světlušku v pražské Stromovce.
Výtěžek ze vstupného tak mohl jít celý na aktivity pro nevidomé.

Barbora Mazáčová, Rubikon Centrum, o.s.,
19 000 Kč
Bára s Rubikonem spolupracuje od března 2011. Zejména pomáhala
organizaci nastavit dlouhodobé cíle a strategii vedoucí k transformaci
organizace. Z Fondu dobrovolník byl podpořen dvoudenní výjezd
klíčových zaměstnanců, který měl nadefinovat cíle nově rozrostlé
organizace.

50 000 Kč
Martin je členem sdružení a podílel se na organizaci všech ročníků
soutěže „Až na dno“. Ta je určena pro středoškolské studenty oboru
zdravotnický záchranář a testuje jejich záchranářské schopnosti
v terénu v náročných situacích. Podpora z Fondu byla využita
na ubytování a stravování realizačního týmu, naftu, ale například
i na zapůjčení vraku auta nebo zakoupení maskování, aby situace
vypadaly co nejrealističtěji.

Miroslav Čepický, Spolu dětem o.p.s.,
20 000 Kč
Mirek zorganizoval charitativní akci „Běh s batohem“ a aukci
běžeckých zážitků. Příspěvek z Fondu dobrovolník pokryl část
produkčních nákladů, např. toalety, ozvučení, značení trasy,
šatnu a skromný doprovodný program. Na prvním ročníku se
povedlo ze startovného, aukce a příspěvků sponzorů vybrat
122 000 Kč, co umožní zaplatit trénink dospělosti pro 122 dětí
opouštějících dětské domovy.

Jaroslav Burian, Purkrabka o.s.,
50 000 Kč
Jarda s Purkrabkou spolupracuje od října 2012 jako jeden z rodičů
dětí, které soukromou školu navštěvují. Organizaci radí a pomáhá
v oblasti financí a zajištění finanční stability, také se účastní akcí
propagujících školu. Příspěvek z Fondu dobrovolník pokryl nákup
vybavení druhé třídy ZŠ Purkrabka.
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PROGRAM

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY

Vpohybu

4 377 418,0 Kč

Rok jinak

6 736 291,0 Kč

Technologie

3 773 719,4 Kč

Fond Dobrovolník

569 000,0 Kč

Volné prostředky

758 496,0 Kč

Blesková pomoc

3 136 170,0 Kč

Poskytnuté příspěvky
celkem

19 351 095,16 Kč

Výrok auditora
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Finanční rozvaha
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Finanční zpráva
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DÁRCI
Vodafone Czech Republic, a.s.
Vodafone Group Foundation
Zaměstnanci společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.

PARTNEŘI
Český Rozhlas
Společnost Člověk v tísni
Deloitte Czech Republic

KONTAKTY
Nadace Vodafone Česká republika
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5
IČ 27442268
Tel: 776 971 677
E-mail: nadace@vodafone.cz
www.nadacevodafone.cz
www.rokjinak.cz
www.laboratornadacevodafone.cz
www.facebook.com/NadaceVodafone
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