
Finanční zpráva

Rozvaha ke dni 31. 3. 2009 v celých tisících Kč

Aktiva Stav k prvnímu
dni úč. období

Stav k poslednímu
dni úč. období

Dlouhodobý majetek celkem     0     0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem     0     0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí    11    11
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   −11   −11
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 

movitých věcí
  −11   −11

Krátkodobý majetek celkem 7 638 1 184
Pohledávky celkem   148     8
Poskytnuté provozní zálohy    48     8
Jiné pohledávky   100     0
Krátkodobý finanční majetek celkem 4 901   925
Pokladna    14    19
Účty v bankách 4 887   906
Jiná aktiva celkem 2 589   251
Náklady příštích období 2 589   251
Aktiva celkem 7 638 1 184

Pasiva Stav k prvnímu
dni úč. období

Stav k poslednímu
dni úč. období

Vlastní zdroje celkem 2 463    542
Jmění celkem   511    511
Vlastní jmění   511    511
Výsledek hospodaření celkem 1 952     31
Účet výsledku hospodaření     0 −1 921
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 184      0
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   768  1 952
Cizí zdroje 5 175    642
Krátkodobé závazky celkem 2 920    390
Dodavatelé    40     −8
Zaměstnanci    76     78
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. 

pojištění
   51     47

Ostatní přímé daně    17     15
Jiné závazky 2 688    250
Dohadné účty pasivní    48      8
Jiná pasiva celkem 2 252    252
Výdaje příštích období     0      2
Výnosy příštích období 2 252    250
Pasiva celkem 7 638  1 184

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 3. 2009 v celých tisících Kč

Náklady  tis. Kč
Spotřebované nákupy celkem      9
Spotřeba materiálu      9
Služby celkem    542
Cestovné     29
Náklady na reprezentaci     16
Ostatní služby    497
Osobní náklady celkem  1 945
Mzdové náklady  1 438
Zákonné sociální pojištění    507
Ostatní náklady celkem     12
Kurzové ztráty      2
Jiné ostatní náklady     10
Odpisy celkem      0
Poskytnuté příspěvky celkem 19 426
Poskytnuté nadační příspěvky 19 426
Daň z příjmů celkem      0
Náklady celkem 21 934

Výnosy  tis. Kč
Ostatní výnosy celkem    104
Úroky    104
Přijaté příspěvky celkem 19 909
Přijaté příspěvky (dary) 19 909
Výnosy celkem 20 013
Výsledek hospodaření před zdaněním −1 921
Výsledek hospodaření po zdanění −1 921
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Pro zřizovatele Nadace Vodafone Česká republika

Se sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 
Identifikační číslo: 274 42 268 
Hlavní předmět podnikání: Podpora vzdělávacích, sociálních, 
kulturních a jiných činností pořádaných v ČR; Podpora 
aktivit směřujících k ochraně lidských práv; Podpora aktivit 
směřujících k ochraně životního prostředí v ČR

Zpráva o účetní závěrce
Na základě provedeného auditu jsme dne 25. září 2009 vydali k účetní závěrce, která je 
součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace Vodafone Česká republika, tj. rozvahu 
k 31. březnu 2009, výkaz zisku a ztráty a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu 
použitých významných účetních metod. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy 
odpovídá statutární orgán nadace. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést 
a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, 
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit 
a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit 
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom 
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace 
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů 
závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor 
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní 
závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli 
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých 
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové 
prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice 
Nadace Vodafone Česká republika k 31. březnu 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.“

Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost 
výroční zprávy je odpovědný statutární orgán nadace. Naším úkolem je vydat na základě 
provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor 
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené 
ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. 
Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku 
auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných 
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 25. září 2009

Auditorská společnost: Odpovědný auditor:

Deloitte Audit s. r. o.

Osvědčení č. 79

zastoupená:

Martin Tesař, pověřený zaměstnanec Martin Tesař, osvědčení č. 2030

Zhodnocení nákladového kritéria

Nadace vyplatila v roce 2008/9 nadační příspěvky ve výši 
19 426 tis. Kč.

Náklady na správu Nadace činily v roce 2008/9 2508 tis. Kč.

Náklady na správu nadace představovaly 12,91 % z celkové výše 
nadačních příspěvků.

Statutem dodržené pravidlo omezení nákladů na správu nadace 
ve výši 30 % částky vyplacených nadačních příspěvků bylo v roce 
2008/9 dodrženo.
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Úvodní slovo

Milí přátelé,

Další rok činnosti nadace je za námi, a proto bychom se s vámi 
rádi podělili o některé úspěchy, kterých se nám podařilo společ-
nými silami dosáhnout:

 — Rozšířili jsme portfolio inovativních technologických projektů. 
Díky projektu dohledové péče mohou nyní senioři se ztíže-
nou možností pohybu a orientace trávit dny bezpečně doma 
i v blízkém okolí, aniž by byli odkázáni na ústavní péči. Projekt 
věnující se simultánnímu přepisu mluvené řeči zase odstraní 
komunikační bariéru a umožní neslyšícím plnohodnotně par-
ticipovat na akcích realizovaných primárně pro slyšící část po-
pulace. Obě tyto služby jsou v ČR zcela nové a unikátní.

 — Do neziskových organizací jsme vyslali prvních 5 vítězů pro-
gramu Rok Jinak, kteří v průběhu roku 2009 uplatní své zna-
losti a schopnosti v neziskovém sektoru a snad i přispějí 
k větší míře porozumění, důvěry a synergie mezi komerční 
a neziskovou sférou.

 — Programem Blesková pomoc jsme reagovali na krizovou situ-
aci, která v českých neziskovkách nastala vlivem zpoždění do-
tací z evropských fondů. Skutečně pohotově jsme podpořili 
13 neziskových organizací a zajistili tak jejich klientům přístup 
ke službám, na které jsou zvyklí, v nezměněné kvalitě.

 — Nově jsme vyhlásili Zelený program, zaměřený na ekologické 
komunitní projekty.

 — Založili jsme tradici Dne nadace, kterého se zúčastnili realizá-
toři projektů, klienti mnoha nízkoprahových zařízení, zaměst-
nanci i zákazníci Vodafonu.

 — Veřejné uznání našich snah přinesla cena Fóra Dárců TOP Fi-
remní filantrop 2008 za počítačovou hru GhettOut, jejíž cílem 
je minimalizovat předsudky u veřejnosti a mladých lidí a přiblí-
žit život v sociálně odloučené lokalitě.

Chtěl bych proto poděkovat všem partnerům, spolupracovníkům 
a příznivcům nadace za jejich kreativní energii a významnou pod-
poru v průběhu celého roku.

Zdeněk Martinec 
Předseda Správní rady

Struktura Nadace

Nadace Vodafone je řízena šestičlennou správní radou.

Správní rada Nadace Vodafone Česká republika
Zdeněk Martinec – předseda (ředitel finančního plánování, 
vodafone ČR) 
Filip Hrubý – místopředseda (tiskový mluvčí, Vodafone ČR)
Monika Čížková (víceprezidentka pro značku a komunikaci, 
Vodafone ČR) 
Helena Ackermanová (nezávislá konzultantka)
Irena Bartošová (odborná referentka, Ministerstvo kultury, 
oddělení památkové péče) 
Daniel Hůle (předseda správní rady sdružení Čitakar het)

Kontrolor
Petr Novák – kontrolor, Vodafone ČR

Výkonný tým
Inga Kaškelyte – výkonná ředitelka do 31. 7. 2008
Robert Basch – výkonný ředitel od 1. 8. 2008
Michaela Slipčenková – koordinátorka

Programy

Vpoho
Vpoho je grantový program Nadace Vodafone ČR, jehož cílem je 
prevence negativních jevů a rizik spojených s dospíváním mla-
dých lidí. Program Vpoho se zaměřuje zejména na podporu níz-
koprahových klubů pro mládež, které dospívajícím nabízejí po-
mocnou ruku a bezpečný prostor pro seberealizaci a aktivní 
trávení volného času.

V rámci programu Vpoho podpořila od roku 2006 Nadace Vo-
dafone ČR nízkoprahové kluby v ČR celkovou částkou přes 
15,5 miliónů Kč. Partnerem programu Vpoho je Česká asociace 
streetwork. Tradičně v rámci programu Vpoho v roce 2008 pro-
běhla i osvětová kampaň, jejíž součástí byla podpora portálu 
www.streetwork.cz, benefiční koncertní Turné pro nízkoprahy 
a udělení výročních cen pro nízkoprahové kluby Časovaná bota.

Vpohybu
Vpohybu je grantový program Nadace Vodafone ČR, jehož cílem 
je rozvíjet kreativitu, leadership a komunikační dovednosti u mla-
dých lidí, důležité pro jejich samostatný život a budoucí zaměst-
nání, a pomocí komunikačních technologií vytvářet podmínky pro 
plnohodnotnější život znevýhodněných skupin. Program Vpohybu 
má dva hlavní strategické směry: Mladí lidé a komunita – určený 
pro neformální skupiny mladých lidí do 26 let a nestátní neziskové 
organizace pracující s dětmi a mládeží, a Komunikační technolo-
gie a znevýhodněné skupiny – určený pro neziskové organizace 
působící v oblasti vývoje inovačních technologických řešení či je-
jich aplikace v praxi.

Program byl zahájen v září 2006. Od té doby bylo podpořeno 166 
projektů celkovou částkou přes 27,5 milionů Kč.

Rok Jinak
„Rok jinak“ je novým inovačním programem Nadace Vodafone. 
Program nabízí lidem z komerční či státní sféry příležitost strá-
vit jeden rok prací pro neziskovou organizaci svého výběru a to za 
mzdové prostředky kryté z nadačního grantu. Program je jedineč-
nou šanci pro lidi, kteří chtějí měnit svět k lepšímu a zrealizovat 
svůj neziskový sen a také pro neziskové organizace, které tímto 
mohou budovat svoji kapacitu a využít cenné know-how. V roce 
2008 vyhlásila Nadace prvních 5 vítězů celonárodního výběro-
vého řízení, kteří v průběhu roku 2009 budou realizovat svoje ne-
ziskové projekty.

Blesková pomoc
„Blesková pomoc“ je mimořádným jednorázovým programem Na-
dace Vodafone ČR, který pohotově a flexibilně reaguje na akutní 
situaci velké části neziskových organizací, vzniklou v důsledku dis-
kontinuity programovacích období EU. Cíle programu: 1. Zmírnit 
negativní dopad nenávaznosti čerpání strukturálních fondů na so-
ciální služby, které jsou poskytovány NNO v oblastech působnosti 
nadace a tímto i na konkrétní životy konečných příjemců těchto 
služeb, 2. Zmírnit negativní dopad celé situace na stabilitu NNO.

V rámci programu bylo podpořeno celkem 13 NNO v celkové výši 
997 000 Kč.

Zelený program
Nový program zaměřený na ekologii má za cíl zlepšování život-
ního prostředí a zvyšování povědomí o efektivních způsobech 
jeho ochrany. Program těží ze synergie zákazníků, Vodafone a Na-
dace Vodafone. Zákazníci odevzdají starý telefon k recyklaci na 
prodejnách. Za každý recyklovaný telefon daruje Vodafone nadaci 
průměrně 3 eura. Vybrané prostředky pak putují do fondu zele-
ného programu, kde jsou rozděleny na ekologické aktivity.

V 1. ročníku tohoto grantového programu byly podpořeny 4 pro-
jekty ve výši 213 tis. Kč.

Vpohybu

Ornitologický klub (113 350 Kč, Dolní Němčí)
 — Cílem projektu je popularizace a propagace ochrany ptáků 

u mládeže prostřednictvím aktivit jako jsou ukázky odchytu 
a kroužkování pěvců, výroba budek, zimní přikrmování, po-
zorování ptactva dalekohledy a soutěže v poznávání základ-
ních druhů ptáků. Projekt bude určen pro děti školního a před-
školního věku.

 — Realizuje neformální skupina mladých lidí v čele se Zbyškem 
Karafiátem

Správní prostory projektu Portál (50 000 Kč, Zlínsko)
 — Cílem projektu Studentské unie je vznik informačního por-

tálu pro studenty Univerzity Tomáše Bati, který bude nabízet 
široké portfolio online služeb, které mají studentům usnadnit 
pobyt na univerzitě, v univerzitním městě a studium jako ta-
kové. Uživatelé na portálu naleznou informace o ubytování, 
brigády, informace z univerzity a jejího okolí, studijní mate-
riály, fóra, blogy aj.

S chutí do toho (70 000 Kč, Brno)
 — Cílem tohoto projektu je vytvoření klubů malé kopané podle 

věku, ve kterých se děti naučí týmově spolupracovat. Tento 
projekt je zaměřen na cca 40 dětí a mládež od 8 do 21 let.

 — Projekt realizuje sdružení INEX-SDA Brno

Tancesse – festival tance, tanečního 
a pohybového divadla (30 000 Kč, Brno)

 — Pohybové studio Cyranovy boty uspořádá v rámci projektu 
nesoutěžní přehlídku současného studentského a mladého 
divadla se zaměřením na pohybové divadlo a tanec, která na-
vazuje na tradici festivalu Nadělení v pohybu. Festival v sobě 
spojuje několik aspektů: divadlo mladých, tvořivé dílny, dis-
kuse a happeningy.

Brněnské varianty znaků českého  
znakového jazyka (210 000 Kč, Brno)

 — Cílem projektu realizovaného neslyšícími je vytvořit DVD se 
záznamem brněnských variant znaků českého znakového ja-
zyka. Tento materiál poslouží jak studentům znakového ja-
zyka, tlumočníkům a slyšícím rodičům neslyšících dětí, tak 
jako materiál pro výzkum různých variant znaků českého zna-
kového jazyka v České republice.

 — Realizuje Trojrozměr – Brněnské centrum českého znako-
vého jazyka, o. s.

Projekt Systém – využití dramatické hry 
v neformálním vzdělávání (80 000 Kč, Brno)

 — Cílem projektu volně inspirovaného knihou Raye Bradburyho 
451 °F je přiblížit dětem formou dramatické hry život v tota-
litním státě. Zejména proto, že dnešní mladí lidé si něco tako-
vého dovedou představit jen velmi těžko. Během tří víkendo-
vých dílen se projektu zúčastní na sto mladých lidí.

 — Realizuje občanské sdružení Court of Moravia

Čajovna (70 000 Kč, Brno)
 — Projekt se skládá z několika tvořivých dílen pro veřejnost, 

jejichž cílem je vlastnoručně vytvořit nábytek do čajovny, 
která bude dále využívána jako místo pro setkávání obyvatel 
z Brna – Slatin a okolí. V čajovně budou pořádány hudební, re-
laxační a rukodělné akce.

 — Organizuje neformální skupina mladých lidí v čele s Jiřím Ba-
lejem

Lebka xenofobie (70 660 Kč, České Budějovice)
 — V rámci tohoto projektu nazkouší multikulturní divadelní sou-

bor Barevný děti adaptaci Shakespearova Kupce benátského 
nazvanou „Komedie s lebkou“. Tato hra upozorňuje na rasis-
mus a xenofobii jako trvalou složku evropské kultury a má 
společensky apelativní význam. Kromě toho sdružení zreali-
zuje tří tématické kulturní večery zaměřené na téma „cizinec“.

 — Realizuje občanské sdružení Barevný děti

Každý něco umí aneb učit se lze  
v každém věku (55 000 Kč, Volary)

 — Občanské sdružení KreBul v rámci projektu vytvoří alternativní 
nabídku celoživotního vzdělávání pro osoby nad 30 let (počí-
tačové kurzy, sérii přednášek a kurz trénování paměti)

Poznejme se zblízka (86 365 Kč, Opava)
 — Studenti Mendelova gymnázia v Opavě chtějí formou víken-

dových setkání přiblížit svůj životní styl dětem z dětského 
domova v Radkově a podělit se s nimi o své zájmy v oblasti 
sportu, kultury a poznání.

 — Realizuje neformální skupina mladých v čele s Ivanou Krá-
lovou.

Tradiční výtvarné dílny (15 000 Kč, Hradec nad Moravicí)
 — Mladí lidé z Hradce nad Moravicí a okolních vesnic chtějí pro-

střednictvím jarní a zimní výtvarné dílny připomenout lidem 
tradice spojené s významnými svátky, jako jsou Velikonoce 
a Vánoce.

 — Realizuje neformální skupina mladých lidí v čele s Pavlou He-
lebrantovou.

Geokačer 2009 (72 250 Kč, Olomouc)
 — Již druhý ročník tohoto projektu podpoří zájem mladých lidí 

o geoinformační vědy prostřednictvím zábavné hry Geoca-
ching – hledání pokladů pomocí navigačních přístrojů. Olo-
moučtí středoškoláci budou objevovat geografii a kartografii 
i pomocí dalších her a soutěží. Celý projekt je organizován pod 
odborným poradenstvím katedry geoinformatiky Univerzity 
Palackého v Olomouci.

 — Organizuje občanské sdružení Buď Geo…

Hudba pomáhá – Hudba pro Toma (45 800 Kč, Choceň)
 — Cílem hudebního benefičního festivalu Hudba pomáhá – 

Hudba pro Toma, kterému předcházeli v minulých letech 
Hudba pro Šimona (2007) a Hudba pro Michalku (2008), je se-
známit širokou veřejnost s problematikou handicapovaných 
a oživit kulturní dění ve městě. V rámci festivalu proběhne i sé-
rie přednášek o životě handicapovaných. Organizátoři dále 
plánují získat finanční prostředky na nákup speciálního note-
booku pro chlapce, který prodělal mozkovou obrnu.

 — Organizuje skupina dobrovolníků v čele s Kristýnou Odvár-
kovou.

Cesta technologie (95 000 Kč, Česká Třebová)
 — Série přednášek, akcí a seminářů, jejichž cílem je prezentovat 

technologický vývoj v pravěku se zdůrazněním jeho významu 
a odkazem až k dnešním dnům. Organizátoři tímto projektem 
chtějí zkvalitnit úroveň předávání výsledků historických věd 
veřejnosti a současně podpořit komunitu lidí, kteří se tímto té-
matem zabývají.

 — Realizuje občanské sdružení Bacrie.

Festival mladé kultury Cigistock 2009 (180 000 Kč, Plzeň)
 — Cílem již sedmého ročníku festivalu Cigistock 2009, na němž 

se dobrovolně realizačně podílejí i vystupují převážně mladí 
lidé, je podporovat aktivní občanství mladých lidí a jejich sebe-
realizaci. Dobrovolný realizační tým se při přípravě festivalu učí 
týmové práci, vzájemné komunikaci, invenci, kreativitě a zod-
povědnosti za realizaci konkrétního projektu. Na festivalu vy-
stoupí na sto mladých umělců a divadel.

 — Realizuje občanské sdružení Cigistock.

VyšeHrátky 2009 (268 000 Kč, Praha)
 — Projekt VyšeHrátky 2009 je volnočasovým programem s edu-

kativním přesahem, který zpracovává odkaz české historie. 
České legendy, mýty a historické události jsou zpracovány 
do interaktivních atrakcí, workshopů, divadelních představení 
a průvodů. Žánrově pestrý program vytvářejí studenti a absol-
venti vysokých uměleckých škol. Hlavní důraz je kladen na ak-
tivní přístup diváka a rozvoj fantazie.

 — Realizuje Studio Damúza.

Junior Internet (97 000 Kč, Praha)
 — Cílem projektu je pomocí internetového portálu, soutěží, kon-

ference, výstav a seminářů vytvořit odrazový můstek pro ta-
lentované a podnikavé mladé lidi do 18 let, kteří chtějí uspět 
ve světě internetu. Celý projekt budou organizovat sami mladí 
lidé bez pomoci dospělých a budou se snažit v rámci projektu 
oslovit i znevýhodněné mladé lidi a zapojit je do projektu.

 — Realizuje občanské sdružení Together Czech Republic, zaklá-
dající člen evropské sítě mládežnických organizací Together.

Naučná stezka Smolotely  
(44 078 Kč, Smolotely, Středočeský kraj)

 — Cílem šestičlenné skupiny studentů soukromého reálného 
gymnázia Přírodní škola je vytvořit v okolí obce naučnou 
stezku, která by měla přispět místním obyvatelům k bližšímu 
poznání místa, kde žijí. Návštěvníky by pak provedla po zajíma-
vých místech v okolí Smolotel a přispěla by k větší turistické 
oblibě lokality.

 — Organizuje skupina mladých lidí v čele s Janem Chaloupkem.

Proměny kolem nás  
(54 500 Kč, Vrané nad Vltavou, Středočeský kraj)

 — Projekt Proměny kolem nás základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody Zvoneček si klade za cíl podpořit 
mladé fotografy – ochránce přírody a z jejich děl uspořádat 
výstavu, která by návštěvníkům ukázala cenné přírodní loka-
lity, vzácné druhy zvířat i rostlin a proměny krajiny v blízkosti 
jejich bydliště.

 — Realizuje ZO ČSOP Zvoneček.

Mami, přijeď pro mě, tohle není žádnej tábor  
(69 240 Kč, Hrádek u Rané)

 — „Mami, přijeď pro mě, tohle není žádnej tábor“ je soustředě-
ním pro mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením. Páteří akce 
bude „hra“ – chození do zaměstnání, vydělávání peněz. Peníze 
budou moci účastníci investovat do vzdělání nebo spořit nebo 
také rychle utrácet. Na cestě k cíli bude navíc stát účastníkům 
mnoho nástrah z reálného života. Tento projekt naučí znevý-
hodněné děti, které životní strategie jsou z dlouhodobého hle-
diska úspěšné a které nikoli.

 — Realizuje občanské sdružení FidoDido.

Společně pro přírodu  
(46 950 Kč, Ústí nad Labem, Staré Křečany)

 — Tento projekt má vést k získání správných ekologických ná-
vyků u skupiny mladých lidí. V rámci projektu se uskuteční 
dvě přednášky na téma třídění odpadu a jeden pobytový ví-
kend zaměřený na úklid přírody v oblasti pramenů řeky Man-
davy, kde nezodpovědné osoby vyhazují odpad do volné pří-
rody.

 — Realizuje neformální skupina mladých lidí v čele s Evou Svo-
bodovou.

Konfrontace 2009 – Zlín (70 000 Kč)
 — Projekt si klade za cíl uspořádat několikadenní setkání stu-

dentů prvních ročníků vysokých škol s výukou fotogra-
fie v denním studiu. V rámci setkání proběhne výstava prací 
mladých fotografů a doprovodné akce v podobě přednášek 
a workshopů

 — Realizuje skupina okolo Michala Czanderle.

Naše klubovna – nápady pro Sokolí – Třebíč (60 000 Kč)
 — Cílem projektu je vytvoření nových, smysluplných volnoča-

sových aktivit pro děti a mládež pocházející z příměstské 
části Třebíč-Sokolí. Projekt se zaměřuje na vybavení klubovny 
v místní detašované pobočce Městské knihovny, kde se budou 
posléze realizovat doprovodné výtvarné a sportovní aktivity.

 — Organizuje skupina Kamila Šedy.

S první pomocí od mala – Ústecko (45 000 Kč)
 — Projekt je zaměřen na zvýšení osvěty v oblasti poskytování 

první pomoci pro děti, mládež i dospělé a její využití v reál-
ných situacích.

 — Realizuje skupina Honzy Janečka.

Canisterapie v Srdíčku – Poděbrady (10 000 Kč)
 — Projekt realizuje Handicap centrum Srdce a poskytnutou fi-

nanční částku použije na výcvik psa určeného pro canisterapii, 
který bude posléze obyvatelům centra k dispozici k terapiím.

Stop Zevling vol. 2 (50 000 Kč)
 — Jednodenní hudební a sportovní festival, který nabídne různé 

druhy bezplatné zábavy, organizovaný skupinou mladých lidí 
ze sídliště Černý most pod vedením Vojty Havlovce.

Out of Home (100 000 Kč)
 — Cílem projektu je uspořádat v Praze hudebně-sportovní festi-

val pro 200 mimopražských dětí z dětských domovů. Festival 
OOH slouží jako nástroj k propagaci výrazného českého celo-
společenského problému, kterým je největší počet dětských 
domovů na počet obyvatel ze zemí EU.

 — Realizuje občanské sdružení SK Xstream Racing.

Živá knihovna ve školách (208 109 Kč)
 — Cílem projektu je umožnit školákům přímý kontakt a dialog 

s lidmi z menšinových skupin, a tím je učit toleranci a životu 
v multikulturní společnosti.

 — Realizuje občanské sdružení OPIM.

Klub Cerebra 2007 pro lidi po poranění mozku (15 000 Kč)
 — Projekt má za cíl vytvořit multifunkční prostor, ve kterém bdou 

probíhat terapeutické a volnočasové aktivity pro osoby po po-
ranění mozku.

 — Realizuje občanské sdružení Cerebrum 2007.

Živá animace a pixilace v rámci Přehlídky 
animovaného filmu – Olomouc (190 000 Kč)

 — Projekt se zaměřuje na popularizaci principů animace formou 
doprovodných akcí k Přehlídce animovaného filmu v Olo-
mouci, které diváky seznámí s různými metodami animace 
a s možnostmi využití nových médií v rámci této disciplíny.

 — Realizuje Pastihce Filmz, o. s.

Společně v kostelíku, společně  
pro kostelík – Loučná Hora (50 000 Kč)

 — Projekt má za cíl získat různými aktivitami peníze na obnovu 
místního kostela a obnovit místní kulturní tradice.

 — Realizuje občanské sdružení Okrašlovací spolek Smidarska.

StudNa – Náchodsko (75 000 Kč)
 — Projekt si klade za cíl oživit kulturní dění v Náchodě pořádá-

ním koncertů, workshopů, výstav a filmových večerů primárně 
určených pro mladé lidi do 26 let.

 — Realizuje skupina Martina Poláčka.

Centrum mladé kultury a umění – 
Hradec Králové (60 000 Kč)

 — Cílem projektu je oživit prostor veřejného podchodu netradiční 
interaktivní výtvarnou instalací a další pořádání literárních ve-
čerů a workshopů v těchto prostorách.

 — Realizuje občanské sdružení Poco a poco animato.

Festival bez hvězd – Nová Role u Karlových Varů (26 000 Kč)
 — Cílem projektu občanského sdružení Mánička je uspořádání 

již 6. ročníku alternativního festivalu Bez hvězd, který se kaž-
doročně koná v areálu TJ Nová rokle a tím podpořit kulturní 
život této oblasti Karlovarska. Festival se zaměřuje na alter-
nativní – undergroundovou hudbu, netradiční sporty a ekolo-
gické přednášky.

Poslouchejte očima – Brno (98 750 Kč)
 — Projekt spočívá ve výrobě a medializaci audiovizuálního soci-

álního spotu věnovaného osvětové a informační kampani na 
pomoc dětem v rizikové sociální situaci.

 — Projekt realizují studenti v čele s Karolínou Zalabákovou.

Larpvíkend – Brno (60 000 Kč)
 — Občanské sdružení Court of Moravia uspořádá v rámci tohoto 

projektu pátý ročník kulturního festivalu Larpvíkend, jehož ná-
plní budou larpy – improvizované divadelní hry kombinované 
se zážitkovou pedagogikou.

Nacestě 2008 – Brno (50 000 Kč)
 — Cílem projektu je série workshopů, která má za cíl nastarto-

vat proces osobnostního rozvoje účastníků a podpořit jejich 
motivaci podílet se na projektech, které vytvářejí prostor pro 
ostatní.

 — Realizuje skupina Kamila Kašpárka.

Festival žonglování 2008 (100 000 Kč, Praha)
 — Festival Žonglování 2008 je setkáním žonglérů, kejklířů, mimů, 

akrobatů, tanečníků s ohněm a dalších pouličních umělců.
 — Organizuje skupina Vojty Knoppa.

Sociálně sportovní rehabilitace sportovců 
ragby – vozíčkářů (95 400 Kč, Nymburk)

 — Projekt si klade za cíl zpřístupnit hru ragby vozíčkářům.
 — Realizuje Český ragbyový svaz vozíčkářů.

Voda to je jednička (52 000 Kč, Šluknov)
 — Projekt zaměřený na obnovu zanedbaných studánek a po-

dobných vodních zdrojů a vytvoření nových studánek v mís-
tech s předpokládaným využitím prostřednictvím 4 víkendo-
vých brigád, do kterých budou začleněny i ekologické besedy.

 — Organizuje skupina Martina Pomichálka.

Rok Jinak

Blanka Rejlková, 30 let (Člověk v tísni, o. p. s.)
Projekt sociální integrace – nastavení spolupráce mezi nezisko-
vou, státní a komerční sférou za účelem zapojení dlouhodobě ne-
zaměstnaných osob do pracovního procesu.

Přichází z pozice referent vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na 
Ministerstvu pro místní rozvoj.

Jiří Šťastný, 34 let (České Švýcarsko, o. p. s.)
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Národním parku České Švý-
carsko, zejména v oblasti fundraisingu, marketingu a systému dis-
tribuce návštěvníků.

Přichází z pozice obchodního ředitele společnosti Evrofin Int.

Hana Hermová, 29 let (Česká Mountainbiková Asociace)
Profesionalizace přístupu k plánování a realizace podmínek pro re-
kreaci v Česku, vytvoření metodických materiálů a přenesení do 
praxe. Projekt Lesní stezky si klade za cíl aktivně vyhledávat, opra-
vovat a udržovat historické lesní stezky.

Předchozí zkušenosti z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Roman Nenadl, 44 let (Diecézní charita České Budějovice)
Tvorba jednotné strategie pro roky 2009–2011 Diecézní charity 
České Budějovice s následnou restrukturalizací. Diecézní cha-
rita se zabývá provozem sociálních služeb a projektů s velmi širo-
kým spektrem.

Přichází z pozice senior project managera v E.ON.

Adam Javůrek, 27 let (Centrum pro media)
Vzdělávání neziskových organizací o tom, jak lze využívat inter-
net a prostředky Web 2.0 komunikace k podpoře svých cílů a jak 
správně a účinně pro internet psát.

Předchozí zkušenosti jako lektor a konzultant.

Technologické projekty

Simultánní přepis mluvené řeči (600 000 Kč, Praha)
 — Projekt umožní pomocí komunikačních technologií a asis-

tence při komunikaci vytvářet podmínky pro odstraňování ko-
munikační a informační bariéry u sluchově postižených ob-
čanů.

 — Realizuje Česká unie neslyšících.

Navigační centrum pro nevidomé a těžce 
zrakově postižené (1 270 000 Kč, Praha)

 — Cílem projektu je umožnit nevidomým prostorovou orientaci 
ve známém i neznámém prostředí s tím, že základní etapy re-
alizace projektu budou využívat lidské interakce operátora „ří-
dícího centra“ s cílem postupného přebírání komunikace sofis-
tikovaným expertním systémem.

 — Realizuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Studentské stipendium v Research  
and Development Centre (1 000 000 Kč, Praha)

 — Projekt přispěje k osobnímu rozvoji mladých studentských ta-
lentů v České republice, jimž umožní plně se soustředit na stu-
dium a výzkumně-vývojovou činnost v rámci RDC, bez nut-
nosti zajišťování obživy jinými způsoby. Dále cílené udílení 
stipendia umožní vznik nových řešení pro komunitu hendike-
povaných v ČR.

 — Pod záštitou Českého Vysokého Učení Technického.

Vývoj orientační pomůcky Ven ze tmy (430 000 Kč, Praha)
 — Vývoj univerzální orientační pomůcky pracovně nazvané Ven 

ze tmy po prototypy a technické plány na sériovou vý-
robu. Pomůcka usnadní samostatnost a orientaci ne-
vidomých při pohybu, sníží jejich závislost na okolí, zlepší 
bezpečnost nevidomých.

 — Realizuje Integrace o. s.

E-Scribe – Centrum pro automatický přepis řeči  
(800 000 Kč, Praha)

 — Projekt e-Scribe je zaměřen na odbourávání komunikačních 
barier neslyšících a je přímým navázáním na již podpořený 
projekt Simultánní přepis mluvené řeči.

 — Cílem je vytvořit široce dostupné online přepisovací centrum, 
čímž se zlevní a zefektivní práce rychlopísařů.

 — Realizuje ČVUT společně s Českou unií neslyšících.

Vývoj a aplikace modulárního mobilního systému 
dohledové péče pro seniory (1 650 000 Kč, Praha)

 — Projekt je zaměřen na vytvoření, testování aplikace inova-
tivního modulárního systému pro realizaci nové formy péče 
o zdraví v domácím prostředí

 — Systém snímá pohybovou aktivitu dohledovaného seniora a je 
schopen automaticky detekovat případný pád seniora včetně 
možnosti lokalizace pomocí GPS

 — Realizuje Centrum podpory aplokačních výstupů a spin-off fi-
rem při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy


