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Milí přátelé,
Dalším rokem jsme pokračovali v ambici měnit svět k lepšímu místu pro život prostřednictvím technologií, nadšeneckých aktivit
mladých lidí a budování kapacit českých neziskových organizací přenosem know-how z byznysu. Na projekty s tímto zaměřením
jsme v roce 2014 - 2015 rozdělili přes 16 milionů korun. Od vzniku Nadace Vodafone v roce 2006 jsme v součtu na společensky
prospěšné projekty dali již více než 160 milionů Kč.
V roce 2014 se uskutečnil již druhý ročník našeho vlastního akceleračního programu pro neziskovky a sociální podniky, které
využívají technologie pro změny k lepšímu ve společnosti a mají ambici oslovit tisíce uživatel - Laboratoř Nadace Vodafone.
Po 4 měsících testování a práce na projektech mobilních i online aplikací ocenila odborná porota projekt DISWAY – sociální síť pro
vozíčkáře.
Dále jsme podporovali ty nejzajímavější projekty z minulého ročníku Laboratoře – mobilní aplikaci na sdílení kol Rekola.cz, aplikaci
Blindshell pro nevidomé uživatele smartphonů nebo online aplikaci na výuku čtení Levebee. Zástupce těchto tří projektů jsme
zároveň společně se sesterskou Vodafone Americas Foundation pozvali na prestižní konferenci Social Capital Markets do
kalifornského Silicon Valley.
Pokračovala i naše podpora konference INSPO, která každoročně představuje nejnovější technologické novinky a pomůcky lidem
s různým typem postižení. Poprvé jsme v rámci konference vyhlásili a udělili Cenu Rafael Nadace Vodafone v hodnotě 300 000 Kč
pro nejprospěšnější technologickou aplikaci, která má potenciál zvýšit kvalitu života lidí s postižením.
Program Vpohybu pro mladé lidi aktivní ve svých komunitách jsme obohatili o element crowdfundingu a crowdvotingu – tedy test
toho, jak sama veřejnost konkrétní projekt vítá a jestli ho chce. Jelikož máme jako jediná nadace program, který s crowdfundingem
přímo pracuje a učí mladé lidi jej využívat, stali jsme se v této oblasti vyhledávaným expertem – například na panelu Aspen Institute
Prague o crowdfundingu ve střední Evropě.
V programu Rok jinak jsme na konci roku 2014 úspěšně ukončili dalších 7 projektů zaměřených na předávání know-how z komerční
sféry do českého neziskového sektoru. Rádi bychom vyzdvihli roli Mirka Kupce ve Fokusu Vysočina, kterému se povedl malý zázrak.
Za rok svého působení dokázal 7 chráněných dílen, které zaměstnávají přes 60 lidí, finančně ozdravit a přivést z červených čísel
do miliónového plusu. Příběh jeho i dalších grantistů Roku jinak 2014 jste měli možnost sledovat v časosběrném dokumentárním
cyklu Rok jinak České televize na podzim 2015. V této výroční zprávě Vám představíme dalších šest grantistů, kteří nastoupili svůj
Rok jinak v českých neziskových organizacích v roce 2015.
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Jsem vděčný, že máme možnost podílet se na pozitivním utváření české společnosti společně s našimi partnery ve všech našich
programech.
Zdeněk Martinec
Předseda Správní rady Nadace Vodafone ČR
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Technologie
pro společnost
.cz
Poslání, cíle a struktura
Poslání
Nadace Vodafone Česká republika je nezávislá a státem registrovaná nezisková organizace (zapsaná v nadačním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod číslem 27442268), jejímž zřizovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a.s.

Hlavní cíle
Využití komunikačních technologií pro společensky prospěšné cíle.
Rozvoj schopností, dovedností, vlastní iniciativy a společenské odpovědnosti mladých lidí.
Rozvoj občanské společnosti skrze budování kapacity a know-how neziskových organizací.

Správní rada Nadace Vodafone Česká republika
Zdeněk Martinec – předseda (ředitel finančního plánování, Vodafone ČR)
Petr Vítek – člen (spoluzakladatel, Impact Hub Praha)
Robert Basch – člen (ředitel, Nadace Open Society Fund Praha)
Daniel Hůle – člen (programy sociální integrace, Člověk v tísni) – do 27.3.2015
Přemysl Filip – místopředseda (ředitel, Nadační fond Českého Rozhlasu) – do 1.2.2015
Monika Hovorková – člen (bývalá viceprezidentka pro značku a komunikaci, Vodafone ČR) – do 1.2.2015
Veronika Ivanović - člen (viceprezidentka pro lidské zdroje a správu majetku, Vodafone ČR) – od 2.2.2015
Richard Stonavský, člen (ředitel regulace a vnějších záležitostí, Vodafone ČR) – od 2.2.2015

Technologie pro společnost
Grantový program Technologie pro společnost podporuje inovativní využití informačních a komunikačních technologií
a mobilních telefonů pro pozitivní změny ve společnosti a zvýšení kvality života znevýhodněných skupin. V rámci
programu Nadace pomáhá neziskovým organizacím a sociálním podnikům ověřovat projektové záměry a následně
nasazovat inovativním způsobem informační a komunikační technologie pro zefektivnění jejich činnosti a zvyšování
jejich dopadů. Klíčovým nástrojem v tomto úsilí je akcelerátor pro sociální startupy – Laboratoř Nadace Vodafone. V roce
2014 - 2015 Nadace kromě 10 mobilních a online aplikací v Laboratoři dále podporovala nejen ty nejlepší projekty
z Laboratoře 2013 - 2014, ale i řadu konferencí, workshopů a soutěží, které pomáhají v České republice vytvářet prostředí
podpory technologických inovací pro pozitivní společenské změny. Celkem Nadace Vodafone v rámci programu rozdělila
přes 8 mil. Kč.

Revizor
Jakub Reichl, senior interní auditor, Vodafone ČR

Výkonný tým
Ondřej Zapletal – výkonný ředitel
Jana Neupauerová – manažerka programů

Laboratoř Nadace Vodafone
Laboratoř Nadace Vodafone je akcelerační program pro neziskovky a sociální podniky, které využívají technologie pro pozitivní
změny ve společnosti a mají ambici získat řádově tisíce uživatelů. Tvůrci zajímavých společensky prospěšných nápadů si mohou
v Laboratoři ověřit, zda jsou jejich vize životaschopné a zda by mohly mít větší společenský dopad. 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 malý dopad a potřebují restart. Součástí Laboratoře je i grant ve výši
75 000 Kč pro každý zúčastněný projekt.
Realizátoři tří vybraných projektů se v září 2014 zúčastnili výjezdu na konferenci Social Capital Markets (SOCAP) do San Francisca.
Jde o celosvětové setkání inovátorů, společensky prospěšných podnikatelů, investorů, filantropů a vědců, kteří se zajímají o nové
cesty jak „propojovat peníze a smysl“.

V roce 2014 - 2015 se Laboratoře zúčastnilo následujících 10 projektů
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Programy

Disway, blue.point Solutions, s. r. o.

Objevené příběhy, Kvas o.s.

www.disway.org

www.kvasi.cz

Disway.org je mezinárodní sociální síť, která umožňuje sdílení informací o turisticky zajímavých
místech nejen v ČR, ale zejména ve světě. Obsahuje informace o přístupnosti těchto míst pro lidi
s různými druhy postižení, ať už se jedná o vozíčkáře, nevidomé nebo neslyšící. Hlavním rozdílem
oproti podobným systémům je propojování samotných cestovatelů mezi sebou.

Účelem projektu bylo vytvořit technologickou platformu, která umožní komukoliv – amatérskému badateli, školní třídě, CHKO,
skautskému oddílu, obci – vytvořit vlastní naučnou trasu v mobilní aplikaci. Koncovým uživatelem projektu by měly být převážně
rodiny s dětmi. Atraktivnost trasy zvyšují herní prvky a využívání příběhů (například ve formě komiksů), které uživatel v průběhu své
procházky postupně objevuje. Projekt má za cíl zprostředkovávat místní kulturní nebo přírodní dědictví a ukazovat historii přímo
v místech, která jsou s ní spojená.

Do práce na kole, Auto*mat
Opravárna, Opravárna.cz

www.auto-mat.cz

www.opravarna.cz
Základním cílem soutěže Do práce na kole je zvýšit počet obyvatel českých měst, kteří se pravidelně dopravují do
zaměstnání a ze zaměstnání na jízdním kole. Cesty do práce a z práce představují více než jednu třetinu všech cest
Čechů během dne a mohou mít výrazný dopad na naše zdraví, životní prostředí a celkovou kvalitu našich životů.
Městská cyklistika je celosvětovým trendem a Česká republika stále zaostává. Cílem projektu je to změnit.

Dobrovolník.cz, Hestia

Opravárna.cz je komunitní web pro opraváře a šikovné lidi, kteří umí něco opravit. Primárně je zaměřen na opraváře z řad
hendikepovaných a lidí, kteří jsou obtížně zaměstnatelní, přihlásit se však může kdokoliv, kdo má šikovné ruce. Projekt chrání
životní prostředí tím, že výrobky vrací zpět do ekonomiky, namísto toho, aby skončily na skládkách či ve spalovnách.

Dariel, Kateřina Grausová

www.dobrovolnik.cz
HESTIA vlastní a provozuje portály Dobrovolnik.cz a Databaze.dobrovolník.cz, který nevládním
neziskovým organizacím usnadňuje hledat dobrovolníky pro jejich aktivity a zájemcům o dobrovolnictví
pomáhá nalézt vhodné příležitosti, jak se zapojit. Portál Dobrovolnik.cz čekala výrazná inovace, která
mimo jiné přinesla možnosti skupinového nebo firemního dobrovolnictví. Projekt je inspirovaný
fungujícím řešením dobrovolnického centra v New Yorku, s nímž Hestia spolupracuje.

Jde o projekt, který se zabývá prodejem a inovací výrobků chráněných dílen. V České republice nemají
výrobky z chráněných dílen valnou pověst, a pokud se prodávají, tak mnohdy z důvodu, který se vyznačuje
slovy „chci přispět“. Přesto je kvalita některých výrobků výborná a potenciál výroby obrovský.

Osobka, Pestrá společnost, o.p.s.
www.pestraspolecnost.cz

Grantový diář, Nadace Neziskovky.cz

Osobka je platforma, kde se střetává nabídka osobní asistence s poptávkou. Hlavní cílovou
skupinou jsou lidé s postižením, kteří žijí samostatným životem, ale potřebují osobní asistenci
druhého člověka (pro péči o svou osobu, o domácnost, jako doprovod do školy či zaměstnání
apod.). Další cílovou skupinou mohou být senioři. Poskytovatelé osobní asistence jsou velmi
často vytíženi a nejsou schopni uspokojovat zájem svých klientů. Lidé s postižením proto
mnohdy hledají osobní asistenty skrze pracovní portály, což je často velmi náročná činnost.
Osobka jim s tímto pomůže. Na druhé straně je mnoho lidí, kteří mají dobré srdce a svůj
pracovní i volný čas by rádi věnovali pomoci někomu potřebnému. Webová a mobilní aplikace
Osobka umožňuje propojit tyto dva světy.

www.neziskovky.cz
Online aplikace Grantový diář je užitečným pomocníkem pro subjekty občanské společnosti (neziskové organizace, jednotlivce,
neformální skupiny, sociální podniky, příspěvkové organizace aj.), které pro financování svých aktivit chtějí využívat granty, dotace
a stipendia. Grantový diář registrovaným uživatelům poskytne přístup k vyhlášeným grantovým řízením českých i zahraničních
nadací a nadačních fondů, programů EU, dotačních programů státní správy a samosprávy a ostatních zdrojů. Navíc dostanou
uživatelé do rukou nástroj, který jim umožní pokročile vyhledávat a pohodlně pracovat s vyhledanými programy podle vlastních
potřeb. Aplikace bude součástí „grantového portálu“, kde jsou publikovány články věnující se problematice fundraisingu a psaní
projektů. Z portálu si zájemce může rovnou objednat konzultaci s odborníkem, kurz v oblasti fundraisingu, případně zpracování
grantové žádosti na klíč.

SmogAlarm, Čisté nebe o.p.s.
Ironing Ladies, Jan Roháč a Martin Jůza

www.cistenebe.cz

www.ironingladies.cz/cs
Projekt Ironing Ladies propojuje ženy, které jsou obtížně uplatnitelné na
trhu práce – jsou v invalidním důchodu, starají se o nemocné či postižené
děti – s klienty, kteří by si rádi nechali vyžehlit a vyprat prádlo. Pracovníci
z Ironing Ladies jejich prádlo vyzvednou, zavezou jedné z paní a do dvou
dnů vrátí zpět, vyžehlené s láskou.
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SmogAlarm je aplikace určená pro chytré mobilní telefony, která pomáhá zjistit aktuální
stav ovzduší na celém území České republiky. Od spuštění v listopadu 2011 má přes 35 tisíc
stažení a vysoké hodnocení nejen u uživatelů, ale také u odborné veřejnosti (nominace na
Křišťálovou lupu, 2. místo v kategorii Internetový projekt soutěže Být vidět za rok 2013
a další). V Laboratoři se projekt soustředil na přípravu nové verze aplikace včetně nových
funkcí, rozšíření na další platformy a propojení s projektem Kanárci.cz.
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Další projekty podpořené v programu Technologie pro společnost

BlindShell, Matapo s.r.o.

Levebee, Rozečti se, s.r.o.

www.blindshell.com
625 000 Kč

www.levebee.com (v češtině www.včelka.cz)
475 000 Kč

Absolvent Laboratoře Nadace Vodafone 2013 a zároveň vítěz soutěže Nápad roku 2014,
BlindShell je aplikace, která zpřístupňuje 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. Pokračující podpora se soustředila zejména na rozvoj
marketingu projektu. Blindshell měl za cíl najít partnery a distributory svého řešení v dalších
evropských zemích a dosáhnout ve stanoveném období obrat ve výši 450 000 Kč.

Absolvent Laboratoře Nadace Vodafone 2014 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 byly
pro žáka zábavnější, efektivnější a ve výsledku i kvalitnější.

Gulag.cz, Sdružení Archipelag, z. s.
www.gulag.cz
440 0000 Kč

Rekola, Rekola o.s.
www.rekola.cz
1 245 000 Kč
(vyplacené nadační příspěvky
v zúčtovacím období)
1 300 000 Kč
(smluvně přidělené nadační
příspěvky včetně vyplacených)
Vítěz Laboratoře Nadace Vodafone 2013 aplikace
Rekola buduje systém sdílení recyklovaných kol bez
použití fixních stanic. Kola jsou uzamčená
číselníkovými zámky na ulicích. Uživatel si může kolo
najít, vypůjčit a poté i zamknout pomocí mobilní
aplikace. Pokračující podpora byla zaměřena na
překročení hranice 1 000 uživatelů. V současné době
má projekt již téměř 2 000 uživatelů v 6 městech
v České republice.
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Na základě zmapovaných pozůstatků skutečných táborů Gulagu vytváří spolek jejich autentickou kompletní 3D rekonstrukci
a virtuální prohlídku s vizualizací nalezených předmětů denní potřeby vězňů. To vše propojuje také s výpověďmi pamětníků, kteří si
prošli peklem sovětských koncentráků. Spuštění unikátního portálu je plánováno na jaro 2016. Gulag.cz uspořádal mezinárodní
crowdfundingovou kampaň, jejíž výtěžek ve výši 440 000 Kč Nadace Vodafone zdvojnásobila.

Žalobník, Člověk v tísni, o.p.s.
www.clovekvtisni.cz
50 000 Kč
Žalobník je online aplikace pro zvýšení dostupnosti práva pro právní laiky, která jim
umožní vytvořit návrh platebního rozkazu, tedy nástroje, jehož prostřednictvím je
možné se domáhat zaplacení dlužné částky. Základní verze aplikace tak bude
zaměřena typicky na pronajímatele bytů, jimž nájemník dluží peníze na
nájemném, ty, kdo si koupili zboží, které se v záruční době pokazilo bez jejich
přičinění, ale prodávající odmítá uznat záruku apod.
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Konference, soutěže a jiné aktivity

Nadace Vodafone podporuje aktivity, které rozšiřují a prohlubují debatu o využití
informačních a komunikačních technologií a jejich dopadech na společnost. Zároveň,
podporuje aktivity, které učí žáky a seniory nové technologie správně využívat.

www.mdevcamp.cz
80 000 Kč
Již šestý ročník konference pro cca 250
českých vývojářů mobilních aplikací, která
měla za cíl inspirovat je i k tvorbě společensky
prospěšných aplikací ve spolupráci
s neziskovým sektorem.

INSPO 2014, BMI, o.s.
www.inspo.cz
732 853 Kč (vyplacené nadační příspěvky)
752 262 Kč (smluvně přidělené nadační
příspěvky včetně vyplacených)
Konference INSPO již 15 let představuje technologické
novinky určené pro lidi s tělesným, zrakovým, sluchovým
či kombinovaným postižením, pro dyslektiky i osoby po
mozkové mrtvici.
Vítězem poprvé udělované ceny Rafael Nadace Vodafone
ve výši 300 000 Kč se stala mobilní aplikace Vozejkmap,
která nabízí samotnými uživateli - vozíčkáři zadávané
a ověřované informace o bezbariérových místech v celé
ČR formou mapy, navigace a komentářů.

mDevCamp 2014, Inmite, s.r.o.

FORUM 2000
Nadace Forum 2000
Společně otevíráme data
Nadace Open Society Fund Praha

www.forum2000.cz
115 000 Kč

www.otevrenadata.cz/soutez
113 000 Kč
Cílem soutěže Společně otevíráme data je
přispět k rozvoji a zkvalitnění služeb pro
veřejnost pomocí aplikací, které využívají
otevřená data.

V rámci konference FORUM 2000 v roce 2014 Nadace Vodafone podpořila diskuzní panel „Technology and
Democracy: Are Horizontal Networks Fostering or Undermining Democratic Governance?“ o společenských
a polických dopadech využití nových médií a sociálních sítí v měnícím se světě.

TEDx Kroměříž, Inspiruj, o.s.

E-bezpečí 2014
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta

www.tedxkromeriz.cz
20 000 Kč

www.e-bezpeci.cz
250 000 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.

Cílem projektu bylo proškolit 2500 žáků základních
a středních škol a seznámit je s riziky spojenými
s užíváním sociálních sítí, s kyberšikanou,
problematikou sexuálních útoků a principy ochrany
osobních údajů na internetu.

Konference reSITE 2015 reSITE
www.resite.cz
350 000 Kč
Konference reSITE podporuje pochopení
a vzájemné působení urbanismu, politiky,
kultury a ekonomiky ve světě stále rostoucích
měst. Poznatky a projekty mezinárodně
uznávaných odborníků představuje široké
odborné i laické veřejnosti.
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Junior Internet 2015
Junior Internet, o.s.
www.juniorinternet.cz
100 000 Kč
Projekt pracuje s talentovanými mladými lidmi do 18 let se
zájmem o moderní informační technologie. Prostřednictvím
konference, seminářů a soutěže o nejlepší webové stránky,
design nebo mobilní aplikaci podporuje rozvoj jejich
schopností, kreativního i byznysového myšlení.

Začínáme s tabletem
Nadace Charty 77

E-bezpečí pro seniory
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
www.e-bezpeci.cz
104 000 Kč
Prostřednictvím besed a výcvikových akcí bylo
100 seniorů poučeno o tématech kyberšikany,
sextingu, rizicích používání sociálních sítí,
internetových a dalších.

www.kontobariery.cz
54 000 Kč
Celkem 123 seniorů se v 10
seniorských klubech naučilo
pracovat s tabletem.
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Rok jinak

Anna Schlindenbuch v BONA, o.p.s.

Rok jinak – vlajková loď přístupu Nadace Vodafone k partnerům v neziskovém sektoru, umožňuje neziskovým organizacím
na rok zaměstnat jimi vybrané profesionály z byznysu nebo státní správy na projektu, který pomůže organizaci stabilizovat
případně připravit na růst v budoucnu. Díky grantu Nadace Vodafone si neziskovky mohou dovolit zaměstnat ty největší
esa z byznysu, protože o jejich celoroční mzdu ve stejné výši, na jakou byli zvyklí, se postará Nadace Vodafone. Celkově
programem prošlo již 42 dvojic - odborník z byznysu a nezisková organizace. V letech 2013 a 2014 svůj Rok jinak
v neziskovce strávilo celkem 14 profesionálů, dalších 6 odborníků svůj Rok jinak začalo v lednu 2015. Rok jinak je
jedinečnou šancí pro lidi, kteří chtějí měnit svět k lepšímu a realizovat svůj sen.

www.bona-ops.cz
Více než 10 let pracovala Anna v reklamě a marketingu, poslední 4 roky
jako Senior ATL & Premium Specialist ve Vodafonu. Do Roku jinak se Anna
přihlásila s pražskou neziskovou organizací BONA, která usiluje
o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti
a o zkvalitnění jejich života. Organizace provozuje sklářskou a textilní
terapeutickou dílnu. Anna měla za cíl zrevidovat jejich produktové
portfolio, vylepšit prodejní kanály a z obchodu Dvojí svět na Žitné ulici
vytvořit funkční sociální podnik, živý prostor, kde se budou konat například
i kurzy vitráží a výstavy. Cílem projektu bylo v prvním roce zdvojnásobit
obrat, zvýšit marže a zajistit stabilní pracovní pozice pro 18 lidí v
terapeutických dílnách.

Eliška Bártová v Naši politici o.s.
www. nasipolitici.cz
Čtrnáctileté zkušenosti s prací reportérky v Respektu, Aktuálně.cz a Mladé frontě DNES využila
Eliška od ledna 2015 v práci pro organizaci Naši politici o.s., která s cílem odhalovat korupci a
zprůhledňovat dotace provozuje analytické portály www.nasipolitici.cz (strukturované CV politiků,
ekonomické aktivity, mediální monitoring); www.fondyeu.eu (databáze příjemců dotací EU a
veřejných zakázek); www.budovanistatu.cz („rozklikávací“ státní rozpočet). Jejím cílem bylo
analytické informace, které má organizace Naši politici k dispozici, zpracovávat tak, aby s nimi
mohla dobře pracovat média i široká veřejnost. Za tímto účelem založila Centrum investigativní
žurnalistiky. Sama zároveň kauzy na nově založeném serveru www.cni.cz odhalovala a
medializovala.

Ondřej Nezbeda v Cesta domů, z.ú.
www.cestadomu.cz

Anna Vršník v A centrum
www.acentrum.eu
Anna pracovala jako Senior Process Manager v KBC Group. Spojila se s organizací A centrum,
která se věnuje těhotným ženám a rodičkám, aby společně s dalšími organizacemi pracovaly
na projektu Jak jinak v českém porodnictví. Ten iniciovalo A-centrum a podílejí se na něm i jiné
organizace. Společně s nimi připravila komplexní model primární porodní péče a předložila jej
na Ministerstvo zdravotnictví. Spustila také akreditované nástavbové vzdělávání porodních
asistentek. Jejím cílem bylo, aby do něj v září 2015 nastoupilo prvních 20 studentek. Projekt
Jak jinak celkově usiloval o zlepšení komfortu rodiček v ČR a úspory v systému pojišťoven.
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Vedoucí rubrik Rozhovor a Literární recenze v týdeníku Respekt, který lektoroval a redigoval
životopisnou knihu Ondřeje Kundry Meda Mládková: Můj úžasný život, se přihlásil do Roku jinak se
sdružením Cesta domů. To pomáhá nevyléčitelně nemocným a umírajícím vyrovnat se s nastalou
situací, pečuje o ně v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým. Zároveň usiluje o
proměnu vztahu české společnosti ke smrti a umírání. Ondřej byl v Cestě domů mediálním
koordinátorem zodpovědným za to, aby se o Cestě domů v médiích psalo dvakrát tolik než v roce 2014,
aby Cesta domů iniciovala výrazně víc článků, a také za to, aby si v roce 2015 alespoň 100 000 lidí
aktivně vyhledalo informace o umírání a paliativní péči. Druhá polovina jeho práce spočívala ve sběru
dat, příběhů a osudů nemocných klientů pro knihu „Průvodce smrtelníka“ – komplexního průvodce po
životě s nemocí, ve které najdou pomoc jak dotčené rodiny, tak širší veřejnost. Podobná kniha doposud
na českém trhu chybí. Průvodce smrtelníka vyjde v roce 2016.

Michal Komárek v Romea.cz

Petra Matulová v Nadační fond Českého rozhlasu Světluška

www.romea.cz

www.svetluska.net

Michal má zkušenosti z Literárních novin, Respektu, Reflexu, ale i z liberecké
redakce Mladé fronty DNES. V neziskové organizaci Romea, která již více než 10 let
usiluje o budování vzájemné důvěry Romů a většinové společnosti prostřednictvím
informování a vzdělávání, usiloval za Rok jinak změnit portál romea.cz v nejlépe
informovaný a nejdůvěryhodnější zdroj informací v oblasti romské tematiky, který je
zároveň kritický a věcný. Úspěch svého projektu na počátku roku nastavil na zvýšení
návštěvnosti serveru o 15%, zvýšení počtu citací romea.cz v relevantních
celostátních médiích o 15% a zvýšení počtu externích přispěvatelů o 50%.

Petra přišla do Roku jinak z mateřské dovolené, předtím pracovala jako Senior Manager oddělení
Customer Experience ve Vodafone. Svůj projekt zpracovala s Nadačním fondem Českého rozhlasu
Světluška. S využitím svých zkušeností z oblasti lokálního marketingu, projektového řízení, reklamy
a komunikace Světlušce pomohla rozšířit její aktivity do regionů. Petra měla za cíl vytvořit základní
materiály, najít a zaškolit regionální partnery. Ti pak umožňují zorganizovat akce jako Běh pro
Světlušku na 5 místech mimo Prahu. V celonárodní sbírce se Světlušce díky tomu mělo podařit získat
o milion korun více, než se povedlo v roce 2014, což umožní podpořit dalších 70 zrakově
postižených.
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Výsledky projektů Roku jinak 2014 - 2015

Tomáš Pergler v Dobromysl, o.p.s.
• dokázal s ředitelkou organizace překročit finanční cíl, který
si pro Rok jinak dali, a vydělal pro Dobromysl 400 000 korun
• realizoval e-shop, a tak si výrobky z jejich chráněné dílny
můžete koupit na www.povidlo.cz

René Kujan ve Sportovním klubu vozíčkářů Praha, z.s.
• získal přes 100 spojenců, kteří podporují sportování vozíčkářů
• dostal do médií v ČR i v zahraničí projekt Spojenci sportovců na vozíku, který umožňuje
profesionálním nebo rekreačním sportovcům věnovat drobnou částku za každý uběhnutý
kilometr, vstřelený gól nebo podobný sportovní úspěch, a podpořit tím sportování vozíčkářů
• na 36 přednáškách oslovil přes 2 000 lidí
• přidat se můžete i vy na webu www.spojenci.cz

Lukáš Landa v Oživení o.s.
• zveřejněním kauzy Opencard se Lukášovi a týmu Oživení nejspíše podařilo zabránit
tomu, aby Praha investovala dalších 500 milionů do karty Opencard
• O monitorování manipulace voleb a dalších kauzách se dozvíte na www.bezkorupce.cz

Lenka Wimmerová v Agentuře pro rozvoj Broumovska
• založila tvůrčí dílny Filmfárum, kde si vyzkoušelo filmové postupy přes 350 dětí
• natočila několik portrétů broumovských pamětníků a reportáží zachycujících
akce pořádané Agenturou pro rozvoj Broumovska
• Filmové dílny fungují po jejím odchodu v programu Vzdělávacího a kulturního
centra Broumovsko

Miroslav Kupec ve FOKUS Vysočina o.s.
• Povedlo se mu zvýšit objem tržeb chráněných dílen o 79%, tedy o víc než jeden milion korun.
• Nikdo ze 60 zaměstnanců při zefektivnění výroby o práci nepřišel, naopak dobré výsledky umožnily
úvazky rozšířit, mírně zvýšit hodinovou mzdu a dokonce vytvořit 10 nových pracovních míst.
• Výrobky nebo služby Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. si můžete objednat na
www.fokusvysocina.cz/chranene-dilny-fokus-vysocina

Hana Hniličková v Post Bellum, o.p.s.
•
•
•
•
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rozšířila projekt Příběhy našich sousedů ze 2 městských částí v Praze do 8 měst a městských částí po celé ČR
zapojila do projektu 457 žáků z 58 škol, ti zpracovali 111 pamětnických příběhů
rozhodla se dál pokračovat v práci pro organizaci Post Bellum i po skončení Roku jinak
více se dozvíte na webu www.pribehynasichsousedu.cz

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2014/15

Katka Grausová v Pestré společnosti, o.p.s.
• změnila status Bezbatour na cestovní kancelář
• pomohla ztrojnásobit její obrat za rok 2014
• realizovala úspěšnou PR kampaň „Ponožkový pes“ na
podporu Pestré společnosti a utržila tím 230 000 korun
• zvedla vysokou vlnu zájmu o činnost Pestré společnosti
• pomoci můžete také na www.pestraspolecnost.cz
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Vpohybu

CROWDFUNDINGOVÉ PROJEKTY

Pracovna v parku
Skupina Petry Seidlové a Jonáše Herzy

Vpohybu je grantový program Nadace Vodafone ČR, jehož cílem je podpořit angažovanost mladých lidí na
lokální úrovni, rozvíjet jejich kreativitu, leadership a komunikační dovednosti důležité pro jejich profesní
uplatnění. Program je určený pro neformální skupiny mladých lidí do 26 let a nestátní neziskové organizace
vedené mladými lidmi do 30 let.
Jde o program, který Nadace Vodafone vyhlašuje od roku 2006, a celkově jeho prostřednictvím dosud
podpořila přes 400 projektů. V roce 2014 v rámci Vpohybu proběhlo pouze jedno grantové kolo s uzávěrkou
k 30. 5. 2014. Nedílnou součástí grantu Nadace Vodafone byla nutnost získat určitý počet hlasů nebo přímo
objem peněz od veřejnosti prostřednictvím crowdfundingu na serveru Hithit.cz/NadaceVodafone.
Představitelé projektů tak pro získání grantu museli vyvinout větší aktivitu.
Crowdvotingové projekty musely získat na webu Nadace Vodafone ČR předem určený počet hlasů, který byl
odvozen od velikosti cílové skupiny projektu. Realizátoři projektu tak měli za úkol dokázat zájem o
uskutečnění projektu mezi svými příznivci.
Crowdfundingovým projektům se Nadace rozhodla darovat část požadovaných financí pouze pod podmínkou
získání zbývající sumy prostřednictvím kampaně na serveru Hithit.cz. Kampaň každého z projektů trvala 45
dní a její termín si volili realizátoři projektu sami podle harmonogramu svého projektu.
Partnerem Nadace Vodafone pro správu a administraci programu Vpohybu je Nadace Charty 77.
Ta je příjemcem nadačního příspěvku 2 513 000 Kč určeného pro granty Vpohybu.
V roce 2014 bylo k podpoře vybráno 40 projektů. O těch nejzajímavějších z nich se dozvíte více níže.

CELÁ ČR

Vraťte mi hvězdnou oblohu!
Skupina Pavly Hudcové a Martina Maška
svetelneznecisteni.cz
Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 50 000 Kč
Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 53 450 Kč
(cílová částka byla 50 000 Kč)
Hlavní aktivitou projektu bylo uskutečnění Noci vědců, velké akce
určené pro veřejnost s přednáškami a pozorováním oblohy. V rámci
letošního ročníku se Noc vědců uskutečnila na 12 stanovištích,
z těch největších lze jmenovat Ondřejovskou hvězdárnu. Hojná účast
byla také v Domažlicích. Součástí projektu byla organizace
workshopů pro děti, jichž se sice z důvodu vážné nemoci hlavní
organizátorky uskutečnila jen polovina, přesto byly ohlasy účastníků
kladné. Pořadatelům se podařilo letos poprvé natočit film Noc vědců,
jenž se těší vysokému počtu zhlédnutí.
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www.pracovnavparku.cz

PRAHA

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 50 000 Kč
Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 152 384 Kč
(cílová částka byla 150 000 Kč)

Radlická - kulturní sportovna
Ber život sportovně, o.s.
www.facebook.com/Radlicka
Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 251 000 Kč
Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz:
265 644 Kč (cílová částka byla 253 000 Kč)
Skupina mladých lidí, kteří založili
neziskovou organizaci Ber život sportovně,
revitalizovala bývalý sklad nacházející se
v areálu Českých drah v Praze na Smíchově.
Zbavila jej za léta nastřádaného odpadu a
následně jej rekonstruovala. Za cíl si mladí
lidé stanovili vytvořit prostor, v němž se
budou lidé setkávat, sportovat a trávit svůj
volný čas. V plánu měli zde vytvořit
sportovní školku, která by v dětech
budovala základy vztahu ke sportu coby
každodenní realitě, a ne jako k nástroji
k dráze profesionálního sportovce. Pro
dospělé připravili lekce sportů známých
i méně známých vedených profesionálními
lektory. Kromě sportu zde našla své místo
i kultura, uskutečnily se zde výstavy,
koncerty, workshopy, ateliéry atd.
Realizátoři přistupovali k projektu coby
dočasnému. S tímto vědomím tvořily velkou
část investic materiál a vybavení, které je
možné po skončení doby nájmu na Radlické
přesunout na jiné místo. Projekt byl
ukončen k 30. 9. 2015.

Jedná se o vznik specifického mobiliáře ve veřejném prostoru,
a to v Riegrových sadech v Praze, který široké veřejnosti
bezplatně nabídl místa k sezení se stoly uzpůsobenými na
práci s počítačem, s Wi-Fi připojením a se zásuvkami na
dobíjení. Projekt se inspiroval podobnou realizací Digital break
vzniklou v Paříži. Návrh a výrobu mobiliáře připravili studenti
UMPRUM. Slavnostního otevření Pracovny v parku se 28. 8.
2014 zúčastnilo
na 80 zájemců. Do projektu se zapojilo 10 dobrovolníků.
Pracovna byla v provozu 2,5 měsíce, z důvodu technických
potíží nelze přesně stanovit přesný počet osob, které ji za tuto
dobu využili. Organizátoři pozorováním zjistili, že za pěkného
počasí se Pracovnu využívalo průměrně 10 osob, 5 osob při
počasí chladnějším a 0 – 3 osoby za špatného počasí.

Výstava NaFilM: Český ﬁlm v muzeu
Skupina Terezie Křížkovské a Adély Mrázové
www.naﬁlm.org
Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 70 000 Kč
Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz:200 000 Kč (cílová částka byla
100 000 Kč)
Výstava NaFilm sestávala ze dvou vzájemně propojených částí. První
zahrnovala představení konceptu Národního filmového muzea
a prezentaci návrhů jednotlivých expozic a architektonických návrhů,
druhá se věnovala realizaci expozic 3 vybraných témat z dějin české
kinematografie. Obě části doplňoval pečlivě sestavený doprovodný
program, jehož součástí bylo otevření diskuze, která návštěvníkům
umožnila aktivně se zapojit do procesu vytváření filmového muzea.
Předpokládaným přínosem projektu bylo upozornit na absenci důležité
kulturní instituce, seznámit veřejnost s dostupnými návrhy a iniciace
společenské diskuze o možnostech provedení. Vše proběhlo v prostorách
Muzea Montanelli v Nerudově ulici na Praze 1.
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CROWDFUNDINGOVÉ PROJEKTY

CROWDFUNDINGOVÉ PROJEKTY

Vážná známost: ﬁlmově divadelní zážitek
Skupina Věry Mezuláníkové a Filipa Veselého
PRAHA

Bardzo fajný festival
Popular, o.s.
bardzofajnyfestival.wordpress.com
Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 50 000 Kč

www.vaznaznamost.cz

Seš-lost?
Skupina Elišky Lhotské a Davida Mazance

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 50 397 Kč

www.ses-lost.cz

Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 80 350 Kč
(cílová částka byla 50 000 Kč)

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 30 000 Kč

Režiséři a dlouholetí partneři Martin Jůza a Klára Sodomková napsali
společně námět ke vztahovému dramatu o třech postavách. Námět
vyplynul z jejich společných zkušeností. Natočili každý jednu verzi
tohoto námětu podle svého úhlu pohledu – výsledkem bylo zajímavé
srovnání, jak se jedna látka mění rukopisem dvou režijních osobností,
ale také pohledem muže a ženy. Oba filmy vznikly v červnu 2015
a byly prezentovány divadelnímu režisérovi, který látku zpracoval do
divadelní etudy – cílem tedy bylo zorganizování filmově divadelního
zážitku ze dvou filmů a jednoho divadla na společné téma. Následně
vyšly tvůrci s tímto minifestivalem vstříc svým divákům a navštívili je
v jejich oblíbených kavárnách, hospodách a veřejném prostoru.

Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 58 351 Kč
(cílová částka byla 50 000 Kč)

Náplavka k světu – 1. rok a rozjezd
organizace K světu
bardzofajnyfestival.wordpress.com

Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 62 320 Kč
(cílová částka byla 50 000 Kč)
Jedná se o devítidenní kulturní akci pořádanou v průběhu června 2015 ve městě Železný Brod, v rámci které proběhly prezentační
akce, přednášky, workshopy, vernisáže, výstavy. Účastníky byli studenti středních a vysokých uměleckých škol, odborná veřejnost
a obyvatelé a návštěvníci města Železný Brod. Projekt byl zaměřen převážně na spolupráci mladých umělců, vytvoření interakce
mezi praxí a studentským prostředím a zapojení obyvatel města do projektových aktivit. Akce navázala na úspěšný první ročník
z loňského roku.

Obrok 2015
Skupina Martina Štěrby a Jana Bláhy
www.obrok15.cz

Již potřetí se poslední listopadový víkend uskutečnil v pražském Biu Oko Bardzo fajný festival, který návštěvníkům nabídl přehlídku
nejen nových polských filmů. Filmový maraton byl proložen různými atrakcemi, například portrétovacím strojem Atelier
automatyczny. Sobotní večer přinesl do kinosálu koncertní vystoupení zpěvačky a klavíristky od dalekých břehů Baltu, gdaňské
femme fatale Natalie Grzebaly. Program nabídl zábavu i rodinám s dětmi, a to v podobě animovaných pohádek Bolek a Lolek
a ilustrátorské dílny. Po celou dobu festivalu mohli všichni návštěvníci ochutnat čerstvé polské delikatesy, které připravily Polky
dlouhodobě žijící v Praze.

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 30 000 Kč
Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 56 205 Kč
(cílová částka byla 50 000 Kč)

Pětidenní festival Obrok je skautskou akcí konající se každé dva roky, věnovanou kultuře, sportu, ekologii, uměleckým i technickým
workshopům. V roce 2015 se festival uskutečnil v termínu 10. - 14. 6. v Liberci ve sportovním areálu Vesec. Mělo přijet až několik
tisíc účastníků, kteří se mohli podílet na programu nazvaném Služba, v rámci něhož účastníci vylepšují veřejný prostor, pracují
v diecézích, základních a mateřských školách, muzeích, parcích. Mohli tak odpracovat až 4 000 hodin prospěšných prací.

PARDUBICKÝ
KRAJ
PLZEŇSKÝ
KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

Parní úzkokolejkou za hornickou historií
– závěrečná etapa
Mladějovská průmyslová dráha, z.s.
www.mladejov.cz
Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 120 000 Kč

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 100 000 Kč
Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz:102 150 Kč
(cílová částka byla 100 000 Kč)
Cílem projektu bylo oživení prostředí města Plzeň podél řek tak, aby se stalo udržitelným a navštěvovaným místem relaxace. Plzeň
byla kdysi na řekách postavená, bývaly její předností. Dnešní Plzeň je rozdělena do 5 segmentů, do 5 menších oddělených měst, které
jsou propojeny hvězdicovým systémem komunikací přes centrum. A prázdné prostory mezi nimi jsou právě řeky, které město
nevyužívá. Organizátoři si stanovili za cíl naučit Plzeňany k vodě chodit a začít město spojovat do velkého celku. Uspořádali festivaly,
v rámci nichž se uskutečnily workshopy, koncerty, filmové projekce, pikniky, tematizované procházky.
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Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz:155 860 Kč
(cílová částka byla 120 000 Kč)
Náplní projektu byla oprava posledního neprovozovaného úseku trati Nová Ves – Hřebeč - Gerhardě. Předchozí úseky tratě
z Mladějova do Nové Vsi byly opraveny a zprovozněny postupně od roku 2012. Tento projekt dostal v rámci grantového programu
Vpohybu podporu již dvakrát. Na zprovozněné šestikilometrové části trati jsou dnes provozovány sezónní výletní vlaky. V rámci plánu
na rok 2015 realizátoři provedli opravu 780 metru trati, z toho 280 metrů s provedením lokálních oprav stávajícího železničního
svršku, jehož generální oprava není nutná, a 500 metrů s provedením generální opravy trati. Do projektu byla zapojena řada
dobrovolníků.

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2014/15

19

CROWDFUNDINGOVÉ PROJEKTY

CROWDFUNDINGOVÉ PROJEKTY

Dort pro Brontosaura - dobrovolnictví je sexy
Hnutí Brontosaurus
KRAJ
VYSOČINA

dort.brontosaurus.cz/2014
Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 50 000 Kč
Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 68 800 Kč
(cílová částka byla 50 000 Kč)
Akce zaměřená na šíření myšlenky dobrovolnictví, vycházející
z faktu, že dobrovolníci nejsou ani blázni, ani netrpí spasitelským
syndromem, ale jsou to zajímaví lidé. Desetitisíce stromů a stovky
opravených památek stojí právě díky nim. Hnutí Brontosaurus
hledalo způsob, jak toto sdělit veřejnosti, proto se rozhodlo
uspořádat festival Dort pro Brontosaura – dobrovolnictví je sexy
plný lidí, zábavy, workshopů, diskuzí, výstav a muziky. Na festivalu
realizátoři nechtěli jen poukázat na to, co dobrovolníci umí a čím
jsou užiteční, ale hlavně oslavit duch solidárních a kreativních lidí.
Cílem bylo rozšířit myšlenku dobrovolnictví mezi mladé lidi
a ukázat, že být dobrovolníkem má smysl. Festival, do jehož
realizace se zapojilo na 100 dobrovolníků, se uskutečnil v Telči
v termínu 19. – 21. 9. 2014 a navštívilo jej na 500 lidí.

Open-air festival Letiště 2014
Skupina Štěpána Janků a Martiny Černé
Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 50 000 Kč

OLOMOUCKÝ
KRAJ

Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 66 300 Kč
(cílová částka byla 50 000 Kč)
Cílem prvního ročníku tohoto hudebního festivalu bylo přiblížení mladé nezávislé kultury širšímu publiku a oživení hudební scény
v Olomouckém kraji. Festival se uskutečnil v Hranicích na Moravě mezi 15. a 17. srpnem 2014 na ploše bývalého letiště. Na třech
pódiích se představili nejen lokální hudebníci, ale také DJs, své místo zde našlo i promítání studentských snímků. Velmi mladým
realizátorům se podařilo akci dobře medializovat, a to jak v regionálních denících, tak regionální televizi. Ačkoli počasí první den
festivalu nebylo příznivé, účast na festivalu byla hojná. Přebytky jídla byly po skončení akce věnovány Azylovému domu pro osamělé
rodiče s dětmi ve Slavíči.

Prototyp
Kulturárium, z.s.
www.prototypbrno.cz

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 56 840 Kč
Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 58 000 Kč
(cílová částka byla 57 000 Kč)

Joy Ride!
Skupina Jana Vimmera a Nikol Brodské

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ

Ke Kořenům
Skupina Moniky Suchánské a Alžběty Živé
www.kekorenum.cz

www.facebook.com/joyride.cz

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 49 000 Kč

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 150 000 Kč
Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz:151 238 Kč (cílová částka byla 150 000 Kč)

Příspěvek od veřejnosti na portálu Hithit.cz: 72 392 Kč
(cílová částka byla 66 000 Kč)

Projekt Joy Ride! zahrnoval 5 zájezdů a akcí zorganizovaných pro handicapované děti a mladé lidi (například zájezd do Prahy, zájezd do
Vídně, sportovně - zábavní den pro děti a mládež v Opavě, běžecké závody Joy Ride Run). Vizí projektu bylo spojení mladých lidí
s handicapem s jejich zdravými vrstevníky, a to po celé České republice. Realizátoři chtěli odbourat zbytečné zábrany, které v chování
k tělesně postiženým ze strany zdravých lidi vzniká. Do akce bylo zapojeno na 100 handicapovaných dětí a na 300 asistentů ve věku
15 – 30 let. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2015.

Projekt Ke Kořenům podporuje ekologické pohřebnictví,
poskytuje poradenství pro pozůstalé a klade si za cíl oživit
důležité přechodové rituály zelenými impulsy. Organizátorky
vycházejí z myšlenky, že pohřby mohou být stejně kreativní
a osobitou událostí jako svatby či narozeninové oslavy.
Pozůstalým nabízejí možnost vytvořit jedinečná poslední
rozloučení podle jejich potřeb a přání. Pro pozůstalé je toto
aktivní vytváření posledního sbohem se zemřelým blízkým
silným terapeutickým počinem. V rámci projektu se
uskutečnily přednášky, workshopy, filmové večery, prohlídky
Olšanského hřbitova v Praze a otevření Lesa vzpomínek.
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Hlavní myšlenkou kulturní akce Prototyp, která se
uskutečnila ve dnech 14. a 15. 11. 2014 v Richard Adam
Gallery v Brně, bylo předvést světlo coby svébytnou
uměleckou techniku a dát mladým lidem příležitost
ukázat dopady propojení kreativity a technologie. Během
akce se uskutečnilo sedm uměleckých vystoupení,
například Arnor Viridis se ukázal světelným žonglováním,
Jiří Suchánek a Petra Roubalová s audiovizuální instalací.
Nejznámějším účastníkem byl David Vrbík, známý nejen
z prostředí světelné tvorby, ale například i díky spolupráci
s hiphopovou kapelou WWW. V průběhu akce se
uskutečnily tři workshopy, a to Lightpainting, Tvorba
svítících origami, Vytváření si svítícího doplňku, a dále
módní přehlídka, na níž byla představena kolekce svítících
šatů a doplňků. Pořadatelům se podařilo akci medializovat
v prestižních tiskovinách s celorepublikovým rozsahem.

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2014/15
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CELÁ ČR

Olympiáda lidských práv
Leges Humanae
www.olpcr.cz
Příspěvek Nadace Vodafone ČR :- 44 500 Kč
534 získaných hlasů / 500 požadovaných

CROWDVOTINGOVÉ PROJEKTY

V prostoru, Junák - svaz skautů a skautek ČR
Skautský institut A. B. Svojsíka

ÝBRKÝBL
Skupina Lenky Kolářové a Terezy Černé

www.skautskyinstitut.cz/v-prostoru

www.ybrkybl.cz

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 50 000 Kč
266 získaných hlasů / 80 požadovaných

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 24 890 Kč
283 získaných hlasů / 250 požadovaných

Hlavní myšlenkou projektu V prostoru bylo spojovat skauty
a veřejnost při zlepšování kvality a atraktivity veřejného prostoru,
a tím i posilovat mezilidské vztahy nebo přinášet impulzy k zamyšlení
nad veřejným prostorem. V rámci akce se uskutečnilo 5 workshopů
a 5 vycházek zaměřených na veřejný prostor do různých českých
měst za účasti odborníků (osloveni byli aktivista ve veřejném prostoru
Ondřej Kobza, architekt Osamu Okamura, urbanista se zaměřením na
participativní metody Petr Klápště, aktivita z organizace ReKola Vítek
Ježek). Vznikla také nová facebooková stránka a web projektu
i konkrétní programy a k nim metodické listy vedoucí k zamyšlení
nad veřejným prostorem a jeho zlepšením.

Pražský fashion bazar ÝBRKÝBL konající se první zářijový
víkend 2014 v Podniku na Bubenské nabídl všem
milovníkům recyklované módy oblečení a módní doplňky
od více než stovky prodejců. Objevování nových kousků na
štendrech bylo možné proložit zhlédnutím výstavy
extravagantních modelů z jiných galaxií od studentek
oděvního designu nebo ochutnáním nebeských delikates
Biting Hanah. Akce měla i charitativní rozměr. Podařilo se
navázat spolupráci s Domovem Sue Ryder, jehož
dobročinným obchodům se přenechalo neprodané
oblečení, dále s Centrem pro seniory Elpida. Babičky –
obyvatelky domova - upletly speciální ponožky určené do
prodeje v chráněné dílně Bona, kde byly zase potištěny
ýbrtašky věnované zdarma nakupujícím nad hodnotu 500 Kč.

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o lidských právech
mezi studenty středních škol ve věku 15 – 19 let a podnítit
jejich zájem o tuto problematiku. V rámci tohoto ročníku,
jehož zaštiťující téma znělo „Ekonomická diplomacie a
lidská práva“, bylo osloveno 800 středních škol na území
ČR (což je o celých 300 více než v předcházejícím roce),
z nichž se přihlásilo 2 452 studentů. První kolo soutěže
probíhalo formou internetového formuláře na webových
stránkách projektu, v jehož rámci měli studenti vyplnit
vědomostní test a následně sepsat krátký esej. Finálové
kolo se skládalo ze dvou částí, jednak ze sepsání eseje
v časovém limitu 120 minut, z nichž porota složená
z předních odborníků na lidská práva vybrala deset
nejlepších, a dále z ústní obhajoby této práce. Tři nejlepší
uchazeči vyhráli nejen věcné ceny, ale i exkurzi do
Amnesty International ČR. Projekt se těšil dobré celostátní
i regionální medializaci.

PRAHA

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

Workshop Nižbor 2015
Nezevli jen tak o.s.
www.venuse-ve-svehlovce.cz

Oživíme Švehlovku!
Zákulisí, z.s.
www.venuse-ve-svehlovce.cz
Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 57 460 Kč
275 získaných hlasů / 150 požadovaných
Připravit zapomenutý prostor společenského sálu ve
Švehlově koleji ve Slavíkově ulici na Praze do
provozuschopného stavu, přitáhnout k němu
pozornost a uvést v něm alespoň tři kulturní
představení, to byly hlavní cíle studentského spolku
Zákulisí. Naplněny byly zcela. V rámci projektu se
prostor, jenž byl dvacet let uzavřený pro veřejnost
a sloužil pouze coby sklad, proměnil v průběhu brigády
a workshopu, jichž se zúčastnilo na padesát
dobrovolníků, ve společenský sál, v němž mohla být
uvedena 3 představení studentů DAMU, každé ve
čtyřech reprízách. Celková návštěvnost činila na 340
diváků. Projektu se podařilo oslovit známého historika
Zdeňka Lukeše, který o něm sepsal rozsáhlý článek
v Lidových novinách.

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 57 460 Kč
275 získaných hlasů / 150 požadovaných

Připravit zapomenutý prostor společenského sálu ve Švehlově koleji ve Slavíkově ulici na Praze do
provozuschopného stavu, přitáhnout k němu pozornost a uvést v něm alespoň tři kulturní představení, to
byly hlavní cíle studentského spolku Zákulisí. Naplněny byly zcela. V rámci projektu se prostor, jenž byl
dvacet let uzavřený pro veřejnost a sloužil pouze coby sklad, proměnil v průběhu brigády a workshopu,
jichž se zúčastnilo na padesát dobrovolníků, ve společenský sál, v němž mohla být uvedena 3 představení
studentů DAMU, každé ve čtyřech reprízách. Celková návštěvnost činila na 340 diváků. Projektu se podařilo
oslovit známého historika Zdeňka Lukeše, který o něm sepsal rozsáhlý článek v Lidových novinách.

22

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2014/15

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2014/15

23

CROWDVOTINGOVÉ PROJEKTY

CROWDVOTINGOVÉ PROJEKTY

Enter Free Cinema Ostrava a Jihlava 2014
Skupina Alexandry F. Lipovské a Jiřího Forejta

Nová nově – sousedská slavnost v naší ulici
Skupina Lucie Bílkové a Vojtěcha Nárovce
bardzofajnyfestival.wordpress.com

JIHOČESKÝ KRAJ
Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 30 900 Kč
182 získaných hlasů / 150 požadovaných
Sousedská slavnost konající se v sobotu 13. 9. 2014 v Českých Budějovicích
v ulici Nová si stanovila za cíl prohloubení místních sociálních vztahů
a poukázání na fakt, že místo, ve kterém žijeme, si vytváříme sami. Realizátoři
obyvatele informovali prostřednictvím zvacího dopisu s výzvou k účasti na
bleším trhu, kterou jim vložili do poštovních schránek. Do termínu akce se
podařilo shromáždit na 600 kusů zboží, které se v den konání akce podařilo
rozprodat. Slavnosti se zúčastnily všechny věkové kategorie, mladí si užívali
brunch za doprovodu DJ a divadla, děti vyráběly prolézačky z papírových
krabic a vytvářely obří mýdlové bubliny.

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 30 900 Kč
182 získaných hlasů / 150 požadovaných
Nahlédnout do světa filmového řemesla umožnil studentům ve věku
14 - 18 let workshop Enter Free Cinema Ostrava 2014 na MFF Ostrava Kamera
Oko (26. 9. – 30. 9. 2014) a dokumentární workshop Enter Free Cinema MFDF
Jihlava 2014 na MFF v Jihlavě (23. 10. – 27. 10. 2014). Mladí lidé
z ostravských a jihlavských škol si vyzkoušeli jednotlivé filmové profese
a natočili vlastní hraný, dokumentární a experimentální krátký film.
Organizátoři byli propagátory filmové výchovy a vzdělanosti pro mladé.

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ

Kabinet nezávislého ﬁlmu 2014
Skupina Markéty Hájkové a Anny Kučerové
www.kabinetnf.cz

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ
KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 11 000 Kč
124 získaných hlasů / 120 požadovaných
Ročník filmového festivalu Kabinet nezávislého filmu 2014 se konal po
dobu čtyř pátečních večerů v průběhu října v prostorách brněnského
klubu Slowone. Stejně jako v předchozích ročnících byla témata
jednotlivých večerů různorodá – Vpohybu, Animovaný film, Dokument.
Na tradičním posledním večeru Grande finale byly promítány divácky
nejoblíbenější snímky – vůbec největšího počtu hlasů se dočkal
dokument Pod lampou je tma K. Bartošové zaznamenávající napjaté
vztahy mezi radnicí v Josefově a romskou komunitou. Večery byly
strukturovány tak, že po úvodním slovu následovalo promítání snímků
a diskuze. Mezi odbornými hodnotiteli byli mimo jiné herečka Zuzana
Slavíková, filmový teoretik Luděk Havel, dokumentaristka Helena
Třeštíková nebo herec Miroslav Mejzlík.

Summer Job 2015
Skupina Vojtěcha Juráska
a Terezy Demlové

Šlápněte do pedálů lásky
– cyklojízda s NAKOLEONEM 2014
Skupina Lukáše Likavčana
a Dagmar Weissbauerové

summerjob.naplno.net

www.nakoleona.cz

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 54 000 Kč
323 získaných hlasů / 300 požadovaných

Příspěvek Nadace Vodafone ČR: 52 300 Kč
971 získaných hlasů / 900 požadovaných

Hlavní myšlenkou Summer Job 2015 byla sedmidenní dobrovolnická akce, jejímž cílem bylo nabídnout nezištnou pomoc
obyvatelům a obcím na Broumovsku. Akce spočívala ve dvou rovinách - první rovina se týkala samotných dobrovolníků, pro něž byla
akce cestou, jak smysluplně trávit volný čas, pomoci okolní společnosti a navázat nové kontakty se shodně smýšlejícími mladými
lidmi. Počítalo se se zapojením až 130 dobrovolníků mezi 18 – 30 lety ze všech oblastí ČR. Druhá rovina se týkala místních obyvatel,
jejichž role ve společenském životě obce byla klíčová. Mladí dobrovolníci pomáhali lidem z daných obcí především prostřednictvím
manuální práce nebo prostřednictvím organizování kulturních a volnočasových akcí. Každý den byl rozdělen do dvou pracovních
bloků (dopolední a odpolední) a večerní program – kulturní, sportovní nebo vzdělávací. Součástí celé akce byl Summer Job Fest,
který byl otevřený všem zúčastněným.

Největší české cyklojízdy Šlápněte do pedálů lásky bylo svědkem město Brno
v sobotu 20. září 2014. Při společné devítikilometrové jízdě městem vzkázalo
1 400 účastníků magistrátu, že je na čase přestat ignorovat cyklodopravu
a začít do ní náležitě investovat. Účastníci chtěli poukázat především na
nesmyslný zákaz vjezdu na kole do centra Brna v denních hodinách. Jízdy se
zúčastnilo velké množství rodin s malými dětmi a rovněž lidé s těžkým
tělesným postižením. Realizátoři akce pevně věří, že výsledkem jejich
snažení bude to, že ulicemi Brna budou moci jezdit na kole i ti
nejzranitelnější z nás. Pozvání na akci přijalo 9 lídrů relevantních volebních
stran, nikoliv však dlouholetý primátor města.
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Blesková pomoc

Zapojení zaměstnanců Vodafone Czech Republic, a.s.
a ostatní programy

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 po dobu trvání výzvy každou dárcovskou SMS zaslanou
ze sítě Vodafone zdvojnásobuje. Vedle toho Nadace poskytuje okamžité jednorázové granty dlouhodobému
humanitárnímu partnerovi společnosti Člověk v tísni. V uplynulém roce Nadace v rámci Bleskové pomoci uvolnila půl
milionu Kč.

Dary zaměstnanců

Povodně Balkán

Zaměstnanci Vodafonu často sáhnou do vlastní
kapsy, aby podpořili dobrou věc. Nadace
Vodafone pak jejich příspěvky zdvojnásobuje.
Povodně Balkán

V květnu 2014 zasáhly povodně některé oblasti
Bosny a Hercegoviny a také sousedního Srbska.
Rozsáhlé záplavy si v obou balkánských zemích
vyžádaly téměř 50 lidských životů. Povodně
postihly na milion obyvatel a meteorologové je
označují za nejhorší za posledních 120 let.
Nadace Vodafone zareagovala uvolněním 200
000 korun na sbírku společnosti Člověk v tísni
a zdvojením dárcovských SMS ze sítě
Vodafone.

zdvojení DMS
ze sítě Vodafone

počet zaslaných
DMS

DMS pro organizaci
Člověk v tísni

298 740 Kč

9 958

Jednorázový humanitární
grant pro organizaci
Člověk v tísni

200 000 Kč

Celkem

498 740 Kč

Vybráno:

Zdvojení
od Nadace:
příspěvku:

Celková výše
nadačního

Diakonie
Českobratrské církve evangelické

5252

5252

10504

Pečení pro neziskovky

poskytnuté příspěvky

V pohybu

2 513 000 Kč

Rok jinak

5 037 000 Kč

Technologie pro společnost

7 988 000 Kč

Fond Dobrovolník

284 000 Kč

Volné prostředky

407 000 Kč

Blesková pomoc

505 000 Kč

Celkem

498 740 Kč
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Kampaň:

Dobromysl, o.p.s.

6581

6581

13162

Pečení pro neziskovky

Spolu dětem

9704

9704

19408

Pečení pro neziskovky

Adra o.p.s.

1836

1836

3672

Sportovní klub vozíčkářů Praha

5175

5175

10350

Sbírka

Armáda spásy

7620

7620

15240

Sbírka

Občanské sdružení ČESYK

5072

5072

10144

Pečení pro neziskovky

Zažít město jinak 2014
Auto*mat

Obecně prospěšná společnost
Dlaň životu

8542

8542

17084

Pečení pro neziskovky

www.zazitmestojinak.cz
180 000 Kč (vyplacené nadační příspěvky)
220 000,- Kč (smluvně přidělené nadační
příspěvky včetně vyplacených)

Bona, o.p.s.

7829

7829

15658

Pečení pro neziskovky

NF Dobrý Anděl

13024

13024

26048

Sbírka

NF ČRo Světluška

42859

42859

85718

Sbírka

113494

113494

226988

3 384

Zapojení zaměstnanců Vodafone Czech Republic, a.s.
a ostatní programy

Program

Zaměstnanecké sbírky

Nadace Vodafone podpořila již devátý ročník
akce Zažít město jinak, která proběhal 20. září
2014 na 50 různých místech v Praze, Ostravě,
Hradci Králové a Jablonci nad Nisou. Cílem akce
je aby místní obyvatelé proměnili své ulice na
místa sousedského setkávání
a kulturního vyžití. Přes 25 000 návštěvníků
využilo pro svůj pohyb městem také novou
mobilní aplikaci Zažít Město Jinak.

Celkem:

Benefitní body

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2014/15
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Fond dobrovolník
Zaměstnanci Vodafone Czech Republic, a.s., kteří ve volném čase
dobrovolničí, mají možnost žádat o příspěvek do výše až 20 000 Kč pro
organizaci, v níž pravidelně pomáhají. V roce 2014 – 2015 bylo díky Fondu
dobrovolník podpořeno 16 projektů celkovou částkou 283 955 Kč.

PROJEKTY

Zaměstnanec
– dobrovolník:

Přidělené
prostředky

1

TJ Sokol Mšené lázně

Patrik Sýkora

20 000 Kč

2

Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú.

Petra Kottomová

20 000 Kč

3

Pionýrská skupina Táborník

Zbyněk Říha

20 000 Kč

Nadace při svém hospodaření plně dodržela pravidla pro poskytování nadačních
příspěvků podle §353 až 356, Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Náklady na správu nadace v účetním období 1.4.2014 - 31.3.2015 činily 4.334 tis. Kč.
Dané náklady odrážejí činnost nadace a zajišťují plnění jejích cílů.

4

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Klecany

Pavel Novák

15 455 Kč

Skladba správních nákladů za běžné období je následující:

5

Občanské sdružení ProCit, z.s.

Petr Diba

17 500 Kč

6

Pferda
sdružení pro všestranný rozvoj osob
se zdravotním postižením

Karolína Perská

20 000 Kč

NF pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením

Jakub Pollak

20 000 Kč

8

Purkrabka, o.s.

Jaroslav Burian

20 000 Kč

9

Spolu dětem

Miroslav Čepický

20 000 Kč

10

Zvířecí pohoda, o.s.

Barbora Miková

8 000 Kč

11

Nadační fond pro předčasně narozené dětí

Jana Heczková

20 000 Kč

Vodafone Czech Republic, a.s. (grantové příspěvky, provoz Nadace)

12

Turistický Akademický Klub

Alena Bartáková

20 000 Kč

Vodafone Group Foundation (grantové příspěvky)

13

Sbor dobrovolných hasičů města Určice

Vendula Naglová

15 000 Kč

Zaměstnanci společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.

14

Devět životů, o.s.

Anna Schlindenbuch

20 000 Kč

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

15

Klub stromeček

Petra Dubská

16

Nadační fond Českého Rozhlasu Světluška

Marie Černíčková

7

Spotřeba materiálu 117 tis. Kč
Cestové 63 tis. Kč
Ostatní náklady a reprezentace 1.986 tis. Kč
Mzdové náklady 2.122 tis. kč
Ostatní náklady 46 tis. Kč

Celkem

28

DÁRCI
11 545 000 Kč
8 500 000 Kč
113 494 Kč
v hodnotě 233 000 Kč

8 000 Kč
20 000 Kč
283 955 Kč
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PARTNEŘI

Vodafone Czech Republic, a.s.
Vodafone Group Foundation
Zaměstnanci společnosti Vodafone
Czech Republic, a.s.

KONTAKTY

Nadace Vodafone Česká republika
nám. Junkových 2808/2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ 27442268
Tel: 776 971 677
E-mail: nadace@vodafone.cz
www.nadacevodafone.cz
www.rokjinak.cz
www.laboratornadacevodafone.cz
www.facebook.com/NadaceVodafone
www.hithit.cz/NadaceVodafone
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