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Nadace Vodafone Česká republika
Nadace Vodafone byla založena v roce
2006 společností Vodafone Czech
Republic, a. s. Je spolufinancována svým
zřizovatelem a Skupinou Vodafone
(Vodafone Group). Od doby svého založení
Nadace Vodafone Česká republika rozdělila
více než 210 milionů korun a podpořila
více než 500 projektů, čímž ovlivnila životy
již více než dvou milionů lidí.

Díky svým aktivitám se již několik let drží
na předních místech v hodnocení nadací
v ČR (dle žebříčku Ceny Fóra dárců, ve
kterém loni obsadila 13. místo). Patří mezi
nejdůležitější podporovatele a investory
v oboru technologických inovací, které
mají pozitivní dopad na společnost.

Poslání
Posláním Nadace Vodafone je dlouhodobě
vytvářet ekosystém společenských
a sociálních inovací či změn, které využívají
technologie ke zkvalitňování života
lidí v České republice, zlepšují veřejný
prostor, strategicky propojují osoby
a komunity k veřejnému prospěchu.

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022

Věříme, že technologické možnosti,
know-how i jeho sdílení potřebnými
a v neposlední řadě zapojení zaměstnanců
společnosti Vodafone mají pozitivní
dopad na vývoj naší společnosti.
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Hlavní cíle
Zpřístupňovat mobilní
technologie lidem
a komunitám, které
z nich mají užitek.

Zvyšovat inovační potenciál organizací,
jež usilují o společenskou a sociální
změnu prostřednictvím moderních,
informačních a komunikačních
technologií.

Posilovat angažovanost lidí v řešení
naléhavých společenských problémů
novým způsobem.

Podporovat osobní zapojení
zaměstnanců Vodafone ČR v místních
komunitách prostřednictvím svých
odborných znalostí a dovedností.

Podporovat technologie
s pozitivním společenským
dopadem a expanzi úspěšných
projektů do dalších zemí.

Týd
jinaen
k
Učit ohrožené skupiny
novým digitálním
dovednostem
– především seniory.
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Propojovat byznys, neziskový sektor či
sociální podniky na poli expertního
dobrovolnictví, a tím zvyšovat kapacity
neziskového sektoru i sociálních
podniků v ČR.
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Revizor Nadace Vodafone 2021/2022
Hana Vedralová
(právnička, Vodafone ČR)

Richard Stonavský
předseda správní rady
(opětovně zvolen 22. 3. 2021)
(ředitel regulace a vnějších
záležitostí, Vodafone ČR)

Matěj Novák
člen
(ředitel CEPEX,
zakladatel Radost 3.0)

Jana Hodboďová
členka od 25. 11. 2019
(výkonná manažerka,
Vodafone Nápad roku)

Alexandra Staňková
členka
(ředitelka VBU financí,
Vodafone ČR)
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Carl Clarke
člen od 16. 3. 2021 – 3. 12. 2021
(viceprezident pro lidské zdroje,
Vodafone ČR)

Magdaléna Wavle
členka od 3. 12. 2021
(viceprezident pro lidské zdroje,
Vodafone ČR)
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Lada Pospíšilová
(právnička, Vodafone ČR)

Výkonný tým Nadace Vodafone
Zuzana Holá
ředitelka korporátní
komunikace
a udržitelného podnikání
Vodafone Czech Republic
a Nadace Vodafone ČR

Jolana Hájková
programová manažerka
Nadace Vodafone
a Senior Sustainable
Business Specialist,
Vodafone ČR

Jan Fencl
programový manažer
Nadace Vodafone a Senior
Sustainable Business
Lead, Vodafone ČR

Veronika Řídelová
PR manažerka Nadace
Vodafone
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LABORATOŘ 2020/2021

150 000,0 Kč

LABORATOŘ 2021/2022 – Nový ročník

2 333 000,0 Kč

CELKEM 2021/2022

2 483 000,0 Kč
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Laboratoř Nadace Vodafone
Od roku 2013, kdy byl otevřen první
ročník unikátního inkubační
a akcelerační programu Laboratoř
Nadace Vodafone, prošly tímto úspěšným
programem již stovky projektů, které
zlepšují kvalitu života lidem nejen v
České republice. Cílem tohoto programu
je zvyšovat ekonomický a sociální dopad
organizací, které vytvářejí nebo škálují
sociální inovace s využitím digitálních
technologií.
Do programu Laboratoř se se svými
projekty hlásí nejen existující startupy,
ale i neziskové organizace, sociální
podniky či univerzitní týmy. Naším cílem
je, aby vznikl, nebo byl úspěšně

nastartován, projekt pro desítky tisíc
uživatelů, kteří z inovačního řešení mají,
popřípadě budou mít, přímý
a doložitelný užitek.
Během intenzivního programu trvajícího
přibližně šest až dvanáct měsíců jim
zkušení mentoři a školitelé pomáhají
s finančním i projektovým plánem,
vývojem a testováním produktu i jeho
uvedením na trh. Samozřejmostí je
rovněž aktivní vyhledávání a propojovaní
projektů s potenciálními partnery
a investory.
Inkubační a akcelerační program
Laboratoř Nadace Vodafone pro

technologické startupy se sociálním
dopadem přináší do ekosystému
sociálních inovací jak nová, inovativní
řešení, tak i nové meziooborové
a meziresortní formy spolupráce
postavené na implementaci do
každodenního života nás všech.

V letech 2013 až 2020

Podpořila
projektů

100

Laboratoř Nadace Vodafone byla v letech
2017–2020 spolufinancována
z operačního programu Zaměstnanost.

Zapojila
mentorů

150

V roce 2019 získala Laboratoř Nadace
Vodafone ocenění Global Startup Awards,
kdy v národním kole zvítězila v kategorii
„Best Accelerator or Incubator Program“.

Investovala
korun

150 mil

2013

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Začátek
Laboratoře
Nadace Vodafone

Týmy Laboratoře
na SOCAP
v San Franciscu

Podpora
Evropského
sociálního fondu

Expanze
5 projektů
do zahraničí

Ocenění CESA
za nejlepší
inkubační
a akcelerační
program

Partnerem
Laboratoře
Vodafone
je Nápad roku

Ocenění Sociální
startup roku
vyhrál projekt VR
Vitalis

Příjem
přihlášek
do 10. ročníku
9.10.2022
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Rekola
Spondea
Naviterier
Slingslate
Mimo domov
Smogalarm
Creatixo
Vozejkmap
Afaslovník
Efa + Jobs
Blindshell
Záchranka
VeruApp
Hestia
Kokoza
Disway
Včelka
Darujme.cz
Adiquit
Echo
Ironing ladies
Lepší místo
Místní místním
Cf hero
Vlakemjednoduše.cz
TvojeLáska.cz
Opravárna
Colliery srdcem z.s.
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Laboratoř Nadace Vodafone 3.0 2021/2022 (9. ročník programu)
Na podzim roku 2021 vstoupil
akcelerační program Laboratoř Nadace
Vodafone 3.0 do 9. ročníku. Stejně jako
v předchozím ročníku je hlavním
partnerem Laboratoře u platforma
Vodafone Nápad roku (Podpora rozvoje
podnikání, s. r. o.). Tato spolupráce
umožňuje lépe propojit byznysová
měřítka na posuzování udržitelnosti
u startupů se sociálním přesahem.
Do 9. ročníku se přihlásilo se svým
projektem více než 80 týmů, z nichž
deset postoupilo do dvoudenního
bootcampu Laboratoře
v coworkingových prostorách HubHub.

Medailonek
Aignos

Medailonek
Kikiriki Games

Medailonek
Myš Liš

laboratornadacevodafone.cz
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Video z bootcampu
2021/2022

Medailonek
Nekrachni

Mentoring
startupů

Medailonek
Slyším očima
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Laboratoř Nadace Vodafone 3.0 2021/2022 (9. ročník programu)
Aignos

MYŠ - LIŠ

Slyším očima

Cílem projektu Aignos je podpora
digitální gramotnosti o umělé inteligenci
mezi studenty základních a středních
škol. Prostřednictvím naší originální
metodiky a interaktivní webové aplikace
chceme šířit znalosti a dovednosti
využitelné v každodenním životě.
Cílíme na mladé lidi napříč celou
společností, nehledě na studijní
zaměření nebo geografické a sociální
bubliny.

Projekt je zaměřen na vytvoření webové
stránky s terapeutickými hrami pro děti
s neurovývojovými poruchami. Součástí
budou také metodické listy pro inspiraci
rodičů i odborníků k motivujícím
aktivitám, které budou dětem pomáhat
nejen ke zlepšení senzomotorických
schopností, ale i spolupráci, komunikaci
a dobré náladě.

Středoškolský projekt Slyším očima je
vítězem soutěže Vodafone AR Challenge,
který využívá brýle pro rozšířenou realitu
v síti 5G. Neslyšící si brýle nasadí třeba při
odchodu z domu a vestavěné mikrofony
snímají okolní zvuk a do zorného pole
uživatele, který vidí skutečnost, se může
zobrazovat automatický text či přepis
řeči, například upozornění: „Pozor, zvuk
sanity zleva.“

aignos.cz

Dotkněte se
umělé inteligence

Kikiriki Games
Bezbariérové studio Kikiriki Games chce
být příkladem dobré praxe a ukázat, že
tým složený převážně ze zdravotně
handicapovaných může obstát v tržním
prostředí. Vytváříme mobilní hry pro
nevidomé, kterých je na trhu nedostatek.
Jejich vývoj navíc vyžaduje dovednosti,
kterými disponují zdravotně
handicapovaní, avšak většinou nemají
možnost je na trhu práce uplatnit.
kikirikigames.com

To the Dragon Cave

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022

myslis.com

Nekrachni
Nekrachni je neziskový vzdělávací
projekt v oblasti finanční gramotnosti.
Cílem je změnit finanční vzdělávání na
středních školách a usnadnit mladým
přechod do dospělého života. Toho chce
dosáhnout pomocí mobilní aplikace,
která může sloužit jako pomůcka ve
výuce a zároveň může být i finančním
pomocníkem v kapse mladých.
nekrachni.cz

Nekrachni
(promo video)

Projekt studentek z Ostrova
na Karlovarsku vyhrál
Vodafone AR Challenge
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Laboratoř Nadace Vodafone 3.0 2021/2022 (9. ročník programu)
Za půl roku intenzivní práce, s přispěním
mentorů a odborníků z Nadace
Vodafone, dosáhly všechny projekty ve
svém vývoji výrazného pokroku. Některé
z nich změnily přístup k cílové skupině,
jiným akcelerační program pomohl
k vlastní realizaci vize a další projekty
díky vedení mentorů přichází s novou
verzí aplikace.

Bootcamp
Mentoring
Days
Demo Day

20
aktivních mentorů

85 hodin
mentorské konzultace

Dne 16. 6. 2022 proběhl závěrečný
Demo Day, kde se týmy představily
veřejnosti, investorům a partnerům.
Ti mohou projektům pomoct s expanzí,
rozšířením uživatelské základny
a naplněním jejich idey.
Demo Day

V září 2022 se otevřou přihlášky
pro již 10. ročník Laboratoře, který
odstartuje opět na podzim 2022.

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022
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Grantový program Technologie pro společnost v letech 2021–2022
Grantový program Technologie pro
společnost rozvíjí ekosystém sociálních
inovací, které řeší naléhavé společenské
problémy s využitím informačních
a komunikačních technologií. Novým
přístupem využívá data, sítě, internet
věcí, mobilní a internetové aplikace.
Hlavním cílem je podporovat provoz
a vývoj inovativních technologií, které
pomáhají zachraňovat životy a zdraví nás
všech, či zlepšovat kvalitu života osobám
se speciálními potřebami.
Do programu se hlásí především
projekty, které již absolvovaly inkubační
a akcelerační program Laboratoř Nadace
Vodafone a v Technologiích pro
společnost svůj projekt dále rozvíjí
a implementují na principech trvalé
udržitelnosti.

Aplikace Záchranka: Když rozhodují vteřiny
Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte,
co se může stát. Záchranka je ve Vašem
mobilním telefonu vždy připravena
rychle zkontaktovat a odeslat vaši
přesnou polohu zdravotnické záchranné
službě, popřípadě horské službě, a to
stiskem jediného tlačítka. Za šest let od
spuštění se ale původní ‚‚tlačítko
přivolání pomoci‘‘ změnilo na ucelenou
mobilní platformu pro pomoc při
záchraně zdraví a životů. Kontinuální
práce vývojářů spojená s nejnovějšími
digitálními technologiemi tak nabízí
v aplikaci řadu dalších chytrých funkcí
a propojení, která vám v nouzi pomohou.
Ať už se jedná například o nejucelenější
databázi a lokalizaci AED v České
republice, možnost videopřenosu z místa

Aplikace Záchranka vyhrála
Vodafone apps challenge fund

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022

nehody na operační středisko
i prostřednictvím sítí 5G, či řadu
bezpečnostních funkcionalit vhodných
při turistice v horách.

Jak funguje
videopřenos

Dynamický vývoj a rozmach aplikace
Záchranka je patrný také na tom, že
v současnosti si s její pomocí přivoláte
pomoc v Rakousku, Maďarsku a na
slovenských horách. Aktuálně ji má ve
svých mobilech přes 2,5 milionů
uživatelů a prostřednictvím této aplikace
se uskutečnilo více jak 100 tisíc
nouzových volání.
www.zachrankaapp.cz

Původně studentský projekt vzbudil
pozornost, když v roce 2016 uspěl v
soutěži Vodafone Nápad roku. Loni, po
expanzi do dalších třech zemí a po více
než 2 milionech stažení, vzbudil zájem i
globálního Vodafone. Ten v rámci
grantové výzvy Vodafone Apps
Challenge Fund hledal napříč trhy tři
nejlepší nápady.
Vítězům slíbil finance na expanzi do
dalších deseti zemí, kde Vodafone
působí. Potenciál pro expanzi viděl
Global Vodafone právě v Záchrance!
Letos nás čeká oslovování

Stáhněte si aplikaci
App Store
Google Play

a přesvědčování dalších zemí, ale pevně
věříme, že se zkušenostmi, jaké s expanzí
Záchranky máme, a s výhodami, které
aplikace nabízí, máme vysokou šanci
uspět i jinde.

„Záchranka už není pouze aplikace, ale technologická
platforma, která umožňuje v cloudu propojit záchranné
systémy z různých zemí tak, aby lidem stačila jedna lokální
aplikace pro přivolání pomoci v kterékoliv ze zapojených
zemí,“ říká zakladatel Záchranky Filip Maleňák.
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Grantový program Technologie pro společnost v letech 2021–2022
Aplikace ECHO:
Naděje pro pohřešované děti

Aplikace DreamLab: Společně
proti rakovině a covid-19

Dne 25. května 1979 se v New Yorku
cestou do školy ztratil šestiletý Etan.
Přestože se rozběhlo rozsáhlé pátrání,
včetně zveřejnění fotky na krabicích od
mléka, nikdy nebyl nalezen.

na databázi pohřešovaných dětí Policie
ČR. Když Policie ČR uveřejní nový případ
zmizení, aplikace zašle všem uživatelům
upozornění o vyhlášení nového pátrání
včetně okolností zmizení a fotografie.

Také Policie České republiky každoročně
pátrá po stovkách dětí, z nichž desítky jsou
přímo ohroženy na zdraví nebo na životě.

Do pátrání se tak může okamžitě zapojit
široká veřejnost, protože první hodiny
jsou při pátrání většinou rozhodující
a šance na nalezení je nejvyšší.

V listopadu 2020 se Nadace Vodafone
Česká republika stala 17. zemí světa,
která do českého prostředí
implementovala unikátní mobilní
aplikaci DreamLab. Tato aplikace
pomáhá, pomocí nevyužité kapacity
chytrých telefonů, životně důležitým
výzkumům v oblasti zdravotnictví. Do
podpory výzkumu onemocnění covid-19
či rakoviny se může zapojit každý bez
ohledu na mobilního operátora.
Díky aplikaci DreamLab se může každý
z nás zapojit do boje proti rakovině či
nemoci covid-19, aniž by musel mít
odborné vzdělání. Pracuje za něj totiž
počítač ukrytý v každém z našich
chytrých telefonů, který aktivuje aplikaci
DreamLab.

V Česku funguje Národní koordinační
mechanismus pátrání po pohřešovaných
dětech, který do pátrání pomocí médií
zapojuje širokou veřejnost. S nápadem
na mobilní aplikaci ECHO, která informaci
o pátrání přenese do mobilních telefonů
široké veřejnosti, přišla dvojice policistů.
Sami se ve svých kariérách na pátrání
podíleli, a proto chtěli systém přenosu
informací přizpůsobit technologiím
21. století.A tak byla v roce 2020
dokončena a spuštěna unikátní mobilní
aplikace ECHO, která je přímo napojena

www.aplikaceecho.cz

Stáhněte si aplikaci
App Store
Google Play

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022

Stolní počítač výzkumného týmu by se
svojí výpočetní kapacitou na takovém
výzkumu pracoval nepřetržitě roky, ale
právě desítky tisíc mobilních telefonů

připojených v noci přes aplikaci
DreamLab to zvládnou za pár měsíců.
Spuštěním aplikace DreamLab totiž
telefony po celém světě vytvoří virtuální
superpočítač, který je schopen zpracovat
miliony výpočtů za noc. Za šest let
existence této unikátní aplikace v
17 zemích světa bylo díky lidem, kteří
si ji nainstalovali do svých mobilů,
dokončeno více než 500 milionů
výpočetních úloh.
DreamLab

Stáhněte si aplikaci
App Store
Google Play

Dre
am
Lab
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Bright Sky CZ:
Pomáháme včas odhalit domácí násilí
Mobilní aplikace Bright Sky již více než
dva roky pomáhá českým uživatelům
s řešením domácího násilí – ať už se týká
přímo jich, nebo někoho, o koho mají
obavy.
V Česku si ji od uvedení stáhlo téměř šest
tisíc lidí. Nejpoužívanější funkcí je
dotazník „Jsem v ohrožení?“ a také
funkce „Vyhledat pomoc“, jež uživateli
lokalizuje nejbližší centrum pomoci, na
které se může obrátit i anonymně.
Pomocí nástroje „Můj deník“ již bylo
uloženo přes 700 záznamů, které mohou
být použity jako důkazy domácího násilí.
V uplynulém roce doznala aplikace
výrazných změn. Na základě výzkumu

mezi oběťmi násilí je přehlednější,
přístupnější i pro slabozraké, a navíc
nabízí nové funkce pro bezpečí
svých uživatelů. Kromě toho funguje
i její webová podoba na adrese
www.bright-sky.org.
Akademií proti domácímu násilí prošly
během dvou online workshopů
(jaro/podzim) již desítky firem, které
získaly informace, jak začít s osvětou
k tomuto tématu. Zpětná vazba ukázala,
že workshop je velmi kladně hodnocený
a firmy již podnikají konkrétní kroky.
Nadace Vodafone dál pokračuje
i s osvětou široké veřejnosti. Za zmínku
stojí kupříkladu rozsáhlá kampaň ve

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022

veřejném prostoru v Praze či vůbec první
rádio spot Nadace Vodafone na
celoplošných stanicích Hitrádio a Radio
Kiss.
Přínos aplikace pro společnost ocenila
i porota soutěže Zlatý středník, kdy
aplikaci Bright Sky ocenila dokonce
dvakrát jako Top Rated, a to v kategoriích
Mobilní aplikace a inovace;
Telekomunikace a IT.
Díky podpoře Nadace Vodafone vznikla
v organizaci ROSA (centrum pro ženy)
nová bezplatná linka 800 60 50 80 pro
ženy ohrožené domácím násilím.
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Konference
INSPO 2021: Když technologie
bourají bariéry
Po roční přestávce, kdy kvůli covidové
pandemii proběhla konference INSPO
jen online, se 21. ročník konference o
technologiích pro osoby se specifickými
potřebami uskutečnil v neděli 17. října
2021, a to tradičně v Kongresovém
centru Praha. Návštěvníci živě reagovali
na přednášky dokumentující velký
pokrok v oblasti asistivních technologií
a ocenili možnost se na místě seznámit
s nabídkou kompenzačních pomůcek,
programů a aplikací 35 vystavovatelů.
Díky těmto technologickým inovacím se
zlepšuje kvalita života osob se
specifickými potřebami a bourají se tak
bariéry, které jim život obrazně i fakticky
postavil do cesty.
Nadace Vodafone, stejně jako v
uplynulých ročnících, představila svoje
projekty, které vznikly za podpory
akceleračního programu Laboratoře

Nadace Vodafone. Kromě aplikací
Signslate, Deaftravel a CF Hero si
návštěvníci mohli vyzkoušet například
rehabilitace ve virtuální realitě VR Vitalis,
které jsou určené i vozíčkářům, haptické
modely pro nevidomé vyráběné na 3D
tiskárnách, aplikaci AfaSlovník určenou
pro rehabilitace po mozkové mrtvici
a řadu dalších pomůcek, a to včetně
aplikace Speechmate určené pro děti
s poruchami autistického spektra.
Generálním partnerem konference
INSPO je od roku 2014 Nadace Vodafone.
inspo.cz

21. ročník
konference INSPO
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Prostřednictvím Digitální odysey Nadace
Vodafone si mohou senioři bezplatně
osvojit řadu digitálních dovedností – od
ovládání chytrého telefonu a aplikací až
po bezpečné používání mobilního
bankovnictví. Digitální odyseu mohou
využít k samostudiu, funguje ale i jako
návodný nástroj pro ty, kteří by chtěli
starším lidem se vzděláváním pomoci,
tedy pro mladší generace, rodinné
příslušníky nebo dobrovolníky.

a dědečky opravdu každý. Do Digitální
odysey se stačí pouze zaregistrovat na
webové stránce tam.je/odysea a začít
objevovat Spojené státy technologické,
jak tvůrci imaginární zemi nazvali.
Pomyslné cestovatele čeká zastávka
v patnácti státech, přičemž v každém
z nich se naučí něco nového a
zajímavého. Například ve Volánii se
senioři dozvědí, jak si zavolat z chytrého
telefonu, uložit kontakt do telefonního
seznamu anebo jak uskutečnit
videohovor. Čeká je také zastávka na
Mailorce nebo Éšopových ostrovech. Na
konci své cesty světem technologií
účastníky získají odměnu v podobě
diplomu Digitálního světoobčana.
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Digitální odysea
VFCZ

2 600 000 Kč

VGF

4 847 986 Kč

CELKOVÝ ROZPOČET

7 447 986 Kč

Starší generace se při využívání
digitálních technologií potýká s mnoha
překážkami. Někteří senioři nemají
dostatek finančních prostředků pro
nákup zařízení či připojení k internetu.
Ještě častěji jim však chybí potřebné
informace, motivace i sebedůvěra.

Na dovolenou do Volánie nebo raději
na Mailorku?
Na dobrodružnou cestu digitálním
světem může vyrazit se svými babičkami

Nadace Vodafone spustila ve spolupráci
s neziskovou organizací Moudrá Sovička,
která se digitálnímu vzdělávání starších
dospělých věnuje již několik let, projekt
Digitální odysea. Digitální gramotnost lidí
starších 65 let pomocí bezplatných
digitálních kurzů nebo dotačního
programu na chytré zařízení a datovou
SIM kartu.

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022

„Kromě toho, že chceme seniorům pomoct
k samostatnějšímu fungování v digitálním světě, je naším
cílem propojování generací. Vytvořili jsme proto společně
s organizací Moudrá Sovička i vzdělávací platformu
s názvem Digitální odysea, která je každému dostupná
třeba z obývacího pokoje,“ vysvětluje Jolana Hájková,
programová manažerka Nadace Vodafone.

„Vzdělávací platformu jsme chtěli
pojmout zábavnou a hravou formou tak,
aby měla šanci zaujmout i mladší
generace a motivovala je pomáhat
starším lidem s ovládáním chytrých
zařízení ,“ vysvětluje Hájková.
Vzdělávací platformu nově doplňuje
i tréninkový E-SHOP, kde si starší lidé
mohou v bezpečném prostředí

vyzkoušet online nakupování krok za
krokem.
Pokud by senioři na své cestě tápali a po
ruce nebyl nikdo blízký, mohou se na
dálku poradit s odborníkem z Moudré
Sovičky, který jim pomůže většinu
problémů vyřešit. V případě nouze je jim
k dispozici bezplatná linka 800 220 044.
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Digitální odysea
Společně proti digitální propasti
Digitální vzdělávání pro seniory je
součástí mezinárodního programu Hi
digital ve spolupráci s Nadacemi
Vodafone v Irsku, Lucembursku,
Nizozemí a Velké Británii. Společně tak
dáváme dohromady koncept, jak nejlépe
řešit problematiku digitální propasti ve
společnosti a sociální izolace seniorů.
Aby bylo možné proškolit co nejvíce
seniorů, zapojují se také kluby pro
seniory, knihovny, města a další
neziskové organizace.

77
Z nichž 77 se zúčastnilo kurzu
opakovaně

120
Navštívili jsme víc než 120 měst
a obcí napříč Českou republikou

365

VÝSLEDKY ZA ROK 2021/2022

Navázali jsme spolupráci s dalšími
365 organizacemi

3 905

50 000

V uplynulém roce se nám díky
Moudré Sovičce podařilo proškolit
3 905 starších dospělých

Platformu Digitální odysea navštívilo
od jejího spuštění přes 50 000
uživatelů

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022

AMBICE PRO ROK 2022/2023
Nejoblíbenější formou vzdělávání stále
zůstává prezenční kurz, kde se mohou
senioři rovnou ptát na to, co je zajímá,
nebo jim lektor může rovnou vše
názorně ukázat. Prezenční kurzy si
účastníci zamilovali zejména proto, že ve
skupině nalézají nové přátele. I když je
primárním cílem kurzu se vzdělávat,
často se řeší i problém sociální izolace.

Naším cílem je navyšovat počet míst,
kde budeme moct seniorům zdarma
zprostředkovat kurzy digitálních
dovedností, zpřístupnit moderní
technologie formou zápůjčky
a samozřejmě neustále zlepšovat
platformu Digitální odysea tak,
aby byla uživatelsky příjemná
a pomohla co nejvíce lidem.

GOVERNANCE
GOVERNANCE
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Rok 2021 byl velmi specifickým rokem.
Neustále měnící se covidová pandemie
měla, stejně jako předešlé roky, vliv i na
dobrovolnický program. Přestože měl
dobrovolnický program na jaře pomalejší
rozjezd, povedlo se dosáhnout velmi
pěkných výsledků.
Ve 3. čtvrtletí roku 2021se dokonce
podařilo dosáhnout nejvyššího počtu
zapojených dobrovolníků za celou dobu
vůbec. Celkově se tedy za období od
1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 do dobrovolnické
pomoci zapojilo 605 zaměstnanců,
a podařilo se tak zrealizovat
103 dobrovolnických dní. A to i přesto,
že se koncem roku opět muselo zrušit
několik rozplánovaných manuálních
dobrovolnických aktivit kvůli zhoršené
covidové situaci.

Morava, která byla zasažena tornádem,
by se však roce 2021 bez pomoci
Vodafone firemních dobrovolníků
neobešla. Velká část zaměstnanců
Vodafone vyrazila pomáhat právě na
Moravu, kde se na konci června prohnalo
tornádo a zdevastovalo několik obcí.
Jsme moc rádi, že firma i dobrovolníci
pomohli právě tam, kde v tu chvíli bylo
nejvíce potřeba. Celkem se všech
dobročinných aktivit zúčastnilo 1 090
zaměstnanců a pomocí strávili 10 100
hodin.

Den pro neziskovku v číslech
605

27

113

605 zapojených dobrovolníků

Dobrovolníci pomohli ve více jak
27 organizacích

V rámci vlastních aktivit se
zúčastnilo 113 dobrovolníků

103

63 + 34

Největší účast

103 dnů pro neziskovku

63 aktivit bylo skupinových
a 34 individuálních

Největší účast měla akce Reset
telefonů pro Ukrajinu – 9. 3. 2022
(25 dobrovolníků)

Nejvyšší počet 62 + 41
Ve 3. čtvrtletí roku 2021 (červenec
–září 2021) se podařilo dosáhnout
nejvyššího počtu zapojených
dobrovolníků za celou dobu

62 aktivit bylo manuálních a 41
expertního charakteru

492
Aktivit organizovaných Hestií se
zúčastnilo 492 dobrovolníků

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022

167
Říjen se stal měsícem, kdy pomáhalo
nejvíce lidí. Dobrovolnického dne se
v tomto měsíci zúčastnilo 167
dobrovolníků. Na druhém místě bylo
září se 158 dobrovolníky.
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Sportovní výzvy Together we can

Ze kterých oblastí byly zapojené organizace a kolik dobrovolníků v nich pomáhalo?
Oblast

Počet dobrovolníků

Počet akcí

Životní prostředí

214

20

Mimořádná situace

172

16

Zvířata

126

13

Technická pomoc, grafika, IT, PR a pod.

41

36

Kultura, organizace akcí, sport, komunitní centra

33

15

Seniroři

17

1

Zdravotně znevýhodnění

2

2

Děti a mládež

0

0

605

103

Celkem

Zaměstnanecké sbírky/aktivity
1

Tornádo Morava

2

Klára Slaná

3

Moudrá Sovička GT2020

4

Ukrajina

Přidělené prostředky

Celkem

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022

212 763,0 Kč
146 141,0 Kčx
52 817,0 Kč
2 000 000,0 Kč
2 411 721,0 Kč

Nejvíce dobrovolníků pomohlo v oblasti
životního prostředí (214 dobrovolníků,
20 dobrovolnických dnů).
Další velmi oblíbenou oblastí, na kterou
se dobrovolníci zaměřili, byly aktivity
spojené s mimořádnými situacemi
(pomoc na Moravě zasažené tornádem,
pomoc Ukrajině aj.). Do těchto aktivit se
zapojilo 172 dobrovolníků. Dále se
dobrovolníci zaměřovali na oblíbenou
oblast – pomoc v organizacích starajících
se o ohrožená zvířata (126 dobrovolníků,
13 dobrovolnických dnů). Pomyslné
čtvrté místo obsadily expertní aktivity
(technická pomoc, grafika, IT, PR apod.).
Do těchto aktivit se zapojilo
41 dobrovolníků. Většina aktivit proběhla
přes aktivitu Digitální odysea.

Po úspěšné Red team challenge jsme
spustili novou sportovní výzvu, abychom
se trochu hýbali a udrželi si zdravé tělo
i mysl. Cílem výzvy bylo získat 500 tisíc
korun na digitální vzdělávání seniorů.
Zaměstnanci museli naběhat, nachodit,
najezdit na kole nebo zdolat ve fitku 500
tisíc kilometrů. Výzva probíhala od
května do listopadu, kdy vrcholila na

#GivingTuesday. A abychom kolegy
motivovali, v květnu a listopadu jsme
vyhlásili nejlepší sportovce, kteří vyhráli
skvělé ceny. Nebylo to ovšem zadarmo.
Aby se zaměstnanci mohli do výzvy
přihlásit, museli zaplatit startovné v
minimální hodnotě 100 Kč, které bylo
věnováno na podporu projektu Digitální
odysea.

#GIVINGTUESDAY2021
Vezmi babičku a dědu na Digitální
odyseu a vyhrajte tablet s připojením
na půl roku zdarma.
Rozhodli jsme se, že tentokrát pojmeme
Giving Tuesday trochu jinak. To
nejcennější, co může člověk člověku
darovat, je totiž ČAS. Motivovali jsme
naše zaměstnance, aby si našli chvilku
a prošli s vybraným seniorem Digitální
odyseu – online kurz, kde se naučí
zacházet se smartphonem a dělat
spoustu věcí na internetu. Vzdělávací
platforma slouží i jako návodný nástroj
pro dobrovolníky, kteří chtějí seniory

naučit jak správně a bezpečně používat
chytrý telefon, ale nevědí, za jaký to vzít
konec. Vzít si na to mohli i Den pro
neziskovku. Nakonec jsme vylosovali tři
zaměstnance, kteří vyhráli tablet
a datovou SIM kartu na půl roku zdarma
pro svého seniora. Zapojilo se
16 zaměstnanců.
Projekt Digitální odysea podpořilo
i nejvyšší vedení, které strávilo Den pro
neziskovku ve Fitness klubu senior, kde
pomáhali při kurzu Moudré Sovičky „Jak
na chytrý telefon a tablet“.
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Pomáháme lidem z Ukrajiny
na útěku před válkou
Hned v prvních dnech války uvolnila
globální Nadace Vodafone 500 000 €
z mimořádného fondu, a to právě na
pomoc a zajištění základních potřeb lidí
na útěku. Česká Nadace Vodafone tedy
okamžitě poskytla 2 miliony korun
organizaci Člověk v tísni na pomoc
ukrajinským rodinám, které měly dorazit
do Česka.

V oblasti maďarských a rumunských
hranic byl nasazený i tým mezinárodních
dobrovolníků z našeho programu Instant
network zajišťující konektivitu a možnost
nabít si telefon.
Víc o jejich práci v terénu

Druhý život i pro nefunkční
telefony
Vodafone akci Mobily Ukrajině spojil
i s možností odevzdat rozbitý nebo
nefunkční telefon k odborné recyklaci.
I této výzvy využilo obrovské množství
lidí a dalších zhruba 1 400 telefonů už
nebude ležet v zásuvkách, ale nalezne
nové využití.

Vodafone standardně peníze získané za
recyklaci věnuje Nadaci Vodafone na
podporu technologických inovací
s pozitivním společenským dopadem.
V tomto případě však udělá výjimku
a finance z dalšího využití těchto
telefonů věnuje také na podporu
ukrajinských uprchlíků v ČR.

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022

Mobily pro Ukrajinu
Sedm dní, desítky dobrovolníků a více
než 1 500 telefonů. Takový byl výsledek
sbírky Mobily pro Ukrajinu, kterou
uspořádal Vodafone na podporu
válečných uprchlíků. Telefony společně s
předplacenou SIM kartou v hodnotě 500
Kč zamířily k neziskovým organizacím,
které se postarají o jejich distribuci do
rukou potřebných. Výsledný počet
předaných telefonů se SIM kartami bude
ještě vyšší – do Vodafonu lidé totiž stále
posílají nové balíky s darovanými přístroji.
Sbírka Mobily pro Ukrajinu probíhala
v prodejnách Vodafonu od 1. do 7.
března 2022. Kromě veřejnosti se
zapojilo celkem 99 firem a organizací,
které uspořádaly interní sbírky mezi
zaměstnanci nebo darovaly telefony ze
svého majetku. Některé firmy dokonce
pro tyto účely nakoupily zcela nové
přístroje za desetitisíce korun.
Vybrané telefony následně putovaly do
pražských Stodůlek, kde prošly rukama
dobrovolníků z Vodafonu.

Během třídenní práce zažili dobrovolníci
spoustu emotivních momentů.
U telefonů běžně nacházeli ručně psané
dopisy, některé dokonce v ukrajinštině
s vyjádřením podpory. Několik mobilů
bylo přednastavených do ukrajinského
jazyka nebo mělo tapetu s ukrajinskou
vlajkou. Výjimkou nebyly ani různé
drobnosti nebo sluchátka, či dokonce pár
tabletů se vzkazem pro děti na hraní.

Všechny krabice s darovanými telefony
prošly také rukama skladníků, mezi nimi
bylo i pár těch, kteří pocházejí z válkou
zasažené Ukrajiny. „Když jsem viděl to
obrovské množství balíků, velmi mě to
dojímalo. Velice rád bych poděkoval
nejen Vodafonu, ale i všem dárcům za
obrovskou podporu pro mé krajany,“ říká
Serhii Vlasenko, vedoucí skladu ve
Vodafonu.

„Z celého srdce děkujeme všem – firmám
i jednotlivým anonymním dárcům, kteří nelitovali
cesty do prodejny a nezřídka věnovali kvalitní,
nebo dokonce úplně nové telefony. A velký dík
patří i našim kolegům a kolegyním, kteří neváhali
a zapojili se do kontroly a kompletace telefonů.“
dodává ke sbírce Zuzana Holá.
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Fond dobrovolník 2021/2022

Týden jinak 2021/2022

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic,
a. s., (včetně agenturních zaměstnanců
a kontraktorů) a zaměstnanci externích
call center či partnerských prodejen
Vodafone Czech Republic, a.s., mají
možnost zažádat o příspěvek do výše až
15 000 Kč pro organizaci, ve které
pravidelně dobrovolničí. Žádost do

Zaměstnanci Vodafone Czech Republic,
a. s., se mohou hlásit se svými projekty
do výzvy „Týden jinak“, která umožní pěti
vybraným pracovat pět dnů pro
neziskovou organizaci či sociální podnik
v rámci své pracovní doby a získat
finanční podporu 20 000 Kč na svůj

Fondu dobrovolník mohou tito
zaměstnanci posílat celoročně.
Podmínkou je, aby zaměstnanec ve
stejné neziskové organizaci pravidelně
dobrovolničil. V roce 2021/2022 se do
programu Fond dobrovolník přihlásilo
devět zaměstnanců.

Fond Dobrovolník – PROJEKTY

Přidělené prostředky

projekt. O vítězných třech projektech
rozhodují zaměstnanci v hlasování.
V roce 2021/2022 se programu
zúčastnily dvě zaměstnankyně. Lenka
Kadlecová pomáhala s počítačovou
výukou ve spolku Hurá na výlet a také se
podílela na natáčení vzdělávacího TV

TÝDEN JINAK – PROJEKTY

pořadu. Zuzana Stehlíková podpořila
projekt SPOLU, který se věnuje lidem
s duševním onemocněním a osvětové
činnosti. Zuzana rovněž pomohla
s komunikační kampaní.

Přidělené prostředky

1

Zbyněk Češka – Liga vozíčkářů

15 000,0 Kč

1

Lenka Kadlecová

20 000,0 Kč

2

Vítězslav Karas – Boxerna Příbram

15 000,0 Kč

2

Zuzana Stehlíková

20 000,0 Kč

3

Martin Lelek – InexSDA

15 000,0 Kč

4

Jaroslav First – Hasiči Křepenice

14 640,0 Kč

5

Karel Haisl – Hasiči Turkovice

15 000,0 Kč

6

Markéta Šípková – Česyk

15 000,0 Kč

7

Lenka Kadlecová – Hurá na výlet

15 000,0 Kč

8

Patrik Sýkora – TJ Mšené-lázně

15 000,0 Kč

9

FD Hospic Chrudim

CELKEM

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022

7 477,0 Kč
127 117,0 Kč

CELKEM

40 000,0 Kč
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Hospodaření Nadace Vodafone v letech 2021–2022
Nadace při svém hospodaření plně
dodržela pravidla k poskytování
nadačních příspěvků podle § 353 až 356,
zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Náklady na správu Nadace

v účetním období 1. 4. 2021 ‒ 31. 3.
2022 činily 2 795 354 Kč. Tyto náklady
odrážejí činnost Nadace a zajišťují plnění
jejích cílů. Skladba správních nákladů za
běžné období je následující:

Programy – náklady celkem

15 498 844 Kč

Granty celkem

15 037 704 Kč

Zaměstnanecké programy – Fond Dobrovolník

127 117 Kč

Zaměstnanecké programy –Týden jinak

40 000 Kč

Zaměstnanecké programy – Sbírky a kampaně

411 721 Kč

Nadace Provoz – náklady

2 795 354 Kč

Ukrajina

2 000 000 Kč

Mzdy

2 039 695 Kč

Nadace Laboratoř

2 083 000 Kč
4 560 000 Kč

Pronájem

104 389 Kč

Technologie pro společnost – Záchranka

PR

339 902 Kč

Technologie pro společnost – Jiné a dobíhající

Audity, průzkumy
Jiné

50 820 Kč
260 548 Kč

100 000 Kč

Connected education

5 715 866 Kč

Podpůrné aktivity – náklady celkem

461 141 Kč

Zaměstnanecké programy – Sbírky a kampaně

Příjmy

29 641 423 Kč

VGF

11 634 398 Kč

VF CZ

17 793 338 Kč

Jiné

213 687 Kč

Výroční zpráva Nadace Vodafone Česká republika 2021/2022

25 349 Kč

Nadace Laboratoř

260 763 Kč

Technologie pro společnost – Podpůrné aktivity

175 029 Kč

Podpůrné aktivity jsou takové aktivity,
které realizuje Nadace Vodafone na
podporu daných grantových programů

a jednotlivých projektů. Tyto aktivity jsou
hrazené Nadací přímo třetím stranám,
nikoliv grantistům.
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Vodafone Czech Republic, a.s.
nám. Junkových 2
155 00 Praha 5 ‒ Stodůlky
Česká republika
Kontakt:

Děkujeme všem, kdo s námi dlouhodobě táhnou za jeden provaz

Richard Stonavský
Předseda správní rady Nadace Vodafone

Partneři:

nadace@vodafone.cz
www.nadacevodafone.cz
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