Základní údaje o nadaci
Datum vzniku
a zápisu
4. listopadu 2016

Správní rada

Zakladatelé

předseda správní rady

MARTIN VOHÁNKA
PETR HUSÁK
HANA HRADSKÁ
ŠIMON PETR

MARTIN VOHÁNKA

N 1426 vedená u Městského
soudu v Praze

VZ 18

Spisová značka

člen správní rady
PETR HUSÁK
člen správní rady

Název
Nadace BLÍŽKSOBĚ

Sídlo

HANA HRADSKÁ

Nadační kapitál
500 000,00 Kč

Způsob jednání
Za nadaci je oprávněn jednat
a podepisovat samostatně
každý z členů správní rady.

Na strži 1702/65, Nusle
140 00 Praha 4

Výkonná ředitelka
pro roky 2018
MARCELA MURGAŠOVÁ

Identifikační číslo
05539773

Právní forma
Nadace

Dozorčí rada
člen dozorčí rady
Ing. JANA MARTÍNKOVÁ

ŠIMON PETR
člen dozorčí rady
JANA SEDLÁČKOVÁ

Základní údaje o nadaci

člen dozorčí rady
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Úvodní slovo

Je velkým potěšením předložit Vám již druhou výroční zprávu Nadace BLÍŽKSOBĚ. Seznamte se
prosím s aktivitami nadace shrnutých v jejím obsahu, které, jak věříme, jsou dobrým dokladem
následování smělých motivů s kterými jsme v roce 2016 BLÍŽKSOBĚ zakládali.
V roce 2018 jsme podpořili celkem 59 projektů, z toho 44 dlouhodobých. Tento poměr odráží
úsilí Nadace o prosazení koncepčních změn v komplexních oblastech, jako jsou školství
a rozvoj občanské společnosti a liberální demokracie. Do těchto kapitol směřujeme rozhodující
část zdrojů, neboť jsou stěžejní pro utěšený a dlouhodobý rozvoj naší země. Inspirací pro naši
práci jsou nejen vlastní zkušenosti a pozorování, ale i četná setkání s experty či účast
na odborných konferencích zabývajících se příslušnou tématikou.

VZ 18

VZ 18

Vážení přátelé, drazí partneři,

Digitální technologie, informační revoluce a fenomén sociálních sítí zaskočil lidskou společnost
celou řadou průvodních jevů a zejména polarizací a radikalizací společnosti. Tato skutečnost
nás v uplynulém roce vedla k zintenzivnění analytické práce a nastartování podpory projektům
a organizacím, jež reagují na tyto zásadní výzvy dneška.
V loňském roce, podobně jako v letech předchozích, jsme obdrželi velké množství žádostí
o podporu, které jsme museli s ohledem na strategii naší nadace odmítnout. Byly mezi nimi
i projekty, které by si svou kvalitou pomoc zasloužily. V takových případech jsme žadatele
alespoň informovali o jiných alternativách pro získání podpory.
Průběžné a závěrečné zprávy za rok 2018, které jsme obdrželi od příjemců nadačních
příspěvků, nás utvrzují v přesvědčení o hospodárném využití vynaložených prostředků
a tak efektivnímu naplňování poslání Nadace BLÍŽKSOBĚ.

Ze srdce a s úctou
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Úvodní slovo

P Ř E D S TAV E N S T V O A V E D E N Í
NADACE BLÍŽKSOBĚ
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Proč jsme vznikli?

V roce 2018 jsme rozdělili 59 nadačních příspěvků
v celkové výši 12 027 110,- Kč.

Počet projektů 55

Založili jsme proto Nadaci BLÍŽKSOBĚ jako nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit
jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině
prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta
k růstu obecného blahobytu.

VZ 18

VZ 18

Nadace byla založena jako důsledek uvědomění si naléhavé potřeby kultivace
vzájemných vztahů mezi lidmi a současně individuální odpovědnosti každého
jednotlivce k tomuto nekonečnému procesu aktivně přispívat.

Nadace v číslech

Nadace se opírá o materiální základnu, zkušenosti a poznatky, které zakladatelé nashromáždili
během své podnikatelské dráhy. Shledáváme za potřebné tyto hodnoty prostřednictvím
filantropie ku prospěchu celku dále uplatňovat a rozvíjet.

Přehled vydaných
finančních prostředků (v Kč)

• vyplacené nadačné příspěvky
• správa nadace
Podpořené projekty

Nadace v číslech

Proč jsme vznikli?

• dlouhodobé
• krátkodobé

Přehled vydaných příspěvků
po segmentech (v Kč)

• Občanská společnost
• Vzdělávání
• Znevýhodněné osoby
• Kulturní dědičství
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Koho podporujeme
a co je naším cílem?

Usilujeme o to, aby naše konání reflektovalo stav a potřeby české společnosti. Současně však
stojíme o pevné zasazení naší země v rodině evropských národů, jejichž intenzivní a umně
zorchestrovanou spolupráci považujeme za vitální předpoklad pro naplnění poslání Nadace.
Naši podporu jsme se rozhodli soustředit do následujících oblastí:

NA DCH ÁZEJÍCÍ ÉRY
JE R A DIK Á LNÍ

VZ 18

VZ 18

Základním půdorysem činnosti Nadace BLÍŽKSOBĚ jsou zákony, pravidla,
zvyky a nejlepší praxe liberálních demokracií západu.

“Ú KOLEM

OBNOVA LIDSK É
ODPOV ĚDNOSTI.
NAŠE SV ĚDOMÍ MUSÍ
DOHNAT NÁŠ ROZUM,

8

ZTR ACENI.”
VÁCL AV HAVEL

Občanská společnost

Koho podporujeme a co je naším cílem?

JINA K JSME
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První z nich je Občanská společnost

Ze své podstaty jedině ty dokáží zachytit a řešit množství jinak státem neuchopených
problémů a příležitostí, pramenící z něčeho tak mnohotvárného a dynamického jako je
společenství velkého počtu rozmanitých individualit. Rádi bychom proto přispívali k řešení
identifikovaných výzev prostřednictvím finanční podpory dobře zformulovaným
a profesionálně řízeným projektům.

VZ 18

VZ 18

organizující se nahodile či systematicky v nejrůznějších útvarech. Specifické kompetence
těchto státem neorganizovaných občanských iniciativ, jsou nezastupitelnými komponenty
v soustrojí moderního státu a předpokladem prosperity jeho obyvatel.

Občanská společnost
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Příklady projektů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme:

NFNZ

Frank Bold Society – projekt Rekonstrukce státu

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) vznikl v roce 2016 a jeho posláním
je pomoc při šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých
informací.
Pomocí grantů, cen a odborné asistence podporují především jednotlivé redakce
a jednotlivce, kteří se věnují seriózní novinařině a ctí principy liberální demokracie.

Funguje od roku 1995 a má dlouholetou historii obrany a propagace veřejného
zájmu, demokracie a právního státu. Frank Bold Society je spolu s advokátní
kanceláří Frank Bold Advokáti členem konsorcia Frank Bold, které dohromady tvoři
mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup
k řešení aktuálních společenských výzev.

VZ 18

VZ 18

Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis) je nevládní, nezisková organizace
právníků hájících práva občanů a životního prostředí v České republice.

Od roku 2013 koordinují celostátní protikorupční projekt Rekonstrukce státu, který
cílí na přijetí klíčových protikorupčních zákonů a dohlíží na dodržování základních
mantinelů demokracie.

Řekli o nás:
Projekt Rekonstrukce státu vděčí Martinu Vohánkovi
a nadaci BLÍŽKSOBĚ za dlouhodobou NEJEN finanční,
ale i morální podporu, díky které je možné
přizpůsobovat aktivity aktuálním potřebám a čelit
tak opravdu velkým výzvám. Děkujeme.
Josef Karlický
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Občanská společnost

Občanská společnost

vedoucí týmu Rekonstrukce státu
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Člověk v tísni
Nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody,
rovnosti a solidarity.

Naprosto zásadní proměna mediální krajiny /internet, rozšíření digitálních
technologií, sociálních sítí/ přivedl tuto organizaci k myšlence podporovat rozvoj
mediální gramotnosti, a to např. v rámci projektu “Týdny mediálního vzdělávání”
se zaměřením na základní a střední školy, který jsme se rozhodli podpořit.

CO ČLOV ĚKU
ZŮSTA NE,

VZ 18

VZ 18

Hlavním posláním je podpora rozvoje otevřené, informované, angažované
a zodpovědné společnosti nejen v rámci zahraniční pomoci, ale také v podmínkách
naší země. Jedním z pilířů tuzemských aktivit je i vzdělávání a osvěta.

“VZDĚL Á NÍ JE TO,

K DYŽ ZA POMENE TO,
CO SE NAUČIL
V E ŠKOLE.”
ALBERT EINSTEIN

Vzdělávání
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Druhou oblastí, kam nadace Blížksobě směřuje svou pozornost, je Vzdělávání.

Zájmem nadace je posilování většího sepjetí vzdělávání s reálným světem, učení
v souvislostech, hodnotová výchova, podpora kritického myšlení a smysluplného používání
digitálních technologií. Podporujeme také činnosti směřující k podpoře tělesné kultury
a tělesného rozvoje.
V oblasti systémového rozvoje školství míříme jak na žáky (program Začít spolu), tak na rodiče
jako klienty školy a vzdělávacího systému (podpora organizace Eduin) a v neposlední řadě
chceme podpořit růst těch, kteří mají vzdělávání ve školách nejvíce „pod palcem“ a to jsou
učitelé – podporujeme ty, kteří chtějí učit dobře, a to přes unikátní výcvikové programy
(Učitel naživo).

VZ 18

VZ 18

Naše podpora je směřována zejména těm projektům, jež si kladou za cíl implementaci
systémových změn ve školství, resp. modernizaci celého vzdělávacího procesu tak, aby lépe
reflektoval požadavky současné doby, byl pluralitní, demokratický a prostupný ve všech
úrovních vzdělávací soustavy.

Vzdělávání
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Step by step o.p.s.

Učitel naživo

je nevládní organizace podílející se na inovacích a zvyšování kvality
vzdělávání v ČR zejména prostřednictvím vzdělávání pedagogů.

Učitel naživo je jednoletý nebo dvouletý výcvik pro budoucí učitele
(tzv. pedagogické minimum) v rozsahu 750 hodin. Je určen absolventům
vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy
nebo na střední škole. Tito lidé získali titul Mgr./Ing. (i nepedagogického
směru), chtějí učit předmět(y) podle své odbornosti, ale chybí jim
potřebné učitelské zkušenosti a pedagogické vzdělání.
Výcvik je zaměřen na praxi a je garantovaný předními českými pedagogy.

V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje
více než 100 mateřských a 80 základních škol. Cílem programu je
dítě jako tvůrce svého vzdělání, rodič jako vítaný partner školy
a učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě.

VZ 18

VZ 18

Je jediným držitelem ochranné známky Vzdělávací program
Začít spolu® v České republice. Začít spolu je vzdělávací program
pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku,
který je realizován ve 32 zemích světa.

Řekli o nás:
Návštěva Nadace BLÍŽKSOBĚ nás v červnu 2017 vytrhla z hlubokého ponoření do péče
o naše studenty a učitele. Donor, který si vás sám najde! Když nám vyprávěli o tom,
jak chtějí podporovat systémové změny, ne jen ojedinělé inovace, jak jim záleží na
učitelích, jak si představují skutečnou pomoc neležící v papírování, ale v podané ruce
tam, kde je potřeba, byli jsme nadšení. Setkali jsme se s upřímným zájmem a pochopením
samotného obsahu toho, o co usilujeme a se snahou reagovat na naše potřeby…
Máme radost, že jsme na cestě s tak silným partnerem, který nám vedle peněz dodává
i velké množství inspirace a pozitivní energie. Děkujeme, že jste pro nás dalším
potvrzením toho, že ideály má smysl nejen deklarovat, ale snažit se je dělat a žít.  
Jan Straka
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Vzdělávání

Vzdělávání

spoluředitel
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EDUin, o.p.s.

TEREZA, v.c. z.ú.

Obecně prospěšná společnost založená v r. 2010, jejímž posláním je
zajistit větší společenskou informovanost a podpořit veřejnou diskusi
o problematice vzdělávání.

Vzdělávací centrum, které již od roku 1979 připravuje vzdělávací
programy a materiály pro školy, které vedou děti k zodpovědnému
přístupu k životnímu prostředí a budování hlubokého vztahu k přírodě
jako základnímu předpokladu zdravé lidské existence.

Jejím hlavním smyslem je identifikace, ocenění a zviditelnění kvalitních
českých pedagogů základních i středních škol, což příspívá ke zvýšení
prestiže učitelského povolání a k šíření best – practices.
Věříme, že nedílnou podmínkou pro změny školství je poptávka rodičů
po změně a věříme EduInu, že díky komunikaci „jak lépe a jinak“ směrem
k rodičům, mohou tuto poptávku výrazně zvýšit, proto jsme podporu
EduInu v minulém roce výrazně navýšili.
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Jedním z projektů je i “Les ve škole”. Jde o mezinárodní výukový program
o lese, který probíhá ve 26 zemích světa. V ČR je zapojeno 350 základních
škol, kroužků a družin. Jeho využitelnost není pouze v předmětu
přírodověda, ale lze ho aplikovat i do předmětů ostatních.

VZ 18

VZ 18

Cílem této snahy je podpora proměny vzdělávání s důrazem na potřeby
rychle se měnícího světa. Jedním z dílčích nástrojů je i každoroční
udělování Global Teacher Price /národní verze mezinárodní ceny/.

Tým nadšených pracovníků organizace minulý rok přišel s projektem
„Učíme venku“, který jsme výrazně podpořili, protože věříme, že pobyt
učitelů s dětmi mimo zdi škol může výrazně přispět k většímu sepjetí
reality a vzdělávání a zároveň přispěje k lepším vztahům založených
na spolupráci – a to jak učitel a žák, tak mezi žáky a přeneseně i mezi
přírodou a člověkem jako takovým…
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„PAMATUJME
ÚCTU K DRUHÝM

VZ 18

VZ 18

NA ÚCTU K SOBĚ,
A ODPOVĚDNOST
ZA NAŠE KONÁNÍ.“
DALA JLAMA

Znevýhodněné osoby nebo skupiny
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VZ 18

VZ 18

Třetí oblastí našeho zájmu je zvyšování šancí znevýhodněných skupin a jednotlivců
na plnohodnotný život, kteří však již vlastní aktivitou projevili vlastní snahu současný stav
změnit. Naše finanční podpora si bere za cíl aktivity těchto jednotlivců zesílit a napomoci tak
k jejich plné realizaci a současně zvýšit jejich přínos pro celek.

Znevýhodněné osoby nebo skupiny
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Rozhodli jsme se v minulém roce podpořit odbornou péči o děti s poruchou autistického
spektra, jedné z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje dítěte, ztěžující jeho
komunikaci, sociální interakci a představivost.

Nestátní nezisková organizace, s právní formou ústavu, poskytující širokou nabídku
služeb lidem s autismem a lidem z jejich nejbližšího okolí. Díky systému celoživotní
podpory zajišťuje co nejlepší začlenění lidí s PAS do běžného života.
Projekt “Podpora včasné intervence u dětí s autismem” zajišťuje prostřednictvím
poradců rané péče komplexní přístup pro děti a jejich rodiny, a to na bázi
individuálního přístupu.
Je zajištěna i spolupráce s mateřskými školami, kam děti s PAS nastupují.
Tato činnost klade vysoké nároky na pečující odborníky a nadační podpora
umožňuje jejich adekvátní mzdové ohodnocení.

ŽE CIVILIZACE
NENÍ DOBR Á, K DYŽ JE
BEZ KU LT U RY.

VZ 18

VZ 18

Národní ústav pro autismus, z. ú. /NAUTIS/

“JÁ M YSLÍM,

ČLOV ĚK POTŘEBUJE
K E ŠTĚSTÍ
A SPOKOJENOSTI
NEJENOM POHODLÍ
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KU LT U R A A CIVILIZACE
M USÍ JÍT RU KU V RUCE.”

Kulturní dědictví

Znevýhodněné osoby nebo skupiny

TĚLESNÉ, A LE I DUŠEV NÍ.

JAN WERICH
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Poslední oblastí činnosti nadace je ochrana a rozvoj kulturního dědictví.
Prostředí, v kterém žijeme, je výslednicí vědění a úsilí nespočtu předchozích generací.
Společenství, která systematicky a cílevědomě rozvíjejí aktiva, zděděná od svých předků,
jsou nejúspěšnější v dlouhodobém naplňování potřeb jejich členů.

VZ 18

VZ 18

Rádi bychom proto prostředky Nadace BLÍŽKSOBĚ napomohli k ochraně a utěšenému
rozvoji našeho kulturního dědictví, případně k zacelení ran, jež naše země utržila v průběhu
dramatických událostí a těžkých období minulého století.

Kulturní dědictví
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Příklad podpory:

Zvony v Kašperských Horách

Začali jsme konkrétně formou navrácení 3 zvonů do arciděkanského
kostela sv. Markéty v Kašperských Horách. Pro tento záměr pro léta 2017
– 2019 jsme zvolili heslo “Zvony pro Šumavu” a spolupracujeme na něm
s Muzeum Šumavy a církví.
Právě zvony byly od pradávna součástí života jednotlivců, neznamenaly
pro lidi jen kus kovu, ale doprovázely člověka na jeho pouti životem při
významných událostech od narození až do smrti, zvýrazňovaly důležité
svátky, svolávaly člověka k modlitbě, upozorňovaly ho na denní dobu
apod. Zvuk zvonů od pradávna vracel člověka k sobě samému, svolával
lidi k pospolitosti, spoluvytvářel typický “genus loci”.

Již dva roky prohlubujeme naše poznání v oblasti vzdělávání a pochopení jak
zvýšit jeho relevantnost vzhledem k době ve které žijeme s cílem přispívat
k budování plně realizované sebevědomé a současně ohleduplné společenosti.
V uplynulých obdobích jsme založili smysluplná partnerství s několika
organizacemi, která mají dostatečně sil a vědomostí dosáhnout potřebných
změn. Ve vytýčeném prostoru organizací proto setrváme, abychom jim tak
poskytli dostatek klidu a zdrojů na práci.

VZ 18

VZ 18

Mrzí nás skutečnost ztrát, kterými byly poznamenány církevní stavby
v době minulých totalitních režimů a proto jsme se rozhodli finančně
i organizačně přispěli k obnově těchto památek.

Krátká vize do budoucna

Aktivní občanská společnost a funkční liberální demokracie jsou vzájemně se
podmiňující pilíře prosperující svobodné lidské společnosti. Mnohost palčivých
témat a jejich komplexita nás naplňuje pokorou před nastalými výzvami
člověka, avšak také odhodláním naší podporou k řešení těchto přispívat.
Vedle vzdělávacího procesu se proto budeme i nadále věnovat kultivaci
mediáního prostoru a způsobům jakým společnost konzumuje informace.
Dále pak otázce identity, hodnot a vztahu obyvatel naší země k Evropě,
jakožto klíčových východisek pro bezpečnost, stabilitu a uchování pevného
zakotvení České republiky na západě.
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Krátká vize do budoucna

Kulturní dědictví

A v neposlední řadě budeme pokračovat v úsilí o zvyšování transparentnosti
a kvality institucionální správy naší země.
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Seznam podpořených projektů
Přehled všech poskytnutých darů, nadační příspěvky:
V účetní období 4. 11. 2016 – 31. 12. 2017 poskytla nadace nadační příspěvky v celkové výši
12 027 000 Kč, a to následovně:

Seznam podpořených projektů

NP 033/2017
NP 045/2018
NP 025/2017
NP 047/2017
NP 044/2017
NP 041/2017
NP 050/2018
NP 053/2018
NP 022/2017
NP 043/2017
NP 055/2018
NP 052/2018
NP 058/2018
NP 057/2018
NP 059/2018
NP 061/2018
NP 054/2018
NP 060/2018
NP 063/2018
NP 051/2018
NP 056/2018
NP 066/2018
NP 062/2018
NP 065/2018
NP 068/2018
NP 064/2018
NP 071/2018
NP 072/2018
NP 070/2018
NP 081/2018
NP 077/2018
NP 076/2018
NP 074/2018
NP 075/2018
NP 073/2018

Nadace VIA - provoz
NAUTIS - včasná intervence
Bošínská cesta
Dar, Drahoš - prezidentská kampaň 2.kolo
Frank Bold Society - kurzy on line
pan Brunclík - výstava Mánes
Zubař Vitalii - kurz
Borůvka Praha o.p.s.
Varglová Tereza - hendicap
Jiří Krutina NOOS nakladatelství
Učitel naživo, z.ú. 1/2018
Jaroslav Hutka - CD České stíny
FORUM 2000, 2. splátka
Helena Terberová - hendicap
Lata, z.ú.
Křehký Mikulov
The Tap Tap
Nové Sedlo - Nový kurz
TJ Vodní stavby Tábor - Tomáš Slavata
Kverulant o.p.s.
Yourchance o.p.s. - Začít správně
PAMĚŤ z.s.
Učená společnost ČR
EDUin - Global Teacher Prize
Novotný Jakub - sport
TEREZA - Učíme se venku
Člověk v tísni - Týdny mediálního vzdělávání
Výbor dobré vůle Olgy Havlové
EconLab - Z Index
Otec vlasti Karel IV - vzdělávání
Frank Bold Society - Rekonstrukce státu
NFNZ
Bošínská cesta - 2. splátka
UEP
Spolek Martina Zacha
Martin Zach - hendicapovaný
Melkus I. - hendicapovaný
Michael Koča - rehabilitace
Vratislav Hudeček - hendikepovaný

300
436
100
1 000
36
350
115
20
20
70
1 000
50
250
20
230
200
300
10
50
200
350
53
200
100
20
50
400
100
200
100
1 000
500
150
300
200
200
10
135
20

Popis
NP 078/2018
NP 079/2018
NP 085/2018
NP 083/2018
NP 089/2018
NP 084/2018
NP 080/2018
NP 082/2018
NP 086/2018
NP 088/2018
NP 069/2018
NP 090/2018
NP 093/2018
NP 087/2018
NP 092/2018
NP 091/2018
NP 094/2018
NP 097/2018
NP 098/2018
NP 096/2018

Celkem v tis. Kč
Společně pro Česko
Cesta domů - hospic
ICPK
Festival Dyleň Karlovy Vary
Rejl Zdeněk - hendicapovaný
TEREZA - Les ve škole
Díky, že můžem - Korzo Národní
Festival svobody
Michal Kaderka - mediální výchova
MAREON - výstava
Pokorný Adam - obraz Břevnovský klášter
EDUin - provz
ZS Mikulov - interaktivní tabule
NFNZ
Fassati Art festival
NF REGI Base
Platforma evropske paměti a svědomí
ZŠ Trnka
Behavio Labs - výzkum
Cyril Mooney - hodnotové vzdělávání

CELKEM

Plná verze výroční zprávy s výrokem auditora je ke stažení na www.blizksobe.cz.

250
400
100
100
20
100
100
150
50
100
64
500
68
500
50
20
200
200
180
30

12 027

Seznam podpořených projektů
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NP 042/2017
NP 040/2017
NP 039/2017

Celkem v tis. Kč

VZ 18

VZ 18

Popis
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