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1. Základní údaje o nadaci 

Datum vzniku
a zápisu
4. listopadu 2016

Spisová značka
N 1426 vedená u Městského 
soudu v Praze

Název
Nadace BLÍŽKSOBĚ

Sídlo
Na strži 1702/65, Nusle, 
140 00 Praha 4

Identifikační číslo
05539773

Právní forma
Nadace

Správní rada

předseda správní rady

MARTIN VOHÁNKA

člen správní rady

PETR HUSÁK

člen správní rady

HANA HRADSKÁ

Způsob jednání

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

Dozorčí rada

člen dozorčí rady

Ing. JANA MARTÍNKOVÁ

člen dozorčí rady

ŠIMON PETR

člen dozorčí rady

JANA SEDLÁČKOVÁ

Zakladatelé
MARTIN VOHÁNKA
PETR HUSÁK
HANA HRADSKÁ
ŠIMON PETR

Nadační kapitál
500 000,- Kč

Výkonná ředitelka
pro rok 2021 
MARCELA MURGAŠOVÁ 
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2. Úvodní slovo

Vážení přátelé,

výroční zprávu NBKS za rok 2021 
vám předkládáme v jednom 
z nejsložitějších období České 
republiky. Žádná z výzev, kvůli 
kterým jsme nadaci založili, 
nezmizela, a naopak se objevily 
hrozby nové, které prověří 
odolnost, připravenost  
a soudržnost naší společnosti. 
Dvouletá pandemie a s ní spojená 
omezení ovlivnily naše životy  
a s mnohými jejími důsledky  
se budeme potýkat ještě 
dlouhou dobu. Z mnoha vyberme 
například dopad uzavřených škol 
a omezení možnosti přirozeného 
setkávání s vrstevníky na 
psychický i fyzický vývoj dětí. 
Žádný čas na klidné zpracování 
následků pandemie jsme ale 
nedostali. Ruští agresoři, kteří 
přepadli nezávislou Ukrajinu, 
se netají tím, že vedou válku 
proti Západu. Vadí jim hodnoty, 
které vyznáváme, bojí se jejich 
přirozené přitažlivosti.  

Když jsme se rozhodli podporovat  
naší nadační činností smysluplné  
projekty na podporu demokracie,  
rozvoje občanské společnosti  
a systémových změn ve vzdělání,  
věřili jsme v jejich zásadní 
důležitost pro úspěšnou 
budoucnost naší země.  
Bezprostřední ohrožení tohoto 
vývoje nás vede k většímu 
odhodlání v naší dosavadní práci.
Vloni se rozezvučely nové zvony 
na Šumavě v Kašperských Horách. 
Zvony jsou symbolem domova, 
řádu a lidské sounáležitosti. 
Kde zní, tam žijí lidé. „Zvony 
pro Šumavu“ byl náš vůbec 
první projekt, který jsme nejen 
spolufinancovali, ale i krok  
po kroku realizovali. Jsme rádi,  
že díky trpělivé práci mnohých  
byl úspěšně završen.

V roce 2021 jsme rozdělili  
celkem 22.055.160 Kč mezi  
56 organizací a jednotlivců.  
O tom se podrobněji dočtete  
na dalších stránkách.  
Pracujeme také na proměně naší 
vlastní práce, digitalizujeme  
a připravujeme nová videa o naší 
činnosti, protože chceme být 
příkladem moderní nadace.
Velmi si vážím pomoci  
a spolupráce všech, kteří 
nacházejí v naší práci smysl. 
Je nesmírně naplňující takto 
objevovat hloubku lidských srdcí 
a nekonečnost lidské tvořivosti,  
a nacházet tak schopnosti  
a kvality, které mění svět  
okolo nás k lepšímu.

S úctou a poděkováním

M A R T I N  V O H Á N K A
zakladatel a předseda 

správní rady
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Preambule

• 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. 

• 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.

• 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.

3. Strategie nadace BLÍŽKSOBĚ
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Strategie Nadace BLÍŽKSOBĚ 

Naplňováním poslání nadace dosahujeme 
ochranou svobody, a tedy kultivace 
základních pilířů liberální demokracie,  
jimiž jsou: 

• Morálka obecně sdílená a žitá
 - Vycházející z křesťansko-židovských základů  
  a myšlenek humanismu
 - Podpořená kritickým myšlením a vědeckým 
  poznáním

• Dělba moci prostřednictvím parlamentní 
 demokracie
 - Doplněná systémem institucí zajištujících 
  kontinuitu a efektivitu 
 - Klíčová je nezávislá soudní moc 
 

• Tržní hodpodářství 
 - Sloužící díky transparentním pravidlům 
  na straně jedné a podnikatelské etice a osobní 
  iniciativě na straně druhé 
 
• Svobodná média jako hlídač státu 
 
• Vibrující občanská společnost aktivně zapojená  
 do veřejných procesů

Grafické schéma rozvrstvení poslání nadace k jednotlivým cílům:

Preambule
(poslání)

 Zvýšení kvality života ve společnosti a její stmelení 

Viz. kapitoly Strategie Nadace Blížksobě: „Čeho chceme dosáhnout“

Morálka

Vzdělání
Demokratické 

instituce  
a hodnoty

Občanská 
společnost  Média

Liberální 
demokracie

Právní stát Kapitalismus
Klíčové 

předpoklady

Priority (nástroje) 
Nadace

Konkrétní cíle
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Priorita I -  Vzdělávání

Stávající situace*:

• Vzdělávání v ČR není pro většinovou společnost 
 prioritou nebo tématem, není všeobecná vůle  
 ke změně od klientů systému, tzn. rodičů 
 (64 % je spokojeno s úrovní vzdělávání)
 
• České děti chodí nejméně rády do školy ze všech 
 zemí OECD 
 
• České děti nejsou připraveny na výzvy 21. stol., 
 zaostávají v přírodovědné, matematické 
 i čtenářské gramotnosti
 
• Mladí Češi odcházejí ze škol s výrazně 
 podprůměrnou motivací dál se vzdělávat 
 a uspět v životě
 
• 50 % učitelů je přímo ohroženo syndromem 
 vyhoření 
 
• Na českých pedagogických fakultách je praxi
 věnováno 5–10 % času (západní státy 40 %)
 
• Úspěch dítěte je v ČR velmi vázán na jeho sociální 
 status a geografii
 
• Občanská angažovanost dětí v ČR není od roku
 2009 měřena (ICCS)

* Vycházíme z výzkumů PISA, TIMMS, STEM a PAQ Research

Čeho chceme dosáhnout?

• Vzdělávacího systému, jenž podporuje nejen růst
 vzdělanosti napříč populací bez ohledu 
 na geografii a sociální status, ale i individuání 
 přístup k žákům s podporou rozvoje jejich talentů
 
• Vzdělání, které klade důraz na moderní dějiny 
 a jejich vztah k dnešku 
 
• Celoživotního vzdělávání reagujícího na rychlost
 změn a potřebu trvalé adaptace jedince na ně 
 
• Vzdělání, jenž vybavuje jedince kompetencemi 
 pro 21. století, zejména: 
 - Kritické myšlení, schopnost syntézy informací
 - Mediální gramotnost a digitální kompetence 
  (podmíněné čtenářskou a matematickou
  gramotností)
 - Osobnostně sociální kompetence 
  (emoční inteligence, výchova ke spolupráci,
  otevřená komunikace) 
 - Hodnotové vzdělávání a základy filozofie, 
  úcta k přírodě  
 - Výchova k demokracii a aktivnímu občanství 
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Jak toho chceme dosáhnout?

• Výše uvedených cílů chceme dosahovat zejména
 poskytováním nadačních příspěvků, propojováním 
 a případně mentoringem. Nadace může být  
 i iniciátorem nebo spoluorganizátorem projektů 
 v souladu se Strategií

• Souzníme se Strategií 2030+ a hlásíme se 
 k Desateru SKAV, podporujeme šíření osvědčených
 postupů ze zahraničních i českých škol
 
• Jsme si vědomi nutnosti podpory učitelů a ředitelů
 přes střední článek ve vzdělávání
 
• Souhlasíme s tím, že komfort dítěte i učitele
 (včetně duchovního) je nutným předpokladem 
 pro kvalitní vyučování
 
• Věříme, že systémových a trvalých změn je možné
 docílit pouze spoluprací jednotlivých aktérů
 ve vzdělávání (založenou na vstupní analýze dat 
 a opřené o evidenci v zahraničí), a jsme připraveni
 ji podpořit
 
• Za naprosto klíčovou považujeme kvalitní
 pregraduální přípravu učitelů, neboť právě oni mají
 největší vliv na učení dětí, a proto 80 % finančních
 prostředků alokujeme právě na její zkvalitňování
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Priorita II – Svoboda a demokracie 

Východiska*:

Globální trendy 21. stol: 
• Klimatická krize, migrace, vyčerpání přírodních 
 zdrojů, digitalizace, informační znečištění 
 a přehlcení
• Neinkluzivní ekonomický růst umocněný
 cyklickými globálními krizemi (finanční 2008,
 nynější pandemická) 

Důsledky trendů:
• Polarizace a stupňující se tlak na společenskou
 soudržnost, demokratické instituce 
 a mezinárodní řád, právo a kooperaci 
• Velký potenciál disruptivních změn  
 a negativních dopadů na velké skupiny
 obyvatel

Situace v České republice 30 let po sametové revoluci: 
• Narušená mezilidská důvěra a nedostatečná
 orientace na společné, tzv. post-materiální
 hodnoty, jako jsou sounáležitost, solidarita, 
 životní prostředí a ochrana slabších částí
 společnosti

• Podlomená důvěra v instituce a demokracii
 podmíněná do velké míry společenskou pozicí
 jednotlivců a zkušenostmi se sociálními
 problémy  

• Slabá občanská angažovanost a často 
 i negativní pohled na ní

• Formalistické a složité fungování některých
 institucí a právního systému a jejich neochota
 komunikovat, což ovlivňuje schopnost lidí  
 dosahovat vlastních práv

• Neinkluzivní práce některých institucí, a tedy
 nastavení procesů v daňovém systému,
 vzdělávání či podporách, jenž umožňuje části
 společnosti je využívat lépe a delegitimuje je 
 v očích zbytku společnosti 

• Odvádění pozornosti od konstruktivní 
 a na faktech založené diskusi k polarizujícím
 symbolickým sporům  

* Vycházíme z výzkumů ISSP, ESS a Rozděleni svobodou – Česká 

společnost po 30 letech
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Čeho chceme dosáhnout?

Demokratické instituce a hodnoty: 
• Posilování kompetencí, nezávislosti,
 transparentnosti a systému kontrol státní
 správy a samospráv s důrazem na rozhodování
 založené na datech a ověřování dopadů

• Vyšší občanské angažovanosti 
 – tzn. praktického „vykonávání demokracie“

• Zviditelňování osobností a iniciativ, jež jsou
 příklady hodnotového leadershipu 

• Posilování pozitivního vztahu Čechů k Evropě 

Média: 
• Zvyšování podílu nezávislých médií, ochrana
 nezávisloti veřejnoprávních médií

• Regulace digitálního prostoru s cílem omezit
 zneužívání dominance globálních platforem,
 omezení dezinformací, zamezení algoritmické
 segmentace uživatelů

Občanská společnost: 
• Posilování občanské společnosti při formování  
 společenských priorit, prosazování morálních
 standardů a zprostředkování zpětné vazby
 státním insitutucím a samosprávě

• Podpora neziskových organizací a jednotlivců
 přinášejících inovace do státního sektoru 
 a samospráv

• Podpora lokálních komunit a jejich kulturního
 života, rozvoj lokální angažovanosti 
 a sociálního kapitálu

• Osvěta filantropie

Jak toho chceme dosáhnout?

• Výše uvedených cílů chceme dosahovat
 zejména poskytováním nadačních příspěvků,
 propojováním a případně mentoringem. 
 Nadace může být i iniciátorem nebo
 spoluorganizátorem projektů v souladu 
 se Strategií
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Doplňkové oblasti podpory 

Znevýhodněné skupiny 
• Tato oblast zájmu Nadace BLÍŽKSOBĚ je
 výsledkem reflexí osobních zkušeností
 zakladatelů Nadace a jejich konfrontace 
 s problematikou znevýhodněných

• Podporujeme organizace pečující o znevýhodněné,
 ale i přímo znevýhodněné osoby 

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
• Rádi bychom proto prostředky Nadace BLÍŽKSOBĚ
 napomohli k ochraně a utěšenému rozvoji našeho
 kulturního dědictví, případně k obnově hodnot
 zničených kvůli událostem minulého století

• I tato doplňková oblast je vyjádřením vůle
 zakladatelů a jejich osobního vztahu k specifickým
 lokalitám či kategoriím historického dědictví 
 České republiky
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4. Nadace v číslech

V roce 2021 jsme v nadačních příspěvcích rozdělili celkem 22.055.160 Kč.

Přehled všech 
vyplacených nadačních 
příspěvků je součástí 
kapitoly č. 7 – 
Účetní závěrka.

Přehled vydaných 
finančních prostředků (v Kč) 

● vyplacené nadační příspěvky - 22 055 160 (91 %)
● správa nadace - 2 179 000 (9 %)

Přehled vydaných příspěvků  
po segmentech (v Kč)

● Občanská společnost - 11 849 000 (54 %)
● Vzdělávání - 5 560 000 (25 %)
● Znevýhodněné osoby - 3 256 160 (15 %)
● Kulturní dědictví - 1 390 000 (6 %)

Vývoj výše nadačních příspěvků 
2017-2021 

2017 - 11 187 800
2018 - 12 027 190
2019 - 15 671 000
2020 - 21 130 860
2021 - 22 055 160
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5. Koho konkrétně podporujeme?

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

První z nich je Občanská společnost 
organizující se nahodile či systematicky 
v nejrůznějších útvarech. Specifické 
kompetence těchto státem 
neřízených občanských iniciativ 
jsou nezastupitelnými komponenty 
v soustrojí moderního státu  
a předpokladem prosperity jeho 
obyvatel. Ze své podstaty jedině ty 
dokáží zachytit a řešit množství  
jinak státem neuchopených problémů  
a příležitostí, pramenících 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.
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Příklady projektů, s kterými 
dlouhodobě spolupracujeme: 

FRANK BOLD SOCIETY 
– projekt Rekonstrukce 
státu

Frank Bold Society (dříve 
Ekologický právní servis) je 
nevládní nezisková organizace 
právníků hájících práva občanů 
a životního prostředí v České 
republice. 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. Dohromady tvoří 
mezinárodní tým právníků  
a advokátů, které spojují společné 
hodnoty a nový přístup k řešení 
aktuálních společenských 
výzev. 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 
– vedoucí týmu Rekonstrukce státu 
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NFNZ

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.
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ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s./ČvT

Nevládní nezisková organizace 
vycházející z myšlenek 
humanismu, svobody, rovnosti 
a solidarity. 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. Naprosto 
zásadní proměna mediální  
krajiny (internet, rozšíření 
digitálních technologií, sociální 
sítě) přivedla ČvT k myšlence 
zaměřit se na rozvoj mediální 
gramotnosti v rámci projektu 
„Týdny mediálního vzdělávání”  
se zaměřením na základní  
a střední školy. Tento projekt 
opakovaně podporujeme.  Nadace 
se dále rozhodla výrazně pomoci 
úsilí ČvT při řešení problematiky 
extrémního zadlužení české 
společnosti a následných exekucí. 
Oceňujeme systematickou práci 
této organizace při poskytování 
pomoci zejména ve vyloučených 
lokalitách, a to formou dluhového 
poradenství, terénní sociální 
práce, odborného sociálního 
poradenství ap.

Vnímáme akutní potřebu řešit 
neúměrné zadlužení občanů  
ve státem zanedbaných regionech 
jako klíč k ozdravění české 
společnosti.

Řekli o nás:

„Přímá podpora našeho úsilí řešit složitá a často provokující 
společenská témata, kterou nám poskytuje nadace 
BLÍŽKSOBĚ, je skvělá a podstatná. Děkujeme za ni!  
Za sebe bych rád zdůraznil, jak inspirativní, jiskřící  
a zajímavou debatou je vždy setkání s lidmi, kteří nadaci 
založili, financují či vedou. Vždy se na něj těším. Kéž by byli 
příkladem dalším, úspěšným v businessu, ale lhostejným  
k problémům Česka.”

Šimon Pánek
ředitel 



16

PAMĚŤ NÁRODA 
/Post Bellum

Post Bellum se více než 20 let 
významně podílí na vytváření naší 
společenské paměti, důležitého 
klíče k pochopení, kým jsme  
dnes. Nadace BLÍŽKSOBĚ 
podpořila projekt Institutů paměti 
národa, které budou postupně 
otevírány v řadě měst. Poskytnou 
inovativní způsob seznámení 
s našimi dějinami 20. století. 
Jak ukazuje naše současnost, 
nepochopení historie vede  
k nutnosti si ji zopakovat, a to  
i v těch nejtragičtějších bodech. 
Zejména pro mladou generaci  
je konfrontace s českou moderní 
historií naprosto zásadní pro 
budoucnost naší země.

Nadace BLÍŽKSOBĚ také 
finančně podpořila Gymnázium 
Paměti národa, které se 
soustřeďuje na celostní rozvoj 
osobnosti studentů, podporu 
mezigeneračního učení  
a hodnotového vzdělávání.
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SDRUŽENÍ PAMĚŤ, z.s.

Hlavním posláním Sdružení 
Paměť je otevřít minulost  
a rozvinout debatu nad osudy 
jednotlivců i rodin vystavených 
tlaku komunistického režimu. 
Děje se tak formou výstav, 
televizních dokumentů, publikací, 
besed pro školy i širší veřejnost, 
organizování mezinárodních 
konferencí či využití internetu  
pro zpřístupnění tématu.  
Sdružení se zaměřuje zejména  
na mladou generaci, pro níž  
je doba komunistického režimu 
u nás velmi vzdálenou minulostí. 
Zakladatelé zdůrazňují důležitost 
historického povědomí jako 
prostředku proti xenofobii, 
nesnášenlivosti či extremismu.
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Druhou oblastí, kam Nadace 
BLÍŽKSOBĚ směřuje svou 
pozornost, je Vzdělávání. 

Naše podpora směřuje zejména  
k 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. Zájmem 
nadace je posilování většího 
sepětí vzdělávání s reálným 
světem, učení v souvislostech, 
hodnotová výchova, učení  
o klimatu, sociálně emoční učení, 
podpora kritického myšlení 
a smysluplného používání 
digitálních technologií. 

Svou podporu směřujeme 
zejména k organizacím, jejichž 
cílem je systémové změna 
v pregraduální přípravě učitelů.

OTEVŘENO, z.s. 

Nezisková organizace usilující 
o proměnu a rozvoj vzdělávání 
cestou inovativní přípravy 
pedagogů. Na počátku byla 
iniciativa studentů PedFMU 
reagujících na nevyhovující  
obsah studia. 

Poté byl ustaven veřejně 
prospěšný spolek, který má dnes 
pobočky po celé ČR. Spolku se 
za dobu existence již podařilo 
dosáhnout významných úspěchů: 
obnovení studentských oborových 
rad, které se aktivně podílejí  
na kvalitě a změnách studia  
na pedagogických fakultách.

Realizace projektu „Mapování 
inovací ve vzdělávání pedagogů” 
představuje moderní nástroj  
k prosazení systémové změny 
na úrovni VŠ a české vzdělávací 
politiky vůbec.

Oceňujeme snahu spolku  
o advokační a mediální činnost 
při reformě vysokých škol 
pedagogických, a proto jsme 
v minulém roce výrazně navýšili 
výši příspěvku pro tuto organizaci.
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UČITEL NAŽIVO z.ú.

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,  
je garantovaný předními  
českými pedagogy a vychází  
ze zahraničních modelů. 

V roce 2020 organizace Učitel 
naživo otevřela výcvik „Ředitel 
naživo“ – unikátní výcvik pro 
ředitele, zaměřený zejména  
na pedagogický leadership.  
Máme radost, že se organizace 
dále rozvíjí a rozšiřuje  
svou expertízu.
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EDUin, o.p.s.

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

Jejím hlavním smyslem  
je identifikace, ocenění  
a zviditelnění kvalitních českých 
pedagogů základních i středních 
škol, což přispívá 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 roce 2018 výrazně navýšili  
a pokračovali tak i v letech 
2019–2021.

Řekli o nás:

„Není snadné stručně shrnout dlouholetou a skutečně 
klíčovou podporu, které se EDUinu od BLÍŽKSOBĚ dostává. 
Kdybych měl použít jedno sousloví, znělo by: „filantropie 
v pravém slova smyslu”. Lidskost a vzájemná blízkost jsou 
ideálními předpoklady pro užitečnou a efektivní spolupráci 
a záměr nadace tyto principy nabízet prostřednictvím 
podpořených organizací je nepřehlédnutelný a velmi  
si ho vážíme. 

Silnou stránkou nadace je skvělá znalost českého neziskového 
prostředí a současně výborný přehled o fenoménu vzdělávání, 
které rámuje naši spolupráci. Děkuji za fungující partnerství 
a společné úsilí na cestě za lepšími školami a spokojeností 
všech, kteří do nich chodí – dětí i dospělých.”

Jan Dolínek
ředitel EduIn
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TEREZA, vzdělávací 
centrum, z.ú.

Vzdělávací centrum připravující 
již od roku 1979 vzdělávací 
programy a materiály pro školy, 
které vedou děti k zodpovědnému 
přístupu k životnímu prostředí 
a budování hlubokého vztahu 
k přírodě jako k základnímu 
předpokladu zdravé lidské 
existence. Jsme rádi, že TEREZA 
v roce 2021 přišla s projektem 
„Učíme se o klimatu“ a reflektuje 
tím, že dokáže poukázat na 
největší výzvu našeho století, 
kterou klimatická krize rozhodně 
je. Jedním z projektů, které také 
podporujeme, je i „Les ve škole“ 
– mezinárodní výukový program 
o lese, který probíhá ve 26 zemích 
světa. Dalším projektem,  
který jsme výrazně podpořili,  
je „Učíme venku“, který se v roce 
2021 zdárně rozrostl.

Řekli o nás:

„Nadaci BLÍŽKSOBĚ jsem vděčný nejen proto, ŽE naši 
činnost podporuje, ale ještě více proto, JAK to dělá.  
Když jako nositel dobročinného projektu odcházím 
z jednání s různými sponzory, cítím se někdy být na nižším 
stupínku hierarchie, která se utváří mezi žadatelem  
a poskytovatelem podpory. Když odcházím ze schůzky  
se zástupci Nadace BLÍŽKSOBĚ, je to tak jiné. Mám 
především radost ze setkání s lidmi, kteří jsou moudří, 
lidští, otevření a mají nefalšovaný zájem o dobro české 
společnosti. Hluboce si vážím kultury opravdové spolupráce, 
vzájemné důvěry a dlouhodobého partnerství, kterou 
nadace se svými partnery vytváří. Až bude v Česku více 
podobných dárců, naše země se stane lepším místem.”

Petr Daniš
ředitel vzdělávacího centra TEREZA
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ZAČNI UČIT/VÝLUKA

Platforma “Začni učit” vychází  
z předpokladu, že pouze spokojení 
a motivovaní učitelé mohou 
mít spokojené a motivované 
žáky. Představuje učitelství  
jako smysluplné povolání,  
díky kterému lze zlepšovat život 
celé společnosti.

„Začni učit” pomáhá řešit jeden 
ze zásadních problémů českého 
školství, kterým je kritický 
nedostatek učitelů. Provádí 
zájemce z praxe, budoucí  
i začínající učitele od první 
myšlenky na učitelskou kariéru  
až k vytváření komunity 
začínajících pedagogů. 

Nabízí přehledně zpracované 
webové stránky, které umožňují 
orientaci v labyrintu paragrafů 
a vyhlášek a možnost vyzkoušet 
si učit v jednotýdenním kurzu  
pro všechny, koho stát se 
učitelem „volá“.
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Třetí oblastí našeho zájmu je 
zvyšování šancí znevýhodněných 
skupin a jednotlivců na 
plnohodnotný život, kteří však 
již vlastní aktivitou projevili 
skutečnou snahu současný stav 
změnit. 

Naše finanční podpora si bere 
za cíl aktivity těchto jednotlivců 
zesílit, napomoci tak k jejich plné 
realizaci a současně zvýšit jejich 
přínos pro celek.

RUBIKON Centrum, z. ú. 

Nestátní nezisková organizace, 
která již přes čtvrt století pomáhá 
lidem snažícím se překročit svou 
trestní minulost. Podporuje je 
v získání práce, řešení dluhů, 
sociální stabilizaci  
a v odpovědnosti vůči sobě, 
rodině a okolí. Spolupracuje  
s klíčovými aktéry v dané 
oblasti s cílem zavádět nová, 
účinná řešení a pomáhá utvářet 
společnost, která umí dát šanci  
na nový začátek.

 

Poskytuje poradenství  
ve věznicích i na svobodě. 
Zaměstnává klienty  
na tréninkových místech,  
kde získávají pracovní dovednosti 
a návyky. Podílejí se tak např.  
na chodu Komunitního centra  
a zahrady Kotlaska, z řad bývalých 
klientů je 25 % zaměstnanců 
RUBIKON Centra.



THE TAP TAP

V rámci zapsaného spolku TAP 
funguje orchestr studentek  
a studentů Jedličkova ústavu  
od r. 2014 s cílem rozvíjet 
dovednosti a schopnosti osob 
ze skupin ohrožených sociálním 
vyloučením. 

Zároveň spolek zajišťuje 
vzdělávací a kvalifikační kurzy, 
organizuje kulturní a sportovní 
aktivity a podílí se na realizaci 
projektů integračního charakteru 
(bezbariérové přístupy ap.). 

Činnost spolku je tak obrovským 
přínosem nejen pro jeho členy,  
ale i příkladem osobní odvahy  
a vytrvalosti pro celou 
společnost.
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Poslední oblastí činnosti nadace 
je ochrana a rozvoj kulturního 
dědictví. 

Prostředí, ve kterém žijeme, 
je výslednicí vědění a úsilí 
bezpočtu předchozích generací. 
Společenství, která systematicky 
a cílevědomě rozvíjejí aktiva 
zděděná po předcích, jsou 
nejúspěšnější v dlouhodobém 
naplňování potřeb svých členů. 
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.

ZVONY V KAŠPERSKÝCH 
HORÁCH 

První z našich projektů v této 
oblasti, „Zvony pro Šumavu“,  
se v uplynulém roce posunul  
do závěrečné fáze – do kostela 
sv. Markéty v Kašperských Horách 
byly nainstalovány 3 nové  
a 2 opravené zvony. Zapojení 
německé strany a převzetí 
záštity p. Israngem, německým 
velvyslancem v ČR, považujeme 
za důležitý příspěvek k rozvoji 
dobrých sousedských vztahů mezi 
oběma zeměmi. 

 

Slavnostní vysvěcení zvonů  
a jejich zavěšení proběhlo  
8. 8. 2021 a jejich první zazvonění 
jsme mohli slyšet dne 10. 9. 2021.



MIKULOV KOZÍ HRÁDEK

Kozí hrádek je výraznou 
dominantou Mikulova. Původně 
sloužil jako dělostřelecká tvrz, 
byl součástí obranného systému 
města a již od 15. století 
umožňoval kontrolu obchodní 
cesty z Vídně do Brna.

Dnes představuje pro návštěvníky 
odpočinkové místo spojené  
s rozhlednou. Naše nadace se 
rozhodla přispět k revitalizaci 
této unikátní historické památky, 
která dotváří neopakovatelný ráz 
celého města.
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RESTAUROVÁNÍ OBRAZŮ 
ZE ZÁMECKÝCH SBÍREK 
DITRICHŠTEJNŮ 
V MIKULOVĚ

Nadace BLÍŽKSOBĚ se finančně 
podílela na restaurování 
souboru čtyř obrazů s loveckou 
tematikou ze zámeckých sbírek 
Districhštejnů. Jde o ukázku 
brilantní barokní malby, kde se 
díky precizní analýze v rámci 
počátečního restaurátorského 
průzkumu podařilo zjistit 
autorství většiny děl (Josef 
František Adolf (1671-1749)). 

Díla jsou umístěna v loveckém 
sále na zámku v Mikulově.
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Nadace BLÍŽKSOBĚ bude i v dalším roce své činnosti pokračovat v práci, kterou 
dělala dosud. Věříme, že spolupráce je klíčem k řešení všech výzev lidstva. A víme, 
že ke každé úspěšné činnosti potřebujete nejen odborné znalosti a dovednosti, 
ale také silné srdce. Tyto vlastnosti naštěstí nacházíme v mnoha neziskových 
organizacích s profesionálním zázemím, unikátním know-how a velkým osobním 
nasazením. Velmi rádi s nimi budeme i nadále spolupracovat.

Při rozhodování o podpoře jednotlivých projektů nelze nereagovat na konkrétní 
situaci, ve které se všichni nacházíme. Čelíme přitom několika výzvám či hrozbám 
najednou: bezpečností, ekonomické a klimatické. Důležité bude, jak dokážeme 
jako společnost definovat postupy nutné k jejich zvládnutí. Nadace proto bude 
pokračovat v realizaci vytyčené strategie, současně však budeme průběžně  
ověřovat relevanci jednotlivých projektů a jejich cílů k aktuálnímu dění a trendům. 

Přirovnáme-li společnosti k lidskému tělu, nejsou důležité jen silné svaly a odolný 
organismus, ale i nastavení myslí. Udržet v dnešní době duševní zdraví se stává stále 
větším problémem. Budeme proto pokračovat v podpoře projektů kladoucích si za 
cíl takové změny ve výchově dětí a mladých lidí, které jim umožní být připravenější 
na budoucí život s důrazem na sociální kompetence, hodnotovou výchovu a duševní 
zdraví. Důležité změny ve školství tak zůstávají pilířem naší práce i v dalším období.

Pro mnohé byly úvahy o rozvoji občanské společnosti příliš abstraktní. Uplynulé 
týdny však ukázaly, že občanské inciativy, liberální demokracie, svoboda, prosperita 
a odolnost jsou vzájemně podmíněné fenomény. Vidíme, že tolik podceňovaná 
svobodná společnost dokáže být energická, spolupracující a velmi praktická.  
Bez solidarity a podpory bojujících na Ukrajině ze strany desetitisíců obyčejných lidí 
a organizací by vláda nemohla postupovat tak jednoznačně a chránit elementární 
principy, na kterých náš svět stojí. Víme, že společné úsilí nyní přechází na 
každodenní drobnou práci zejména neziskového sektoru, kterou budeme vytrvale 
podporovat. 

Problémy, kterým čelíme, jsou komplexní. Nikdo z nás nevyřeší všechny a najednou.  
V dalších měsících naší činnosti se chceme držet osvědčeného receptu: 
spolupracovat s profesionály, učit se od nich více rozumět problematice a zefektivnit 
vlastní činnost. Jde stále o totéž, udržitelnou svobodu a prosperitu v naší zemi.

6. Krátká vize do budoucna
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7. Účetní závěrka
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Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4
info@blizksobe.cz

www.blizksobe.cz


