Výroční zpráva
2019

1. 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

Spisová značka
N 1426 vedená u Městského
soudu v Praze

člen správní rady
PETR HUSÁK
člen správní rady

Název
Nadace BLÍŽKSOBĚ

Sídlo

HANA HRADSKÁ

Nadační kapitál
Způsob jednání

500 000,- Kč

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

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

Identifikační číslo

Výkonná ředitelka
pro rok 2019

05539773

Dozorčí rada
Právní forma
Nadace

člen dozorčí rady
Ing. JANA MARTÍNKOVÁ
člen dozorčí rady
ŠIMON PETR
člen dozorčí rady
JANA SEDLÁČKOVÁ
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MARCELA MURGAŠOVÁ

2. Úvodní slovo

Vážení přátelé,
drazí partneři,
již třetím rokem Vám
předkládáme výroční zprávu
Nadace BLÍŽKSOBĚ se záměrem
poskytnout ucelený přehled
o zdaru při naplňování poslání
Nadace v uplynulém roce. Celkem
jsme rozeslali 72 nadačních
příspěvků v rekordní výši přes 15
mil. Kč a s radostí jsme pozorovali,
jak se finanční prostředky mění
v reálné hodnoty zlepšující
život jednotlivců a soužití ve
společnosti.

Převážnou část příspěvků jsme
opět soustředili na oblast
rozvoje občanské společnosti
a systémových změn ve
vzdělávacím procesu. Při výběru
organizací jsme se opírali o
vlastní pozorování a zkušenost
a současně se inspirovali
nespočtem setkání s těmi, kteří se
vybranou problematikou zabývají
ve své každodennosti.
Věříme v sílu SPOLUPRÁCE, a to
na všech úrovních našeho života.
Pozorujeme, že česká společnost
po 3 dekádách individualismu a
materiální sebestřednosti začíná
stále více objevovat nezbytnost
konsenzu, spolupráce a obecně
potřebu dobrého bytí napříč
společností.

I my k tomuto přispíváme
vlastním dílem a prosazujeme
spolupráci nejen mezi
neziskovými organizacemi, ale
i na úrovni donorů samotných.
Není pochyb, že výsledný efekt
takového přístupu je silnější a
dobře zorchestrovaná spolupráce
více skupin či jednotlivců je
hodnotou sama o sobě.
Závěrem dovolte, abychom nám
všem popřáli mnoho trpělivosti
při objevování nových cest
k druhým, více vědomých prožitků
radosti ze společného a pevné
zdraví jako základ naší šťastné
existence.

Ze srdce, s úctou a vděčností,
Správní rada a vedení Nadace
BLÍŽKSOBĚ

MARTIN VOHÁNKA
předseda správní rady

3

3. Proč jsme vznikli?

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.
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4. Nadace v číslech
V roce 2019 jsme rozdělili 72 nadačních příspěvků
v celkové výši 15 671 000,- Kč.

Přehled vydaných
finančních prostředků (v Kč)

• vyplacené nadačné příspěvky - 15 671 000 (93 %)
• správa nadace - 1 109 000 (7 %)
Podpořené projekty

• dlouhodobé - 12 331 000 (79 %)
• krátkodobé - 3 340 000 (21 %)

Přehled vydaných příspěvků
po segmentech (v Kč)

• Občanská společnost - 5 660 000 (36 %)
• Znevýhodněné osoby - 3 986 000 (25 %)
• Vzdělávání - 3 945 000 (25 %)
• Kulturní dědictví - 2 080 000 (13 %)
Přehled všech vyplacených
nadačních příspěvků je součástí
kapitoly č. 7 – Účetní závěrka.
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5. Koho podporujeme a co je naším cílem?

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.
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Naši podporu jsme se
rozhodli soustředit do
následujících oblastí:
První z nich je Občanská společnost
organizující se nahodile
či systematicky v nejrůznějších
útvarech, přičemž specifické knowhow a kapacity těchto státem
neorganizovaných občanských
iniciativ jsou předpokladem
plně realizované prosperity jeho
obyvatel. Ze své podstaty totiž
jedině ty dokáží zachytit a řešit
množství státními institucemi
neuchopených společenských
problémů a příležitostí.
Rádi bychom proto přispívali
k řešení identifikovaných výzev
prostřednictvím finanční
podpory dobře zformulovaným
a profesionálně řízeným projektům.

Příklady projektů, se kterými
dlouhodobě spolupracujeme:

Frank Bold Society
– projekt Rekonstrukce
státu

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.

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, které 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.

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
pestrých a společensky důležitých
informací.
Pomocí grantů, cen a odborné
asistence podporuje především
jednotlivé redakce a jednotlivce,
kteří se věnují seriózní novinařině
a ctí principy liberální demokracie.
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Člověk v tísni
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/ 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.
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ECONLAB, z.s.
Ekonomický „think tank“
při Institutu ekonomických
studií UK vytvořil neziskový
projekt hodnocení ZINDEX
s dlouhodobým cílem vychovávat
úřady k vyšší efektivitě
a transparentnosti nákupů.
Od r. 2012 zveřejňuje na zindex.
cz žebříčky měst, ministerstev
či krajů, hodnotící jak dobře
zadávaly zakázky v posledních
3 letech. Projekt je respektován
nejen médii, ale i samotnými
úřady. Motivuje státní správu
k větší otevřenosti a nápravě
chybných praktik.
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Druhou oblastí, kam nadace
BLÍŽKSOBĚ směřuje svou
pozornost, je Vzdělávání.
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. Zájmem nadace
je posilování většího sepětí
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 i na rodiče (jako klienty škol,
např. podpora organizace Eduin)
a v neposlední řadě na ty, kteří
mají na vzdělávání ve školách
největší vliv a tedy na učitele
a ředitele. Podporujeme proto
unikátní výcvikové programy
(Učitel naživo, Ředitel naživo)
a inovace na stávajících fakultách
přicházejících „zdola“
od samotných studentů
(Otevřeno z.s.).

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

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

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.
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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.

Řekli o nás:
“Když do světa říkáme, že Nadace BLÍŽKSOBĚ je donor snů, tak nepřeháníme.
Nadace a její tým se vždy snaží vyjít vstříc našim potřebám a udělat všechno
proto, abychom mohli co nejlépe dělat naši práci. Stejně jako ve vzdělávání
i ve filantropii stojí spolupráce na vzájemné důvěře a tady ji skutečně zažíváme.
Ze všech setkání s Nadací BLÍŽKSOBĚ cítíme detailní zájem a autentickou
péči o společnou věc. A kdyby to bylo málo, tak k Vánocům nám z Nadace
přišlo tak krásné a osobní přání, že nás to dojalo a namotivovalo do ještě
lepší práce. Máme velikou radost, že můžeme pracovat s jedním z lídrů české
filantropie.”
Jan Straka
zakladatel a spoluředitel
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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 příspívá ke zvýšení
prestiže učitelského povolání
a k šíření best – practices.
Věříme, že nedílnou podmínkou
pro změny ve 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 pokračujeme tak i v roce 2019
a 2020.
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TEREZA, v.c. z.ú.
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. 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. Tým nadšených
pracovníků organizace minulý
rok přišel s projektem „Učíme
se venku“, který jsme výrazně
podpořili, protože věříme, že
pobyt učitelů s dětmi mimo
zdi škol může výrazně přispět
k většímu sepětí reality
a vzdělávání a zároveň přispěje
k lepším vztahům založeným
na spolupráci – a to jak učitel
a žák, tak mezi žáky a přeneseně
i mezi přírodou a člověkem
jako takovým…
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Třetí oblastí našeho zájmu je
zvyšování šancí znevýhodněných
skupin a jednotlivců na
plnohodnotný život, kteří však
již vlastní aktivitou projevili
zájem 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.

RUBIKON Centrum, z. ú.
Nestátní nezisková organizace,
která již přes čtvrt století
pomáhá lidem, kteří chtějí
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.
www.rubikoncentrum.cz
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Asistence, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost
poskytující sociální služby lidem
s tělesným a kombinovaným
postižením s cílem podpořit
svobodný a samostatný život
v běžném prostředí.
Jedná se o osobní asistenci
a sociální rehabilitaci zaměřenou
na oblasti zaměstnávání, bydlení
a sociálních kontaktů, doplněné
o dobrovolnický program,
ergoterapii ap.
Daří se tak zlepšovat podmínky
pro život lidí s postižením
v běžné společnosti. Zapojení
dobrovolníků z řad mladých lidí
tak ještě zvyšuje společenskou
prospěšnost tohoto projektu.
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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.
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
Příklad podpory:
Mrzí nás skutečnost ztrát, kterými
byly poznamenány církevní stavby
v době minulých totalitních
režimů, a proto jsme se rozhodli
finančně i organizačně přispět
k obnově těchto památek. Zatím
jsme nepřispěli žádnou částkou,
ale intenzivně na projektu
pracujeme. Začali jsme konkrétně
formou práce na 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 místním zastupitelstvem
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 „genius loci“.
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Sametový most
Projekt organizace Art for
Amnesty CLG “Sametový most”
pro nás ztělesňuje důstojné,
umělecky hodnotné připomenutí
30. výročí Sametové revoluce
a znovuzískání svobody. Rozhodli
jsme se tento projekt podpořit
částkou 250.000,- Kč s vizí, že
nám bude do budoucna stále
připomínat hodnotu svobody,
kterou jsme před 30ti lety získali.
Jedná se o velký nástěnný
obraz /250 m2/ vytvořený
z portugalských dlaždic azulejos
podle návrhu Petra Síse, českého
mezinárodně uznávaného umělce,
držitele nejprestižnějšího ocenění
v oblasti dětské literatury /Cena
H. Ch. Andersena/, ilustrátora
a grafika. Mozaika bude umístěna
na břehu pražské Kampy jako
trvalá památka na odvahu
a odhodlání těch, kteří Sametovou
revoluci umožnili.
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6. Krátká vize do budoucna

V uplynulých letech jsme navázali řadu partnerství s neziskovými
organizacemi, jež disponují unikátním know-how a velkým odborným
a realizačním potenciálem. Pevně věříme, že tyto iniciativy jsou
nezastupitelným zdrojem inovací a kvality společenského života.
Je proto nezbytné tyto projevy občanské společnosti formou
dlouhodobé finanční ale i síťovací, odborné a emoční podpory dále
kultivovat a současně, tam kde je to žádoucí, jejich výstupy za
součinnosti státních institucí dále škálovat.
Již třetí rokem prohlubujeme naše poznání v oblasti školství s cílem
posilovat moderní akademickou, ale i hodnotovou vzdělanost jako
široce sdílenou společenskou potřebu, která zakládá sebevědomou
a zároveň ohleduplnou společnost. V tomto úsilí budeme i nadále
s hrdostí a nadšením pokračovat.
Aktivní občanská společnost a liberální demokracie jsou vzájemně
se podmiňující pilíře prosperující svobodné společnosti. Množství
a komplexita výzev, před kterými lidstvo stojí nás naplňuje
nesmírnou pokorou, ale i odhodláním k řešení nejpalčivějších
témat aktivně přispívat. Budeme se tak i nadále věnovat kultivaci
mediálního prostoru a vlivu informací na společenské vědomí,
dále pak otázkám identity, hodnot a vztahu obyvatel naší země
k Evropě a v neposlední řadě budeme pokračovat v úsilí o zvyšování
transparentnosti a kvality institucionální správy naší země.
Ochrana kulturního dědictví a postavení hendikepovaných ve
společnosti nezůstanou opomenuty, přičemž alokovaný rozsah
zdrojů bude obdobný předchozím letům.
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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
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