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I. FÓRUM DÁRCŮ
I.1 Asociace nadací a Asociace nadačních fondů Fóra dárců
V roce 2009 se členská základna Asociace nadací rozšířila o jednoho člena, a to Nadaci
umění pro zdraví. Nadace svou aktivitu zaměřuje především na tvorbu a nápravu
prostředí zdravotnických a sociálních zařízení uměleckými prostředky, na podporu
výchovy a vzdělanosti v ČR a na podporu kulturně výchovných projektů pro děti,
postižené spoluobčany a seniory.
Členové Asociace nadací (stav k 31.12.2009)
F-nadace
Komunitní nadace Blanicko - Otavská
Komunitní nadace Euroregionu Labe
Nadace ADRA
Nadace BONA
Nadace české architektury
Nadace Český hudební fond
Nadace Český literární fond
Nadace Dětský mozek
Nadace Divoké husy
Nadace dřevo pro život
Nadace EURONISA
Nadace Charty 77
Nadace Jedličkova ústavu
Nadace LANDEK Ostrava
Nadace na ochranu zvířat
Nadace O2
Nadace Občanského fóra
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace Partnerství
Nadace Patrik dětem
Nadace Preciosa
Nadace profesora Vejdovského
Nadace Proměny
Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice
Nadace pro radost
Nadace pro současné umění Praha
Nadace pro transplantaci kostní dřeně
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace rozvoje zdraví
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace umění pro zdraví
Nadace Veronica
Nadace VIA
Olivova nadace
Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Vzdělávací nadace Jana Husa

Členové Asociace nadačních fondů (stav k 31. 12. 2009):
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ASANTE KENYA nadační fond
Nadační fond Astma
BBH – nadační fond
Nadační fond Českého rozhlasu
Nadační fond J&T
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
Česky nadační fond pro vydru
Nadační fond Dalkia Česka republika
ELPIDA, nadační fond
Nadační fond Fatum
Nadační fond Homolka
NADAČNI FOND KOLEČKO
Nadační fond Moderní léčba arytmii
Nadační fond pro podporu církevního školství
Nadační fond obětem holocaustu
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nadační fond Slunce pro všechny
Nadační fond na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet
Nadační fond VITA HUMANA
Nadační fond Via Vitae
Nadační fond Zelený poklad
Nadační fond Slovak – Czech Women´s Fund
I.2 Klub firemních dárců DONATOR
Klub DONATOR je členská sekce občanského sdružení Fórum dárců. DONATOR je
prestižní sdružení firem, které prosazují odpovědné a transparentní dárcovství, hlásí se k
principům společenské odpovědnosti firem, dodržují etický kodex dobrého dárce a věnují
svou podporu rozvoji občanské společnosti.
V roce 2009 se nově staly členy klubu firmy OKD a.s., ING.
Proč se vaše firma rozhodla vstoupit do klubu DONATOR a jaká jsou vaše
očekávání? Jaký přínos má pro vás vznik nové platformy Byznys pro společnost?
Pro ING je celosvětově velmi důležité aktivně podporovat komunitu, ve které podniká.
Fórum dárců je pro nás nejlepším partnerem, který v Česku zodpovědně zastřešuje velké
množství sociálních aktivit, těšíme se, že i nová platforma Byznys pro společnost rozhýbe
další oblasti, ve kterých je třeba pomoct.
Alexis George, Generální ředitelka ING Retail ČR/SR
Od roku 2007 se firma OKD snaží o systematičtější přístup ke společenské firemní
odpovědnosti. Fórum dárců je organizací, která nám v tomto úsilí velmi pomohla a jejíž
odbornosti a profesionality si vážíme. Proto byl z naší strany zájem o vstup do kubu
Donátor dalším logickým krokem, který nám umožnil hlásit se po boku ostatních firem k
principům zodpovědného dárcovství a podnikání.
Platforma BpS je novou iniciativou, kterou velice vítáme. Rozšíření aktivit nad rámec
klubu Donátor, pracovní skupiny i tématické zaměření této platformy nám umožní
získávat ještě více informací a zkušeností v oblasti společenské odpovědnosti.
Mgr. Blanka TÝŘOVÁ, výkonná ředitelka Nadace OKD, manažerka korporátní společenské
odpovědnosti
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Na konci roku 2009 vznikl na podnět členů Klubu DONATOR nápad založit platformu
Byznys pro společnost, která bude rozvíjet společenskou odpovědnost firem a jejich
roli ve společnosti. Jejím záměrem bude mobilizovat a motivovat firmy a další klíčové
instituce pro společenské otázky, odpovědné podnikání a rozvoj kvality života ve
společnosti.
Byznys pro společnost bude platforma pro spolupráci firem, odborné zázemí, výměnu
zkušeností, hledání nových přístupů v oblasti společenské odpovědnosti. Jejím smyslem
bude spojovat i konkurenční subjekty a respektovat názorové spektrum a hodnoty
ostatních.
Platforma vznikla na jaře 2010 a je inspirovaná modelem Business in the Community,
přední organizace ve Velké Británii působící na globálním poli společenské odpovědnosti
firem, která spolupracuje s více než 800 významnými firmami.

Členská platforma Byznys pro společnost má k dubnu 2010 celkem 17 členů:
Accenture Central Europe B. V. organizační složka; CS Cabot, spol. s r.o., Česká
spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s.Skupina ČEZ, GlaxoSmithKline,
s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group;
Metrostav a.s., Plzeňský Prazdroj, a. s., Siemens s.r.o., Skanska CS a.s., Telefónica O2
Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

I.3 Výkonný výbor Fóra dárců
V roce 2009 pokračovalo tříleté funkční období výkonného výboru zvoleného v roce 2007.
Členové VV, volební období prosinec 2007 – prosinec 2010:
Předsedkyně: Hana Šilhánová – Nadace rozvoje občanské společnosti
Místopředsedkyně: Marcela Roche – Český nadační fond pro vydru
Místopředseda: Filip Dostál – GlaxoSmithKline, s. r. o.
Irena Bartošová – Nadace Občanského fóra
Terezie Sverdlinová – Nadace Terezy Maxové dětem
Miroslav Drozd – Nadace Český hudební fond
Jitka Volková – Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

II. VZDĚLÁVÁNÍ A PROGRAMY PRO NADACE A NADAČNÍ FONDY
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II.1 Projekt „Profesionalizujeme české dárce s Českou spořitelnou“
V roce 2009 pokračovala spolupráce Fóra dárců a České spořitelny při realizaci
vzdělávacího projektu „Profesionalizujeme dárce v ČR s Českou spořitelnou 2009“. Cílem
projektu bylo pokračovat ve vzdělávání pracovníků nadačních subjektů, prostřednictvím
odborných seminářů, workshopů a konzultací tak, aby byla zvyšována či prohlubována
odborná kvalifikace dárcovských subjektů v ČR.
Specifickým cílem pro rok 2009 bylo zvýšení finanční vzdělanosti pracovníků nadačních
subjektů a neziskových organizací, zlepšení jejich schopnosti plánovat finanční
udržitelnost, a v neposlední řadě konzultace v oblasti efektivního investování.
Intenzivní spolupráce České spořitelny na odborném a vzdělávacím projektu FD probíhala
v roce 2009 již čtvrtým rokem. Do projektu se ve vzdělávacích kurzech již tradičně
zapojují také odborníci z České spořitelny a podílejí se na realizaci jednotlivých aktivit. I
v roce 2009 patřila tato odborná spolupráce mezi oběma institucemi mezi klíčové pilíře
projektu.
Hlavním tématem pro rok 2009 bylo v rámci tohoto projektu Finanční řízení a investování
v době krize.
Fórum dárců program realizovalo ve spolupráci s experty České spořitelny (investování,
daně, právo), Výborem Rady vlády pro financování a legislativu neziskového sektoru
(Úřad vlády, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra atd.).
Pro nadace, nadační fondy a další neziskové organizace jsme připravili tyto semináře:
•

Základy finančního a daňového řízení nadačních subjektů - 8. června 2009
Lektoři: Ing. Zdeňka Almerová, Zuzana Vránová, Ing. Miroslava Nebuželská,
RNDr. Petr Couf
Seminář se zaměřil především na praktické aplikace v oblasti finančního a
daňového řízení nadačních subjektů a problematiku auditu. Na semináři se účastníci
dozvěděli např. jak správně sestavit rozpočet, jak sledovat cash flow, jak si osvojit
základy manažerského účetnictví. Dále se seznámili s informacemi potřebnými pro
správné zvládnutí povinností v oblasti daní a auditu.
Semináře se zúčastnilo 11 účastníků.
•

Základy nadační činnosti a legislativa - 9. září 2009
Lektoři: Mgr. Libor Štajer a Ing. Miroslava Nebuželská

Seminář se zabýval právní úpravou darování a náležitostmi darovací smlouvy, právní
úpravou sponzorování a náležitostmi smlouvy o sponzorování, rozdílem mezi
darováním a sponzorováním, barterovými dohodami, skrytou reklamou versus
sponzorování a darování.
Semináře se zúčastnilo 18 účastníků.
•

Legislativa a neziskový sektor - 10.září 2009
Lektoři: JUDr. Lenka Deverová a Ing. Mgr. Šárka Jakoubková

Lektoři poskytli během semináře informace o legislativním rozdílu mezi nadacemi a
nadačními fondy, o povinnostech nadací a nadačních fondů, právech a povinnostech
nadací. Byly uvedeny příklady dobré praxe z prostředí nadací a nadačních fondů,
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konkrétní příklady grantování a na závěr proběhla diskuse lektorů s účastníky
semináře.
Semináře se zúčastnilo 18 účastníků.
•

Finanční a krizový management nadace a nadačního fondu - 13.října 2009
Lektoři: Ing. Martin Lobotka, Ing. Petr Holeček, Ing. Petr Frolík

Seminář byl určen členům správních rad a klíčovým zaměstnancům nadací a
nadačních fondů. První blok semináře se zaměřil na souvislosti ekonomické krize
z pohledu makroekonomie. Nabídnul také krátký pohled do historie, aktuální stav
ekonomik ve světě i u nás a přiblížil i výhled se zřetelem na ČR. Ing. Holeček, který se
zabývá finančním managementem, promluvil o finančním řízení a plánování,
investičním profilu a investiční politice nadace a nadačního fondu. Nastínil problém
strategické a taktická alokace. Zmínil benchmark a jeho význam, diverzifikaci a také
tvorbu rezerv a jejich použití. Zajímavý byl rovněž příspěvek Vliv roku 2008 na
budoucnost nadačního sektoru a návrhy řešení pro typová portfolia nadací.
Ve druhém bloku byli účastníci seznámeni s Investováním nadací a nadačních
fondů a pohledem z praxe. Padly zde otázky: Můžeme přejímat metody firemního a
vojenského krizového managementu? Je krize problém nebo příležitost? Bráníme se
nebo útočíme? Pkrobraly se tři pilíře nadační činnosti, aktivní správa majetku, správní
rada a pružnost jejího rozhodování, nadační jmění vs. ostatní majetek nadace a
nemovitost jako nadační investice v době krize.
Semináře se zúčastnilo 20 účastníků.
•

Účetnictví, audit a daně. Výměna zkušeností z praxe a připravované
novinky 5.listopadu 2009
Lektoři: Miroslava Nebuželská, Zdenka Almerová a Zuzana Vránová

Účastníci byli seznámeni s připravovanými změnami zákonů souvisejících
s účetnictvím, daněmi a auditem a dále s rozdíly a záludnostmi mezi manažerským
sledováním výdajů a účetnictvím.
Semináře se zúčastnilo 17 účastníků.
•

Správní a dozorčí rada – legislativa a výměna zkušeností z praxe 23.listopadu 2009
Lektoři: JUDr. Lenka Deverová, Ing. Ilona Borlová

Seminář byl určen zaměstnancům nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných
společností a členům správních a dozorčích rad.
Dopoledne bylo předneseno Práva, povinnosti a odpovědnost členů správních a
dozorčích rad, odpolední blok byl věnován: spolupráci správní rady, dozorčí rady a
výkonného aparátu, hledání vhodných členů správní a dozorčí rady, způsoby hlasování
– praktické zkušenosti, účast zakladatele na zasedáních.
Semináře se zúčastnilo 19 účastníků.
•

Diskuse nad změnami v NIF a výnosu k příspěvku v ekonomicky obtížném
období - 16. března 2009

Moderované setkání zástupců nadací, Ministerstva financí ČR, Fóra dárců a
odborníků na investování. V úvodu setkání vystoupil Jiří Müller a představil hlavní
změny ve smlouvách k NIF. Další příspěvek se věnoval aktuální situaci a výhledům na
finančních trzích. Ten přednesl Petr Holeček z České spořitelny. Vysvětlil důvody
vzniku krize a po zhodnocení současné hospodářské situace ve světě i v České
republice přešel k tipům, jak mohou nadace v současné situaci investovat. Příspěvek
Petra Holečka byl uveden na stránkách Nadačního Bulletinu.
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Poté následovala panelová diskuse ke změnám v NIF a výnosům z příspěvku. Diskusi
se zástupci Ministerstva financí a investičních expertů moderovala Pavlína Kalousová,
výkonná ředitelka FD. Na otázky odpovídali Jiří Müller, Jaroslav Niklas z Ministerstva
financí, Ivana Veselá z Ministerstva financí, Petr Holeček z České spořitelny a Petr
Šimčák z Pioneer Investment.
•

Investování nadací a nadačních fondů v druhém poločase finanční krize 6. listopadu 2009

Po zahájení proběhla prezentace žebříčku nadací roku 2009. Vstupní příspěvky
k tématu moderovaného setkání měli:
Petr Holeček - Česká spořitelna,
Lukáš Vácha – Conseq
Ondřej Petrovský - Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Aleš Rozkovec - nadace Euronisa
Petr Holeček z České spořitelny přednesl klíčovou úvodní prezentaci na téma Investiční
strategie pro nadace a finanční management v nadačním sektoru. Lukáš Vácha ze
společnosti Conseq nadnesl otázku „Jsme z nejhoršího venku?“. Ondřej Petrovský z
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor promluvil o současném stavu financí
v nadaci. Aleš Rozkovec z nadace Euronisa řekl, jak probíhá hodnocení činnosti nadace
v období finanční krize o financování činnosti nadace, nastínil jaká je tržní hodnota
nadačního jmění v průběhu tohoto roku a reakce na změny tržní hodnoty.
Poté následovala intenzivní diskuse, která se soustředila zejména na otázky: Co
podporujete, když máte méně finančních prostředků? Na co se zaměřujete? Vykračujete
k inovativním projektům? V situaci, kdy nadacím ubývají zdroje příjmů, se také snižuje
výše prostředků, kterými potom mohou podporovat veřejně prospěšné projekty. Podle
vyjádření diskutujících existuje tendence i nadále podporovat projekty, ale například
sníženou částkou, nebo dochází k tématickému slučování grantových programů, tam kde
je to možné, aby došlo ke snížení administrativních nákladů apod.
Publikace „Základy nadační práce“
Ve spolupráci s odborníky a praktiky z nadací a nadačních
fondů vznikla publikace pro podporu realizace zdravého
nastavení interního fungování nadačních subjektů. Tato
publikace pro nadace napovídá, jak si v oblastech jako je
správa a vedení nadace, hospodaření, komunikace, vztah
k dárcům apod. nastavit potřebné standardy a přináší řadu
praktických příkladů a zkušeností.

II.2 Žebříček nadací a nadačních fondů 2008
Do žebříčku za rok 2008 se zapojilo téměř 50 nadací a téměř 20 nadačních fondů. Hlavní
sledovanou kategorií byl objem prostředků rozdělených formou nadačních příspěvků
v uplynulém roce. U nadací byla sledována i výše nadačního jmění.
Cílem Žebříčku nadací a nadačních fondů 2008 je sestavit a vyhlásit přehled dárcovských
aktivit nadací a nadačních fondů a upozornit veřejnost na zapojené nadace a nadační
fondy.
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1 – Nadační příspěvky – nadace
Nadace
1. Nadace ČEZ
Nadace rozvoje občanské
2. společnosti
3. Nadace OKD
4. Nadace Charty 77
5. Nadace Partnerství
6. Nadace Proměny
7. Nadace Open Society Fund Praha
8. Nadace Vodafone
9. Nadace České spořitelny
10. Nadace O2

Působnost
nadace
Celostátní

Rozdělené nadační
příspěvky 2008
126 685 281

Celostátní
Celostátní
Celostátní
Celostátní
Celostátní
Celostátní
Celostátní
Celostátní
Celostátní

122 871 801
62 114 515
33 943 852
21 621 000
19 891 000
19 462 000
19 426 000
18 567 250
18 301 000

2 – Nadační příspěvky – nadační fondy

Nadační fond
1. Nadační fond J&T
2. Nadační fond obětem holocaustu
3. Nadační fond Kapka naděje
4. Nadační fond Českého rozhlasu
5. Nadační fond Homolka
Nadační fond manželů Livie a
6. Václava Klausových
7. Nadační fond Inka
8. Nadační fond Rozum a cit
9. Nadační fond Zelený poklad
10. Nadační fond Slunce pro všechny

Působnost
nadačního
fondu
Zahraniční
Celostátní
Celostátní
Celostátní
Regionální

Rozdělené nadační
příspěvky 2008
32 739 058
15 000 000
10 931 000
9 504 707
8 235 712

Celostátní
Zahraniční
Celostátní
Celostátní
Celostátní

7
3
3
1
1

749
772
574
798
236

884
800
864
620
901

3 – Výše registrovaného nadačního jmění – nadace

Nadace
Nadace České spořitelny
Nadace pro transplantaci kostní
2. dřeně
3. Nadace Open Society Fund Praha
4. Nadace Preciosa
5. Nadace Partnerství
Nadace rozvoje občanské
6. společnosti
7. Nadace Charty 77
8. Vzdělávací nadace Jana Husa
9. Nadace české architektury
10. Purkyňova nadace
1.

Působnost
nadace
Celostátní

Výše nadačního
jmění k
31.12.2008
501 000 000

Celostátní
Celostátní
Regionální
Celostátní

105 900 782
101 743 649
100 754 000
99 220 000

Celostátní
Celostátní
Celostátní
Celostátní
Celostátní

84
76
71
69
65

395
616
054
491
510

001
350
000
390
000
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Pozn.: Údaje do žebříčku vychází z dotazníků nadací, výročních zpráv a nadačního
rejstříku. U nadací označených * jsou uvedeny údaje z výroční zprávy a z nadačního
rejstříku.

II.3 Analýza výročních zpráv příjemců z NIF za rok 2008
Fórum dárců každoročně vypracovává Analýzu nadací – příjemců příspěvku z NIF. U 691
nadací jsou v analýze sledovány následující ukazatele: výše nadačního jmění nadací,
výnosy z nadačního jmění, poskytnuté nadační příspěvky a oblasti jejich podpory.

Podíl členů Asociace nadací Fóra dárců, příjemců z NIF na celkových poskytnutých
příspěvcích příjemců NIF
Ostatní příjemci NIF
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

8%

92%

2002

Asociace nadací FD

18%

17%

13%

13%

13%

14%

82%

83%

87%

87%

87%

86%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pozn.: Z celkových 69 příjemců NIF je 35 členských nadací Fóra dárců
Zdroj: Fórum dárců
Z grafu je patrná stabilní výše objemů nadačních příspěvků poskytnutých členy Fóra
dárců – Asociace nadací, které tvoří významnou většinu na celkových poskytnutých
příspěvcích. Asociace nadací FD sdružuje celkem 35 nadací z celkových 69 příjemců NIF.
Podíl poskytnutých příspěvků členy asociace nadací z celkového objemu poskytnutých
příspěvků příjemců z NIF byl za uplynulé 4 roky téměř stabilní.

III. PROGRAMY PRO FIRMY A JEJICH DÁRCOVSKÉ A CSR AKTIVITY
1

Dvě nadace data nedodaly (Nadace ARBOR VITAE a Nadace Pangea).
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Fórum dárců poskytuje firmám odborné konzultace pro nastavení koncepce a strategický
rozvoj CSR programů a zajišťuje realizaci dlouhodobých i jednorázových firemních
projektů v širokém spektru tematických oblastí (zapojování zaměstnanců, různé formy
finanční podpory veřejně prospěšných organizací, ochrana životního prostředí aj.).
III.1 Zapojování zaměstnanců
Projekt firemního dobrovolnictví, který Fórum dárců zahájilo v roce 2004, prošel v roce
2009 prudkým rozvojem co do rozsahu i charakteru poskytovaných služeb. Firmy vnímají
společenskou odpovědnost komplexněji než v minulosti, a proto programy zapojování
zaměstnaných častěji vycházejí z regionální nebo oborové působnosti jednotlivých firem.
Fórum dárců propojuje potřeby a možnosti firemních dobrovolníků a veřejně prospěšných
organizací. Firmám poskytuje konzultace k nastavení a rozvoji dobrovolnických projektů.
Veřejně prospěšným organizacím poskytuje informace o této formě spolupráce a podporu
při realizaci dobrovolnických dní.
V roce 2009 realizovalo program firemního dobrovolnictví prostřednictvím Fóra dárců
celkem 16 firem. Jednalo se o velké, střední i malé firmy působící v různých oblastech
činnosti a v různých lokalitách. V průběhu roku se do programu nově zapojilo 11 firem.
Prostřednictvím Fóra dárců projekt zapojování zaměstnanců v roce 2009 realizovaly
následující firmy: Česká spořitelna, T-Mobile, ČSOB, ČEZ, GlaxoSmithKline, ING,
Kooperativa, SKF ložiska, Ogilvy, Siemens, Barclays Capital, Renomia, Arcelor Mittal,
OKD, DHL, Air Liquide.
Prostřednictvím FD bylo v roce 2009 celkem zrealizováno 3635 firemních dobrovolnických
dní ve veřejně prospěšných organizacích v celé ČR. Tato práce, kterou firmy věnovaly
veřejně prospěšným projektům, představuje v orientačním přepočtu celkovou hodnotu
5 479 544,- Kč (dle průměrné hodinové mzdy v ČR - 188,43 Kč / hod). Oproti roku 2008
se počet dobrovolnických dní zvýšil o 1503, což představuje nárůst o 71% (jedná se o
téměř stejný procentuální meziroční nárůst jako v předešlém roce). Ve firmách, kde je
program zapojování zaměstnaných realizován dlouhodobě, se meziroční nárůst počtu
dobrovolnických dní pohyboval v rozmezí 20% – 100%.
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Rychle narůstá i počet podpořených organizací. V roce 2009 jsme v rámci programu
zapojování zaměstnanců spolupracovali s celkem cca 430 veřejně prospěšnými
organizacemi nejrůznějšího zaměření v celé ČR. Nově jsme navázali spolupráci s 240
veřejně prospěšnými organizacemi širokého spektra zaměření. Počet spolupracujících
organizací se tímto oproti roku 2008 více než zdvojnásobil. Největší oblibě se těšily
organizace zaměřené na sociální a zdravotní oblast (38%), ekologii a životní prostředí
(37%) a děti a mládež (16%).
V souvislosti s povodněmi stoupl objem dobrovolnické práce v oblasti humanitární
pomoc. Firmy i dobrovolníci byli připraveni reagovat na aktuální potřeby lidí v nouzi.

Zaměření veřejně prospěšných organizací
v roce 2009
Humanitární a
rozvojová pomoc;
3%
Regionální a
komunitní rozvoj;
3%
Děti a mládež;
16%

Senioři; 2%
Kultura a kulturní
památky; 1%

Sociální a
zdravotní oblast;
38%

Životní prostředí,
ekologie a zvířata;
37%

V průběhu roku 2009 se na základě poptávky ze strany dobrovolníků podařilo navázat
spolupráci s veřejně prospěšnými organizacemi v celé ČR a následně stoupl počet
dobrovolnických dní realizovaných v regionech, což bylo jedním z cílů programu pro rok
2009.
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Vývoj počtu dobrovolnických dnů v regionech
70%

61%
60%

56%

50%

44%
39%

40%

Praha
Regiony
30%

20%

10%

0%

2008

2009

Zastoupení spolupracujících veřejně prospěšných organizací v jednotlivých krajích ČR
v roce 2009

V rámci smluvní spolupráce s veřejně prospěšnými organizacemi jsou od roku 2009
podrobně nastaveny standardy pro realizaci dobrovolnických dní. V naprosté většině
veřejně prospěšných organizací byly dobrovolnické dny zajišťovány prostřednictvím
portálu www.zapojimse.cz.
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V roce 2009 byl proveden komplexní upgrade portálu: byly doplněny nové funkcionality,
které významným způsobem zvýšily uživatelskou hodnotu pro firemní dobrovolníky a
přispěly ke zjednodušení práce s portálem na straně koordinátorů ve firmách a
v neziskových organizacích. V rámci provedených změn byl nastaven systém pro expertní
dobrovolnické poradenství, o které je ze strany veřejně prospěšných organizací velký
zájem. Organizace mohou vkládat poptávku na konzultace z oblasti práva, PR,
marketingu, IT aj.
Zpětná vazba ze strany organizací i firemních dobrovolníků je velice pozitivní. Pro veřejně
prospěšné organizace je cenná reálně vykonaná práce a získané poznatky ze světa firem.
Pro dobrovolníky je přínosem zejména pocit osobního uspokojení z pomoci druhým,
relaxace, zlepšení vztahů v rámci týmu a informace o fungování veřejně prospěšného
sektoru.

III.2 Zapojím se za lepší život na Ostravsku
Projekt Zapojím se za lepší život na Ostravsku byl v roce 2009 realizován jako součást
mezinárodního projektu Engage, který je jednou z aktivit britské organizace Business in
the Community. Engage, jehož cílem je podpora zapojování zaměstnanců v komunitě,
propojuje komerční a neziskový sektor. Zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci v různých
zemích na celé planetě spojí své síly a jdou pomáhat do veřejně prospěšných organizací.
Ve středu 24. června 2009 se v České republice uskutečnil první ročník, který u nás nesl
název Zapojím se za lepší život na Ostravsku. Do dobrovolnických aktivit se zapojili
zaměstnanci ze čtyř ostravských firem, kteří společně pomohli v 16-ti neziskových
organizacích. Celkový počet 80 dobrovolníků tvořili zaměstnanci z firem Arcelor Mittal,
Nadace OKD, Siemens, DHL.
Firmy a jejich zaměstnanci dobrovolnou prací podpořili potřebné děti, azylový dům pro
matky v obtížné životní situaci, seniory, oblast životního prostředí apod. Dobrovolníci
brousili, lakovali, čistili zahradu, malovali místnosti pro klienty, ale například i natírali
dětské prolézačky. Někteří dobrovolníci dali přednost kontaktu s klienty, jako třeba
v Charitním domě sv. Václava v Ostravě, kde si dobrovolníci povídali se seniory.

III.3 Business goes green
V roce 2009 byl spuštěn nový program Business Goes Green zaměřený na implementaci
postupů šetrných k životnímu prostředí ve firemní praxi. Jedná se o ucelený program,
který nabízí firmám kombinaci vzdělávání, interaktivních komunikačních nástrojů a
poradenství v oblasti implementace environmentálních opatření pro své kanceláře,
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hospodárný provoz vozového parku, opatření úspor CO2, apod. Program nabízí
interaktivní soutěže pro zaměstnance, konzultace a výměnu zkušeností a příkladů dobré
praxe. Program byl realizován pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a
s podporou Amerického velvyslanectví.
V roce 2009 proběhly 2 semináře Business Goes Green:
 úvodní seminář v termínu 26. 5. 2009, kde byl prezentován úvod do konceptu
environmentálně šetrného provozu a vztah k jiným dobrovolným nástrojům a
systémům řízení. Semináře se zúčastnilo 19 osob z 11 firem.
 expertní seminář v termínu 6. 10. 2009, jehož cílem bylo představení
programu Business goes green a témat pro odborné semináře v budoucnu. Např.
prezentace klimatických a ekologických témat pro kancelářské provozy firem,
klimatická kalkulačka, soutěže pro zaměstnance, příspěvky dobré praxe u
vybraných firem. Semináře se zúčastnilo 28 osob z 20 firem.

III.4 Měření a benchmarking – Standard odpovědná firma /LBG
Metodika SOF - Standard odpovědná firma (LBG = London Benchmarking
Group) se ve spolupráci s britskou společností Corporate Citizenship
Company, která je zakladatelem a vlastníkem metodiky, používá v České
republice od roku 2005.
Metodika poskytuje:


Cenné informace o efektivitě veřejně prospěšných projektů, a to jak pro komerční
subjekt, tak pro jeho neziskového partnera.



Adekvátní ověření projektů je zaručeno.

V roce 2009 uživatelé metodiky SOF v ČR reportovali:





více než 551 milionů Kč ve formě peněz, věcných darů, časů zaměstnanců atp.
směřující do podpory veřejně prospěšných projektů.
dalších téměr 53 milionů Kč přinesly tyto firmy do neziskového sektoru formou
leverage.
více než 3 000 podpořených neziskových a veřejně prospěšných organizací.
celkem zaměstnanci odpracovali v neziskových organizacích 19 478 hodin. Což na
přepočet s průměrnou hodinou sazbou v ČR činilo přes 4 miliony Kč.

Firmy, které se rozhodly měřit své investice do veřejně prospěšných projektů, se shodly
respektovat hlavní čtyři cíle metodiky:
1. Rozvíjet a zkvalitňovat metodiku pro benchmarking
Metodika je vytvořena za účelem zapojit lidi z praxe, aby užíváním metodiky napříč
sektory definovali dobrou praxi v měření a reportování investice do komunity.
2. Vytvořit benchmark a sdílet informace
Členské firmy aplikují stejnou metodiku, sdílejí informace o sběru dat a o celkových
údajích o investovaných prostředcích prostřednictvím workshopů, setkání a ročních
zpráv.
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3. Rozšiřovat a etablovat metodiku jako hlavní standard pro měření
Metodika nabízí nejen měření všech oblastí angažování firmy ve veřejně prospěšných
aktivitách, ale reaguje také na rostoucí roli CSR ve firemních strategiích a je efektivně
napojena na systémy měření a certifikace firem v jiných oblastech.
4. Zlepšovat kvalitu zavádění a používání SOF
Důležitým cílem je efektivně využívat aplikaci metodiky pro zlepšení praktického
fungování firem v oblasti dárcovství a CSR.

Podporované oblasti v roce 2008
(částka uvedena v mil. Kč)

Životní prostředí;
30,84
Ekonomický
rozvoj; 31,07

Umění a kultura;
47,65

Sociální péče a
humanitární
pomoc; 79,48

Zdraví; 66,55

V zdělávání;
124,72

Jiné; 36,10

V olný čas a
amatérský sport;
135,08

.
Graf: Rozdělení financí do jednotlivých oblastí podpory za všechny firmy, které
reportovaly své investice za rok 2008.
Metodiku SOF v roce 2009 používaly tyto společnosti:
Citibank Europe plc, organizační složka
Česká Spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
GE Money, a.s.
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Johnson & Johnson, s.r.o.
Nestlé Česko, s.r.o., OKD, a.s.,
Plzeňský Prazdroj, a.s.
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Provident Financial, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
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Skanska CZ, a.s.
Skupina ČEZ
ŠKODA AUTO a.s.,
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Vodafone Czech Republic, a.s.
IV. TOP FILANTROP 2009
TOP Filantrop 2009, ceny Fóra dárců pro společensky odpovědné firmy, byly v úterý dne
10. listopadu rozdány na pražském Žofíně. Šestý ročník reagoval i na důsledky finanční
krize a proto byl zaměřen především na podporu a ocenění firem, které se společenské
odpovědnosti věnují systematicky a ocenil firmy jak za výši finančních obnosů, které na
veřejně prospěšné aktivity věnují, tak za jejich strategii a vlastní CSR projekty.
Ve spolupráci s naším britským partnerem organizací Business in the Community z Velké
Británie, která v tomto oboru působí již 30 let jsme vytvořili unikátní metodiku
vyhodnocování společensky odpovědných projektů, která umožňuje firemní projekty
komplexně hodnotit, a to včetně kvality procesů jejich realizace. Věříme, že i díky tomu
tato soutěž pomáhá zvyšovat prestiž společenské odpovědnosti firem v ČR.
Hlavní metodologické změny ve vyhodnocování přihlášených projektů spočívají zejména
v evaluaci jejich procesů a realizace. Prostřednictvím on-line dotazníku mohla firma,
která se do soutěže TOP Filantrop přihlásila, reportovat na základě předem stanovených
pravidel anotaci svého projektu v oblasti rozvoje partnerství, a to buď se zaměstnanci,
zákazníky nebo v komunitě. Dále měla možnost zodpovědět soubor otázek, které se
věnují tématům jako jsou angažovanost firmy v komunitě, zapojování zaměstnanců
a rozvoj principů leadershipu, rozvoji partnerství při realizaci veřejně prospěšných aktivit
a otázce měření a vyhodnocování projektu, stejně jako transparentní komunikaci. Díky
tomuto propracovanému systému sebeevaluačního dotazníku se firma kromě standardní
účasti v soutěži TOP Filantrop o sobě dozví řadu zajímavých informací. Tento hodnotící
model je při evaluaci veřejně společensky odpovědných aktivit firem v zahraničí úspěšně
aplikován již řadu let.
Hlavním partnerem slavnostního večera byla společnost Plzeňský Prazdroj, partnerem
ceny pro Osobnost roku byla společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Partnerem
cateringu byla společnost Zátiší Group a partnerem produkce agentura Kristian.
Mediálními partnery akce byly časopisy Marketing & Média, TREND Marketing a CSR
Fórum.
Výsledky soutěže:
TOP Filantrop 2009, Firma pracující ve prospěch komunity
Hlavní kvalitativní kategorie, v rámci které jsou hodnoceny veřejně prospěšné projekty
velkých firem s více než 250 zaměstnanci. Je určena pro firmy, které se systematickým
způsobem angažují v komunitě a ve prospěch místa, kde působí. Hodnocení probíhalo na
základě sledování kritérií jako jsou oblast angažovanosti firmy v komunitě, partnerství
a přístup firmy, zapojování zaměstnanců a leadership a měření, evaluace a komunikace.
Shortlist
Česká pojišťovna
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB
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Dalkia Ceska republika, a.s.
Danone, a.s.
GE Money Bank, a.s.
GlaxoSmithKline, s.r.o.
IBM Česká republika, spol.s.r.o.
Microsoft
Ogilvy Public Relations
Plzeňský Prazdroj, a. s.
PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.
RPG Byty, s. r. o.
Sodexo Pass ČR a.s.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
Vodafone Czech Republic a.s.
1. místo
Společnost: Vodafone Czech Republic a.s.
TOP Filantrop 2009 za Partnerství se zákazníky
Cena je určena pro takový projekt, který účinně zapojuje zákazníky do veřejně
prospěšného projektu. Při hodnocení bude brán zřetel zejména na partnerský přístup,
efektivitu a konkrétní dopady pro vybraný projekt.
Shortlist
Firma
DHL Express (Czech Republic) s.r.o
GE Money Bank, a.s.
ORIFLAME CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Skupina ČEZ
SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Tesco Stores ČR a.s.

Název projektu
DHL GOGREEN
NEZÁVADNÁ VODA - UNICEF
Oriflame dětem
Podpora odpovědné konzumace alkoholu
Zelená energie
Teribear
Pomáháme technologiemi
Tesco Běh pro život

1. místo
Společnost: SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.
Projekt: Teribear
Produkty charitativní kolekce Teribear jsou exkluzivně k dispozici v obchodní síti
Interspar a Spar a výtěžek z jejich prodeje je určen na pomoc znevýhodněným.
Partnerem projektu je Nadace Terezy Maxové dětem.

TOP Filantrop 2009 za Partnerství se zaměstnanci
Cena je určena projektu, ve kterém jsou efektivně zapojeni zaměstnanci do veřejně
prospěšných aktivit v rámci strategie firmy. V rámci hodnocení kandidátů na tuto cenu
byly reflektovány především faktory jako dlouhodobá strategie, efektivita a partnerský
přístup k zaměstnancům.
Na přípravě této kategorie odborně spolupracovala Česká společnost pro rozvoj
lidských zdrojů.
Shortlist
Firma

Název projektu
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AXA životní pojišťovna a.s.
Barclays Capital Services Limited
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB
GE Money Bank, a.s.
GlaxoSmithKline, s.r.o.
ING Bank
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Sodexo Pass ČR a.s.
Telefónica O2 Czech Republic,
a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.

AXA Pomáháme srdcem
Den pro charitu s Barclays Capital
Umožňujeme zaměstnancům pomáhat
Pomáháme společně
GE VOLUNTEERS ELFUN - dobrovolnická organizace
zaměstnanců GE
Dobrovolnická akce Orange Day
ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové
dětem
Šetřeme životní prostředí
STOP Hunger - Pomoc stáří
Zaměstnanci O2 pomáhají
Zaměstnanci pomáhají

1. místo
Společnost: Česká spořitelna, a.s.
Projekt: Umožňujeme zaměstnancům pomáhat
V projektu firemního dobrovolnictví Česká spořitelna poskytuje svým zaměstnancům
podmínky pro pomoc ve veřejně prospěšných organizacích. Svým rozsahem a formou
projekt přispívá ke kultivaci firemního prostředí ve vztahu k společenské odpovědnosti.
TOP Filantrop 2009 za Rozvoj partnerství ve prospěch komunity
Cena je určena pro skupinu dvou a více firem, které mají dopad na společnost
a komunitu prostřednictvím společných aktivit a projektu. Při hodnocení kandidátů této
ceny byly zohledněny zejména prvky partnerské spolupráce jako jsou motivace ke
spolupráci, dosažené výsledky a dlouhodobost spolupráce.
Shortlist
Firma
L´ORÉAL
Ogilvy Public Relations
První chodská stavební společnost, spol. s r.o.
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

Název projektu
Stipendium L´Oréal ČR Pro ženy ve vědě
Partnerství Konta BARIÉRY a OGILVY
Schody do života
Auta nás baví
Minimalizace šikany na školách
ROK JINAK

1. místo
Společnost: První chodská stavební společnost, spol. s r.o.
Projekt: Schody do života
Projekt podporuje děti z dětských domovů a jeho cílem je poskytnout zázemí a podmínky
k tomu, aby se studenti mohli vyučit řemeslu, osamostatnit se a zapojit se do pracovního
procesu.
Partneři projektu:
ASKO a.s.
Dětský domov Nepomuk
HPI - CZ, spol. s r.o.
Luboš Zoubek-tesařství
PREFA Aluminium produkte s.r.o.
TONDACH Česká republika s.r.o.
Van zeik Consulting s.r.o.
Velux Česká republika s.r.o.
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TOP Filantrop 2009 za Nejvíce poskytnutých prostředků
Cenu získává firma, která věnovala na veřejně prospěšné účely nejvyšší finanční částku.
Název firmy
TOP FILANTROP 2009
Skupina ČEZ
OKD, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Komerční banka, a.s.
Johnson&Johnson, s.r.o.
ČSOB
RWE Transgas, a.s. *
ČEPS, a.s.
Metrostav a.s.
Telefónica O2 Czech Republic,
a.s.

Pořadí

Kategorie za
Nejvíce poskytnutých prostředků
Absolutní objem daru v Kč

1
2
3
4
5
6
7
8
9

261
78
50
41
39
36
35
35
31

10

274
506
440
892
360
596
800
385
619

376
200
423
000
637
223
000
000
945

30 112 910

Firma používá metodiku LBG pro evaluaci společenské odpovědnosti firem
Společnost se státním podílem
* Společnost RWE Transgas neposkytuje konsolidované výkazy v ČR, proto nebylo možné ověřit uvedená data.

Speciální ocenění – TOP Filantrop 2009 „SKOKAN ROKU“
Pro společnost, která se v letošním ročníku účastní poprvé a získala nejlepší umístění
v jedné ze sledovaných kategorií TOP Filantrop
Společnost: OKD, a.s.
Skok v kategorii Nejvíce poskytnutých prostředků – poskytnuto 78 506 200 Kč.

TOP Filantrop 2009 za Věnování největší části zisku
Cenu získává firma, která dosahuje největší hodnoty v porovnání dvou kritérií, a to
poměru výše poskytnutých prostředků vůči hospodářskému výsledku před zdaněním a
poměru celkového objemu poskytnutých prostředků vůči výši tržbám společnosti.
Název firmy
TOP FILANTROP 2009
Pořadí

KPMG Česká republika, s.r.o.
AXA životní pojišťovna a.s.

1
2

Kategorie za
Věnování největší části zisku
Poměr výše
Poměr výše
poskytnutých
poskytnutých
prostředků vůči
prostředků vůči
hospodářskému
tržbám
výsledku
společnosti
19,61%
0,40%
0,17%
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GlaxoSmithKline, s.r.o.
Johnson&Johnson, s.r.o.
ČSOB
ČEPS, a.s.
Deloitte Advisory s.r.o.
Metrostav a.s.
PricewaterhouseCoopers Česká
republika s.r.o.
Isolit-Bravo, spol. s r.o.

3
4
5
6
7
8
9
10

18,70%
14,98%
1,99%
6,38%
3,09%

0,29%
0,88%
0,10%
0,24%
0,10%
0,14%

1,96%
1,43%

0,16%
0,23%

Osobnost roku – cena společnosti O2
Cena pro osobnost oceňuje takového jednotlivce, který se významným způsobem
zasloužil o rozvoj a propagaci společenské odpovědnosti firem, osobní angažovanosti
v neziskovém sektoru nebo filantropii v České republice. Cena pro osobnost nezohledňuje
stejná kritéria jako ostatní ceny TOP Filantrop a jednotlivec nemusí reprezentovat
konkrétní organizaci či firmu.
Partnerem ceny pro osobnost roku je společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Ladislav Čerych – za osobní mecenášství a celoživotní přínos
Ladislav Čerych je příkladem mecenáše, který se aktivně věnuje oblasti vzdělávání i ze
svých vlastních prostředků. Spolu se svým bratrem Jiřím daroval Nadaci rozvoje
občanské společnosti rodinný dům Čerychů v České Skalici a věnoval prostředky do
Fondu Čerych, ze kterého se podporuje rozvoj občanské společnosti a neziskového
sektoru v ČR. Vzhledem ke statutu a poslání NROS a přání bratří Čerychů se vila stala
osvětovým, vzdělávacím a kulturním centrem. Dům a zahrada patří ke klenotům české
předválečné architektury (styl art deco). Vila Čerych a aktivity aktivně podporované
Ladislavem Čerychem slouží jako motivátor pro mnohé aktivity občanů, obcí a firem
v oblasti společenské odpovědnosti na úrovni regionu.
Martin Kovář – za rozvoj firemní odpovědnosti
Martin Kovář patří mezi nominované zejména díky své nesmírné vůli, životní síle a tvrdé
práci, která je velkou inspirací nejen pro všechny handicapované plavce a sportovce, ale i
pro nás pro všechny. Ceníme si jeho touhy a snahy měnit svět k lepšímu a nezištně
přispívat tam, kde mnohdy pomoc chybí. Dokáže se nadchnout pro myšlenku, spojovat
nespojitelné a dotahovat projekty do konce. Jeho životní principy a nesmírná činorodost
jsou v dnešní době velmi důležité. Jeho originální přístup v propojování neziskových a
ziskových projektů jste jistě již zaznamenali. Vážíme si jeho lidskosti, citlivosti,
neuvěřitelného „tahu na bránu“ a obyčejné poctivosti.
Tereza Maxová – za osobní angažovanost, legislativní práci a přesah v charitativní
činnosti
Tereza Maxová patří mezi první známé osobnosti, které se v polovině 90. let začaly v ČR
intenzivně věnovat řešení konkrétního palčivého celospolečenského problému. Rozhodla
se zaměřit na pomoc opuštěným a znevýhodněným dětem formou finanční podpory, a
cílených programů. V průběhu let zjistila, že je třeba se osobně více angažovat na poli
změny legislativy a systému péče o dítě, které jsou příčinou vysokého počtu dětí
v českých ústavech (24.000 dětí). Česká republika je na prvním místě v Evropě (v
přepočtu na počet obyvatel), v počtu umístěných dětí mimo rodinné prostředí. Tereza
Maxová proto založila neformální Klub významných žen, které využívají svůj vliv na
pomoc dobré věci. Za jeden z jejich úspěchů lze jmenovat prosazení ratifikace Haagské
úmluvy Senátem USA, díky čemuž mohou být české děti (neadaptovatelné v ČR),
adoptovány ve Spojených státech Amerických. K tomu došlo po společném setkání
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Terezy Maxové s Karen Hughs, bývalou náměstkyní ministryně zahraničí USA, v Praze
2007. Senát USA následně ratifikoval Haagskou úmluvu v dubnu 2008.
V kategorii TOP Filantrop 2009, Osobnost roku – cena společnosti O2 ocenění
získali Ladislav Čerych a Martin Kovář.

V. PODPORA DOBRÉHO PODNIKÁNÍ 2009
V tomto roce se konal již třetí ročník vzdělávacího programu Podpora dobrého podnikání.
Jedná se o vzdělávací program zaměřený na profesionalizaci neziskových organizací a
jejich klientů v oblasti obchodních dovedností. Projekt reaguje na potřebu posilovat
spolupráci a partnerství mezi neziskovými organizacemi a komerčním sektorem s cílem
podpořit podnikatelské aktivity mezi znevýhodněnými osobami. Projekt probíhá formou
školení a konzultací.
Projekt proběhl za podpory Nizozemsko-české obchodní komory a Britské obchodní
komory, které poskytly podporu zejména prostřednictvím svých členů – firem. Firmy
předaly své know-how neziskovým organizacím skrze své manažery, kteří jako lektoři
vedli jednotlivé semináře. Mezi podporující firmy se řadí Ahold Czech Republic, Business
Lease, ČSOB – Poštovní spořitelna,
Ernst&Young, ING, Mazars, Ogilvy&Mather,
PricewaterhouseCoopers ČR a The Royal Bank of Scotland.
Neziskové organizace zapojené do projektu tak mohly navštívit celkem 5 seminářů, které
se konaly v období od dubna do října 2009. Účastnící programu měli příležitost se více
vzdělat v oblasti projektového managementu, marketingu, cause related marketingu, PR
nebo řízení komunikační kampaně. Získali cenné rady a informace od zástupců firem, jak
lépe oslovit firmu jako potenciálního partnera pro svůj neziskový projekt. Zároveň si
mohli vyzkoušet a procvičit své komunikační a prezentační dovednosti a také si rozšířit
své vědomosti z oblasti finančního řízení. Součástí seminářů bylo také téma sociální
podnik, kde bylo prezentováno několik případových studii již existujících a fungujících
sociálních firem.
Neziskové organizace byly do programu vybírány na základě svých projektových záměrů,
na kterých mohli v průběhu celého programu dále pracovat a projekty konzultovat
s lektory. Na závěr byly projekty zhodnoceny a zvoleny 3 nejlepší projekty. Projekty
volila komise složená z firemních lektorů, zástupců Fóra dárců a také zástupců
Nizozemsko české obchodní komory a Britské obchodní komory. Vítězným projektem se
stal projekt neziskové organizace Asistence o.s s projektem „Digi firma“, na druhém
místě se umístila Nadace Charty 77 s projektem „Burza práce Konta Bariéry“ a na třetím
místě skončila Nadace Leontinka s projektem „Leontinka v zaměstnání“.
Zúčastněné neziskové organizace také získali příležitost vystavit své projekty na již
tradičním slavnostním večeru u příležitosti předávání cen za firemní filantropii – Top
Filantrop 2009.
Programu Podpora dobrého podnikání se v letošním roce zúčastnilo 15 neziskových
organizací: Asistence o.s., Nadace Charty 77, Nadace Leontinka, 8D o.s., Amos Havířov
o.s., Arkadie o.s., Atelier ALF o.s., Kamarád o.s., Fokus Praha/Junův statek o.s., Ledovec
o.s., Letní dům o.s., Nadace Život umělce, Sdružení Tulipán o.s., Studio Oáza o.s., Tyflo
Centrum Brno o.p.s.
VI. PROGRAMY PRO INDIVIDUÁLNÍ DÁRCE
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VI.1 Dárcovská SMS
Na jaře roku 2009 uplynulo již pět let od vzniku služby DMS. Poprvé se dárcovská sms,
jako jedna z možností jak přispět, objevila při tradiční velikonoční sbírce Pomozte dětem!
Nadace rozvoje občanské společnosti v roce 2004. Za dobu své existence až ke konci
roku 2009 již poslali Češi dohromady více než 10 milionů dárcovských DMS, což
představuje téměř 100% pokrytí v rámci obyvatel České republiky. Znamená to tedy, že
každý Čech již poslal DMS a částka, která byla neziskovým organizacím za tu dobu
rozdělena přesahuje 271,5 milionu korun.
Projektem prošlo téměř 200 organizací s více než čtyřmi stovkami veřejně prospěšných
projektů. Dárcovské SMS si rychle získaly oblibu české veřejnosti. Podle průzkumu
veřejného mínění, který pro Fórum dárců zpracovala společnost Factum Invenio, je to
zejména pro jejich jednoduchost a transparentnost. Forma tvaru sms se nemění a lidé
zasílají DMS s unikátním heslem projektu na jedno telefonní číslo 87 777. I cena 30,zůstala za 6 let nezměněna. Podařilo se však prosadit zproštění DMS od odvodu DPH.
DMS dále jasně prokázala svůj význam efektivního prostředku pomoci v případě
katastrof, jako například při povodních v roce 2009. Heslo DMS POVODNE09 bylo vůbec
nejčastěji zadávaným heslem tohoto roku. Velký počet získaných DMS také zaznamenali
pravidelně se opakující a velmi úspěšné projekty KUŘE, ADVENT, KONTOBARIERY a další.
V roce 2008 spuštěná roční DMS prošla některými úpravami. Především se jednalo o
rozšíření propagace o televizní a rozhlasové spoty zahrnující přímé přenosy a záznamy.
Dosavadní možnosti komunikace služby se vztahovaly pouze na tiskové materiály a
internet. Na konci roku 2009 bylo těchto předplatitelských DMS zasláno přes 10 tisíc. Rok
2009 velmi významným, lidé přispěli pomocí dárcovských sms neziskovým organizacím
částkou přesně 48 494 592 Kč, což je o 36% více než v roce 2008. To bylo však dáno
vlnou solidarity lidí a jejich pomocí při povodních.
Nedílnou
součástí
komunikace
služby
jsou
webové
stránky
www.darcovskams.cz, kde si lidé zvykly hledat aktuální informace a
seznam aktivních projektů a hesel. Na základě vzrůstajícího významu
internetu, jako nástroje pro komunikaci neziskových organizací a dárců
vznikl také v roce 2009 unikátní portál pro rozvoj online dárcovství a
stavící na zkušenostech DMS, www.darujspravne.cz.
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VI.2 Darujspravne.cz
Hlavním
smyslem
projektu
darujspravne.cz je poskytnout
každému dárci návod, jak se stát
dobrým a odpovědným dárcem a
hlavně mu přinést možnost
vybrat
si
z prověřených
organizací a podpořit ty, které ho
zaujmou,
a
to
kdykoli.
Darujspravne.cz staví na šestiletých úspěšných zkušenostech dárcovské sms a snaží se
je maximálně zúročit ve prospěch dárců i veřejných projektů.
Během roku 2009 se na vývoji projektu podílelo kromě týmu Fóra dárců také mnoho
partnerů. Jedním z hlavních spoluautorů a tvůrcem webové stránky je agentura
OgilvyInteractive.
Portál byl spuštěn v prosinci roku 2009 a byly do něj zapojeny v první fázi organizace
s aktivním DMS heslem, které již prošly prověřením a měly tak důvěru veřejnosti.
Celkem šlo o více jak 120 organizací, mezi nimiž byly jak velké a známé organizace,
tak i ty menší regionálního významu. Cílem je nyní nabídnout možnost oslovit dárce
svým veřejným projektem všem neziskovým organizacím, proto byla registrace začátkem
roku 2010 otevřena všem neziskovým organizacím, které splní podmínky transparentních
kritérií.
Webové stránky nabízejí jak seznam prověřených organizací a jejich projektů s nabídkou
funkčních tlačítek platebních metod, ale také jednoduchý výběr organizací podle oblastí
činnosti, regionu nebo možností přispět. Řada významných osobností nejen
z neziskového sektoru projekt podporují a na portále vysvětlují proč. Portál je také
napojen na sociální sítě, kde se těší velkému zájmu veřejnosti.
Projekt nenahrazuje, ale naopak rozvíjí stávající možnosti dárcovství a doplňuje jiné
informační kanály a projekty na trhu, mezi nimiž například platby elektronickou
peněženkou PaySec nebo pomocí platebních karet. Projekt nekonkuruje individuálním
fundraisingovým kampaním ani stávajícím aktivitám, Darujspravne.cz však není pouze
webová stránka, ale decentralizovaný koncept, jehož prvky každá organizace pro svou
potřebu může využívat ve své komunikaci.
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VII. KOMUNIKACE A MEDIÁLNÍ AKTIVITY FD
VII.1 Nadační bulletin Fóra dárců
Nadační bulletin v roce 2009 vyšel třikrát, a to v nákladu 1500 ks. Jako jedinečný
informační zdroj speciálně zaměřený na nadace a nadační fondy pokračoval v předávání
informací, trendů, praktických rad a tipů z oblasti daňové a legislativní. Byl distribuován
zdarma všem registrovaným nadacím a nadačním fondům v České republice. Partnerem
bulletinu byla společnost Pioneer Investments.
Pro rok 2010 jsme připravili novou elektronickou
verzi, která bude distribuována na e-mailové adresy
nadací a nadačních fondů a zároveň bude k dispozici
na webových stránkách Fóra dárců.

VII.2 CSR Fórum
I v roce 2009 Fórum dárců pokračovalo ve vydávání časopisu CSR Fórum, jediného
českého odborného periodika, které se systematicky věnuje otázkám společenské
odpovědnosti a spojeným tématům. V roce 2009 byla publikována 4 čísla.

Časopis CSR Fórum přináší pravidelně:
-

aktuální témata z oboru, trendy, analytické materiály a interpretace výzkumů
zahraniční trendy CSR
profily byznys a společenských leaderů
rozhovory s předními osobnostmi, které se angažují v rozvoji a uplatňování principů
společenské angažovanosti a aktivního života
případové studie z ČR i zahraničí
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- poradny z daňové, legislativní či HR oblasti
VII.3 Mediální analýza – klíčové výsledky
Jako každoročně, i v roce 2009 Fórum dárců zpracovalo ve spolupráci se společností
Newton Media analýzu, která se věnuje otázkám medializace filantropických témat.
Klíčové výsledky analýzy


V roce 2009 bylo o problematice filantropie, firemního dárcovství a o
činnosti nadací publikováno celkem 9 669 příspěvků, což je 1,5krát více než
v roce 2008.



Z jednotlivých skupin médií se danou problematikou nejvíce zabývaly regionální
tituly, které zaujímaly 74 % celkové medializace.



V roce 2009 se mezi TOP médii prosadil celostátní deník Mladá fronta DNES
(344 příspěvků). Na druhé pozici se objevilo Zpravodajství ČTK.



V roce 2009 se v médiích nejvíce prosadila Nadace Partnerství (1 830
příspěvků, z toho 423 pozitivních). Příspěvky o této nadaci dosáhly po přepočtu na
parametr mediálního dopadu nejvyšší vliv na recipienty (899 GRP). Druhou
nejvíce medializovanou nadací se stala Nadace Terezy Maxové (971 příspěvků,
z toho 387 pozitivních a čtyři negativní příspěvky). Na třetí příčce pomyslného
žebříčku medializace se objevila Nadace VIA (874 příspěvků, z toho 116
pozitivních příspěvků). Čtvrtou pozici obsadil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové (celkem 860 příspěvků, z toho 219 pozitivních příspěvků). Pátou
nejvíce medializovanou nadací byla Nadace Charty 77 (celkem 724 příspěvků,
z toho jeden negativní a 314 pozitivních příspěvků).



Nejvyšší počet příspěvků o vybraných nadacích uveřejnily ve sledovaném období
regionální tituly (6 782 příspěvků, tj. nárůst o 28 %).



Nejvyšší hodnoty AVE dosáhla ve sledovaném období Nadace Terezy Maxové
(44 095 392 Kč). Na druhé příčce pomyslného žebříčku hodnoty AVE se umístila
Nadace Partnerství (29 843 311 Kč) a třetí pozici Nadace ADRA
(21 793 226 Kč).



Co se týká tematického zaměření příspěvků o vybraných nadacích, dominovaly
konkrétní projekty nadací, nadačních fondů, firem (56 % celkové
medializace). Druhým nejčastěji medializovaným tématem se stalo zapojení
veřejně známých osob, celebrit, významných zástupců byznysu v oblasti
dárcovství a filantropie.

Medializace filantropie v letech 2005 až 2009
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Graf znázorňuje medializaci filantropie v letech 2005 až 2009. Okruh sledovaných médií
byl zúžen na tištěná média, televizní a rozhlasové zpravodajství a publicistiku, regionální
tituly a Zpravodajství ČTK.

VIII. SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ (stav k červnu 2009)
Pavlína Kalousová
Výkonná ředitelka
tel.: +(420) 224 216 544
e-mail: kalousova@donorsforum.cz
Radana Bláhová
Office manažerka
tel.: +(420) 224 216 544
fax: +(420) 224 216 544
mob.: +(420) 724 199 157
e-mail: blahova@donorsforum.cz

Finanční oddělení
Helena Hanoldová
Finanční a účetní manažerka
tel.: +(420) 224 216 544
mob.: +(420) 737 403 908
e-mail: hanoldova@donorsforum.cz

Oddělení nadačních a dárcovských programů
Klára Šplíchalová
Ředitelka FD pro nadační a dárcovské programy
tel.: +(420) 224 215 385
mob.: +(420) 724 133 138
e-mail: splichalova@donorsforum.cz
Martina Šilhánová
Manažerka nadačních a dárcovských programů/

27

Fórum dárců / Czech Donors Forum
Štěpánská 61, 116 02 Praha 1
telefon/fax: +420 224 216 544
e-mail: donorsforum@donorsforum.cz
www.donorsforum.cz

Asociace nadací a nadačních fondů
tel.: +(420) 224 215 385
mob.: +(420) 602 374 433
e-mail: silhanova@donorsforum.cz
Vendula Prjachová
Koordinátorka dárcovských programů
tel: +(420) 296 325 335
mob.: +(420) 736 706 538
e-mail: prjachova@donorsforum.cz
www.darcovskasms.cz
www.darujspravne.cz
Zuzana Mikotová
Koordinátorka vzdělávacích programů
tel: +(420) 224 215 385
mob.: +(420) 605 525 742
e-mail: mikotova@donorsforum.cz
www.socialnimarketing.cz

Oddělení firemních programů
Liběna Marková
Ředitelka FD pro firemní programy a partnerství
tel.: +(420) 224 215 956
mob.: +(420) 605 228 910
e-mail: markova@donorsforum.cz
Táňa Chudáčková
Senior manažerka firemních programů
tel.: +(420) 224 215 956
mob.: +(420) 602 576 141
e-mail: chudackova@donorsforum.cz
Veronika Vaňáčková (Veverková)
Manažerka firemních programů
tel.: +(420) 224 215 956
mob.: +(420) 731 014 424
e-mail: veverkova@donorsforum.cz
www.standard-lbg.org
Michaela Gratzová
Koordinátorka firemních programů
tel.: +(420) 296 236 512
mob.: +(420) 777 223 486
e-mail: gratzova@donorsforum.cz
web: http://www.zapojimse.cz
Martin Matoušek
Koordinátor firemních programů
tel.: +(420) 296 236 512
mob.: +(420) 602 374 137
e-mail: matousek@donorsforum.cz
web: http://www.zapojimse.cz
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Jan Vosátka
Manažer firemních programů
tel.: +(420) 296 236 503
mob.: +(420) 602 329 942
e-mail: vosatka@donosforum.cz
web: http://www.zapojimse.cz
IX. SEZNAM DÁRCŮ A PARTNERŮ
V roce 2009 nás podpořili tito dárci a partneři, kterým děkujeme za spolupráci:
Allphoto.cz
Arboeko s.r.o.
ArcelorMittal Ostrava
CS MOTT FOUNDATION
ECONOMIA a.s.
Factum Invenio, s.r.o.
Johnson & Johnson, s r.o.
Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group
Kristian, spol. s r.o.
Česká spořitelna, a.s.
Nadace Via
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Pioneer Investments
Skupina ČEZ
SYMBIO Digital, s.r.o.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
TRUST FOR CIVIL SOCIETY
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