2016
VÝROČNÍ ZPRÁVA
NADAČNÍHO FONDU AVAST
AVAST FOUNDATION
ANNUAL REPORT

2016

OBSAH
CONTENTS

05

ÚVODNÍ SLOVO
INTRODUCTORY WORD

16

SPOLU AŽ DO KONCE
TOGETHER UNTIL THE END

07

ZÁKLADNÍ INFORMACE
BASIC INFORMATION

28

SPOLU DO ŽIVOTA
START TOGETHER

08

NÁŠ PŘÍBĚH
OUR STORY

37

SPOLU S DŮVĚROU
TOGETHER WITH TRUST

11

LIDÉ V NADAČNÍM FONDU
PEOPLE IN THE
FOUNDATION

45

SPOLU SE ZAMĚSTNANCI
TOGETHER WITH
EMPLOYEES

15

PROGRAMY NF AVAST
AVAST FOUNDATION
PROGRAMS

52

FINAČNÍ ZPRÁVA
A ZPRÁVA AUDITORA
FINANCIAL AND AUDIT
REPORT

ÚVODNÍ
SLOVO
JARMILY
BAUDIŠOVÉ

INTRODUCTORY
WORD BY
JARMILA
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Rok 2016 znamenal pro Avast a tím i pro jeho
nadační fond velké změny. Akvizicí firmy AVG
se výrazně zvýšil počet jeho zaměstnanců
doma i v zahraničí. Co se týká podpory nadačního fondu, k žádným změnám naštěstí
nedošlo, a tak jsme i v tomto roce dostali
přislíbenou částku a mohli jsme tak pokračovat v podpoře všech plánovaných programů.
Navíc jsme poprvé rozšířili fond zaměstnanců
také o zahraniční pobočky, kde se objevilo
několik zajímavých projektů. Jedním z nich
byla například podpora globální organizace
pro výzkum diabetu 1. stupně JDRF, dobrovolnický program v ekologickém projektu South
Yuba River v Kalifornii nebo také třeba podpora vzdělávání dětí v chudých venkovských
oblastech v Číně.

The year 2016 brought great changes for Avast
and, therefore, for its Foundation. The acquisition of the AVG company substantially raised
the number of employees in the Czech Republic and abroad. Luckily, no changes were
made to the Foundation support and so also in
that year we received the promised sum and
could continue to support all the planned programs. Moreover, for the first time we expanded the employee fund to include the foreign
branches where several interesting projects
appeared. One of them was, for example, the
support for JDRF, a global organization funding type 1 diabetes research, a volunteer program in the environmental project South Yuba
River in California, or supporting the education
of children in poor rural areas in China.

Také bych ráda připomenula dva z nejvýznamnějších počinů roku 2016. Prvním je
podpora projektu galerie Rudolfinum, který umožnil bezplatný vstup pro všechny
návštěvníky na výstavu „Loni v Marienbadu“.
Tímto způsobem bylo možné přiblížit moderní umění široké veřejnosti, výstava se setkala
s velkým ohlasem a i v dalších letech bychom

I would like to mention two of the most significant actions of 2016. The first is support for
a project of the Rudolfinum gallery that enabled free entry to the exhibition “Last year
in Marienbad” for all visitors. That way, it was
possible to present modern art to the general
public, the exhibition was very well accepted
and we would like to repeat a similar event

rádi podobnou akci zopakovali. Druhý, neméně významný projekt, byla podpora
rozvoje paliativní péče v nemocnicích v rámci
našeho programu Spolu až do konce. Přihlásilo se do něj 65 ze 190 českých nemocnic
a z těch jsme za významné pomoci odborníků
vybrali 17, které dostaly grant v celkové výši
26 milionů korun. Realizace tohoto projektu
bude probíhat až do konce roku 2017, ale už
na konci roku 2016 jsme mohli vidět řadu
pozitivních změn a výstupů. Na celém projektu spolupracujeme s odborníky z oblasti,
zejména s Centrem paliativní péče, ale také
se zástupci z Ministerstva zdravotnictví.
V roce 2016 jsme také vyhlásili první ročník
našeho nového programu, který se stal takovým protipólem Spolu až do konce, a nazvali
jsme ho proto Spolu do života. Zaměřuje se
zejména na rozvoj rané péče, to znamená
péče o rodiny s dětmi s handicapem v prvních
letech jejich života. I na tvorbě tohoto programu spolupracujeme s odborníky a věříme, že
se nám podaří do této oblasti přinést pozitivní
změny, stejně jako se nám to daří v paliativní
péči. Ráda bych také poděkovala všem, kteří
se na práci nadačního fondu podíleli – správní
radě, třem zapáleným zaměstnankyním, které
odvádějí opravdu skvělou práci, a také všem
zaměstnancům firmy Avast, kteří nás podporují ať už v rámci své pracovní náplně, či jako
dobrovolníci.

Jarmila Baudišová
Předsedkyně Správní rady

in the next years. The second, no less important project, was the support for developing
palliative care in hospitals as part of our program Together Until the End. We received applications from 65 out of 190 Czech hospitals,
we used a significant assistance of experts to
choose 18 of them that were awarded a grant
at a total amount of CZK 26 million. That project will be in implementation up to the end
of 2017 but already at the end of 2016 we
could see a number of positive changes and
outputs. In that project, we cooperate with experts on the issue, mainly the Center for Palliative Care, as well as with representatives of
the Ministry of Health.
In 2016, we also announced the first year of
our new program that has become the polar
opposite of Together Until the End, and so we
call it Start Together. It is focused on developing early intervention, i.e. care for families
with handicapped children in the early years
of their lives. Also that program is created in
cooperation with experts and we believe that
we will manage to bring positive changes to
that area, same as we are achieving in palliative care. I would like to thank everyone who
took part in the Foundation work – the Board
of Trustees, the three enthusiastic employees
that are doing a really great job, and all employees of Avast who support us either as part
of their job description or as volunteers.

Jarmila Baudišová
Chairperson of the Board of Trustees
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POSLÁNÍ

MISSION

Nadační fond Avast založila v roce 2010
česká společnost Avast Software, která se
specializuje na ochranu PC a mobilních zařízení a jejíž produkty užívá více než 400
milionů jednotlivců a firem po celém světě. Firma se z iniciativy jejích zakladatelů
Eduarda Kučery a Pavla Baudiše zavázala
každoročně přispívat do rozpočtu svého nadačního fondu procentuální část ze zisku a
rozhodla se dlouhodobě podporovat obecně prospěšné organizace, projekty a nápady
v České republice a v jiných místech světa,
kde má kanceláře.

The Avast Foundation was established in 2010
by the Czech company Avast Software which
specializes in the protection of PCs and mobile devices and whose products are used by
more than 400 million individuals and firms
worldwide. Upon the initiative of the company founders Pavel Baudiš and Eduard Kučera,
the firm has undertook to contribute annually
a percentage of its profit to the budget of its
Foundation and it decided to support, in the
long term, publicly beneficial organizations,
projects and ideas in the Czech Republic and
in other parts of the world where it has offices.

NF Avast je podporovatelem, který se zaměřuje na témata spíše opomíjená, nacházející
se na okraji zájmu společnosti, a na hledání
inovativních řešení. Společným motivem nadačních programů je soběstačnost a možnost
důstojně se rozhodovat o vlastním životě.
Jedním z témat je rozvoj paliativní péče nebo
soběstačný život lidí s postižením.

The Avast Foundation is a supporter who focuses on themes that are rather neglected
and of peripheral interest to the society, and
on seeking innovative solutions. A common
theme of the Foundation programs is self-sufficiency and the opportunity to make decisions
about one’s life with dignity. One of the topics
is palliative care development or self-sufficient
life of people with disability.

Nadační fond je nedílnou součástí společenské odpovědnosti společnosti Avast Software
a systematicky zapojuje do své práce a aktivit
její zaměstnance, kterých je více než 1600.

The Foundation is an integral part of corporate
social responsibility of the Avast Software company and it systematically involves its employees, now counting more than 1600, in its work
and activities.

NÁŠ PŘÍBĚH
OUR STORY

1988

PRVNÍ ANTIVIR
Pavel Baudiš z pražského Výzkumného
ústavu matematických strojů se setkal se
vzorkem viru Vienna a zaujal ho natolik, že
napsal program na jeho odstranění. Když ho
ukázal svému kolegovi Eduardu Kučerovi,
založili spolu družstvo, pod jehož hlavičkou
začali program distribuovat jako první avast!
antivirus. Vzhledem k vládnímu režimu zatím
nemohli založit společnost.

THE FIRST ANTIVIRUS
Pavel Baudiš from Prague Research Institute of Mathematical Machines encountered
a sample of the Vienna virus which engaged
him so much that he wrote a program for its
removal. When he showed it to his colleague,
Eduard Kučera, they established a cooperative together under whose name they started
to distribute the program as the first avast!
antivirus. Due to the government regime, they
could not establish a company yet.

1991

VZNIK SPOLEČNOSTI
První antivirový program napsal programátor
Pavel Baudiš už v roce 1988. Firmu ale mohli
se svým celoživotním přítelem Eduardem Kučerou založit až po sametové revoluci. A tak
vznikla společnost ALWIL Software.

ESTABLISHING THE COMPANY
The programmer Pavel Baudiš wrote the first
antivirus program already in 1988. But he could
establish a company with his life-long friend
Eduard Kučera only after the 1989 Velvet Revolution. And so, the firm ALWIL Software was
created.

2001

SPUŠTĚNÍ BEZPLATNÉHO PROGRAMU
Eduard Kučera a Pavel Baudiš zavádějí zcela novou strategii podporující růst komunity.
Tato strategie je založená na tom, že každý
uživatel má právo na ochranu proti hrozbám
a bezpečnost počítače by neměla být výsadou, kterou si můžou dovolit jen někteří. A tak
od 1. června spustili antivirové řešení, které je
nabízené pro domácnosti (nekomerční využití) zdarma.

LAUNCH OF FREE SOFTWARE
Eduard Kučera and Pavel Baudiš introduced
an entirely new strategy supporting community growth. The strategy is based on the idea
that every PC user has a right to protection
against threats and computer security should
not be a privilege affordable only to some.
And so on 1 June he launched an antivirus
solution offered to households (non-commercial use) for free.

2010

VZNIK NADAČNÍHO FONDU AVAST
V tomto roce majitelé společnosti Pavel Baudiš a Eduard Kučera zakládají Nadační fond
Avast, který svěří do správy svým manželkám Jarmile a Miladě. NF Avast se věnuje
především charitativní filantropii a podporuje
potřebné občany České republiky.

ESTABLISHING THE FOUNDATION
In that year, the owners of the company Pavel
Baudiš and Eduard Kučera established the
Avast Foundation and entrusted its administration to their wives, Jarmila and Milada. The
Avast Foundation focuses mainly on charitable philanthropy and supports people in need
within the Czech Republic.

2013

PODPORUJEME SYSTÉMOVÉ ZMĚNY
V našich strategických programech se zaměřujeme na rozvoj péče v období na konci
života. Zásadní hodnotou v naší práci je kvalita lidského života, jeho soběstačnost a právo
člověka o něm svobodně rozhodovat.

WE SUPPORT SYSTEMIC CHANGES
In our strategic programs, we focus on developing end-of-life care. The fundamental
value in our work is the quality of human life,
its self-sufficiency and the right of each person
to decide about it freely.

2016

NADAČNÍ FOND JDE DO SVĚTA
A AKVIZICE FIRMY AVG
Díky tomu, že se firmě Avast Software daří,
roste i její nadační fond. Prostřednictvím naší
globální komunity zaměstnanců se dostáváme k zajímavým projektům přímo v zemích,
kde se nacházejí naše pobočky. Ty se spojením s firmou AVG rozšířily mj. o Velkou Británii,
Nizozemí, Srbsko či Kanadu.

THE FOUNDATION CROSSES THE
BORDERS AND ACQUISITION OF AVG
As Avast Software is doing well, its Foundation is growing too. Through our global community of employees we gain access to interesting projects directly in the countries where
our branches are based. By joining with the
AVG firm, those countries now include the UK,
the Netherlands, Serbia or Canada.

„Získali jsme sílu díky oddanosti naší
globální komunity uživatelů. Nadační fond
Avast je naším nástrojem, jak věrnost vrátit
- podporou prospěšných projektů a díky
expertize naší zaměstanecké základny.”

“We have gained strength through the
devotion of our global community. The
Avast Foundation is a way of giving back,
both by supporting beneficial causes and
through the expertise from our employee
base.”

Vince Steckler
CEO Avast

Vince Steckler
CEO Avast
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Martin Novák
Člen dozorčí rady
/ Member of the Supervisory Board
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Alan Rassaby
Předseda dozorčí rady
/ Chairperson of the Supervisory Board
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/ Member of the Supervisory Board
René Bienz
Člen dozorčí rady
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LIDÉ V NADAČNÍM TÝMU
PEOPLE IN THE FOUNDATION
Martina Břeňová
Výkonná ředitelka
/ Executive Director

Markéta Bulušková
Účetní
/ Accountant

Kateřina Hálová
Manažerka komunikace
/ Communication Manager

Veronika Hornychová
Finanční manažerka
/ Financial Manager

Kateřina Kotasová
Programová manažerka
/ Program Manager

Martin Stibůrek a Roman Polanský
Finanční controlling
/ Financial Controlling
Monika Baudišová a Jordi Trilla
Grafické práce
/ Graphics
Julie Kovaříková
Administrativní podpora
/ Administration Support

Děkujeme též všem zaměstnancům Avastu, kteří nám pomáhají s chodem nadačního fondu.
We thank all Avast employees who help us with the operation of the Foundation.

ZE STATUTU
NF AVAST

FROM THE AF
STATUE

Nadační fond byl zřízen za účelem všestranného přispívání ke zlepšování kvality života
a působení k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování základních
lidských práv a humanitárních zásad a přispívání k lepšímu životu jednotlivce i společnosti
jako takové.

The Foundation was established in order to
provide all-round contribution towards improving and developing the quality of life and to
help develop spiritual and material values,
develop and apply basic human rights and
humanitarian principles, and to contribute
towards better lives of individuals and the society as a whole.

V této souvislosti nadační fond uskutečňuje
zejména činnost směřující k:
• podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti
znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo
sociální stav a/nebo etnický původ
• rozvoji vzdělanosti a podpoře
talentovaných mladých lidí
• podpoře tělesného rozvoje
a sportovního vyžití
• podpoře rozvoje zdravotnických zařízení,
zejména jejich materiální vybavenosti
• podpoře umění
• zlepšování kvality životního prostředí
a podpoře ekologických projektů
• podpoře aktivit v oblasti péče o zvířata
• podpoře obecně prospěšných
a potřebných aktivit

In this connection, the Foundation carries out
activities to:
• support people who are disadvantaged
in the society due to their health condition
and/or social status and/or ethnic origin
• develop the education levels
and to support talented young people
• support physical development and sports
opportunities
• support the development of healthcare
facilities, mainly their material equipment
• support art
• improve the quality of the environment
and to support environmental projects
• support animal care activities
• support publicly beneficial
and needed activities

DĚKUJEME

MANY THANKS

Náš zřizovatel – společnost Avast Software
s.r.o. − je zároveň naším největším dárcem.
Díky tomu, že se Avastu daří, daří se i nám.

Our founder – the company Avast Software
– is also our largest donor. Thanks to Avast
doing well we are doing well too.

DARY SPOLEČNOSTI AVAST SOFTWARE
DONATIONS FROM AVAST SOFTWARE
2010

4 999 000 Kč (CZK)

2011

21 750 000 Kč (CZK)

2012

30 000 000 Kč (CZK)

2013

48 000 000 Kč (CZK)

DĚKUJEME:

MANY THANKS TO:

• Zástupcům Banky Gutmann za dar ve výši
150 000 Kč na podporu soběstačnosti lidí
na vozíku.

• Representatives of the Bank Gutmann for
a donation of CZK 150 000 to support selfsufficiency of people on wheelchairs.

• Společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o.
a všem podporovatelům.

• The company Ernst & Young Audit, s.r.o.
and to all supporters.

2014

74 201 000 Kč (CZK)

• Všem lidem v Avastu za štědrost a důvěru
v naši práci.

• All people in Avast Software for their
generosity and trust in our work.

2015

84 614 000 Kč (CZK)

2016

83 033 000 Kč (CZK)

• Všem partnerům za to, že ctí naše
hodnoty, podílí se na poslání nadačního
fondu a dobře hospodaří s našimi příspěvky.

• All partners for honoring our values, taking
part in the mission of the Foundation
and managing well our contributions.

100 mil.

80 mil.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

60 mil.

40 mil.

20 mil.
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SPOLU
AŽ DO KONCE
TOGETHER
UNTIL THE END

3
ročníky
/ years

70
milionů
/ million

Základní vizí programu Spolu až do konce je,
aby co nejvíce lidí v České republice mělo
v důležité fázi života, v jeho závěru, k dispozici kvalitní informace a mohlo se svobodně
rozhodnout, kde a jak chtějí zemřít, jaký
způsob péče zvolí a koho chtějí mít nablízku. V programu se každým rokem věnujeme
novému tématu podpory. Naší zásadou je,
aby program reagoval na reálné potřeby
a dodržoval kontinuitu s předchozími ročníky
a vývojem a zráním paliativní péče v České
republice.
Již tři roky podporujeme práci profesionálů v oblasti péče o umírající. Budoucnost
vidíme v tom, aby paliativní péče byla dostupná a otevřená co největšímu množství
pacientů a stala se samozřejmou součástí
každé komunity v České republice a života
nás všech.

46
podpořených
organizací
/ supported
organizations

The core vision of the program Together Until
the End is that as many people as possible in
the Czech Republic have access to quality information at an important phase of their lives
- the end, and can freely decide where and
how they choose to die, what type of care they
choose and who they choose to have beside
them. In the program, we dedicate every year
to a new theme of support. Our principle is to
respond to real needs and to maintain continuity with the previous years, with the development and maturing of palliative care in the
Czech Republic.
For three years we have supported the work of
professionals in care for the dying. We see the
future in making palliative care available and
open to the largest possible number of patients
and becoming a regular part of every community in the Czech Republic and of all our lives.

PODPORA SVÉBYTNOSTI –

FUNDRAISINGOVÁ AKADEMIE PRO HOSPICE

10
hospiců
/ hospices

11

milionů získáno od
soukromých dárců
/ million raised from
private donors

Odborný partner programu:
České centrum fundraisingu
Hospice jsou pro část veřejnosti stále neznámým pojmem a my věříme, že by tato vysoce
komplexní a profesionální služba měla být
dostupná a otevřená co největšímu množství
pacientů v ČR. Přestože jsou hospice v České
republice na velmi dobré úrovni, zůstávají bohužel mimo mainstream zdravotních služeb
a ročně v nich umírají jen 3 procenta pacientů. Proto jsme podpořili dlouhodobý rozvoj
fundraisingu ve třetině hospiců v ČR, jejich
finanční udržitelnost, kapacity, vzdělávání,
sdílení. Smysl vidíme v tom, aby si hospicové týmy dokázaly získávat trvalou podporu
komunity, vytvořily si tak dlouhodobější pocit existenční jistoty a mohly se díky tomu
více soustředit na základní poslání a pomoc
pacientům.

SUPPORTING INDEPENDENCE –
FUNDRAISING ACADEMY FOR HOSPICES

1

společná fundraisingová kampaň
/ joint fundraising
campaign

Expert partners of the program:
Czech Fundraising Centre
Hospices are still an unknown concept for
a part of the public and we believe that this highly comprehensive and professional care should
be available and open to the largest possible
number of patients in the Czech Republic. Although the hospices in the Czech Republic are
of very good quality, unfortunately, they remain
outside the mainstream of health services and
only 3 per cent of patients die in them annually.
For that reason we have supported a long-term
development of fundraising in a third of the
Czech hospices, their financial sustainability,
capacity, training, sharing. Our aim are hospice
teams that are able to raise continuing support
from the community, and thus create a longerterm sense of financial security and, thanks to
that, concentrate more on their core mission
and assistance to patients.

Hradec Králové
Cheb

Tábor

Prachatice

Hospic sv. Štěpána
Litoměřice - Ústecký kraj
Sdílení o.p.s.
Telč - Vysočina
Domácí hospic Vysočina
Nové Město na Moravě - Vysočina
Domácí Hospic Duha Hořice
Hořice - Královéhradecký kraj

Brno

Oblastní Charita Hradec Králové
Hradec Králové - Královéhradecký kraj
Hospic sv. Jiří o.p.s.
Cheb - Karlovarský kraj
Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Brno - Jihomoravský kraj
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Prachatice - Jihočeský kraj

Domácí hospic Setkání
Rychnov nad Kněžnou,
Královéhradecký kraj
Domácí hospic Jordán
Tábor - Jihočeský kraj

3 OTÁZKY PRO
3 QUESTIONS FOR
Jan Kroupa

Spoluzakladatel Českého centra fundraisingu a odborný garant programu
/ Co-founder of the Czech Fundraising Center and the expert
supervisor of the program

1

NEJLEPŠÍ NADAČNÍ VKLAD DO
UDRŽITELNOSTI HOSPICOVÉ PÉČE
VIDÍME V PODPOŘE A ROZVOJI
STRATEGICKÉHO FUNDRAISINGU. V ČEM
TKVÍ PODSTATA A VÝHODA TOHOTO
PŘÍSTUPU?

WE BELIEVE THE BEST INVESTMENT IN
THE SUSTAINABILITY OF HOSPICE CARE
IS THE SUPPORT AND DEVELOPMENT OF
STRATEGIC FUNDRAISING. WHAT IS THE
SUBSTANCE AND ADVANTAGE OF THAT
APPROACH?

Hospice vznikaly odspodu, z odhodlání pár
lidí, kteří byli přesvědčeni, že důstojný odchod je důležitá hodnota. Připadá mi to jako
jeden z nejsrozumitelnějších příkladů toho, co
je vlastně smyslem „neziskovek“: vnášet do
běžného života ohled na hodnoty a otázku,
co je správné – a tím posouvat kupředu velice praktické věci jako třeba v tomto případě
sociální a zdravotní služby. Projekt Avastu se
jmenoval „Svébytnost“. To přesně vystihuje,
co je smyslem − vytvořit si díky dlouhodobým
vztahům s dárci prostor pro autenticitu a otevřenost jednání, a díky tomu dál hrát svou roli:
být idealisty ve veřejném prostoru.

Hospices were created in the bottom-up way,
from the commitment of a few people who
believed that dignified departure is an important value. It seems to me to be one of the
most graspable examples of what is actually
the purpose of NGOs: to bring into the daily life the respect for values and a question
of what is right – and so move forward very
practical things like, in this case, the social and
health services. The Avast project was called
“Independence”. That expresses exactly the
purpose: to create space for authenticity and
openness of conduct thanks to long-term relationships with donors, and thanks to that to
continue to play our part: to be idealists in the
public space.
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CO BYL NEJZÁSADNĚJŠÍ VÝSLEDEK VAŠÍ
SPOLUPRÁCE S HOSPICI?
Věří si. Věří, že to jde, vědí jak na to a daří se
jim to. Příjmy z fundraisingu u deseti zúčastněných hospiců za rok a půl práce narostly
skoro o 12 milionů, přitom drtivá většina z nich

WHAT WAS THE MOST SUBSTANTIAL
RESULT OF YOUR COOPERATION WITH
HOSPICES?
They believe in themselves, they believe that
it is possible, they know how to do it and they
are succeeding. The income from fundraising

jsou menší regionální organizace. Tak skvělý
výsledek nečekaly ani ony, ani my. Druhým
zásadním výsledkem je, že se navzájem
znají, umějí si zavolat, poradit se. Vznikl dokonce Klub hospicových fundraiserů, kteří se
pravidelně scházejí, a program tak vlastně
přirozeně pokračuje dál. Za první dvě setkání
se přidalo dalších 10 hospiců.
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in ten participating hospices grew nearly by
12 million in a year and a half of work, while
the vast majority of them are smaller regional
organizations. Neither they nor we expected
such a great result. The second substantial
result is that they know each other, they call
each other, consult things. They have even established a Club of Hospice Fundraisers which
meets regularly and so the program continues
in a natural way. Another 10 hospices joined in
the first two meetings.

ŠKOLÍŠ ČASTO V RŮZNÝCH ZEMÍCH.
JAK BYS V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU
ZHODNOTIL NAŠI FR AKADEMII PRO
HOSPICE?

YOU OFTEN GIVE TRAINING IN VARIOUS
COUNTRIES. HOW WOULD YOU EVALUATE
OUR FR ACADEMY FOR HOSPICES IN THE
FOREIGN CONTEXT?

Podobné programy podporují většinou
vzdělávání a konzultace. Jenže pro spoustu
neziskovek u nás i v regionu je to začarovaný kruh: „Málo peněz – nemůžeme si dovolit
zaplatit fundraisera –, a tak máme málo peněz …“ Lidí, kteří vám poradí, jak byste to měli
dělat, se všude najde dost, ale když to pak
ve skutečnosti nezačne nikdo pořádně dělat,
nebude to k ničemu. To je ten zásadní rozdíl: Avast investoval do platů fundraiserů a
my jsme jim k tomu nabídli podporu, vedení
a snad i inspiraci. Investovaná částka se celá
vrátí v darech hospicům do konce tohoto roku
a dál už se bude jen zhodnocovat. Nemluvě
o investici důvěry… Na to většina dárců nemá
odvahu.

Similar programs usually support training and
consultations. But for many NGOs here and in
the region it is a vicious circle: “little money
– we cannot afford to pay a fundraiser – and
so we have little money…” There are enough
people everywhere who will give you advice
how to do it but when nobody actually starts
doing it in reality, it will be for nothing. That
is the fundamental difference: Avast invested
in the salaries of fundraisers and we offered
them support, guidance and maybe inspiration in addition. The whole invested sum will
return in the donations to hospices by the end
of this year and after that it will only appreciate. Let alone the investment of trust… Most
donors do not have courage for that.

BĚHY PRO
HOSPICE

RUNS FOR
HOSPICES

Ambicí a záměrem setkávání hospiců během
programu bylo samozřejmě sdílení a vzájemná
podpora, ale i hledání nových nápadů, inspirace a naše případná podpora nových projektů.
Projektů, které by byly výhradně v rukách hospiců a my jim mohli pomoci je rozjet. Tak se
zrodila fundraisingová kampaň „Běhy pro hospice“. Ukázalo se, že skoro všechny hospice v
ČR pořádají pro své dárce a příznivce nějaký
běh nebo pochod, kdy propojí zdravý pohyb,
fundraising a podporu hospice i osvětu v jeden společný zážitek a zábavu.

The ambition and intent of the hospice meetings during the program was, of course, sharing
and mutual support as well as search for new
ideas, inspiration and our possible support of
new projects. Projects that would be exclusively in the hands of the hospices and we could
help set them off. That’s how the fundraising campaign “Runs for Hospices” was created. It turned out that almost all hospices in the
Czech Republic organize some kind of a run
or march for their donors and fans, where they
link healthy exercise, fundraising and support
for the hospice and awareness raising into one
joint experience and entertainment.

Tak vznikl nápad vytvořit společný darovací web, který se zároveň stane společnou
značkou pro hospice jako takové a příležitostí
i záminkou ke komunikaci s veřejností. Každý
hospic už má teď kolem sebe desítky až stovky
aktivních fanoušků, nepouštíme se tedy na neznámou půdu – základ komunity hospicových
běžců existuje a poroste. Jinak velmi osobní,
často komunikačně obtížné téma se tak stává
mnohem přijatelnější a je především o životě a jeho kvalitě. Navíc nepůjde o obecnou
osvětovou kampaň, ale praktickou komunikaci
vedenou samotnými hospici a zacílenou přesně tam, kam je potřeba: do okruhů lidí kolem
jednotlivých hospiců v regionech. Věříme, že
se kampaň brzy stane soběstačnou a v budoucnu tradiční a dlouhodobou.

That’s how an idea came to create a joint donation website that would also become a common trademark for hospices as such and an opportunity and occasion for communication with
the public. Every hospice has already gathered
tens to hundreds of active fans so we are not
venturing into an unknown land – the base of
the hospice runners’ community exists and will
grow. The theme that is otherwise very personal, often difficult to communicate, becomes
much more acceptable and is mainly about life
and its quality. Moreover, it will not be a general
awareness campaign but practical communication led by the hospices themselves and targeted exactly where it is needed: into the circles
of people around each of the hospices in the
regions. We believe that the campaign will soon
become self-sufficient and, in the future, traditional and long-term.

HOSPIC
SDÍLENÍ
V TELČI

HOSPICE
SDÍLENÍ (SHARING) IN TELČ

Jednoho dne roku 2013 nám zavolal Matěj
Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder. Rád by
našemu nadačnímu fondu vrátil dar 100 tisíc
korun, který dostali na následky povodní.
Podařilo se mu pokrýt škody odjinud. Matěj
je férový a skvělý fundraiser, a tak jsme ho
požádali, aby navrhl někoho jiného, kdo peníze nejlépe využije. Lidé z Domova Sue Ryder
doporučili domácí hospic v Telči. Tak jsme se
poprvé setkali s Míšou Čeřovskou, tehdy čerstvou ředitelkou, která spolu s jednou externí
sestřičkou právě zvažovala, co dál. Rozhodly
se vzít Matějův dar jako znamení a pokračovat. Dneska dostáváme PF, kde je vyfocený
celý hospicový tým, který roste a s velkou
péčí se stará o pacienty na Telčsku. Z Míši
se, i díky její účasti ve fundraisingové akademii, stala jedna z nejzajímavějších osobností
v paliativní komunitě, která se nebojí pojmenovávat výzvy tak, jaké jsou a hledat pro ně
odvážná řešení.

One day, in 2013, we were called by Matěj
Lejsal, Director of the Sue Ryder Home. He
wished to return a donation of CZK 100 thousand to our fund, which they received for flood
recovery. They managed to cover the damage
from elsewhere. Matěj acts fair and is a great
fundraiser and so we asked him to propose
someone else who would have a better use for
the money. People from the Sue Ryder Home
recommended the home hospice in Telč. And
so we first met with Míša Čeřovská, a fresh Director then, who together with one external
nurse was considering what to do next. They
decided to take Matěj’s donation as a sign and
to go on. Today, we receive New Year’s greetings with photos of the whole hospice team
that is growing and takes great care of patients
in the Telč area. Míša has become, also thanks
to her participation in the fundraising academy,
one of the most interesting personalities in the
palliative community who is not afraid to call
the challenges what they are and seek courageous solutions for them.

DOBROČINNÉ
OBCHODY
V LITOMĚŘICÍCH
A TÁBOŘE

CHARITY
SHOPS IN
LITOMĚŘICE
AND TÁBOR

Dobročinné obchody, které přinášejí komunitě synergii, dávají použitým věcem další šanci
a nové majitele, rozvíjejí vztahy a dárcovství
a přinášejí hospici reálné peníze na provoz,
jsou běžné např. v anglosaských zemích.
V České republice zatím takovou tradici nemají. Díky fundraisingové akademii vznikly
nebo byly podpořeny dva charitativní obchody
- v Litoměřicích obchod Bona Fide a v Táboře hospicový obchod umístěný v obchodním
domě Dvořák. Díky fundraisingovému vzdělávání se zaměstnanci obchodů a hospiců
učí profesionálnímu obchodování, dobrému
plánování, efektivnímu přístupu k personálním
kapacitám, marketingu a finančnímu managementu. A obchody jen kvetou.

Charity shops that bring synergy into the community, give another chance and new owners to used items, develop relationships and
donorship and bring real money to the hospice for operation, are common e.g. in English-speaking countries. In the Czech Republic,
they have been quite rare so far. Thanks to the
fundraising academy, two charity shops were
created or supported – the Bona Fide shop
in Litoměřice and a hospice shop in Tábor, located in the Dvořák Shopping Center. Thanks
to the fundraising training, the employees of
shops and hospices learn about professional
trading, good planning, efficient approach to
personnel capacities, marketing and financial
management. And the shops flourish.

PALIATIVNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH
PALLIATIVE CARE IN HOSPITALS

17

nemocnic v ČR
/ hospitals in the
Czech Republic

18
projektů
/ projects

29
milionů
/ million

Odborný partner programu:
Centrum paliativní péče
a Česká společnost paliativní medicíny

Expert partners of the program:
Centre for Palliative Care
and Czech Society for Palliative Medicine

70% lidí v České republice umírá v nemocnicích. Bez možnosti komplexní paliativní,
sociální a duchovní péče. Často bez přítomnosti svých blízkých. Tento fakt chceme
změnit, a tak jsme nemocnice přizvali
k partnerství. V 17 nemocnicích tak nyní díky
odvážným zdravotníkům a vedení nemocnic
vznikají pilotní multidisciplinární paliativní
týmy a podpůrná centra, která budou oporou
ostatním oddělením a kolegům a především
umírajícím pacientům a jejich rodinám. Ti tak
mohou být i v nemocničním prostředí spolu
až do konce.

70% of people in the Czech Republic die in
hospitals. Without the possibility of comprehensive palliative, social and spiritual care. Often
without the presence of their close ones. We
seek to change that fact and so we invited hospitals to partnership. In 17 hospitals, thanks to
brave health workers and management of hospitals, pilot multi-disciplinary teams and support
centers are being built to become a support for
the other wards and colleagues and mainly to
the dying patients and their families who can
be together until the end even in the hospital
environment.

BRNO
Masarykův onkologický ústav

KROMĚŘÍŽ
Nemocnice Milosrdných sester

HOŘOVICE
Nemocnice Hořovice

LIBEREC
Krajská nemocnice Liberec

JIHLAVA
Nemocnice Jihlava

NOVÁ VES POD PLEŠÍ
Nemocnice Na Pleši

JILEMNICE
Masarykova městská nemocnice
v Jilemnici

PRAHA
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice Motol
Interní oddělení Strahov (VFN)
Klinika Na košíku

JINDŘICHŮV HRADEC
Nemocnice Jindřichův Hradec

PRAHA
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského
Ústav hematologie a krevní transfuze
(ÚHKT)
Ústřední vojenská nemocnice
– Vojenská
fakultní nemocnice
Všeobecná fakultní nemocnice
PŘÍBRAM
Oblastní nemocnice Příbram
VYSOKÉ MÝTO
Vysokomýtská nemocnice

3 OTÁZKY PRO
3 QUESTIONS FOR
Martin Loučka

Ředitel a zakladatel Centra paliativní péče a odborný garant programu
/ Director and founder of the Center for Palliative Care, and the expert
supervisor of the program
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POSLEDNÍ ROČNÍK PROGRAMU
REALIZUJEME SPOLU S CENTREM
PALIATIVNÍ PÉČE V 17 NEMOCNICÍCH V
ČR. JAKÝ BYL JEHO NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS
PRO PACIENTY?

WE IMPLEMENTED THE LAST YEAR OF THE
PROGRAM TOGETHER WITH THE CENTER
FOR PALLIATIVE CARE IN 17 HOSPITALS
IN THE CZECH REPUBLIC. WHAT WAS ITS
GREATEST BENEFIT FOR THE PATIENTS?

Podpora nemocnic v programu Spolu až do
konce představuje bez nadsázky historický
mezník v rozvoji českého zdravotnictví. Paliativní péče představuje způsob, jak umírajícím
pacientům umožnit důstojný a pokojný závěr
života. V sousedním Německu paliativní týmy
fungují ve více než 250 nemocnicích, u nás se
před iniciativou Nadačního fondu Avast jednalo o naprosté výjimky. Program Spolu až do
konce vytvořil příležitost pro vybudování mostu
mezi filozofií hospicového hnutí a prostředím
klasických nemocnic a jsem přesvědčen, že
zkušenosti z tohoto pilotního ročníku jasně
dokázaly, jak obrovský přínos pro pacienty (ale
i pro personál v nemocnicích) tato služba má.

The support for hospitals in the program Together Until the End represents, without exaggeration, a historical milestone in the development of Czech healthcare. Palliative care
represents a way to allow dying patients to experience a dignified and peaceful end of life.
In the neighboring Germany, palliative teams
function in more than 250 hospitals, in this
country, before the Avast Foundation initiative,
they were an absolute exception. The program
Together Until the End created an opportunity
for building a bridge between the philosophy
of the hospice movement and the environment
of traditional hospitals and I believe that experience from this pilot year has clearly shown
what a huge benefit for the patients (as well as
for the staff in hospitals) this service has.
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V ČEM VIDÍTE UŽITEČNOST PROGRAMU
A MÍRU DOPADU NA ŽIVOT LIDÍ V ČESKÉ
REPUBLICE?

WHAT, DO YOU THINK, MAKES THE
PROGRAM USEFUL AND WHAT IS THE
LEVEL OF ITS IMPACT ON THE LIFE OF
PEOPLE IN THE CR?

Když jsem se po studiích v zahraničí vracel
zpět do ČR, trochu jsem záviděl kolegům v Anglii nebo USA tu záplavu filantropů a nadací,

When I returned back to the Czech Republic
after studying abroad, I envied a little my colleagues in England or the US the abundance

které v zahraničí mnoho aktivit na poli paliativní
péče podporují. Dnes se to obrátilo a kolegové ze zahraničí s uznáním oceňují programy,
které NF Avast vybudoval, ať jsou to kolegové
z Evropské asociace paliativní péče nebo třeba
profesor Back ze Seattlu, který přijal pozvání na
letošní konferenci programu Spolu až do konce. Nadační fond Avast otevírá témata, kterým
se mnoho dárců vyhýbá, protože nejsou příliš
populární. Navíc nehledá cestu, jak z nadačních
peněz jednoduše vydolovat marketingově využitelné body, ale věnuje se promyšlené práci na
systémové proměně českého zdravotnictví.
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of philanthropists and foundations that support
many activities in palliative care abroad. Today
it has turned round and colleagues from abroad
acknowledge with respect our programs that
the Avast Foundation has built, be it colleagues
from the European Association of Palliative Care
or Professor Back from Seattle who accepted
our invitation to this year’s conference of the
program Together Until the End. Avast Foundation opens themes that many donors avoid because of low popularity. Moreover, it does not
seek a way to simply mine marketing points from
the foundation money but it is devoted to a well
thought-out work on a systemic transformation
of the Czech healthcare.

VYBAVUJETE SI NĚJAKÝ SILNÝ PŘÍBĚH ČI
SITUACI, KTERÉ JSOU S PROGRAMEM V
NEMOCNICÍCH SPOJENÉ?

DO YOU RECALL A STRONG STORY OR SITUATION THAT IS RELATED TO THE PROGRAM IN HOSPITALS?

Nejsilnějším zážitkem pro mne byla konference, kde jsme odborné veřejnosti prezentovali
průběžné výstupy z programu. Nejsilnějším momentem pro mne ale bylo vidět „nakažlivost“
myšlenky nemocniční paliativní péče. Během
konference a po jejím skončení jsme dostali
mnoho zpětných vazeb od lékařů z celé republiky, kteří nejsou do programu zapojeni
a přijeli na konferenci s mírným podezřením.
Když ale vyslechli zkušenosti podpořených
nemocnic, které začaly na oficiální úrovni budovat paliativní programy, pro spoustu lékařů
to představovalo moment uvědomění, že to je
vlastně přesně to, co potřebují i u nich.

The strongest moment for me was our conference where we presented the interim outputs
of the program to the professional public. The
strongest moment for me was to see the “infectiousness” of the idea of hospital palliative care.
During the conference and after it ended, we
received many feedbacks from physicians from
across the country who are not involved in the
program and have come to the conference with
a slight suspicion. But when they heard the experience of supported hospitals that have started to build palliative programs at the official
level, for many physicians it was a moment of realization that it is in fact exactly what they need
in their hospital.

OBLASTNÍ
NEMOCNICE
PŘÍBRAM

DISTRICT
HOSPITAL
PŘÍBRAM

Příbramsko má více než 100 tisíc obyvatel. Lékaři i vedení nemocnice v Příbrami se
o paliativní péči zajímají dlouhodobě. Jedním
z důvodů je především osobní zkušenost,
kdy si uvědomují, že akutní medicína nemusí
být tím nejlepším, co pacient v pokročilé fázi
onemocnění potřebuje. I díky programu vznikl
multidisciplinární tým, který tvoří zdravotníci,
sociální pracovník, psycholog i duchovní, který
se snaží být oporou rodinám paliativních pacientů, ale i kolegům v nemocnici. V areálu
nemocnice získali k dispozici samostatný domek, který byl upravený pro potřeby paliativní
poradny. Kde je klid, útulno a kompetentní zaměstnanec paliativního týmu, který má přesně
tolik času, kolik je ho třeba, aby pomohl pacientovi prožít kvalitní závěr jeho života.

The Příbram district has more than 100 thousand inhabitants. Physicians and the management of the Příbram hospital have shown
long-term interest in palliative care. One of the
reasons is personal experience making them
realize that emergency medicine does not
have to be the best thing the patient needs
at an advanced stage of their illness. The program helped to establish a multi-disciplinary
team consisting of health workers, a social
worker, a psychologist and a priest, seeking
to support the families of palliative patients
as well as colleagues in the hospital. They
obtained a separate small house in the hospital campus, which has been modified to fit
the needs of palliative consultancy. It offers
a peaceful and homely space and a competent employee of the palliative team who has
exactly as much time as is needed for the patient to experience a quality end of life.

SPOLU
DO ŽIVOTA
START
TOGETHER

23
podpořených
projektů
/ supported
projects

10
krajů
/ regions

Uprostřed programu Spolu do života
stojí rodina s dítětem se zdravotním znevýhodněním, kterou chceme vnímat ze všech
stran. Rodinám, které se do této životní
situace dostanou, často chybí základní informace, potřebné kontakty a služby. Mnohdy
by stačilo vhodné nasměrování a vše by bylo
o mnoho snazší a rychlejší. Cílem programu
je podpořit aktivity nejrůznějších organizací,
které rodinám pomáhají žít běžný rodinný život a svobodně o něm rozhodovat.

9
milionů
/ million

The core of the program Start Together is families that have a child with a health disadvantage and we want to look at them from all aspects. Families that get into such life situation
often lack basic information, necessary contacts and services. Often, showing a suitable
direction would be enough and everything
would be much easier and faster. The aim of
the program is to support activities of various
organizations that help families to live a normal family life and to freely decide about it.

„Bylo těžké smířit se s tím, že miminko
není takové, jaké si všichni přejeme,
a oznámit příbuzným, že se Zuzka narodila
s Downovým syndromem. V určitých
směrech to nesli hůř než my. Museli
jsme se naučit žít přítomností, radovat se
z pokroků, které Zuzka dělala a neřešit
budoucnost. Pro mě bylo velmi nepříjemné
a hodně mi ubližovalo, slyšet od okolí: vy
to zvládnete, jste silní, kdo jiný by to zvládl
než vy… Lékaři v našem okolí byli ochotní
nás kdykoliv vyslechnout a pokud to šlo,
poradit, jak dál. A nejednalo se vždy jen
o zdravotní péči. Při každém setkání nám
dávali najevo, že to, co děláme, děláme
dobře. A že to za to stojí. A v neposlední
řadě byla důležitá pomoc asistentky
z rané péče.”

“It was difficult to come to terms with the
fact that the baby is not what we all wish
and to tell relatives that Zuzka has been
born with the Down syndrome. In certain
ways they found it harder to cope with
than us. We had to start learning to live in
the present, to rejoice in the progress that
Zuzka made and not to think about the
future. For me, it was very unpleasant and
it hurt me a lot to hear “You will make it,
you are strong”, “Who else would manage
than you”. Our physicians were willing
to listen to us anytime and, where it was
possible, give advice what to do next. And
it was not always health care. At every
meeting they let us feel that what we are
doing we are doing well. And that it is
worth it. And last but not least, it was the
early care assistant.”

Hana Plívová
Maminka Zuzky s Downovým
syndromem a členka letošní
hodnoticí komise

Hana Plívová
Mum of Zuzka with the Down
syndrome and a member of this year’s
evaluation committee

MAPA PODPORY
MAP OF SUPPORT

KRAJE / REGIONS
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský

Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký

Pardubický
Středočeský
Zlínský

3 OTÁZKY PRO
3 QUESTIONS FOR
Terezie Hradilková

Členka hodnoticí komise a odborná garantka programu
/ Member of the evaluation committee and expert supervisor of the program

1

CO JE HLAVNÍ PROBLÉM, SE KTERÝM
SE SETKÁVAJÍ NOVÉ RODINY DĚTÍ
S POSTIŽENÍM?

WHAT IS THE MAIN PROBLEM
ENCOUNTERED BY NEW FAMILIES
OF DISABLED CHILDREN?

Domnívám se, že hlavní problém je sladit rodinný život (běžné nároky na rodiče) s nároky
na ochranu života, zdraví a později péči o vývoj dítěte s postižením. Žádá si to od rodiny
k péči o novorozence zvládat nové a náročné
situace: zpracování spousty nových informací,
potýkání se se strachem, pochybnostmi. Musí
neustále volit priority, rozhodovat o léčbě,
o výběru lékaře či vysvětlovat a obhajovat
svá rozhodnutí před odborníky, prarodiči i širším okolím.

I believe it is how to reconcile family life (the
standard requirements put on a parent) with
the requirements on the protection of life,
health and later care for the development of
a child with a handicap, with a little known
illness… It requires from them, apart from caring for a newborn, to manage new and challenging situations: processing a lot of new
information, facing fear, doubts, deciding on
the treatment, on selecting the physician and
the therapist, searching for who will help and
with what, explaining and justifying their decisions to experts and grandparents, choosing
priorities….

2

PROČ BYLO VHODNÉ V PRVNÍM
ROČNÍKU PROGRAMU SPOLU DO ŽIVOTA
PODPOŘIT PRÁVĚ SLUŽBY RANÉ PÉČE?

WHY WAS IT SUITABLE TO SUPPORT
EARLY INTERVENTION SERVICES IN THE
FIRST YEAR OF THE PROGRAM START
TOGETHER?

Raná péče je služba, která umí účinně pomoci
rodinám dítěte s postižením od samého začátku. Pracuje s rodiči a jejich potřebami, je
k dispozici od narození dítěte nebo zjištění
diagnózy. Jezdí za rodinami domů a podporuje

Because early care is a service that is efficient
in helping the family of a disabled child from
the very beginning: it works with the parents
and their needs, it is available from the birth
of the child or from identifying the diagnosis, it

je v jejich přirozeném prostředí. Má širokou
nabídku podpor, z kterých si rodina může
vybrat. Rodičům poskytuje psychologickou
pomoc a podporu v krizi. Nabízí orientaci
ve službách a organizacích v místě bydliště
rodiny, nabízí setkání s rodiči s podobnými
problémy...

3

travels to the family’s home, it saves their time
and supports them in their natural environment,. It has a broad range of supports from
which the family can choose: it helps with upbringing and development of the child according to its specific needs, it offers mediation of
various therapies, it provides parents with psychological help and support in crisis, offers orientation in the services and organizations in
the family’s local area, it offers meetings with
parents who deal with similar problems…

PODÍLELA JSTE SE NA ZPRACOVÁNÍ
ANALÝZY RANÉ PÉČE - V ČEM VIDÍTE
JEJÍ NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS?

YOU TOOK PART IN DRAWING UP THE
ANALYSIS OF EARLY INTERVENTION –
IN WHAT DO YOU SEE ITS GREATEST
BENEFIT?

Raná péče je nenápadná a stále málo známá
služba. I mezi odborníky z oblasti sociální,
zdravotní a školské se o ní ví málo a koluje
hodně fám. Analýza situace rané péče je
prvním souborem informací o síti, dostupnosti a základních charakteristikách rané
péče na území ČR. Nic moc hlubokého, ale
taková zásadní mapa. Doufám, že je užitečná
k orientaci o rané péči jak pro poskytovatele sociálních služeb, pro úředníky, tak i pro
donátory, případně angažované rodiče či rodičovské organizace.

Early care is an inconspicuous and still little
know service. Even among social, health and
education experts little information is known
and many rumors go around. The analysis of
the situation in early care is the first set of information on the network, availability and basic
features of early care in the Czech Republic.
Nothing too deep but a substantial map: not
a guide but a map. I believe that it is useful for
getting oriented in early care both for the providers of social services and for officers of municipalities and regions as well as for donors
or engaged parents or parent organizations.

DIAKONIE
ČCE
STŘEDISKO
PRAHA
Informovat o rané péči nepotřebují jen rodiče
dětí, ale také vedení obcí, kraje a široká veřejnost. I když se Diakonie ČCE primárně věnuje
podpoře rodin s postiženými dětmi, v našem
projektu cílí i na ty ostatní. Proto také vzniknou propagační materiály s nabídkou služeb
všech poskytovatelů rané péče v jednotlivých
krajích (Středočeský, Plzeňský a Ústecký).

EVANGELICAL
CHURCH OF
CZECH BRETHREN DIACONIA
PRAGUE
Information on early intervention is not needed only by parents of children but also by the
leaders of municipalities, regions and the general public. Although the Diaconia primarily
supports families with disabled children, in our
project it also targets the others. For that reason, promotional materials will be created with
the offer of services of all early care providers
in different regions (Central Bohemia, Plzeň
and Ústí nad Labem Regions).

PARENT
PROJECT

PARENT
PROJECT

Hlavním cílem je zlepšení kvality života nemocných a jejich rodin. Zde se konkrétně
jedná o děti se svalovou dystrofií či atrofií
a jejich rodiny. Parent Project pořádá nejen
pobytové a vzdělávací aktivity pomáhající pečujícím rodičům, ale současně také vzdělává
laickou a odbornou veřejnost.

The main thing is to improve the quality of life
of the ill persons and their families. Here, it is
specifically children with muscular dystrophy
or atrophy and their families. Parent Project organizes not only residential but also training
activities helping the caring parents and it educates the lay and the professional public.

AUTISMUS PŘÍRUČKA PRO
RYCHLÝ START

AUTISM A MANUAL FOR
A QUICK START

Je pro nás důležité, aby rodiče dětí s PAS
měli dostatek rozmanitých informací. Jeden
směr jim nabídne Příručka pro rychlý start, ve
které naleznou aktuální, autentické informace o autismu. Texty vycházejí především ze
zahraničních zdrojů a budou doplněny o české reálie. Rodiče dětí s PAS tak získají další
informace, které jim umožní zvolit si v rámci
rané péče, sociálních služeb a soukromých
programů vhodné služby pro své dítě.

It is important for us that the parents of children with ASD have access to sufficient and
diverse information. One direction will be offered to them also in the Manual for a Quick
Start where they will find current, authentic information on autism. The texts are based mainly on foreign sources and will be complemented with Czech realities. Parents of children with
ASD will obtain further information that will enable them to choose suitable services for their
child from early care, social services and private programs.

ANALÝZA RANÉ
PÉČE V ČR
V ROCE 2015

EARLY INTERVENTION CARE
ANALYSIS 2015

Zpracovatelem je Centrum transformace;
vedoucí výzkumného týmu – Terezie
Hradilková

Carried out by the Transformation Center;
head of the research team – Terezie Hradilková

Při sběru informací o dané oblasti
jsme narazili na potřebu utřídění dat
o problematice rané péče v ČR. Následné
zadání a financování Analýzy situace rané
péče v České republice za rok 2015 se tak
stalo prvním vstupem fondu do této oblasti.
Analýza vznikla v součinnosti s MPSV
a zapojilo se do ní 40 poskytovatelů služby
rané péče, 12 perinatologických center,
2 kraje a 7 obcí s rozšířenou působností.

When collecting information on the topic we
encountered the need to sort the data on the
issue of early care in the Czech Republic. The
subsequent assignment and financing of the
“Analysis of early care situation in the Czech
Republic for 2015” thus became the first input
of the Foundation into this area.
The analysis was made in collaboration with
the Ministry of Labor and Social Affairs and it
involved 40 providers of early care services,
12 perinatology centers, 2 regions and
7 municipalities with extended competency.

Analýza přináší ucelené informace
o sociální službě raná péče za rok 2015
a mimo jiné mapuje:
• rozsah a dostupnost rané péče v Česku
• možnosti podpory rodinám dětí s různými
druhy postižení nebo ohrožení
• síť služeb a poskytovatelů
• slabá místa v dostupnosti rané péče
rodinám
• potřeby organizací poskytujících
ranou péči

The analysis brings comprehensive information
on the early care social service for 2015 and,
among other things, it maps:
• the extent and availability of early care
in the Czech Republic
• the options of support for families of children
with various kinds of disability or risk
• the network of services and providers
• weaknesses in the availability of early
care to families
• the needs of organizations providing early care

Analýzu ke stažení najdete na:
www.nadacnifond.avast.cz/analyza

The analysis is available for download at:
www.nadacnifond.avast.cz/analyza

SPOLU
S DŮVĚROU
TOGETHER
WITH TRUST

19

projektů dlouhodobých partnerů
/ projects of
long-term partners

64

projektů
otevřeného fondu
/ projects from the
open fund

Česká republika je již téměř 30 let domovem
společnosti Avast a stále zde má svá hlavní
sídla v Praze a v Brně. Nezapomínáme, kde
jsme doma, uvědomujeme si, že naší zemi
za mnoho vděčíme. Prostřednictvím různých
organizací chceme pomáhat tam, kde je to
nejvíce potřeba. Dlouhodobě podporujeme
provozní náklady několika neziskových organizací, jejichž činnosti plně důvěřujeme
a jsme v úzkém kontaktu s výsledky jejich
práce. K tomu každoročně přibývají další projekty a nápady, které zaujmou správní radu
v otevřené výzvě.

44
milionů
/ million

The Czech Republic has been the home of the
Avast company for nearly 30 years and the
company still has its main seats in Prague and
Brno. We do not forget where we are at home
and we realize that we owe a lot to our country. Through various organizations we wish
to help where it is most needed. In the long
term, we have supported the operation costs
of several non-profit organizations whose activity we fully trust and are in close contact with
the results of their work. Every year, other projects and ideas are added, that captivate the
Board of Trustees in an open call.

3 OTÁZKY PRO
3 QUESTIONS FOR
Jarmila Baudišová

Předsedkyně správní rady
/ Chairperson of the Board of Trustees

1

JAK VZNIKL PROGRAM SPOLU S
DŮVĚROU?

HOW DID THE PROGRAM TOGETHER WITH
TRUST ORIGINATE?

Tento program vznikl vlastně hned na začátku
činnosti našeho NF. Pokud se rozhodneme
někoho podporovat, a to někdy i velkou finanční částkou, musíme mu věřit. Proto jsme
hned od počátku vybírali k podpoře partnery,
jejichž práce dává smysl, a kterým můžeme
důvěřovat.

This program was created in fact already at the
start of the Foundation activity. If we decide to
support someone, and sometimes with a large
sum of money, we must trust them. Therefore,
from the start we selected such partners for
support, whose work makes sense and whom
we can trust.

2

CO JE HLAVNÍM FAKTOREM PŘI VÝBĚRU
PROJEKTŮ?

WHAT IS THE MAIN FACTOR IN SELECTING
THE PROJECTS?

Hlavním faktorem výběru u většiny těchto projektů je podpora plnohodnotného
a důstojného života a velmi důležitá je také
udržitelnost projektu. To znamená, aby byl
projekt schopný se dále rozvíjet i bez naší případné podpory.

The main selection factor in the majority of
those projects is support of a full and dignified life, and also the project sustainability is
important. That means that the project should
be able to develop also without our possible
support.

3

CO JE PRO VÁS NA PROGRAMU
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

WHAT IS THE MOST IMPORTANT FOR YOU
IN THE PROGRAM?

Nejdůležitější na tomto programu je pro mě
pocit partnerství a sounáležitosti, spoluúčast
na mnoha skvělých projektech, které by bez
naší podpory třeba nepoznaly světlo světa.
Je krásné být „partnerem nelehkých témat“,
která někdy mohou měnit svět k lepšímu.

The most important thing in this program for
me is the sense of partnership and belonging,
participation in many great projects that may
never see the light of day without our support. It is wonderful to be a “partner of uneasy
themes” that can sometimes change the world
for the better.

RAGBYOVÝ
SVAZ
VOZÍČKÁŘŮ

RUGBY UNION
OF WHEELCHAIR
USERS

Wheelchair rugby (nebo také Murderball či
Quadrugby) je tvrdá hra pro 2 týmy, každý
o čtyřech hráčích, kde všichni hráči musí být
na vozících. Cílem každého týmu je, aby jeho
hráč skóroval tak, že se dotkne nebo přejede
brankovou čáru s míčem pod kontrolou. Míč
může být házen, odbíjen, kutálen, driblován
či nesen jakýmkoli směrem tak, aby to vyhovovalo pravidlům. V České republice byl
v lednu 1993 založen první klub, v současné
době je v České republice pět týmů.

Wheelchair rugby (or also Murderball or Quadrugby) is a hard game for 2 teams, each with
four players, all of which must be on a wheelchair. The aim of each team is for its player to
score by touching or riding over the goal line
with the ball under control. The ball may be
thrown, volleyed, rolled, dribbled or carried in
any direction so that it complies with the rules.
In the Czech Republic, the first club was established in January 1993, at present, there are
five teams in the country.

KONFERENCE
FORUM 2000

FORUM 2000
CONFERENCE

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava
Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům,
rozvoje občanské společnosti a posilování
náboženské, kulturní a etnické tolerance.
Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům
a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato
zásadní témata sdílet a otevřeně o nich
diskutovat. Od roku 1997 přilákala řadu významných osobností, nositelů Nobelových
cen, bývalé i aktivní politiky a další.

The Forum 2000 Foundation fulfills the legacy
of Václav Havel through supporting democratic
values and respect for human rights, development of civic society and enhancing religious,
cultural and ethnic tolerance. It provides space
to world leaders, thinkers and courageous individuals from all areas of life where they can
share those substantial themes and discuss
them openly. Since 1997, it has attracted many
important personalities, Nobel Prize winners,
former and active politicians and others.

LEPŠÍ
ŠKOLA PRO
VŠECHNY

A BETTER
SCHOOL
FOR ALL

Člověk v tísni působí na více než polovině
škol v ČR v oblastech, kde chybí dostatečná
podpora státu a dalších institucí. Pomáhá vytvořit ze školy místo, které rozvíjí individuální
schopnosti dětí a které učí děti orientovat se
v současném světě. Bojuje za to, aby generace dnešních dětí vzpomínaly na školu jako
na příjemné místo plné poznání a respektu.
A aby současná škola uměla z dětí vychovat
aktivní, slušné a sebevědomé občany, kteří
dokážou měnit naši společnost k lepšímu.

People in Need works at more than a half of
schools in the Czech Republic in areas where
sufficient support is lacking from the government and other institutions. It helps to turn
school into a place that develops individual
abilities of children and that teaches children
to find their way in today’s world. They fight
to ensure that the generation of today’s children remember school as a pleasant place full
of learning and respect. And that the current
school is able to bring up children to become
active, decent and self-confident citizens who
are able to change our society for the better.

SPOLEČNOST
DUHA

THE RAINBOW
SOCIETY

V rámci svých aktivit se Společnost DUHA
snaží pozitivně ovlivňovat společenské prostředí a smýšlení veřejnosti, usiluje o ochranu
práv lidí s mentálním znevýhodněním, poskytuje poradenství a vzdělává odbornou
veřejnost. Umožňuje svým klientům bydlet
v běžných bytech, pečovat o vlastní domácnost. Dalším pilířem je možnost trávit den
aktivně, učit se dovednostem potřebným pro
každodenní život, najít si zaměstnání a využívat svůj volný čas podle svých zájmů.

In its activities, Společnost DUHA seeks to
positively influence the social environment
and attitude of the public, it seeks to protect
the rights of people with a mental disadvantage, it provides consultancy and educates
the professional public. It enables its clients
to live in normal apartments, to care for their
own household. Another pillar is the possibility
to spend the day actively, to learn skills needed for everyday life, to find employment and to
use free time based on own interests.

SPOLU SE
ZAMĚSTNANCI
TOGETHER WITH
EMPLOYEES

62
neziskových
organizací
/ non-profit
organizations

6

zemí, kde se
realizuje podpora
/ countries
where support is
implemented

Co může reálně udělat více než 1000 zaměstnanců společnosti Avast Software svojí prací
pro komunitu, kde žijí a pracují? Získat grant
ze svého nadačního fondu pro neziskovku,
které věří a do jejíž práce se sami zapojují. My
tak máme možnost poznat témata blízká zaměstnancům Avastu, i nejrůznější organizace,
a vytvořit tak významná partnerství.

3

miliony rozděleny
/ million distributed

What can more than 1,000 employees of
Avast Software really do, thanks to their
work, for the community they live and work
in? To obtain a grant from their Foundation
for an NGO which they trust and in the work
of which they are involved themselves. That
gives us the opportunity to learn about the
themes that are close to the Avast employees, about various organizations, and to create important partnerships.

3 OTÁZKY PRO
3 QUESTIONS FOR
Steven Scheers

Personální ředitel Avast Software
/ Chief HR Officer Avast Software

1

PROČ JE PRO FIRMU DŮLEŽITÉ,
ABY SE ZAMĚSTNANCI PODÍLELI NA
ROZHODOVACÍM PROCESU NADAČNÍHO
FONDU?

WHY DOES THE COMPANY WANT
THE EMPLOYEES TO BE A PART OF
THE FOUNDATION DECISION-MAKING
PROCESS?

Jsme hrdí, že se se naši zaměstnanci aktivně
zapojují a pomáháme jim podporovat projekty, které pozitivně ovlivňují jejich komunity.
Naši zaměstnanci jsou také důvodem, proč je
Avast tak úspěšný. Proto nám přijde přirozené
je přizvat ke spolurozhodování o nadačních
příspěvcích.

We are proud our employees are actively engaged, and we help them support projects
that have positive impacts on their communities. Our employees are also the reason Avast
has been so successful, so it’s only natural for
us to include their priorities and concerns into
our decision making about how the Foundation resources are distributed.

2

CO JE HLAVNÍM PŘÍNOSEM PROGRAMU Z
POHLEDU HR?

DO YOU SEE A BENEFIT FROM THE HR
PERSPECTIVE?

Tento program přináší pozornost a finační
zdroje těm organizacím a tématům, o které
se naši zaměstnanci nejvíce zajímají. Díky
těmto partnerstvím získáváme jedinečnou
příležitost hlouběji poznat naše kolegy a lépe
pochopit kdo jsme my jako Avast. Nadační
fond je též zdrojem, který napomáhá zapojovat naše zaměstance a jejich rodiny skrze
jejich osobní zkušenost v mnoha různých potřebných oblastech.

Absolutely. This program brings attention and
financial resources to those organizations that
our staff care most about. Thanks to these
projects, we have a unique opportunity to get
to know our colleagues better, and learn who
we are as Avast. The Foundation is also a resource that helps to engage our employees
and their families through their personal experiences in a number of different areas.

3

JAKÉ JE HLAVNÍ KRITÉRIUM, KTERÉ
ROZHODUJE O PODPOŘE PROJEKTŮ?

WHAT IS THE DECIDING FACTOR WHILE
CHOOSING THE PROJECTS TO SUPPORT?

Hodnocení žádostí je velmi náročné, sejde se
nám vždy mnoho kvalitních projektů. Každý
rok přizveme několik našich zaměstnanců
k hodnocení, kde spolu se správní radou vyberou projekty k podpoře. Většina jich má
velkou šanci na úspěch. Naším hlavním kritériem je ale míra zapojení zaměstnance do
tématu či projektu. Ať už skrze dobrovolnictví,
fundraising, nebo osobní dárcovství.

The evaluation of the applications is difficult,
as so many good causes are submitted. Each
year, a few of our employees join the Board of
Trustees to help them decide which projects
should be funded. Many of the projects have
a significant changes of getting funded; however, our main reviewing criterion is how actively involved our employees are with the
cause and the project they nominate, whether
that’s through volunteering, fundraising, or donating their own resources.

JESSE

MICHAL

DIRECTOR PRODUCT MANAGEMENT MOBILE

SENIOR SOFTWARE DEVELOPER

ONEMOCNĚNÍ
CUKROVKOU

THE DIABETES

WIKIMEDIA

WIKIMEDIA

„Můj spolubydlící na vysoké škole Kevin
bojoval po celý svůj život s těžkou formou
cukrovky. Mnoho jsem se tehdy o diabetu
naučil a od té doby jsem pomáhal s fundraisingem a všemožnou osvětou. Dnes Kevin
pracuje pro JDRF a já stále podporuji jeho aktivity a toto téma všemi možnými prostředky.
Proto jsem byl rád, že jsem mohl propojit tuto
organizaci s NF Avast, a pokračovat tak v naší
tradici spolupráce.“

“My room-mate at university fought with a severe form of diabetes all his life. I learnt a lot
about diabetes at that time and since then
I have helped him with fundraising and all possible awareness raising. Today, Kevin works
for JDRF and I still support his activities and
this theme with all means available. Therefore
I was glad that I could connect that organization with Avast Foundation and so continue in
our tradition of cooperation.”

„Dokážeme si vůbec představit, co by byl
internet bez Wikipedie, kde by byla Wikipedie bez svých dobrovolníků? Po 15 letech její
existence přicházejí nové podněty a potřeba
zpřístupnění a provázání otevřených dat takových, aby jim rozuměly i chytré stroje, které
je zprostředkují lidem v mnoha životních situacích. Proto jsem rád, že mohu být znovu
u toho v době, kdy je potřeba budovat a aktivizovat tentokrát technologickou komunitu.“

Více než 40 let se americká organizace JDRF
profiluje jako globální leader ve snaze vyřešit
onemocnění diabetem 1. typu, a to podporou
výzkumu a advokacie. Lidé z JDRF se vždy
snažili formulovat svou cestu jako návrat
k normální fyziologii. Dnes si ale uvědomují, že
i když je vymýcení cukrovky jejich dlouhodobým cílem, tak stejně je důležitá i cesta, která k
němu vede. Proto pomáhají pacientům s touto
diagnózou žít zdravěji, jednodušeji a bezpečněji, než ke svému cíli společně dorazí.

For more than 40 years, the American organization JDRF has profiled as a global leader
in the effort to resolve the type 1 diabetes disease through supporting research and advocacy. They have always defined their journey
as a return to normal physiology. Today, they
realize that even though the elimination of diabetes is their long-term goal, the journey that
leads to its achievement is equally important.
For that reason they help patients with that diagnosis to live healthier, easier and safer lives
before they achieve their goal together.

“Can we imagine at all what the internet would
be without Wikipedia, where Wikipedia would
be without its volunteers? After 15 years of its
existence, new suggestions still come as well
as the need to create access to and interconnect open data in a form that would be understood by smart machines that will mediate such
data to people in many life situations. And so
I am glad that I can be involved again at a time
when it is necessary to build and activate this
time the technological community.”

Wikimedia Česká republika si dala za cíl
podporovat a rozvíjet českou Wikipedii, největší encyklopedii v dějinách. Ta neobsahuje
reklamy a píšou ji dobrovolníci bez nároku
na honorář. Přibližně 40 členů ji podporuje různými způsoby: organizují konference,
zastupují ji v českých médiích a také organizují celou řadu projektů − na bázi spolupráce
s vysokými školami, seniorskými, amatérskými fotografy a různými kulturními institucemi.

Wikimedia Czech Republic has made it its
objective to support and develop the Czech
Wikipedia, the largest encyclopedia in history.
It does not contain advertising and it is written
by volunteers without remuneration. Approximately 40 members support it in various ways:
they organize conferences, represent it in
Czech media and also organize a whole number of projects – based on cooperation with
higher education institutions, senior, amateur
photographers and various cultural institutions.

ROBIN

CHIEF MARKETING OFFICER

THE SOUTH
YUBA RIVER
CITIZENS
LEAGUE

THE SOUTH
YUBA RIVER
CITIZENS
LEAGUE

„Jsem moc ráda, že mohl nadační fond podpořit projekt z mého okolí, kterému velmi
věřím. Řeka South Yuba v pohoří Sierra Nevada v Kalifornii sdružuje motivované lidi, kteří
o tento tok a jeho přírodní zdroje pečují, protože jinak by byly zničeny civilizačními vlivy.
Dobrovolníci v organizaci se starají o čistění
a revitalizaci řeky, mají na starost i vzdělávací
programy. Krásné přírodní zázraky tak mají
naději, že budou zachovány pro nadcházející
generace.“

“I am very glad that the Foundation could support
a project from my neighborhood, in which I trust.
The South Yuba River in the Sierra Nevada range
in California associates motivated people who
care for the watercourse and its natural sources
that would otherwise by destroyed by civilization
impacts. Volunteers in the organization take care
of cleaning and revitalizing the river, they also
manage educational programs. The beautiful natural wonders therefore have a chance that they
will be preserved for the coming generations.”

V roce 1983 se malá skupina zapálených
občanů spojila, aby zabránila stavbě dvou
velkých přehrad na řece South Yuba. Uspěli
a do dnešního dne je 39 mil řeky tohoto území ochráněno, a může tak dále být domovem
nezměněné přírody a na ní závislých živočichů. Malá komunita lidí tehdy dokázala, že
je možné mnoho změnit a ochránit tím místo,
které milují a kde žijí.

In 1983, a small group of enthusiastic citizens
joined to prevent the construction of two large
dams on the South Yuba River. They succeeded and until today, 39 miles of the river in that
area has been protected and can continue to be
a home of unchanged natural environment and
the fauna dependent on it. A small community of
people then proved that it is possible to change
a lot and to protect a place they love and live in.

MICHAL

SENIOR ECOMMERCE SPECIALIST

RUNNING
WITH THOSE
WHO CAN’T

RUNNING
WITH THOSE
WHO CAN’T

„Základním cílem organizace Running With
Those Who Can‘t je zvýšení viditelnosti a povědomí o osobách se speciálními
a komplexními potřebami a pomoc s jejich integrací do činností každodenního života. Pro
naplnění tohoto cíle si členové RWTTC zvolili
sportovní běžecké události. Máme možnost
se s handicapovanými dětmi a mladými dospělými přímo účastnit závodů běžeckých
seriálů. Děje se tak díky speciálním sportovním vozíčkům a pomoci týmů běžců, kteří
tlačí děti před sebou.“

“The basic goal of Running With Those Who Can’t
is to increase the awareness and visibility of people with special and complex needs and to help
integrate them into all aspects of daily life in the
community. To achieve this goal, RWTTC members have chosen to focus on sporting running
events. We have the opportunity to participate in
running league races directly with handicapped
children and young adults. This is done by using
special sport wheelchairs and a team of runners
pushing the children before them.”

Tato organizace pomáhá dětem se speciálními potřebami, aby mohli mít kvalitnější život.
Darují jim, a jejich rodinám, speciální vozík,
díky kterému mohou společně sportovat.
Sám rád sportuji a vlastně díky běhu jsem poznal RWTTC. Uvědomují si tak, jak je pohyb
pro člověka důležitý. Je hrozně hezké účastnit se společných akcí/závodů a vidět velkou
radost v očích děti a jejich příbuzných.

This organization helps children with special
needs to have a better quality of life. They donate
special wheelchairs to them and their families, enabling them to take part in sports together. I am
a keen athlete myself and I found RWTTC thanks
to running. It helps them realize how important
movement is for people. It is wonderful to take
part in joint activities/races and see the joy in the
eyes of the children and their families.

ZAPOJUJEME ZAMĚSTNANCE!
WE GET THE EMPLOYEES INVOLVED!
Avast Cinema

Vánoční jarmark

Charity Christmas Fair

Konference Forum 2000

Galerie Rudolfinum

Festival Open House

Filmový Festival Jeden svět

DOX, Centrum
současného umění

Tradiční florbalový turnaj na podporu
Sportovního klubu vozíčkářů

Forum 2000 Conference

Open House Festival

DOX, Centre
for Contemporary Art

Rudolfinum Gallery

One World Film Festival

Traditional floorball tournament to
support the Wheelchair Sports Club

DOBROVOLNICTVÍ

VOLUNTEERS

EXPERTNÍ
Filip Chytrý, Vladislav Iliushin – Data Security
workshop na konferenci Forum 2000 pro
hosty nevládní organizace, lidsko-právní
aktivisty a disidenty.

EXPERTS
Filip Chytrý, Vladislav Iliushin - Data Security
workshop at the Forum 2000 conference
for guests, NGOs, human rights activists and
dissidents.

Michal Pařízek − Konzultace fundraisingového
e-shopu humanitární a rozvojové organizace
Člověk v tísni.

Michal Pařízek – Consultations for a fundraising
e-shop of a humanitarian and development
organization People in need.

TÝMOVÉ
Tradiční mytí oken v chráněných bytech
klientů společnosti DUHA.

TEAMS
Traditional window cleaning in sheltered
apartments of the Duha Society clients.

CHRÁNÍME
PC A MOBILNÍ
ZAŘÍZENÍ

WE PROTECT
PCs AND MOBILE
DEVICES

Každá nezisková organizace v České republice může získat produkt Avast Internet
Security pro všechny své počítače.

Every non-profit organization in the Czech Republic may obtain the Avast Internet Security
product for all its computers.

FINANČNÍ
ZPRÁVA A
ZPRÁVA
AUDITORA
FINANCIAL
REPORT AND
AUDITORS
REPORT

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

2. ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond AVAST (dále „Nadační fond“) byl zřízen nadační
listinou ve formě notářského zápisu dne 11. listopadu 2010,
identifikační číslo 247 75 401. Zřizovatelem Nadačního fondu
je společnost AVAST Software s.r.o.
(dříve AVAST Software a.s.).

The AVAST Foundation („the Foundation“) was established
with a deed of foundation in the form of a notarial registration
on 11 November 2010, identification number 247 75 401. The
founder of the Foundation is the company AVAST Software
s.r.o. (formerly AVAST Software a.s.).

Složení správní rady Nadačního fondu k 31. prosinci 2016:

Nadační fond byl dne 13. prosince 2010 zapsán do nadačního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N,
vložka 817. Sídlo Nadačního fondu je Pikrtova 1737/1a, Nusle,
140 00 Praha 4.

The Foundation was registered on 13 December 2010 in
the foundation register maintained by the Municipal Court
in Prague, in section N, file 817. The registered office of the
Foundation is at Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4,
Czech Republic.

GENERAL INFORMATION

Dne 10. května 2016 byla do veřejného rejstříku zapsána
změna sídla společnosti.
Dne 6. prosince 2016 byli jmenováni členy dozorčí rady
René Bienz a Alan Rassaby. K 5. prosinci 2016 odstoupili
z funkce členů dozorčí rady Kamila Lukášová (dříve
Štěpánková) a Martin Novák. Tyto změny byly do veřejného
rejstříku zapsány 10. 3. 2017.
Hlavním posláním Nadačního fondu je všestranně přispívat
k zlepšování a rozvoji kvality života a působit k rozvoji
duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování
základních lidských práv a humanitárních zásad a přispívat
k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové.
V této souvislosti Nadační fond uskutečňuje zejména
činnost směřující k podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti
znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo
etnický původ, rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných
mladých lidí, podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití,
podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich
materiální vybavenosti, podpoře umění, zlepšování kvality
životního prostředí a podpoře ekologických projektů, podpoře
aktivit v oblasti péče o zvířata a podpoře obecně prospěšných
a potřebných aktivit.

On 10 May 2016, a change in the registered office of the
organization was recorded in the public register.
On 6 December 2016, René Bienz and Alan Rassaby were
appointed as members of the Supervisory Board. On 5
December 2016, Kamila Lukášková (formerly Štěpánková)
and Martin Novák resigned from their posts as members of
the Supervisory Board. Those changes were registered in
the public register on 10 March 2017.
The main mission of the Foundation is to provide all-round
contribution towards improving and developing the quality
of life and to help develop spiritual and material values,
develop and apply basic human rights and humanitarian
principles, and to contribute towards better lives of individuals
and the society as a whole. In this connection, the Foundation
carries out activities mainly to support people who are
disadvantaged in the society due to their health and/or social
condition and/or ethnic origin, to develop the education levels
and to support talented young people, to support physical
development and sports opportunities, to support
the development of healthcare facilities and mainly their
material equipment, to support art, to improve the quality
of the environment and to support environmental projects,
to support animal care activities and to support publicly
beneficial and needed activities.

THE FOUNDATION BODIES

SPRÁVNÍ RADA
Předseda: Jarmila Baudišová
Člen: Libuše Tomolová
Člen: Milada Kučerová
Jménem Nadačního fondu jedná správní rada navenek tak,
že jednají společně vždy předseda správní rady a alespoň
jeden člen správní rady.
Dozorčí rada Nadačního fondu k 31. prosinci 2016:
DOZORČÍ RADA
Předseda: Alan Rassaby
Člen: René Bienz
Člen: Ondřej Vlček

Composition of the Foundation‘s Board of Trustees
as of 31 December 2016:
BOARD OF TRUSTEES
Chairperson: Jarmila Baudišová
Member: Libuše Tomolová
Member: Milada Kučerová
The Board of Trustees acts on behalf of the Foundation
in external matters so that the Chairperson and at least one
member of the Board of Trustees act jointly.
Supervisory Board of the Foundation as of 31 December 2016:
SUPERVISORY BOARD
Chairperson: Alan Rassaby
Member: René Bienz
Member: Ondřej Vlček

3. ZÁKLADNÍ ZÁSADY VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ
BASIC PRINCIPLES OF BOOK-KEEPING

Účetnictví Nadačního fondu je vedeno v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn
a doplnění a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání.

The accounting books of the Foundation are kept in
accordance with Act No 563/1991 on accounting, as amended,
and with Decree No 504/2002 implementing some provisions
of the Act on Accounting for accounting units where the main
subject of activity is not running a business, and with the Czech
Standards of Accounting for accounting units where the main
subject of activity is not running a business.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především
zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu
účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve
svých aktivitách.

The accounting respects the general accounting principles,
mainly the principle of valuating assets with historical costs,
the principle of accruals-based accounting, the principle of
prudence and the assumption of the entity’s ability to continue
with its activities.

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na bankovních
účtech a hotovost v pokladně.

The short-term financial assets consist of money on bank
accounts and cash in hand.

Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Receivables and payables are reported at their nominal values.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých
korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku vyhlášeným
Českou národní bankou. K rozvahovému dni jsou oceněny
kurzem platným k 31. prosinci vyhlášeným Českou národní
bankou. Nerealizované kurzové zisky a ztráty vzniklé
z přepočtu pohledávek a závazků v cizí měně podle platného
kurzu k poslednímu dni účetního období jsou účtovány
rozvahově, na přechodných účtech aktiv a pasiv.

Assets and payables acquired in foreign currency are valuated
in Czech crowns at an exchange rate applicable on the day
they arise, issued by the Czech National Bank. As of the
balance sheet date, they are valuated with the rate valid as of
31 December, issued by the Czech National Bank. Unrealised
exchange rate gains and losses arising from the conversion
of receivables and payables in foreign currency according to
an exchange rate applicable on the last day of the accounting
period are recognised as in a balance sheet, on transitional
accounts of assets and liabilities.

Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních
výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.
O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) Nadační fond
účtuje rozvahově, prostřednictvím fondů. Ke konci účetního
období se do výnosů převádí adekvátní část fondů, určená ke
krytí nákladů na projekty a provoz nadace.

The realised exchange rate gains and losses are recognised in
the financial revenues or financial expenses of the current year.
The Foundation recognises the provided and received
contributions (donations) in a balance sheet, through the
funds. At the end of the accounting period, an adequate part

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období,
s nímž věcně i časově souvisejí.

of the funds, intended to cover the costs of projects and the
Foundation operation, is transferred to the revenues.

Výkazy účetní závěrky a částky uvedené v příloze jsou
zaokrouhleny na tisíce korun českých, není-li uvedeno jinak.

Revenues and expenses are accrued, i.e. recognised in the
period in which they are earned or incurred.

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení nadačního
fondu používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na
vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky
a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované
období. Vedení nadačního fondu stanovilo tyto odhady
a předpoklady na základě všech jemu dostupných
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty
odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto
odhadů odlišovat.

The financial statements and amounts set out in the annex
are rounded to thousands of Czech crowns, unless stated
otherwise.
The compilation of the financial statements requires from the
Foundation management to use estimates and forecasts that
have an impact on the reported values of assets and liabilities
as of the date of the financial statements and on the reported
amount of revenues and expenses for the reported period.
The Foundation management determined those estimates
and forecasts based on all relevant information available to
the Foundation. Nevertheless, as results from the nature of
estimates, the real values may vary from those estimates
in the future.

4. FINANČNÍ MAJETEK

6. PŘIJATÉ DARY

FINANCIAL ASSETS

DONATIONS RECEIVED

Zůstatek k 31. prosinci 2015
(v tis. Kč)
/ Balance as of 31.12.2015
(in CZK thousands)

Zůstatek k 31. prosinci 2016
(v tis. Kč)
/ Balance as of 31.12.2016
(in CZK thousands)

19

2

Běžný účet / Current account

83 147

70 468

CELKEM / TOTAL

83 166

70 470

Pokladna / Cash

Běžný účet je veden u Komerční banky, a.s., kde byl také
uložen nadační kapitál ve výši 500 tis. Kč.

In 2016, the Foundation received donations from its founder,
Avast Software, s.r.o., at a total amount of CZK 83,033
thousand and CZK 150 thousand from the donor Bank
Gutmann Aktiengesellschaft, branch Czech Republic. In 2015,
the Foundation received donations from its founder, Avast
Software, s.r.o., at a total amount of CZK 84,614 thousand
and CZK 300 thousand from the donor Bank Gutmann
Aktiengesellschaft, branch Czech Republic.

The current account is held at Komerční banka, a.s. where
the Foundation capital at CZK 500 thousand has also been
deposited.

5. JINÁ AKTIVA

7. VLASTNÍ JMĚNÍ

OTHER ASSETS

Náklady příštích období k 31. prosinci 2016 a k 31. prosinci
2015 ve výši ve výši 224 tis. Kč a 385 tis. Kč představují
časové rozlišení nákladů na pořízení a servis software
Flexi-Grant od zahraničního dodavatele Fluent Technology.

V roce 2016 obdržel Nadační fond dary od svého zřizovatele
Avast Software s.r.o. v celkové výši 83 033 tis. Kč a 150 tis. Kč
od dárce Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká
republika. V roce 2015 obdržel od svého zřizovatele Avast
Software s.r.o. dary v celkové výši 84 614 tis. Kč a 300 tis. Kč
od dárce Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká
republika.

EQUITY

The deferred expenses as of 31 December 2016 and as of
31 December 2015 at CZK 224 thousand and CZK 385 thousand represent the accrued expenses on purchasing
and servicing the software Flexi-Grant from the foreign supplier
Fluent Technology.

Vlastní jmění ve výši 500 tis. Kč je tvořeno peněžitým vkladem
zřizovatele do Nadačního fondu při jeho zřízení.

The equity at CZK 500 thousand consists of the monetary
investment of the founder into the Foundation upon its
establishment.

8. FONDY

9. POSKYTNUTÉ DARY

FUNDS

Výsledek hospodaření roku 2015 ve výši 15 tis. Kč byl
převeden do fondů Nadačního fondu. Nadační fond očekává,
že zůstatek fondu k 31. prosinci 2016 ve výši 69 005 tis. Kč
rozdělí formou poskytnutých darů v roce 2017.

DONATIONS PROVIDED

The operating result for 2015 at CZK 15 thousand was
transferred to the funds of the Foundation. The Foundation
expects to distribute the balance of the fund as of
31 December 2016 at CZK 69,005 thousand in the form
of donations granted in 2017.

V roce 2016 a v roce 2015 Nadační fond poskytl peněžní dary
v celkové hodnotě 90 637 tis. Kč a 65 584 tis. Kč. Všechny
nadační dary byly poskytnuty a použity v souladu se Statutem
Nadačního fondu.

In 2016 and 2015, the Foundation provided monetary donations at
the total value of CZK 65,584 thousand and CZK 39,253 thousand
respectively. All the Foundation donations were granted and
used in line with the Foundation Statute.

PODPOŘENÉ ORGANIZACE V ROCE 2016:

ORGANIZATIONS SUPPORTED IN 2016:

PŘEHLED O ZMĚNÁCH FONDŮ ( v tis. Kč ) / Overview of changes in the funds

SPOLU AŽ DO KONCE / TOGETHER UNTIL THE END

Stav k 31. 12. 2015 / As of 31.12.2015

82 401

ORGANIZACE / Organization

Kč / CZK

Úbytky - poskytnuté dary / Disposals - donations provided

-90 637

Centrum paliativní péče, z.ú.

564 000

Úbytky - financování provozu nadace / Disposals - financing the Foundation operation

-5 957

Centrum paliativní péče, z.ú.

636 000

Úbytky celkem / Disposals in total

-96 594

450 000

Přírůstky - přijaté dary / Additions - donations received

83 183

Česká provincie Kongregace milosrdných sester svatého Vincence de Paul, středisko: Nemocnice
Milosrdných sester

Převod výsledku hospodaření roku 2015 / Transferred operating result for 2015

15

České centrum fundraisingu, o.s.

349 900

Přírůstky celkem / Additions in total

83 198

Domácí hospic Duha, o.p.s.

600 000

Stav k 31. 12. 2016 / Funds as of 31.12.2016

69 005

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

763 200

Domácí hospic Setkání, o.p.s.

550 000

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

565 000

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

2 000 000

Fakultní nemocnice v Motole

1 970 580

Hospic sv. Alžběty

430 680

Hospic Sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

1 000 000

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

470 000

Hospic sv. Štěpána, z.s.

880 000

Klinika Na Košíku, MSCARE s.r.o.

140 000

SPOLU AŽ DO KONCE / TOGETHER UNTIL THE END

SPOLU DO ŽIVOTA / START TOGETHER

Krajská nemocnice Liberec

1 200 000

ORGANIZACE / Organization

Kč / CZK

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

1 900 000

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s.

268 350

Masarykův onkologický ústav

1 401 000

Centrum LIRA, z.ú.

381 000

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

2 000 000

Centrum podpory transformace, o.p.s

410 000

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

700 000

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

585 000

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

1 555 000

Diakonie ČCE - středisko Praha

242 000

Nemocnice Na Pleši

1 270 400

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

49 000

NH Hospital a.s . - Nemocnice Hořovice

2 000 000

EDA cz, z.ú.

700 000

Oblastní charita Hradec Králové

500 000

I MY, o.p.s.

616 984

Oblastní nemocnice Příbram a.s.

1 600 000

Jdeme Autistům Naproti z.s.

362 000

Sdílení, o.p.s.

513 850

Kolpingova rodina Smečno

298 000

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze

1 424 850

Oblastní Charita Hradec Králové

427 796

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

1 945 000

Oblastní charita Kutná Hora

774 000

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

428 000

PARENT PROJECT, z.s.

135 110

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Interní oddělení Strahov

2 000 000

Rodinné Integrační Centrum, z.s.

484 200

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2 000 000

SPRP z.s.

490 000

Vysokomýtská nemocnice

1 025 950

SPRP, z.s.

297 000

CELKEM / TOTAL

34 833 410

Středisko rané péče Educo Zlín z.s.

1 227 340

Středisko rané péče SPRP Brno z.s.

367 420

Středisko rané péče SPRP České Budějovice z.s.

343 800

Středisko rané péče SPRP Olomouc z.s.

182 000

Středisko rané péče SPRP Olomouc z.s.

291 000

Středisko rané péče SPRP Ostrava z.s.

124 000

CELKEM / TOTAL

9 056 000

SPOLU S DŮVĚROU – DLOUHODOBÍ PARTNEŘI / TOGETHER WITH TRUST - LONG-TERM PARTNERS
ORGANIZACE / Organization

Kč / CZK

Alzheimer nadační fond

1 250 000

Asistence, o.p.s.

150 000

Asistence, o.p.s.

700 000

Asistence, o.p.s.

150 000

Centrum paliativní péče, z.ú.

1 500 000

Centrum Paraple, o.p.s.

1 000 000

Centrum Paraple, o.p.s.

1 000 000

Česká filharmonie / Galerie Rudolfinum

1 000 000

Česká filharmonie / Galerie Rudolfinum

1 000 000

Česká lékařská společnost JEP, z.s. - Česká společnost paliativní medicíny

500 000

Cesta domů, z.ú.

1 000 000

Člověk v tísni, o.p.s. - Jeden svět

2 000 000

Člověk v tísni, o.p.s. - JSnŠ

1 500 000

Domov Sue Ryder, z.ú.

1 500 000

Elpida, o.p.s.

950 000

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

755 000

Maltézská pomoc, o.p.s.

450 000

Nadace Charty 77

1 800 000

Nadace Forum 2000

1 000 000

Společnost DUHA, z.ú.

1 500 000

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.

500 000

CELKEM / TOTAL

21 205 000

SPOLU S DŮVĚROU - OTEVŘENÝ FOND SPRÁVNÍ RADY
/ TOGETHER WITH TRUST – OPEN FUND OF THE BOARD OF TRUSTEES
ORGANIZACE / Organization

Kč / CZK

A DOMA, z.s.

164 230

ALTÁN ART, z.s.

230 000

Asociace integrovaných sportů, z. s.

80 580

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK

66 000

Blind Sport Club Praha, z. s.

30 000

Borůvka Praha o.p.s.

500 000

Botanická zahrada hl. m. Prahy

306 900

Č.A.CISV International

100 000

Caballinus

200 000

CENTRUM HÁJEK z.ú.

537 000

Centrum handicapovaných lyžařů, z.s.

250 000

CEREBRUM -Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin,z.s.

102 700

Česká filharmonie / Galerie Rudolfinum

700 000

Česká hudební společnost - Sdružení přátel krásných umění, z.s.

164 000

Česká hudební společnost - Sdružení přátel krásných umění, z.s.

186 000

České ILCO, z.s.

40 000

České vysoké učení technické (ČVUT), Fakulta elektrotechnická

100 000

České vysoké učení technické (ČVUT), Fakulta elektrotechnická

150 000

Cestou zdraví z.s.

230 000

Cheiron T, o.p.s.

300 000

Czech National Trust, o.p.s.

1 000 000

Czech School of California

2 766 438

Diakonie a misie Církve československé husitské

300 000

DOBRÝ ANDĚL, nadace

1 000 000

SPOLU S DŮVĚROU - OTEVŘENÝ FOND SPRÁVNÍ RADY
/ TOGETHER WITH TRUST – OPEN FUND OF THE BOARD OF TRUSTEES

SPOLU S DŮVĚROU - OTEVŘENÝ FOND SPRÁVNÍ RADY
/ TOGETHER WITH TRUST – OPEN FUND OF THE BOARD OF TRUSTEES

Domácí hospic Nablízku, z.ú.

85 000

POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.

431 124

Domov pro mne, z.s.

300 000

Prague Shakespeare Company, z.ú.

200 000

DOX Prague, a.s.

300 000

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu

100 000

Film a sociologie

250 000

Quip, z.ú.

500 000

Futsal pro nevidomé - Avoy MU Brno

200 000

Ratolest Brno, z.s.

69 400

Handy Club Ostrava, z.s.

16 000

Rehabilitační sportovní centrum; TJ Respekt

25 000

H-mat, o.p.s.

500 000

Sdružení CHEWAL, z.s.

40 000

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

450 000

Sdružení Neratov

120 000

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

32 000

Skibeck

127 125

Hvězda SKP Pardubice z.s., oddíl tělesně postižených sportovců

100 000

Sklep sobě z.s.

150 000

International School of Prague, s.r.o.

73 150

Společnost pro podporu lidí s mentálním postížením v České republice

192 200

Inzulínek, z.s.

500 000

Spolek ArtLib.cz

50 000

Kostka Krásná Lípa

100 000

Spolek Světlo pro svět - Light for the World

1 973 000

Legato z.s.

300 000

Spolu dětem o.p.s.

70 000

Legato z.s.

300 000

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.

20 000

Lenox z.s.

60 000

Studentská unie ČVUT

176 000

Liga vozíčkářů

100 000

Tři, o.p.s.

200 000

Mobilní hospic Ondrášek,o.p.s.

1 417 050

Univerzita Karlova; Matematicko-fyzikální fakulta

240 000

Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika

1 000 000

Univerzita Karlova; 1. lékařská fakulta

284 000

Nadační fond Petra Koukala

500 000

Vesmír, spol. s r. o.

600 000

Národní technické muzeum

600 000

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

185 201

Obecně prospěšná společnost Romodrom o.p.s.

5 533

CELKEM / TOTAL

22 630 631

Oblastní charita Most

50 000

Octopus - asociace pro vzdělávání, sport a kulturu, z.s.

35 000

Pestrá společnost, o.p.s.

100 000

SPOLU SE ZAMĚSTNANCI / TOGETHER WITH EMPLOYEES

SPOLU SE ZAMĚSTNANCI / TOGETHER WITH EMPLOYEES

ORGANIZACE / Organization

Kč / CZK

Mateřská škola Montessori Týnec nad Sázavou

50 000

Ano, ano z.s.

50 000

Městská část Praha - Dolní Měcholupy

50 000

Auto*Mat, z.s.

50 000

Mezipatra z.s.

50 000

Bodaj, z.s.

50 000

MOTOLICE z.s.

50 000

Česká asociace basketbalu na vozíku, z.s.

50 000

Nadace Leontinka

50 000

Česká hasičská jednota - Hasičský sbor Příbram

50 000

Nadace Leontinka

50 000

Česká paraboxerská asociace

50 000

Nadační fond Gymnázia Písek

50 000

Cestou necestou, z.s.

20 000

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny

50 000

DEBRA ČR, z.ú.

50 000

Naděje Libereckého kraje v alpském lyžování

50 000

Dětský domov Strážnice

50 000

Obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku

50 000

DOBRÝ ANDĚL, nadace

50 000

Odborný lékařský ústav Paseka, p.o.

50 000

Domov sv. Karla Boromejského

50 000

Opři se, o. s.

40 000

Farní charita Beroun

50 000

Osvětová beseda Kosmonosy, zapsaný spolek

50 000

FOKUS Vysočina, z.ú.

50 000

Ovečka, o.p.s.

49 971

HAIMA CZ, z.s.

50 000

OZP Akademie z.ú.

50 000

Home Start Tanzánie, z. s.

50 000

PFERDA z.ú.

50 000

Hospic sv.Štěpána

50 000

Pink Crocodile o.p.s.

50 000

JDRF International

50 000

Pontes z.s.

50 000

Jezdecký klub Ronex, z.s.

50 000

Prague Pride, z.s.

50 000

Junák - český skaut, středisko Dvojka Praha, z.s.

30 000

Pro Dialog, z.s.

50 000

Kozodoj z.s.

50 000

Project Healthy Children

48 000

Kytín 35 s.r.o., Domov Marie

50 000

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha

50 000

Lebeda Jičín o.p.s.

50 000

ROSA - centrum pro ženy, z.s.

50 000

Ledovec, z.s.

50 000

Running With Those That Can’t

37 500

Lezhu Association

49 374

South Yuba River Citizens League

50 000

SPOLU SE ZAMĚSTNANCI / TOGETHER WITH EMPLOYEES
Splněné dětské přání

50 000

Spolek Daveláček

30 000

Spolek Pes Pomůže

50 000

Spolek Političtí vězni.cz

37 500

Spolek Rarach

50 000

SRPŠ při ZUŠ Veselí nad Moravou

50 000

Šumava na nohou z.s.

40 000

T. J. Sokol Pražský

30 000

TORALI o.s.

50 000

Wikimedia Česká republika

40 000

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

49 770

Základní škola, Praha 13, Janského 2189

40 000

ZŠ a MŠ Tochovice, příspěvková organizace

20 000

CELKEM / TOTAL

2 912 115

10. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
CURRENT LIABILITIES

Krátkodobé závazky k 31. prosinci 2016 a 31. prosinci 2015
ve výši 2 tis. Kč a 635 tis. Kč představují závazky z titulu
neuhrazených dodavatelských faktur.

Current liabilities as of 31 December 2016 and as of 31 December 2015 at CZK 2 thousand and CZK 635 thousand represent
liabilities in respect of outstanding supplier invoices.

11. JINÁ PASIVA

OTHER LIABILITIES

Jiná pasiva k 31. prosinci 2016 a 31. prosinci 2015 ve výši
1 194 tis. Kč a 0 tis. Kč představují neuhrazený závazek
vůči společnosti AVAST Software s.r.o. z titulu přefakturace
nákladů.

Other liabilities as of 31 December 2016 and as of 31 December
2015 at CZK 1,194 thousand and CZK 0 thousand represent the
outstanding liability towards the company AVAST Software s.r.o.
in respect of re-invoicing of the costs.

12. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH
OSOBÁCH

13. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY
A SLUŽBY

Nadační fond využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné
činnosti nadačního fondu. Mezi tyto služby patří zejména
přefakturace mezd zaměstnanců za činnost pro nadační fond,
nájemného a dalších režijních nákladů souvisejících
s provozem nadačního fondu. V roce 2016 činily nákupy od
spřízněných osob 4 674 tis. Kč.

The Foundation uses services of related persons as part of
the standard activity of the Foundation. Such services include
re-invoicing of the wages of employees for their activity for the
Foundation, the rent and other overhead expenses related to
the operation of the Foundation. In 2016, the purchases from
related persons amounted to CZK 4,674 thousand.

Spotřebované nákupy a služby v roce 2016 ve výši
5 939 tis. Kč představují náklady na vedení Nadačního
fondu a na ostatní služby související s provozem a propagací
Nadačního fondu.

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám
k 31. 12. (v tis. Kč):

Current liabilities towards related persons
as of 31 December (in CZK thousands):

INFORMATION ON RELATED PERSONS

SPŘÍZNĚNÁ OSOBA / RELATED PERSON
Avast Software s.r.o.
Avast Software s.r.o. - dohadné položky / accrued items

Nadační fond je financován příspěvkem od zřizovatele,
společnosti Avast Software s.r.o., který činil v roce 2016
83 183 tis. Kč.

2016

2015

-

635

1 194

-

The Foundation is financed by a contribution from the founder,
the company Avast Software s.r.o., amounting to CZK 83,183
thousand in 2016.

CONSUMED PURCHASES AND SERVICES
Consumed purchases and services in 2016 at CZK 5,939
thousand represent costs of managing the Foundation and of
other services related to the operation and promotion of the
Foundation.

14. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY
EVENTS AFTER THE DATE
OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Nadační fond obdržel dne 1. března 2017 dar od svého
zřizovatele Avast Software s.r.o. vztahující se ke čtvrtému
kvartálu roku 2016 v celkové výši 25 339 tis. Kč. Darovací
smlouva byla podepsaná dne 28. února 2017.

On 1 March 2017, the Foundation received a donation from its
founder, Avast Software s.r.o., related to the fourth quarter of
2016 at a total amount of CZK 25,339 thousand. The donation
agreement was signed on 28 February 2017.
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