VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

PROČ DĚLÁME
TO, CO DĚLÁME

ÚVODNÍ
SLOVO
Rok 2021 byl pro naši organizací ve znamení
velkých programových změn. Po letech
spolupráce na portálu Darujme.cz jsme předali
naši část, tedy technický provoz a podporu
uživatelů, do rukou sesterské Nadace Via,
která tak nyní spravuje portál kompletně sama.
V programu TechSoup zase dochází k velkým
změnám v nabídce Microsoft produktů pro
neziskové organizace, které naznačují
definitivní konec starých licenčních modelů a
přechod na tzv. Software as a Service model.
A v neposlední řadě vidíme, jak covidová
pandemie výrazně ovlivňuje systém práce, a to
právě v úzké souvislosti s technologiemi.
Těmto změnám se musíme přizpůsobit i my a
naše programy, abychom i nadále efektivně
pomáhali našim neziskovým organizacím a
celé společnosti. Proto od podzimu
procházíme procesem strategického plánování
a vytyčujeme si směřování pro další roky.
Už teď víme, že to pro nás znamená větší
orientaci na poskytování služeb na míru
neziskovým organizacím nebo ještě větší důraz
na digitální a informační vzdělávání.
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Víme, že pro mnoho organizací není
jednoduché se zorientovat v neustále se
měnícím světě digitálních technologií.
Zároveň víme, že je nezbytné, aby
neziskový, nebo šířeji občanský, sektor
nezaostával v digitálním rozvoji, protože
to by mělo negativní dopad na život
každého jednoho z nás.
V této výroční zprávě se můžete podívat,
jak se nám dařilo tyto mezery
překlenovat v loňském roce a v tom
letošním se můžete na cestu k
efektivnímu a modernímu fungování
vydat s námi.
Radka Bystřická, ředitelka Sdružení VIA
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O NÁS

Sdružení VIA, z.ú., usiluje o snadnější
dostupnost technologií a jejich smysluplnější
a efektivnější využití ve společensky
prospěšných aktivitách. Zasazujeme se tak o
růst a profesionalizaci nestátních
neziskových organizací.

Předmětem činnosti ústavu je:
Veřejně prospěšná činnost přispívající k
dosahování obecného blaha, jejíž výsledky
jsou každému rovnocenně dostupné za
podmínek předem stanovených.
Poslání ústavu spočívá zejména v: rozvoji,
podpoře, vzdělávání a poskytování služeb
společensky prospěšným formálním a
neformálním skupinám v České republice;
rozvoji kultury a nástrojů dárcovství za
využití technologií; kultivaci prostředí tak,
aby využití technologií pro tyto účely bylo
snadno dostupné; spolupráci a sdílení
zkušeností na národní i mezinárodní
úrovni.

Činnost ústavu cíleně přispívá k rozvoji
občanské společnosti realizací aktivit
a projektů zaměřených na zlepšování
prostředí a podmínek pro činnost
neziskových organizací, rozvoj
filantropie a místního dárcovství,
prohloubení participace lidí na
veřejném životě a na všestrannou
profesionalizaci neziskových
organizací. Při dosahování svých cílů
se ústav v maximální možné míře opírá
o partnerské vztahy mezi veřejným,
soukromým a neziskovým sektorem.

Dejvická 9, 160 00 , Praha 6
info@sdruzenivia.cz
+420 721 360 547
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TECHSOUP

TechSoup je mezinárodní program, který od
roku 2010 rozvíjí technologické kapacity
českých neziskových organizací a veřejných
knihoven, a to zajištěním přístupu k softwaru,
hardwaru, IT službám a souvisejícímu vzdělání,
díky čemuž mohou tyto organizace efektivněji
a snadněji dosahovat svých cílů a naplňovat
svá poslání. Jsme součástí mezinárodní sítě
neziskových organizací TechSoup Global
Network, která provozuje program TechSoup v
téměř všech zemích světa. Program zajišťuje
především zprostředkování darů a
zvýhodněných nabídek softwaru, hardwaru a
služeb od předních IT společností.
Našimi partnery jsou Adobe, Airbnb, Amazon,
Asana, Autodesk, Benevity, Bitdefender, Box,
Cisco, Compuritas, DocuSign, Flixbus, Google,
Microsoft, NortonLifeLock, O&O Software,
Okta, Slack, Symantec, Tableau, TeamViewer,
Veritas, Workplace by Facebook, Zoom a
Zoner. V roce 2021 přibyl také partner Sloneek.

5901 organizací
zaregistrováno celkem
642 organizací
zaregistrováno v roce
2021
6575 licencí
poskytnuto v roce
2021
63,6 mil. Kč hodnota
licencí v roce 2021

„Na TechSoupu mně baví propojení lidí z nezisku a technologií. To, že učíme
neziskovky, jak technologie používat, jak si k nim najít vztah a jak je efektivně
využívat při práci a v každodenním životě.“
Jana Olejníková, manažeka TechSoupu

SDRUŽENÍ VIA | VÝROČNÍ ZPRÁVA

06

TECHSOUP

V letošním roce jsme uspořádali pro neziskové
organizace opět celou řadu webinářů. Týkaly
se například kancelářských programů, práce s
daty, komunikace nebo bezpečnosti. Kromě
těchto online akcí jsme uspořádali několik
miniwebinářů o programu TechSoup pro
specifické typy organizací: například florbalové
nebo sportovní organizace. Naše webináře
jsou ke zhlédnutí na YouTube.
Ale to není vše: rok 2021 byl spojen s celou
řadou dalších změn a aktivit. Hned na jeho
začátku proběhl update a redesign našeho
webu, na jaře 2021 jsme spolu s OSF
realizovali průzkum o stavu IT v českém
nezisku, spustili jsme nadstavbové služby, jako
je pomoc neziskovým organizacím s instalací
Office a nastavením Microsoftu 365, a
připracovali jsme se na změny, které budou
souviset s plánovaným koncem dárcovského
programu Microsoft v roce 2022.

12 webinářů
1289 účastníků
webinářů
81 zpracovaných
dotazníků
Nový
partner

„TechSoup je pro neziskovky unikátní možnost, jak dosáhnout na drahé
profesionální technologie. Dělá mi velkou radost, že můžu pomáhat lidem
z neziskovek řešit různá úskalí, která by jim ve využívání pokročilých
nástrojů mohla překážet.“
Silvestr Vandrovec Špaček, specialista technické podpory
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MEET AND
CODE
Cílem inciativy Meet and Code je představit
dětem a mladým lidem ve věku 8 až 24 let svět
technologií a programování. Neziskové
organizace z České republiky, které uspořádaly
programovací akci pro děti a mládež, mohly v
rámci Meet and Code získat na pořádání této
akce grant až ve výši 10 000 Kč. Také letos se
kvůli pandemické situaci Meet and Code
odehrával online a podpořené akce se konaly
od 1. 9. do 31. 10.

56 akcí získalo grant v
ČR

I přes toto omezení jsme zaznamenali rekordní
zájem o granty. Velkou novinkou bylo získání
nového partnera: internetový obchod Alza.cz.
Díky němu mohli organizátoři akcí získat
zvýhodněné vybavení nebo si roboty a
technologické hračky zapůjčit. Spolupráce s
Alza.cz bude pokračovat i v dalším ročníku.

33 podpořených
organizací v ČR

I letos jsme pro organizátory akcí uspořádali
tři webináře, jeden z nich právě s Alza.cz. V
následujícím roce budeme program dále
rozvíjet a hledat další firemní partnery.

32 142 účastníků po
celé Evropě

1461 akcí získalo grant
v Evropě

1196 účastníků v ČR

„Meet and Code je důležité proto, že ukazuje dětem i v malých městech a
vzdálených regionech, jaké možnosti mají technologie a programování a
tím pomáhá smazat rozdíly v digitálním vzděláváním mezi centrem a
periferií.“
Adéla Zicháčková, komunikační manažerka
SDRUŽENÍ VIA | VÝROČNÍ ZPRÁVA
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UM SEM UM
TAM
Um sem um tam je program, který má za cíl
podporu expertního dobrovolnictví v České
republice. Hlavním nástrojem pro tuto podporu
je portál umsemumtam.cz, na kterém mohou
neziskové organizace vytvářet výzvy s žádostí
o krátkodobou odbornou výpomoc a
dobrovolníci na tyto výzvy mohou reagovat a
nabídnout svůj volný čas a expertizu.
V roce 2021 jsme pracovali na dalším rozvoji
programu, vycházeli jsme přitom z dat z
průzkumu, který proběhl v roce 2020. V
souvislosti s tím jsme zavedli na portálu
několik novinek: například dobrovolnický
kontrakt, který má udělat domluvu mezi
neziskovou organizací a dobrovolníkem více
transparentní, nebo možnost dlouhodobé
spolupráce. V roce 2022 chceme zjistit
možnosti financování programu ze strany
firemních dárců nebo nadací.

260 výzev podáno v
roce 2021
151 spoluprací
navázáno v roce 2021
114 výzev dokončeno v
roce 2021

„Na projektu Um sem um tam je skvělé, že propojuje srdečné lidi s ochotu
pomáhat a věnovat svůj čas zdarma společně se srdcaři z neziskových
organizací. Navíc díky Um sem um tam ušetří neziskové organizace nejen stovky,
ale leckdy i tisíce korun za rok a získají řešení daného úkolu, které by pro ně
jinak bylo z časových či finančních důvodu bohužel nedostupné.“
Andrea Papoušková, administrátorka Um sem um tam
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AKADEMIE MEDIÁLNÍ
GRAMOTNOSTI

Technologie s sebou nenesou nutně jen
pozitivní pokrok, mají i svoji stinnou stránku. A
jednou z nich je nebývalé šíření dezinformací,
se kterými se často musí potýkat právě
neziskové organizace. Proto jsme ve
spolupráci s TechSoup Europe uspořádali
Akademii mediální gramotnosti, která se
věnovala právě tématům jako je informační
gramotnost, dezinformace a obrana proti nim
nebo úspěšné komunikační kampaně.

19 projektů získalo
grant

Akademie mediální gramotnosti začala již ke
konci roku 2020, v jejím prvním běhu se
odehrála řada workshopů pro pracovníky a
pracovnice z neziskového i soukromého
sektoru, knihoven nebo školství pod vedením
lektorů Boba Kartouse, Lucie Nemešové a
Anety Bednářové.

Celkově jich bylo 19 a byl mezi nimi
například podcast o mediální gramotnosti
pro nevidomé, kniha o stejném tématu pro
seniory nebo úniková hra pro žáky ZŠ. V
průběhu roku 2021 jsme vybraným
projektům poskytli ještě dodatečné
financování.

V roce 2021 pokračovala Akademie projekty,
které od organizátorů získaly na svoji realizaci
grant.

V roce 2021 jsme rovněž my hledali
grantové příležitosti pro další běh
Akademie, který bude spuštěn v roce 2022.

260 058 Kč rozděleno
jednotlivým projektům

„Pokud jako organizace říkáme, že chceme, aby technologie byly využívány pro
dobrou věc, musíme se dívat také na to, jaké umožňují negativní věci. Mezi to
patří právě šíření dezinformací a misinformací nebo informační přehlcenost.
Proto pracujeme na tom, abychom vybavili neziskovky, učitele, komunitní leadery
a další znalostmi, které jim umožní proti těmto negativním jevům bojovat.“
Radka Bystřická, ředitelka Sdružení VIA
SDRUŽENÍ VIA | VÝROČNÍ ZPRÁVA
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TECH4GOOD
MEETUP

Tech4Good MeetUp bylo online networkingové
setkání lidí, kteří se zajímají o technologie pro
dobrou věc. Bylo určeno především našim
firemním partnerům nebo neziskovým
organizacím, které také působí na poli
technologií. Cílem setkání bylo jednak
poděkovat našim partnerům, ale také vytvořit
prostor pro seznámení, sdílení a inspiraci.

57 účastníků

Akce se odehrála 23. 11. 2021 na platformě
Airmeet a zúčastnili se jí lidé například z
Google, SAP, Nadace Vodafone, Sloneeka nebo
HP. Zahájili ji naše ředitelka Radka Bystřická a
předseda správní rady jen Gregor, následovala
řeč viceprezidenta TechSoup Global Kena
Tsunody. Těžiště programu leželo v
networkingu, takže po úvodu se spolu mohli
účastníci seznámit během speednetworkingu,
mohli navštívit virtuální stánky partnerů nebo
se zúčastnit jedné z aktivit, které nachystal
tým Sdružení VIA (např. livecoding, jóga k
počítači nebo tech quizz).

13 stánků

31 firem a organizací

Akci hodnotíme jako povedenou, proto na ni v
roce 2022 navazujeme jejím druhým ročníkem
a zároveň budeme ve spolupráci s AVPO
připravovat online technologickou konferenci
pro neziskovky.

„Bez našich IT partnerů by pomoc neziskovému sektoru nebyla možná. Náš
online Tech4Good Meet Up byl prvním setkáním zástupců těchto společností
a organizací, a skvělou příležitostí k networkingu, navázání nových kontaktů
a k šíření myšlenky Tech4Good, tj. technologií pro dobrou věc. “
Jana Olejníková, manažerka programu TechSoup
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FINANCE:
ROZVAHA
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FINANCE:

VÝKAZ ZISKŮ A
ZTRÁT
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FINANCE:

VÝKAZ ZISKŮ A
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FINANCE:

VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ, DAŇ
Z PŘÍJMU, OSOBNÍ
NÁKLADY
Výsledek hospodaření za rok 2020 byl 42 tis Kč a je zaúčtován na účtu 911100 – Fond rozvoje
programů Sdružení VIA, a to na základě rozhodnutí Správní rady Sdružení VIA.
Za rok 2021 organizace vykazuje ztrátu ve výši 49 tis Kč.

Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců:

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021
3,977

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020
4,14

Z toho řídících pracovníků:

Průměrný počet řídících pracovníků v roce
2021
1

Průměrný počet řídících pracovníků v roce
2020
1

Členům statutárních orgánů v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly
jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. Členové orgánů nemají žádnou účast v
osobách, s nimiž organizace v roce 2020 uzavřela smluvní vztahy.
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FINANCE:
OSOBNÍ
NÁKLADY

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2021 v tis. Kč

2020 v tis. Kč

Osobní náklady na
Osobní náklady za členy řídících
Osobní náklady za
orgánů
zaměstnance
zaměstnance

Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění
Ostatní sociální
pojištění
Ostatní sociální
pojištění
Ostatní sociální
náklady

1 960

2 314

631

610

0

0

52

49

0

0
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Osobní náklady na
členy řídících
orgánů
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FINANCE:

PŘIJATÉ
DOTACE A DARY

Přijaté dotace a dary
Organizace v roce 2021 využila dary ve výši 760 tis Kč. Z daru Fundacja Techsoup byla
částka ve výši 560 tis Kč vyplacena v rámci grantů.
V roce 2021 byla spotřebována částka darů z předchozích let ve výši 244 tis Kč.
Nespotřebované dary jsou k rozvahovému dni vykázány na účtu 911 v celkové částce
850 tis Kč (z toho 480 tis Kč zůstatek dary 2020, 370 tis Kč zůstatek dary 2019).
Vyplacené nadační příspěvky byly ve výši 820 tis Kč. Z toho 260 tis Kč naúčtováno na
vrub účtu 546 a 560 tis Kč na vrub účtu 911.
V roce 2021 byly přijaty dary ve výši 761 tis Kč (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč):

Poskytovatel
Fundacja Techsoup
TeamViewer Germany
Asseco Solution

SDRUŽENÍ VIA | VÝROČNÍ ZPRÁVA

Částka
724
13
15

Komentář
Finanční dar
Darovaný software
Darované služby
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FINANCE:

VYPLACENÉ
PŘÍSPĚVKY A DARY
Částka
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
42 558 Kč
20 000 Kč
19 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
23 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
13 000 Kč
10 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

Organizace
Aldebaran Group for Astrophysics
Asociace TOM ČR, TOM 19197 DAKOTI
Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N
Data4You z.s.
eDELTA, z.s
eLaborka, z. s
Eva Jašková, MgA.
Evropský parlament mládeže v ČR, z.s.
Fakescape, z. s
imPerfect, z.s.
Institut kariéry a rozvoje, z. s.
Junák - český skaut, středisko Clan Hiawatha Příbram, z. s
Klub aktivních ve vzdělávání z.s.
Klub přátel ICM,z.s.
Klub Slunečnice, z.ú.
LÍPA komunitní centrum, spolek
Lumpíkov z. ú.
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s.
Mensa České republiky
Městská knihovna Polička
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Nadační
fond Broumov - město kultury
Nadační fond Eduzměna
NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA
Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí
Nadační fond, Agora 7
Nádech z.s.
nvias, z. s.
Občanské sdružení při Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64, zapsaný spolek
OpenEdu z. s.
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Marie Sedláčkové
Radioklub Kunovice, z.s.
Centrum LOCIKA, z.ú
Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno, z.s
Spolek Navis
Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
Spolek rodičů a přátel školy gymnázia Elgartova
Stará škola, z.s.
Tamtamy o.p.s.
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
TIB, z.s
Vědecká knihovna v Olomouci
Vzdělání budoucnosti, z.s.
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SPOLUPRÁCE A
PODĚKOVÁNÍ:

FIRMY A ORGANIZACE
Děkujeme všem firmám a organizacím, které nás v tomto roce podporovaly a které s
námi spolupracovali na našich projektech a programech. Bez vás by to nešlo! Patří vám
velké díky za to, že umožňujete používání technologií pro dobrou věc.

ALZA.CZ
ARTEX IS
BILLIGENCE
CODEWEEK
COMPURITAS
CENTRUM TECHNICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ PŮDA
CLOUDIGA
ČESKÁ GOOGLE USER GROUP
ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ
DIGIKOALICE
DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
ECOMAIL
FUNDACJA TECHSOUP
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GOOGLE
IMPACTHUB
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE MLADÝCH
LEARN2CODE
MICROSOFT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR
NADACE OSF
NADACE VIA
SAP
SLONEEK
TECHSOUP GLOBAL
ZONER SOFTWARE
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SPOLUPRÁCE A
PODĚKOVÁNÍ:
JEDNOTLIVCI

Děkujeme také všem lidem, kteří se podíleli na našich programech a projektech, ať už
přispěli svým časem, expertizou, konzultací, poradou nám nebo organizacím, kterým
pomáháme. Vážíme si vaší energie a nadšení!
Miroslava Aleksieva
Travis Giblen Bagby
Václav Blahout
Josef Dašek
Lucie Dlouhá
Alan Fabik
Veronika Fialová
Filip Goszler
Lucie Gregůrková
Julia Guziová
Lenka Hankovcová
Zdenek Havránek
Karel Hennhofer
Jennifer Holmes
Barbora Hořavová
Martin Chlumský
Lukáš Křovák
Klaudia Jakubičková
Ľuboš Jaroš
Adéla Ivan Jansová
Lucie Kalinová
Bob Kartouz
Radim Keseg
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Pavel König
Magdalena Kožíšková
Marián Kristeľ
Ondřej Krupa
Kryštof Lejček
Jindřich Mynarz
Petr Naske
Kamila Neradová
Lucie Nemešová
Jozef Pokrivčák
Milan Rataj
Kamilla Rejmer
Matěj Rulík
Jose Pomes
Maroš Silný
Petr Soběslavský
Hana Šandová
Lenka Šuláková
Martina Teichmannová
Jan Tomiga
Ken Tsunoda
Jan Vohryzek
Tomáš Zerzaň
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