Nadace RSJ
Pomáháme myslet jinak

Vytváříme dobré podmínky pro růst
vyrovnaných přemýšlivých dětí
v České republice.
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Rozvoj osobnosti
Víme, že všechny děti nemohou být stejné. Proto se snažíme najít jejich silné
stránky, jejich talent dále rozvíjet – a děti tak doslova nechat rozkvést.

Kdo jsme
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V Nadaci RSJ pomáháme myslet jinak.
Soustředíme se na zdravý biopsychosociální
vývoj dětí se zvláštním ohledem na přemýšlivé
děti a na rozvoj akademické excelence mladých
lidí v oborech, jako je matematika, informatika
nebo ekonomie.
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Osvěta

Edukace

Podpora

Řešení

Pomáháme šířit osvětu
věnovanou péči o duševní
zdraví dětí a mládeže.

Podporujeme vzdělávání
odborníků i veřejnosti,
tvorbu edukačních
materiálů a aktivity, které
propojují různorodá témata
a usnadňují šíření nových
poznatků a zkušeností.

Poskytujeme finanční,
mentoringovou i mediální
podporu dlouhodobým
projektům s širším
společenským dopadem.

Hledáme smysluplná
a inovativní řešení, která
lze uplatnit v praxi.
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Historie nadace

Nadace RSJ v číslech

Nadace RSJ vznikla na podzim roku 2014. Založilo ji 10 akcionářů
skupiny RSJ, kteří chtějí rozvíjet filantropii v Česku a vrací
do společnosti část svého majetku a know-how.

V letech 2015–2020 podpořila Nadace RSJ vybrané projekty částkou více než 93 milionů korun.

Příspěvky Nadace RSJ:

V roce 2020 jsme podpořili projekty v těchto oblastech:

Michal Šaňák
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Jakub Petrásek

11 035 732 Kč

16 480 420 Kč

16 480 420 Kč

11 035 732 Kč

Bronislav Kandrík

14 703 438 Kč

Tomáš Janeček

14 703 438 Kč

Karel Janeček

16 598 738 Kč

Martin Ducháček
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19 761 615 Kč

Václav Dejčmar

19 761 615 Kč

Petr Altman

9 572 754 Kč
9 572 754 Kč

V letech 2015–2017 jsme podporovali soubor
navzájem se doplňujících projektů zaměřujících
se na společenské problémy, jako je zlepšení
stravovacích návyků a pohybových dovedností
dětí a mládeže či změna nezodpovědného přístupu
spotřebitelů k potravinám.

Od roku 2016 usilujeme o společenskou změnu
ve vzdělávání a v oblasti zdravého vývoje dětí
a mládeže. Naším novým tématem se stala
biopsychosociální péče o děti se zaměřením na
nadané, přemýšlivé děti. Oblasti naší podpory
od té doby dělíme do tří pilířů: dětství, poznání
a pomáhání.

Zakladatelé Nadace RSJ

16 598 738 Kč

Nadace se v začátcích zaměřovala na několik
oblastí: věda, výzkum a vzdělávání (akademická
excelence), rozvoj zaměstnanecké dobročinnosti
a zdravý životní styl.

Společně se nám podařilo rozhýbat skvělé projekty,
které se úspěšně prosadily a staly se postupně
soběstačnými.

2015
2017
2019
2015
2017
2019

Naši zakladatelé věří, že je povinností nás všech
kultivovat společnost, vzdělávat mladé a podporovat
je v růstu, aby jednou tento úkol od nás mohli
převzít i oni sami.

Poznání

52 52
82 82
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Dětství
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Podpora kreativity
Věříme ve vzdělávání založené na podpoře dětské představivosti a fantazie.
Vytváříme motivující prostředí, kde má každé dítě svůj prostor.

O co usilujeme
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Chceme, aby přemýšlivé děti vyrůstaly
v inspirativním prostředí a mohly naplno rozvíjet
svou osobnost, intelekt, nadání. Chceme, aby se
všechny děti měly dobře. Proto podporujeme zdravý
biopsychosociální vývoj dětí, usilujeme o systémové
změny ve školství a rozvíjíme filantropii.

Jak pracujeme

Usilujeme o to, aby podporované
organizace měly v Nadaci RSJ
oporu a mohly se soustředit
na vlastní poslání.

 Partnerství
—
	K podporované neziskové organizaci
přistupujeme jako k rovnocennému partnerovi.

Ve spolupráci s nimi proto
ctíme následující principy:

 Vzdělávání a mentoring
—
	Nejde jen o finanční podporu, záleží nám na
dlouhodobém, efektivním a úspěšném fungování
podpořené organizace. Ruku v ruce jde proto
i rozvoj dovedností a mentoring.

— Individuální přístup
Každý partner je pro nás výjimečný a jedinečný.

 Kreativní myšlení
—
	Věříme, že v rozmanitosti je krása. Různorodost
nás obohacuje, a proto dáváme prostor kreativitě
v myšlení a nabourávání stereotypů.

Naše hodnoty

Zodpovědnost

Naše principy

Svoboda

Důvěra

Moudrost

—	Samostatnost, zodpovědnost, důvěra
	Má-li být náš vztah plnohodnotný a dialog
s podporovanými organizacemi produktivní,
musíme si vzájemně důvěřovat, respektovat se
a být otevření.
 Udržitelnost
—
	Jde nám o dlouhodobý efekt, proto hledáme
cestu k udržitelnosti a životaschopnosti
našich partnerů.

Organizace podporujeme zpravidla pět let, aby byly
schopny postavit se na vlastní nohy. Záleží nám na
jejich samostatnosti, rozvoji a postupné finanční
soběstačnosti. Víme, že stát na vlastních nohách
není lehké.
U klíčových a strategických partnerů zaměřených
na systémovou a společenskou změnu můžeme naši
podporu prodloužit až na deset let. Chápeme, že měnit
společnost a zajetá pravidla nelze ze dne na den.

Žádost o podporu
V Nadaci RSJ hledáme organizace a jejich projekty,
které se zaměřují na přemýšlivé děti, prevenci a péči
o zdravý biopsychosociální vývoj dětí a mládeže.
Organizace mohou vzdělávat, ukazovat nové či
osvědčené přístupy a nabízet další možnosti pro
rozvoj této oblasti.
Projekty by měly být inspirativní a otevřené novým
úhlům pohledu, působit celorepublikově nebo být
přenositelné mezi regiony.
Preferujeme dlouhodobou spolupráci, nikoli
jednorázové akce.
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Schvalování podpory

Příjem žádosti

Osobní schůzka

Schvalování

1. týden

3.–6. týden

9.–11. týden

1

2

3

4

Konzultace
s žadateli

Konzultace
s poradní skupinou

1.– 4. týden

6.– 9. týden

5

6
Rozhodnutí
12. týden

15
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Odlišně neznamená špatně
Naším cílem je systémová změna. Chceme pomoci vybočit ze zajetých kolejí,
bořit stereotypy a přinášet do prostředí českého školství nový pohled na věc.

Co děláme
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Prioritami Nadace RSJ jsou vzdělávání, zdravý
biopsychosociální vývoj dětí se zvláštním zaměřením
na přemýšlivé děti, věda a akademická excelence.

Přemýšlivé děti
Přemýšlivé děti myslí jinak –
nepřetržitě. Na první pohled je
možná nepoznáte. Mohou být
v něčem pozadu nebo svým
chováním či hendikepem
překryjí svůj potenciál.
Jsou nápadité. Mohou být nepříjemně logické
a tvrdohlavé, velmi kritické a sebekritické,
přecitlivělé. Některé tvoří složité, výstižné
větné konstrukce, jiné mluví málo z obavy,
aby se nevyjádřily špatně.
Brzy se zajímají o písmena, čísla, vesmír,
společenské uspořádání, elektřinu či smysl života.

Chtějí přijít na kloub běžným věcem do posledního
detailu. Mají výbornou paměť, rády experimentují
a uvažují abstraktně. Mají totiž vysoce rozvinuté
rozumové schopnosti a představivost.
Často ale bývají až příliš dychtivé po nových
informacích. Zaujatě kladou bez ustání zvídavé
dotazy. Jejich hry mohou být komplikované,
až nepochopitelné. Jejich perfekcionismus může
vést k velkému vnitřnímu tlaku a hraničit
až s nepřizpůsobivostí. Často zažívají vysokou
míru stresu nebo se jim nedaří najít si kamarády
a spolupracovat s učiteli. Stává se, že jim nerozumí
ani vlastní rodiče. Přemýšlivé děti mohou své
vrozené schopnosti potlačovat. Popírají samy sebe,
jsou frustrované a unikají do sociální izolace.

Usilujeme o to, aby přemýšlivé děti vyrůstaly
v prostředí, které jim dává prostor, pochopení,
oporu a inspiraci v jejich celkovém osobnostním,
intelektuálním i kulturním rozvoji. Chceme, aby se
tyto děti uměly vyrovnávat s problémy a aby v krizi
mohly vyhledat a najít pomoc.

spolupráci s učiteli usiluje o přesah do škol, odkud
malí badatelé pocházejí. Účastníci se mezi své
spolužáky vrací a jsou podporováni v tom, aby jim
své nové poznatky předávali. Díky tomu nejsou
vytrženi ze svého přirozeného kolektivu.

Sledujeme nejnovější vědecké výzkumy a praxi
v zahraničí i u nás. Propojujeme a podporujeme
odborníky, iniciativy a organizace. Společně
se učíme a chceme, aby došlo ke společenské
změně. Věříme totiž, že psychosociální wellbeing
přemýšlivých dětí i jejich okolí je hodnota, která je
důležitá pro celou naši společnost.

Mensa ČR

Centrum pro talentovanou mládež

Nadační fond Qiido

Cílem CTM je podporovat talentované, motivované
a cílevědomé žáky a studenty středních škol
k rozvoji jejich potenciálu s respektem k jejich
vlastnímu učebnímu tempu a chuti vzdělávat
se v oboru, který je baví, se systematickým
zaměřením na zlepšování v anglickém jazyce.

Účelem Nadačního fondu Qiido je podporovat
rozvoj intelektového potenciálu a sociálně-emoční
inteligence a naplňovat specifické vzdělávací
potřeby mimořádně rozumově nadaných dětí
v minimálně jedné oblasti intelektu ve věku 5–8 let.

Dítě badatel
Program Badatelská akademie se zaměřuje
na nepochopené a z kolektivu vyloučené přemýšlivé
děti, které mohou v rámci akademie za podpory
odborníků zkoumat a objevovat svět. Program ve

Posláním Mensy ČR je zkoumat a rozvíjet lidskou
inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum
vlastností, znaků a využití inteligence a vytvářet
stimulující intelektuální a společenské prostředí
pro své členy.

Techmania Science Center
Projekt organizace Techmania Science Center pro
nadané a přemýšlivé pomáhá žákům základních
a středních škol získat zázemí, podporu a vedení
odborného lektora zejména v přírodních vědách
a technických oborech.

—	Dana Hádková, Dítě badatel:
„Je pro nás nesmírně motivující dostávat zasvěcené
otázky, které vedou k vychytání nejistých míst.
A jakkoli bychom neradi znevážili finanční
podporu od Nadace RSJ, která nám dává možnost
ověřit a následně rozšířit myšlenku Badatelské
akademie, teprve v kontextu s možnostmi
konzultací, rozpočtového vedení, přesně mířených
otázek a lidského zájmu tento formát nabývá síly,
která nám dává odvahu hledat řešení i tam,
kde bychom sami už patrně rezignovali.“

—	Dana Havlová, Mensa kempy:
„Na spolupráci s Nadací RSJ oceňuji vstřícné
jednání a propojení s dalšími organizacemi
a lidmi, kterým neleží na srdci jen výkon,
ale hlavně pocity nadaných dětí. Díky podpoře
nadace se nám v letošním roce podařilo více
než dvěma stům nadaných dětí dát možnost
svoje pocity a případné strasti konzultovat
s odborníkem, psychologem, psychoterapeutem.“
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Zdravý biopsychosociální
vývoj dětí a mládeže
Věříme, že zdravý tělesný,
psychický i sociální vývoj dětí
a mládeže je předpokladem
pro jejich spokojený a úspěšný
život. Proto podporujeme
projekty zaměřené na jejich
biopsychosociální vývoj.

Pomáháme šířit osvětu věnovanou péči o duševní
zdraví dětí a mládeže. Podporujeme vzdělávání
odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních
materiálů, stejně jako aktivity propojující různorodá
témata a usnadňující šíření nových poznatků
a zkušeností. Hledáme komplexní řešení, která lze
uplatnit v praxi.
Podílíme se na projektu, který doplňuje základní
školní vzdělávání o kvalitní psychosociální
výchovu. Myslíme si, že děti a mládež mají umět
pečovat o své duševní zdraví. Spolupracujeme
na tvorbě programu pro výuku psychosociálních
dovedností, prevenci duševních onemocnění

Česká psychiatrická společnost

Linka bezpečí

Nadace sportující mládeže

Podporou České psychiatrické společnosti chceme
přispět ke kvalitní péči o duševní zdraví dětí a dospívajících, zvýšení její dostupnosti a vzdělávání
odborníků a veřejnosti v oblasti duševního zdraví.

Telefonní krizová intervence pro děti,
mládež a studující funguje již 25 let zdarma
a po celé republice. Podporou Linky bezpečí
umožňujeme většímu počtu dětí najít pomoc
i v nových oblastech, jako je např. kyberšikana,
sebepoškozování apod.

S Nadací sportující mládeže spolupracujeme
na zvýšení zájmu dětí a jejich rodičů o pohyb
a sport. Na mapování pohybových dovedností
předškoláků navazují na rodiče zaměřené aktivity,
které se věnují sportu, pohybové gramotnosti
a aktivnímu životnímu stylu.

Lokomoce

Národní ústav duševního zdraví

Lokomoce usiluje o zlepšení pohybové úrovně
naší populace již od nejmenšího dětského věku.
Zaměřuje se na správný psychomotorický vývoj,
kondici, posílení imunity, stejně jako na zlepšování
sociálních vztahů.

Cílem projektu „Všech pět pohromadě“ je doplnit
do vzdělávacích osnov základních škol výuku
psychosociálních dovedností, psychohygienu pro
děti a mládež a prevenci duševních onemocnění.

Dětské krizové centrum
V Dětském krizovém centru podporujeme
okamžitou krizovou pomoc pro ohrožené děti,
chatovací službu a osvětové aktivity, aby děti
a mladí lidé věděli, na koho se mohou v krizi obrátit.

a šíření praktik psychohygieny pro děti a mládež
v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.

E-clinic – Zipyho a Jablíkovi
kamarádi

Díky naší podpoře se daří informovat veřejnost
o duševním zdraví a zbavovat duševní onemocnění
společenského stigmatu. Přispíváme ke vzdělávání
žáků, studentů a učitelů v oblasti péče o duševní
zdraví a prevence. Zároveň se angažujeme v podpoře
krizové intervence, potlačování šikany a posilování
správného psychomotorického vývoje dětí.

Projekt Zipyho a Jablíkovi kamarádi se zaměřuje
na rozvoj duševního zdraví dětí ve školním a předškolním věku. U dětí rozvíjí sociální dovednosti
a učí je, jak se vyrovnávat s tíživými problémy. Posiluje tak jejich současné i budoucí duševní zdraví
a vytváří základnu pro prevenci vzniku a rozvoje
rizikového chování a duševních poruch.

—	Petr Winkler, Národní ústav duševního zdraví:
„Na spolupráci s Nadací RSJ nejvíce oceňuji
kombinaci flexibility, vstřícnosti, lidskosti,
profesionality a odhodlanosti podporovat
vybraný projekt až do jeho úspěšného završení.
Tento přístup nám pomohl dovést náš projekt
na požadovanou úroveň.“

Nevypusť duši
Posláním spolku je informovat veřejnost
o duševním zdraví, zbavovat duševní onemocnění
společenského stigmatu a přispívat ke vzdělávání
dětí, mládeže a učitelů v oblasti péče a prevence.

—	Marie Salomonová, Nevypusť duši:
„Při spolupráci s nadací cítíme plnou důvěru,
nemusíme se bát velkých myšlenek a víme,
že můžeme realizovat náš projekt naplno a ve
velmi vysoké kvalitě. Celý tým v nás věřil už na
začátku a pustil se s námi do projektu, po kterém
tehdy nebyla taková společenská poptávka.“
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Systémová změna
ve vzdělávání
Naším přáním je vytvořit
v českých školách prostředí,
v němž se děti budou cítit dobře
a kde budou rozvíjet svůj potenciál.
Zvláštní pozornost vždy věnujeme
skupině přemýšlivých dětí se
specifickými vzdělávacími
a výchovnými potřebami, které je
třeba adekvátně naplňovat, aby se
mohly zdravě a spokojeně vyvíjet.

Otevřeno

Snažíme se vytvářet motivační zázemí již
od nižšího stupně základních škol. Věříme, že žáci
a studenti mohou plně rozvinout své schopnosti
jen v podnětném prostředí odpovídajícím jejich
vzdělávacím potřebám a současným trendům.

Učitelé potřebují hlubší a praktičtější přípravu
směřující k rozvoji jejich pedagogických
kompetencí, od nastavování cílů výuky,
až po efektivní komunikaci s rodiči. Hlavním
posláním organizace je proto urychlení inovací
na pedagogických fakultách.

Naši pozornost a uznání si rozhodně zaslouží
i pedagogové a další pečující dospělí ve školství.
Právě oni mají na zdravý psychosociální růst dětí
nezanedbatelný vliv.

Stálá konference asociací
ve vzdělávání (SKAV)

Jsme rádi, že námi podporované organizace
jim věnují významnou část aktivit. Vybíráme
si a podporujeme dlouhodobé projekty s širším
společenským dopadem a s komplexním přístupem
k danému tématu.

EDUin
Posláním EDUinu je podněcovat veřejnou diskusi
o vzdělávání s důrazem na potřeby měnícího se světa.
Online magazín EDUzín podporuje komunikaci škol
s rodiči a snaží se nabízet inspiraci a příklady dobré
praxe z terénu. Naše spolupráce se zaměřuje na popularizaci témat nejen kolem přemýšlivých dětí.

Cílem projektu „Wellbeing ve vzdělávání“, na kterém
se SKAVem spolupracujeme, je přispět k systémové
podpoře wellbeingu dětí v českém školství, a tím
ke zlepšování vzdělávacích výsledků a snižování
rozdílů ve vzdělávání.

Eduzměna
Eduzměna usiluje o modernizaci českého školství.
Jejím cílem je vytvořit funkční a udržitelný model
rozvoje vzdělávání, který zlepší vzdělávací výsledky
žáků a sníží rozdíly mezi školami.

Učitel naživo
Učitel naživo usiluje o modernizaci českého
vzdělávání, aby se všechny děti mohly učit naplno
a s radostí. Proto zavádí do praxe programy pro
učitele a ředitele škol, v jejichž centru je dítě, jeho
učení a rozvoj.

—	Tomáš Čakloš, Otevřeno:
„V rámci spolupráce s Nadací RSJ se
můžeme propojit s dalšími podporovanými
organizacemi, vyměňovat si vzájemně
zkušenosti a obohatit naši práci o další
perspektivy. Jednou z nich je téma wellbeingu
u dětí i učitelů, jemuž se nadace věnuje a které
představuje pro český vzdělávací systém
významnou výzvu.“

—	Zdeněk Slejška, Eduzměna:
„Náš přístup k systémové změně ve školství je
na české podmínky neobvyklý – cestu hledáme
společně s učiteli, řediteli, zřizovateli, rodiči
i dětmi, vtahujeme je do ní a necháváme je,
aby se na ní podíleli.“

—	Jan Straka, Učitel naživo:
„Oceňujeme, že lidé z Nadace RSJ dokáží
přemýšlet v horizontu mnoha let dopředu
a díky tomu podporovat organizace s ambiciózním posláním. Ve vzdělávání mají totiž věci
obrovskou setrvačnost a výsledky se často
dostavují s velkým zpožděním. Proto je pro
nás dlouhodobý výhled zásadní.“
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Akademická excelence

Podporované soutěže

Pomáháme vzdělávacím
institucím a dalším organizacím
zaměřeným na matematiku,
informatiku, logiku a ekonomii.
Navazujeme při tom na dlouhodobou spolupráci společnosti RSJ
s Matematicko-fyzikální fakultou
Univerzity Karlovy.

Kromě univerzit, workshopů
a konferencí v akademické sféře
podporujeme řadu soutěží, které
pomáhají rozvíjet logické myšlení
a připravují žáky základních
a středních škol na jejich
budoucí studia.

Logická olympiáda (Mensa)

Matematický klokan

Logická olympiáda, pořádaná Mensou ČR, je
soutěž založená na logických úlohách, jejichž
řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.
Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Cílem soutěže je odhalit nadání u dětí
a mládeže a nabídnout jim alternativní způsob
trávení volného času, který jejich nadání rozvíjí.

Cílem Matematického klokana je vtipnou formulací
zajímavých úloh popularizovat matematiku
mezi žáky, rodiči i prarodiči. Soutěž také slouží
k vyhledávání matematických talentů a rozvoji
klíčových kompetencí žáků a jejich uplatnění
v dalším studiu a v práci.

Bobřík informatiky

Matematická olympiáda

Online soutěž Bobřík informatiky popularizuje
informatiku na základních a středních školách.
Účastníci se musí poprat s otázkami z oblasti
informatického myšlení, porozumění informacím,
řešení logických problémů a digitální gramotnosti.

Matematická olympiáda má v České republice
tradici trvající 65 let. Nadace RSJ pomáhá při
přípravě soutěžících na celostátní a mezinárodní
kolo. Podporuje lektory, přednášející i nezbytná
přípravná soustředění a pokrývá náklady
soutěžících na účasti v jednotlivých kolech.

Pro talentované, pracovité a motivované děti
a mladé lidi je nutné vytvářet zázemí odpovídající
jejich vzdělávacím potřebám a současným
trendům. Jejich píle a snaha musí být oceňována
a podporována. Vzdělanost v nejširším slova
smyslu je klíčem ke smysluplné budoucnosti.

Podporujeme:

—	prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DrSc.,
proděkan pro matematickou sekci MFF UK:
„Propojení s Nadací RSJ pro naši fakultu
představuje jistý druh prestiže. Nadace RSJ patří
mezi jednu z mála soukromých nadací, které
podporují též základní výzkum ve vědě. Současně
pravidelné schůzky se zástupci nadace nám
dávají zajímavou zpětnou vazbu při pohledu
zvenčí na naši činnost.“

Cerge-EI
Naším cílem je zvyšovat prestiž vědy a její společenský význam. Přispíváme ke spolupráci vzdělávacích
a vědeckých pracovišť s podnikatelskou sférou.
Chceme posouvat hranice lidského poznání.
V roce 2018 jsme naši mnohaletou spolupráci
s Matematicko-fyzikální fakultou UK stvrdili
přijetím Deklarace o spolupráci.

Jednota českých matematiků a fyziků
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Matematický ústav AV ČR
Student Cyber Games

—	doc. Miroslav Rozložník, Matematický ústav AV ČR:
„Mezinárodní konference a semináře, které
Matematický ústav AV ČR organizuje nebo
spoluorganizuje, jsou zejména pravidelné akce
s roční nebo dvouletou frekvencí. Považuji proto
za důležité, že je podpora našich akcí ze strany
RSJ dlouhodobá.“

Evropská matematická
olympiáda pro dívky
Dívky tvoří jen 10 % z celkového počtu účastníků
mezinárodní matematické olympiády. Proto
podporujeme účast těch českých na Evropské
matematické olympiádě pro dívky, které se účastní
nejlepší dívčí týmy z celého světa.

Tato mezinárodně koordinovaná soutěž se v ČR
koná od roku 1995. Pořádá ji Jednota českých
matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou
matematiky Pedagogické fakulty a Katedrou algebry
a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.

pIšQworky
Soutěž pIšQworky je jedním z projektů spolku
Student Cyber Games, který již od roku 2003
propojuje školu se zábavou pomocí studentských
soutěží. Hlavním cílem projektu pIšQworky je
vzbudit v mladých lidech zdravé sebevědomí
a podpořit jejich soutěživost, logické uvažování
a trpělivost.
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Zaměstnanecká dobročinnost
Důležitou součástí firemní kultury
skupiny RSJ je zaměstnanecká
dobročinnost a rozvoj filantropie.

2 433 384 Kč

Fond ohrožených dětí

Nadace Leontinka

Smiling Crocodile

Z naší finanční podpory jsou hrazeny náklady
spojené s provozem Klokánků – náhradních domovů
pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc. Systém je
nastaven tak, aby se co nejvíce přiblížil rodinné péči.
V samostatných bytech zajišťují přechodnou péči
o 3–4 svěřené děti profesionální tety, které se střídají
vždy po jednom týdnu. Fond ohrožených dětí
pomáhá dětem v celé České republice.

Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům
se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit
těmto dětem zapojit se do společnosti, získat
vzdělání a zúčastnit se společenských, sportovních
i volnočasových aktivit.

Mateřská a základní škola Smiling Crocodile
pomáhá dětem s těžkým kombinovaným
postižením překonat nepřízeň osudu a osvojit
si potřebné základní dovednosti. To vše výrazně
zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin
a pečovatelů.

Helppes – Centrum výcviku psů
pro postižené
Posláním Centra výcviku psů pro postižené
je integrace osob se zdravotním postižením
do společnosti, jejich návrat do aktivního života,
zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu
a získání větší míry soběstačnosti. K tomu pomáhají
speciálně vycvičení asistenční psi. Jejich výcvik
podporujeme z naší zaměstnanecké sbírky
a každoročně předáváme 2–3 asistenční psy.

2020

2019

2 254 032 Kč
2018
2019

2 004 020 Kč
2017
2019

Zaměstnanecká dobročinnost:

2016
2017
2019

1 978 120 Kč

2 901 548 Kč

Firemní dobročinnost je léta zakořeněná v DNA
firmy a chuť darovat část výdělku těm, kteří
potřebují pomoc, u našich spolupracovníků
z RSJ každoročně roste.

3 291 861 Kč

Zaměstnanci pravidelně věnují své finanční
prostředky několika neziskovým dobročinným
organizacím, které si sami vybrali v demokratickém
hlasování. Ke každé darované koruně přidává
společnost RSJ další tři koruny.

2015
2017
2019
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Nadace Národ dětem
Národ dětem zkvalitňuje péči o dětské pacienty
hospitalizované na Klinice dětské hematologie
a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, a to
jak nákupem zdravotnické techniky a léků, tak
i financováním výzkumu léčby onkologických
onemocnění či zlepšením prostředí, ve kterém léčba
dětských pacientů probíhá.

Parent Project

—	Jindra Landová, Parent Project:
„Díky propojení s Nadací RSJ můžeme poskytovat
odborné poradenství rodinám, ve kterých žijí
lidé se svalovou dystrofií. Ty rodiny potřebují
podporu, potřebují odborníky, kteří se orientují
v problematice tohoto progresivního onemocnění.
Díky štědrosti zaměstnanců můžeme rodinám
nabídnout konzultace, ale také neustále rozšiřovat
a vylepšovat nabízené služby.“

Organizace založená rodiči dětí, které se narodily
se svalovou dystrofií Duchenne/Becker, sdružuje
pacienty, rodiče a jejich rodinné příslušníky, ale také
odborníky, kteří se věnují léčbě a výzkumu. Jejím
posláním je prosazovat zájmy pacientů, vytvářet
podmínky pro kvalitnější život, zajišťovat komplexní
péči a podporovat dostupnost účinné léčby.

—	Dagmar Herrmannová, Smiling Crocodile:
„Máme možnost dlouhodobě poskytovat
vzdělávání, terapie a integrační program dětem
s tak závažným postižením, že by bez našeho
zařízení musely zůstat doma odkázané
na domácí formu vzdělávání.“
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↑
Opora pro další růst a vývoj
Podpora a vědomí, že ve vás někdo věří, jsou klíčové pro jakýkoli další rozvoj. I my se proto
opíráme o záštitu těch nejlepších z oboru – abychom následně mohli být oporou pro další.

Lidé v nadaci
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Správní rada

Dozorčí rada

Anton Tyutin

Libor Winkler

Romana Hynešová

Bronislav Kandrík

Jakub Petrásek

Martin Ducháček

předseda správní rady

místopředseda správní rady

členka správní rady

předseda dozorčí rady

místopředseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

„ Od začátku jsme chtěli podpořit excelentnost
ve společnosti. Postupně jsme šli cestou
organického doplnění. Našli jsme komplexnější
přístup k věcem. A zároveň se začalo víc a víc
rýsovat poznání, že rozvoj talentu musí být
vyvážený, že je potřeba cílit na celou osobnost
nadaného dítěte, podpořit jeho biopsychosociální vývoj.“

„ Přestože akcionáři RSJ mají své vlastní
filantropické aktivity, rozhodli jsme se v roce
2014 založit vlastní firemní nadaci. Dnes
podporujeme zhruba 30 projektů, do nichž
ročně vkládáme kolem 18 milionů korun.
Mnohé z těchto organizací se osamostatnily
a dnes kráčí svou vlastní cestou. Osobně mě
nejvíce těší, že se do činnosti nadace zapojili
zaměstnanci RSJ.“

„ K pomoci potřebným mě motivuje svět okolo
nás a řada příběhů, které denně vidím nebo
slyším. Tyto příběhy je naštěstí někdy možné
změnit. A někdy stačí udělat málo. Ale žádná
změna nepřijde sama, musíme o ni usilovat
společně. Osobně věřím v pomáhání a také
věřím, že možná někomu pomůžeme a ten
jednou pomůže někomu dalšímu.“

„Vzdělávání v Česku jsme zanedbali. Máme
velký dluh v mnoha směrech. Co děláme pro
to, aby se děti učily samostatně uvažovat
a kreativně řešit problémy? V nadaci
se snažíme situaci rozhýbat. Hledáme
a podporujeme projekty, které usilují
o smysluplné změny a zároveň dbají
na dlouhodobý efekt.“

„Kvalitní vzdělání a schopnost kritického
myšlení je hlavním pilířem fungování
RSJ. Skupina RSJ dlouhodobě podporuje
vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost
například na Matematicko-fyzikální fakultě,
kde jsem já, ještě jako student, obdržel od RSJ
ocenění za diplomovou práci. Ocenění od
RSJ mne motivovalo a pomohlo mi v dalším
rozhodování a směrování.“

„Jsem hrdý na to, kam se Nadace RSJ za dobu
své existence dostala a jakým tématům se
věnuje, protože jsou opravdu důležitá pro
společnost a souzní s podstatou skupiny RSJ.
Kombinací podnikání a filantropie se dají
totiž dosáhnout velké změny. Největší radost
mám z toho, jak se v RSJ povedlo nastartovat
zaměstnaneckou dobročinnost, která každým
rokem narůstá.“
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Tým nadace

Kolegium Nadace RSJ
Pracujeme na společenské změně,
ale víme, že to nedokážeme sami.
Proto se opíráme o expertízu
a záštitu spřízněných odborníků.

Lenka Eckertová

Lucia Brinzanik

Hana Křepelková

ředitelka

manažerka komunikace

projektová manažerka

Mgr. Daniela Alexová
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. František Berka
Nadace sportující mládeže

Ing. Tomáš Blumenstein
Mensa ČR

Mensa ČR

Mgr. Irena Hošková

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Edukouč

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Ing. Miriam Janyšková, MBA

PaedDr. Jiří Rozehnal

Nadační fond Qiido

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Martina Kaděrová

Marie Salomonová, MSc.

EDUin

Nevypusť duši

doc. MgA. Petr Koliha

Mgr. Simona Šedá

Česká televize – Déčko

Národní pedagogický institut ČR

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Ing. Kamila Dvořáková, M.A., Ph.D.

MUDr. František Koukolík, Dr.Sc., FCMA

Nadační fond Qiido

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
a Fyzikální ústav Akademie věd ČR

projektová manažerka

Ing. Zuzana Poláková, ACCA

American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies

doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Wolters Kluwer ČR

projektová manažerka

Martin Herman, M.A.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
a Gymnázium Duhovka

Mgr. Naďa Eretová

Petra Šlapánková

Academic School, Mateřská škola a základní škola

Mgr. et Mgr. Martin Konečný

Vývojová psycholožka

Adéla Salačová

PhDr. Věra Olšáková

Mensa ČR

Centrum pro talentovanou mládež

Ing. Jeanne Bočková, MBA

„Při nadační práci investujeme do lidí.
Motivujeme ke vzájemnému učení, spolupráci
a respektu. Záleží nám na dobrých vztazích,
a proto podporujeme otevřenost v komunikaci,
avšak vždy s citem. V důvěryhodném, informovaném prostředí funguje vše lépe: čím méně
zmatků a administrativy, tím více času zůstane
na užitečnou práci ve prospěch dětí, učitelů,
a zranitelných skupin.“

Mgr. Dana Havlová

MUDr. Michal Goetz, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika 2. lékařské fakulty UK
a Fakultní nemocnice Motol

doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Thomayerova nemocnice

Mgr. Markéta Kůtková
Speciální pedagožka

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Monika Mrázová
Česká televize – Déčko

Mgr. Petr Naske
Jednota školských informatiků

Mgr. Andrea Štefáčková
Ing. Kateřina Venclová
Nezávislá lektorka ve vzdělávání

Mgr. Vlastimil Volák
Techmania Science Center, ČASC

PhDr. Eva Vondráková
Společnost pro talent a nadání

PhDr. Petr Winkler
Národní ústav duševního zdraví
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Kontakt
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Sídlo
Na Florenci 2116/15
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Kancelář
Klimentská 1246/1
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+420 242 451 061
foundation@rsj.com
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