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Takový rok nebývá každý! Přiměl nás na více frontách přemýšlet jinak. Ukázal, jak rychle mohou
probíhat změny ve veřejném dění. Připomněl, jak
spolu souvisí zdravé životní prostředí a odolnost
našich organizmů. V Evropě přinesl novou chuť
změnit naši závislost na drancování přírodních
zdrojů a zabývat se odstraněním a potlačením aktivit, které vedou ke klimatické změně.

Příprava výroční zprávy Nadace Partnerství je
pro mne vždy příležitostí ke krátkému zamyšlení
nad naší misí a dopadem aktivit nadace na komunity, nevládní neziskové organizace, naše dárce
a projektové partnery.

Ukázala se síla partnerství, postavených na sdílených hodnotách. Vážím si trvající podpory firemních partnerů a individuálních dárců. Je obrovským oceněním úsilí a směřování týmu Nadace
Partnerství. I v roce 2021 potřebujeme odvážné
partnery a pevná partnerství.

Nadace Partnerství dělá nesmírně užitečnou práci
v rozvoji péče o přírodu a životní prostředí.
Těší mě, že se mohu spolupodílet na činnosti zaměřené nikoliv na okamžitý zisk, ale na dlouhodobý
všeobecný prospěch.

Granty 2020

Naše podpora v roce

2020

2,7 milionu Kč

vyplaceno na grantech
podpořeno

57

projektů
a komunit

Předchozích 30 let působení nadace v České republice i v dalších zemích ukázalo, že dokážeme flexibilně a odvážně reagovat na změny prolínající všemi
sférami společenského života. Zdravotní krize způsobená nemocí covid-19 zasáhla celou společnost,
nebyli jsme a nemohli jsme být výjimkou. I když jsme
byli nuceni omezit - věřím, že jen dočasně - sociální
kontakty uvnitř nadace i kontakty s našimi grantees
a účastníky programů, pokračovali jsme v našem
poslání, jímž je pomoc nevládním neziskovým organizacím, podpora komunit a mezisektorové spolupráce. Podařilo se nám navázat nová partnerství,
podpořit projekty zaměřené na ozdravění naší krajiny, výsadbu stromů, posílit naši expertní pozici.
Věřím, že výsledky naší práce v roce 2020, úsilí,
které jsme věnovali programům Adapterra,
Otevřená zahrada a Občanská společnost, budou
motivovat a inspirovat další.

Naše podpora od roku

1991

441,5 milionu Kč
vyplaceno na grantech
podpořeno

3 663 projektů
a komunit

www.nadacepartnerstvi.cz/granty

podpořené projekty

Kelčany

Horní Krupá
Jindřichovice
pod Smrkem

Brniště
9
5
6
7

Praha 6

10
13
4

14

1

8

3
2

11

Výsadby stromů
Turnov
Chlum
Vysoká u Mělníka
Frýdek Místek
Šarovy
Krásensko
Nová Ves u Nového
Města na Moravě
Košice u Kutné Hory
Odry
Slavkov u Brna
Zdislava
Horní Kruty

Tlumačov
Brniště
Velké Popovice
Kelčany
Adamov
Boleboř
Choceň
Skuteč
Horní Cerekev
Luká
Velké Bílovice
Kyjov
Moravičany

Křtěnov
Jindřichovice
pod Smrkem
Praha 6
Mikulov
Středokluky
Křižanovice
Skalka
Horní Krupá
Mikulčice
Kuřim
Hranice

Zelené oázy
Plzeň
Brno-Bosonohy
Brno-Komín
Klecany
Benátky n. Jizerou
Praha Holešovice
Řitka
Třebíč
Roudnice n. Labem
Lysá n. Labem
Lanžhot
Opava
Kostelní Lhota
Petřvald

Rosteme díky vaší podpoře
Pracujeme pro lidi a přírodu už 30 let. Pomozte nám v další dekádě.
Možnosti podpory najdete na www.nadacepartnerstvi.cz/Pomahejte

Nadace Partnerství
Údolní 33
Brno, 602 00
+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz

IČ: 457 73 521
Č.ú.: 994404-0449065015/0800

Cena Josefa
Vavrouška
Hradec Králové
Brno-Nový Lískovec
Praha 1

činnost nadace
Sázíme budoucnost
Společně s obcemi, firmami, školami, spolky i zemědělci Sázíme budoucnost:
budoucnost 10 milionů stromů. Za každého Čecha a Češku jeden. Podporujeme následnou péči o stromy, změny zákonů nebo jednodušší financování
vašich výsadbových projektů. Na oslavu významných stromů jsme po
19. uspořádali anketu Strom roku.
Proč? Pro zdravou krajinu a města odolnější ke změně klimatu.
· Přes 1 milion stromů lidé zaregistrovali v naší interaktivní mapě
· 2 191 lidí podpořilo Strom roku 2020: Jabloň u Lidmanů
· 1,26 milionů lidí sledovalo benefici Zázraků přírody věnovanou stromům
· Přes 900 let má Žižkův dub, který jsme pomohli ošetřit.
· 47 226 hlasů vyneslo Chudobínské borovici
první místo v anketě Evropský strom roku.
· 68 ambasád podpořilo výsadbu památeční Aleje porozumění
· 100 lip a javorů jsme zasadili v Aleji svobody 2020 v Šatově
www.sazimebudoucnost.cz

Půda a krajina
Každý rok zmizí z českých polí v důsledku vodní eroze 21 milionů
tun ornice. To představuje finanční ztrátu 4,2 miliardy korun. Erozí
je ohrožena více než polovina polí. Na vině je špatné
hospodaření s půdou. Projekt Živá půda pomáhá zastavit její
masivní znehodnocování. Vlastníkům radíme, jak zlepšit kvalitu
jejich půdy a zhodnotit ji. Zemědělcům pomáháme hospodařit lépe
a udržitelně. Veřejnost zapojujeme do hlášení eroze.
· pro 3,2 milionu lidí, kteří vlastní zemědělskou půdu,
jsme vytvořili webového Rádce
· 14 politiků i úředníků navštívilo náš úvodní seminář Jak na
zdravou a živou krajinu
· na 11 hektarech orné půdy farnosti Rostěnice pilotně
pomáháme změnit hospodaření
www.ziva-puda.cz

Občanská společnost
V regionech hledáme, podporujeme a propojujeme mladé ambasadory
za klima i zkušené hybatele komunit. Podporujeme financemi jejich
projekty, dělíme se s nimi o know-how a nabízíme mezinárodní výměnu
zkušeností. Ty nejvýraznější osobnosti, které usilují o udržitelný
život a zdravé životní prostředí, oceňujeme Environmentální Cenou
Josefa Vavrouška.
·
·

36 nominovaných se zúčastnilo Ceny Josefa Vavrouška 2020
4 laureáti – za Dlouhodobý přínos, Výjimečný počin, Ekozásek roku

a in memoriam
· 1 program na podporu mladé občanské společnosti re-Generátor
www.re-generator.cz

Otevřená zahrada
LIFE Tree Check
Horko v centrech měst i na sídlištích bez zeleně je často k nevydržení. Proto v projektu LIFE Tree Check pomáháme evropským
městům účinně čelit dopadům klimatické změny. Hledáme řešení
pro to, aby naše města nepálila. Jak? Rozšiřováním zelené
infrastruktury – zeleně ve všech jejích podobách. Pro veřejnost
připravujeme chytrou aplikaci na rozpoznávání stromů, která vám
prozradí i jejich chladící efekt.
· 4 nová pilotní města: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň
· 48 ochlazovacích projektů v databázi z celé Evropy
www.lifetreecheck.eu

Adapterra Awards 2020
Ve druhém ročníku soutěže Adapterra Awards,
kde hledáme projekty, co ochlazují naše města
a pomáhají zadržovat vodu v krajině, jsme
ocenili 6 vítězů. V databázi nejlepších řešení,
kterou jsme rozšířili o desítky adaptačních
opatření, najde inspiraci nadšenec i odborník.
· 78 přihlášených projektů
· 21 finalistů
· 6 386 hlasujících v Ceně sympatie
· 6 vítězů
www.adapterraawards.cz

Zelené stavění
Náš pasivní dům v centru Brna pod Špilberkem je naší
výkladní skříní. Už 8. rokem nám pomáhá šetřit vodu,
energie a žít v souladu s přírodou. Máme to štěstí pracovat
v jedné z nejúspornějších kancelářských budov v Evropě.
Co umíme, změříme. Díky aplikaci Grafana poskytujeme
v reálném čase data laikům i odborníkům, aby mohli sami
projektovat a stavět budovy šetrnější k životnímu prostředí.
· až 70 % vody dokáží zadržet a vsáknout naše lehké
zelené střechy
· 19 239 kWh vyrobila ze slunce naše fotovoltaická
elektrárna. To je spotřeba 10 domácností
· 5 let fungující meteostanice zjistila, že rok 2020 byl
nejdeštivější za dobu měření
www.otevrenazahrada.cz/Zelene-staveni

Otevřená zahrada je oázou klidu uprostřed Brna. Tisíce návštěvníků v ní nalezlo útočiště v zeleni, příjemný úkryt před letním horkem
i shonem velkoměsta. V roce 2020 nás výrazně ovlivnila pandemie,
kdy jsme ze dne na den měnili formáty vzdělávacích akcí, přesouvali
či rušili termíny pronájmů, pohybovali se na hranici možného. Část
akcí jsme přesunuli do on-line prostředí.
· 1100 dětí jsme uvítali na environmentálních
vzdělávacích programech
· 13 workshopů, jako bylinkové dílny nebo včelařské kurzy, jsme
uspořádali pro veřejnost
· 34 Rad ze zahrady jsme připravili v naší nové on-line poradně
www.otevrenazahrada.cz

Hospodaření Nadace Partnerství

obrat Nadace Partnerství

zapsané nadační jmění

29,75 milionu Kč

171,4 milionu Kč

Aktiva

Pasiva

V tis. Kč

1. 1. 2020

Dlouhodobý majetek

150 935

Krátkodobý majetek
Aktiva celkem

31. 12. 2020

V tis. Kč

1. 1. 2020

31. 12. 2020

149 428

Vlastní zdroje

173 766

176 781

26 903

34 483

Cizí zdroje

4 072

7 130

177 838

183 911

Pasiva celkem

177 838

183 911

Stáhněte si kompletní výsledky hospodaření
včetně zprávy autorizovaného auditora

Děkujeme všem našim dárcům a partnerům

Naši nejvýznamnější dárci a sponzoři (nad 25 tis. Kč)

2021:
Děkujeme Dušanu Šenkyplovi, Jiřímu Franckovi, Liboru Winklerovi, Barboře Petrové, Kateřině Janků,
Pavlovi Vavrouškovi, Radku Urbanovi, Karlu Schwarzenbergovi, Zdeňku Vávrovi
a dalším podporovatelům a partnerům

