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5. Naši partneři

Spojením zkušeností, know-how a finančních 
prostředků čtyř velkých soukromých nadací vznikl 
v České republice naprosto ojedinělý filantropický 
počin, kdy se jednotlivé subjekty dokázaly domluvit 
a vytvořit společný nadační fond za účelem 
významné podpory vzdělávacího systému. Tyto 
zakládající nadace vložily do rozjezdu Nadačního 
fondu Eduzměna prvních 20 milionů korun               
a předpokládají, že v letech 2020–2024 pokryjí 
více než 50 % z 200milionového rozpočtu pilotního 
projektu Eduzměny. 

Věříme, že povýšením společného zájmu nad zájmy 
dílčí můžeme docílit klíčových změn ve vzdělávání 
dětí, které v dobrém ovlivní nejen ekonomiku naší 
země, ale i soudržnost společnosti. Proto si velice 
vážíme toho, že hned v prvním roce se myšlenku 
Eduzměny rozhodly finančně podpořit také Nadace 
JABLOTRON, Nadace RSJ a Stiftung Auxilium. 
Na konci roku také oslovila Serge Borensteina 
z Karlín Group, s nímž jsme smlouvu uzavřeli v lednu 
2020. 

Vztah s našimi dárci zakládáme na důvěře, 
otevřenosti a dlouhodobém partnerství. Zajímá nás, 
co považují ve vzdělávání za důležité, a společně 
hledáme možnosti spolupráce i jejich aktivního 
zapojení do realizace projektu. Naši zakladatelé jsou 
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členy správní rady a stejně tak se jimi mohou stát 
naši dárci. Všichni jsou zároveň členy výboru dárců, 
který funguje jako poradní a podpůrný orgán správní 
rady, předkládá návrhy, připomínkuje rozpočet 
i strategii nadačního fondu a navrhuje členy odborné 
rady.  

Spojuje nás chuť ke změně a touha po lepším 
vzdělávání. Dvakrát do roka se spolu s našimi dárci 
a podporovateli setkáváme a diskutujeme 
o aktuálním dění ve školství, sdílíme cenné 
zkušenosti a inspirujeme se. Vlastním příkladem 
vzájemné spolupráce chceme přilákat další dárce 
a dosud neobjevené filantropy ke vzdělávání. Kvalitní 
vzdělání totiž považujeme za klíčové pro rozvoj 
společnosti a o tom, jaká bude, se rozhoduje už dnes. 
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        Eduzměnu jsme podpořili hned zkraje – chtěli 
jsme ukázat i dalším potenciálním, menším dárcům, 
že tento Edupočin čtyř prvních hybatelů má smysl  
a stojí za důvěru, že se netýká jen „značek“ velkých 
nadací. Projekt zatím spustil vlnu inspirativní aktivity 
přitahující velké množství zajímavých lidí, ochotných 
přiložit ruku k dílu, a to je povzbuzující. 

Vladimír Stanislav, Nadace JABLOTRON



        S Eduzměnou jsme byli v kontaktu řadu měsíců 
a pro její podporu jsme se rozhodli ve chvíli, kdy 
přešla z teoretické do praktické fáze. Konkrétní kroky 
konkrétních lidí nás přesvědčily o tom, že Eduzměna 
může být zásadním impulsem pro změny ve vzdělávání. 
Chceme táhnout za jeden provaz, spolupracovat 
a pomáhat. 

Lenka Eckertová, Nadace RSJ

       Eduzměna mi dává smysl. Budoucnost bude 
potřebovat lidi vzdělané a schopné reagovat na výzvy 
doby, s chutí neustále se učit a být kreativní. Věřím, 
že kvalitní systém školství povede děti k plnohodnotnému, 
svobodnému a zodpovědnému životu.

Serge Borenstein, Karlín Group
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Děkujeme 
našim zakladatelům, dárcům, 
partnerům a spolupracovníkům 
za podporu v roce 2019.

Nadace 
OSF

Strategičtí partneři 

Nadační fond 
Avast

Nadace 
České spořitelny

Nadace 
Karla Janečka

Serge Borenstein/
Karlín Group

Finanční partneři 

Auxilium 
Foundation 

Nadace 
JABLOTRON 

Nadace 
RSJ

Yinachi

Spolupracující partneři 

Dentons Nova Consultancies

Lucie Brešová

Podporovatelé 

Markéta ŠulistováJiří Hájek
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