Výroční zpráva

2018

Obsah
O společnosti

3

Hodnoty

4

Historie

5

Rok 2018

6

Hearth.net

7

Hearth Points

8

Adato Council

9

Rozvaha

10

Výkaz zisku a ztrát

11

Zpráva auditora

13

Kontakty

15

O společnosti
Adato Paradigma je organizace, která vznikla jako občanské
sdružení v roce 2011. Od začátku roku 2014 byla zapsaným
spolkem a 1. 1. 2018 došlo k přerodu na zapsaný ústav.
Organizace se od svého počátku věnovala rozvoji štědré
sociální sítě Hearth.net. Myšlenka se zrodila v roce 2008,
v dobách finanční krize, kdy zakladatelé projektu sledovali
hroutící se systém a s tím i lidské příběhy. Od té doby se
společnost posunula na další křižovatku a čelí novým výzvám,
které mají společné základy - lidské hodnoty, které jsou nám
oporou, zdrojem poznání a přináší stabilitu do společnosti.
Hearth.net od svého spuštění v roce 2012 lidi propojuje
a inspiruje pomocí moderních technologií a umožňuje sdílet
dary a zkušenosti. Této přirozené spolupráci založené na
lidských hodnotách se říká ekonomika daru.
V roce 2018 vznikl pod hlavičkou Adato Paradigma osvětový
program založený na otevírání společenských otázek
dotýkajících se vnitřních hodnot v různých oblastech lidské
činnosti. Po prvním úspěšně zrealizovaném veřejném councilu
tento program nadále pokračuje díky pozitivním ohlasům
a zájmu veřejnosti.
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Hodnoty společnosti
Uvedených 10 kvalit individuální povahy člověka tvoří páteř, hlavní
princip a obsah veškeré činnosti, kterou Adato Paradigma
vykonává. Organizace podporuje vývoj jednotlivců a společností
s respektem k individuálnímu rozměru, který tak zabrání
jakémukoli nátlaku, sektářství či extrémismu.

Milující laskavost
Soucit
Radost
Uvolněná vyrovnanost
Štědrost
Etické jednání
Trpělivost
Odhodlanost
Koncentrace
Rozlišující moudrost
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Historie
2008

ZAČÁTEK
EKONOMICKÉ
KRIZE
Velký propad
pracovního trhu,
kde přibývá
nezaměstnaných
i s kvalifikací.
Přemýšlíme jak to
změnit.

2009

JAK ZHMOTNIT VIZI?
Libor Malý, Pavel Šebera
a Jiří Němec dají hlavy
dohromady a výsledek je…
Dar! Vždyť koloběh daru
nejvíc podporuje přirozené
fungování lidí.
Do „ekonomiky daru“ se
rodíme, je to normální
princip spolupráce
s bližními.

2014

2013

UČÍME SE
Hearth se rozvíjí
díky zpětné vazbě
od lidí, v polovině
roku vzniká nová
jednodušší verze.
Přichází oranžový
Hearth.net.
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KOMUNITY
A REÁLNÝ ŽIVOT
Komunity a propojování
lidí jsou pro Hearth.net
klíčové a dle toho síť
upravujeme. Rozvíjíme
aktivity i v „offline“
prostředí,
cestujeme do regionů
a vzniká pohádka Světýlka
radosti.

2010

KONCEPT MÁME,
JDEME NA PRODUKT
Tým začíná pracovat na
vytvoření webu. Protože
technologie umožňují
propojit lidi, komunity
a projekty lépe než
kdykoliv předtím.

2015

2011

VZNIK ADATO
PARADIGMA
Nově založené
občanské
sdružení, které
projekt realizuje.

MÁME K SOBĚ BLÍŽ
Za rok jsme navštívili
skoro 50 míst a potkávám
e tisíce lidí, kterým předsta
vujeme naši vizi
a štědrou sociální síť.
K češtině a angličtině
přidáváme do Hearth.net
slovenštinu.

2016

2012

NÁZEV A PRVNÍ VERZE
21. prosince 2012 je spuštěna Beta
verze štědré sociální sítě. Složením
slov Heart (srdce) a Earth (Země)
vznikl Hearth, což v překladu
znamená rodinný kruh či ohniště –
místo pro sdílení příběhů a darů.

SPOLU-TVOŘÍME
Vznikla komunita
správců Hearthu
a mezi dobrovolníky
vznikla pracovní
skupina, která se
aktivně pustila do
pořádání vlastních
akcí v regionech ČR.

2017

TRANSFORMUJEME SE
Vzniká správní rada,
vyjasňujeme si vizi
a připravujeme přechod
na ústav. Na základě
strategických priorit
připravujeme nové projekty.
Tým vývojářů se věnuje
mobilní aplikaci a novým
funkcím.

2018
„Od 1. ledna 2018 již nejsme spolkem, ale zapsaným ústavem.
Změna právní formy byla nutná, protože forma spolku již delší
dobu neodpovídala tomu, jak Adato opravdu funguje.
Ředitelkou nově vytvořeného ústavu zůstává Lenka Melicharová,
ale na pomoc ji přichází nově vytvořená správní rada, poradní
orgán "starších", který bude určovat strategii a radit při klíčových
rozhodováních. Členy správní rady se stali Libor Malý jakožto
zakladatel a dále Honza Dolínek, Jirka Bárta, Martina Břeňová
a zářivá Američanka Melissa Durda.
Nově vytvořenou roli revizora, kontrolujícího korektnost
fungování Adata, si vzal na starost jeho první ředitel, Pavel Šebera.
S novou právní formou přichází i aktualizace účelu a smyslu, proč
vlastně Adato Paradigma existuje. Tím hlavním stále zůstává
celosvětové šíření štědrosti a laskavosti, jakožto přirozeného způsobu
prožívání přítomného osobního i neosobního štěstí.“
Libor Malý
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Hearth.net
Hearth.net je globální platforma založená na principech ekonomiky daru,
která umožňuje lidem efektivní spolupráci postavenou na mezilidských
vztazích a radosti ze života.
Vedle webové aplikace vzniká mobilní aplikace zaměřená na podporu
komunit. Přinese nové funkce, nová propojení a nové příležitosti pro
projevování a praktikování štědrosti a sounáležitosti v jakémkoliv
okamžiku.

Ze statistik pro rok 2018
871 nově registrovaných uživatelů
2 231 darů
1139 přání
10 941 odeslaných zpráv
2 532 udělených hodnocení
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Hearth Points
Partnerská místa otevřena praktikování štědrosti v každodenním
životě. Místa pro osobní setkávání, předávání darů a sdílení
zkušeností. Kromě různých hravých programů formou „zavěšeného
kafe“ či motivačních kartiček přináší prostor pro inspirační
přednášky a praktické workshopy k rozvoji kultury darování.

Uspořádané workshopy
v Centrálním Hearth Pointu
Objev svůj dar
Síla záměru
Principy harmonie

Další zrealizované programy
Darovací pohlednice
Poradní kruh
Foto-poukazy
Motivační kartičky
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Adato Council
Večery vedené formou poradního kruhu, který nabízí bezpečný
prostor pro sdílení, naslouchání, inspiraci a společné objevování.
Věnujeme se příběhům, zkušenostem a příkladům dobré praxe a
vědomého přístupu k životu s pozitivním dopadem jak na
společnost, tak na kvalitu vlastního sebe-prožívání. Záměrem je
sdílet všeobecně přínosné principy a veřejně otevírat nová témata.

Hosté prvního veřejného councilu
Klíče proměny paradigmatu
Karel Kříž
Libor Malý
Pavlína Hořejšová
Jan Rak
Stanislav Stejskal
Michaela Švejdová
Stanislav Stejskal
Jan Šula
Tereza Winklerová
Mnislav Zelený
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ADATO PARADIGMA, z. ú.

David Formánek

Nádražní 740/56

ředitel

Praha 5 –Smíchov
150 00

T: +420 720 111 775
E: david.formanek@adato.org

IČO: 22761845
DIČ: CZ22761845
č. ú.: 249169370/0300

www.adato.org
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