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O nás
Adato Paradigma vzniklo jako občanské sdružení v roce 2011. Od začátku
roku 2014 je v souvislosti s nabitím účinnosti nového občanského zákoníku
zapsaným spolkem.
Více než spolek jsme společenství, které inspiruje a umožňuje lidem být
vědomě šťastní a užiteční. Těší nás sdílet a poznávat druhé a proto jsme
vymysleli a spustili Hearth.net – štědrou síť pro sdílení darů a zkušeností.
Každý den šíříme štědrost do našeho světa (nejen) díky technologii.

Vize

Blaho lidí na Zemi.

Mise

Vytváříme příčiny pro lepší svět
podporou laskavosti a štědrosti.

Identita

Jsme společenství, které inspiruje
a umožňuje lidem být vědomě
šťastní a užiteční.
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Hearth.net v roce 2016
Úspěšně jsme rozvinuli model spolupráce z předchozích let a byli opět
a nebo poprvé vidět na několika desítkách akcí po celé ČR. Velký úspěch
měla naše Tabule štěstí, která s námi projela mnoho míst a díky které
s námi do rozhovoru vstoupily tisíce lidí, aby v sobě hledali a nacházeli
pocit štěstí a dozvěděli se, že existuje Hearth.net.
Významným milníkem roku 2016 byl vznik komunity Správců obsahu
a částečné předání práv a kompetencí adminů samotným uživatelům.
Zejména druhá polovina roku se tak nesla v duchu větší spolupráce mezi
základním týmem Hearth.net a některými uživateli nebo podporovateli
štědré sociální sítě. Jedním z výsledků této spolupráce byl vznik skupiny
ambasadorů, kteří se rozhodli aktivně a dobrovolnicky šířit povědomí
o Hearth.net a začali přicházet s novými nápady, kde a jak na existenci
Hearthu upozornit.
Společně s ambasadory jsme vytvořili seznam inspirací a příležitostí, které
je možné pro prezentaci laskavosti a štědrosti využít a také jsme hledali a
formulovali důležité argumenty pro komunikaci s lidmi, kteří pro sebe a své
okolí naše paradigma teprve objevují.
Na http://blog.hearth.net jsme nabídli (nejen) uživatelům Hearthu malý
seriál příspěvků ze života uvnitř prostoru, kde radost dát znamená štěstí
přijmout. Nabídli jsme tak trochu jinou psanou formou pohled na výklad
některých pravidel, které uvnitř Hearthu platí: co je a co už není dar, jak
(ne)udělit férovou zpětnou vazbu, jak (ne)rezervovat dar pro některého
ze zájemců.
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Představili jsme používání nových funkcí uvnitř Hearth.net a mezi nimi
i "Půjčím/Půjčím si” aneb sdílení a půjčování je také dar.
Širokou veřejnost jsme po celý rok vyzývali ke spolupráci prostřednictvím
jiných médií, klasických sociálních sítí a nabídli jsme jim k možné podpoře
několik možností na adrese: https://www.hearth.net/app/support-us.
Závěr roku byl ve znamení změn a plánování aktivit na rok 2018. Na pozici
ředitele vystřídala Honzu Dolínka Lenka Melicharová a s pomocí
profesionální koučky Martiny Kaděrové se tým Adato Paradigma pustil
do stanovení cílů a priorit pro následující období.
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Stručně z historie
SPOLU-TVOŘÍME HEARTH.NET
Tým Hearth.net otevřel několik
nových možností pro spolupráci na
rozvoji paradigma laskavosti i štědré
sociální sítě. Vznikla komunita
správců Hearthu a samotní uživatelé
mohou ovlivňovat pravidla a obsah
dařiště a bdít nad dodržováním
stanovených pravidel. Mezi
dobrovolníky vznikla pracovní
skupina, která se aktivně pustila do
pořádání vlastních akcí v regionech
ČR.
KOMUNITY A REÁLNÝ ŽIVOT
Zjišťujeme, že komunity, projekty
a propojování lidí jsou pro Hearth.net
klíčové. A tak Hearth.net upravujeme.
Chceme být víc vidět v reálném životě
a cestujeme do regionů. Také proto
vzniká pohádka
www.svetylkaradosti.cz.

MÁME NÁZEV A SPOUŠTÍME PRVNÍ
VERZI
Tým se rozrůstá o další členy, vzniká
název Hearth a 21. prosince 2012 je
spuštěna Beta verze štědré sociální
sítě. Jak vznikl název Hearth? Složením
slov Heart (srdce) a Earth (Země). Obě
mají stejný slovní základ, a když je
spojíme, je tu Hearth, což v překladu
znamená rodinný krb, ohniště.

Mise

2016

2015
2014
2013

2012

2011

MÁME K SOBĚ BLÍŽ
Celý rok se na různých místech dějí
akce s podobnou vizí, učinit náš svět
lepším a lidi šťastnějšími. Za rok
navštívíme skoro 50 míst a potkáváme
tisíce lidí, kterým představujeme naši
štědrou sociální síť. K češtině
a angličtině přidáváme do Hearth.net
slovenštinu. Nech sa páči.

UČÍME SE
Každý den něco nového i díky zpětné
vazbě od lidí, kteří začali v Hearth
pravidelně fungovat. V polovině roku
vytváříme novou jednodušší
a přístupnější verzi. Přichází oranžový
Hearth.net.
.

VZNIK ADATO PARADIGMA
Nově založené občanské sdružení, které
začíná projekt naplno realizovat.

Identita

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

2010

2009
ZAČÁTEK EKONOMICKÉ KRIZE
Velký propad pracovního trhu, kde
přibývá nezaměstnaných i s kvalifikací.
Přemýšlíme jak to změnit?
Začíná se rodit naše vize.

2008

JAK ZHMOTNIT VIZI?
Vzniká základní tým. 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 našimi nejbližšími.
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Hearth.net v číslech
za rok 2016
2 590

nově registrovaných/potvrzených
uživatelů

11 813

darů a počet přání
(z toho 7495 darů a 4 318 přání)

98 905

4 583

odeslaných zpráv

udělených hodnocení
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Navštívené akce
a města
Losar (Praha)
Evolution (Praha)
NGO Market (Praha)
Oslava světového dne těhotenství (Brno)
Alchymistické Litoměřice (Litoměřice)
Nazdar bazar (Liberec)
Štastné Česko (Praha)
Wisephora (Praha)
Korzo Obora (Příbram)
Ezofest (Košice)
Festival zdraví (Křtiny)
Dobrovol (Soběslav)
Jaroslav Dušek - debata (Ostrava)
Rozamrné léto (Pikovice)
Pohoda (Třenčín)
Zázračná planeta Země (Bečov nad Teplou)
Rimpoche v Praze (Praha)
Kdo si hraje nezlobí, aneb dali jsme si dary (Horní Jelení)
Čajomír fest (Praha)
Rimpoche v Bratislavě (Bratislava)
Slavnosti pravého a levého břehu (Praha - Klecany)
Nazdar bazar III (Liberec)
Vegefest (Praha)
MČR v bouderingu a rožnění býka (Slaný)
Jarmark školy Montessori - cesta (Praha)
Prolínání světů (Krásná Lípa)
Bezpeněžní bazárek (Zlín)
Restaurant day (Liberec)
10 let Dobrovolnického centra (Příbram)
Zóna bez peniazí (Košice)
Burza knih v městské knihovně (Slaný)
Radost dát, radost přijmout - Fakulta humanitních studií (Praha),
Mezigenerační dobrovolnictví (Praha)
Vánoční trhy ZŠ Hovorčovice (Praha)
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Offline aktivity
v číslech
38

8 000

16 000

navštívených akcí v roce 2016

více než 8 000 lidí osloveno tváří v tvář

rozdaných "štědrých" placek
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Finanční zpráva

16 000
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Finanční zpráva

16 000
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Lidé pro Hearth.net
AMBASADOŘI
V říjnu 2016 zakládáme komunitu Ambasadorů Hearth.net na statku Na radosti
u Humpolce, v roce 2016 již prezentovali Hearth.net na šesti akcích v ČR.
Počet členů: 22
DOBROVOLNÍCI:
Děkujeme všem dobrovlníkům, včetně ambasadorů, kteří podpořili Hearth.net
svým časem, dovedností a energií v rámci šíření laskavosti a radosti, jmenovitě:
Kristýna Knoppová, Petra Dobrovolná, Jana Kotsopoulisová, Marta Štolfová, Jana
Šmatová, Iva Peláková, Roman Mikulič, Jaroslav Dubský, Jan Dubský, Petra
Fuksová, Barbora Stehlíková, Hana Zemánková, Helena Civínová, Edita Nová,
Iveta Maršíková, Pavlína Mrnuštíková, Viktor Hes, Michal Jeřábek, Filip Březina,
Linda Kubačáková, Iveta Vrbová, Petra Fuksová, Marián Klimko, Michal Jeřábek,
Jana Kašparová, Markéta Malá, Tereza Vacatová, Lucie Desenská, Ingrid
Ringmairová, Dominik Bureš, Hana Zemánková, Iveta Maršíková, Iveta Vrbová,
Ivonka Ušelová, Jana Raisová, Jana Vlčková, Kamila Rubešová, Michal
Čagánek, Monika a Michal Sabáčkovi, Petr Nosčák, Petra Minářová, Radek Horák,
Renata Handlová
INTERNÍ TÝM
Libor Malý – předseda spolku – statutární orgán
Honza Dolínek – ředitel
Adam Mika – manažer vývoje Hearth.net
Jitka Pouzarová – komunikace, PR
Klára Koukolová – fundraising
Pavla Kohoutová – péče o uživatele a produkční, koordinátor dobrovolníků
Pavel Voska – vývojář Hearth.net
Přemysl Malý – team a tech leader

16 000

EXTERNÍ TÝM
tvořili kolegyně a kolegové z partnerské organizace TopMonks.com.

Kontaktní informace
Adato Paradigma, z.s.
Lenka Melicharová, +420 736 645 815
Sídlo: Nádražní 740/56,
PSČ 150 00 Praha 5
Identifikační číslo: 22761845
E-mail: info@adato.cz, info@hearth.net
Weby: www.adato.cz, www.hearth.net
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