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O nás
Myšlenka projektu Hearth.net 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. Jsou to základní lidské
hodnoty, které jsou nám oporou, zdrojem poznání k naplněnému životu
a přináší stabilitu do společnosti.
V roce 2012 byl proto spuštěn projekt Hearth.net, který pomocí
technologie lidi propojuje, inspiruje a umožňuje jim být vědomě šťastní
a užiteční skrze sdílení darů a zkušeností. Této přirozené spolupráci
založené na lidských hodnotách se říká ekonomika daru.
Projekt zastřešuje organizace Adato Paradigma, která vznikla jako
občanské sdružení v roce 2011. Od začátku roku 2014 byla v souvislosti s
nabitím účinnosti nového občanského zákoníku zapsaným spolkem.
Koncem roku 2017 dochází k přerodu na zapsaný ústav, kterým se
organizace stává od 1. 1. 2018.
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Vize

Globální komunita aktivních lidí,
kde je vzájemná pomoc normální.

Mise

Vytváříme prostor, kde je možné s otevřeným
srdcem dávat a přijímat, sdílet, potkávat,
inspirovat a rozvíjet se.

Identita

Jsme společenství lidí, kteří věří,
že laskavost, štědrost, otevřenost a respekt
patří ke šťastnému a dobrému životu
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Stručně z historie
2017

2016 - SPOLU-TVOŘÍME HEARTH.NET
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.
2014 - 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.

Mise
2012 - 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.

Identita

2010 - 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.

2008 - ZAČÁTEK EKONOMICKÉ KRIZE
Velký propad pracovního trhu, kde
přibývá nezaměstnaných i s kvalifikací.
Přemýšlíme jak to změnit.
Začíná se rodit naše vize.

2016
2015
2014
2013
2012
2011

2017 - TRANSFORMUJEME SE
Je to rok strategických proměn vzniká správní rada, vyjasňujeme si
vizi, misi, identitu, připravujeme
přechod na ústav, definujeme si
strategické priority, na základě
kterých plánujeme a připravujeme
nové projekty. Tým vývojářů se věnuje
mobilní aplikaci a novým funkcím.

2015 - 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.
2013 - 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.

2011 - VZNIK ADATO PARADIGMA
Nově založené občanské sdružení, které
začíná projekt naplno realizovat.

2010
2009
2008

2009 - 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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Adato Paradigma
v roce 2017
Rok 2017 byl pro Hearth.net rokem změn. A nejen pro Hearth.net,
ale pro celou organizaci Adato Paradigma, která se začala připravovat na
novou právní formu. S koncem roku 2017 skončí zapsaný spolek
a Adato Paradigma se stane zapsaným ústavem. Tato změna přináší změny
ve struktuře organizace a upravuje pravomoci a kompetence jednotlivých
pozic. Ale začněme od začátku.
V lednu došlo k první velké změně. Po několika letech organizaci opustil
její dosavadní ředitel Honza Dolínek a role ředitelky byla svěřena Lence
Melicharové. Lenky vize je vytvářet v organizaci prostředí spolu-tvorby a
podmínky, ve kterých může každý z týmu objevit a rozvíjet své dary.
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Libor Malý v průběhu roku současně rozvíjel správní radu, jejíž členové
budou od roku 2018 strategicky vést a dozorovat chod organizace.
Honza Dolínek tak organizaci zcela neopustil, stal se jedním z členů,
vedle dalších osobností z oblasti neziskových organizací.

Ke konci roku je správní rada kompletní ve složení Libor Malý, Martina
Břeňová, Melissa Durda, Jiří Bárta a Jan Dolínek. Dozorčí funkci v
podobě revizora zastane Pavel Šebera, spoluzakladatel a bývalý ředitel
organizace Adato Paradigma a projektu Hearth.net. Tito členové budoucí
správní rady v rámci členské schůze nově definovali vizi, misi a identitu.
S vděkem a pokorou se loučíme s rokem 2017 a do roku 2018 vstupujeme
s odhodláním, laskavostí a dalšími hodnotami, které jsou ukotvené
v zakládací listině. A taky se správní radou a novým strategickým plánem.
Do proměněného roku 2018 uvítal následujícími řádky všechny
uživatele Libor Malý.
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Drazí přátelé,
blíží se pomalu začátek nového kalendářního roku 2018 a s ním i největší změny
Adata Paradigma, spolku, který stojí za Hearth.net, od jeho vzniku před 5ti lety.
Od 1. ledna již nebudeme 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. Poslání se ale dále zpřesňuje šířením porozumění
a prožíváním deseti kvalit individuální povahy člověka a podporou vědomé
aplikace tohoto uceleného poznání ve vlastním životě jednotlivce. Klíčové
je trvalé věnování toho nejlepšího v sobě pro štěstí všech, jakožto přirozené
cesty ke štěstí jednotlivců i společností. Těmi uvedenými 10 kvalitami se staly:
milující laskavost,
soucit,
radost,
uvolněná vyrovnanost,
štědrost,
etické jednání,
trpělivost,
odhodlanost,
koncentrace,
rozlišující moudrost,
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které tvoří páteř, hlavní princip a obsah veškeré činnosti, kterou Adato bude
vykonávat. V rámci uvedených kvalit bude Adato podporovat vývoj jednotlivců
a společností s ohledem na integritu každého jednotlivce a v respektu
k individuálnímu rozměru, který tak zabrání jakémukoli nátlaku, sektářství
či extrémismu.
Drazí přátelé, svět pomalu, ale nezadržitelně směřuje do další fáze svého vývoje.
Ze srdce doufám, že společně my všichni budeme odhodlanou, trpělivou
a soustředěnou vlnou, přinášející do srdcí vlastních i druhých radost, laskavost
a klid a do světa skrze štědrost bohatství a tak potřebné vědomí sounáležitosti.
Ať nás všechny štěstí provází!
S láskou váš
Libor Malý
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Hearth.net
v roce 2017
Online

Offline

S ohledem na okolnosti vznikají nové požadavky na mobilní
aplikaci, která by neměla být pouze odrazem té webové,
ale přinést nové funkce, nová propojení a nové příležitosti
pro možnost projevování a praktikování štědrosti v
jakýkoliv okamžik. Tým vývojářů se věnuje technickým
možnostem a v první řadě uživatelskému dotazování.
Tým rozšířili dva zkušení UX designeři, kteří se postarají
o to, aby se technologie proměnila v ten pravý uživatelský
zážitek.
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V roce 2017 jsme opět navštívili mnoho akcí, festivalů,
konferencí a přednášek, do kterých se aktivně zapojili
i ambasadoři, jejichž komunita se v průběhu roku téměř
zdvojnásobila z dvaceti dvou členů na čtyřicet. Na podzim
proběhlo víkendové setkání všech členů, kteří se mimo jiné
shodli na tom, že jsou dobrá parta lidí, co se nebojí dělat
věci jinak. Jejich energie a činnost je obdivuhodná a velmi
podpořila interní tým, který jim (nejen) na akci vyjádřil
svůj vděk a rozvinul dále program pro ambasadory.
Na akcích se v roce 2017 objevuje „brána štědrosti“,
symbolický vstup do nového paradigmatu. Díky té jsme
zároveň vstoupili do mnoha hovorů s účastníky, naslouchali
příběhům a sledovali „aha momenty“, kterak lidské hodnoty
a zejména štědrost, do našich příběhů vstupují.
S těmito momenty se budou moci lidé nově setkávat
také v Hearth Pointech, v místech, která jsou nakloněna
dobrým věcem stejně jako Hearth. Jedná se o kavárny,
čajovny, restaurace, knihovny a jiná veřejná místa, ve
kterých si mohou uživatelé naplánovat setkání k předání
daru či se zapojit do aktuálního programu.
Téma ekonomiky daru se objevuje nejen v rozhovorech na
akcích, ale přednáší o něm i Libor Malý, mimo jiné
studentům obchodní akademie Kollárova v rámci projektu
Lídrárna.
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Hearth.net v číslech
za rok 2017
1 268

nově registrovaných/potvrzených
uživatelů

9 112

darů a počet přání
(z toho 5745 darů a 3367 přání)

72 797

3 191

odeslaných zpráv

udělených hodnocení

38

navštívených akcí v roce 2017

12 000

rozdaných "štědrých" placek
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Navštívená
místa
V roce 2017 jste se s Hearthem a jeho ambasadory mohli setkat na mnoha
festivalech, konferencích či přednáškách:
Nazdar Bazar (Liberec)
Losar 2144 - vítání roku ohnivého Kohouta (Praha)
Jeden svět (Liberec)
Piesňodary (Praha)
Evolution Jaro (Praha)
Den Země (Týnec nad Sázavou)
Kongres inteligentního pohybu VI. (Rožnov pod Radhoštěm)
Bylinkové dny (Uherský Ostroh)
Šťastné česko (Praha)
Městské slavnosti (Slaný)
Korzo Obora (Příbram)
Alchymistické Litoměřice (Litoměřice)
Wisephora (Praha)
GLOBAL SHARING WEEK (Praha)
3. ročník happeningu příznivců přirozeného učení (Prusiny, Plzeňsko)
Spolufest (Praha)
Svatojánské slavnosti bylin (Vlčí Hora u Krásné Lípy)
Festival radosti a života pod Pálavou (Pálava)
Komunitní zahrada Krejcárek - Sdílení pod širým nebem (Praha)
Rozmarné léto (Mácháč)
Dařiště (Prostějov)
Čajomírfest (Praha)
Prázdninový seminář na Rusavě (Zlínsko)
Čtyři dohody - divadelní představení (Rožnov, Frenštát)
Sdílení v Hybernské (Praha)
Hravě a zdravě (Praha)
Prolínání světů (Krásná Lípa)
Zažít Kralupy jinak (Kralupy n. Vltavou)
Divadlo na Prádle (Praha)
Zdraví a duše (Ostrava)
Evolution Podzim (Praha)
Tatrhy (Liberec)
Lídrárna na OA Kollárova (Praha)
Vegefest (Praha)
Transpersonální konference (Praha)
Deskohraní (Praha)
Bezpeněžní bazárek (Zlín)
konference OpenAlt (Brno)
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Z fotogalerie

16 000
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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
Počet členů ambasadorské komunity se rozrostl na 40 a ambasadoři se
aktivně podíleli na přípravách akcí v regionech či organizovali vlastní.
DOBROVOLNÍCI
Do akcí a další pomoci pro dobré fungování Hearthu se kromě
ambasadorů zapojilo 23 dobrovolníků.
Všem ambasadorům a dobrovolníkům za jejich práci a podporu moc
děkujeme. Jsou velkou oporou v šíření lidských hodnot a myšlenky
ekonomiky daru a vážíme si toho, že tak přináší pozitivní změny do
společnosti.
INTERNÍ TÝM v roce 2017
Libor Malý – předseda spolku – statutární orgán
Lenka Melicharová – ředitelka
Honza Černý - UX designer
Petr Douša - UX designer
Olga Janžurová - asistentka
Pavla Kohoutová – péče o uživatele a produkční, koordinátor
dobrovolníků
Klára Koukolová – fundraising (od 6/2017 na mateřské)
Přemysl Malý – team a tech leader
Adam Mika – manažer vývoje Hearth.net
Jeff Sable - brand manager
Pavel Voska – vývojář Hearth.net

16 000

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

3

Výroční zpráva 2017

str. 12/13

Kontaktní informace
Adato Paradigma, z.ú.
Sídlo: Nádražní 740/56, 150 00, Praha 5
IČO: 22761845
E-mail: info@adato.cz, info@hearth.net
Weby: www.adato.cz, www.hearth.net
Lenka Melicharová
Ředitelka organizace
Tel.: +420 736 645 815
E-mail: lenka.melicharova@adato.cz

16 000

David Formánek
Provoz a finance
Tel.: +420 720 111 775
E-mail: david.formanek@adato.cz
Leo Crlík
Fundraising
Tel.: +420 732 426 226
E-mail: leo.crlik@adato.cz
Olga Janžurová
PR a komunikace
Tel.: +420 776 198 776
E-mail: olga.janzurova@adato.cz
Adam Mika
Manažer vývoje
Tel.: +420 608 166 991
E-mail: adam.mika@adato.cz

