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Úvodní slovo ředitele

Adato je velmi specifická nezisková organizace. Práce se tu v mnohém podobá

cestě džunglí, kde není žádná prošlapaná cesta. Vše je každým coulem osobní,

neboť nelze měnit paradigma venku, aniž by stejný proces neprobíhal uvnitř.

Jsem za to rád.

8 let historie nás dovedlo do bodu, kdy jsme museli znovu přehodnotit to,

co děláme, jak to děláme, a za jakých podmínek má smysl pokračovat dál. A jsme

tu stále... Rok 2019 je začátkem přerodu Adata v organizaci nového paradigmatu.

Takovou, kde ctnostných cílů je dosahováno přesně a efektivně. A přesto,

nebo právě proto, radostným způsobem.

David Formánek

duben 2020
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Adato Paradigma a jeho historie
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Rok 2019

Správní rada organizace rozhodla na svém zasedání dne 22. 2. 2019 o změně

ředitele. Vedení přešlo po 2 letech z Lenky Melicharové na Davida Formánka,

který do té doby vykonával funkci finančního ředitele. Lenka se ujímá vedení tzv.

Adato Institutu, jehož náplní jsou setkání pro změnu paradigmatu. Těch se

během roku koná celkem 5 na různá témata.

V první polovině roku dochází k revizi fungování portálu Hearth.net. Počet

aktivních uživatelů má dlouhodobě klesající tendenci a náklady na předání

jednoho daru jsou neúměrně vysoké. Od 1. 7. 2019 tak dochází k pozastavení

vývoje a platforma je postupně předána do správy samotným uživatelům.

Adato se dále podílí pouze na jejím technickém provozu. Je ukončena sbírka

na platformě Darujme.cz a s tím spojený sbírkový transparentní účet.

Na konci června 2019 rozhoduje hlavní donor, zakladatel organizace a předseda

správní rady Libor Malý o zaměření aktivit Adata plně a pouze na vývoj mobilní

aplikace pro ctnostné komunity. Naplánovaná setkání změny paradigmatu

do konce října se ještě uskutečňují.

K 24. říjnu odstupuje z postu člena správní rady Jan Dolínek a nahrazuje

ho Martina Kaděrová, spoluzakladatelka projektu Edisona a zakladatelka

Peacejam Czech Republic. Správní rada pokračuje ve složení: Libor Malý

(předseda), Martina Břeňová, Melissa Durda, Martina Kaděrová, Jiří Bárta a Pavel

Šebera v roli revizora.
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Tým Adata se transformuje, odchází členové Adato Institutu - Lenka Melicharová,

Linda Kubačáková (fundraising) a Michal Čagánek (editor). Poslední setkání pro

změnu paradigmatu se koná 22. října na téma Firemní kultura a spolupráce.

Nové složení interního týmu Adata je od 1. 11. 2019: David Formánek – ředitel,

Jiří Ibl – designer, Přemysl Malý – vývojář DB, Adam Mika – SW architekt, Pavel

Voska – vývojář web, Jitka Kulhánková – kancelář.

Externě pak s námi spolupracují vývojáři ze společnosti ByAllMeans, s.r.o.,

Barbora Kňažková – manažerka pro získávání zdrojů a Ján Kompiš – manažer pro

rozvoj komunity. Definitivně ukončujeme spolupráci s externí vývojářskou firmou

Allodium s.r.o.

Zakladatel společnosti se souhlasem správní rady navrhuje změnu sídla a začíná

tak hledání nových vhodných prostor pro kancelář.
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Vize, poslání a identita

V souvislosti s velkým množstvím probíhajících změn cítíme potřebu opět ukotvit 

naše směřování a tak aktualizujeme Adato vizi, poslání a identitu.
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NAŠE VIZE
Online svět je pro komunity 

bezpečným prostorem k vědomému 

rozvoji a vzájemné podpoře svých 

členů.

NAŠE POSLÁNÍ
Poskytujeme softwarové nástroje pro 

smysluplnou spolupráci členů 

ctnostných komunit po celém světě               

s důrazem na soukromí a bezpečnost.              

NAŠE IDENTITA
Jsme efektivní tým zaměřený                              

na mobilní technologie. Integrujeme 

lidské hodnoty do všeho, co tvoříme 

a provozujeme. 
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Nově registrovaných uživatelů

Celkem zadaných darů

Celkem zadaných přání

Zodpovězených darů a přání

Poslaných zpráv

Udělených
hodnocení

1301
(z toho 1273
pozitivních)

Aktivní uživatelé:
na začátku roku

100
(na konci cca

50 denně)

Pasivní uživatelé:
na začátku roku

200
(na konci cca
100 denně)

Hearth.net v číslech za rok 2019:

619

3335

1989

1331

7397

Hearth.net je webová platforma, která umožňuje praktikování vědomé štědrosti
a laskavosti formou otevřeného trhu darů – tzv. Dařiště. Lidé se zde mohou
setkávat, sdílet, žádat a nabízet jak fyzické předměty, tak služby, vlastní čas,
vědomosti či informace.
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3. října 2019 se uskutečňuje setkání, jehož účelem je předání

správcovských rolí na samotné uživatele v souladu s přáním

zakladatele sítě Libora Malého. Potkává se 11 aktivních

uživatelů, ambasadorů a členů Adata, cílem je do konce roku

2019 postupně předat kompetence na samotné uživatele.

S ukončením vývoje Hearth.net vydáváme e-knihu Darování

vytváří zázraky, která shrnuje všechny naše praktické

zkušenosti s ekonomikou daru. Kniha je dostupná

na www.adato.org.

https://drive.google.com/open?id=1oFeXTQsYP6FAkN3FTrLktV_fGSTeQaOj
http://www.adato.org/
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Kruhy pro změnu paradigmatu

Pilotní poradní kruh (původně council) s názvem Klíče proměny paradigmatu se

uskutečňuje 10. října 2018. Během večera se vytváří jedinečná atmosféra, schází

se zde spousta zajímavých osobností, které mohou v bezpečném prostředí kruhu

sdílet zkušenosti, ale i naslouchat příběhům ostatních.

Klíčovým záměrem celého cyklu dalších setkání v roce 2019 je podpořit síťování

a spolupráci všech, které zajímá tzv. „změna paradigmatu“.

Pozornost zaměřujeme na dopad v různých oblastech života jednotlivce i celé

společnosti a šíření příkladů dobré praxe.
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Počet kruhů

Celkový počet účastníků

5

540

75Počet hostů

Témata setkání a výběr hostů:

21. ledna 2019 – Společenské výzvy a vztahy - Hotel Svornost, Dolní Počernice

(facilitace: Helena Kostková, Jan Látal, hosté např.: Jan Rak, Martin Černohorský,

Iveta Clarke ad.)

Kruhy pro změnu paradigmatu v číslech za rok 2019:
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25. března 2019 – Výchova a vzdělávání - Paspův sál, Praha 5

(facilitace: Jan Bím a Stanislav Stejskal, hosté např.: Anna Hogenová, Karel Derfl,

Ivana Janečková ad.)

27. května 2019 – Zdraví a prevence - Paspův sál, Praha 5

(facilitace: Jan Bím a Stanislav Stejskal, hosté např.: Radkin Honzák, Alena

Šteflová, Helena Máslová ad.)

9. září 2019 – Výchova a vzdělávání II. - Paspův sál, Praha 5 (facilitace: Hana

Bernardová, Stanislav Stejskal, hosté např.: Bohuslav Hora, Suvereno, Tereza

Podhorská ad.)

22. října 2019 – Firemní kultura a spolupráce

Paspův sál, Praha 5 (facilitace: Hana Bernardová, Jan Bím a Stanislav Stejskal,

hosté např.: Tomáš Hajzler, Petr Sedláček, Josef Dvořáček ad.)

Zpětné vazby účastníků dokládají, že pro většinu je takový zážitek velkou

inspirací, vidí nově svou „hodnotu“ v rámci celku, mohou se navzájem propojit

a spolupracovat, naučí se skutečně naslouchat. Mnozí zažívají opravdovou

otevřenost protkanou spiritualitou a pociťují, jak funguje kolektivní moudrost.

Od 1. 11. 2019 se tým Adato Institutu odděluje od Adata a utváří spolek Změna

paradigmatu, který dále pokračuje v organizaci poradních kruhů.
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Komunitní aplikace Sangha

Po více jak půlročním vývoji a čtvrtletním testování vydáváme 1. 3. 2019 aplikaci

do Google Play a Apple Store.

Mobilní aplikace nabízí praktikujícím dzogčhenu soukromý a bezpečný prostor

pro sdílení informací v rámci komunity. Pomocí telefonu mají členové komunity

všude na světě přístup k přehledu organizovaných aktivit a praxí společenství.

Mohou se zapojit do spolupráce, diskuse nebo sami zorganizovat událost a dát

o ní vědět ostatním. Součástí aplikace je modul připomínající důležité meditační

praxe. Registrace do aplikace je zabezpečena tak, aby byla přístupná pouze

členům komunity. Součástí řešení je i webová administrace. Více informací lze

nalézt na www.mahasangha.net.

Naší dlouhodobou vizí je nabídnout v budoucnu generickou verzi aplikace

širokému spektru ctnostných komunit.
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732Uživatelů celkem

1516Počet událostí

200+Počet míst

Sangha v číslech za rok 2019:

http://www.mahasangha.net/
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Finance a účetnictví

Účetnictví společnosti je vedeno externí účetní firmou Erudica s.r.o., obecné

účetní zásady a účetní metody dle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Ve sledovaném účetní období byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 6,

z čehož 1 v řídící funkci.

Osobní náklady celkem v tis. Kč: 5 079, z toho mzdové 4 527, zákonné sociální

a zdravotní pojištění 1 206, zákonné sociální náklady 17 tis. Kč.

Přijaté dary celkem: 10 950 tis. Kč, nevyužité dary zůstávají na fondech.

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti za rok 2019 činí 0,- Kč.

Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)
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Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)
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Adato Paradigma, z. ú.

IČ: 22761845

Nádražní 740/56, 150 00 Praha 5

Nové sídlo organizace od 2/2020:

Strakonická 3309/2e, 150 00 Praha 5

Ředitel: David Formánek

Tel.: +420 720 111 775

E-mail: info@adato.org

www.adato.cz

www.hearth.net

www.mahasangha.net

mailto:info@adato.org
http://www.adato.cz/
http://www.hearth.net/
http://www.mahasangha.net/

