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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Pohled na uplynulý rok se zdá být pohledem do dávné historie.
Velké události globálního dopadu se dějí téměř každé čtvrtletí
a přinášejí pro obyčejného člověka další a nové výzvy. Už teď je jasné,
že jsme vstoupili do zásadního transformačního období, ve kterém
se skutečně rodí nové paradigma našeho bytí. Je zde doba, pro kterou
Adato od roku 2012 přinášelo podněty, inspirace, myšlenky a nástroje.
Jak jistoty vnějšího světa berou za své, je čím dál tím patrnější, že skutečný
fundament našeho bytí se nachází uvnitř nás. V našem spojení s hlubokými
hodnotami a schopností přinášet je do každodenního života. Ničeho
se nebojte a na ničem nelpěte. Jděte dál s poklidnou myslí a srdcem
dobrodruha.
Ať už se venku děje cokoliv, naše vnitřní opora zůstává trvale přítomná.
Snaha přinést uživatelům z Mezinárodní komunity dzogčhenu ten nejlepší
nástroj pro podporu jejich praxe nás na začátku roku přivedla do bodu, kdy
jsme již nemohli pokračovat s vylepšováním původní verze mobilní
aplikace. Celý rok jsme se tedy věnovali vývoji nové generace - Sangha 2.
Ta byla na konci roku těsně před dokončením a velký launch pak úspěšně
proběhl v únoru následujícího roku.
Zároveň jsme se připravovali na to, jak tento nástroj nabídneme dalším
skupinám a komunitám. Zde padlo rozhodnutí nabídnout platformu dále
jako dar. A to formou open source či jinou ve spolupráci s neziskovými
organizacemi v zahraničí.
Přeji vám vše dobré.
David Formánek
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VIZE, POSLÁNÍ A IDENTITA
Jsme nezisková organizace zabývající se návrhem, vývojem a provozem
softwarových řešení. Naše služby poskytujeme pouze komunitám,
pracovním skupinám a organizacím, které podporují
rozvoj člověka a šíří porozumění.

NAŠE VIZE
Online svět je pro komunity
bezpečným prostorem
k vědomému rozvoji 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.
4

KRÁTCE Z HISTORIE
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ROK 2021
V roce 2021 jsme se soustředili výhradně na vývoj nové generace aplikace
Sangha. Práce byla úspěšně dokončena a začátkem roku 2022 předána
komunitě k užívání. Velké nasazení celého týmu a trpělivost donora Libora
Malého pomohly úspěšně projekt spustit.
V druhém pololetí jsme intenzivně plánovali náš vstup na trh v roce 2022.
Provedli jsme průzkum potřeb potenciálních zákazníků; vznikající novou
generaci aplikace Sangha jsme prezentovali několika lokálním
i mezinárodním komunitám, např. Ligmincha/CyberSangha, Jóga v denním
životě, Člověk v tísni, Církev československá husitská. Potvrdila se potřeba
komunit využívat ucelený informační nástroj, a to jak uvnitř organizace
mezi aktivními členy, tak i v okruhu nových zájemců. Diskutovali jsme
možnosti využití a následně připravili produkt, který dostal název
“APlatform”.
Správní rada nicméně v prosinci rozhodla, že aplikace bude
v budoucnu světu zpřístupněná jako open-source. Nikoliv tedy jako
placený software, ale jako dar.
Zároveň od správní rady přišlo rozhodnutí o ukončení a uzavření ústavu
Adato Paradigma v roce 2022. Od 1. 7. 2022 naváže v činnosti nově
vzniklá organizace pod vedením Filipa Skyby.
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KOMUNITNÍ APLIKACE
SANGHA
Na začátku roku 2021 jsme se potýkali s nelichotivou zpětnou vazbou
od uživatelů. Opakovaly se připomínky na komplikovanost a malou míru
intuitivnosti v ovládání. Posílili jsme náš tým o experta na user experience
a provedli sérii testů se skutečnými uživateli. Výsledkem byl návrh nového
uživatelského rozhraní, které slibovalo větší komfort a značný posun
v grafickém pojetí. Přibyly i návrhy nových funkčností a změny těch
původních.
Tyto změny však nebylo možné realizovat v původní aplikaci a bylo potřeba
vytvořit zcela novou verzi. Vývojový tým jsme zdvojnásobili, na původní
Sangha aplikaci jsme pak prováděli jen malé změny a vývoj soustředili
do Sangha 2. Ambice byla hodně velká – nová verze je v podstatě 5 aplikací
v jedné a obsahuje přes 80 samostatných obrazovek. To vše na platformě
Android, iOS a část funkcí i ve webovém rozhraní.

Přes množství překážek jsme na konci roku
odevzdali předprodukční verzi k testování
uživatelům komunity.
Zároveň s tím i plán pro technické
a marketingové spuštění v únoru
následujícího roku.
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SANGHA 1

Aplikace dostala nové funkcionality a několik údržbových aktualizací.
Na základě uživatelského testování a dotazníků jsme do aplikace Sangha 1
integrovali tibetský kalendář Alendar, který byl přeložen do všech pěti
jazyků (EN, IT, ES, RU, CZ), ve kterých je aplikace dostupná. To zvýšilo
návštěvnost a množství nových uživatelů.
Vytvořili jsme několik marketingových kampaní, kde jsme prezentovali nové
funkce a zároveň se i nově připomněli uživatelům, kteří aplikaci delší dobu
nepoužívali.
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HLAVNÍ MILNÍKY SANGHA 1 V ROCE 2021
15. 1. rozšíření o pátou lokalizaci do ruského jazyka
23. 2. vydání nového modulu Alendar
13. 9. vydání nové funkce Týdenní citáty

SANGHA 1 V ČÍSLECH 2020 / 2021
NOVÍ UŽIVATELÉ
2595

2021
2020

1574

POČET DENNÍCH UŽIVATELŮ
2021
2020

162
48

POČET TÝDENNÍCH UŽIVATELŮ
2021
2020

486
172

POČET MĚSÍČNÍCH UŽIVATELŮ
2021
2020

637
394

CELKOVÝ POČET VLOŽENÝCH UDÁLOSTÍ
2021
2020

17229
8325
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SANGHA 2
Díky zpětné vazbě na aplikaci Sangha 1 jsme měli představu co změnit
a vylepšit. Dostali jsme se však k technickému omezení a bylo
by neefektivní aplikaci dále vyvíjet a vylepšovat. Proto jsme navrhli
zúročit zkušenosti ze Sangha 1 a převést ji do nové generace, která
nebude omezena použitými technologiemi a do budoucna bude lépe
udržitelná.
Sangha 2 je kompletně nově přepracovaná aplikace. Použili jsme nové
technologie tak, aby bylo možné reagovat na technologický růst.
Uživatel však bude mít možnost vyzkoušet novou generaci a přitom
stále používat původní, aby neztratil kontinuitu a měl prostor
se postupně adaptovat.
Sangha 2 má nové administrační a monitorovací technologie, které
nám pomáhají lépe spravovat data, mít více pod kontrolou případné
technické výpadky a reagovat na ně rychleji. Nejvíce se liší od
předchozí verze novou navigací. Uživatel se tak ke stejným datům
dostane jednodušeji. Obsah je více personalizovaný, celá aplikace je
i vizuálně bohatší o krásné ilustrace a tím bližší komunitě.
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HOME

• Větší přehled o tom, co se děje v komunitě
• Ukazatel počtu nepřečtených zpráv v notifikačním centru
• Spojení s oblíbeným komunitním serverem pomocí banneru
• Náhled přítomnosti uživatelů v aplikaci
• Další obrazovky jsou tematicky rozdělené

UDÁLOSTI

LIDÉ

• Přehled konajících se událostí
• Personalizovaná nabídka
• Přístup k důležitým událostem, které jsou komunitou
vyhledávány
• Sekce Veřejných událostí
• Možnost vyhledávání událostí podle jména, jazyka, místa
konání a dalších parametrů
• Seznamy událostí přehledněji seřazené do sekcí podle data

• Spojení uživatelů mezi sebou

• Nová forma komunikace pomocí psaní zpráv
• Nový a přehledný seznam uživatelů, řazení dle abecedy
a vyhledávání dle dalších parametrů zájmů a jazyků
• Objevování nových uživatelů na základě vzájemných shod
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MÍSTA

• Přehled všech míst konání souhrnně
• Vzdálenost každého místa
• Seznam událostí, které se v daném místě konají

KANÁLY (KOMUNIKAČNÍ TÉMATA)
• Přes kanály mohou lidé společně komunikovat, sdílet
a pomáhat si
• Moderní technologie “chatů”
• Komunikace v reálném čase s možností psaní textových
zpráv, vkládání obrázků, souborů a aktivních odkazů
na webové stránky
• Soukromá témata pro pocit bezpečí
• Vyhledávání podle jména, popisku nebo jazyka či preferencí
učení
• Oznámení při aktivitě v kanálu, indikace nepřečtených zpráv
V takovém obsahu byla nová generace aplikace Sangha 2 vyvíjena
v roce 2021 a dne 16. 2. 2022 zveřejněna uživatelům. Od té doby
se dále pracuje na vylepšení a komunikaci s uživateli o jejím používání.
Po vydání aplikace dostala kladného ohlasu, což motivuje další vývoj.
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Darovací portál Hearth.net funguje už více než dva roky v utlumeném
režimu. Probíhá pouze základní údržba systému, v případě dotazů
či komentářů funguje komunikace s uživateli přes email podpory
a jednou za dva týdny vychází newsletter s inspiracemi.
Asi nejlépe vystihuje stav portálu a dění kolem něj text z nedávného
newsletteru: „Světla svítí, voda teče, ale není prostor, aby se vyměnila
okna a na zahradě někdo zryl nové záhonky. Jsme v podstatě takoví
údržbáři: zameteme, jednou týdně předěláme nástěnku, ale pak
jdeme po své práci. Ale zdá se, že ten dům někdo docela dobře
postavil. Pořád tu žijí lidé, pořád se tu dějí krásné věci a hlavně: pořád
je jich dost na to, aby se nezamknuly vchodové dveře a klíč se nehodil
do roští…“
Nárůst uživatelů se v posledních letech téměř zastavil, stále však
máme své věrné příznivce. Souvisí to také s tím, že se v posledních
letech v České republice počet darovacích portálů či skupin, kde si lidé
sdílí či vyměňují nepotřebné věci, znásobil. Lidé tak mají větší výběr,
než tomu bylo v době vzniku naší platformy, i když Hearth.net byl vždy
unikátní: věnovat zde můžete i svůj čas či zkušenosti.
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HEARTH.NET V ČÍSLECH ZA ROK 2021
Nově registrovaných uživatelů

274

Celkem registrovaných uživatelů

1550

Celkem zadaných darů

1765

Celkem zadaných přání

625

Zodpovězených darů a přání

858

Udělených
hodnocení

Aktivních
uživatelů

Pasívních
uživatelů

428

7-54 denně

10-117 denně

(z toho 406
pozitivních)

(průměr 25)

(průměr 67)
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FINANCE A ÚČETNICTVÍ
Účetnictví společnosti je vedeno externí účetní firmou Erudica s.r.o.
dle obecných účetních zásad a účetních metod (zákon o účetnictví
a vyhláška č. 504/2002 Sb.).
Ve sledovaném účetní období byl průměrný přepočtený počet
zaměstnanců 4,6 z čehož 1 v řídící funkci.
Osobní náklady celkem v tis. Kč 4 970, z toho mzdové Kč 3 679,
zákonné sociální a zdravotní pojištění Kč 1 243, zákonné sociální
náklady 18 tis. Kč.
Přijaté dary celkem 8 619 184 Kč, nevyužité dary zůstávají na fondech.
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti za rok 2021 činí 0 Kč.

ROZVAHA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU
ke dni 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)

▪ Milující laskavost ▪ Soucit ▪ Radost ▪ Uvolněná vyrovnanost
▪ Štědrost ▪ Etické jednání ▪ Trpělivost ▪ Odhodlanost
▪ Koncentrace ▪ Rozlišující moudrost ▪
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TÝM ADATO PARADIGMA, z. ú.

David Formánek
ředitel

David Zapletal
designér

Ján Kompiš
komunitní manager

Pavel Voska
vývojář web

Filip Skyba
obchodní rozvoj a strategie

Přemysl Malý
vývojář API

Nikol Stanišová
komunitní manager

Zdeněk Bělka
IT infrastruktura

Lukáš Novák

Šimon Dorociak

vývojář iOS
(Byallmeans)

vývojář Android
(Byallmeans)

Jura Ibl

Jitka Kulhánková

Hearth.net

kancelář
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SPRÁVNÍ RADA

Martina
Kaděrová

Libor
Malý

Martina
Břeňová

Jiří
Bárta

Pavel
Šebera
revizor

předsedkyně

Adato Paradigma, z. ú

.

IČ: 22761845
Strakonická 3309/2e, 150 00 Praha 5

e-mail: info@adato.org
www.adato.org, www.hearth.net, www.mahasangha.net
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