Každý má mít možnost svobodně
se rozhodovat o svém životě

Spolu s Avastem
Od svého vzniku v roce 2010 využíváme finance darované
společností Avast a čas i talent, jimiž přispívá přes 1700
jejích zaměstnanců. Přímo i nepřímo tak podporujeme
komunity po celém světě a šíříme hodnoty, které považujeme za důležité pro smysluplný a svobodný život. Avast jako
globální lídr v oblasti digitálního zabezpečení využívá
každou příležitost společně s nadačním fondem přispět
jednotlivcům i komunitám usilujícím o lepší a bezpečnější
svět. S Avastem sdílíme odvahu podívat se na výzvy jinak
a čelit jim s pomocí inovací. Nebojíme se riskovat a investovat, ale neztrácíme pokoru, když můžeme přispět k řešení,
které pozitivně ovlivní celý systém.

Avast nadačnímu fondu dosud daroval přes půl miliardy
korun.
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„Získali jsme sílu díky oddanosti naší globální komunity
uživatelů. Nadační fond Avast je pro nás jedním ze způsobů,
jak se odvděčit - podporou prospěšných projektů a skrze
odbornost našich zaměstnanců.”
Vince Steckler, CEO Avastu

Výběr úspěchů

100 milionů korun
na podporu paliativní
péče v Česku

21 stipendistů v programu
Avast Foundation Palliative
Care Scholarship

Strategický rozvoj paliativní
péče v 46 nemocnicích,
hospicích a dalších zdravotních
a sociálních zařízeních
Nadační fond Avast

Více než 50 milionů korun na
podporu dětí se zdravotním
znevýhodněním

364 projektů navržených našimi
zaměstnanci z celého světa
podpořeno celkovou částkou
téměř 17 milionů korun

32 mladých lékařů a vědců
vyslaných na stáže do
zahraničí v rámci
Avastipendium pro lidský
mozek

1 milion korun pro laureáty
Avast Foundation Awards,
průkopníky v oblastech,
které podporujeme
www.nadacnifond.avast.cz

Spolu
až do konce
Každý člověk by měl mít k dispozici informace o svých možnostech a na konci života se svobodně rozhodnout, kde a jak
chce zemřít.
Usilujeme o to, aby paliativní péče byla dostupná všem a stala se samozřejmou součástí života. Abychom toho dosáhli, pomohli
jsme finanční soběstačnosti vybraných českých hospiců pomocí fundraisingové akademie a podpořili nové přístupy a nápady
v organizacích a zařízení, kde lidé tráví konec svého života. Financovali jsme nově vzniklé týmy paliativní medicíny v českých
nemocnicích a podpořili rozvoj předmětu paliativní medicíny na vybraných univerzitách.

„Změna systému”

Spolu
do života
Rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním by měly mít včasný přístup ke všem potřebným informacím a službám, které jim
umožní najít pro sebe to nejlepší řešení co nejdříve.
Podporujeme rodičovské skupiny i aktivity organizací, které jsou rodinám oporou. Nechali jsme zpracovat dosud neexistující
Analýzu rané péče v České republice (2015). Na jejím základě jsme mohli podpořit rozvoj poskytovatelů rané péče a vytvořit
dvouletou leadership akademii pro jejich zástupce. Vybrali a podpořili jsme projekty rodičovských skupin a rozvíjíme služby
komunitního typu.

„Informace
a soběstačnost”

Nadační fond Avast

www.nadacnifond.avast.cz

Učíme se
spolu
Kvalitní a moderní vzdělání považujeme za základ pro to, aby mohla nová generace uspět v měnícím se světe. Nadační
fond také podporuje záměr Avastu rozvíjet novou generaci odborníků na kyberbezpečnost a přispět k tomu, že každý
bude v online prostředí v bezpečí.
Vyhledáváme kvalitní existující projekty, abychom mohli podpořit jejich realizaci a rozvoj. Chceme dosáhnout hmatatelných
výsledků a prosazovat změny ve spolupráci s dalšími průkopníky. Podpořili jsme mimo jiné organizaci „Učitel naživo“ pro zájemce s nepedagogickým vzděláním, kteří chtějí učit. Pomohli jsme uskutečnit projekt „#Datamaze“ v pražském Centru současného umění DOX zaměřený na digitální a datovou gramotnost a zapojili se do projektu „Buď safe online“, který Avast vyvinul jako
zábavný nástroj pro vzdělávání rodičů, dětí i učitelů.

„Vzdělání
pro 21. století”

Spolu
s důvěrou
Česká republika je domovem Avastu přes 30 let. Chceme
pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.
Dlouhodobě podporujeme několik neziskových organizací,
jejichž činnosti plně důvěřujeme, například Člověk v tísni
nebo Galerie Rudolfinum. Každý rok navíc vybereme různorodé projekty, které zaujmou správní radu v otevřené výzvě.

Spolu
se zaměstnanci
Avast má po celém světě více než 1700 zaměstnanců.
Mnoho z nich dobrovolně podporuje nejrůznější aktivity
a neziskové organizace.
Každoročně jim dáváme možnost získat pro tyto projekty
nebo organizace grant. Díky tomu můžeme vytvářet
partnerství po celém světě a podporovat hodnoty, které
mohou zaměstnanci Avastu sdílet a být na ně pyšní.

„Lokální i mezinárodní
partnerství”
Nadační fond Avast

www.nadacnifond.avast.cz
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Naše hodnoty
Základní hodnotou Nadačního fondu Avast je právo každého člověka svobodně se rozhodovat o prožití svého života od
začátku do konce. Proto podporujeme péči o lidi na konci jejich života, zaměřujeme se na pomoc rodinám dětí s postižením
a zasazujeme se o lepší, účelnější systém vzdělávání. Věříme v otevřenou občanskou společnost.
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„Slovo SPOLU je pro nás důležité. Spolu jsme komunita, jsme
silnější, podporujeme se, více dokážeme. Společně chceme
podporovat pozitivní změny napříč společností.”
Jarmila Baudišová, předsedkyně
správní rady Nadačního fondu Avast
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