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Společenská odpovědnost,
vzdělávání a kultura
Všude, kde skupina PPF podniká a investuje,
zároveň podporuje různé neziskové a charitativní
projekty z oblasti vzdělávání, kultury a vědeckého
výzkumu.

2,56

miliardy Kč
přispěla skupina PPF v České republice

333

studentů
gymnázia Open Gate získalo
sociální stipendium od jeho založení: 27 z nich je z dětského
domova a 23 žije v pěstounské
péči. Ostatní nadací podporovaní studenti jsou z rodin s nízkými příjmy. Každoročně dává
nadace na stipendia zhruba
40 mil. Kč.

na dobročinné aktivity za 28 let své existence.

358

milionů Kč
poskytly v roce 2018 společnosti patřící
do skupiny PPF především na rozvoj vzdělávání,
kultury a umění v České republice.

Kultura
— Galerie Václava Špály a Ateliér Josefa Sudka:
společnost PPF Art zajišťuje celoroční provoz a výstavní
program dvou známých pražských galerií.
— Sbírka fotografií skupiny PPF:
zřejmě největší soukromá sbírka české a slovenské
fotografie, která nyní čítá 2 044 děl od 192 autorů. Základ
sbírky tvoří dílo světově respektovaného českého fotografa
Josefa Sudka.
— Sbírka obrazů skupiny PPF:
soubor 333 uměleckých děl, především obrazů a soch,
představující tvorbu českých autorů za poslední dvě století,
například A. Muchy, J. Schikanedera, M. Medka, I. Ouhela,
T. Císařovského, P. Nikla a dalších.

59

stipendistů
přijala nadace v akademic
kém roce 2018/2019
do projektu univerzity.
Na úhradu školného a životních nákladů především na
zahraničních univerzitách
jim nadace rozdělila okolo
10 mil. Kč.

— Divadlo Járy Cimrmana, Letní shakespearovské slavnosti
a Týden umění v Praze: dlouhodobá finanční podpora.
— Hudební nástroje pro Českou filharmonii:
zapůjčení šesti strunných nástrojů v celkové hodnotě okolo
20 milionů korun.

PPF Group
ppf.eu/cs/spolecenska-odpovednost

PPF Art
ppf-art.cz

Nadace The Kellner Family Foundation
kellnerfoundation.cz

860

pedagogů
a jejich prostřednictvím téměř 9 500 žáků ze 23 škol má
prospěch ze vzdělávacího
projektu pro veřejné základní
školy pomáháme školám
k úspěchu. Roční podpora
dosahuje 37 mil. Kč.

Open Gate School
opengate.cz

