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Slovo úvodem    2

Slovo úvodem

VáÏení pfiátelé,

právû ve dnech, kdy vychází v˘roãní zpráva Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti za rok 2003, vstupuje âeská republi-
ka do Evropské unie. Je to dobrá zpráva pro obãany a zároveÀ i v˘znamná událost z hlediska poslání a historie na‰í na-
dace. Vznik a existence NROS jsou dlouhodobû spojeny s Evropskou unií, jejíÏ symbol je souãástí na‰eho loga. Vstupem
âeské republiky do Evropské unie se zavr‰uje dlouhodobé období pfiíprav, mezi nûÏ patfiilo i obnovení a posilování ob-
ãanské spoleãnosti a nestátních neziskov˘ch organizací. 
Rádi bychom pfii této pfiíleÏitosti podûkovali Evropské komisi a zejména její Delegaci v Praze za politickou, morální 
a finanãní podporu, kterou prostfiednictvím NROS vûnovala neziskovému sektoru v âR. Od roku 1993 se NROS podafii-
lo získat pro ãesk˘ neziskov˘ sektor podporu ze zdrojÛ EU pfiesahující 781 000 000 korun, z níÏ se realizovalo 2 322
projektÛ. Za minul˘ rok udûlila nadace z prostfiedkÛ EU granty ve v˘‰i 3 650 000 eur (cca 113 000 000 korun).
Delegace Evropské komise navíc velmi silnû podporovala my‰lenku, aby NROS nebyla jen distributorem financí z ev-
ropsk˘ch fondÛ pro neziskov˘ sektor, ale aby se stala také siln˘m nadaãním subjektem schopn˘m získávat dal‰í zdroje
z domácích i zahraniãních zdrojÛ. Zvlá‰tní dík pak patfií velvyslanci Evropské komise, panu Ramiro Cibrianovi. Sv˘m
osobním nasazením pfiispûl k rozvoji a vefiejné podpofie sbírky „Pomozte dûtem!“, jeÏ se stala jednou z v˘znamn˘ch 
a úspû‰n˘ch aktivit NROS. Jen v minulém roce díky ní bylo vybráno 13 133 819 korun, které byly rozdûleny mezi 118
projektÛ pomáhajících ohroÏen˘m a znev˘hodnûn˘m dûtem.
Velmi si rovnûÏ váÏíme partnerství v mezinárodní síti nadací pÛsobících v oblasti dûtí a mládeÏe, International Youth Foun-
dation (IYF), jejímÏ ãlenem je NROS od roku 1999. Díky tomuto spoleãenství jednaãtyfiiceti nadací ze v‰ech kontinentÛ
získává NROS zku‰enosti a pfiíklady dobfie fungujících programÛ pro dûti a mládeÏ z mnoha zemí svûta a zároveÀ si vy-
tváfií kredit pro práci v oblasti dûtí a mládeÏe podle mezinárodnû uznávan˘ch standardÛ. V˘sledkem této mezinárodní spo-
lupráce jsou programy Make a Connection – Pfiipoj se, podporovan˘ prostfiednictvím IYF z prostfiedkÛ spoleãnosti Nokia,
a ãesko-polsko-nûmeck˘ program klub-net podporovan˘ Nadací Roberta Bosche. V minulém roce pfiedstavovala podpo-
ra tûchto dvou programÛ celkovou ãástku ve v˘‰i 6 377 874 korun.
V˘znamn˘m mezníkem na cestû k posílení sobûstaãnosti nadace bylo získání prostfiedkÛ z Nadaãního investiãního fon-
du do nadaãního jmûní, které dnes tvofií 70 milionÛ korun a z jehoÏ v˘nosÛ jsou kaÏdoroãnû podporovány projekty 
na ochranu lidsk˘ch práv. K posílení majetku nadace pfiispûl i dar v podobû Vily âerych v âeské Skalici, v níÏ se ode-
hrává fiada vzdûlávacích akcí v˘znamn˘ch pro neziskov˘ sektor, mezinárodní spolupráci i pro místní kulturní a spole-
ãensk˘ rozvoj.
Shrneme-li dnes, krátce po historické události vstupu âR do Evropské unie, roli NROS, která vznikla jako souãást toho-
to úsilí, mÛÏeme s jistotou fiíci, Ïe prvotní cíle a poslání nadace byly zcela naplnûny a v mnoha ohledech dokonce pfie-
kroãeny. NROS bude i nadále plnit roli zprostfiedkujícího subjektu pro neziskov˘ sektor z prostfiedkÛ EU v rámci
strukturálních fondÛ. Jako partner Nadace Via v rámci programu Trust pfiispívá NROS sv˘mi vzdûlávacími, v˘zkumn˘mi 
a informaãními aktivitami k evropské spolupráci a ke zlep‰ení pfiístupu neziskového sektoru k dal‰ím evropsk˘m fon-
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dÛm. Navíc zde byly vytvofieny dal‰í domácí i mezinárodní kontakty, pfiispívající k posílení nadace jako zdroje pro ne-
státní neziskov˘ sektor.
VáÏení pfiátelé, dovolte, abychom na tomto místû podûkovali v‰em pracovníkÛm NROS, ktefií v loÀském roce odvedli
skvûlou práci. Zvládli nad rámec sv˘ch bûÏn˘ch povinností znaãné pracovní vypûtí, které bylo nutné vûnovat tomu, aby
se NROS jednak organizaãnû i profesionálnû pfiipravila na nové podmínky programÛ EU v rámci auditÛ, jeÏ probíhaly 
v prÛbûhu celého minulého roku a budou pokraãovat i v roce 2004, a kromû toho aby zajistila rozvoj v‰ech dal‰ích pro-
gramÛ pro dûti, mládeÏ, vzdûlávání a lidská práva.

Zvlá‰tní díky patfií v‰em dárcÛm, dobrovolníkÛm a pfiíznivcÛm, bez kter˘ch by NROS jen tûÏko splnila své cíle. 

Doc. Jifií Volf PhDr. Hana ·ilhánová

pfiedseda Správní rady NROS fieditelka NROS 

Slovo úvodem    3
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Fakta o nadaci 4

Právní subjektivita
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti byla zfiízena 7. dubna 1993,
aby posilovala a roz‰ifiovala aktivitu nestátních neziskov˘ch organiza-
cí a spravovala k tomuto úãelu prostfiedky Evropsk˘ch spoleãenství 
v rámci programu Phare pro rozvoj obãanské spoleãnosti v âeské re-
publice. Nadace byla pfieregistrována v roce 1998 podle zákona 
ã. 227/97, o nadacích a nadaãních fondech a je vedena v oddílu N,
vloÏce 23 nadaãního rejstfiíku Mûstského soudu v Praze.

Poslání 
Posláním nadace je posilovat obãanskou odpovûdnost za stav spo-
leãnosti a vûcí vefiejn˘ch prostfiednictvím finanãní a informaãní pod-
pory nestátním neziskov˘m organizacím. Nadace získává a spravuje
prostfiedky pro neziskov˘ sektor a je zodpovûdná za jejich transpa-
rentní a efektivní rozdûlování.

Nadace naplÀuje své poslání pfiedev‰ím prostfiednictvím
■ poskytováním nadaãních pfiíspûvkÛ na projekty tfietích osob v rám-

ci spravovan˘ch programÛ
■ pÛsobení jako implementaãní agentura pro programy Evropské

unie
■ realizací vlastních projektÛ, zejména prostfiednictvím vzdûlávání,

v˘zkumu a vydáváním publikací
■ spolupráce se státními i nestátními organizacemi a dal‰ími subjek-

ty na národní i mezinárodní úrovni

Nadaãní jmûní
K 31. 12. 2003 tvofiilo nadaãní jmûní celkem 70 381 001 korun, pfii-
ãemÏ pfieváÏnou ãást tvofií prostfiedky z Nadaãního investiãního fondu.

Struktura nadace
Nadace je fiízena devítiãlennou správní radou a tfiíãlennou dozorãí ra-
dou. Za v˘konnou sloÏku odpovídá fieditelka spolu s Finanãní sekcí,
interním auditem a sekretariátem. NROS je programovû organizová-
na do dvou ãástí (viz organizaãní schéma na str. 42). 
■ Sekce rozvoje programÛ pokr˘vá oblast programÛ pro dûti a mládeÏ

(„Pomozte dûtem!“, Gabriel, Make a Connection – Pfiipoj se, klub-
net), program pro lidská práva a vzdûlávací programy vãetnû Vily
âerych.

■ Sekce EU spravuje programy Phare, program Evropská brána 
a v˘zkum Civicus – Index obãanské spoleãnosti.

Grantování
NROS poskytuje nadaãní pfiíspûvky zejména formou otevfien˘ch v˘-
bûrov˘ch fiízení, a to na základû grantov˘ch pravidel platn˘ch pro jed-
notlivé programy. Od svého zaloÏení nadace posoudila 8 303 projektÛ,
z nichÏ poskytla 2 926 grantÛ v celkové v˘‰i cca 0,85 miliardy korun.

Fakta o nadaci

Pfiíspûvky/granty NROS vyplacené v letech 1998 aÏ 2003 
(v milionech Kã)
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Sekce EU
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Sekce EU 6

Implementaãní agentura NROS

Vedle své nadaãní ãinnosti (vyvíjené v souladu se zákonem
227/1997 Sb.) pÛsobí NROS také jako tzv. implementaãní
agentura pro programy EU ve smyslu finanãních memorand
uzavfien˘ch mezi âeskou republikou a Evropskou komisí. JiÏ
samotné zaloÏení NROS v roce 1993 za úãelem správy ãásti
Národního programu Phare v âeské republice – Programu
rozvoje obãanské spoleãnosti, financovaného z prostfiedkÛ
EU, probûhlo na základû Finanãního memoranda CS 9207. 
V posledním roce navíc pfiibyla NROS je‰tû dal‰í role – v ná-
sledujících letech bude pÛsobit jako zprostfiedkující subjekt 
v rámci strukturálních fondÛ. 
Úkolem implementaãní agentury (IA) je zaji‰Èovat kompletní
implementaci evropsk˘ch programÛ – jejich vyhla‰ování, fií-
zení vefiejn˘ch zakázek a grantov˘ch schémat, kontrahování,
monitoring, prÛbûÏnou a závûreãnou kontrolu zpráv, kontrolu
on the spot, schvalování a provádûní jednotliv˘ch plateb, re-
portování a vyhodnocování programu. IA NROS navíc zodpo-
vídá i za programovací fázi, kterou v ostatních pfiípadech
zaji‰Èují jednotlivá ministerstva. V této fázi se zpracovávají
projektové fi‰e, slouÏící jako podklad pro vyjednávání o fi-
nanãní pomoci s Evropskou komisí, a v pfiípadû schválení se
stávají souãástí finanãního memoranda. Projektové fi‰e tvofií
základní dokument pro kontrolu a pozdûj‰í vyhodnocení celé-
ho programu externími audity. 
Za ve‰keré aktivity implementaãní agentury a její fiízení nese
plnou zodpovûdnost Schvalující úfiedník programu (PAO), kte-
rého jmenuje pro kaÏd˘ schválen˘ program Národní schvalu-
jící úfiedník (NAO). Funkci NAO zastává 1. námûstek ministra
financí, do funkce PAO pro programy spravované NROS byla
jmenována fieditelka nadace.

Implementaãní agentura
Do organizaãní struktury IA NROS je v rámci organizace za-
pojen útvar fieditele, jehoÏ souãástí je i interní audit, dále Sek-
ce EU a Finanãní sekce. Sekce EU je fiízena vedoucím sekce,
kter˘ je souãasnû jmenován zástupcem PAO a zodpovídá za
programování a implementaci evropsk˘ch programÛ v soula-
du se smûrnicemi a procedurami Evropské komise. ZároveÀ
má na starost pfiípravu ãesk˘ch nestátních neziskov˘ch orga-
nizací na vstup do Evropské unie. âást tûchto aktivit je hra-
zena z fondu CEE TRUST (viz Evropská brána). 
Finanãní sekce slouÏí jako platební jednotka k zaji‰tûní a fiíze-
ní finanãních tokÛ, autorizaci a provádûní plateb, vedení ana-
lytického úãetnictví, zpracovávání finanãních plánÛ a rozpoãtÛ,
kontrole zpráv z finanãního hlediska a reportování Národnímu
fondu.

Poslání
Posláním IA NROS je získávat finance a informace z Evropské
unie a distribuovat je nestátním neziskov˘m organizacím za
úãelem rozvoje a udrÏitelnosti obãanské spoleãnosti, a to trans-
parentnû, efektivnû a na základû rovnoprávného pfiístupu, a pl-
nit tak svou dlouhodobou vizi, totiÏ b˘t pfiedním finanãním 
a informaãním zdrojem pro rozvoj a udrÏitelnost obãanské spo-
leãnosti v âR. Jako kritické faktory úspûchu si IA NROS stano-
vila nutnost kontinuálnû pokraãovat jako agentura pro správu
fondÛ EU a intenzivnûji rozvíjet spolupráci s národními a zahra-
niãními subjekty s cílem vytváfiet lep‰í podmínky pro rozvoj ob-
ãanské spoleãnosti. 

Implementaãní struktura Phare
IA NROS je jednou z pûti implementaãních agentur pro pro-
gram Phare v âeské republice vedle Centrální finanãní a kon-
traktaãní jednotky (CFCU) pfii Ministerstvu financí, Národního
vzdûlávacího fondu (NVF) pfii Ministerstvu práce a sociálních
vûcí, Centra pro regionální rozvoj (CRR) pfii Ministerstvu pro
místní rozvoj a CzechInvestu pfii Ministerstvu prÛmyslu a ob-
chodu. NROS nemá Ïádného gestora. 
Dal‰ími institucemi podílejícími se na fiízení, koordinaci a sprá-
vû programu Phare jsou Národní fond (NF), Národní koordiná-
tor pomoci (NAC), Centrum pro zahraniãní pomoc (CZP),
Spoleãn˘ monitorovací v˘bor (JMC) a monitorovací podv˘bo-
ry. AÏ do vstupu âR do EU, respektive akreditace k EDIS (viz
níÏe), schvaluje ve‰keré kroky v prÛbûhu fiízení vefiejn˘ch za-
kázek Delegace Evropské komise. 
Informace o náplni práce a funkci jednotliv˘ch institucí v rám-
ci programu Phare je moÏné získat pfiímo na adrese CZP
(http://phare.mfcr.cz), které koordinuje programy pomoci EU
na národní úrovni. 
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Sekce EU 7

EDIS
Zkratkou EDIS se oznaãuje systém roz‰ífiené decentralizova-
né implementace (Extended Decentralised Implementation
System) pfiedvstupní pomoci EU. V souãasném systému de-
centralizované implementace (DIS) podléhají postupy a v˘bûr
projektÛ, zadávání vefiejn˘ch zakázek a uzavírání smluv pfied-
bûÏnému (ex-ante) schválení Komise. V reÏimu EDIS mÛÏe
pfiejít fiízení programÛ Phare (a ISPA) plnû pod odpovûdnost
âeské republiky. Tato moÏnost upu‰tûní od pfiedbûÏného
schvalování je zakotvena v nafiízení Rady ã. 1266/99 za pfied-
pokladu splnûní následujících základních kritérií a podmínek:

Kritéria pro implementaãní agentury
■ definovan˘ systém správy prostfiedkÛ s úpln˘m jednacím

fiádem, jasnou institucionální a personální odpovûdností
■ oddûlení pravomocí jako záruka vylouãení stfietu zájmÛ pfii

zadávání vefiejn˘ch zakázek a platbách
■ kvalifikovaní a fiádnû ‰kolení pracovníci s jasnû stanoven˘-

mi úkoly a jazykovou v˘bavou

Podmínky decentralizovaného fiízení
■ úãinn˘ systém vnitfiních kontrol vãetnû funkce nezávislého

auditu a úãinn˘ systém úãetního a finanãního v˘kaznictví
splÀující mezinárodnû uznávané auditorské standardy

■ nejnovûj‰í finanãní a operativní audit 
■ spolehliv˘ systém vnitrostátní finanãní kontroly nad agen-

turou
■ pravidla o zadávání vefiejn˘ch zakázek schválená Komisí
■ závazek NAO t˘kající se plné finanãní odpovûdnosti za ev-

ropské fondy
Agentury musí splÀovat stanovená kritéria a podmínky je‰tû
pfied tím, neÏ Komise o upu‰tûní od pfiedbûÏného (ex-ante)
schvalování rozhodne, tedy pfied samotn˘m udûlením akredi-
tace k EDIS.

Zásady ãinnosti IA NROS 
■ systém dvojí nezávislé kontroly a dvojího podpisu pfii schva-

lování jednotliv˘ch dokumentÛ a provádûní plateb 
■ jasná definice funkcí a dÛsledné oddûlení funkce schvalo-

vací, platební a úãetní
■ pfiesné, vãasné a spolehlivé podvojné úãetnictví
■ moÏnost zastupitelnosti zamûstnancÛ u v‰ech funkcí
■ pfiedcházení moÏnému konfliktu zájmÛ
■ existence operaãního manuálu detailnû popisujícího ve‰ke-

ré procesy

Pfiípravu na EDIS koordinuje v âR Ministerstvo financí – od-
bor Národního fondu a Centrum pro zahraniãní pomoc. V âR

se na EDIS pfiipravují následující organizace: Ministerstvo fi-
nancí (Národní fond, Centrum pro zahraniãní pomoc, odbor
interního auditu a odbor Centrální harmonizaãní jednotka pro
finanãní kontrolu), CRR, Centrální finanãní a kontraktaãní jed-
notka – CFCU, NROS, CzechInvest a NVF. V pfiípadû nástroje
ISPA se pfiípravy úãastní Ministerstvo dopravy a Státní fond
Ïivotního prostfiedí.
KaÏdá z agentur musí projít bez závaÏn˘ch v˘hrad ãtyfifázo-
v˘m auditem pfiipravenosti na EDIS. Samotná pfiíprava zaãala
v roce 2001, doposud probûhly tfii fáze:
1. fáze: „Gap Assessment“ – anal˘za a zhodnocení aktuál-
ního stavu. Audit proveden˘ v jednotliv˘ch agenturách fir-
mou PricewaterhouseCoopers (fiíjen – prosinec 2002) poukázal
na hlavní problémy a nedostatky v celkové implementaãní
struktufie a jednotliv˘ch agenturách.
2. fáze: „Gap Plugging“ – samotná pfiíprava na EDIS. Audit
Delloite & Touche (ãerven – záfií 2003) pomohl odstranit ná-
lezy první fáze, souãasnû se vytváfiely operaãní manuály, mû-
nily a standardizovaly postupy, ‰kolili zamûstnanci a posilovaly
kapacity agentur. 
3. fáze: „Compliance Assessment“ – hodnocení shody s po-
Ïadavky EDIS. Audit uskuteãnila v posledním ãtvrtletí roku
2003 opût firma PricewaterhouseCoopers. Testoval a kontro-
loval nastavení procesÛ, jejich soulad s poÏadavky Komise 
a legislativou, funkãnost, spolehlivost a zdokumentování.
Ve Zprávû o shodû (Compliance Assessment Report) jako v˘-
sledku ‰etfiení tfietí fáze konstatovala firma Pricewaterhouse-
Coopers, Ïe NROS je na EDIS pfiipravena. NAO proto koncem
roku 2003 Evropské komisi potvrdil, Ïe NROS splÀuje základ-
ní podmínky a kritéria stanovená nafiízením Rady 1266/1999
nutn˘ch k autonomní správû evropsk˘ch fondÛ, a pfiedloÏe-
ním Ïádosti o akreditaci k EDIS poÏádal Evropskou komisi,
aby upustila od pfiedbûÏného (ex-ante) schvalování vefiejn˘ch
zakázek a uzavírání smluv.

Audit v poslední 4. fázi „Preparation for Commission Deci-
sion“ (tzv. ovûfiovací audit) provedou pfiímo auditofii Evrop-
ské komise. Jeho v˘sledkem bude získání ãi zamítnutí akre-
ditace k EDIS pro jednotlivé agentury zapojené do implemen-
tace pfiedvstupních nástrojÛ pomoci. Pfiístupová smlouva uza-
vfiená mezi Evropskou komisí a âeskou republikou pfiitom
povaÏuje zavedení EDIS za nezbytnou podmínku pokraãování
projektÛ pfiedvstupní pomoci v období po vstupu do EU. Bez
zavedení systému EDIS nebude moÏno prostfiedky Phare 
(a ISPA) po vstupu do EU plnû doãerpat. Závûreãn˘ audit pro-
bûhne v âR na pfielomu dubna a kvûtna 2004.
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Sekce EU 8

Programy PHARE

Jednotlivé programy Phare zamûfiené na rozvoj obãanské
spoleãnosti administruje nadace od roku 1993. Pfii progra-
mování a pfiípravû projektov˘ch fi‰í vychází jednak z Pfiístu-
pového partnerství, Národního programu pfiípravy âR na
ãlenství v EU, hodnotících zpráv EU, KodaÀsk˘ch kritérií a zá-
roveÀ z potfieb a omezení neziskového sektoru. Samotná re-
alizace se fiídí provádûcími pfiedpisy, prostfiedky jsou ãerpány
na základû podepsan˘ch finanãních memorand. Grantová
schémata a v˘bûr projektÛ se fiídí tzv. Praktick˘m rádcem.*)

IA NROS dosud v rámci Národního programu Phare získala 
a administrovala deset programÛ (pût stále bûÏí) v celkové hod-
notû pfies 25 milionÛ eur. Vedle toho byla Komisí ãi Delegací
Evropské komise v minul˘ch letech najímána také na administ-
raci mnohonárodních programÛ jako LIEN, PARTNERSHIP,
DEMOCRACY, EIDHR. Posledním z tûchto programÛ – Access
99 ve v˘‰i 1,67 milionÛ eur – byl ukonãen v prosinci 2003, 
IA NROS na základû povûfiení Delegace Evropské komise zaji‰-
Èovala jeho technickou asistenci a monitorování projektÛ pod-
pofien˘ch v rámci tohoto programu.

* Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of

the European Communities in the context of external actions

Ukonãené programy
V roce 2002 uzavfiela Evropská komise kontrakt s dánsko-fran-
couzsk˘m konsorciem PLS Ramboll Management / Eureval-
C3E na provedení ex-post hodnocení Národních programÛ Phare
1997 a 1998. Jeho pfiedmûtem se staly i poslední ukonãené
programy (CZ9704 a CZ9806). Detailní vyhodnocení podstoupil
program CZ9806 s názvem Rozvoj obãanské spoleãnosti / Inte-
grace romské komunity do ãeské spoleãnosti. Zaãátkem roku
2004 konsorcium na základû smlouvy s MF âR zaãalo vyhod-
nocovat dal‰í program, tentokrát CZ0002.01, hrazen˘ z progra-
mu Phare 2000. Hodnotící zpráva konsorcia vydaná poãátkem
roku 2003 oznaãila program CZ9806 za úspû‰n˘, pfiiãemÏ zdÛ-
raznila následující pozitivní dopady:
■ Program podnítil vznik mnoha nov˘ch nestátních nezisko-

v˘ch organizací (NNO). Po urãité období byl program jedi-
n˘m finanãním zdrojem reagujícím na problémy romské
komunity v âR a pro mnohé její ãleny znamenal vÛbec prv-
ní moÏnost podílet se na projektu financovaném z fondu
EU. 

■ Pfiispûl k vybudování vût‰í dÛvûry mezi Romy a místní sa-
mosprávou (podpofiené projekty byly realizovány vût‰inou
pod patronací ãi ve spolupráci s mûstsk˘mi, ‰kolsk˘mi ãi ji-
n˘mi místními orgány a institucemi). Dále podpofiil nové ‰an-
ce a moÏnosti pro cílovou skupinu, zv˘‰il toleranci, porozumûní 
a multikulturnost v âR, a to pfiedev‰ím realizací mnoha ma-
l˘ch projektÛ za spoluúãasti dûtí a mládeÏe. Právní pomoc 
a poradenství vytvofiilo nové vazby a synergii mezi organiza-
cemi operujícími v této oblasti. 

■ Podnítil celospoleãenskou debatu o tomto problému, poãína-
je rokem 1999 inicioval fiadu usnesení ãeské vlády a násled-
nû ovlivnil i legislativní proces (napfi. vládní nafiízení o Koncepci
politiky vlády vÛãi pfiíslu‰níkÛm romské komunity, napomáha-
jící jejich integraci do spoleãnosti, novela Zákona ã. 40 Sb., 

Pfiehled programÛ Phare spravovan˘ch v˘luãnû IA NROS
âíslo programu Alokace Ukonãení 

v mil. eur programu

Ukonãené programy

CS 9207 Phare 92 2,7 31. 12. 1995

CZ 9406 Phare 94 2,0 31. 12. 1997

CZ 9603 Phare 96 0,5 31. 12. 1999

CZ 9704 Phare 97 2,5 31. 12. 2000

CZ 9806 Phare 98 2,0 30. 6. 2001

BûÏící programy

CZ0011 Phare, Access 2000 1,67 31. 8. 2004

CZ0002.01 Phare 2000 4,0 31. 7. 2004

CZ0102 Phare 2001 3,0 31. 10. 2004

CZ2002/000-282.02.01-03 Phare 2002 6,0 31. 10. 2005

CZ2003/004 -338.01.01 Phare 2003 1,0 31. 10. 2006
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o nab˘vání a pozb˘vání obãanství âR ãi vládní návrh na zlep-
‰ení vztahÛ mezi majoritní spoleãností a romskou komunitou
v roce 2000). Debata o romsk˘ch záleÏitostech vyvolala i po-
tfiebu novely obãanského zákoníku, kter˘ obsahoval nûkteré
diskriminaãní prvky. 

■ ·kolící a vzdûlávací aktivity s podporou Phare posílily znalosti 
a kvalifikace zamûstnancÛ NNO. V regionech se zv˘‰il poãet
NNO poskytujících sociální a vzdûlávací sluÏby, kvalita posky-
tovan˘ch sociálních sluÏeb i schopnost reagovat na místní
potfieby. Na v‰ech úrovních se rovnûÏ posílila spolupráce me-
zi NNO a státní správou a samosprávou. 

■ NROS vedle toho, Ïe prokázala kapacitu a schopnost realizo-
vat podobné projekty, posílila ostatní NNO ve schopnostech
samostatnû fiídit a absorbovat oãekávanou budoucí podporu
na posílení integrace romské komunity do spoleãnosti.

V˘zvy uzavfiené v roce 2003
V roce 2003 byly ukonãeny tfii v˘zvy – v rámci programu Pha-
re 2002 v˘zvy s názvem Dlouhodobá udrÏitelnost rozvoje ob-
ãanské spoleãnosti a Podpora aktivního Ïivota seniorÛ, 
v rámci programu Phare 2003 v˘zva pod názvem Zlep‰ení
dlouhodob˘ch pfiíleÏitostí pro Romy. 

Dlouhodobá udrÏitelnost rozvoje obãanské spoleãnosti 
Cílem programu je zajistit dostateãnou kapacitu NNO k získá-
vání financí. Obsahuje dvû priority: A) Fundraising v praxi 
a B) ·kolení a filantropie. V prioritû A, zamûfiené na instituci-
onální rozvoj, získalo grant 48 organizací. Granty se udûlovaly 
do v˘‰e 30 000 eura a NROS zde uzavfiela smlouvy ve v˘‰i 
1 351 704 eura. 45 podpofien˘ch organizací nyní realizuje své
pfiedloÏené a schválené fundraisingové plány, které mají po-
moci posílit jejich dlouhodobou finanãní udrÏitelnost.

V˘sledkem realizace projektÛ v prioritû B má b˘t zmobilizování
soukromé, podnikové a vefiejné filantropie a zlep‰ení fundrai-
singov˘ch dovedností. NNO mají b˘t téÏ lépe pfiipraveny na za-
pojení do strukturálních fondÛ. Grant získalo osm projektÛ 
(z celkem 37 pfiedloÏen˘ch, které mohly Ïádat aÏ o 100 000 eur
na dva roky). Celkem tak bylo ze 187 pfiedloÏen˘ch projektÛ
podpofieno 56 projektÛ v celkové ãástce 1 850 000 eur, na re-
zervním seznamu zÛstal jeden projekt. Projekty IA NROS prÛ-
bûÏnû monitoruje a vyhodnocuje.

Podpora aktivního Ïivota seniorÛ 
V tomto programu bylo cílem zlep‰ení aktivní úãasti seniorÛ na
spoleãenském Ïivotû v âR. Program obsahoval dvû priority: 

Regionální rozdûlení grantÛ ze v‰ech v˘‰e uveden˘ch v˘zev
Region Podáno Pfiidûleno % úspû‰nosti 

Praha 523 131 25 %

Jihomoravsk˘ 113 31 27 %

Olomouck˘ 98 28 29 %

Ústeck˘ 132 26 20 %

Moravskoslezsk˘ 100 23 23 %

Jihoãesk˘ 69 21 30 %

Královehradeck˘ 27 11 41 %

PlzeÀsk˘ 36 11 31 %

Vysoãina 33 10 30 %

Libereck˘ 27 6 22 %

Zlínsk˘ 40 6 15 %

Pardubick˘ 35 5 14 %

Stfiedoãesk˘ 39 4 10 %

Karlovarsk˘ 25 1 4 %

Celkem 1297 314 24 %

BûÏící programy
âíslo Název Uzávûrka Schválení Rozdûleno Podpofieno PfiedloÏeno Úspû‰nost

v˘sledkÛ eur projektÛ projektÛ v %

CZ0002.01, 1. kolo Rozvoj obãanské spoleãnosti a DÏivas Jekhetane 4. 10. 2001 11/2001 1 521 124 45 125 65 %

CZ0002.01, 2. kolo, Rozvoj obãanské spoleãnosti a DÏivas Jekhetane 13. 5. 2002 07/2002 2 118 248 65 211 31 %

vãetnû realoakce (10/02 realokace)

CZ0011 Access 2000 13. 5. 2002 07/2002 1 565 753 38 297 13 %

CZ0102/01 Posílení nevládních neziskov˘ch organizací v âR 23. 9. 2002 12/2002 2 697 049 60 281 21 %

CZ2002/000-282.02.03 Obnova oblastí postiÏen˘ch záplavami prostfiednictvím 30. 10. 2002 11/2002 930 000 14 20 70 %

pomoci nevládních neziskov˘ch organizací

CZ2002/000-282.02.02 Podpora aktivního Ïivota seniorÛ 10. 3. 2003 07/2003 875 000 15 82 18 %

CZ2002/000-282.02.01 Dlouhodobá udrÏitelnost rozvoje obãanské spoleãnosti 10. 3. 2003 07/2003 1 850 000 56 187 30 %

CZ2003/004-338.01.01 Zlep‰ení dlouhodob˘ch pfiíleÏitostí pro Romy 8. 9. 2003 12/2003 925 000 21 94 22 %

Celkem 7 873 173 314 1297 24 %

Pozn.: Seznamy v‰ech podpofien˘ch projektÛ vãetnû jejich sumáfiÛ lze získat na internetov˘ch stránkách NROS.
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1) zlep‰it pfiístup seniorÛ k informacím, vzdûlání a komunikaci
a 2) posílit sociální a zdravotní zabezpeãení seniorÛ. O grant
usilovalo celkem 82 projektÛ, které mohly Ïádat o dvouletou
podporu ve v˘‰i aÏ 100 000 eur, hodnotící komise vybrala na
základû v˘sledkÛ bodového hodnocení externích expertÛ cel-
kem patnáct projektÛ, mezi které se rozdûlilo 875 000 euro.
Za úãelem poskytování sociálních sluÏeb seniorÛm a jejich
zdravotního zabezpeãení bylo podpofieno deset projektÛ (na-
pfi. poskytování domácí hospicové péãe, zaji‰tûní peãovatel-
ské, respitní a doná‰kové sluÏby ve venkovsk˘ch oblastech ãi
zaji‰tûní ãtyfiiadvacetihodinové tísÀové péãe pomocí systému
Areion a seniortelefonu). Zbyl˘ch pût projektÛ má za cíl zlep-
‰it pfiístup seniorÛ k informacím a vzdûlání. Nejúspû‰nûj‰í 
byly projekty z Moravskoslezského kraje, kam za úãelem pod-
pory seniorÛ poputuje témûfi 6,5 milionÛ korun. Na rezervním 
seznamu se umístily tfii projekty. Projekty IA NROS prÛbûÏnû
monitoruje a vyhodnocuje.

Informaãní leták – ·est schodÛ do Evropy
V rámci vefiejné zakázky bylo v programu Phare 2002 vyãlenû-
no 50 000 euro na tisk a distribuci 50 000 kusÛ informaãních
letákÛ urãen˘ch pro seniory. Leták o v˘hodách a nev˘hodách
vstupu âR do EU pfiipravilo jako nejúspû‰nûj‰í kandidát v˘bû-
rového fiízení STEM s.r.o. (Stfiedisko empirick˘ch v˘zkumÛ).
Podle prÛzkumu se seniofii obávali pfiedev‰ím mnoÏství zmûn,
na které si budou tûÏko zvykat, rÛstu cen, poklesu Ïivotní úrov-
nû a zhor‰ení sociálního zabezpeãení. 50 000 letákÛ s názvem
„·est schodÛ do Evropy“ bylo v kvûtnu 2003 distribuováno do
domovÛ dÛchodcÛ, domÛ sociálních sluÏeb a dal‰ích zafiízení
pro seniory po celé âeské republice.

Realokace
Zaãátkem roku 2004 zaãalo CZP v rámci Národního programu
Phare 2002 pfied vypr‰ením kontraktaãního období hledat no-
vá uplatnûní pro prostfiedky, které by pravdûpodobnû nebyly
vyuÏity. NROS vyuÏila této moÏnosti a zaruãila dostateãnou
schopnost nestátních organizací z oblasti péãe o seniory tyto
finanãní prostfiedky absorbovat. Ministerstvo financí âR i De-
legace Evropské komise v Praze v bfieznu 2004 potvrdily na-
v˘‰ení prostfiedkÛ ve prospûch programu Podpora aktivního
Ïivota seniorÛ, NROS následnû uzavfiela smlouvy se tfiemi 
organizacemi, jejichÏ projekty se umístily na rezervním sezna-
mu, a vyhlásila nové speciální kolo programu s disponibilní
ãástkou pro granty ve v˘‰i 1 646 904 eur (cca 54 milionÛ ko-
run). Uzávûrka byla stanovena na 10. kvûtna 2004 a v˘bûrové
fiízení potrvá do srpna 2004.

Zlep‰ení dlouhodob˘ch pfiíleÏitostí pro Romy
âástkou 925 000 euro bylo v rámci tohoto programu podpo-
fieno 21 projektÛ (dva na rezervním seznamu), realizovan˘ch
napfi. v Praze, Brnû, Olomouci, Javorníku, Ostravû, Plzni a dal-
‰ích místech âeské republiky. Program byl vyhlá‰en v ãervnu,
k datu uzávûrky 8. záfií bylo doruãeno 93 Ïádostí. V˘sledky v˘-
bûrového fiízení schválila Delegace Evropské komise 17. pro-
since 2003. Program se zamûfiil na vytváfiení pracovních
pfiíleÏitostí pro Romy a jejich rekvalifikaci, na zlep‰ení sociální
soudrÏnosti a zaãlenûní RomÛ do spoleãnosti, na podporu do-
stupnosti vzdûlání a kvalifikace zástupcÛ romsk˘ch nestátních
neziskov˘ch organizací, na rozvoj komunitních, poradensk˘ch
a informaãních center a na terénní práce. âást prostfiedkÛ pfii-
spûla na rozvoj aktivit zohledÀujících moÏnosti bydlení, zlep-
‰ování podmínek bydlení a vzájemného souÏití.

Transition Facility
Transition Facility (Pfiechodné opatfiení) je nástroj pomoci Ev-
ropské komise pro novû pfiistupující zemû, zamûfien˘ na po-
kraãování pomoci Komise v oblastech, kde administrativní 
a institucionální kapacita (ve srovnání se stávajícími ãlensk˘mi
zemûmi) stále není dostaãující. Program pokr˘vá oblasti, jeÏ
nebude moÏno financovat ze strukturálních fondÛ, a je naplá-
nován pro období let 2004 – 2006 (s alokací pro âR v hodno-
tû 36 milionÛ eur a oãekávan˘m vyuÏitím pro rok 2004 – 
17,1 milionÛ eur). Implementován má b˘t okamÏitû po datu
vstupu 1. kvûtna 2004. Projekty navrÏené na pomoc z Transi-
tion Facility nemohou b˘t souãasnû financovány z dokonão-
van˘ch programÛ Phare, ISPA a Sapard, ze strukturálních fondÛ,
Fondu soudrÏnosti a z Schengen Facility. Schválené projekty
musí b˘t v souladu s doporuãeními a závûry Monitorovací
zprávy pro âeskou republiku, kterou Komise publikovala 5. li-
stopadu 2003. NROS v rámci programu pfiedloÏila dva projek-
ty zamûfiené na posílení monitorovacích (advocacy) a spotfie-
bitelsk˘ch NNO a navrhuje podpofiit ty z nich, které prosazují
acquis v oblastech antikorupce, antidiskriminace, rovn˘ch pfií-
leÏitostí a Ïivotního prostfiedí. ZároveÀ chce ve spolupráci 
s Ministerstvem prÛmyslu a obchodu podpofiit spotfiebitelské
organizace v úsilí ochránit zájmy spotfiebitelÛ na ãeském trhu.
Budou-li projekty schváleny, vyhlásí IA NROS v˘zvy k pfiedklá-
dání Ïádostí na podzim roku 2004.

Sekce EU 10
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Globální grant

Také po vstupu âR do EU bude IA NROS pokraãovat ve sprá-
vû evropsk˘ch programÛ. Nadace byla navrÏena jako zpro-
stfiedkující subjekt implementaãní struktury pro Operaãní
program Rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ (OP RLZ) a Jednotn˘ pro-
gramov˘ dokument pro Cíl 3 (JPD 3). Oba tyto programy
schválila Evropská komise s koneãnou platností v únoru 2004.

V letech 2004 – 2006 bude nadace administrovat v rámci OP
RLZ a JPD 3 Globální grant ve v˘‰i 1% z pfiíspûvku EU na
kaÏd˘ z pfiíslu‰n˘ch programÛ. Jeho cílem je vyrovnání pfiíle-
Ïitostí v pfiístupu ke vzdûlání, zamûstnání a dal‰ímu spole-
ãenskému a pracovnímu uplatnûní pfiíslu‰níkÛ skupin
ohroÏen˘ch sociálním vylouãením. Globální grant umoÏní pfií-
stup k prostfiedkÛm OP RLZ takov˘m nestátním neziskov˘m
organizacím, které mají potenciál k plnûní cílÛ a ukazatelÛ
opatfiení, ale nemají je‰tû natolik vyvinuté kapacity dosahovat
na tyto prostfiedky v rámci standardních, sloÏitûj‰ích mecha-
nismÛ platn˘ch pro hlavní proud OP RLZ. V porovnání se stan-
dardními mechanismy budou smûrnice a formuláfie stanovené
pro Globální grant jednodu‰‰í a procedury rychlej‰í. 
Jak pfiíprava potfiebné dokumentace k pfiedkládání projektÛ,
tak nastavení a otestování implementaãních, finanãních a in-
formaãních systémÛ by mûly b˘t ukonãeny do kvûtna 2004.
V˘zva k pfiedkládání projektÛ v rámci Globálního grantu bude
vyhlá‰ena v druhé polovinû roku 2004.

Evropská brána – pfiíprava ãesk˘ch
neziskov˘ch organizací na vstup do EU

Cílem projektu Evropská brána je podpora ãesk˘ch nestát-
ních neziskov˘ch organizací ve snaze získávat finanãní pro-
stfiedky z fondÛ EU, jejich zapojení do evropského dûní,
evropsk˘ch sítí neziskov˘ch organizací a zároveÀ zaji‰tûní
systematického a soustfiedûného pfiísunu relevantních infor-
mací. 

Rok 2003 z tohoto hlediska pfiinesl mnoÏství událostí
■ Celostátní ‰kolení 210 zástupcÛ nevládních organizací 

o otázkách postavení a roli neziskov˘ch organizací v Evrop-
ské unii a finanãních fondech EU dostupn˘ch pro tyto or-
ganizace. ·kolení probûhlo dvoufázovû (na jafie a na podzim),
aby se jeho úãastníci dozvûdûli nejaktuálnûj‰í informace,
pfiedev‰ím v oblasti vyuÏívání strukturálních fondÛ EU. Se-
znam v‰ech úãastníkÛ ‰kolení je dostupn˘ na internetové
adrese www.ngo-eu.cz a je moÏné se k nim obracet pro in-
formace.

■ Vydání publikace PrÛvodce fondy EU pro neziskové organi-
zace (kvûten 2003). Z 2 500 vydan˘ch v˘tiskÛ byly do konce
roku prakticky v‰echny distribuovány. Publikace obsahuje
pfiehled v‰ech dostupn˘ch finanãních moÏností EU a také
návody, jak se ucházet o granty z evropsk˘ch programÛ a vy-
hledávat dal‰í finanãní zdroje v Evropû. Kniha je dostupná 
v fiadû knihoven a vût‰ích neziskov˘ch organizacích. 

■ Zprovoznûní internetového serveru Evropská brána na ad-
rese www.ngo-eu.cz. Stránky se bûhem roku 2003 staly
hlavním zdrojem aktuálních informací pro ãeské neziskové
organizace. Hlavní dÛraz je kladen na seznámení ãesk˘ch
NNO s finanãními nástroji a oblastmi politik EU, dále strán-
ky avizují aktuální konference, semináfie, ‰kolení, nabízejí
moÏnost inzerce, on-line poradenství ãi ukázky úspû‰n˘ch
projektÛ. Za cel˘ rok shlédlo takfika 35 tisíc náv‰tûvníkÛ Ev-
ropské brány 95 tisíc stránek. 
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■ Studijní cesty do Bruselu (10. – 12. ãerven 2003) se úãast-
nilo 28 zástupcÛ ãesk˘ch neziskov˘ch organizací (vzhledem
k tomu, Ïe zájem znaãnû pfiekroãil oãekávání, bylo dal‰ím
dvanácti organizacím umoÏnûno vyslat své zástupce na vlast-
ní náklady). Úãastníci cesty se bûhem tfií dnÛ setkali s pfied-
staviteli evropsk˘ch institucí (Komise, Parlament, Hospodáfi-
sk˘ a sociální v˘bor), evropsk˘ch sítí neziskov˘ch organizací
a nadací a v neposlední fiadû i se zástupci ãesk˘ch institucí
a organizací pÛsobících v Bruselu. Nad celou studijní cestou
pfievzal zá‰titu ãesk˘ velvyslanec pfii EU Pavel Teliãka. Po-
drobná 45-stránková zpráva o cestû je k dispozici na strán-
kách Evropské brány.

■ Jednodenní semináfi (28. srpen 2003) k problematice posta-
vení a roli ãesk˘ch neziskov˘ch organizací v Evropské unii,
kter˘ pfiímo navázal na v˘sledky studijní cesty do Bruselu.
Semináfie se zúãastnili i pfiedstavitelé dal‰ích ãesk˘ch NNO
nebo státních institucí, kter˘m je problematika obãanského
sektoru a evropské integrace blízká. Tfii pracovní skupiny se-
psaly spoleãn˘ dokument nastiÀující strategii dal‰ího rozvo-
je ãeského neziskového sektoru po roz‰ífiení EU. I tento
dokument je ke staÏení na stránkách Evropské brány.

V˘zkumné aktivity
■ Studie o partnerství mezi neziskov˘m sektorem a vefiejnou

správou (pod vedením spoleãnosti Gabal Analysis & Con-
sulting). Hlavním poznatkem studie je skuteãnost, Ïe prin-
cip partnerství zapou‰tí v ãeské spoleãnosti kofieny, i kdyÏ
dochází k odli‰nému v˘kladu nebo procedurálním zaji‰tû-
ním tohoto principu v jednotliv˘ch krajích a ministerstvech.
Studie je dostupná na stránkách zadavatele, Centra pro ko-
munitní práci (www.cpkp.cz)

■ Index obãanské spoleãnosti – mapování stavu obãanské
spoleãnosti v âR (s podporou Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy a v rámci mezinárodního v˘zkumu vede-
ného organizací Civicus). NROS byla v roce 2003 vybrána
jako Národní koordinaãní organizace, dohled nad v˘zkumem
provádí Národní poradní skupina, sloÏená z pfiedních ães-
k˘ch odborníkÛ a praktikÛ zab˘vajících se obãanskou spo-
leãností. PfieváÏná ãást v˘zkumu, jehoÏ v˘stupem bude tzv.
Diamant ãeské obãanské spoleãnosti, probûhne v roce
2004. Závûreãná zpráva bude pfiedstavena spolu s dílãími
v˘sledky zainteresovan˘m organizacím i jednotlivcÛm na
závûreãné národní konferenci (fiíjen 2004).

■ Mapování tvorby sociální politiky âR ve vztahu k evropsk˘m
dokumentÛm (spoleãnû s Informaãním centrem nezisko-
v˘ch organizací pro mezinárodní srovnávací projekt).

Program „Evropská brána – Pfiíprava ãesk˘ch neziskov˘ch or-
ganizací na vstup do EU“ je hrazen z programu CEE Trust pro
obãanskou spoleãnost ve stfiední a v˘chodní Evropû, jehoÏ
hlavním administrátorem v âeské republice je Nadace VIA. 

V˘hled na rok 2004
I nadále bude hlavní dÛraz kladen na poskytování aktuálních
informací ãesk˘m NNO, pfiedev‰ím prostfiednictvím webo-
v˘ch stránek Evropské brány, úãastí na semináfiích, ‰koleních
a konferencích.

V roce 2004 budou pfiipraveny dvû konference financované 
z programu TRUST:
■ Závûreãná konference shrnující v˘sledky v˘zkumu Index

obãanské spoleãnosti
■ Mezinárodní konference porovnávající dosavadní zku‰enos-

ti s pfiípravami neziskového sektoru na vstup a s prvními
okamÏiky ãlenství v EU. Konference se uskuteãní na pfielo-
mu roku 2004 a 2005 a zúãastní se jí pozvaní zástupci ne-
ziskov˘ch organizací a vefiejné správy jak z nov˘ch tak
stávajících ãlensk˘ch zemí EU.

V rámci programu TRUST je zam˘‰lena také podpora celore-
publikové vefiejné debaty o budoucnosti Evropské unie. Pro-
jekt pfiipraven˘ konsorciem nûkolika ãesk˘ch NNO má za cíl
dát vefiejnosti prostor vyjádfiit se k rÛzn˘m návrhÛm na uspo-
fiádání EU po roz‰ífiení, a pfiispût tak ãesk˘m pohledem do
celoevropské debaty.
K dal‰ím plánÛm na rok 2004 patfií vypracování rámcové me-
todiky pro zapojování vefiejnosti do pfiípravy strategick˘ch do-
kumentÛ, které âR pfiedkládá Evropské komisi.

Sekce EU 12
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Sekce rozvoje programÛ

Od roku 1998 rozvíjí Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti 
k naplnûní svého poslání vlastní programy, jeÏ byly od po-
ãátku podporovány Evropskou unií (v rámci tzv. „Exit strate-
gy“ – strategie pfiipravující NROS na ukonãení pfiedvstupních
fondÛ Phare). Právû pro distribuci finanãních prostfiedkÛ 
z fondÛ Phare pro nevládní neziskové organizace byla NROS
jako tzv. Programová fiídící jednotka (PMU) pÛvodnû zfiízena.
Rozvojové nadaãní programy jsou dle statutu nadace fiízeny
správní radou ve strategické úrovni, ve v˘konné úrovni fiedi-
telkou nadace koordinující implementaãní agenturu a dal‰í
nadaãní programy. 
Rok 2003 znamenal pfiedev‰ím intenzivní pfiípravu na ukon-
ãení podpory programu Phare v roce 2004 s cílem zaji‰tûní
pokraãování nadaãních rozvojov˘ch programÛ, zavádûní
systémov˘ch zmûn vãetnû interního auditu, úspû‰nou reali-
zaci nového zpÛsobu spolupráce s komerãním sektorem me-
todou CRM (Cause Related Marketing), zahájení rekonstrukce
interiéru ve Vile âerych a poãátek spolupráce s Centrem roz-
voje âeská Skalice.

V˘voj programÛ v Sekci rozvoje programÛ
1998: start celonárodní dlouhodobé vefiejné sbírky „Pomozte
dûtem!“ ve spolupráci s âeskou televizí zamûfiené na ‰irokou
podporu dûtí do 18 let Ïijících v âeské republice 
1999: NROS se stává souãástí IYF – International Youth Foun-
dation za âeskou republiku
2000: zahájení programu Gabriel orientovaného na neorganizo-
vanou mládeÏ ve spolupráci s Robert Bosch Stiftung (RBSG)
2001: první rozdûlení nadaãních pfiíspûvkÛ v Programu pro lid-
ská práva z prostfiedkÛ NIF; NROS dostává darem Vilu âerych
v âeské Skalici pro podporu vzdûlávání a evropské integrace
2002: zahájení mezinárodního ãesko-polsko-nûmeckého progra-
mu klub-net podporujícího vznik klubÛ pfii ‰kolách a spoleãné
mezinárodní projekty mlad˘ch lidí; ve spolupráci s IYF a spoleã-
ností Nokia startuje program Make a Connection podporující ak-
tivity a rozvoj mlad˘ch lidí a vrací se k vlastním vzdûlávacím
programÛm:
■ vy‰kolením lektorÛ pro ¤ízení projektového cyklu s vyuÏi-

tím metody logick˘ch rámcÛ ve spolupráci s Britsk˘m mi-
nisterstvem pro mezinárodní rozvoj (DfID)

■ zahájením regionálního vzdûlávacího programu Rozvoj dár-
covství a dobrovolnictví ve spolupráci s Charles Stewart
Mott Foundation

Posláním sekce rozvoje programÛ je rozvoj obãanské
angaÏovanosti a mezinárodní spolupráce prostfiednictvím
■ transparentní podpory projektÛ
■ vzdûlávání
■ tematizace aktuálních spoleãensk˘ch problémÛ se zamûfie-

ním na nevládní neziskové organizace, regiony, lidská prá-
va, dûti a mládeÏ
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„Pomozte dûtem!“

Charakteristika programu
5. roãník celonárodní sbírky „Pomozte dûtem!“ probíhal od
16. kvûtna 2002 do 15. kvûtna 2003. Tento dlouhodob˘ spo-
leãn˘ projekt NROS a âeské televize je zamûfien na pfiímou
pomoc ohroÏen˘m a znev˘hodnûn˘m dûtem v celé âeské
republice. Za pût let sbírka rozdûlila prostfiednictvím 394 na-
daãních pfiíspûvkÛ celkem 46 387 503 korun.

Rok 2003 
■ 13 133 819 korun shromáÏdûn˘ch na sbírkovém kontû 5. roã-

níku znamená dosud nejvy‰‰í v˘sledek sbírky a podporu pro
118 projektÛ nestátních neziskov˘ch organizací z celé âeské
republiky a jejich prostfiednictvím pro tisíce dûtí.

■ 2 925 000 korun z v˘tûÏku 5. roãníku sbírky bylo poskytnu-
to na pomoc pfii odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod v prosinci
2002 deseti organizacím pfiímo pracujícím s dûtmi a mláde-
Ïí a deseti sociálnû potfiebn˘m rodinám s více dûtmi. 

Cíle sbírky 
■ zv˘‰ená kvalita Ïivota dûtí
■ rovné pfiíleÏitosti v‰ech dûtí a rÛzn˘ch skupin dûtské populace
■ fungující rodina nebo alternativní rodinné modely

Oblasti podpory
Ze sbírky „Pomozte dûtem!“ jsou kaÏdoroãnû podporovány ti-
síce dûtí prostfiednictvím nestátních neziskov˘ch organizací, je-
jichÏ projekty uspûjí v celorepublikovém vefiejném v˘bûrovém
fiízení. Sbírka je zamûfiena na následující cílové skupiny dûtí:
■ dûti s v˘chovn˘mi a v˘vojov˘mi problémy
■ dûti Ïijící mimo vlastní rodinu
■ dûti t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané
■ dûti s tûlesn˘m, du‰evním a smyslov˘m postiÏením
■ dûti ohroÏené drogovou ãi jinou závislostí
■ dûti Ïijící v nepfiízniv˘ch Ïivotních podmínkách

Partnefii 5. roãníku projektu
Projekt „Pomozte dûtem!“ se vzhledem ke svému rozsahu ne-
obejde bez partnerÛ, ktefií se na jeho realizaci finanãnû podílejí
nebo pro nûj bezplatnû poskytují urãité v˘znamné sluÏby. 

■ Hlavní partnefii: Delegace Evropské komise v âR (finanãní pod-
pora fondÛ Evropské unie), Cisco Systems, s.r.o., euroAWK

■ Finanãní podpora: Nadace Preciosa
■ Partnefii: Nadace Preciosa, Tesco Stores a.s, ATS, Elipse, Real

Tisk, Trico, Moka Gavin

■ Mediální partnefii: âesk˘ rozhlas, Newton Information Techno-
logy, Nov˘ prostor, ABC, Zdravotnické noviny, Boomerang
media, InformNet Partners

Podûkování
Sbírka „Pomozte dûtem!“ dûkuje v‰em pfiíznivcÛm, dobrovol-
níkÛm, spojencÛm, pfiispûvatelÛm, dárcÛm, partnerÛm, hod-
notitelÛm a realizátorÛm za podporu.

Poznámka: Bankovní poplatky jsou automaticky odeãítány správcem úãtu

(âSOB) z konta.

Struktura vkladÛ na sbírkovém kontû 5. roãníku sbírky
Druh vkladu Celková v˘‰e 

pfiíspûvkÛ a darÛ

Sbírkové a benefiãní akce 12 % 1 653 627,90 Kã

Jednotliví pfiispûvatelé (vefiejnost) 62 % 8 082 486,74 Kã

Smluvní dárci (firmy) 26 % 3 422 342,00 Kã

Celkem 100 % 13 158 456,64 Kã

Bankovní poplatky -24 637,13 Kã

Celkem k rozdûlení 13 133 819,00 Kã

Smluvní dárci 5. roãníku sbírky
Smluvní dárci âástka

Eurotel Praha 2 000 000 Kã

Robert Bosch Stiftung 1 070 510 Kã

Schneider Electric a zamûstnanci 214 772 Kã

Nadace Preciosa 50 000 Kã

Státní tiskárna cenin 50 000 Kã

HEMS (zájmové sdruÏení právnick˘ch osob) 15 000 Kã

Tesco Stores âR 12 660 Kã

Hofiák Trading 10 000 Kã

Celkem 3 422 942 Kã
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Program Gabriel

Cíle a charakteristika programu
Program Gabriel, zamûfien˘ na dûti a mladé lidi ve vûku 6 – 20
let, byl zaloÏen v roce 2000 ve spolupráci s mezinárodní sítí na-
dací pro mládeÏ (International Youth Foundation – IYF), jejíÏ ãle-
nem NROS je. První tfiíletá etapa programu byla realizována za
finanãní podpory Robert Bosch Stiftung (Stuttgart, SRN) a v sou-
ladu s filozofií této nadace podporovala spolupráci a pfienos zku-
‰eností mezi organizacemi a iniciativami pro mladé lidi z âeské
republiky, Nûmecka, Polska a Slovenska. 
Hlavním posláním tohoto programu byla podpora v‰estranného
rozvoje osobnosti dítûte a mladého ãlovûka s pfiispûním k for-
mování generace zodpovûdn˘ch a tvofiiv˘ch mlad˘ch lidí. 

Cíle programu
■ roz‰ífiit nabídku zajímav˘ch, moderních a tvÛrãích projektÛ

pro trávení volného ãasu dûtí a mládeÏe
■ podpofiit rozvoj dobrovolné ãinnosti mládeÏe
■ pomoci mlad˘m lidem realizovat vlastní aktivity a projekty
■ podpofiit profesionalizaci práce s dûtmi a mlad˘mi lidmi a vzá-

jemnou spolupráci organizací a jednotlivcÛ pÛsobících v této
oblasti

■ zv˘‰it kvalitu, stabilitu a dlouhodobost projektÛ volného ãa-
su pro dûti a mladé lidi

Oblasti podpory
■ grantov˘ program podpory aktivit volného ãasu pro neorga-

nizované dûti a mládeÏ 
■ rozvoj dobroãinn˘ch aktivit a iniciativy mlad˘ch lidí 
■ vzdûlávání

âinnosti programu v roce 2003
Rok 2003 byl závûreãn˘m rokem tfiíleté etapy programu Gab-
riel, proto byl vûnován pfiedev‰ím vyhodnocení této etapy, hle-
dání moÏností dal‰ího rozvoje a prezentaci v˘sledkÛ.
Ve spolupráci s âeskou asociací streetwork a Magistrátem hlav-
ního mûsta Prahy pod zá‰titou primátora MUDr. Béma uspofiá-
dala NROS ve dnech 21. – 22. kvûtna celostátní konferenci pod

názvem „Práce s neorganizovan˘mi dûtmi a mládeÏí“. 210 úãast-
níkÛ konference – pfieváÏnû zaãínajících pracovníkÛ NZDM – mû-
lo moÏnost podrobnû se seznámit s problematikou NZDM 
v âeské republice i v zahraniãí. Byly uspofiádány diskuse a work-
shopy vztahující se k vizi oboru, metodice a jejím problémÛm, 
k hledání systémov˘ch fie‰ení v oblasti spolupráce zafiízení 
a oborovému vzdûlávání. Program konference byl rozdûlen do
tfií sekcí:
■ Sekce nauãná a informaãní: cílem bylo pfiedstavit oblast, infor-

movat o dosavadních v˘sledcích, roz‰ífiit know-how v rámci
oboru; ujasnûní terminologie.

■ Sekce profesionality a ukotvení: pracovní sekce (diskuse, work-
shopy) zamûfiená na vizi oboru, metodiku, fie‰ení teoretick˘ch,
metodick˘ch a dal‰ích problémÛ, hledání systémov˘ch fie‰ení
pro oblast spolupráce zafiízení, vzdûlávání aj. 

■ Sekce prezentaãní a propagaãní: prezentace programu Gabriel:
zhodnocení rozvoje programu v letech 2000 – 2003, prezen-
tace konkrétních podpofien˘ch projektÛ – pfiíkladÛ „dobré 
praxe“.

V˘sledky programu Gabriel (2000 – 2003)
■ Program podpofiil celkovou ãástkou 12 680 365 korun 

(380 130 euro) 109 projektÛ, které pfiíznivû ovlivnily Ïivot pfii-
bliÏnû 20 000 dûtí a mlad˘ch lidí.

■ Nejv˘raznûj‰ích v˘sledkÛ se podafiilo dosáhnout systémovou
podporou oblasti nízkoprahov˘ch zafiízení pro dûti a mládeÏ
(NZDM),* která vedla ke vzniku nové oblasti sociální práce 
s dûtmi a mládeÏí v âeské republice.
*Nízkoprahová zafiízení pro dûti a mládeÏ (NZDM) jsou zafiízení klubového

charakteru urãená dûtem a mlad˘m lidem, ktefií z rÛzn˘ch dÛvodÛ nevyu-

Ïívají oficiální nabídku vyuÏití volného ãasu. Nízkoprahovost je charakteri-

zována tím, Ïe mladí lidé mohou zafiízení nav‰tívit kdykoli bûhem provozní

doby a za vstup neplatí. Tyto kluby podporují mladé lidi v realizaci vlast-

ních aktivit, ale jejich pobyt v zafiízeních není spoluprací na programu pod-

mínûn. Souãástí sluÏeb je pomoc pfii pfiekonávání Ïivotních problémÛ dûtí

a mládeÏe, zvy‰ování jejich sociálních dovedností a zapojování mlad˘ch

lidí do pfiípravy programÛ.

■ v 11 regionech âR se podafiilo zrealizovat dva dlouhodobé
projekty zamûfiené na podporu informovanosti stfiedo‰kol-
sk˘ch studentÛ a pedagogÛ o neziskovém sektoru a dobro-
volnictví. Do informaãní kampanû se podafiilo zapojit celkem
3 620 studentÛ a 40 pedagogÛ.

■ Vytvofiením modulu vzdûlávacího programu pro pracovníky
s neorganizovan˘mi dûtmi a mládeÏí a realizací jeho dvou
roãníkÛ byla podpofiena profesionalizace a rozvoj kapacity
NNO realizujících efektivní programy pro dûti a mládeÏ.

■ Byl podpofien vznik a praktické ovûfiení odborn˘ch standar-
dÛ ãinnosti nízkoprahov˘ch zafiízení pro dûti a mládeÏ a pro-

Konference „Práce s neorganizovan˘mi dûtmi a mládeÏí“Ukazatel

Poãet úãastníkÛ 210

Zúãastnûná zafiízení pracující 97 92 zafiízení z âR, 

s dûtmi a mládeÏí 5 zafiízení ze Slovenska

Instituce státní správy a samosprávy 30 M·MT, MPSV, MS,

zástupci krajsk˘ch 

samospráv a obcí

Pozn.: * konference se uskuteãnila ve dnech 21. – 22. 5. 2003
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Program Make a Connection – Pfiipoj se

Program Make a Connection byl zahájen jako spoleãná inicia-
tiva Mezinárodní nadace pro dûti a mládeÏ (International Youth
Foundation – IYF) a spoleãnosti Nokia. Jedná se o nadnárodní
partnerství, jehoÏ hlavním cílem je podpora pozitivního rozvoje
mlad˘ch lidí prostfiednictvím snahy o zlep‰ení jejich vztahÛ ke
komunitû, rodinû a vrstevníkÛm. Program roz‰ifiuje jejich moÏ-
nosti vzdûlávání, pomáhá získávat nové Ïivotní zku‰enosti, zna-
losti a Ïivotní dovednosti. Je realizován v 17 zemích svûta: 
v Brazílii, âeské republice, âínû, Kanadû, Korejské republice,
na Filipínách, ve Finsku, Maìarsku, Mexiku, Nûmecku, Peru,
Polsku, Rusku, v JiÏní Africe, Thajsku, Turecku a Velké Británii.
PfiestoÏe programy v jednotliv˘ch státech probíhají pod spo-
leãn˘m názvem Make a Connection, jsou vÏdy pfiizpÛsobeny
naplnûní specifick˘ch potfieb mlad˘ch lidí v pfiíslu‰né zemi.
Navrhnout vhodnou podobu programu je vÏdy úkolem pfiíslu‰-
né partnerské organizace IYF v dané zemi – a tou je v âeské
republice právû NROS. 

Charakteristika programu 
V âR probíhá program pod názvem Make a Connection – Pfii-
poj se! a je urãen mlad˘m lidem ve vûku 16 aÏ 24 let. Nabízí
jim pfiíleÏitost navázat bliÏ‰í vztah se sv˘m okolím a komunitou
prostfiednictvím vlastních projektÛ které si sami navrhnou 
a uskuteãní. Osmiãlenné t˘my dobrovolníkÛ si mohli podat Ïá-
dost o grant z tohoto programu a na jeho realizaci získat aÏ 
50 000 korun. Oblast zamûfiení projektu není nijak omezena,
podstatn˘ je pfiedev‰ím pfiínos pro danou lokalitu nebo skupi-
nu obyvatel – zda se snaÏí pfiispût ke zlep‰ení urãité oblasti Ïi-
vota spoleãnosti ãi se napfi. pokou‰í fie‰it aktuální místní problém
nebo nedostatek. 
Do druhého roãníku tfiíletého programu, kter˘ byl vyhlá‰en 
28. ledna 2003, se pfiihlásilo celkem 156 skupin mlad˘ch lidí.
Hodnotící komise vybraly 73 projektÛ, kter˘m byly udûleny gran-

ty v celkové v˘‰i 1 928 160 korun. Podpofiené projekty se t˘-
kaly nejrÛznûj‰ích oblastí jako je napfi. oprava historick˘ch pa-
mátek, ochotnické divadlo, aktivity pro voln˘ ãas minoritních
skupin, projekty urãené postiÏen˘m dûtem a seniorÛm, osvû-
tové pfiedná‰ky apod. 
ZástupcÛm podpofien˘ch projektÛ nabízí program také nefi-
nanãní podporu – a to ve formû interaktivních ‰kolení, kde se
mladí lidé uãí, jak svÛj projekt dobfie fiídit, jak se prezentovat 
na vefiejnosti, jak komunikovat s médii a jak hledat dal‰í moÏné
zdroje financování. Získají zde základní informace o nezisko-
vém sektoru i o fungování státní správy. 

Cíle programu
■ Nabídnout ‰anci k aktivní spoluúãasti mlad˘ch lidí na Ïivotû

místních komunit, umoÏnit jim pfiispût sv˘m nápadem a svou
prací ve svém blízkém prostfiedí zpÛsobem, kter˘ je baví. 

■ Zlep‰it povûdomí mlad˘ch lidí o dobrovolnictví a nezisko-
v˘ch organizacích obecnû a prostfiednictvím dobrovolné prá-
ce na vlastních projektech rozvíjet jejich obãanské hodnoty
a pocit zodpovûdnosti.

■ Rozvinout sebeúctu mlad˘ch lidí, jejich sebevûdomí, samo-
statnost, pocit sounáleÏitosti, uÏiteãnosti pro ostatní; za svou
práci zaÏít uznání a respekt.

■ Rozvinout schopnosti a Ïivotní dovednosti mlad˘ch lidí, 
a pfiispût tak k jejich lep‰ímu a snadnûj‰ímu uplatnûní na tr-
hu práce.

Partnefii v regionech 
Program probíhá v pûti krajích âeské republiky – Ústeckém,
Pardubickém, Jihomoravském, Moravskoslezském, v hlavním
mûstû Praze – a v síti dûtsk˘ch domovÛ v âR. NROS jej reali-
zuje ve spolupráci s ‰esti dal‰ími neziskov˘mi organizacemi –
konzultanty, ktefií pomáhají mlad˘m lidem v prÛbûhu realizace
projektÛ a jsou hlavními organizátory ‰kolení. Tzv. lokálními
partery programu jsou:

stfiednictvím osmi metodick˘ch pfiíruãek (celkov˘ náklad
4 575 v˘tiskÛ) roz‰ífieno know-how o realizaci moderních
projektÛ pro mladé lidi.

■ NROS v pfiípadû programu Gabriel poprvé realizovala rÛzné
typy grantování (kromû otevfien˘ch grantov˘ch fiízení i uza-
vfiená grantová fiízení a systém pfiímého pfiidûlení grantu) 
a získané zku‰enosti vyuÏívá i pfii implementaci dal‰ích pro-
gramÛ.

Podûkování
Dûkujeme v‰em spolupracovníkÛm programu Gabriel, ãlenÛm
hodnotících komisí a dal‰ím pfiíznivcÛm za pomoc a podporu
pfii realizaci programu. 

830 ARinsidenewcz v52  8/7/04  11:09 AM  Page 17



Sekce rozvoje programÛ 18

■ Klub Hurá Kamarád v Pardubicích
■ VITA v Ostravû
■ Ratolest Brno
■ Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem
■ Hestia – Národní dobrovolnické centrum v Praze
■ Nadace Terezy Maxové.

Podûkování
Dûkujeme v‰em lokálním partnerÛm, spoleãnosti Nokia âR,
ãlenÛm hodnotících komisí a dal‰ím pfiíznivcÛm za pomoc 
a podporu pfii realizaci programu.

Program klub-net

Charakteristika programu
Díky finanãní podpofie Nadace Roberta Bosche a ve spoluprá-
ci s Nûmeckou nadací pro dûti a mládeÏ a Polskou nadací pro
dûti a mládeÏ realizuje NROS od roku 2002 pilotní program 
s názvem klub-net. Je urãen v‰em mlad˘m lidem, kter˘m je-
jich okolí (‰kola, bydli‰tû, ale i sousední zemû) není lhostejné,
a sami usilují o jeho zlep‰ování. 
Program podporuje vznik a provoz klubÛ pfii ‰kolách jako míst
pro smysluplné trávení volného ãasu pfiedev‰ím stfiedo‰kol-
sk˘ch studentÛ, ktefií jsou povzbuzováni ve vlastních iniciati-
vách a aktivnû participují na vytváfiení programu klubu. Program
klub-net dále zahrnuje spolupráci s úãastníky programu z Nûmec-
ka (10 zapojen˘ch klubÛ) a Polska (10 zapojen˘ch klubÛ), díky
které mladí lidé získávají motivaci pro zdokonalování sv˘ch ja-
zykov˘ch schopností. Program klub-net je plánován do roku
2005. V roce 2003 se k pÛvodním ãtyfiem zapojen˘m stfiedo-
‰kolsk˘m klubÛm pfiipojilo dal‰ích ‰est. V rámci programu byl
doposud podpofien jeden mezinárodní projekt, kter˘ zrealizova-
li sami studenti.

Cíle programu
■ podpora evropské my‰lenky mezi mlad˘mi lidmi
■ doplnûní ‰kolního vzdûlávání v podobû dobrovolné práce 

s mládeÏí 
■ propojení ‰koly a komunity
■ podpora demokratického zpÛsobu chování
■ zlep‰ení kultury ‰kolního vzdûlávání a uãení
■ vytvofiení mezinárodní sítû 45 klubÛ pfii ‰kole 

Oblasti podpory
Grantov˘ program podpory vzniku a provozu klubÛ pfii ‰kolách 
Ve vefiejném v˘bûrovém fiízení vybrala hodnotící komise deset
projektÛ, které byly podpofieny celkovou ãástkou 1 424 630 ko-
run. Vybrané kluby naplÀují voln˘ ãas stfiedo‰kolské mládeÏe

aktivním zapojováním do ãinnosti a fungování pfiíslu‰ného klu-
bu a poskytují know-how k tvorbû a realizaci vlastních projektÛ
studentÛ. Nabízí studentÛm filmové kluby, fotografickou, v˘-
tvarnou, hudební a dramatickou ãinnost a sportovní aktivity, or-
ganizují víkendové a prázdninové akce.

Národní setkání 
V rámci programu klub-net probíhají národní setkání pro do-
spûlé i pro studenty. Jejich cílem je podpofiit vznik sítû klubÛ
systémem vzdûlávání pro vedoucí, pedagogy a uãitele a stu-
denty a zároveÀ pfiispût ke zv˘‰ení kvality, stability a k pfieno-
su know-how mezi podobnû zamûfien˘mi organizacemi.
Dosavadní setkání se vûnovala projektovému managementu,
interkulturní komunikaci a stereotypÛm chování (fiíjen 2003). 

Mezinárodní setkání
Druhé mezinárodní setkání v‰ech klubÛ zapojen˘ch do progra-
mu klub-net se za úãasti 60 studentÛ a pracovníkÛ klubÛ kona-
lo v polském Lezyci. Vedle navázání uÏ‰ích kontaktÛ mezi kluby
z rÛzn˘ch zemí byla jedním z jeho hlavních cílÛ pfiíprava mezi-
národních projektÛ a prohloubení znalostí projektového mana-
gementu. 

Projekty mlad˘ch lidí
Do konce roku 2003 byl zrealizován jeden mezinárodní projekt,
pfiiãemÏ na pfiípravû dal‰ích deseti kluby pracují. Jejich realiza-
ce by mûla b˘t zapoãata na zaãátku roku 2004.

Tematické oblasti mezinárodních projektÛ v rámci programu
klub-net:
■ spoleãné dûjiny tfií zúãastnûn˘ch zemí a jejich spoleãná bu-

doucnost v EU
■ moÏnosti spolurozhodování a prosazování zájmÛ mlad˘ch

lidí (napfi. ve ‰kolní radû nebo v „parlamentu mládeÏe“)
■ dobrovolnické aktivity v okolí
■ mezinárodní partnerství ‰kol a mûst
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Program pro lidská práva

Charakteristika programu
V letech 1999 aÏ 2003 získala NROS prostfiednictvím v˘bûro-
vého fiízení na pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ z Nadaãního in-
vestiãního fondu (NIF) celkem 69 831 000 korun – v I. etapû
bylo pfiidûleno 38 810 000 korun (pfiipsáno na úãet 13. 12.
1999), ve II. etapû bylo pfiidûleno celkem 31 021 000 korun 
(z toho 19 526 000 korun bylo pfiipsáno na úãet 8. 3. 2002, 
6 552 000 korun pfiipsáno 3. 4. 2003 a 4 942 000 korun pfii-
psáno 22. 12. 2003), které nadace pouÏila k nav˘‰ení nadaãní-
ho jmûní v penûÏité formû. KaÏdoroãní v˘nosy z nav˘‰eného
jmûní nadace slouÏí na podporu projektÛ v oblasti ochrany lid-
sk˘ch práv.

Cíle programu 
■ podpora aktivit nevládních neziskov˘ch organizací zamûfie-

n˘ch na podporu rozvoje a ochrany lidsk˘ch práv a základ-
ních svobod vyhlá‰en˘ch ve V‰eobecné deklaraci lidsk˘ch
práv a v dal‰ích mezinárodních konvencích 

■ zlep‰ení vztahÛ mezi men‰inami a majoritní spoleãností 
a podpora práv a rovnoprávného postavení men‰in v âeské
republice, budování respektu a porozumûní a dÛvûry mezi et-
niky a napfiíã spoleãností 

■ podpora vzdûlávání, v˘chovy a rÛstu povûdomí vefiejnosti 
o lidsk˘ch právech 

■ podpora rovnoprávn˘ch pfiíleÏitostí a nediskriminaãních po-
stupÛ, vãetnû opatfiení v boji proti rasismu a xenofobii 

■ ochrana a podpora práv men‰in, etnick˘ch skupin a uprchlíkÛ 

Podporované oblasti (do roku 2003)
■ v˘chova k obãanství, toleranci a rasové sná‰enlivosti 
■ právní poradenství obãanÛm v oblasti diskriminace a poru-

‰ování lidsk˘ch práv
■ dodrÏování zákonÛ a mezinárodních úmluv
■ respektování práv men‰in, dûtí a mládeÏe 
■ uprchlíci a navrátilci 

Rok 2003
V roce 2003 do‰lo k rozdûlení v˘nosÛ z roku 2002 v celkové
v˘‰i 1 821 728,98 korun (tzn. zhodnocení 3,12%). Ve tfietím
grantovém kole Programu lidsk˘ch práv s uzávûrkou 28. února
2003 bylo 80% této ãástky pouÏito k podpofie sedmi 
jednolet˘ch projektÛ (z celkového poãtu 31 Ïádostí) ãástkou 
1 457 384 korun. Zb˘vajících 20% v˘nosu v ãástce 364 344,98
korun bylo pouÏito na náklady správy nadace, pfieváÏnû na pro-
voz vzdûlávacího stfiediska Vila âerych v âeské Skalici. 
V˘nosy v roce 2003 ãinily 1 383 222,94 korun a budou uÏity
bûhem roku 2004 na poskytnutí nadaãních pfiíspûvkÛ a na po-
krytí nákladÛ spojen˘ch se správou nadace.
Kompletní grantová pravidla urãená pro rozdûlení v˘nosu z Na-
daãního investiãního fondu, platná pro rok 2003 byla schválena
SR NROS 5. února 2003 a jsou zvefiejnûna na www.nros.cz ne-
bo www.lidskaprava.cz.

Podûkování
Program pro lidská práva dûkuje v‰em dobrovolníkÛm, ãle-
nÛm hodnotících komisí a dal‰ím pfiíznivcÛm za obûtavou spo-
lupráci.

■ rozvoj praktick˘ch schopností (napfi. t˘mová práce, rétorika)
■ ‰kola nejen jako místo k uãení, ale také jako prostor, kde se

studenti cítí dobfie
■ srovnání studentského Ïivota, v˘uky a ‰kolství ve tfiech zú-

ãastnûn˘ch zemích

Pracovní skupina
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS), Nûmecká na-
dace pro dûti a mládeÏ (DKJS), Polská nadace pro dûti a mlá-
deÏ (PFDiM) a Nadace Roberta Bosche (RBSG).
Pro rozvoj programu a jeho realizaci na mezinárodní úrovni by-
la zfiízena pracovní skupina participujících nadací. Dal‰ím ãle-
nem skupiny je zástupce Nadace Roberta Bosche. Díky úzké

spolupráci se NROS stala hostitelem stipendijního programu
Nadace Roberta Bosche pro mladé absolventy vysok˘ch ‰kol,
ktefií mohou bûhem desetimûsíãního stipendia nejménû ve
dvou zapojen˘ch nadacích získávat praktické zku‰enosti, napfi.
s projektov˘m managementem. 
Od roku 2002 jsou v provozu webové stránky mezinárodního
programu klub-net www.klub-net.org.

Podûkování
Program klub-net dûkuje v‰em sv˘m spolupracovníkÛm, ãle-
nÛm hodnotící komise a dal‰ím pfiíznivcÛm za pomoc a pod-
poru pfii realizaci programu. 
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Vila âerych – vzdûlávací stfiedisko NROS

Charakteristika programu
Vila âerych je památkovû chránûn˘m objektem, kter˘ v kvût-
nu 2001 získala NROS darem od bratfií âerychÛ, jimÏ byl dÛm
s pfiilehlou zahradou vrácen v restituci. Vzhledem ke statutu
a poslání NROS a pfiání bratfií âerychÛ je vila postupnû pfie-
tváfiena v informaãní, ‰kolící, osvûtové a kulturní centrum. Pfii
rekonstrukci objektu (vily i zahrady) je respektováno, Ïe se
jedná o kulturní památku.

Cíle programu
NROS tímto projektem reaguje na neustále narÛstající potfie-
bu profesionalizace neziskového sektoru, mezinárodní spolu-
práce v rámci Evropské unie souãasnû s podporou jednotliv˘ch
regionÛ, mezisektorového partnerství a místní vzdûlanosti. 

Partnefii
Ve sv˘ch programech má Vila âerych za partnery Královéhra-
deck˘ kraj, Královéhradeckou agenturu regionálního rozvoje,
Svazek obcí 1866, Krajskou organizaci Spolku pro obnovu
venkova, Centrum rozvoje âeská Skalice, Spoleãnost pro zá-
chranu Babiããina údolí, Muzeum BoÏeny Nûmcové a Textilní
muzeum TIBA, Obãanské poradenské stfiedisko Hradec Krá-
lové, jednotlivé obce nebo ‰koly v regionu a mnoho dal‰ích
regionálních neziskov˘ch organizací.

Charakteristika aktivit
■ Programy probíhající ve Vile âerych jsou zamûfieny na osvû-

tové a informaãní aktivity na téma evropské integrace a re-
gionálního rozvoje, profesionalizaci pracovníkÛ neziskového
sektoru, podporu místní vzdûlanosti a kultury, posílení pfie-
shraniãní spolupráce, rozvoj obãanské spoleãnosti, dárcov-
ství a dobrovolnictví.

■ Za tfii roky pÛsobení stfiediska pro‰lo vzdûlávacími progra-
my na 1 150 úãastníkÛ ze samosprávy, státní správy a ne-
ziskového sektoru. MnoÏství dal‰ích se úãastnilo kulturních
a spoleãensk˘ch akcí – napfi. Slavnosti dárcÛ a dobrovolní-
kÛ, Slavnosti stromÛ, Adventních koncertÛ ãi Festivalu Je-
den svût. 

■ Vila âerych hostila napfiíklad politologa a odborníka na pro-
blematiku stfiední a v˘chodní Evropy Jacquese Rupnika, ta-
jemnici Rady vlády pro nestátní neziskové organizace JUDr.
Hanu Fri‰tenskou, poradkyni Pavla Teliãky a pozdûj‰í velvy-
slankyni âR v Kuvajtu PhDr. Janu Hybá‰kovou, hejtmana
Královehradeckého kraje Pavla Bradíka, fieditele spoleãnos-
ti âlovûk v tísni Tomá‰e Pojara, fieditele Polského institutu
Miroslawa Jasiƒského a mnohé dal‰í.

■ Kromû vlastních vzdûlávacích programÛ nabízí Vila âerych
také poradenství a konzultace neziskov˘m organizacím 
a svazkÛm obcí v oblasti fundraisingu, public relations, za-
kládání a fiízení organizace, psaní projektÛ a vstupu do EU. 

■ V roce 2003 zaãala rekonstrukce interiéru Vily âerych dle ná-
vrhu ing. arch. Zuzany Rákosníkové. Dnes má Vila âerych
ubytovací kapacitu 6 pokojÛ se ãtyfimi lÛÏky s vlastním so-
ciálním zázemím v 1. patfie a apartmánem s dal‰ími lÛÏky 
a vlastním sociálním zázemím v pfiízemí. Úãastníci vzdûláva-
cích kursÛ mají k dispozici pfiedná‰kov˘ sál, klub a salonek 
s ve‰ker˘m moderním vybavením.

Podûkování
Dûkujeme v‰em dobrovolníkÛm, pfiíznivcÛm, partnerÛm, do-
davatelÛm, architektÛm, umûlcÛm, sponzorÛm a zamûstnan-
cÛm za obrovsk˘ kus práce, kter˘ ve vile âerych udûlali.
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Rozvoj dárcovství a dobrovolnictví 
na regionální úrovni

Charakteristika programu
Od fiíjna 2001 probíhá v Královéhradeckém kraji pilotní vzdûlá-
vací projekt navazující na v˘sledky v˘zkumu „Dárcovství a dob-
rovolnictví v âeské republice“, kter˘ NROS v roce 2001 rea-
lizovala ve spolupráci s o. s. Agnes, Hestií a agenturou STEM
za podpory Charles Stewart Mott Foundation. 

Cíle 
Cílem programu je zlep‰it úroveÀ informovanosti a povûdomí
o problematice neziskového sektoru, dárcovství a dobrovol-
nictví, vybudovat a stabilizovat kapacitu regionu tak, aby byl
dále schopen rozvíjet dárcovství a dobrovolnictví. NROS chce
také posílit a rozvíjet místní partnerství a spolupráci mezi jed-
notliv˘mi subjekty kraje.
Dílãí cíle jsou uskuteãÀovány pfiedev‰ím prostfiednictvím osvû-
tov˘ch, informaãních a vzdûlávacích aktivit, jeÏ jsou urãeny
pro cílové skupiny mající povahou sv˘ch ãinností základní vliv
na podobu a rozvoj neziskového sektoru.

Partnefii
Projekt vzniká ve spolupráci s regionálními neziskov˘mi orga-
nizacemi, místními autoritami a externími odborn˘mi konzul-
tanty a lektory. Na poãátku projektu vznikla pracovní skupina,
ve které jsou zastoupeni externí odborníci pro neziskov˘ sek-
tor a nositelé „regionálních vûdomostí“. V roce 2003 se 
k projektu pfiipojila dal‰í dvû obãanská sdruÏení – INEX – Sdru-
Ïení dobrovoln˘ch aktivit a Centrum rozvoje âeská Skalice,
která v podstatné mífie pomohla k uskuteãnûní osvûtov˘ch
aktivit v regionu.
Projekt probíhá za podpory Charles Stewart Mott Foundation
a holandského velvyslanectví v programu MATRA KAP. Hlavní
cílovou skupinu projektu tvofií nûkolik regionálních nezisko-
v˘ch organizací, se kter˘mi NROS pracuje na v˘voji a usku-
teãnûní projektu a zakotvení metodiky v regionu tak, aby pro-
jekt mohl pokraãovat v urãit˘ch aktivitách i po skonãení pod-
pory NROS. ·ir‰í cílovou skupinu pak tvofií zástupci nezisko-
vého sektoru, samosprávy, státní správy, médií, komerãního
sektoru a ‰iroké vefiejnosti.

Charakteristika aktivit
V roce 2003 probûhl cyklus vzdûlávacích a osvûtov˘ch set-
kání, jejichÏ spoleãné motto je obsaÏeno v názvu „Dobrovol-
nictví bez hranic“. V‰echny jeho aktivity prostupuje my‰lenka,
Ïe osobní dobrovolná angaÏovanost pfiekraãuje hranice státÛ
a jazykÛ, vûku i spoleãenského zafiazení. Setkání se snaÏila

propojit jednotlivé skupiny ve spoleãnosti, pfiekroãit bariéry 
a najít spoleãn˘ zájem a cestu, jak rozvíjet dobrovolnictví a dár-
covství. Semináfie Dobrovolnictví tfietího vûku, Letem dobro-
volnick˘m svûtem, Dobrovolnickou cestou se vûnovaly zapojení
rÛzn˘ch vûkov˘ch skupin a pfiedev‰ím podnícení jejich moti-
vace pro nezi‰tnou práci v rámci komunity. Na dobrovolnictví
pfiekraãující hranice státÛ, jazykÛ a víry se soustfiedily setkání
Za ãlovûkem v tísni a Ze zápisníku zahraniãních dobrovolníkÛ,
která se snaÏila ukázat potfiebnost a v˘znam pomoci v nezvy-
kl˘ch, ãasto nebezpeãn˘ch podmínkách. Cílem workshopÛ
Dobrovolnictví, partnerství a komunitní rozvoj a Partnerství 
pro rozvoj bylo hledat moÏnosti mezisektorového partnerství 
v rámci rozvoje komunity, obce ãi venkova.

Prezentaãní aktivity projektu
■ Slavnosti dárcÛ a dobrovolníkÛ, konané v kvûtnu ve Vile

âerych, jejichÏ hlavní my‰lenkou bylo ocenit dárce a dob-
rovolníky, ktefií v loÀském roce pomohli – prací, penûÏními
ãi vûcn˘mi dary – urãitému vefiejnû prospû‰nému projektu.
Do soutûÏe se pfiihlásilo 22 organizací, které nominovaly 
38 dárcÛ ãi dobrovolníkÛ. Ocenûní pfiedával zástupce NROS,
Mûsta âeská Skalice a Královéhradeckého kraje. Slavnosti
se stanou tradiãní akcí Vily âerych, která si tím pfiipomíná,
Ïe právû v kvûtnu darovali bratfii âerychové vilu nadaci.

■ Do v˘stavy Dobrovolnictví bez hranic, jejímÏ cílem je upo-
zornit na ‰ífii a potfiebnost dobrovolné práce, se zatím za-
pojilo 25 institucí Královéhradeckého kraje. Tuto aktivitu 
v pfií‰tích letech pfievezmou organizace Centrum rozvoje
âeská Skalice a INEX-SDA.

■ Vzdûlávací cyklus Rozvoj obce za úãasti vefiejnosti, podpo-
rující obãanskou angaÏovanost v rozvoji komunity, se za-
mûfiil na cílen˘ v˘bûr úãastníkÛ a rovnomûrné zastoupení
skupin (vefiejná správa a neziskové organizace) – urãující je
jejich aktivita, motivace pro práci v regionu a jejich zku‰e-
nosti. Jedná se pfiedev‰ím o místní vÛdce ãi aktéry, ktefií
plní jiÏ nyní pro svou komunitu dÛleÏitou roli a jako absol-
venti budou moci vést procesy komunitního rozvoje a pod-
porovat místní dárcovství a dobrovolnictví.

Podûkování
NROS dûkuje v‰em, ktefií se podílejí na uskuteãÀování vzdû-
lávacích programÛ, regionálních dobrovoln˘ch a kulturních ak-
cí, pfiíznivcÛm z fiad vefiejnosti nevládních organizací, sou-
krom˘ch firem i vefiejné správy.
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230 011 A Labyrint – sdruÏení pro Fundraising a motivace 19 22 099 19 800 89,6% Brno Jihomoravsk˘

integrovanou v˘chovu

230 018 A Pfiátelé pfiírody – obãanská Zv˘‰ení sobûstaãnosti Pfiátel pfiírody 18 40 280 30 000 74,5% Ústí n. Labem Ústeck˘

spoleãnost roz‰ífiením sítû jejich podporovatelÛ

230 022 A Institut pro evropskou Vytvofiení fundraisingového schématu 12 29 109 26 109 89,7% Praha 1 Praha

politiku EUROPEUM na základû pfiidruÏeného ãlenství

230 025 A Jahoda Fundraising v Jahodû 24 39 590 30 000 75,8% Praha 9 Praha

230 027 A Salesiánské stfiedisko Ná‰ fundraiser je profesionál 22 33 333 30 000 90,0% PlzeÀ PlzeÀsk˘

mládeÏe – dÛm dûtí

a mládeÏe PlzeÀ

230 035 A Spolek TREND Projekt Spirála 22 33 136 29 500 89,0% Olomouc Olomouck˘

vozíãkáfiÛ Olomouc

230 037 A Slavonická renesanãní Finanãní stabilita Slavonické renesanãní 24 60 613 30 000 49,5% Slavonice Jihoãesk˘

spoleãnost – obãanské spoleãnosti a vybudování kapacity

sdruÏení pro kulturní Ïivot pro rozvojové aktivity

230 038 A Brontosaurus – Je‰tûr Fundraising programÛ 12 38 027 30 000 78,9% Jeseník Olomouck˘

Cesta ke kofienÛm a Akce Pfiíroda

230 046 B Dobrovolnické centrum Jak na fundraising? 19 56 622 50 960 90,0% Ústí n. Labem Ústeck˘

230 047 A AKLUB Centrum Realizace fundraisingov˘ch aktivit AKLUBU 18 33 400 30 000 89,8% Krnov Moravsko-

vzdûlávání a poradenství zamûfien˘ch na firemní a individuální slezsk˘

dárcovství

230 048 A Nadace Terezy Maxové Pomozte nám pomáhat 12 44 048 30 000 68,1% Praha 7 Praha

230 052 A CIPOS – Centrum informací Praktick˘ fundraising pro PRKNO 24 41 372 29 789 72,0% Prostûjov Olomouck˘

pro obãanskou spoleãnost

230 058 A P-Centrum Roz‰ífiení fundraisingov˘ch zdrojÛ 12 36 445 24 500 67,2% Olomouc Olomouck˘

230 059 A âesk˘ nadaãní fond Zv˘‰ení finanãní sobûstaãnosti 24 31 218 27 000 86,5% TfieboÀ Jihoãesk˘

pro vydru âeského nadaãního fondu pro vydru

230 063 A SdruÏení Krajina FRK - Fundraising pro Krajinu 23 27 148 24 433 90,0% Îìár n. Sázavou Vysoãina

230 064 A Zelen˘ kruh Motivace ãeské vefiejnosti k podpofie 18 34 282 30 000 87,5% Praha 2 Praha

ekologick˘ch nevládních organizací

230 065 A Nadûje Fundraisingová síÈ Nadûje 18 56 374 30 000 53,2% Praha 2 Praha

230 071 A Koník Dlouhodobá udrÏitelnost programÛ 18 37 159 27 134 73,0% âeské Budûjovice Jihoãesk˘

hipoterapie a podporované zamûstnávání

230 073 B Centrum pro komunitní Pfiíprava NNO na vyuÏívání 14 33 333 30 000 90,0% PlzeÀ PlzeÀsk˘

práci Západní âechy strukturálních fondÛ 2003

230 075 A POLYPEJE, spoleãnost pro NepfiehlíÏejme památky – program rozvoje 17 24 421 21 000 86,0% Brno Jihomoravsk˘

obnovu a vyuÏití neziskové organizace

historick˘ch památek

230 076 A Nadace VIA Cesta ke stabilitû Nadace VIA 24 44 355 30 000 67,6% Praha 1 Praha

230 080 A Diakonie âCE – Stfiedisko Rozvoj fundraisingov˘ch aktivit Rolniãky 24 33 333 30 000 90,0% Sobûslav Jihoãesk˘

Rolniãka v Sobûslavi

230 083 A âlovûk v tísni – spoleãnost Projekt finanãní stabilizace – vytvofiení 18 45 414 30 000 66,1% Praha 2 Praha

pfii âeské televizi, o.p.s. Klubu pfiátel âlovûka v tísni

230 084 B Centrum komunitní ASPA (Area of Strategic Partnership) 18 56 666 51 000 90,0% Ústí nad Labem Ústeck˘

práce o.s.

230 089 A Komunitní nadace Cesta k udrÏitelnosti 24 38 970 29 970 76,9% Ústí nad Labem Ústeck˘

Ústí nad Labem

Dlouhodobá udrÏitelnost rozvoje obãanské spoleãnosti, v rámci programu Phare 2002, ãíslo CZ2002/000-282.02.01
âíslo Priorita Název Název Trvání Celkové Pfiíspûvek % Mûsto NUTS III

pfiíjemce projektu (mûsíce) náklady (€) EU (€)

Pfiílohy Sekce EU
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âíslo Priorita Název Název Trvání Celkové Pfiíspûvek % Mûsto NUTS III

pfiíjemce projektu (mûsíce) náklady (€) EU (€)

230 090 B Fórum dárcÛ 1% ‰ance pro hodnotnûj‰í Ïivot 24 76 732 67 870 88,5% Praha 1 Praha

230 096 A Attavena, o.p.s. Attavena, o.p.s. – cesta k finanãní 18 33 565 29 900 89,1% âeské Jihoãesk˘

sobûstaãnosti Budûjovice

230 097 A proFem – Konzultaãní Fundraisingov˘ plán pro zaji‰tûní 18 29 790 26 811 90,0% Praha 2 Praha

stfiedisko pro Ïenské projektu “AdvoCats for Women”

projekty, o.p.s.

230 098 A Hospic AneÏky âeské Plán fundraisingov˘ch aktivit Domova 18 34 387 30 000 87,2% âerven˘ Královéhradeck˘

sv. Josefa v Îirãi – posílení stability Kostelec

finanãních zdrojÛ

230 114 A SdruÏení âesk˘ch Rozvoj fundraisingov˘ch aktivit 18 27 436 24 700 90,0% Hradec Královéhradeck˘

fiemeslníkÛ ve SdruÏení ãesk˘ch fiemeslníkÛ Králové

230 117 A Remedium Praha Vytvofiení a realizace fundraisingového 24 32 805 29 520 90,0% Praha 3 Praha

plánu v o.s. Remedium Praha

230 119 A Obãanské sdruÏení JURTA Fundraising – klíã k trvalému rozvoji 22 49 764 30 000 60,3% Dûãín Ústeck˘

sociálních NNO v Ústeckém regionu

230 120 A Klub Hurá kamarád Stabilizace a rozvoj Klubu hurá kamarád  24 90 567 30 000 33,1% Pardubice Pardubick˘

– vytvofiení databáze finanãních zdrojÛ, 

roz‰ífiení vefiejné sbírky a systematizace

fundraisingov˘ch aktivit

230 121 A ARNIKA – Koordinaãní Program pro sobûstaãnost Arniky 18 65 765 26 765 40,7% Praha 3 Praha

centrum

230 124 A Centrum pro otázky Vytvofiení a realizace fundraisingové 18 34 061 29 800 87,5% Praha 1 Praha

migrace, o.s. strategie pro Centrum otázky a migrace, o.s.

a Poradnu pro uprchlíky, o.s.

230 125 A Multikulturní centrum Dlouhodobá strategie Multikultunrího 24 43 010 30 000 69,8% Praha 3 Praha

Praha centra Praha

230 126 A SdruÏení pûstounsk˘ch rodin Cesta k trvalé udrÏitelnosti 23 54 490 30 000 55,1% Brno Jihomoravsk˘

230 128 A PORTUS Praha Projekt dlouhodobého roz‰ifiování 18 44 889 30 000 66,8% Praha 1 Praha

a stabilizace finannãích zdrojÛ

230 129 B VITA – obãanské sdruÏení Moravsko – Slezské Facilitaãní 24 109 813 98 850 90,0% Ostrava Moravsko-

a fundraisingové centrum MS FACE slezsk˘

230 132 A Asociace obãansk˘ch Posílení dlouhodobé udrÏitelnosti 22 35 168 30 000 85,3% Praha 1 Praha

poraden Asociace obãansk˘ch poraden

230 133 A SANANIM Rozvoj a realizace fundraisingového 20 33 322 29 989 90,0% Praha 9 Praha

plánu o.s. SANANIM

230 134 A ICN Jak zajistit dlouhodobou udrÏitelnost 20 33 435 30 000 89,7% Praha 1 Praha

servisního centra neziskového sektoru?

230 136 A Máme otevfieno? Internetové dárcovství 18 42 806 30 000 70,1% Praha 2 Praha

230 140 A Spoleãnost pfiátel pfiírody Pole neorané – rozvoj firemního 10 37 200 30 000 80,6% Liberec Libereck˘

a individuálního dárcovství

230 144 A ZO âSOP 15/06 ·ípek Finanãní strategie ZO âSOP ·ípek a fundraising 24 37 878 29 500 77,9% âesk˘ Krumlov Jihoãesk˘

230 148 A Obãanská poradna PlzeÀ Zavedení fundraisingov˘ch aktivit v praxi 22 25 900 23 310 90,0% PlzeÀ PlzeÀsk˘

Obãanské poradny PlzeÀ a podpora 

dlouhodobé finanãní udrÏitelnosti nevládních

neziskov˘ch organizací plzeÀského kraje

230 153 A APIS, o.s. Finanãní udrÏitelnost APISU 23 27 615 24 853 90,0% Praha 1 Praha

230 157 A SdruÏení Roztoã Roztoã se po kraji 24 12 161 10 000 82,2% Roztoky Stfiedoãesk˘

230 162 A AGNES Na vlastní nohy – fundraisingov˘ plán AGNES 24 35 828 29 828 83,3% Praha 1 Praha

Dlouhodobá udrÏitelnost rozvoje obãanské spoleãnosti, v rámci programu Phare 2002, ãíslo CZ2002/000-282.02.01 (pokraãování)
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Dlouhodobá udrÏitelnost rozvoje obãanské spoleãnosti, v rámci programu Phare 2002, ãíslo CZ2002/000-282.02.01 (pokraãování)

230 163 A âeská asociace pro Asociace 24 39 926 30 000 75,1% Praha 1 Praha

psychické zdraví

230 169 B Tereza PROFI – posílení rozvoje fundraisingu v âR 24 50 891 40 000 78,6% Praha 1 Praha

230 175 B AGNES Podpora a rozvoj firemního dárcovství v âR 24 113 865 100 000 87,8% Praha 1 Praha

230 176 A Asociace TOM Na vlastní nohy 16 30 550 27 495 90,0% Roztoky Stfiedoãesk˘

230 178 B Gender studies Vytváfiení dárcovského prostfiedí pro 24 66 240 59 616 90,0% Praha 1 Praha

Ïenskou problematiku mezi zahraniãními

investory v âR

230 180 A Domov sv. Karla Systematizace fundraisingu a rozvoj 24 73 245 29 998 41,0% Praha 6 Praha

Boromejského fundraisingov˘ch aktivit vedoucích k trvalé 

udrÏitelnosti Domova sv. Karla Boromejského

230 183 A Junák – svaz skautÛ Pfiátelé skautingu 18 33 333 30 000 90,0% Praha 1 Praha

a skautek âR

Celkem 2 427 184 1 850 000

240 011 2 Farní charita Pelhfiimov Mohu zÛstat doma, kde se cítím dobfie 23 96 756 87 080 90,0% Pelhfiimov Vysoãina

240 016 2 Slezská diakonie Systém sluÏeb TísÀové péãe 24 274 240 97 000 35,4% âesk˘ Tû‰ín Moravsko-

pro seniory a zdravotnû postiÏené obãany slezsk˘

240 020 1b Centrum pro komunitní práci Aktivita 15 36 720 33 000 89,9% Ostrava Moravskoslezsk˘

Severní Morava a Slezsko

240 021 1a Diakonie âCE Zpátky na cestû 19 34 884 30 000 86,0% Myslibofiice Vysoãina

– stfiedisko v Myslibofiicích

240 028 2 Diakonie âCE – stfiedisko Sociální sluÏby seniorÛm Královédvorská 18 46 919 41 373 88,2% DvÛr Králové Králové-

ve Dvofie Králové nad Labem nad Labem hradeck˘

240 034 2 Oblastní charita Strakonice Kontakt – osobní asistence, 23 105 193 46 000 43,7% Strakonice Jihoãesk˘

sociální intervence, poradenstvi

240 038 2 Farní charita Vala‰ské Mezifiíãí Senior servis – sluÏby aÏ do domu 24 100 270 69 800 69,6% Vala‰ské Mezifiíãí Zlínsk˘

240 042 1a Vzdûlavací centrum Seniornet 14 38 573 34 716 90,0% Îatec Ústeck˘

Podkru‰nohofií

240 048 2 Charita Opava Roz‰ífiení charitních sluÏeb pro seniory 18 55 869 44 567 79,8% Opava Moravsko-

na Opavsku pomocí sítû dobrovolníkÛ slezsk˘

240 052 2 Hospic AneÏky âeské NepfietrÏité sluÏby 24 hodin dennû pro 24 81 083 72 900 89,9% âerven˘ Králové-

seniory v tísnivé sociální a zdravotní situaci Kostelec hradeck˘

a jejich roz‰ífiení do venkovsk˘ch obcí

v okolí âerveného Kostelce

240 054 2 Charita Ostrava Zfiízení mobilní hospicové jednotky 24 55 755 34 744 62,3% Ostrava Moravskoslezsk˘

240 058 2 Hospicové obãanské Domácí hospic Cesta domÛ 24 196 647 78 000 39,7% Praha 7 Praha

sdruÏení Cesta domÛ

240 062 1a Venkovsk˘ prostor, o. p. s. ·kola internetu pro tfietí generaci 16 49 350 43 920 89,0% Liberec Libereck˘

240 071 2 Îivot 90 Inovace Senior telefonu – krizová 15 112 600 99 900 88,7% Praha 1 Praha

a poradenská linka pro seniory: 24 hodin dennû

240 076 1b âesk˘ helsinsk˘ v˘bor Rada seniorÛ 24 71 494 62 000 86,7% Praha 1 Praha

Celkem 1 356 353 875 000

âíslo Priorita Název Název Trvání Celkové Pfiíspûvek % Mûsto NUTS III

pfiíjemce projektu (mûsíce) náklady (€) EU (€)

Phare 2002, Podpora aktivního Ïivota seniorÛ, v rámci programu Phare 2002, ãíslo CZ2002/000-282.02.02

âíslo Priorita Název Název Trvání Celkové Pfiíspûvek % Mûsto NUTS III

pfiíjemce projektu (mûsíce) náklady (€) EU (€)
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âíslo Priorita Název Název Trvání Celkové Pfiíspûvek % Mûsto NUTS III

pfiíjemce projektu (mûsíce) náklady (€) EU (€)

Phare 2003, Zlep‰ení dlouhodob˘ch pfiíleÏitostí pro Romy, v rámci programu Phare 2003, ãíslo CZ2003/004-338.01.01

250 006 1a Step by Step âeská Republika Rekvalifikaãní kurz pro práci s dûtmi 18 56 699 50 000 88,2% Úvaly Praha

a mládeÏí v mimo‰kolních aktivitách

250 011 1c Spoleãnû – Jekhetane Komplexní komunitní program realizovan˘ 12 113 100 50 000 44,2% Ostrava Moravskoslezsk˘

v komunitních centrech zfiizovan˘ch

v lokalitách katastrálního území Ostravy

hustû osídlen˘ch romsk˘mi rodinami 

250 015 1a Spolu Olomouc PfiíleÏitost pro Romy – PfiíleÏitost 18 54 766 49 289 90,0% Olomouc Olomouck˘

pro zamûstnavatele – PfiíleÏitost pro v‰echny

(·ance pro budoucnost)

250 023 1a Obãanské sdruÏení ESTER Javornicko Spoleãnû 18 119 185 43 208 36,3% Javorník Moravskoslezsk˘

250 025 1a ELIM - kfiesÈanská spoleãnost Integrace RomÛ na otevfien˘ trh práce 18 60 010 50 000 83,3% Vsetín Zlínsk˘

pro evangelizaci a diakonii

250 028 1c SdruÏení Romano jasnica Poradenská informaãní centra 12 56 112 50 000 89,1% Trmice Ústeck˘

250 032 1c Nadûje ·kola nebo ..? Nic! 18 79 270 50 000 63,1% Praha 2 Praha

250 035 3a Poradna pro obãanství / Místo, kde uÏ nechci bydlet 18 103 694 27 104 26,1% Praha 1 Praha

Obãanská a lidská práva

250 036 3a Poradna pro obãanství / Lokalitky 18 99 911 37 910 37,9% Praha 1 Praha

Obãanská a lidská práva

250 037 1a Charitní sdruÏení Dûãín Romové chtûjí pracovat 18 39 932 35 930 90,0% Dûãín I-Dûãín Ústeck˘

250 045 2b SdruÏení âeská katolická Zakládání dûtsk˘ch pfied‰kolních klubÛ 18 47 000 41 250 77,8% Praha 1 Praha

charita – SâKCH

250 047 1a SdruÏení pro rozvoj sociální Projekt mentor 14 52 818 47 536 90,0% Praha 2 Praha

práce v trestní justici

250 053 2a Horizonty V˘cvikov˘ program “Capacity Building” 14 40 184 36 166 90,0% Brno Jihomoravsk˘

– Pilotní program pro NNO pracující s Romy

250 056 3a Spoleãenství RomÛ Dostupnost bydlení 12 55 555 50 000 90,0% Brno-mûsto Jihomoravsk˘

na Moravû

250 058 1c Obãanské sdruÏení Komunitní centra – oh˘nky nadûje a spolupráce 12 144 753 50 000 34,5% Moravská Moravskoslezsk˘

Vzájemné souÏití Ïivené energií a nad‰ením RomÛ i neromÛ. Ostrava

Peãujme o nû a nenechme je vyhasnout!

250 061 2b Spoleãnou cestou o. s. Otevírání cest 18 46 646 37 317 80,0% Praha 6 Praha

250 071 1c IQ ROMA SERVIS Roma Servis – Centrum komunitní a terénní práce12 80 992 49 936 61,7% Brno-mûsto Jihomoravsk˘

250 081 2b Obãanské sdruÏení Pfiíprava romsk˘ch stfiedo‰kolákÛ 18 59 220 43 400 73,3% Praha 2 Praha

Slovo 21 na pfiíjimací zkou‰ky na vysoké ‰koly

250 082 1a Obãanská poradna PlzeÀ Podpora dostupnosti zamûstnání pro Romy 18 35 164 31 647 90,0% PlzeÀ 4 PlzeÀsk˘

v situaci sociálního vylouãení a zahájení

sociálního dialogu na trhu práce 

v PlzeÀském regionu

250 086 2b Nová ‰kola, o.p.s Systém podpory dlouhodobého vzdûlávání 18 94 987 49 000 51,6% Praha 1 Hl. m. Praha

a zamûstnanosti vychovatelÛ – asistentÛ uãitelÛ

250 087 1c Nová ‰kola, o.p.s Systematické zavádûní standardÛ kvality 18 67 033 45 307 67,6% Praha 1 Hl. m. Praha

sociálních sluÏeb do stávajících 

komunitních center

Celkem 1 507 031 925 000
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ALCEDO – DDM Vsetín, Vsetín, Série akcí pofiádan˘ch DDM ALCEDO: 12 971,50 Kã ■ Asociace ãesk˘ch cestovních kanceláfií a agentur (AâCKA), Liberec, Dny kontaktÛ AâCKA:

2 320,00 Kã ■ Athinganoi, o.s., Praha, dlouhodobé umístûní pokladniãky v informaãním centru o.s. Athinganoi: 1 699,80 Kã ■ BaÈová Zuzana – U Kovárny, Zlín, Le‰etínsk˘

fa‰ank: 6 498,80 Kã ■ BIKEPARTA Lomnice, LuÏany, BIKEWEEKEND – festival horsk˘ch kol: 840,00 Kã ■ Brand˘ské kulturní sdruÏení, Brand˘s nad Labem, Hopsa hejsa do

Brandejsa _02: 38 760,30 Kã ■ Bratrstvo KeltÛ, Telã, Beltine – svátek keltské kultury _03: 11 850,80 Kã ■ Card Centrum, a.s., Mladá Boleslav, Card Cup _03: 13 411,80 Kã ■

CENTRUM – 9. pion˘rská skupina, Orlová, rÛzné akce pion˘rské skupiny: 1 640,40 Kã ■ Centrum volného ãasu R˘mafiov, R˘mafiov, JUVENÁLES 2002: 2 062,40 Kã ■ Cukrárna

pod Îabkou, Nymburk, dlouhodobé umístûní sbírkové pokladniãky v cukrárnû: 5 842,30 Kã ■ âeská baseballová asociace, klub SK Draci Brno, Brno, All-star game v baseballu

– benefiãní draÏba: 25 500,00 Kã ■ âeská Televize – studio Ostrava, Ostrava, dlouhodobé umístûní pokladniãky na recepci âT: 6 802,20 Kã ■ âeská Televize – studio Praha,

Praha, dlouhodobé umístûní pokladniãky na recepci âT: 2 155,00 Kã ■ DDM Chomutov, Chomutov, rÛzné akce v domû dûtí a mládeÏe: 7 075,40 Kã ■ DDM Moravská Ostrava,

Ostrava, DPD ‰ou: 10 754,70 Kã ■ Dûtsk˘ divadelní soubor Ty-já-tr, více míst v âR, Putování s huculem: 7 009,10 Kã ■ Dûtsk˘ pûveck˘ sbor ARIETTA, Mohelnice, Jarní

koncert: 15 113,00 Kã ■ Diakonie âCE – stfiedisko Rolniãka, Sobûslav, Vánoãní jarmark: 7 214,70 Kã ■ Diakonie âCE – Stfiedisko Radost, PlzeÀ, Apriliáda _03: 5 844,10 Kã ■ Di-

vadelní spolek J. N. ·tûpánka, Chrudim, série divadelních pfiedstavení + benefiãní den „Divadlo pomáhá dûtem“: 22 375,50 Kã ■ DoleÏelová Terezie, Lovûtín, cyklokrosové

závody: 4 046,70 Kã ■ Fakultní Z· PedF UK, Praha, Koncert skupiny Hullee Ballee: 2 846,50 Kã ■ Farní charita Pelhfiimov, Pelhfiimov, Propagaãní akce „Pomozte dûtem!“:

3 976,70 Kã ■ GE Capital Bank, a.s., ZOO ve mûstech Praha, Jihlava, PlzeÀ, Ústí n. L. a DvÛr Králové n. L., Dûtsk˘ den GE Capital Bank a Frekvence 1: 37 786,90 Kã ■

Harley Owners Group, Praha Chapter – Czech Republic, Praha, 9.národní Harley-Davidson rally kemp: 6 499,10 Kã ■ Hluchavka, o.s., Stádlec, rockov˘ festival Stádleck˘ most: 

8 600,00 Kã ■ Inspirace Slavonice, o.s., Slavonice, Cesta pohádkov˘m lesem: 6 040,60 Kã ■ Jazz Club Îelezná, více mûst v âR, Benefiãní turné NOTA BENE: 38 940,00 Kã ■

Junák – svaz skautÛ a skautek âR – 4. stfiedisko VAVÉHA, âeské Budûjovice, Skautská pouÈ: 9 877,20 Kã ■ Junák, svaz skautÛ a skautek âR – okresní rada Prostûjov, Prostûjov,

sbírková akce pfied obchodními centry: 27 886,30 Kã ■ K+B Progres, a.s., Klíãany, v˘prodej a sbírková akce mezi zákazníky: 5 070,00 Kã ■ Klub Klubíãko Beroun, Îebrák, MDD

– Den pro radost Îebráku: 1 603,50 Kã ■ Klub nemocn˘ch cystickou fibrosou, Praha, Pochod pro kufiátko: 7 294,00 Kã ■ KnûÏeves 21. století, o.s., KnûÏeves, KnûÏeveská chmelo-

vá ‰i‰ka: 2 504,80 Kã ■ Knihkupectví Lyra, Chrudim, dlouhodobé umístûní pokladniãky v knihkupectví: 4 248,10 Kã ■ Kouba Franti‰ek, Prachatice, Slavnosti solné stezky: 

3 928,00 Kã ■ Krajská knihovna Karlovy Vary, Karlovy Vary, dlouhodobé umístûní pokladniãek v poboãkách knihovny: 9 097,80 Kã ■ Kruh pfiátel Severáãku, Liberec, Spoleãn˘

benefiãní koncert se sborem z Gothy vûnovan˘ sbírce „Pomozte dûtem!“: 15 014,00 Kã ■ Kynologick˘ Klub BARBET, âesk˘ Brod, Dûtsk˘ den: 4 130,00 Kã ■ Lékárna u

âerného konû, Beroun, Lodûnice, dlouhodobé umístûní pokladniãky v lékárnách: 11 415 Kã ■ Loutkové divadlo RADOST, Brno, dlouhodobé umístûní pokladniãky v divadle: 

2 610,00 Kã ■ Matûjková ·árka, Písek, Majáles: 4 182,80 Kã ■ Matefiské centrum Klánovice, Praha, Den matek s MC Klánovice: 8 053,30 Kã ■ Matefisk˘ klub Ka‰párek, Mûlník,

Malování na chodník: 2 352,00 Kã ■ Mûsto Litomy‰l, Litomy‰l, Toulovcovy prázdninové pátky: 59 271,30 Kã ■ Mûstsk˘ dÛm dûtí a mládeÏe âelákovice, âelákovice, 5.dûtské

olympijské hry: 12 873,50 Kã ■ Mikulenka René & hudební skupina LOSOSI, Vala‰ské Mezifiíãí, koncert country kapely: 3 187,60 Kã ■ MIW Production, Praha, Hudební mini-

festival Jazz Kombat: 1 068,40 Kã ■ Modrá vopice – rockov˘ klub, Praha, dlouhodobé umístûní pokladniãky v klubu: 3 006,40 Kã ■ M· Nûmãická, Praha, Dûtsk˘ den: 6 351,50 Kã

■ Nadaãní fond pro dûti, Trutnov, prodejní v˘stava dûtsk˘ch velikonoãních v˘robkÛ: 6 038,50 Kã ■ Oblastní charita Jihlava, Jihlava, zábavn˘ program ve Vrakbaru: 12 591,90 Kã

■ OÚ By‰ice, By‰ice, série akcí v obci (reprezentaãní ples, Den matek, 100 let od zaloÏení SOKOLa, benefiãní koncert): 1 173,50 Kã ■ OÚ Mikulovice, Mikulovice, dlouhodobé

umístûní pokladniãky v prostorách obecního úfiadu: 4 053,10 Kã ■ Pafiilová Jitka, Jihlava, Telã, Tfie‰È, série divadelních pfiedstavení: 4 887 Kã ■ Pelclovo divadlo, Rychnov nad

KnûÏnou, festival Poláãkovo léto + rÛzné akce v divadle: 36 958,20 Kã ■ Pizinger Patrik, Chodov, Mariánské Láznû, dlouhodobé umístûní sbírkovû pokladniãky v obchodech

s kosmetikou a dárkov˘mi pfiedmûty: 22 529,20 Kã ■ Podstavek Václav – Silverworld, Kopfiivnice, Nov˘ Jiãín, Pfiíbor, dlouhodobé umístûní pokladniãky v obchodech se

stfiíbrem: 6 169,30 Kã ■ PONTIS, o.p.s., ·umperk, Pokroãilí vûkem pomáhají dûtem: 5 111,60 Kã ■ PP Production, Praha, Silvestr na Hradãanském námûstí: 1 415,70 Kã ■ Pra-

gue International Marathon, s.r.o., Praha, Prague International Marathon 2003: 2 513,00 Kã ■ PRAGUE LIONS – klub amerického fotbalu, Praha, zápasy klubu amerického fotbalu:

4 789,00 Kã ■ PROCOM BOHEMIA, s.r.o., Stará Boleslav, sbírková akce pfii prezentaci firmy pro obchodní partnery: 2 750,00 Kã ■ Ratolest Brno, Brno, happening a prezentaãní

akce „Pomozte dûtem!“ pfied HM TESCO: 42 902,10 Kã ■ REIS Litomy‰l, Litomy‰l, soutûÏ o nejoriginálnûj‰í hymnu EU v pardubickém regionu: 2 490,20 Kã ■ Ringier âR,

a.s., Praha, série akcí (Svût knihy – kniÏní veletrh; propagaãní a sbírková akce pfii PraÏském marathonu; Den v ZOO s ABC; Svûtem knihy od ABC aÏ po Z; Svût knihy

2003): 6 169,30 Kã ■ S.T.O.P., o.s., Ostrava, Módní pfiehlídka: 901,60 Kã ■ Sbor Církve bratrské v Havífiovû, Havífiov, sbírková akce s propagací televizního „Koncertu pro Kufie“:

14 780,10 Kã ■ SdruÏení dobrovoln˘ch hasiãÛ, Milínov, Milínovská neckyáda: 3 145,10 Kã ■ SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy, Praha, Vánoce s Mot˘lkem: 2 375,50 Kã ■

SdruÏení Piafa ve Vy‰kovû, Vy‰kov, Pojìte se pobavit a pomozte dûtem: 21 447,70 Kã ■ SdruÏení pfiátel stfiediska Benjamin, Krnov, Happening a prezentaãní akce „Pomozte

dûtem!“: 12 526,60 Kã ■ SdruÏení rodiãÛ a pfiátel DDM Rumburk, Rumburk, série akcí (Rej ãarodûjnic; Toulavá písniãka; Pohádkov˘ les): 1 575,60 Kã ■ Stfiedisko kfiesÈanské

pomoci – Pardubice, Pardubice, Dûtské odpoledne na Bajkalu: 1 673,00 Kã ■ Stfiední odborná ‰kola, Stfiední odborné uãili‰tû a Uãili‰tû, âeská Lípa, sbírková akce mezi Ïáky a za-

mûstnanci ‰koly: 2 701,70 Kã ■ Stfiední zdravotnická ‰kola PlzeÀ, PlzeÀ, Miss Cviãka + dlouhodobé umístûní pokladniãky v prostorách ‰koly: 6 121,70 Kã ■ Stfiedoãeská krajská

organizace Pion˘ra, Beroun, Bambiriáda 2002: 1 628,20 Kã ■ Studánka, o.s., Praha, sbírková akce ve spolupráci se Z· Angelovova: 8 907,70 Kã ■ Svítání, o.s., Liberec, Maso-

pustní ma‰karní veselice: 1 550,00 Kã ■ ·kubník Rostislav, Neplachovice, Automobilov˘ pohár v rodeocrossu: 501,00 Kã ■ Trojanová Marie – vyhlídková vûÏ a galerie, Telã, Pro-

dejní v˘stava dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch prací: 1 720,00 Kã ■ ÚMâ Praha – Bûchovice, Praha, Dûtsk˘ den: 7 001,80 Kã ■ ÚMâ Praha 22 – Uhfiínûves, Praha – Uhfiínûves, dlouhodobé

umístûní pokladniãky v budovû nové radnice: 819,00 Kã ■ VYSANTON, s.r.o., hrad Helf‰t˘n – Lipník nad Beãvou, Pohádkov˘ hrad: 8 700,10 Kã ■ YMCA Tfiebechovice p. Orebem,

Tfiebechovice pod Orebem, Benefiãní vystoupení T. Fischerové a E.Rattaye: 5 008 Kã ■ Závodn˘ Adam, Karlovy Vary, Juliánská slavnost 2002: 7 323,60 Kã ■ Ziegler Jifií, TfieboÀ,

Gastro ples: 11 000,00 Kã ■ Z· Buchlovice, Buchlovice, ·kolní akademie pro rodiãe: 3 131,00 Kã ■ Z· Husova, Fr˘dlant, Fr˘dlantská Èapka: 2 119,90 Kã ■ Z· Matice ·kolské, âes-

ké Budûjovice, T˘den „Pomozte dûtem!“: 12 028,40 Kã ■ Z· OkruÏní, Zlín, sbírka mezi Ïáky, rodiãi a zamûstnanci ‰koly: 5 543,40 Kã ■ ZU· Trutnov, Trutnov, Klavírní recitál 

J. Housky a E. Kuchovské: 8 405,50 Kã

Pfiehled sbírkov˘ch a benefiãních akcí, které na sbírkové konto 5. roãníku „Pomozte dûtem!“ pfiispûly celkem ãástkou 1 629 805,90 korun

Pfiílohy Sekce rozvoje programÛ
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Pfiehled podpofien˘ch projektÛ 29

Seznam Ïádostí podpofien˘ch z v˘tûÏku 5. roãníku sbírky „Pomozte dûtem!“
Pfiíjemce Sídlo pfiíjemce Projekt Pfiidûleno Místo  Cílová skupina

pfiíspûvku v Kã realizace dûtí 

ACORUS Praha 9 Acorus dûtem 125 000 Praha dûti t˘rané, zneuÏívané 

a zanedbávané

ARPZPD v âR, klub Auxilium Ho‰Èálková Projekt pro Michala* 25 000 stfiední Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. Chrudim Dûtské krizové centrum v Chrudimi 125 000 Severov˘chod dûti s v˘vojov˘mi 

a v˘chovn˘mi problémy

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Dopravní obsluÏnost pro handicapované dûti 44 000 Severozápad dûti s tûlesn˘m, du‰evním

v Euroregionu Labe nebo smyslov˘m postiÏením

Centrum pro zdravotnû postiÏené Brno PomÛcky pro zdravotnû postiÏené dítû* 20 425 Jihov˘chod dûti t˘rané, zneuÏívané 

Jihomoravského kraje a zanedbávané

Církevní speciální ‰kola Praha 8 Pfiipravuji se do ‰koly* 12 000 Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním

DON BOSCO nebo smyslov˘m postiÏením

DANETA, Svépomocné sdruÏení Hradec Králové Cesta radosti – fie‰ení problému zdrav. 250 000 Severov˘chod dûti s tûlesn˘m, du‰evním

rodiãÛ a pfiátel zdravotnû znev˘hodnûn˘ch dûtí a mládeÏe nebo smyslov˘m postiÏením

postiÏen˘ch dûtí v centru DANETA

DùCKO Nov˘ Jiãín Zaji‰tûní dopravních podmínek dûtem 110 000 Ostravsko dûti s tûlesn˘m, du‰evním

se zdrav. post. k docházce do spec. ‰koly nebo smyslov˘m postiÏením

Dûtsk˘ klíã ·umperk, o. p. s. ·umperk Tûlov˘chovn˘ krouÏek s vyuÏitím 44 000 stfiední Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním

rehabilitaãních technik nebo smyslov˘m postiÏením

Diakonie âCE – stfiedisko Betlém Klobouky u Brna Hurá do svûta 60 000 Jihov˘chod dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

Diakonie âCE – stfiedisko Rokycany Dûtsk˘ klub Diakonie v Rokycanech 150 000 Jihozápad dûti s v˘vojov˘mi  

Pfiemysla Pittra v Rokycanech a v˘chovn˘mi problémy

Diakonie âCE Merklín Finanãní podpora potfieb Jifiího Malého* 15 000 Jihozápad dûti s tûlesn˘m, du‰evním

– Stfiedisko Radost v Merklínû nebo smyslov˘m postiÏením

Diakonie âCE Merklín Nákup mikrobusu pro potfieby dopravy dûtí 250 000 Jihozápad dûti s tûlesn˘m, du‰evním 

– Stfiedisko Radost v Merklínû organizace âCE – Radost nebo smyslov˘m postiÏením

Diakonie âCE Sobûslav Podpora ‰kolní integrace Ïákynû 25 000 Jihozápad dûti s tûlesn˘m, du‰evním

– stfiedisko Rolniãka do základní a stfiední ‰koly* nebo smyslov˘m postiÏením

Diakonie âCE Sobûslav Zlep‰ení podmínek pro dûti s autismem 44 900 Jihozápad dûti s tûlesn˘m, du‰evním

– stfiedisko Rolniãka v DâCE – stfiedisko Rolniãka v Sobûslavi nebo smyslov˘m postiÏením

Diakonie âCE – stfiedisko Praha 5 Speciální sedaãka se stoleãkem* 25 000 Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním

v Praze 5 - StodÛlkach nebo smyslov˘m postiÏením

Diecézní charita BRNO Hodonín Centrum prevence drogov˘ch závislostí 29 665 Jihov˘chod dûti ohroÏené rÛzn˘mi 

– Oblastní charita Hodonín formami závislosti

Diecézní charita Brno Jihlava „Klubíãko“ 86 000 Jihov˘chod dûti s v˘vojov˘mi 

– Oblastní Charita Jihlava a v˘chovn˘mi problémy

Diecézní charita Brno Tfiebíã Barevn˘ Domov pro dûti 95 000 Jihov˘chod dûti s v˘vojov˘mi 

– Oblastní Charita Tfiebíã a v˘chovn˘mi problémy

Diecézní charita Brno Znojmo Vybavení herny v Domovû pro matky 90 000 Jihov˘chod dûti t˘rané, zneuÏívané 

– Oblastní charita Znojmo v tísni a dovybavení pokojíãkÛ a zanedbávané

Elim – kfiesÈanská spoleãnost Opava Terénní práce na sídli‰ti Katefiinky-Západ 162 000 Ostravsko dûti s v˘vojov˘mi 

pro evangelizaci a diakonii Opava v Opavû – souãást práce Centra Elim a v˘chovn˘mi problémy

Farní charita A‰ A‰ Terénní práce s neorganizovanou 61 600 Severozápad dûti ohroÏené rÛzn˘mi 

mládeÏí v A‰i formami závislosti

Farní charita âeská Lípa âeská Lípa DÛm pro matky s dûtmi v tísni Joná‰ 35 762 Severov˘chod dûti t˘rané, zneuÏívané 

a zanedbávané

Farní charita Rumburk Rumburk „Îijeme spolu – poradna pro ohroÏenou mládeÏ“ 129 000 Severozápad dûti s v˘vojov˘mi 

a v˘chovn˘mi problémy

Uzávûrka v˘bûrového fiízení: 30. 6. 2003, v˘sledek v˘bûrového fiízení zvefiejnûn 13. 11. 2003.

V‰echny projekty jsou jednoleté. Projekty oznaãené v názvu * jsou projekty podporující „individuální“ dítû ãi dûti, nikoli ãinnost organizace.
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Pfiehled podpofien˘ch projektÛ 30

Pfiíjemce Sídlo Projekt Pfiidûleno Místo  Cílová skupina

pfiíspûvku pfiíjemce v Kã realizace dûtí 

Fond ohroÏen˘ch dûtí Praha 1 Roz‰ífiení kapacity terapeutického 125 000 Ostravsko dûti t˘rané, zneuÏívané 

pûstounského zafiízení Klokánek Dolní Bene‰ov a zanedbávané

HELP – pro pomoc dûtem Kladno Turistick˘ oddíl 78 750 stfiední âechy dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

bez rodiãÛ

Charita Olomouc Olomouc Charitní stacionáfi Khamoro 124 900 stfiední Morava dûti nacházející se v jin˘ch

nepfiízniv˘ch Ïivotních 

podmínkách

Charita Opava Opava I Staník jede do ‰koly* 24 562 Ostravsko dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením

Charita ·ternberk ·ternberk Toníãek s osobním asistentem* 25 000 stfiední Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením

I my (spoleãnost pfiátel Rolniãky Sobûslav Osobní asistence pro voln˘ ãas 35 900 Jihozápad dûti s tûlesn˘m, du‰evním

pro podporu lidí s postiÏením) nebo smyslov˘m postiÏením

INEX – SdruÏení dobrovoln˘ch Praha 1 Jeden pro druhého 48 000 Jihov˘chod dûti s v˘vojov˘mi 

aktivit a v˘chovn˘mi problémy

ISIS – obãanské sdruÏení pro Olomouc Pomoc dûtem z pûstounsk˘ch rodin 103 400 stfiední Morava dûti s v˘vojov˘mi 

pomoc dûtem bez domova a v˘chovn˘mi problémy

Jahoda Praha 14 Kamarádi z klubu JAHODA 111 000 Praha dûti nacházející se v jin˘ch

nepfiízniv˘ch Ïivotních

podmínkách

Klub Hurá kamarád Pardubice Zavedení nespecifické terénní práce 125 000 Severov˘chod dûti s v˘vojov˘mi 

v lokalitû Skatepark na sídli‰ti Dukla Pce a v˘chovn˘mi problémy

Klub rodiãÛ a pfiátel dûtí Praha 8 Orofaciální regulaãní terapie pro dûti 75 000 Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním

s Downov˘m syndromem s Downov˘m syndromem – 2004 nebo smyslov˘m postiÏením

Klub rodiãÛ a pfiátel Dûtského centra Kladno Zfiízení muzikoterapeutické dílny 69 910 stfiední âechy dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením

Klub SlÛnû Slan˘ Spoleãn˘mi víkendy do Slaného 96 635 stfiední âechy dûti nacházející se v jin˘ch

a k samostatnosti nepfiízniv˘ch Ïivotních

podmínkách

Koník âeské Hipoterapie pro dûti s postiÏením 111 129 Jihozápad dûti s tûlesn˘m, du‰evním

Budûjovice nebo smyslov˘m postiÏením

KONTAKT bB, obãanské sdruÏení Praha 6 „Plavání bez bariér“ 125 000 Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním

pro studium, rehabilitaci nebo smyslov˘m postiÏením

a sport bez bariér

KONTAKT bB, obãanské sdruÏení Praha 6 Voln˘ ãas dûtí s handicapem – roz‰ífiení 12 990 Severozápad dûti s tûlesn˘m, du‰evnímpro

studium, rehabilitaci aktivit s dopadem na zlep‰ení psychiky* nebo smyslov˘m postiÏením

a sport bez bariér

Labyrint – sdruÏení Brno Uãení slov beze slov – mimo‰kolní 31 300 Jihov˘chod dûti s tûlesn˘m, du‰evním

pro integrovanou v˘chovu vzdûlávání nesly‰ících dûtí nebo smyslov˘m postiÏením

Leccos âesk˘ Brod Klub sportu a her „JARDA“ 72 900 stfiední âechy dûti s v˘vojov˘mi 

a v˘chovn˘mi problémy

Liga za práva vozíãkáfiÛ Brno Vozík pro Honzíka* 25 000 Jihov˘chod dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením

Matefiské centrum KRTEâEK Ostrava Integrace zdravotnû postiÏen˘ch dûtí 94 050 Ostravsko dûti s tûlesn˘m, du‰evním

Ostrava-Poruba v Matefiském centru Krteãek nebo smyslov˘m postiÏením

MiliãÛv dÛm – stfiedisko Jaromûfi Rekonstrukce koupelny* 25 000 Severov˘chod dûti s tûlesn˘m, du‰evním

Diakonie âCE nebo smyslov˘m postiÏením

Seznam Ïádostí podpofien˘ch z v˘tûÏku 5. roãníku sbírky „Pomozte dûtem!“ (pokraãování)
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Pfiehled podpofien˘ch projektÛ 31

Pfiíjemce Sídlo pfiíjemce Projekt Pfiidûleno Místo  Cílová skupina

pfiíspûvku v Kã realizace dûtí 

Mirabilis Praha 4 Kuba* 8 990 Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením

Modrá linka – centrum a linka Brno Modrá linka – linka pomoci dûtem 71 492 Jihov˘chod dûti t˘rané, zneuÏívané 

dÛvûry pro dûti a mládeÏ a zanedbávané

NA K¤IÎOVATCE Varnsdorf „Pfied‰koláci ‰koláky“ – podpora vzdûlávání dûtí 78 586 Severozápad dûti s v˘vojov˘mi 

a v˘chovn˘mi problémy

Obãanské sdruÏení Dokofián Náchod Nízkoprahové zafiízení pro dûti a mládeÏ Archa 166 100 Severov˘chod dûti s v˘vojov˘mi 

a v˘chovn˘mi problémy

Obãanské sdruÏení Kamínek Jihlava K¤ÍDLA Z HLÍNY II 32 060 Jihov˘chod dûti s tûlesn˘m, du‰evním

pfii Pomocné ‰kole pro Ïáky nebo smyslov˘m postiÏením

s více vadami

Obãanské sdruÏení na pomoc Prostûjov Doprava dûtí s tûÏk˘m zdravotním 112 000 stfiední Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním

zdravotnû postiÏen˘m LIPKA postiÏením do stacionáfie v Prostûjovû nebo smyslov˘m postiÏením

Obãanské sdruÏení Porozumûní Litvínov Matefiské centrum pro zdravotnû 160 000 Severozápad dûti s tûlesn˘m, du‰evním

postiÏené „Klubíãko“ nebo smyslov˘m postiÏením

Obãanské sdruÏení Praha 2 Závislí na závisl˘ch 110 700 Praha dûti ohroÏené rÛzn˘mi 

pro péãi o rodiny závisl˘ch formami závislosti

Obãanské sdruÏení PROSO Olomouc Program dobrovolnické pomoci dûtem 100 150 stfiední Morava dûti s v˘vojov˘mi 

(sdruÏení pro otevfiení spoleãnosti) s potíÏemi v komunikaci se sv˘m okolím a v˘chovn˘mi problémy

Obãanské sdruÏení Kopfiivnice Zafiízení pro pfiesun imobilních dûtí 140 085 Ostravsko dûti s tûlesn˘m, du‰evním

pfii Dûtském centru Kopfiivnice nebo smyslov˘m postiÏením

Obãanské sdruÏení Litvínov Tumare ãhave – na‰e dûti 84 000 Severozápad dûti nacházející se v jin˘ch

Spoleãné souÏití nepfiízniv˘ch Ïivotních

podmínkách

Obãanské sdruÏení Chrudim Ulice – jejich stálice 167 784 Severov˘chod dûti s v˘vojov˘mi 

·ance pro Tebe a v˘chovn˘mi problémy

Obãanské sdruÏení ·VAGR Písek „·vagr jako babiãka a dûdeãek“ 247 900 Jihozápad dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

Obãanské sdruÏení ÚL Hlinsko Nízkoprahové centrum ÚL Hlinsko 125 000 Severov˘chod dûti ohroÏené rÛzn˘mi formami 

závislosti

Oblastní charita HavlíãkÛv Brod HavlíãkÛv Brod V˘tah pro Barborku* 25 000 Jihov˘chod dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením

Oblastní charita Liberec Liberec Charitní domov pro matky 115 000 Severov˘chod dûti t˘rané, zneuÏívané 

s dûtmi v tísni – 2004 a zanedbávané

Oblastní charita Most Most Komunitní centrum pro dûti Soviãka 105 000 Severozápad dûti s v˘vojov˘mi 

a v˘chovn˘mi problémy

Oblastní Charita Pfierov Pfierov Dal‰í moÏnosti pro nás 36 800 stfiední Morava dûti nacházející se v jin˘ch

nepfiízniv˘ch Ïivotních

podmínkách

Open House Bruntál ·ance pro mladé v Bruntále 189 880 Ostravsko dûti s v˘vojov˘mi 

a v˘chovn˘mi problémy

PECKA Liberec Integrace dûtí a mládeÏe uprchlíkÛ 123 004 Severov˘chod dûti nacházející se v jin˘ch

nepfiízniv˘ch Ïivotních

podmínkách

Podané ruce – Spoleãnost pro Fr˘dek-Místek Îádost o rehabilitaãní stÛl pro Sa‰u* 17 990 Ostravsko dûti s tûlesn˘m, du‰evním

canisterapii a osobní asistenci nebo smyslov˘m postiÏením

Projekt OsA Fr˘dek-Místek

Pohlazení Sokolov POZNÁVÁNÍ 35 000 Severozápad dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

Seznam Ïádostí podpofien˘ch z v˘tûÏku 5. roãníku sbírky „Pomozte dûtem!“ (pokraãování)
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Pfiíjemce Sídlo pfiíjemce Projekt Pfiidûleno Místo  Cílová skupina

pfiíspûvku v Kã realizace dûtí 

PONTIS ·umperk o.p.s. ·umperk Pomoc dûtem na Domû pro matky 113 600 stfiední Morava dûti nacházející se v jin˘ch

s dûtmi v tísni nepfiízniv˘ch Ïivotních

podmínkách

PraÏská diecéze Církve Praha 6 238 700 stfiední âechy dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

ãeskoslovenské husitské

Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s. Blansko Tenkrát poprvé 126 600 Jihov˘chod dûti s v˘vojov˘mi 

a v˘chovn˘mi problémy

Proxima Sociale Praha 12 Ostrovy v mofii betonu 120 250 Praha dûti nacházející se v jin˘ch

nepfiízniv˘ch Ïivotních

podmínkách

Pfiístav, obãanské sdruÏení Podûbrady Trampolining – forma rozvoje 140 000 stfiední âechy dûti s tûlesn˘m, du‰evním

vnímání vlastní tûlesnosti nebo smyslov˘m postiÏením

Ratolest Brno, obãanské sdruÏení Brno „Volnoãasové aktivity pro neorganizované 146 000 Jihov˘chod dûti s v˘vojov˘mi  

dûti a mládeÏ“ a v˘chovn˘mi problémy

Renarkon, o.p.s. Ostrava Roz‰ífiení a zkvalitnûní Preventivního 150 000 Ostravsko dûti ohroÏené rÛzn˘mi 

programu BUë OK formami závislosti

Rodina Pfiedbofiice Pfiedbofiice BOSCOCENTRUM CQ 90 000 Jihozápad dûti s v˘vojov˘mi 

a v˘chovn˘mi problémy

Rodina sv. Zdislavy, Hutisko Nov˘ domov s mámou a tátou 138 417 Ostravsko dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

obãanské sdruÏení – Solanec

RYTMUS Praha 2 Asistence dûtem s postiÏením 195 120 Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním

integrovan˘m v bûÏn˘ch ‰kolách nebo smyslov˘m postiÏením

SdruÏení Neratov Barto‰ovice âas a teplo 102 770 Severov˘chod dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

v Orlick˘ch 

horách

SdruÏení pûstounsk˘ch rodin Brno Pomoc dûtem v pûstounské rodinû* 25 000 Severov˘chod dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

SdruÏení PIAFA ve Vy‰kovû Vy‰kov Uãíme se komunikovat 100 000 Jihov˘chod dûti s v˘vojov˘mi 

a v˘chovn˘mi problémy

SdruÏení pfiátel stfiediska Benjamín Krnov Podpora individuálního vzdûlávání dûtí 76 700 Ostravsko dûti s tûlesn˘m, du‰evním

s mentálním a kombinovan˘m postiÏením nebo smyslov˘m postiÏením

SdruÏení rodiãÛ a pfiátel Praha 6 Respitní péãe – doprava a hlídání dûtí 178 300 Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním

stfiediska DAR nebo smyslov˘m postiÏením

SdruÏení Sluneãnice Dûãín Domov náhradní rodinné péãe – JablÛÀka 250 000 Severozápad dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

SdruÏení SOS dûtsk˘ch vesniãek Praha 1 Realizace druhé fáze hfii‰Èového kopleksu 150 000 Jihov˘chod dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

v SOS dûtské vesniãce Medlánky

Sedmikráska – Soukromá Vigantice MÛÏeme b˘t spolu 113 400 stfiední Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním

základní ‰kola, o.p.s. nebo smyslov˘m postiÏením

Slezská diakonie âesk˘ Tû‰ín Centrum respitní péãe 100 000 Ostravsko dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením

Soukromá speciální Stochov Cesta za sluncem 113 000 stfiední âechy dûti s tûlesn˘m, du‰evním

‰kola Slunce, o.p.s. nebo smyslov˘m postiÏením

Soukrom˘ dûtsk˘ domov Holice „Mít pûkn˘ domov s mámou 159 263 Severov˘chod dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

MARKÉTA, o. p. s. a tátou je pfiece normální.“

SOZE (SdruÏení obãanÛ Brno PomoÏme uprchlick˘m dûtem IV. 96 264 Jihov˘chod dûti nacházející se v jin˘ch 

zab˘vajících se emigranty) nepfiízniv˘ch Ïivotních

podmínkách

Speciální ‰kola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Pardubice Za hranice ticha 50 000 Severov˘chod dûti s tûlesn˘m, du‰evním 

nebo smyslov˘m postiÏením

Seznam Ïádostí podpofien˘ch z v˘tûÏku 5. roãníku sbírky „Pomozte dûtem!“ (pokraãování)
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Pfiíjemce Sídlo pfiíjemce Projekt Pfiidûleno Místo  Cílová skupina

pfiíspûvku v Kã realizace dûtí 

Speciální ‰kola, o.p.s. Prostûjov Doprava dûtí do ‰koly a na kulturní 60 000 stfiední Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním

a sportovní akce nebo smyslov˘m postiÏením

Speciální Z· – SCHOLA ·umperk Individuální logopedická péãe u dûtí 100 000 stfiední Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním

– VIVA o.p.s. pfied‰kolního vûku s komunik. obtíÏemi nebo smyslov˘m postiÏením

SPEKTRUM preventivních KromûfiíÏ projekt nemá název* 23 164 stfiední Morava dûti s v˘vojov˘mi 

programÛ pro dûti a mládeÏ a v˘chovn˘mi problémy

Spoleãnost pro ranou péãi âeské Poskytování rané péãe rodinám s dûtmi 242 000 Jihozápad dûti s tûlesn˘m, du‰evním

– Stfiedisko rané péãe Budûjovice s postiÏením v jejich domácím prostfiedí nebo smyslov˘m postiÏením

âeské Budûjovice

Spolek Josefa ·ímy Brno „Znaky a kontrasty“ 40 000 Jihov˘chod dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením

SPOLU Olomouc Olomouc K¤IÎOVATKY (… mít moÏnost zvolit si cestu) 150 000 stfiední Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením

SPONDEA, pfii ââK Brno, o.p.s. Brno Centrum pro t˘rané, zneuÏívané a ohroÏené dûti 145 000 Jihov˘chod dûti t˘rané, zneuÏívané 

a zanedbávané

STROM Klub rodiãÛ a pfiátel Praha 6 Mini hfii‰tû 45 400 Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním

postiÏen˘ch dûtí na Praze 6 nebo smyslov˘m postiÏením

Stfiedisko pomoci ohroÏen˘m Kladno „·kolka“ v holobytech 60 000 stfiední âechy dûti nacházející se v jin˘ch

dûtem ROSA nepfiízniv˘ch Ïivotních

podmínkách

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch v âR, RoÏnov pod Vozík pro Matûje* 25 000 stfiední Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním 

mûstská organizace RoÏnov Radho‰tûm nebo smyslov˘m postiÏením

pod Radho‰tûm

Teen Challenge – Praha Praha 10 Dûtské centrum Teen Challenge 50 000 Praha dûti t˘rané, zneuÏívané 

a zanedbávané

Unie Kompas Zlín Nízkoprahové centrum DOMA 100 000 stfiední Morava dûti s v˘vojov˘mi 

a v˘chovn˘mi problémy

Unie nesly‰ících Brno Brno Kurz znakové fieãi na CD ROMu – 3. díl 250 000 Jihov˘chod dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením

Vzájemné souÏití Ostrava Rovné ‰ance pro dûti a mládeÏ 107 538 Ostravsko dûti nacházející se v jin˘ch

ze soc. znev˘hodnûného prostfiedí nepfiízniv˘ch Ïivotních

podmínkách

YMCA v Ústí nad Labem Ústí nad Labem Nízkoprahové centrum (NC) 162 000 Severozápad dûti s v˘vojov˘mi  

a v˘chovn˘mi problémy

Îivot 90 – poboãka Jihlava Jihlava Osobní asistence* 12 000 Jihov˘chod dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením

Seznam Ïádostí podpofien˘ch z v˘tûÏku 5. roãníku sbírky „Pomozte dûtem!“ (pokraãování)
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Název projektu Pfiidûlená Místo Kraj

ãástka v Kã realizace

Projekty podpofiené z programu Make a Connection – Pfiipoj se v roce 2003

ESN VSE Praha – Buddy Systém 12 000 Praha Praha

Multifunkãní klub pro voln˘ ãas 48 500 Praha Praha

Zpfiístupnûní areálu NKP vefiejnosti 25 000 Praha Praha

NeÏijeme na pustém ostrovû 40 000 Praha Praha

Klub deskov˘ch her „Druhá paluba“ 20 000 Praha Praha

„Nejlep‰í malovánky pod sluncem“ 22 000 Praha Praha

Skate a Connection 22 000 Praha Praha

Bezstarostná jízda 22 200 Praha Praha

V‰ichni jsme na jedné lodi 17 000 Praha Praha

Pfiedná‰kové turné ruského geologa G. S. Steiberga 50 000 Praha Praha

„Dûti v sedlech aneb s námi je to o pohodû“ 30 000 Praha Praha

Anglická debata – “The show must go on!” 20 000 Praha Praha

„NevaÏ se, odbrzdi se!“ 30 000 Praha Praha

No koment 23 800 Brno Jihomoravsk˘

Romulus a Remus 27 350 Brno Jihomoravsk˘

ML.O.K. – mal˘ ochranáfisk˘ kruh 22 600 Brno Jihomoravsk˘

Venkovské centrum – INKLUB 18 220 TvaroÏná Lhota Jihomoravsk˘

Záhrada 27 000 Brno Jihomoravsk˘

Listy 17 650 Brno Jihomoravsk˘

Lesby (nejen) sobû 30 000 Brno Jihomoravsk˘

Veselé kejkle na prázdninov˘ zpÛsob 24 900 Uherãice, Bítov, Lednice Jihomoravsk˘

Volnoãasové aktivity pro dûti 30 000 Zastávka u Brna Jihomoravsk˘

Hodové divadlo 25 000 Kyjov Jihomoravsk˘

Nûco víc 8 180 Brno Jihomoravsk˘

„Zpestfiení kulturního Ïivota sídli‰tû“ 24 200 Brno Jihomoravsk˘

Bobfií stezka II 25 000 Brno Jihomoravsk˘

Zastávka Ïidovsk˘ hfibitov 12 400 Koryãany Jihomoravsk˘

Klub Podivn˘ Hamlet 27 600 Brno Jihomoravsk˘

Friends of Streetball 17 800 Vamberk Královéhradeck˘

Kapka lásky 28 400 Karviná,Havífiov, Orlová Moravskoslezsk˘

BLAZERS – neformální ‰kola Ïonglování 48 600 Havífiov Moravskoslezsk˘

Klub NINIVE – Pracujme a tvofime spolu 35 000 Krnov Moravskoslezsk˘

Svûtlo do Ïivota 40 000 Opava Moravskoslezsk˘

Klubka 19 500 ·enov u Ostravy Moravskoslezsk˘

Den pro mentálnû postiÏenou mládeÏ 20 000 Fr˘dek-Místek Moravskoslezsk˘

Zpráva o stavu du‰e 14 000 Jindfiichov, Albrechtice, Moravskoslezsk˘

Bruntál, Krnov

Generace 28 000 Karviná Moravskoslezsk˘

Capoeira pro ‰irokou vefiejnost 23 000 Orlová, H. Lhota Moravskoslezsk˘

JZM – Jako Za Mlada 25 000 Bílovec, Slatina Moravskoslezsk˘

Konû a svût 50 000 Blahutovice Moravskoslezsk˘

Hip-hop jako kultura 49 000 Bruntál Moravskoslezsk˘

studna.com 20 000 Havífiov Moravskoslezsk˘

Vytvofiení moÏnosti smysluplné ãinnosti 30 000 Karviná Moravskoslezsk˘

Prázdná zeì 20 000 âechy p. Kosífiem Olomouck˘

Hobby dílna a ·atník klubu d+m Javornicka 37 600 Javorník Olomouck˘

Návrat do minulosti 15 000 Bfiezová n. Svitavou Pardubick˘
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Název projektu Pfiidûlená Místo Kraj

ãástka v Kã realizace

Projekty podpofiené z programu Make a Connection – Pfiipoj se v roce 2003 (pokraãování)

V˘TAH-hlinecké alternativy… 8 800 Hlinsko Pardubick˘

Skatepark Rudá hvûzda 50 000 Pardubice Pardubick˘

âist˘ les 19 680 Vlãí Habfiina Pardubick˘

¤eky bez bariér 29 380 pfiehradní nádrÏ Seã Pardubick˘

P.R.A.K. – projekt rozvoje alternativní kultury 40 000 Pfielouã Pardubick˘

A co dûti, mají si kde hrát? 40 000 HrochÛv T˘nec Pardubick˘

Tanec v‰em 20 000 Pardubice, Chrudim Pardubick˘

Tábor pro dûti ze soc. slab˘ch rodin 25 000 HefimanÛv Mûstec Pardubick˘

Pomoc, topím se! 22 500 Chrudim Pardubick˘

Streetball v Polabinách 29 000 Pardubice Pardubick˘

Stavba sluneã. hodin na Hvûzdárnû b. A. Krause 29 700 Pardubice Pardubick˘

Pontes II 30 000 Pardubice, Chrudim, H. Králové, Pardubick˘

ChoceÀ, Ústí n. Orlicí

Kruh Ïivota 10 000 StaÀkov, DomaÏlice PlzeÀsk˘

Filek 10 000 Ústí nad Labem Ústeck˘

Sluneãnice 23 000 Most, Chomutov Ústeck˘

Dûtské pomnûnky & Ná‰ den D 20 000 Ústí n. Labem Ústeck˘

Vrata Ïidovského hfibitova 30 000 Libochovice Ústeck˘

Probuzení Valkefiic 46 000 Valkefiice Ústeck˘

ZAKAR 15 000 Louny Ústeck˘

Legendy 40 000 Ústecko, Dûãínsko, Litomûfiicko Ústeck˘

Ko‰tická omladina 30 000 Ko‰tice n. Ohfií Ústeck˘

Sportem se vÏdy zabavíme 22 000 Ústí n. Labem, Dûãín, Teplice Ústeck˘

Tancem k poznání 27 000 Ústí n. Labem Ústeck˘

O krok dál 25 400 Vala‰ské Mezifiíãí Zlínsk˘

Brann˘ závod ãtyfiãlenn˘ch hlídek – I. roãník 18 000 Vala‰ské Klobouky Zlínsk˘

Country Poupata 14 310 Liptál Zlínsk˘

Vizovická kuchafika 29 890 Vizovice Zlínsk˘

Projekty podpofiené v roce 2003 v rámci programu klub-net
Název ·kola Název Pfiidûleno

organizace projektu v Kã

Obãanské sdruÏení Karel Adler Gymnázium A‰ KLUB-net NROS 95 000

SdruÏení rodiãÛ a pfiíznivcÛ Gymnázia Cheb Gymnázium Cheb Club Su‰enky 122 600

Klika 1 SPg· Litomûfiice Klub mládeÏe 169 930

SdruÏení rodiãÛ a pfiátel ‰koly pfii Gymnáziu Gymnázium Moravské Budûjovice Vytvofiení „klub-netu“ pfii Gymnáziu 101 750

Moravské Budûjovice Moravské Budûjovice

Klub studentÛ, rodiãÛ a pfiátel Cyrilometodûjského Cyrilometodûjské gymnázium Prostûjov Klub OÁZA – ekologie du‰e 219 900

gymnázia Prostûjov

O.p.s. rodiãÛ a pfiíznivcÛ Gymnázia ·ternberk Gymnázium ·ternberk Evropská mládeÏ 3. tisíciletí 218 500*

KLUB-KA VO· a SP· ·umperk KLUB-KA v síti klubÛ-net 149 000

SdruÏení pro stfiední ‰kolu sociální PERSPEKTIVA S· sociální PERSPEKTIVA, PÛdiãka 170 000

a VO· s.r.o. a Komunitní ‰kolu VO· a Komunitní ‰kola, Teplice

SdruÏení pfiátel stfiední odborné ‰koly SO· Ústí n. Labem RELAKS – klub pfii ‰kole 170 000

Pozn: * + 7 950 (mezinárodní projekt v rámci programu)
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âíslo Název organizace Pfiidûleno Místo Anotace projektu

projektu v Kã realizace

503013 ACORUS 200 000 Praha Poskytnout komplexní právní a sociální ochranu vãetnû psychologické podpory Ïenám,

které byly ze strany tzv. osoby blízké (nejãastûji manÏela nebo partnera, pfiíp. dítûte nebo

rodiãÛ) vystaveny jednání, které nerespektovalo jejich lidskou dÛstojnost. Cílem projektu

za zaãlenit do komplexu poradensk˘ch sluÏeb ACORUSU poradenství právní vãetnû

právního zastupování.

503018 Centrum pro otázky migrace 300 000 Praha Monitoring nové právní úpravy pfii napadání zamítav˘ch rozhodnutí ministerstva vnitra 

ve vûci azylu a efektivní spolupráce NNO se soudy, jeÏ tyto pfiípady budou pfiezkoumávat.

Smyslem projektu je poskytovat právní pomoc osobám, které obdrÏeli rozhodnutí 

o neudûlení azylu po 1. 1. 2003, tak, aby rozhodnutí podat Ïalobu nebo dobrovolnou 

repatriaci bylo projevem jejich svobodné vÛle.

503020 Vzájemné souÏití 250 000 Ostrava Pokraãovat v nabídce komplexu sociálních sluÏeb, které povedou k postupnému 

sebevzdûlávání, mobilizaci a aktivizaci pfiíslu‰níkÛ men‰in – jednotlivcÛ i komunit 

a k fie‰ení problémÛ samostatnû nebo svépomocí v rámci komunity a tím napomohou 

k fie‰ení a pfiedcházení vzniku sociální exkluze u tûchto skupin.

503022 Obãanská poradna Jihlava 107 384 Jihlava Roz‰ífiení obãansko-právního poradenství, posílení právních sluÏeb, zfiízení ãtyfi poboãek

Obãanské poradny Jihlava a dal‰í vzdûlávání poradcÛ.

503024 ARS AEQUI et BONI 100 000 Praha Systematické, kritické a striktnû racionální vytrvalé hodnocení soudního rozhodování 

v âR. Jde o popis sociálního prostfiedí, v nûmÏ dan˘ právní systém funguje a tím pfietváfií

„právo v knihách“ do „práva v praxi“.

503026 TRIALOG 200 000 Brno Projekt navazuje na ãinnost obãanské poradny Trialog, která poskytuje sluÏby a pomoc

obãanÛm v tíÏiv˘ch Ïivotních situacích. Projekt je zamûfien na posílení právního vûdomí

znev˘hodnûn˘ch skupin obyvatel, pomoc a podporu pfii prosazování lidsk˘ch 

a obãansk˘ch práv a dodrÏování platn˘ch zákonÛ.

503029 Obãanské sdruÏení SLOVO 21 300 000 Praha Upozornit prostfiednictvím svûtového romského festivalu Khamoro na nejpalãivûj‰í

problémy v oblasti lidsk˘ch práv romské men‰iny, srovnávat problematiku men‰in 

v âR a v zahraniãí a pozitivním zpÛsobem zlep‰it komunikaci mezi romskou men‰inou 

a majoritní spoleãností.

Projekty podpofiené z programu pro lidská práva v roce 2003
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Finanãní zpráva 38

Aktiva (v Kã)
Stav k Stav k

1.1. 2003 31.12. 2003

A. DLOUHODOB¯ MAJETEK CELKEM 15,284,745.30 15,529,874.90

I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

4. Drobn˘ dlouhodob˘ 

nehmotn˘ majetek 209,672.18 270,697.18

II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

1. Pozemky 7,812,187.00 7,812,187.00

3. Stavby 7,682,718.10 7,990,159.40

4. Samostatné movité vûci 1,304,570.90 1,371,011.20

7. Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 1,059,014.81 1,224,232.09

IV. Oprávky k

4. Drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku -209,672.18 -270,697.18

6. Stavbám -367,592.00 -639,258.00

7. Samostatn˘m movit˘m vûcem -1,147,138.70 -1,004,224.70

10. Drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku -1,059,014.81 -1,224,232.09

B. KRÁTKODOB¯ MAJETEK CELKEM 88,309,063.05 106,692,529.03

I. Zásoby celkem

1. Materiál na skladû 3,305.30 6,906.50

II. Pohledávky celkem

1. Odbûratelé 0.00 6,945.00

4. Poskytnuté provozní zálohy 401,606.36 1,535,472.09

5. Ostatní pohledávky 1,468.70 0.00

6. Pohledávky za zamûstnanci 3,980.00 0.00

8. DaÀ z pfiíjmu 111,303.00 19,194.00

10. DaÀ z pfiidané hodnoty 138,691.46 227,935.37

18. Dohadné úãty aktivní 2,951.67 1,475.84

III. Krátkodob˘ finanãní majetek celkem

1. Pokladna 8,231.50 112,813.80

2. Ceniny 0.00 41,460.00

3. Úãty v bankách 87,602,980.76 104,602,557.29

IV. Jiná aktiva celkem

1. Náklady pfií‰tích období 34,544.30 132,180.75

3. Kursové rozdíly aktivní 0.00 5,588.39

Aktiva celkem 103,593,808.35 122,222,403.93

Pasiva (v Kã)
Stav k Stav k

1.1. 2003 31.12. 2003

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 101,865,310.70 117,546,608.97

I. Jmûní celkem

1. Vlastní jmûní 74,334,671.00 85,829,671.00

2. Fondy 36,627,231.58 45,904,005.61

II. V˘sledek hospodafiení celkem

1. Úãet v˘sledku hospodafiení -9,096,591.88 -14,187,067.64

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM 1,728,497.65 4,675,794.96

III. Krátkodobé závazky celkem

1. Dodavatelé 95,085.40 388,127.28

3. Pfiijaté zálohy 0.00 12,000.00

4. Ostatní závazky -3,070.00 500,000.00

5. Zamûstnanci 8,169.00 0.00

6. Ostatní závazky vÛãi zamûstnancÛm 293,577.00 733,007.00

7. Závazky k institucím sociálního

zabezpeãení a vefiejného 

zdravotního poji‰tûní 190,815.00 262,316.00

9. Ostatní pfiímé danû 69,470.00 2,354.00

17. Jiné závazky 370,426.55 90,675.00

22. Dohadné úãty pasivní 190.763.47 814,215.31

IV. Jiná pasiva celkem

1. V˘daje pfií‰tích období 513,261.23 1,812,588.71

3. Kursové rozdíly pasivní 0.00 60,511.66

Pasiva celkem 103,593,808.35 122,222,403.93

Rozvaha k 31. prosinci 2003
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Komentáfi k finanãní zprávû:
■ Záporn˘ úãetní hospodáfisk˘ v˘sledek roku 2003 ve v˘‰i:  

-14 187 067,64 Kã vypl˘vá ze zákona o úãetnictví ã. 563/1991
Sb. a z postupÛ úãtování pro nev˘dûleãné organizace. Hos-
podáfisk˘ v˘sledek souvisí se správou nadace v roce 2003 
a je plnû pokryt pfiíspûvky na jednotlivé programy (fondy) 
a bude zúãtován proti fondÛm nadace v roce 2004.

■ Celkové náklady za rok 2003 související se správou nadace
ve v˘‰i 18 942 147,00 Kã tvofií 11,85 % z hodnoty roãnû po-
skytnut˘ch nadaãních pfiíspûvkÛ. Tím byl dodrÏen ãl. 6.9 Sta-
tutu nadace, kter˘ omezuje náklady související se správou
nadace na maximální v˘‰i 20% hodnoty roãnû poskytnut˘ch
nadaãních pfiíspûvkÛ a zároveÀ nadace splnila pravidlo uve-
dené v § 22 odst. 1 písm. b) zákona o nadacích pro omezení
nákladÛ souvisejících se správou nadace. Nadaãní pfiíspûvky
byly za rok 2003 vyplaceny ve v˘‰i 159 854 969,09 Kã.

A. NÁKLADY
v Kã

I. Spotfiebované nákupy celkem 2,687,667.57

1. Spotfieba materiálu 2,470,559.96

2. Spotfieba energie 217,107.61

II. SluÏby celkem 6,522,967.91

5. Opravy a udrÏování 129,323.00

6. Cestovné 551,605.71

7. Náklady na reprezentaci 89,505.88

8. Ostatní sluÏby 5,752,533.32

III. Osobní náklady celkem 8,801,109.00

9. Mzdové náklady 6,711,250.00

10. Zákonné sociální poji‰tûní 1,966,868.00

12. Zákonné sociální náklady 122,991.00

IV. Danû a poplatky celkem 5,000.00

16. Ostatní danû a poplatky 5,000.00

V. Ostatní náklady celkem 454,644.58

18. Ostatní pokuty a penále 835.00

19. Odpis nedobytné pohledávky 1,468.70

20. Úroky 0.82

21. Kursové ztráty 254,667.27

24. Jiné ostatní náklady 197,672.79

VI. Odpisy, prodan˘ majetek, tvorba rezerv 

a opravn˘ch poloÏek celkem 725,653.31

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku 725,653.31

Náklady celkem 19,197,042.37

B. V¯NOSY
v Kã

I. TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí celkem 904,687.00

2. TrÏby z prodeje sluÏeb 904,687.00

IV. Ostatní v˘nosy celkem 3,670,066.73

15. Úroky 1,738,522.00

16. Kursové zisky 1,931,543.44

18. Jiné ostatní v˘nosy 1.29

V. TrÏby z prodeje majetku, zúãtování rezerv

a opravn˘ch poloÏek celkem 163,646.00

21. TrÏby z prodeje materiálu 163,646.00

VI. Pfiijaté pfiíspûvky celkem 271,575.00

27. Pfiijaté pfiíspûvky (dary) 271,575.00

V˘nosy celkem 5,009,974.73

C. V¯SLEDEK HODPODA¤ENÍ -14,187,067.64

Finanãní zpráva 39

V˘kaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003

Podíly roãních nákladÛ souvisejících se správou NROS* na
poskytnut˘ch nadaãních pfiíspûvcích v letech 1998 aÏ 2003 (v %)

* Podíl nesmí podle zákona o nadacích a Statutu NROS pfiekroãit 20%.
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Finanãní zpráva 40

V Praze dne 14. ãervna 2004

Auditorská firma: Odpovûdn˘ auditor:
EURO-Trend Audit, a.s. Dipl.-Kfm. Eva Kunertová
Licence ã. 317 Dekret ãíslo 1764

Za spoleãnost:
Ing. Petr Ryne‰
pfiedseda pfiedstavenstva

Zpráva auditora k úãetní závûrce a v˘roãní zprávû
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS) za úãetní období roku 2003

Zpráva auditora pro zfiizovatele Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS)
Provedli jsme audit úãetní závûrky Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS) k 31. prosinci 2003 a vydali dne 27. kvûtna 2004
samostatnou zprávu auditora s v˘rokem – bez v˘hrad – k této úãetní závûrce. Za sestavení úãetní závûrky byla odpovûdná správní
rada nadace. Na‰í úlohou bylo vyjádfiit na základû auditu v˘rok o této úãetní závûrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk˘mi smûrnicemi Komory auditorÛ âeské republiky. Vzhledem 
k v˘znamnosti byla vûnována zv˘‰ená pozornost úãelovému vyuÏití prostfiedkÛ poskytnut˘ch Fondem národního majetku v rámci Na-
daãního Investiãního Fondu (NIF) a zhodnocení tûchto prostfiedkÛ v souladu se stanoven˘mi podmínkami. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe pro-
veden˘ audit poskytl pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení v˘roku.

Podle na‰eho názoru úãetní závûrka podává ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrn˘ a poctiv˘ obraz aktiv, závazkÛ, jmûní a fondÛ na-
dace, finanãní situace nadace k datu 31. prosince 2003 a v˘sledku hospodafiení za rok 2003 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfií-
slu‰n˘mi pfiedpisy âeské republiky. 

V souvislosti s na‰ím v˘rokem o úãetní závûrce upozorÀujeme na skuteãnost, Ïe záporn˘ v˘sledek hospodafiení nadace za rok 2003
souvisí s náklady na správu nadace a tyto náklady jsou plnû kryty pfiíspûvky na jednotlivé nadaãní programy. Celkové náklady na sprá-
vu nadace tvofií 11,85% z ãástky poskytnut˘ch nadaãních pfiíspûvkÛ za rok 2003, ãímÏ byl dodrÏen §22, odst. 1 zákona o nadacích 
a nadaãních fondech a ãlánek XI, odst. 3 statutu nadace, kter˘m se stanoví limit nákladÛ na správu nadace. Záporn˘ v˘sledek hos-
podafiení za rok 2003 bude zúãtován proti pfiíslu‰n˘m fondÛm vytvofien˘m z pfiíspûvkÛ na jednotlivé programy v roce 2004.

Ovûfiili jsme soulad informací o auditované nadaci za rok 2003, uveden˘ch v této v˘roãní zprávû, s ovûfiovanou úãetní závûrkou. Pod-
le na‰eho názoru jsou tyto informace ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s touto úãetní závûrkou, z níÏ byly pfievzaty.
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11%

18.970

79%

141.639

Pfiíspûvky vyplacené Sekcí EU

Pfiíspûvky vyplacené Sekcí Rozvoje programÛ

Náklady související se správou nadace

Vyplacené pfiíspûvky a náklady související se správou NROS
v roce 2003 v % a v milionech Kã

Vyplacené pfiíspûvky a náklady související se správou NROS 
v roce 2003 (v milionech Kã)

10%

18.216

Finanãní zpráva 41

Vyplacené pfiíspûvky a provozní náklady v mil. Kã

Phare 2000 13.687

Phare 2001 56.050

Phare 2002 68.181

Access 2000 3.721

Pomozte dûtem 10.332

Gabriel 1.037

Training of Trainers 0.292

Make a Connection 3.788

klub-net 1.309

Program pro lidská práva 1.457

Provozní náklady 18.970

178.825

8.970

3.449

2.929

1.039

0.788

0.044

159.803

Sekce EU

Pomozte dûtem

Make a Connection

klub-net

Pfiíjmy NROS dle programÛ v roce 2003 
(v milionech Kã)

Trust

Mott

Matra
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Organizaãní struktura NROS 42

Evropská komise

Managing Authority MoLSA 2)

NAC / NAO / PA MoF 1)

CEE TRUSTProjektov˘ manaÏer
Projektov˘ manaÏer
David Stulík
Projektová manaÏerka
Tereza Vajdová

Struktury, se kter˘mi NROS spolupracuje 
jako implementaãní agentura
1) NAC (National Aid Co-ordinator)

Národní koordinátor pomoci

NAO (National Authorising Officer)

Vedoucí pfiedstavitel Národního fondu 

s rozhodovací pravomocí 

PA MoF: Platební jednotka MF âR
2) Managing Authority MoLSA

¤ídící orgán – MPSV âR

Sekce EU
Vedoucí sekce
Radim BurkoÀ

Programy EU
Projektov˘ manaÏer
Ivan Fiala
Projektová manaÏerka
Jitka Vostárková
Projektová manaÏerka
Radka Havlová
Asistentka projektu
Marie Pavlíková
Asistent projektu
Bojan ·uh
Asistentka projektu
Ladislava Táborová
Asistent projektu
Tomá‰ Zákravsk˘
Asistentka projektu
Petra Humlová

Finanãní sekce
Vedoucí sekce
Tomá‰ Groh
Ekonomka
Jana Pastorková
Ekonom
Emil Zálepa

Vnitfiní audit 

Implementaãní agentura
a zprostfiedkující orgán

Organizaãní struktura NROS 
(duben 2004)
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Správní rada NROS (duben 2004)
Doc. ing. Jifií Volf, CSc. 
pfiedseda správní rady
Ministerstvo financí âR
PhDr. Helena Dluho‰ová 
místopfiedsedkynû správní rady
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR
Ing. Pavel Rozsypal 
místopfiedseda správní rady
EPIC, s.r.o.
Prof. PhDr. Josef Alán, CSc.
profesor sociologie
Ing. Eva Vavrou‰ková
Spoleãnost pro trvale udrÏiteln˘ Ïivot
Renata Elhenická
PR konzultantka 
Ing. Martin Fuk
Q and A, s. r. o. 
Mgr. Robert Tamchyna
âesk˘ rozhlas
Ladislav âerych

Organizaãní struktura NROS 43

Správní rada

Dozorãí rada

¤editelka / PAO
Hana ·ilhánová

Fundraiser
Ivo Jupa

Program pro lidská práva
Koordinátor programu

Jan Dolínek

Vzdûlávací programy – Vila âerych
Koordinátorka programu

Lenka Tvrdková

Asistent

·tefan LeÏoviã

Sekce rozvoje programÛ 
Vedoucí sekce
Ivo Kaãaba

Make a Connection
Koordinátorka programu

Anna Onucová

klub-net
Koordinátorka programu

Vûra Zemanová

„Pomozte dûtem!”
Koordinátorka projektu

Blanka ·rámková

Grantov˘ pracovník

Jan Dolínek

Koordinátorka sbírkov˘ch akcí

Andrea Matou‰ková

Marketingová asistentka

Alena ·váchová

Sekretariát
Katefiina Dvofiáková

Dozorãí rada NROS
Olga Nováková
Ministerstvo financí âR
Ing. Zdenûk Vanûk
DCIT, s.r.o.
JUDr. Hana Fri‰tenská
Rada vlády pro NNO
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Kontakty 44

Kontakty
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

Adresa: Jelení 196/15, 118 00 Praha 1
IâO: 49 27 94 16
Registrace: Mûstsk˘ soud v Praze, oddíl N, vloÏka 23
Telefon: (+420) 233 356 173

(+420) 233 350 021
(+420) 233 351 831

Fax: (+420) 233 354 708
Web: www.nros.cz
E-mail: nros@nros.cz NROS (Sekretariát)

grantove@nros.cz Sekce EU (Programy EU, Evropská brána)
rozvoj@nros.cz Sekce rozvoje programÛ
pomoztedetem@nros.cz „Pomozte dûtem!“
mladez@nros.cz Programy pro mládeÏ
klub-net@nros.cz klub-net
pripojse@nros.cz Make a Connection
lidskaprava@nros.cz Program pro lidská práva
vilacerych@nros.cz Vzdûlávací programy
finance@nros.cz Finanãní oddûlení

Vzdûlávací stfiedisko NROS – Vila âerych

Adresa: Kfienkova 477, âeská Skalice
Tel./Fax: (+420) 491 451 116
Web: www.vilacerych.cz
E-mail: vilacerych@nros.cz

Upozornûní
Nové sbírkové konto „Pomozte dûtem!“: 
666 999 666 / 0100, Komerãní banka
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Pracovníci Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti vyslovují podûkování v‰em ãlenÛm správní a dozorãí rady a v‰em b˘val˘m pra-
covníkÛm nadace. Stejnû tak patfií dík i ãlenÛm hodnotících komisí a poradních orgánÛ jednotliv˘ch programÛ, ktefií trpûlivû vûnují
svÛj ãas a zku‰enosti. V neposlední fiadû smûfiuje podûkování spolupracujícím organizacím, jednotlivcÛm a dobrovolníkÛm za jejich
pfiízeÀ a podporu, kterou nadaci v minulém roce vûnovali.

Dûkujeme grafickému studiu dept. of Design, reprografickému studiu FPS REPRO, dodavateli papíru OSPAP a tiskárnû Hugo,
bez jejichÏ pfiiãinûní by tato publikace nevznikla.

NROS dûkuje v‰em partnerÛm a dárcÛm za podporu a spolupráci.

Podûkování



NROS, Jelení 196/15, 118 00 Praha 1, âeská republika
© Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti




