
NROS
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Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující 

nadací v ČR, která ročně rozdělí mezi nestátní neziskové organizace 

130 –150 milionů Kč. Nadačními příspěvky podporuje NROS 

nestátní neziskové organizace (NNO), které se angažují v oblasti 

sociálního začleňování a rovných příležitostí, nabízejí pomoc pro 

ohrožené a znevýhodněné skupiny včetně dětí, hájí lidská práva, 

demokratické hodnoty, toleranci a respektování práv menšin ve 

společnosti. Podporuje dobrovolnické aktivity mladých lidí a jejich 

kladný vztah ke komunitě, ve které žijí. Kromě poskytování nadačních 

příspěvků se nadace věnuje tématu občanské společnosti a evropské 

spolupráce formou seminářů, studií a jiných vzdělávacích aktivit. 

NROS rozděluje nadační příspěvky v rámci otevřených výběrových 

řízení. Projekty se posuzují v nezávislých hodnotících komisích (někdy 

i v několika kolech), celý proces je maximálně transparentní a podléhá 

kontrole jak veřejnosti, tak nadřízených institucí. Nadace se ve svém 

statutu zavázala věnovat maximum prostředků na nadační příspěvky 

a nejvýše 20 % z těchto příspěvků smí použít na správní náklady.
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Dáváme lidi do pohybu. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.
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Vize 
Naší vizí je společnost odpovědných, aktivních jednotlivců, občanů, kteří sami nebo 
v dobrovolně vytvářených společenstvích jsou schopni vlastní iniciativou: 

ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty ve společnosti;
upevňovat občanská práva a svobody;
prosazovat toleranci; 
projevovat solidaritu a podporu sobě navzájem i jiným.

Předpokládáme, že v příštích letech bude společnost čelit mnoha vzrůstajícím pro-
blémům, jako je například vztah většiny a menšin, zvyšujícímu se počtu cizinců, 
stárnutí populace, oslabování tradiční rodiny a prohlubování sociálních rozdílů. Ani 
v  budoucnu nebude možné všechny tyto problémy řešit na úrovni státu a z veřej-
ných rozpočtů. Máme zato, že aktivní občané a jimi zakládaná společenství mají 
schopnost zmírňovat a nalézat nová řešení těchto problémů a aktivizovat k tomu 
soukromé zdroje.

Mise
Považujeme existenci silné a nezávislé občanské společnosti za důležitou podmínku 
udržování demokratických hodnot nejen v ČR, ale i v celoevropském měřítku. Pro-
to chápeme jako své základní poslání podporu organizací občanské společnosti, 
které přispívají k prosazování demokratických hodnot a společenské odpovědnosti 
a upevňování občanských práv a svobod, tolerance, principu rovnosti a solidarity. 
Organizacemi občanské společnosti rozumíme formalizovaná seskupení občanů, 
vzniklá z jejich vůle, která jsou samosprávná, dobrovolná, nezávislá na státu, nebyla 
založena primárně za účelem dosahování zisku, ale proto, aby vykonávala veřejně 
prospěšné činnosti.

Účel nadace
Poskytuje nadační příspěvky na projekty třetích osob v rámci spravovaných pro-
gramů. 
Působí jako implementační agentura pro programy Evropské unie a Evropského 
hospodářského prostoru.
Působí jako zprostředkující subjekt a konečný příjemce pro Globální granty 
v rámci strukturálních fondů EU Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
a Jednotného operačního programu 3 pro Prahu.
Realizuje vlastní projekty, zejména  prostřednictvím vzdělávání, výzkumu a vydá-
váním publikací.
Spolupracuje se státními i nestátními organizacemi, fyzickými i právnickými oso-
bami, které mají zájem přispívat a podílet se na plnění poslání nadace.
Provozuje vzdělávací středisko Vila Čerych v České Skalici.

Priority nadace
Rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru
Oblast lidských práv a romské integrace
Programy pro děti a mládež
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Slovo předsedy správní rady a ředitelky nadace
Nadace rozvoje občanské společnosti se již 13 let snaží být především otevřenou grantující nada-
cí, která získává prostředky z různých veřejných i soukromých zdrojů a financuje z nich projekty 
neziskových organizací. Velmi nás těší, že si NROS tuto roli udržela i po vstupu České republiky 
do Evropské unie, i když si uvědomujeme a pociťujeme v naší každodenní práci, že získávat „gran-
tové“ prostředky je rok od roku obtížnější. Rok 2006 patřil však k těm šťastným rokům – rozdělili 
jsme mezi neziskové organizace celkem 142 milionů korun. Informace o podpořených projektech 
tvoří podstatnou část této zprávy.
Naším největším loňským úspěchem je bezesporu zahájení nového programu – Blokového grantu – 
Fondu pro NNO, který je financován ze zemí Evropského hospodářského prostoru a Norska. V příš-
tích pěti letech tak NROS rozdělí z tohoto fondu mezi neziskové organizace kolem 250 milionů Kč.
Je rovněž potěšující, že Evropská unie i nadále pomáhá novým zemím řešit některé přetrvávající 
problémy. V rámci programu Transition Facility tak mohla NROS podpořit řadu projektů nezis-
kových organizací v oblastech jako je ochrana spotřebitele, boj proti korupci, posilování účasti 
veřejnosti na rozhodování nebo prosazování antidiskriminační legislativy. 
V posledních dvou letech byly jedním z největších zdrojů pro malé NNO pracující v sociální oblasti 
s vyloučenými skupinami tzv. Globální granty. Česká republika byla jedinou zemí z nových členů 
EU, která se rozhodla využít tohoto specifického nástroje v rámci Evropských strukturálních fondů 
pro podporu neziskových organizací a pověřila NROS jeho správou. V roce 2006 jsme vyhlásili již 
druhou výzvu a podpořili dalších 271 projektů. 
Velmi dobře také probíhají programy financované korporátními dárci, Make a Connection a klub-
net, které podporují dobrovolnictví, participaci, vlastní nápady a projekty mladých lidí. V obou 
programech vznikla na základě naší iniciativy formální i neformální uskupení, která nadále pracují 
na svých projektech již samostatně bez naší pomoci. To nás velmi těší.
Náš nejznámější projekt, veřejná sbírka Pomozte dětem!, je rok od roku stále silnějším finančním 
zdrojem pro pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem a jsme velmi pyšní, že získal také ofici-
ální ocenění jako charitativní počin roku 2006 – Zlatého anděla. 
Jsme vždy velmi rádi, podaří-li se nám vedle administrativně náročné nadační práce nalézt trochu 
času pro zamyšlení nad obecnějšími otázkami neziskového sektoru a občanské společnosti v šir-
ších, evropských souvislostech. Ideálním místem pro taková setkávání je Vila Čerych v České Ska-
lici, kde NROS vloni zahájila sérii diskusí na toto téma. Doufáme, že tradice odborných seminářů, 
setkávání a školení v krásném prostředí naší vily bude i nadále pokračovat.

Dovolte, abychom společně poděkovali všem, kteří nám dlouhodobě pomáhají k naplňování 
poslání nadace. Jsou to na jedné straně dárci, kteří nám dávají důvěru, že jejich prostředky budou 
využity účelně a efektivně, a na druhé straně neziskové organizace, které svými projekty naplňu-
jí cíle našich nadačních programů. Děkujeme také stovkám posuzovatelů, členům hodnotících 
komisí a pracovních skupin za jejich odbornou pomoc. Na závěr bychom rádi vyslovili uznání 
a poděkování svým kolegům – členům správní a dozorčí rady a zaměstnancům nadace – na 
jejichž profesionalitě, pracovitosti a zájmu o věc celá nadace stojí. Přejeme všem hodně úspěchů 
a nadšení i v příštích letech!

Pavel Rozsypal  Hana Šilhánová 
předseda správní rady ředitelka NROS 



Historie NROS v datech
Založení nadace, NROS pověřena administrací Phare – Programu rozvoje občasné společnosti. Administrace 
tohoto programu trvala dalších 13 let, ve kterých bylo mezi NNO rozděleno více než 28 milionů € (např. posílení 
NNO, program romské integrace Dživas Jekhetane, podpora aktivního života seniorů aj.).

Zahájení administrace mikroprojektů Phare -Tacis Demokracie v ČR, vydání studie Neziskový sektor v ČR.

Spolupráce na Mezinárodním srovnávacím výzkumu neziskového sektoru vedeném Johns Hopkins University. 
NROS se podílí na založení Fóra dárců. Zahájen publikační program zaměřený na vydávání odborné literatury 
pro NNO.

Administrace programu EU - LIEN, mikroprojekty. Uspořádání veletrhu sociálních služeb pod názvem VITA 
HUMANA 96 ve spolupráci s Nadací Charty 77 a Výborem dobré vůle – nadací Olgy Havlové. V rámci tzv. Tou-
lavých autobusů se uskutečnily stáže po Evropě pro 200 zástupců NNO.

Vyhlášení mimořádného grantového programu na pomoc při povodních na Moravě, poskytnuty 4 miliony Kč. 
Zahájeno dvousemestrální studium pro manažery NNO ve spolupráci s FFUK.

Administrace mikroprojektů Demokracie, Lien a Partnerství programu Phare. NROS přeregistrována podle 
zákona o nadacích a nadačních fondech.

Zahájen program romské intergrace – Dživas Jekhetane. NROS uspěla ve výběrovém řízení na prostředky z NIF 
a získala 38 milionů Kč do nadačního jmění. Z výnosů podporuje projekty v oblasti lidských práv. Ve spolupráci 
s Českou televizí zahájení charitativní sbírky „Pomozte dětem!“ . NROS se stává partnerskou organizací pro 
ČR v síti nadací pro děti a mládež (IYF).

S podporou Nadace Roberta Bosche zahájen tříletý program Gabriel, jehož cílem je podpora dobrovolnictví 
mladých lidí, otevřených klubových zařízení pro děti a mládež. 

NROS získala darem Vilu Čerych, památkově chráněný objekt v České Skalici, který slouží k vzdělávacím úče-
lům. S podporou C.S.Mott Foundation vydává NROS výzkumnou publikaci Dárcovství a dobrovolnictví v ČR.

Vznik dalších programů pro děti a mládež – česko-polsko-německý program klub-net (podporovaný Nadací 
Roberta Bosche) a Make a Connection – Připoj se (podporovaný společností NOKIA). Ve spolupráci s DFID 
organizuje NROS program pro školitele Řízení projektového cyklu.

Jako partnerská organizace nadace VIA realizuje NROS část programu v ČR z prostředků Trust pro občanskou 
společnost. Zřízen informační portál o EU – Evropská brána a vydána publikace o fondech EU pro NNO.

Z prostředků Evropského sociálního fondu byla zahájena administrace dvou Globálních grantů, podporujících 
malé NNO, které pracují se sociálně znevýhodněnými skupinami v Praze a v jednotlivých regionech. 

V rámci NROS byl založen Fond Čerych, určený k podpoře evropské spolupráce, aktivní účasti v místním a regi-
onálním rozvoji a podpoře aktivit, které rozvíjejí demokracii a ochranu lidských práv. Zakončení programu Phare 
a zahájení programu Transition Facility – Přechodného opatření pro nové členské země EU.

Zahájení nového pětiletého programu na podporu NNO z finančních mechanizmů EHP/Norska, tzv. Blokový 
grant – Fond pro NNO. Vydána publikace NROS a Phare – 13 let na společné cestě. Získání generálního part-
nera pro sbírkový projekt Pomozte dětem!.
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NROS je jediným nestátním subjektem pověřeným administrací programu, a to v rámci všech nových členských 
zemí EU, pro které je tento program určen.
NROS je pověřena správou programu v ČR na základě získání akreditace EDIS (Rozšířený decentralizační imple-
mentační systém).
Dosavadní průběh a výsledky programu spravovaného NROS jsou hodnoceny nezávislou hodnotící firmou jako 
velmi dobré.

Tzv. Přechodový nástroj (Transition Facility) je dočasná finanční pomoc EU, jejímž cílem je rozvoj a posílení institucí veřejné správy, 
které jsou zodpovědné za zavádění legislativy EU do právních systémů v nově přijatých zemích. Evropská komise identifikovala 
v době přistoupení České republiky do EU některé oblasti ke zlepšení, mezi něž patří antikorupční opatření, lidská práva, trans-
parentnost, antidiskriminace, sociální politika a životní prostředí, přičemž v těchto oblastech může být neziskový sektor účinným 
pomocníkem. V ČR je část prostředků ve výši 5 233 156 milionů € vyhrazena na granty pro NNO. Program je stanoven na roky 
2004 až 2006 a čerpání prostředků na jednotlivé projekty bude probíhat do roku 2009. Program pokrývá oblasti, které není možné 
financovat ze strukturálních fondů EU a je rozdělen do tří programovacích období – TF 2004, 2005 a 2006, z nichž každé je věno-
váno zvláštní prioritě, ve které NNO hrají významnou roli. Nadřízeným subjektem při administraci tohoto programu je Centrum pro 
zahraniční pomoc MF ČR.

Transition Facility 2004
První výzva programu Transition Facility 2004 byla vyhlášena v roce 2005; bylo podpořeno 32 projektů v celkové výši 1 422 086 €. 
V roce 2006 proběhlo vyhlášení již druhé výzvy programu Transition Facility 2004, v jejímž rámci bylo podpořeno 56 projektů 
v celkové výši 2 521 552 €. Celkem se na hodnocení projektů podílelo 22 posuzovatelů. Z těchto prostředků byly v roce 2006 
podpořené dva dílčí samostatné programy: 

1. Zvyšování efektivity činnosti NNO na ochranu spotřebitelů 
Hlavním cílem tohoto programu je podpora implementace souboru právních předpisů EU v oblasti ochrany spotřebitelů. Cílem 
je zvýšit schopnost českých organizací, zabývajících se touto problematikou, účinně hájit zájmy spotřebitelů na domácím trhu. 
V rámci druhé výzvy grantového řízení bylo v roce 2006 podpořeno celkem 19 projektů ve výši 836 896 €, maximální výše grantu 
byla 50 000 €. 

Priority programu:
Podpora dalšího rozvoje kapacit organizací na ochranu spotřebitelů. 
Zvýšení povědomí veřejnosti o právech spotřebitelů.
Podpora vydávání periodik a letáků pro spotřebitele s informacemi posilující povědomí o právech spotřebitelů 
a srovnávací testy kvality výrobků.
Zapojení organizací na ochranu spotřebitelů do regionálních programů.
Zkvalitnění činnosti NNO na ochranu spotřebitelů v rámci mezinárodního standardizačního procesu.
Poskytování dluhového poradenství.
Zvýšení povědomí veřejnosti o možných nebezpečích krátkodobých spotřebních úvěrů.
Poskytování poradenství a aktivity ke zvyšování povědomí v oblasti práv uživatelů sociálních služeb.

























2. Posilování činnosti NNO monitorujících a prosazujících zájmy občanů 
Priority programu jsou zaměřeny na boj proti korupci, proti diskriminaci a na ochranu životního prostředí. 
NNO v podpořených projektech systematicky sledovaly projevy korupce v rámci veřejné správy a dalších 
veřejných institucí, zabývaly se vzděláváním občanů a zaměstnanců veřejné správy v rozpoznávání projevů 
diskriminace. V oblasti životního prostředí se NNO zaměřily na podporu účasti občanů při projednávání 
územně plánovacích podkladů a dokumentací zasahujících do přírodně hodnotných a chráněných úze-
mí.
V rámci druhé výzvy grantového řízení bylo podpořeno celkem 37 projektů ve výši 1 684 656 €, maximální 
výše grantu byla 50 000 €. 

Priority programu: 
Boj proti korupci
Antidiskriminační opatření
Životní prostředí

Transition Facility 2005

Program měl jednu hlavní prioritu a v roce 2006 proběhla první a poslední výzva k předkládání žádostí NNO.

Posilování činnosti NNO při implementaci antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního 
acquis 

Řada NNO působí dlouhodobě v oblasti antidiskriminačních aktivit, a proto může neziskový sektor díky 
svým zkušenostem pomoci státní správě s implementací antidiskriminačních směrnic. Tento program 
podpořený z prostředků Transition Facility 2005 je zaměřen tak, aby pomohl České republice při zavádě-
ní a aplikaci antidiskriminační legislativy. Cílovými skupinami tohoto programu jsou veřejnost, ohrožené 
skupiny, obecní a krajské úřady, zaměstnavatelé a poskytovatelé služeb v širokém slova smyslu. Program 
může účinně napomoci jak prosazování stávající antidiskriminační legislativy, tak i schválení návrhu anti-
diskriminačního zákona, který v ČR zatím neplatí.

NROS proto vyhlásila v září 2006 výzvu k předložení návrhů projektů, které přispějí k posilování činnosti 
NNO při implementaci antidiskriminační legislativy a antidiskriminačního acquis. Celková částka k rozděle-
ní činila 786 250 €. Uzávěrka příjmu žádostí o grant byla stanovena na 13. listopadu 2006, výběrové řízení 
bylo ukončeno v lednu 2007. Bylo podpořeno 18 projektů, které byly zahájeny v březnu 2007. Projekty 
NNO hodnotilo celkem 14 posuzovatelů. 

Transition Facility 2006

NROS se podařilo získat prostředky na grantové schéma pro NNO z posledního programovacího období 
Transition Facility 2006. Tento program bude zaměřen na podporu vzdělávání romských dětí a mládeže 
v rámci mimoškolních aktivit. Před zahájením grantového schématu bude zpracována analýza specific-
kých potřeb cílové skupiny a výzva k podávání projektů bude vyhlášena po vyhodnocení výsledků studie 
začátkem roku 2008. 
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Globální granty
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ČR je jediná země z nových členských států EU, která má globální granty pro NNO.
V rámci Strukturálních fondů EU je NROS jediným soukromoprávním subjektem v ČR přímo zapojeným v součas-
ném období do jejich realizace.
V roce 2006 patří NROS mezi nejúspěšnější administrátory, co se týká čerpání alokace 2004, tj. finančních prostřed-
ků přidělených na rok 2004.

Evropská unie prosazuje prostřednictvím Evropského sociálního fondu jako jednoho ze strukturálních fondů unie politiku sociální 
soudružnosti, snižování nezaměstnanosti, podporu sociálního začleňování osob a rovných příležitostí. Globální granty, které jsou 
zjednodušeným grantovým schématem, mají pro NNO k dispozici prostředky v celkové výši 5,39 milionu €, které jsou rozdělovány 
ve třech výzvách od roku 2005 do roku 2008. NROS od roku 2004 administruje jako zprostředkující subjekt dva globální granty. 
Jedním z nich je globální grant v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a druhý je součástí Jednotného 
programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. m. Praha (JPD 3). Jejich cílem je podpořit projekty, jejichž cílovými skupi-
nami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a které poskytují sociální služby s vazbou na trh práce. 
Řídícím orgánem těchto programů je MPSV ČR.

Ve druhé výzvě globálních grantů s uzávěrkou v lednu 2006 hodnotilo 66 posuzovatelů celkem 271 projektů (219 v OP RLZ a 52 
v JPD 3) a k podpoře vybralo celkem 104 projektů (79 OP RLZ a 25 JPD 3) v celkové výši 59 972 824,01 (45 584 226,01 v OP 
RLZ a 14 388 598 v JPD 3). Zatím tedy bylo prostřednictvím dvou výzev podpořeno celkem 234 projektů v celkové výši přibližně 
137 milionů Kč. Tato čísla také dobře ukazují, jak velký zájem o globální granty je. Při porovnání zájmu mezi první a druhou výzvou 
můžeme vzhledem k rozdělovaným částkám konstatovat, že zájem o globální granty se mezi první a druhou výzvou ještě zvýšil.

Koncem roku 2006 nadace započala s přípravami na vyhlášení 3. výzvy globálních grantů, která bude zaměřena zejména na posí-
lení finančního řízení NNO.

Ve srovnání s ostatními grantovými schématy operačních programů se jedná o malé částky, které jsou velmi účelně a efektivně 
využívané ve prospěch cílových skupin, jež jsou sociálně znevýhodněné nebo ohrožené sociálním znevýhodněním. NROS si nechá-
vá zpracovat firmou Cheval hodnocení dopadu globálních grantů. Podle jejich kvantitativního šetření patří mezi nejčastější cílové 
skupiny podpořených projektů dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně postižení, mládež ze znevýhodněného prostředí, pečující 
osoby a Romové. Povinnou složkou je budování kapacity organizace, takže každý je zaměřen také na pracovníky NNO. Podle jejich 
průzkumu si organizace, které získaly podporu z globálních grantů, cení nejvíce přínosu projektů k poskytování sociálních služeb 
klientům (přesnější zacílení služeb na potřeby klientů, rozšíření nabídky služeb a rozšíření počtu klientů). 

NROS tedy spravuje velký počet malých projektů, proto je administrace náročnější než v jiných opatřeních operačních programů, 
kde jsou granty nesrovnatelně větší. V roce 2006 vyčerpala nadace procentně největší podíl prostředků, které jí byly svěřeny k pře-
rozdělení v porovnání s ostatními administrátory v OP RLZ. Z těchto informací je zřejmé, že globální granty jsou v obou programech 
tou částí, ve kterých se nejrychleji čerpají finanční prostředky a tudíž i realizují projektové aktivity.









Finanční mechanismus EHP/Norska 
 Blokový grant – Fond pro NNO
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Finanční mechanismus EHP/Norska je iniciativou tří členských států Evropského hospodářského prostoru – Norska, Islandu 
a Lichtenštejnska, která si klade za cíl podporovat sociální a ekonomickou soudržnost nově rozšířeného EHP. Část z této celkové 
pomoci tvoří specifický nástroj, Blokový grant – Fond pro NNO, který je určen na podporu NNO. NROS uspěla ve výběrovém řízení 
vyhlášeném MF ČR na administraci programu s projektem nazvaným „Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb 
NNO“ a rozdělí tak v příštích pěti letech mezi NNO částku 9 300 000 €. Blokový grant – Fond pro NNO je významný zejména tím, 
že pokrývá oblasti, které nejsou financovány ze Strukturálních fondů EU. Granty mohou získat i menší regionální organizace, které 
jinak obtížně hledají prostředky na své projekty. Podpora bude směřovat i do organizací celostátního významu, které mohou vyvolat 
proces systémových změn. Nadřízeným subjektem v tomto programu je Centrum pro zahraniční pomoc MF ČR.

Na konci roku 2006 vyhlásila NROS 1. výzvu pro NNO (s uzávěrkou v březnu 2007)  
s následujícími prioritami: 

1a) Multikulturní prostředí v komunitách 

1b) Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu 

2. Děti a mládež se specifickými problémy 

3. Životní prostředí 

Obsahové zaměření těchto priorit NROS široce konzultovala s odborníky a je přesvědčena, že zaměření priorit vystihuje skutečné 
potřeby české společnosti, v jejichž řešení jsou NNO nezastupitelné. V rámci 1. výzvy bude rozděleno celkem 3 100 000 €. Další 
dvě výzvy budou vyhlášeny v letech 2007 a 2008.

NROS děkuje všem členům poradních skupin, kteří pomáhali definovat jednotlivé priority: 

Priorita 1a), 1b) : 

Helena Dluhošová, Czeslaw Walek, Tomáš Kafka, Andrej Sulitka, Eva Holečková, Jozef Baláž, Marta Kozáková, Kateřina Jacques.

Priorita 2 :

Anna Šabatová, Michaela Marksová, Miroslava Čermáková, Martin Balcar, Helena Balabanová, Táňa Hlavatá, Miloslav Kotek, 
Tímea Vidová.

Priorita 3 :

Eva Vavroušková, Robin Rašín, Jakub Kašpar, Miroslav Kundrata, Aleš Kuták, Jana Svobodová, Jan Kovanda, Ivan Dejmal.



Pomozte dětem!
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Za osm let sbírkový projekt shromáždil a rozdělil celkem 84 787 048 Kč a pomohl prostřednictvím 716 projektů cca 
115 tisícům dětí v celé České republice.
V roce 2006 skončila sbírka výsledkem 15 061 659 Kč a na pomoc dětem bylo rozděleno nejvíce peněz v její 
dosavadní historii.
Celonárodní veřejná sbírka Pomozte dětem! je nejznámější sbírkou v ČR. Sbírku zná 85 % občanů a je také na 
prvním místě mezi sbírkami, které veřejnosti poskytují nejvíce informací o využití shromážděných peněz. Tyto údaje 
jsou doloženy časovou řadou reprezentativních výzkumů agentury STEM z let 2001 až 2006.

Dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou organizovanou společně Českou televizí a NROS pomáhá 
ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé ČR. Sbírkové konto Pomozte dětem! je otevřeno celoročně pro individuální 
a firemní dary a příspěvky i pro výtěžky rozmanitých místních sbírkových a benefičních akcí. 

Pomozte dětem! zahrnuje následující cílové skupiny dětí, kterým pomáhá:

děti s výchovnými a vývojovými problémy,
děti žijící mimo vlastní rodinu,
děti týrané, zneužívané a zanedbávané,
děti s tělesným, duševním a smyslovým postižením,
děti ohrožené drogovou či jinou závislostí a
děti žijící v nepříznivých životních podmínkách.

Sbírka 8. ročníku trvala od 16. 5. 2005 do 15. 5. 2006. NROS v rámci výběrového řízení pro NNO obdržela 226 žádostí o příspě-
vek. S výjimkou roku 2002, kdy NROS vyhlásila po povodních navíc mimořádné výběrové řízení k rozdělení prostředků ze sbírky 
Pomozte dětem!, jde o nejvyšší počet podaných a hodnocených projektových žádostí. 
Na posuzování předložených žádostí se podílelo celkem 63 hodnotitelů, kteří pracovali bez nároku na honorář. Maximální výše 
poskytnutých nadačních příspěvků byla 350 000 Kč, resp. 35 000 Kč v případě individuální podpory. Rekordní výsledek sbírky 
8. ročníku byl rozdělen mezi 105 projektů NNO poskytujících přímou pomoc téměř 25 tisícům dětí do 18 let.

Partneři projektu

Projekt Pomozte dětem! se vzhledem ke svému rozsahu neobejde bez partnerů, kteří se na jeho realizaci finančně podílejí nebo 
pro něj bezplatně poskytují určité významné služby. Hlavním partnerem 8. ročníku byla společnost Cisco Systems Czech Republic. 
Mediální partnerství poskytli: časopis Děti a my, Frekvence 1, Juturn Media, Newton Information Technology, Railreklam, Vizus.
cz. Jako partneři věnovali své služby: Accor Services CZ, Advanced Telecom Services, Bella Vista, Real Tisk, STEM – Středisko 
empirických výzkumů, Tesco Stores ČR.

Generálním partnerem projektu Pomozte dětem! je od podzimu 2006 společnost Schneider Electric. Sbírkový projekt tak získává 
na dva následující roční cykly spolehlivého partnera, který zůstane i nadále jedním z největších dárců sbírky, a bude se kromě toho 
také klíčovým způsobem podílet na úhradě finančních nákladů NROS spojených s provozem projektu.

Novým projektem Nadace rozvoje občanské společnosti podporujícím rozvoj veřejné sbírky je Záchranný kruh, klub přátel Pomoz-
te dětem!. Zapojit se do něj mohou zejména firmy, které chtějí naplňovat koncept společenské odpovědnosti a angažovat se v pro-
středí, v němž působí. Hlavním zakládajícím členem je společnost Schneider Electric. K zakládajícím členům patří: Accor Services 
CZ, Lázně Darkov a internetový obchod Kasa.cz. Čestným členem klubu je Česká televize.





















Sbírkové a benefiční akce 8. ročníku
Akce měst a obcí: 

Město Litomyšl, Litomyšl, Toulovcovy prázdninové pátky: 30 475; Město Žirovnice, Žirovnice, Velikonoce na zámku: 7 766,50; 
OÚ Byšice, Byšice, Vánoční výstavy: 2 267,50.

Děti dětem:
DDM Orlová, Orlová, „Cesta kolem světa“„ aneb kuře se baví s námi: 5 000; DDM Chomutov, Chomutov, sbírkové akce u příležitosti různých akcí: 
2 470; DDM Bučovice, Bučovice, Jarní přání a keramika dětem: 1 250; JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, různá města a obce v celé ČR, Veli-
konoční skautské kuřátko: 564 086; JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR středisko „KALICH“, Tábor, Hledá se rekordman aneb konec léta mezi 
skauty: 18 081; JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Oheň“, Praha, Počernické kuře: 11 489; JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Balvan, Rudná, různé sbírkové akce: 4 995; MŠ Slaný, Slaný, Vernisáž dětské výtvarné výstavy se soutěží: 3 300; MŠ Volavkova, Praha, 

„Volavčí jarmark“: 5 790; MDDM Čelákovice, Čelákovice, Mezinárodní den dětí: 897; o.s. SRPŠ při ZUŠ Bojkovice, Bojkovice, Adventní koncert: 
6 814; Sdružení rodičů a příznivců Modřanské základní školy, Praha, Pro kuře: 16 241; SŠ Trmice, Trmice, Sbírka při školní akci „Den bez kou-
ření“: 3 233,50; Středočeská krajská organizace Pionýra, Mělník, Bambiriáda: 4 510; ZUŠ Lovosice, Lovosice, Mladí umělci dětem: 2 906; ZŠ 
a MŠ Osečná, Osečná, Děti pomáhají dětem: 6 287,50; ZŠ Jirkov, Jirkov, Týden pro kuře: 7 222,50; ZŠ U Santošky, Praha, Školní vánoční party 
a karneval: 976; ZUŠ Říčany, Říčany, Koncert ke dni matek: 6 550; Žákovský parlament ZŠ Zlín, Zlín, sbírková akce „Pomozte dětem“:7 582.

Divadelní, hudební a jiné kulturní akce: 
Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Umístění pokladničky při divadelních představeních souboru: 2 547; Divadelní 
soubor Vojan, Český Dub, pokladnička umístěná na divadelních představeních souboru: 2 547.

Dlouhodobě umístěné pokladničky v obchodech:
Cukrárna pod Žabkou, Nymburk, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky: 2 174,50; Galerie Vysočina, Polička, Dlouhodobé umístění sbír-
kové pokladničky 18 315; Petruše Šimůnková (Hotel Bohemia), Jičín, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky 7 321; Řeznictví a uzenář-
ství Karapetjan s.r.o (Kuřecí Ráj), Jablonec nad Nisou, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky: 8 021; Silverworld a.s., Příbor, Nový Jičín, 
Kopřivnice, Dlouhodobé umístění sbírkových pokladniček v obchodech se stříbrnými šperky a dřevěnými výrobky: 34 722,50.

Firemní akce: 
Accor Services CZ s. r. o., Praha, Pomáhejme dál!: – benefiční akce s odběrateli stravenek Ticket Restaurant® a firemní sbírka mezi zaměstnanci: 
272 312; Britská obchodní komora, Praha, Starry Night – tichá aukce: 28 000; Česká televize, Praha, Dražba fotografií tváří známých z obrazovky Čes-
ké televize: 217 500; DENDRIT Consulting, s.r.o., Jihlava, různé sbírkové akce 25 216; Schneider Electric, firemní sbírka mezi zaměstnanci: 21 450

Společenské akce, výstavy, happeningy aneb zábava nejen pro děti: 
Adam Závodný (Osmá Velmoc), Karlovy vary, Juliánská slavnost 2005: 3 328; Brandýské kulturní sdružení, Stará Boleslav, Hopsa hejsa do 
Brandejsa: 19 443,50; Bratrstvo Keltů, Lipnice nad Sázavou, 12. ročník festivalu Svátek keltské kultury BELTINE: 8 486; KLUB ZÁMEK Třebíč, 
Třebíč, Koncert pro Pomozte dětem!: 4 516; Freeport Leisure (Czech Republic) s.r.o., Znojmo, „S Freeportem si hrají malí i velcí“: 16 756; HEMS 

– zájmové sdružení právnických osob, Hradec Králové, AIR AMBULANCE 2005: 16 128,50; Jan Lžíčař, Sloupnice, Sloupenský Pony Express: 
2 594; Klub nemocných cystickou fibrózou, Praha, Pochod pro kuřátko: 4 798,50; Kulturní a mateřské centrum Knoflík, Praha, Sbírání od 
Vánoc do jara: 1 742; Lázně Darkov, a.s., Darkov, Darkovská lípa 2005: 94 000; Manželé Průchovi, Kladno, Kladenské dvorky 2005: 1 035,50; 
Mladí konzervativci, Olomouc, Prostějov a Přerov, sbírková akce s přenosnými kasičkami: 19 709,50; NPÚ – územní odborné pracoviště střed-
ních Čech v Praze, Státní zámek Mníšek p. Brdy, 10 989; o.s. SANANIM, Karlov, sbírkové akce při pravidelných akcích v Terapeutické komunitě 
Karlov: 1 210; o.s. APROPO, Praha, Živý betlém: 5 309,50; SDH Semily, Kralupy n. Vltavou, Benefiční hasičský ples: 19 173; Sdružení „Piafa“ ve 
Vyškově, Vyškov, Pojďte se bavit a pomozte dětem: 10 472; Sdružení a dětský pěvecký sbor Arietta, Mohelnice, Jarní koncert dětských sborů: 
16 686,50; TESCO STORES ČR, a. s., různá města po celé ČR, podpůrné sbírkové akce, které proběhly v hypermarketech a obchodních domech 
Tesco v České republice: 197 597; Vamberecká krajka CZ s.r.o., ČR, benefiční výstavy Vamberecké krajky: 29 854; YMCA Třebechovice, Třebe-
chovice pod Orebem, benefiční vystoupení Peregrinova kvarteta: 1 850.

Uspořádat zábavnou a veselou akci a spojit ji se sbírkou Pomozte dětem! může opravdu každý. S organizátorem sbírkové a benefiční akce NROS 
uzavře smlouvu a poskytne mu potřebné zázemí.

Uvedená čísla vyjadřují finanční výtěžky akcí v Kč.

Nejvíce peněz věnovala veřejnost prostřednictvím služby DMS. Uživatelé mobilních telefonů od začátku února do poloviny května 2006 přispěli 
částkou 8 575 821 Kč, což je přibližně o 900 tisíc Kč více než v minulém ročníku. Většina DMS přišla v měsíci dubnu, nejvíce opět během Pondělí 
velikonočního, kdy sbírka Pomozte dětem tradičně dominuje v programu České televize. Veřejnost letos zaslala na konto Pomozte dětem! téměř 
318 000 DMS. Na základě usnesení vlády získala sbírka ve prospěch konta 8. ročníku finanční částku ve výši 1 443 000, která reprezentuje DPH za 
DMS zaslané na sbírkové konto během jarní kampaně v roce 2005. 
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Mezinárodní program podporující spolupráci mladých lidí v ČR, Polsku a Německu.
Díky programu byla založena střešní organizace sdružující kluby v síti klub-net v ČR.

Mezinárodní program klub-net
NROS už pátým rokem úspěšně realizuje ve spolupráci s Německou nadací pro děti a mládež (DKJS) a Polskou nadací pro děti 
a mládež (PFDiM) a za podpory Nadace Roberta Bosche program zaměřený na podporu životních dovedností, participace a dob-
rovolnictví mladých lidí. Cílem programu je vybudování a rozvoj činnosti otevřených volnočasových klubů při středních školách 
v Německu, Polsku a České republice, v nichž mohou mladí lidé realizovat své nápady a přebírat odpovědnost za sebe samotné 
i své okolí. Zároveň jim nabízí možnost setkat se s vrstevníky, vyměnit si zkušenosti a navázat spolupráci a kamarádství nejen v rám-
ci republiky, ale i přes hranice. Kluby při škole jsou provozovány mimoškolním partnerem – neziskovými organizacemi, čímž je 
naplňováno i úsilí nadace o větší otevřenost škol a jejich spolupráci s okolím. V síti programu klub-net je zapojeno celkem 60 klubů 
při škole, z toho 20 z nich funguje v různých městech České republiky. V roce 2006 byla poskytnuta finanční podpora projektům 
11 klubů při škole, které byly zaměřené na jejich provoz a aktivity na lokální a národní úrovni. Výše poskytnutých prostředků dosáh-
la 1 886 200 Kč. Během tohoto roku studenti předložili 18 mezinárodních klubových projektů, které nadace podpořila částkou 
802 610 Kč.
V průběhu roku 2006 se uskutečnily dva třídenní celorepublikové semináře s účastí 120 zástupců klubů a dvě mezinárodní setkání 
v Německu a v České republice, během nichž naplánovalo 135 mladých lidí z Německa, Polska a ČR 20 mezinárodních projektů.
Kromě toho uspořádala NROS setkání ředitelů českých škol provozujících kluby zapojené do programu klub-net s cílem zajistit 
pokračování činnosti klubů i po roce 2008, do kdy je program klub-net plánován.

Na sklonku roku 2006 vyvrcholilo za podpory NROS úsilí klubů o založení vlastní střešní organizace, která by do budoucna 
zajišťovala mladým lidem pracujícím v klubech jejich propojení, spolupráci a finanční zázemí a zároveň pokračovala v úsilí NROS 
o rozšíření modelu klubů na jiné střední školy v republice. Občanské sdružení s celorepublikovou působností Klub-NET, o. s. bylo 
registrováno 20.12.2006 u MVČR.

Program klub-net děkuje všem do programu zapojeným středním školám, neziskovým organizacím provozujícím 
kluby při škole a samozřejmě i všem studentům z klubů při škole za aktivní práci a pomoc při naplňování cílů pro-
gramu.







Make a Connection
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Od roku 2002 bylo podpořeno a úspěšně zrealizováno více než 350 projektů mladých lidí.
Více než 1000 mladých lidí prošlo speciálním školením zaměřeným na důležité životní dovednosti a řízení projektů.
Více než 2700 mladých lidí se přímo zapojilo do realizace svých vlastních projektů.
Projekty se nepřímo dotkly a pozitivně ovlivnily více než 110 000 lidí, členů místních komunit.

Dosavadní výsledky programu:

Více než 80% mladých lidí, kteří programem prošli:
zlepšilo svou schopnost pracovat a komunikovat v rámci týmu, 
má více snahy a motivace přispět k rozvoji komunitního života ve svém okolí, 
má větší pochopení a respekt k lidem, kteří jsou nějak odlišní. 

…a kromě toho:
značná část mladých lidí pokračuje ve své dobrovolné činnosti i po skončení podpory z programu; někteří dokonce zakládají 

vlastní organizace, 
většině mladých týmů se během realizace projektů podaří navázat úspěšnou spolupráci se zástupci místních komunit (místní úřady, 

školy, podnikatelé), 
většina absolventů programu hodnotí program s odstupem jako významnou a přínosnou životní zkušenost,
několik absolventů programu získalo za svou výjimečnou dobrovolnou činnost národní cenu Křesadlo.

Make a Connection – Připoj se je program zaměřený na podporu dobrovolnictví mladých lidí v ČR a rozvoj jejich vztahu ke komu-
nitě, v níž žijí. Jeho hlavní cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 16 až 24 let, kteří mohou z programu získat grant ve výši až 
50 000  Kč na své vlastní projekty, které sami navrhnou a řídí. Na projektech přitom pracují dobrovolně. Oblast zaměření projektu 
není nijak omezena, důležité je především to, zda je projekt nějakým způsobem přínosný pro danou lokalitu nebo skupinu obyvatel, 
zda se snaží přispět ke zlepšení nějaké oblasti života společnosti nebo se pokouší řešit aktuální místní problém. Kromě finanční 
podpory na projekty nabízí program zástupcům podpořených projektů i další podporu ve formě interaktivních školení. 

Program Make a Connection – Připoj se je součástí celosvětové iniciativy, kterou společně zaštiťuje společnost NOKIA a nadace 
International Youth Foundation (IYF). V České republice program realizuje NROS ve spolupráci se společností NOKIA a sítí part-
nerských organizací v pěti regionech ČR a síti dětských domovů. Regionálními partery programu jsou: Občanské sdružení Altus 
pro Pardubický kraj, Vita – občanské sdružení pro Moravskoslezský kraj, Ratolest Brno, o.s. pro Jihomoravský kraj, Dobrovolnické 
centrum o.s. pro Ústecký kraj, Hestia – Národní dobrovolnické centrum pro Hlavní město Praha a Nadace Terezy Maxové pro 
dětské domovy v ČR. 

Poděkování za spolupráci na programu patří všem regionálním partnerům, dále nadaci International Youth Founda-
tion, společnosti Nokia, členům hodnotících komisí, členům klubu Alumnik a dalším příznivcům za pomoc a pod-
poru při realizaci programu.











VPOHO
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Grantový program, který podporuje výhradně činnost nízkoprahových zařízení v ČR.
Systematické zaměření na nízkoprahovou problematiku – podporuje klienty i pracovníky klubů, střešní organizaci 
ČAS a nepomíjí ani osvětu široké veřejnosti. 

Program je určen všem nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež (NZDM), která získala akreditaci od České asociace streetwork 
(ČAS) nebo o její získání usilují. Cílem VPOHO je podporovat projekty rozšiřující nabídku služeb a programů NZDM a jejich nad-
stavbové aktivity. NROS zajišťuje od roku 2006 administraci programu pro Nadaci Vodafone Česká republika. Partnerem programu 
je Česká asociace streetwork, která je profesní organizací zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových 
sociálních služeb.

NZDM poskytují službu, která je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, 
jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Nízkoprahovost 
je charakterizována mj. tím, že mladí lidé mohou zařízení bezplatně navštívit kdykoli si přejí.

V roce 2006 byly ve výběrových řízení uděleny NZDM a ČAS finanční prostředky ve výši 6 020 695. Kromě ČAS bylo podpořeno 
celkem 43 klubů. Granty byl udíleny jak v uzavřených výběrových řízeních (Uvítací granty, Internet pro nízkoprahy, Turné pro níz-
koprahy, Velké grantové kolo), tak v řízení otevřeném (Doplňkové kolo). 

Děkujeme všem za spolupráci při realizaci programu – Nadaci Vodafone Česká republika, České asociaci streetwork 
a v neposlední řadě zaměstnancům NNO a samotných nízkoprahových klubů. 







Vila Čerych a Fond Čerych
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Ojedinělý filantropický počin soukromého dárce.
Architektonicky významná vila a zahrada.
Osvětové, vzdělávací a kulturní činnosti v Královéhradeckém kraji.
Výjimečné místo pro setkávání intelektuálů nad otázkami občanské společnosti a současné Evropy.

Vila Čerych

Vilu v České Skalici získala NROS v květnu 2001 jako dar od bratří Čerychů, kterým byla vrácena v restituci. Jde o památkově 
chráněný objekt z 20. let 20. století, jehož autorem byl architekt Otakar Novotný. K vile patří rozsáhlá zahrada, kterou založil v roce 
1924 zahradní architekt Josef Kumpán. Vila i zahrada byly kvůli dlouholetému necitlivému zacházení vráceny jejich původním maji-
telům ve velmi zanedbaném stavu. NROS proto nyní usiluje o jejich postupnou rekonstrukci. Zároveň v souladu s posláním NROS 
a přáním bratří Čerychů vila slouží jako informační, vzdělávací a kulturní centrum regionu. 

Programy realizované ve Vile Čerych zahrnují podporu evropské spolupráce i podporu regionu, profesionalizaci neziskového sekto-
ru a rozvoj místní kultury a vzdělanosti. Hlavním partnerem NROS v rámci tohoto programu je občanské sdružení Centrum rozvoje 
Česká Skalice, které sídlí přímo ve Vile Čerych a věnuje se zde zejména přeshraniční spolupráci, rozvoji venkova, vzdělávání pra-
covníků neziskového sektoru i veřejné správy v regionu a podpoře místní kultury.

Centrum rozvoje Česká Skalice zde realizuje v současné době např. projekt EWO – Kapka 21 – semináře „Zelená pro život“ týka-
jící se aspektů životního prostředí jako je odpadové hospodářství, šetrný provoz úřadů aj. Venkovská konference se v roce 2006 
zabývala tématem šetrné turistiky. Projekt „Studnice vzdělávání“ podporuje další profesní vzdělávání v oblasti venkova v Králové-
hradeckém kraji.

Ve Vile Čerych každoročně probíhá Slavnost dárců a dobrovolníků jako výraz poděkování všem, kteří přispěli dobrovolnou prací, 
finanční částkou nebo materiální pomocí na veřejně prospěšné projekty. Tradiční je již rovněž podzimní Slavnost stromů spojená 
s postupnou obnovou zahrady a naučnými akcemi pro děti.

Fond Čerych

Fond Čerych je zvláštním fondem NROS. Vznikl v roce 2005 počátečním vkladem Ladislava Čerycha, který činil 3 miliony Kč. Cíle 
Fondu jsou odvozeny z hlavního poslání NROS a projektu Vila Čerych – podpora rozvoje občanské společnosti a neziskového 
sektoru v ČR, podpora evropské spolupráce s důrazem na přeshraniční spolupráci, podpora aktivní účasti v místním a regionálním 
rozvoji a aktivit, které rozvíjejí demokracii a ochranu lidských práv. Fond Čerych uspořádal v roce 2006:

Seminář Občanská společnost a evropská spolupráce
V květnu se ve Vile Čerych uskutečnil za účasti osobností z akademické sféry, neziskového sektoru i státní správy seminář Občan-
ská společnost a evropská spolupráce. Výstup ze semináře je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách NROS. 
Tímto byla založena tradice pořádání každoročních seminářů.











Cena Ladislava Čerycha
V roce 2006 byla poprvé udělena Cena Ladislava Čerycha. Je určena tomu, kdo v daném roce nejvíce přispěl k rekonstrukci Vily 
Čerych a přilehlé zahrady. Cena byla předána na slavnostní recepci ve Vile Čerych a získala ji firma Ammann Czech Republic a.s. 
z Nového Města nad Metují. Na slavnosti se sešli zástupci obcí, podnikatelského i neziskového sektoru a médií z Královéhradec-
kého kraje.

Seminář Společenská odpovědnost firem
Seminář se konal v říjnu ve Vile Čerych ve spolupráci s městem Česká Skalice a pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. 
Byl určen firmám z regionu a kromě jejich zástupců se zúčastnili také starosta a místostarosta České Skalice a ředitel Regionální 
hospodářské komory SV Čech Vlastimil Juppa. 

Cílem semináře bylo otevřít debatu o spolupráci mezi sektory, především podnikatelským a neziskovým, při rozvoji regionu. 

Soutěž pro studenty
V roce 2006 proběhl také 4. ročník soutěže pro VŠ studenty „Přemýšlejme o Evropě a její budoucnosti!“. Hlavním tématem student-
ských prací byla „Občanská společnost a evropská spolupráce“ jako u stejnojmenného semináře. 

Děkujeme bratřím Čerychům, Centru rozvoje Česká Skalice, Městu Česká Skalice a všem dárcům a dobrovolníkům, 
kteří se na aktivitách ve Vile Čerych podíleli.
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Program pro lidská 
práva z prostředků NIF
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V letech 1999 až 2005 získala NROS prostřednictvím výběrového řízení na přidělení finančních prostředků z Nadačního inves-
tičního fondu (NIF) celkem 81 326 000 Kč – v I. etapě bylo přiděleno 38 810 000 Kč (připsáno na účet v roce 1999), ve II. etapě 
bylo přiděleno celkem 42 516 000 Kč (z toho 19 526 000 Kč bylo připsáno na účet v roce 2002, 11 495 000 Kč v roce 2003 
a 11 495 000 Kč v roce 2004), které nadace použila k navýšení nadačního jmění v peněžité formě. Každoroční výnosy z navýšené-
ho jmění nadace sloužily na podporu projektů v oblasti ochrany lidských práv. 

V roce 2006 byl Program pro lidská práva svým 6. ročníkem v dosavadní podobě ukončen. V souladu s Dodatkem ke smlouvě 
s Fondem národního majetku ČR, který byl uzavřen v roce 2005, bude NROS v dalších letech (počínaje rokem 2007) poskyto-
vat nadační příspěvky na podporu lidských práv v některých jiných programech (Transition Facility, Blokový grant z Finančního 
mechanismu EHP/Norsko apod.) a to nejméně v povinné výši 0,5 PRIBID pro každý další kalendářní rok. Podpora rozvoje ochrany 
lidských práv však nadále zůstává jednou ze tří základních priorit NROS a bude v jejích programech důrazně prosazována. 

Výběrové řízení v roce 2006

V roce 2006 došlo k rozdělení výnosů NIF z roku 2005 v celkové výši 1 045 039 Kč. V šestém ročníku Programu pro lidská práva 
s uzávěrkou 14. února 2006 bylo po přičtení nedočerpaných financí z projektů z předešlého ročníku rozděleno 1 130 560 Kč. 
 Zbývající část výnosu NIF ve výši 880 525 Kč bylo správní radou NROS uvolněno na náklady správy nadace. 

Podporované oblasti v průběhu realizace programu:

1., 2. a 3. ročník (2001 – 2003)
Výchova k občanství, toleranci, rasové snášenlivosti
Právní poradenství občanům v oblasti diskriminace a porušování lidských práv
Dodržování zákonů a mezinárodních úmluv
Respektování práv menšin
Uprchlíci a navrátilci

Výše grantu: min. 100 000 Kč; max. 500 000 Kč.

4. ročník (2004) 
Podpora a ochrana práv dětí a mladých lidí (prioritní oblast)
Podpora vzdělávání, výchovy a růstu povědomí veřejnosti o lidských právech
Podpora rovných příležitostí a nediskriminačních postupů
Podpora a ochrana práv sociálních a národnostních menšin a uprchlíků

Výše grantu: min. 50 000 Kč; max. 300 000 Kč.

5. a 6. ročník (2005 – 2006) 
Rozvoj asociací, střešních organizací a spolupráce nestátních neziskových organizací působících v oblasti podpory 
a ochrany lidských práv.

Maximální výše grantu v pátém ročníku byla stanovena na 350 000 Kč a v šestém ročníku na 300 000 Kč.

Ve všech ročnících Programu pro lidská práva rozdělila NROS mezi 36 projektů 8 554 663 Kč.

























Příklady  
podpořených  

projektů



Transition Facility
Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá…
ZO ČSOP Veronica
37 726 €

Cílem projektu bylo zapojení široké veřejnosti do příprav tvorby nového územního plánu Brna, který bude platný v letech 2010-2020. 
V rámci projektu se organizace snažila srozumitelnou formou vysvětlit veřejnosti, jaký dopad bude mít změna územního plánu na 
město. Vysvětlovali, co je třeba v Brně chránit, čím je Brno zajímavé a jedinečné, co je třeba dobudovat, pořádali diskuse s odbor-
níky, občané připojovali své náměty a požadavky. Veřejnost měla možnost prostřednictvím ankety vybrat nejkrásnější brněnský 
strom roku, středoškoláci mapovali lokality a jevy, které nepříznivě ovlivňují nebo jsou důkazem poškozování životního prostředí 
v Brně a následně navrhovali možnosti zlepšení těchto prostor. Ekologická poradna Veronica nabízí občanům zastupování v celém 
průběhu tvorby nového územního plánu. 
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Globální granty
Jedeme!
Romodrom, o.s.
649 965 Kč

Hlavní myšlenkou projektu je posílení kapacity romského občanského sdružení Romodrom, aby mohly být lépe poskytovány 
služby klientům organizace. Jedná se především o klienty Vězeňského programu, tedy o osoby opouštějící výkon trestu. Projekt 
přispěje ke stabilizaci organizace, provede se analýza výchozí situace organizace, vytvoří se strategický plán na roky 2007 – 2010 
i fundraisingová a PR strategie. Také se prohloubí a systematizuje spolupráce s dobrovolníky. 

Program je realizovaný ve spolupráci s věznicí Vinařice. Snaží se předcházet recidivě osob opouštějících vězení a zároveň pracovat 
s jejich rodinou tak, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro začlenění těchto osob do společnosti, a tím i pro jejich rodinu. V propoje-
ní služeb pro vězně a zároveň pro jeho rodinu je Vězeňský program ojedinělý. Během práce ve věznici organizace poskytuje služby 
sociálního pracovníka se specifiky, jaké pobyt ve věznici pro klienty přináší: zprostředkovává kontakt s rodinou a sociální pracovník 
klienta připravuje na situace, které bude muset řešit pro propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 



Pomozte dětem! 
Kdo jsem? 
Středisko náhradní rodinné péče, celorepublikový projekt
200 000 Kč

Práce s dětmi byla zaměřena na podporu hledání jejich identity s důrazem na skupinu dětí romského etnika. Pro celé náhradní rodi-
ny byla připravena série vzdělávacích a výchovných klubových setkání zacílených na konkrétní problémy dětí. Současně probíhaly 
tématické programy pro děti, při kterých se setkávaly se svými vrstevníky s podobným osudem. Rodičům i dětem projekt umožnil 
sdílet společně své zkušenosti. Dětem se středisko věnuje i jednotlivě podle jejich potřeb.

Romské děti, které vyrůstají v „bílých“ rodinách, to nemají snadné. Kdo vlastně jsou? Abychom jim usnadnili hledání identity, zahráli 
jsme si s nimi hru Cesta Romů do Čech. Nejprve se děti nastrojily do starých oblečků, které byly vyšívané zlatem či stříbrem. Pak 
si každé dítě z papírků poslepu vybralo postavu, kterou bude představovat a muselo si zapamatovat, jak by se tomu člověku řeklo 
romsky, např. „čhavo“ (dítě). Zrovna tato postavička vynikla hned v první scénce. „Dítě“ po celou dobu lezlo po kolenou a cumlalo 
si prstík, ačkoliv to ve skutečnosti byl palec -náctileté dívky. Skupinky se zase mohly chlubit akčním pojetím zadání. Například ve 
scénce „První den na cestě“ jeden „zoralo manuš“ (silný muž) zvedl a odnesl „nasvaľi romňi“ (nemocnou ženu). Ve scénce „Večer 
u ohně“ se zase objevil strašidelný medvěd. Užili si to všichni. Malí i velcí.
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klub-net
Klub odložených studentů 
Neratovice
231 000 Kč

V roce 2005 proběhla na Gymnáziu Františka Palackého v Neratovicích anketa, v níž se studenti vyjadřovali k tomu, jak by si před-
stavovali svou školu. Doslechli se o existenci programu klub-net a s podporou vedení školy a Klubu přátel GFP podali projekt na 
založení a vybudování klubu v rámci výběrového řízení. Škola jim poskytla dvě bývalé učebny, NROS finanční podporu a studenti 
si zařídili podle svých představ klubovnu, která je jejich zázemím pro odpočinek, plánování a realizaci nejrůznějších akcí a projektů. 
Svůj klub pojmenovali KOS – Klub Odložených Studentů. Pravidelně se schází klubová rada, „PR“-ista a mluvčí, fundraiser, grafik, 
webmaster a další členové klubu, aby plánovali přednášky, divadelní a další kroužky, turnaje, filmové maratony a mezinárodní pro-
jekty. Během jednoho roku se jim podařilo uskutečnit dva mezinárodní projekty – společně s polským klubem Ateny projekt „Česká 
města polskýma očima“ a německým klubem HALB projekt „Po stopách Emila Zátopka“. Spolupracují také s místní samosprávou 
a společně s jejími zástupci zasadili v městském parku krásnou lípu.

„Vždycky se těším na schůzi klubové rady, kde řešíme nejrůznější a často komické problémy. Mezi lidmi z klubů jsem vlastně potkala 
své nejlepší přátele. Každý se zajímá o něco jiného, ale klub a klub-net nás spojuje. Díky práci v klubu jsem v sobě objevila aktivity, 
které mě baví – organizovat nejrůznější akce, dělat grafiku, komunikovat s médii a s mladými lidmi z jiných zemí. (Julie, klub KOS)

 



Make a Connection
Rafťáci na kolech
Praha
30 000 Kč

Sjíždět řeku na raftech nebo kanoi je pro většinu lidí běžnou letní zábavou. Mladí dobrovolníci z Prahy se rozhodli, že by radosti 
vodáckého života měli okusit i jejich přátelé, kteří jsou upoutaní na invalidní vozík. V létě proto uspořádali pro skupinu 10 vozíčkářů 
dva výlety – nejprve na Vltavu a poté na Sázavu. Projekt vzbudil velký zájem a nadšení jak mezi vozíčkáři, tak dobrovolníky a z pro-
gramu Make a Connection byl podpořen již podruhé. 
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VPOHO
Nově v Kroku
Krok – o.s. Proxima Sociale
200 000 Kč

Cílem projektu bylo poskytování sociální 
služby v prostoru klubu, který během 12 
měsíců realizace projektu prošel celkovou 
renovací. Rekonstrukce byla pravidelně 
natáčena a zaznamenávána očima klientů, 
aby mohl vzniknout filmový materiál zachy-
cující celkovou přeměnu prostoru. Rekon-
strukce prostor byla provázena také revizí 
strategického plánu organizace a vytvoře-
ním nového plánu rozvoje tak, aby organi-
zace mohla uspět na trhu sociálních služeb 
a profesionálně poskytovat sociální služby 
i po změnách příslušného zákona. Klienti se 
sami podíleli na rekonstrukci prostor klubu, 
přicházeli s návrhy, které realizovali a aktiv-
ně se tak podíleli na vzhledu klubu. V prů-
běhu realizace projektu nebylo ohroženo 
fungování vlastní služby a pracovníci byli 
schopni řešit těžké životní situace klientů: 

„Klient vyhledal pracovníky a řešil s mini 
svou těžkou životní situaci v rodině. Pracov-
níci mu pomohli vyhledat nové zaměstnání 
a ubytování. I nadále s ním zůstávají v kon-
taktu“ (cit. z průběžné zprávy projektu).



Program pro lidská práva z prostředků NIF

Regularizace nelegální migrace
Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s. 
5. + 6. ročník, 504 250 Kč

Nelegální migrace do ČR je závažným společenským problémem. Podle odborných odhadů je na českém území 50 000 –300 000 
nelegálních migrantů. Stát přichází o zisky na daních a zdravotních a sociálních odvodech, které migranti neplatí, samotní nelegální 
migranti mají omezený přístup ke zdravotní péči nebo mohou být vydíráni svými zaměstnavateli. Nelegální migrace má za následek 
deformaci českého pracovního trhu, úzce s ní také souvisí fenomén korupce. Jedním z možných řešení, které zlepší postavení nele-
gálních migrantů a přinese zisky i státu, je regularizace, tedy opatření, kdy stát udělí podle předem daných kritérií povolení k pobytu 
migrantům, kteří jsou na jeho území v nelegálním postavení. 

Kus života načerno

Cyklus Kus života načerno (ze života ukrajinských nelegálních přistěhovalců v Česku), autor: Vladimir Krynytsky. 
Vladimir Krynytsky (1973) se narodil ve městě Antracit na ukrajinsko-ruském pomezí. Do ČR přijel v roce 1996. Zpočátku praco-
val v manuálních povoláních, poté studoval na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Dnes pracuje jako fotograf na 
volné noze.
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Finanční zpráva, 
výrok auditora



Rozvaha k 31.12.2006

AKTIVA Stav k 1.1.2006  
(v tisících Kč)

Stav 
k 31.12.2006  
(v tisících Kč)

A. Dlouhodobý majetek celkem 98 851 104 528
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 271 271

 A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 271 271
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 19 482 18 977

 A.II.1. Pozemky 7 812 7 812
 A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky 30 30
 A.II.3. Stavby 8 811 8 811
 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 717 1 600
 A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 112 724

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 83 075 89 232
 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 83 075 77 861
 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 11 371

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem -3 977 -3 952

 A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -271 -271
 A.IV.6. Oprávky ke stavbám -1 237 -1 536
 A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -1 357 -1 421
 A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 112 -724

B. Krátkodobý majetek celkem 28 582 37 400
B.I. Zásoby celkem 66 0

 B.I.1. Materiál na skladě 66 0
B.II. Pohledávky celkem 822 8 026

 B.II.1. Odběratelé 88 80
 B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 530 93
 B.II.5. Ostatní pohledávky 0 144
 B.II.10. Daň z přidané hodnoty 204 0
 B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování 0 7 709

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 27 469 29 341
 B.III.1. Pokladna 59 48
 B.III.2. Ceniny 28 53
 B.III.3. Účty v bankách 27 377 29 235
 B.III.8. Peníze na cestě 5 5

IV. Jiná aktiva celkem 225 33
 1. Náklady příštích období 156 33
 2. Příjmy příštích období 69 0

AKTIVA CELKEM 127 433 141 928

PASIVA Stav k 1.1.2006 
(v tisících Kč)

Stav 
k 31.12.2006 
(v tisících Kč)

A. Vlastní zdroje celkem 113 075 139 584
A.I. Jmění celkem 112 010 138 693

 A.I.1. Vlastní jmění 97 362 99 911
 A.I.2. Fondy 14 648 38 261
 A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 0 521

A.II. Výsledek hospodaření celkem 1 065 891
 A.II.1. Účet výsledku hospodaření 1 065 891

B. Cizí zdroje celkem 14 358 2 344
B.III. Krátkodobé závazky celkem 13 218 2 182

 B.III.1. Dodavatelé 156 564
 B.III.4. Ostatní závazky 30 0
 B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 652 871
 B.III.7. Závazky k institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění 358 487
 B.III.8. Daň z příjmů 127 168
 B.III.12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 11 895 0
 B.III.22. Dohadné účty pasivní 0 92

B.IV. Jiná pasiva celkem 1 140 162
 B.IV.2. Výnosy příštích období 1 140 162

PASIVA CELKEM 127 433 141 928
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Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2006  (v tisících Kč)

A. Náklady

A.I. Spotřebované nákupy celkem 1 225

   A.I.1. Spotřeba materiálu 968

   A.I.2. Spotřeba energie 257

A.II. Služby celkem 6 434

   A.II.5. Opravy a udržování 276

   A.II.6. Cestovné 281

   A.II.7. Náklady na reprezentaci 60

   A.II.8. Ostatní služby 5 817

A.III. Osobní náklady celkem 15 563

   A.III.9. Mzdové náklady 11 607

   A.III.10. Zákonné sociální pojištění 3 611

   A.III.12. Zákonné sociální náklady 345

A. IV. Daně a poplatky celkem 2

   A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 2

A.V. Ostatní náklady celkem 433

   A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1

   A.V.21. Kursové ztráty 87

   A.V.24. Jiné ostatní náklady 345

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 47 609

   A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 510

   A.VI.26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 14

   A.VI.27. Prodané cenné papíry a podíly 47 055

   A.VI.28. Prodaný materiál 30

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 50

   A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 50

Náklady celkem 71 316

B. Výnosy

B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 189

   B.I.1. Tržby za vlastní výrobky 5

   B.I.2. Tržby z prodeje služeb 184

B.IV. Ostatní výnosy celkem 20 155

   B.IV.15. Úroky 55

   B.IV.16. Kursové zisky 8

   B.IV.17. Zúčtování fondů 19 652

   B.IV.18. Jiné ostatní výnosy 440

B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 49 083

   B.V.19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15

   B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 46 753

   B.V.21. Tržby z prodeje materiálu 30

   B.V.24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 2 285

B.VI. Přijaté příspěvky celkem 1 364

   B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) 1 364

B.VII. Provozní dotace celkem 1 416

   B.VII.29. Provozní dotace 1 416

 Výnosy celkem 72 207

C. Výsledek hospodaření 891



Příloha účetní závěrky za období 1.1.-31.12.2006
Název účetní jednotky: Nadace rozvoje občanské společnosti 
Právní forma: nadace 
Sídlo: Praha 1, Jelení 196/15, PSČ 118 00
Datum zápisu: 28.srpna 1998

u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 23
Identifikační číslo: 492 79 416
Účetní období: 1.1.2006 – 31.12.2006
Rozvahový den: 31.12.2006
Datum sestavení závěrky: 10.5.2007

1. Všeobecné údaje o účetní jednotce k 31.12.2006

Účel Nadace: 1. Nadace je zřízena za účelem posílení úlohy neziskových organizací v České republice, které vznikly 
iniciativou občanů a které usilují o prosazování veřejně prospěšných a demokratických hodnot.
2. Nadace podporuje projekty a programy občanských organizací zaměřené zejména na oblasti sociální 
a zdravotní, ochranu spotřebitele, lidských práv a menšin, péče o životní prostředí, rozvoje kulturního 
a společenského života obcí, měst a regionů. Nadace zároveň podporuje informační a vzdělávací aktivity 
potřebné pro práci těchto občanských iniciativ. Zvláštní pozornost je věnována projektům, které se zaměřují na 
evropskou spolupráci, výchovu k občanství a záležitosti spojené s přípravou i realizací členství v Evropské unii.

Statutární orgán – správní rada:
předseda správní rady: Pavel Rozsypal, Praha 5, Štorkánova 10
místopředsedkyně správní rady: Helena Dluhošová, Praha 4, Věkova 28
místopředseda správní rady: Martin Fuk, Ořech, Luční 215, okres Praha-západ
členové správní rady: Renata Elhenická, Praha 2, Americká 33

Eva Vavroušková, Praha 1, Příčná 2
Ladislav Čerych, Praha 6, Mládeže 1375/7
Robert Tamchyna, Praha 2, Žitná 36
Jan Jirák, Praha 4, Podolské nábřeží 32
Anna Šabatová, Praha 2, Londýnská 7

Dozorčí rada: František Hauser, Praha 4, Hviezdoslavova 15
Olga Nováková, Praha 8, Šaldova 3/386
Zdeněk Vaněk, Praha 6, Častavina 779

Zřizovatelé: Jiřina Hanušová, Praha 4, Rakovského 3146
Dáša Havlová, Praha 1, Rašínovo nábř. 78
Miroslav Pospíšil, Brno, Berkova 102, okres Brno-město
Josef Vavroušek, Praha 1, Příčná 2
Erazim Kohák, Praha 4, Babákova 2200
Štěpán Müller, Praha 5, Renoirova 2
Jiřina Šiklová, Praha 1, Klimentská 17
Hana Frištenská, Praha 4, Pod Lysinami 18

Výše nadačního jmění: 81 876 001,- Kč

Skladba nadačního jmění:
a)  81 326 000,- Kč (osmdesátjednamilionůtřistadvacetšesttisíc korun), složených na účtu u Československé 
obchodní banky a.s., číslo 166854663/0300 spravovaných na základě Smlouvy o poskytnutí služeb 
vypořádání a správy cenných papírů a Smlouvy o obhospodařování cenných papírů a investičním poradenství.
b) peněžitý 550 001,- Kč (pětsetpadesáttisícjedna koruna), složených na účtu u Československé obchodní 
banky a.s., číslo 575953603/0300 a ostatní majetek nadace.
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2. Použité účetní metody 
Účetní jednotka postupovala podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a účetních standardů platných pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání s tím, že: 

- v průběhu účetního období byl používán denní kurz ČNB, 
- aktiva a pasiva v cizí měně byly k rozvahovému dni přepočteny kurzem ČNB k tomuto dni, 
- opravné položky nebyly vytvářeny, 
- pro účtování dotací získaných na období delší než 1 rok je v souladu s §7 zákona o účetnictví zvolen odchylný postup spočívající v účtování příjmu těchto dotací 
na účet fondů a jejich zúčtování do výnosů ve věcné a časové souvislosti s příslušnými náklady. Tento postup umožňuje podat věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace nadace.

3. Doplňující skutečnosti k údajům rozvahy a výkazu zisku a ztráty
- účetní jednotka vlastní dluhové a majetkové cenné papíry v rámci portfolia spravovaného ČSOB a.s. (viz výše),
- účetní jednotka dále vlastní dluhové a majetkové cenné papíry spravované ING Bank N.V.,
- účetní jednotka nemá splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku   na státní politiku zaměstnanosti, nemá splatné závazky veřejného 
zdravotného pojištění   ani evidované nedoplatky u správce daně,

- finanční a jiné závazky, které by nebyly obsaženy v rozvaze, se nevyskytují
- průměrný evidenční počet zaměstnanců v účetním období byl 32,91
- členové správní rady a dozorčí rady obdrželi v roce 2006 odměny celkem ve výši 41tis.Kč, 
- se členy statutárních orgánů nebyly uzavřeny žádné obchodní smlouvy ani jim nebyly poskytnuty záruky či jiná plnění.

4. Výsledek hospodaření, daň z příjmů
- výsledek hospodaření za rok 2005 (zisk 1 064 685,77 Kč) byl rozhodnutím správní rady nadace zúčtován na příslušné provozní fondy,
- účetní jednotka nevykonávala ani v roce 2006 hospodářskou činnost, výsledek hospodaření za účetní období 2006 ve výši 890 516,33 Kč je z hlavní (jediné) 
činnosti dle statutu nadace,

- daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 1. 1. 2006 až 31. 12. 2006 činí 0,-Kč. Kladného hospodářského výsledku nadace bylo dosaženo příjmy, které 
nejsou předmětem této daně, nebo jsou od této daně osvobozeny.

5. Vklad do nadačního jmění z nadačního investičního fondu
K 19.10.2006 byla nadaci na základě dodatku č.7 k výše uvedené Smlouvě převedena částka 2.519.000Kč. Návrh na zapsání této částky do Nadačního rejstříku 
nabyl právní moci k 4. 1. 2007, tj. o tuto částku bude navýšeno zapsané nadační jmění až v r. 2007. V r. 2006 zůstává výše zapsaného nadační jmění beze změny, tj. 
81 876 001Kč .
V roce 2006 bylo nakládáno s výnosy z roku 2005 v celkové výši 1 972 859,86Kč. Částka k rozdělení v programu „Lidská práva“ plynoucí z propočtu dle 
Smlouvy s FNM (zohledňující PRIBID) činila 1 045 039,10Kč. Zbývající prostředky ve výši 47 296 Kč představovaly vratku projektu v programu „Lidská práva“ 
a 880 524,76 Kč bylo použito na náklady správy nadace. 
Za období roku 2006 NROS zaznamenala čistý výnos z prostředků z Nadačního investičního fondu ve výši 1 809 089,66 Kč.

6. Veřejné sbírky pořádané nadací dle zákona č. 117/2001 Sb.
Sbírkový projekt „Pomozte dětem!“
Již v roce 1998 zahájila Nadace rozvoje občanské společnosti spolupráci s Českou televizí na novém charitativním projektu „Pomozte dětem!“. Cílem projektu je 
uspořádat každoročně sérii sbírkových akcí, které vyvrcholí zábavným pořadem. Všechny darované peníze jsou každoročně rozdělovány v grantovém řízení na 
činnost neziskových organizací pomáhajících dětem, které jsou ohrožené či znevýhodněné.                                      
NROS je držitelem povolení MV ČR 22. 9. 1998, č.j.: VS/3-2/5051/98-248 k veřejné sbírce pod názvem „Pomozte dětem!“. Podle nového zákona č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách byla sbírka konaná od 1. do 6. ročníku projektu z rozhodnutí Magistrátu hlavního města Praha ukončena k 31. 5. 2004.
Projekt pokračuje novou veřejnou sbírkou osvědčenou Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 30. 4. 2004 pod č.j.: MHMP/56287/2004. Veřejnou sbírku 
je možno konat od 16.5.2004 do 15.4.2007. Pro tuto sbírku zřídila nadace konto u Komerční banky, a.s., č.ú.: 666 999 666/0100. V 7. ročníku bylo vybráno  
11 888 723,- Kč, v 8. ročníku v období od 16. 5. 2005 do 15. 5. 2006 bylo na sbírkové kontě vybráno 15 061 658,94 Kč.
Nadace rozvoje občanské společnosti má zaregistrovánu ochrannou známku kombinace grafické značky kuřete ve spojení s nápisem POMOZTE DĚTEM ! 
Návrhu na zaregistrování značky bylo vyhověno 27. 10. 1999, kdy NROS získala osvědčení o zaregistrování známky. Tuto ochrannou známku NROS může používat 
k propagační činnosti, k pořádání veřejné sbírky, ke grantovému rozdělování prostředků a ke kulturním, sportovním a společenským akcím. Ochranná známka 
může být poskytnuta dalším subjektům pouze pro propagaci projektu „Pomozte dětem“ a související sbírky, cokoli jiného schvaluje Správní rada nadace. 

7. Další skutečnosti
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným událostem,
které by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci nadace.
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Vyplacené příspěvky jednotlivými programy v roce 2006 (v % a tisících Kč)

Příspěvky/granty NROS vyplacené v letech 2000 –2006

 Phare 2003 1 %

 TF 2004 39 %

 JPD3 10 %

 OPRLZ 32 %

 Pomozte dětem 10 %

 Make a Connection 3 %

 klub-net 2 %

 VPOHO 2 %

 NIF 1 %

Vyplacené příspěvky a provozní náklady  (v tisících Kč)

Phare 2003 750

TF 2004 57 124

JPD3 13 970

OPRLZ 44 783

Pomozte dětem 14 240

Make a Connection 3 902

Klub-net 3 325

Vpoho 2 582

NIF 1 038

Grant Centru Česká Skalice 20

poskytnuto celkem 141 732

provozní náklady nadace 24 069

16,98 %
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Z p r á v a   n e z á v i s l é h o   a u d i t o r a
 o ověření výroční zprávy za rok 2006 v organizaci
Nadace rozvoje občanské společnosti

Praha, 25. května 2007
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Poděkování 

Nadace rozvoje občanské spo-
lečnosti děkuje všem partnerům, 
dárcům, spojencům a všem, kdo 
se na činnosti nadace v roce 2006 
podíleli. 

Děkujeme společnosti Newton za 
poskytování bezplatného monito-
ringu médii.

Děkujeme Albertu Bartošovi za gra-
fický design výroční zprávy, fotogra-
fovi Marcelu Rozhoňovi a tiskárně 
Hewer, s. r. o. za pomoc při vzniku 
této výroční zprávy.
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Organizační struktura
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Lidé v nadaci

Správní rada NROS
Pavel Rozsypal, předseda
Helena Dluhošová, místopředsedkyně
Martin Fuk, místopředseda

Jan Jirák
Anna Šabatová
Robert Tamchyna
Eva Vavroušková
Ladislav Čerych
Renata Elhenická

Dozorčí rada NROS 
Zdeněk Vaněk, předseda
Olga Nováková
František Hauser

Zleva stojící: M. Fuk, A. Šabatová, H. Dluhošová, E. Vavroušková, Z. Vaněk, F. Hauser. Sedící: P. Rozsypal, J. Jirák.



Pracovníci NROS 

Seznam k 31. 5. 2007

Abdalla Lamis, PR manažerka
Beránková Alena, vedoucí finanční sekce
Biskupová Gabriela, finanční manažerka
Brandejsová Martina, programová asistentka BG/TF, 

Vila Čerych a Fond Čerych 
Dvořáková Kateřina, asistentka nadace
Filipová Tereza, asistentka rozvoje programů
Francová Petra, vedoucí sekce evropských programů 
Frištenská Hana, zástupkyně ředitelky
Gajdoš Marek, programový manažer pro GG
Gray Marková Štěpánka, programová asistentka BG/TF
Grebo Ognjen, správce bezpečnosti sítě IT
Havlíček Jan, programový asistent PD!
Janská Helena, programová asistentka BG/TF
Jakubův Martina, programová asistentka BG/TF
Jirků Gabriela, programová koordinátora VPOHO, 

Make a Connection
Jůzová Kateřina, asistentka pro GG
Klopcová Lenka, asistentka pro GG
Kotasová Kateřina, programová asistentka BG/TF 
Látal Jan, asistent BG/TF
Lundák Jiří, správce sítě IT
Matoušková Andrea, programová koordinátorka 

sbírkového projektu PD!
McGehee Alexandra, manažerka rozvoje programů
Mikešová Jana, finanční manažerka
Ochranová Karolína, programová koordinátorka pro 

GG
Onucová Anna, programová manažerka Make 

a Coonection
Rybářová Kateřina, programová koordinátorka pro GG
Smělíková Taťána, programová asistentka PD!
Šilhánová Hana, ředitelka
Šrámková Blanka, vedoucí oddělení sbírkového 

projektu PD!
Šuh Bojan, programový manažer BG
Trombiková Jana, asistentka pro personalistiku
Zahradníčková Jana, programová manažerka TF
Zálepa Emil, finanční manažer
Závodská Milada, programová asistentka BG/TF
Zeman Jan, programový asistent pro GG
Zemanová Věra, programová manažerka klub-net
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Kontaktní informace 

Nadace rozvoje občanské společnosti
Jelení 196/15
118 00 Praha 1
Tel: (+420) 227 217 211
Fax: (+420) 227 217 217
nros@nros.cz
www.nros.cz

IČ: 49279416
Bankovní spojení: 51-2720740217/0100



Podpořené projekty
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Komunitní plánování o.p.s., 
Protivín

Podpora plánování rozvoje 
sociálních služeb

Cílem projektu je osvětová, vzdělávací a poradenská činnost zaměřená na 
poskytovatele, zadavatele a uživatele sociálních služeb v obcích ČR, které zahájily 
proces plánování rozvoje sociálních služeb. 

41 892

Síť ekologických poraden, 
Brno

KOMPaS – KOMpetentní 
Poradneství a uvědomělí 
spotřebitelé

Projekt je zaměřen na získávání a předávání informací pro spotřebitelsky správné 
chování veřejných institucí u těchto skupin výrobků: úklidové a čistící prostředky, 
psací a kreslící potřeby, kancelářská elektronika.

35 520

Liga lidských práv, Brno Informovaný souhlas 
pacientů

Projekt je zaměřen na spuštění internetové právní poradny pro pacienty, mapování 
současné praxe, poskytnutí poradenství čtyřem nemocnicím, vytvoření směrnice pro 
informovaný souhlas pacienta a zavedení této směrnice do zákona.

48 250

Rozum a cit, Praha 7 Pěstouni mají právo na 
služby

Celkovým cílem projektu je zvýšení povědomí pěstounů o sociálních službách 
a jejich právech v oblasti náhradní rodinné péče. Výstupy projektu budou také 
sloužit veřejné správě, ostatním NNO v dané oblasti i laické veřejnosti. 

44 688

Lotos Brno Dluhové poradenství 
jako součást programu 
dlouhodobé rehabilitace 
osob se závislostí na 
alkoholu

Projekt má za cíl poskytnout systematickou pomoc osobám závislým na alkoholu 
a gamblerství (abstinujících a motivovaných) s řešením jejich finanční situace, 
informovat je o právech a povinostech souvisejích s dluhy a úvěry.

40 101

Brontosauří ekocentrum 
Zelený klub, Praha 7

Ekospotřebitelství – Zelená 
domácnost

Celkovým cílem projektu je pomáhat spotřebitelům v oblasti ekologického 
spotřebitelství prostřednictvím zvýšení kvality a efektivity práce ekologické poradny 
Zelená domácnost.

50 000

Hospicové občanské 
sdružení Cesta domů, 
Praha 7

Umírat je normální Cílem projektu Umírat je normální je rozšíření a zkvalitnění poskytování paliativního 
poradenství, které bude uživatelům dostupné – osobně, telefonicky či na internetu, 
ale zároveń také vysoce odborné a komplexní. 

45 000

Pracovní skupina pro 
certifikaci lesů FSC v ČR, 
Brno

Poradenství o odpovědném 
nakupování dřeva a výrobků 
ze dřeva

Projekt „Pracovní skupiny pro certifikaci lesů FSC v ČR“ se zaměřuje na 
informovanost spotřebitelů o environmentálních a sociálních důsledcích nakupování 
dřeva a výrobků ze dřeva.

34 537

PRO-BIO LIGA ochrany 
spotřebitelů potravin 
a přátel ekologického 
zemědělství, Praha 10

Jak se hledá BIO Cílem projektu je zkvalitnění práce informačně-poradenského centra 
o biopotravinách a ekologickém zemědělství zaměřeného na spotřebitele a zlepšení 
standardu kvality jeho služeb. 

49 924

TŘI, Čerčany Práva má ten, kdo o nich ví Celkovým cílem projektu je informační a osvětová činnost zaměřená na samotné 
uživatele paliativní péče, zdravotnickou a sociální veřejnost a širokou veřejnost 
zároveň. 

50 000

České Švýcarsko o.p.s, 
Krásná Lípa

Udržitelná spotřeba 
v Českém Švýcarsku

Cílem projektu je rozvoj kapacit příjemce s hlavním důrazem na posílení poradenské 
práce a zlepšení dostupnosti a kvality informací pro spotřebitele o šetrnosti výrobků 
a služeb z hlediska jejich dopadu na životní prostředí. 

50 000

Portus Praha, občanské 
sdružení

Právo být sám sebou Cílem projektu je zvýšení schopnosti poskytovatelů sociálních služeb hájit 
a prosazovat práva uživatelů služeb – lidí s mentálním postižením. 

50 000

Portus Praha, občanské 
sdružení

Člověk s mentálním 
postižením – člověk bez 
práv?

Projekt předpokládá zpracování a vydání unikátních osvětových a vzdělávacích 
filmů – dokumentární film pro mentálně postižené o jejich právech a film pro 
provozovatele sociálních zařízení. 

50 000

Spotřebitel.cz, Praha 6 Zkvalitnění práce a rozšíření 
kapacit stávajících poraden-
ských a informačních center 
Spotřebitel.cz

Cílem projektu je zlepšení a rozšíření poradenské činnosti. 37 000

Asociace občanských 
poraden, Praha 3

Komplexní systém 
dluhového poradenství pro 
občanské poradny v ČR

Cílem projektu je rozšíření kapacity občanských poraden v oblasti hájení zájmů 
občanů – spotřebitelů v oblasti dluhového poradenství a spotřebních úvěrů 
a půjček.

44 500

Sdružení obrany 
spotřebitelů České 
republiky, Praha 1

Rozvoj a zkvalitnění 
poradenských služeb SOS 
pro spotřebitele

Primárním cílem projektu je zlepšení práce informačních center SOS a jimi 
nabízených služeb – vzdělávání pracovníků, zlepšení technického a organizačního 
zázemí organizace a zlepšení ostatních aktivit organizace. 

42 828

Sdružení obrany 
spotřebitelů České 
republiky, Praha 1

Vydávání časopisu Štít 
spotřebitele

Cílem projektu je zvýšení znalostí spotřebitelských práv a schopnosti je prosazovat 
prostřednictvím poskytnutí vhodných informačních zdrojů. Těmito zdroji jsou 
časopis Štít spotřebitele, internetový server SOS a časopis TEST. 

48 845

Sdružení obrany 
spotřebitelů České 
republiky, Praha 1

Zvyšování standardu 
spotřebitelských práv

Celkovým cílem projektu je zvýšení obecného standardu spotřebitelských práv 
prostřednictvím Spotřebitelského Auditu Obchodních Podmínek (SAOP) klíčových 
podnikatelů a následným právním i mimosoudním řešením jejich nedostatků. 

35 500

ROSA – společnost pro 
ekologické informace 
a aktivity, o.p.s., České 
Budějovice

Dítě jako ekospotřebitel Cílem projektu je poskytnout českým spotřebitelům informace o alternativách 
jednorázových plen, jejich účinnosti, nezávadnosti a dopadu na životní prostředí. 

38 311

Celkem 836 896
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Organizace Projekt Stručný popis Nadační pří-
spěvek EU v €

SPOLU Olomouc Práce je tu dost… Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a Romů, a to 
prostřednictvím osvětové antidiskriminační kampaně. 

45 000

AgEnDa, o.s., České 
Budějvice

Role veřejnosti při využití 
odpadů a recyklací

Cílem projektu je zvýšení motivace lidí k třídění odpadů a předávání použitých 
výrobků k recyklaci, a to na základě zvyšování povědomí veřejnosti o využití odpadů 
a recyklaci. 

49 124

Charita Frýdek-Místek Poradna pro občany, 
Frýdlant nad Ostravicí

Cílem projektu je ochrana občanů proti projevům diskriminace. Hlavní aktivity 
projektu směřují k vybudování antidiskriminační poradny pro občany

48 726

Calla – Sdružení pro 
záchranu prostředí, České 
Budějovice

Jihočeská příroda – s lidmi 
a pro lidi

Cílem projektu je zvýšit informovanost občanů o možnosti vstupování do 
rozhodovacích procesů, které se týkají ochrany přírody a krajiny. 

43 651

Liga lidských práv, Brno Snižování počtu romských 
dětí v ústavech

Cílem projektu je posílení právní ochrany sociálně slabých, především romských 
rodin před diskriminací a sociální exkluzí – které vedou k nepřiměřeně častému 
odebírání romských dětí z rodiny a jejich umísťování do ústavní péče. 

49 965

Khamoro – Romské 
integrační centrum, Praha

Khamoro pro všechny Cílem projektu je zamezit rostoucí diskriminaci zejména romských obyvatel, a to 
ve dvou vybraných lokalitách: obec Chodov a Doubí - Karlovy Vary. Poskytování 
poradenství  a terénní sociální práce a vzdělávací program.

49 450

SKOK – Spolek oborové 
konference NNO 
působících v sociální 
a zdravotně sociální 
oblasti, Praha 1

Změnou k dobré praxi: 
Od paragrafů k lidem

Cílem projektu zlepšení legislativního prostředí v oblasti sociálních služeb z hlediska 
ochrany práv uživatelů a rovného přístupu vůči všem poskytovatelům. Přímým cílem 
je dosažení novely zákona č. 108/2006 o soc. službách. 

44 977

Okamžik – sdružení 
pro podporu nejen 
nevidomých, Praha 9

Nevidomí mezi námi Cílem projektu je obeznámit veřejnost se životem nevidomých a zabránit jejich 
diskriminaci, snížit intoleranci většinové společnosti vůči osobám s tímto druhem 
postižení. 

50 000

Poradna pro občanství / 
Občanská a lidská práva, 
Praha 1

Antidiskriminace – právní 
poradenství obětem

Cílem projektu je zvýšení praktického využívání právních prostředků ochrany před 
diskriminací a zvyšování celkového povědomí a pochopení české odborné i laické 
veřejnosti ve vztahu k tématu diskriminace. 

50 000

Poradna pro občanství / 
Občanská a lidská práva, 
Praha 1

Vzdělávání nevládních 
organizací a právnických 
profesí II

Cílem projektu je posílit odbornou kapacitu nevládních organizací a odborné 
právnické veřejnosti při zajišťování ochrany práva na rovné zacházení. 

50 000

Transparency International 
– Česká republika, o.p.s., 
Praha 8

Pakty integrity do veřejných 
zakázek a PPP

Cílem projektu je podpora implementace acquis v oblasti boje proti korupci při 
zadávání veřejných zakázek v ČR. 

49 016

Česká společnost 
ornitologická, Praha 10

Nebojte se žít v ptačí oblasti Cílem projektu je v souladu s platnou legislativou EU zajistit ochranu ptačích druhů 
a jejich prostředí v ptačích oblastech soustavy NATURA 2000 v ČR. 

43 150

Český svaz ochránců 
přírody – Ústřední výkonná 
rada, Praha 2

Zapojení občanů do řešení 
aktuálních problémů ochrany 
přírody a krajiny ČR

Cílem projektu je zlepšení informovanosti a prohloubení zapojení občanů do řešení 
problémů ochrany přírody a krajiny v ČR. 

50 000

Liga za práva vozíčkářů, 
Brno

Informacemi proti 
diskriminaci

Cílem projektu je podat lidem se zdravotním postižením informace ze všech oblastí 
jejich života, tím dosáhnout informovanosti o jejich právech a možnostech a na 
základě těchto znalostí napomoci jejich sociální integraci. 

48 849

Ekologický právní servis, 
Tábor

Od jednosměrné dálnice 
k dialogu s občany 

Cílem projektu je ochrana životního prostředí prostřednictvím efektivního využívání 
evropského a národního práva a aktivního zapojení veřejnosti. Projekt prosazuje 
základní zásady env. práva které přímo souvisejí s principem trvale udržitelného 
rozvoje. 

49 238

Romea, Praha 10 Antidiskriminační aktivity 
zaměřené zejména na Romy

Cílem projektu je zlepšit právní povědomí obyvatel ohrožených diskriminací, zvýšit 
procento řešených i úspěšně vyřešených případů diskriminace (tedy potrestáním 
diskriminující strany) a zvýšit motivaci diskriminovaných řešit své kauzy. 

50 000

Občanské sdružení 
R-mosty, Praha 5

Sociální poradenství pro 
vyloučenou romskou 
komunitu v Praze

Cílem projektu je přispět ke zlepšení sociální situace Romů ve spádové oblasti 
(MČ Praha 3, 8 a 10) pomocí funkčního sociálního poradenství, asistence a osvěty.

32 786

Unie pro řeku Moravu, 
Brno

Řeky pro život – posílení 
účasti veřejnosti při plnění 
evropské vodní legislativy

Cílem projektu je podpora právního rámce evropského společenství v rámci ČR 
prostřednictvím posílení účasti veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí, 
konkrétně v oblasti ochrany vodních toků a jejich niv v povodí řeky Moravy.

42 000

Jekhetani Luma – 
Společný svět, Kněžmost

STOP sociálnímu vyloučení 
Romů na Mladoboleslavsku

Cílem projektu je zlepšení sociální situace Romů, kteří jsou ohrožení sociálním 
vyloučením nebo již žijí v sociálně vyloučených komunitách na Mladoboleslavsku. 

50 000

Hnutí Brontosaurus 
Jeseníky

Najděme své kořeny Cílem projektu je podpora účasti občanů při projednávání územně plánovacích 
podkladů a dokumentací zasahujících do přírodně a kulturně hodnotných 
a chráněných území Jesenicka, celková aktivizace obyvatel v souvislosti s těmito 
prioritami. 

49 997



Organizace Projekt Stručný popis Nadační pří-
spěvek EU v €

Sdružení Krajina,  
Žďár nad Sázavou 

Lidé v krajině Cílem projektu je pomoci malým obcím v regionu Vysočiny s vytvořením plánů 
Místních agend 21. To je prostředkem pro zapojení místních obyvatel do ochrany 
přírody.

49 624

Společenství Romů na 
Moravě o.p.s., Brno

Prosazování lidských práv 
Romů II.

Cílem projektu je monitorování a zviditelňování projevů diskriminace romské menšiny 
v ČR. Obsahem projektu je mapování projevů diskriminace vůči romské menšině 
v různých situacích života ve společnosti. 

50 000

Občanské sdružení SLOVO 
21, Praha 2

Díky, že se ptáte Hlavním cílem projektu je napomoci rozvoji tolerance a odbourávání diskriminace 
vůči příslušníkům romské komunity v ČR. Cílem projektu je také vypracování 
odborné analýzy týkající se diskriminace, které Romové v ČR každodenně čelí. 

48 600

Arnika – Program ochrana 
přírody, Praha 3

Podpora účasti veřejnosti při 
plánování v oblasti vod

Cílem projektu je uplatnění práva veřejnosti na účast v plánovacích procesech 
v oblasti vodního hospodářství, čímž zároveň podporuje praktickou implementaci 
Rámcové směrnice vodní politiky EU. 

50 000

Naděje, Praha 2 (NE)vědět z(NE)výhodňuje Cílem projektu je snížení sociálního vyloučení romské minority, zvýšení její 
vzdělanosti, lepší dostupnost zaměstnání pro romské občany, efektivnější integrace 
romské menšiny do společnčnosti a snížení projevů diskriminace za strany většinové 
společnosti. 

34 800

STŘEP, o.s. – České 
centrum pro sanaci rodiny, 
Praha 3

Diskriminace do práce 
s dětmi nepatří

Projekt se věnuje procesu nařizování a začátku výkonu ústavní výchovy dětí 
a diskriminaci dětí i rodičů, která tento proces v současné době provází. Cílem 
projektu je vytvořit příklady dobré praxe a zamezit pokračování praxe stávající.

30 013

Multikulturní centrum 
Praha, Praha 3

Antidiskriminační vzdělávání 
zaměstnanců veřejné správy

Projekt se prostřednictvím vzdělávání současných a budoucích zaměstnanců veřejné 
správy zaměřuje na boj proti všem projevům diskriminace. Usiluje o rozpoznávání 
a předcházení projevů diskriminace a o systémové změny v této oblasti. 

50 000

Oblastní unie neslyšících 
Olomouc

Rovné příležitosti pro osoby 
se sluchovým postižením 

 Projekt se zaměřuje na vytváření rovných příležitostí pro osoby se sluchovým 
postžením zejména v přístupu na trh práce, k veřejným službám a k ochraně 
bezpečnosti při živelných událostech. 

31 823

Člověk v tísni, společnost 
při České televizi, o.p.s., 
Praha 2

Čikatar Het: Posílení principů 
otevřené nediskriminující 
občanské společnosti na 
lokální úrovni

Cílem projektu je přispět k posílení principů otevřené nediskriminující občanské 
společnosti na lokální úrovni, konkrétně v Plzni, Liberci a Ústí nad Labem. V těchto 
městech a jejich okolí jsou již dlouhodobým problémem sociálně vyloučená sídliště, 
obydlená především romskou komunitou. 

48 134

Transparency International 
– Česká republika, o.p.s, 
Praha 8

Hrozby a příležitosti 
evropských strukturálních 
fondů II

Cílem projektu je přispět k implementaci acquis do boje proti korupci při čerpání 
veřejných zdrojů v ČR. 

44 910

Hnutí DUHA – Přátelé 
Země Česká republika, 
Brno

Podpora skutečné 
implementace slabých bodů 
ekologického asquis

Cílem projektu je podpora praktického naplňování evropské environmentální 
legislativy v českých podmínkách, přičemž se zaměřuje na oblast obnovitelných 
zdrojů energie, nakládání s odpady a podporu biozemědělství. 

45 000

ZO ČSOP Salamandr, 
Rožnov pod Rdhoštěm

Ochrana přírody a krajiny 
v Beskydech – věc veřejná

Celkovým cílem projektu je zlepšení informovanosti a zvýšení zapojení zástupců 
veřejné správy a veřejnosti do rozhodování o záležitostech ochrany přírody a krajiny 
v CHKO Beskydy. 

49 605

Ekologický právní servis, 
Tábor

Omezení korupce a střetu 
zájmů v případech státní 
podpory zahraničních 
investic

Celkovým cílem projektu je zvýšení transparentnosti vztahů mezi ústředními orgány 
veřejné správy a korporátními investory pomocí systematického sledování střetů 
zájmů. 

39 467

Zelený kruh, Praha 2 Prosazování Aarhuské 
úmluvy do praxe II

Cílem projektu je přispět k naplňování Aarhuské úmluvy (Úmluva o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v otázkách ŽP) v České republice. 

44 667

ZO ČSOP Veronica, Brno Jak se do kraje volá, tak se 
z kraje ozývá

Cílem projektu je podpora občanských iniciativ v rozhodovacích procesech, které 
mohou ovlivnit životní prostředí a dále zvýšit kapacitu a dovednosti navrhovatele 
i spolupracujících NNO. 

38 284

Oživení, Praha 2 Doprava ve městě šetrná 
k životnímu prostředí 
– řešení existuje

Cílem projektu je zmírnění negativních dopadů individuální automobilové dopravy 
na životní prostředí v Praze, a to zejména snížením počtu osob přepravovaných 
automobily a větším využíváním ostatních druhů dopravy. 

44 000

Agentura Koniklec, Praha 3 Posílení kapacity 
systémového 
environmentálního 
poradenství pro veřejnost

Projekt je cílen na vytvoření environmentálního poradenského systému na Internetu 
volně přístupného veřejnosti. 

39 800

Celkem
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v Kč

STŘED (Sdružení třebíčských dobrovolníků) Sociální asistence a poradenství v rodinách zasažených sociální exkluzí 641 800

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. Komplexní péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením „pod jednou 
střechou“

423 844

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, klub Blansko

Rovné  příležitosti 648 460

Mateřské centrum Boskovice Sociálně- pracovní služby pro matky po mateřské dovolené 225 000

ROSKA Brno – Brno město region.org. Unie Roska 
v ČR

ROSKA Brno – rozvoj a sociální program 644 280

Občanská poradna Třebíč Poradenství a asistence v pracovně právních vztazích a zaměstnanosti 594 153,50

Občanská poradna Jihlava Profesionalizace a rozšíření činnosti Občanské poradny  Jihlava v oblasti 
poskytování pomoci dlouhodobě nezaměstnaným.

641 128

Velký vůz Brno Budeme větší! ? Trénink pro posílení kapacity a kvality NNO 642 200

Občanská poradna Brno Standardy kvality a komunitní plánování – vzdělávání NNO 610 160

„Za sociální společnost“ Znovu pracuji 595 650

Liga lidských práv Komplexní  péče o zaměstnance Ligy lidských práv 545 400

Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti 
a mládež)

Posílení profesních kompetencí pracovníků NNO v sociálních službách 623 850

Eurion „Malej, ale šikovnej“ – jak financovat rozvoj malých NNO v Jihomoravském kraji 
v období 2007 – 2013

559 500

YMCA Restart s YMCA 586 800

Celkem 7 982 225,50

NUTS II Severovýchod

Název organizace Projekt Nadační příspěvek 
v Kč

Amalthea Rosteme společně 649 700

EURO EDUCA Společnými silami do společnosti 648 180

Občanské sdružení Salinger Budování stabilní organizace 551 684

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického 
kraje

Internetová kavárna pro lidi se zdravotním postižením 613 300

Podzámčí Šance na dobrou práci 602 999

Sdružení občanů při výchovném a vzdělávacím 
zařízení ALVALÍDA

Asistent pro osobní službu lidem s handicapem 592 900

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům Dělejme to lépe aneb posílení kapacity Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům 637 904

Farní charita Česká Lípa Program : posílení kapacity organizace – Farní charity Česká Lípa 493 345

Farní charita Nové Hrady u Skutče Standardy kvality ve Farní charitě Nové Hrady 577 596

Oblastní charita Moravská Třebová Stacionář 612 000

Sdružení Neratov Projekt „DOMOV“ 635 759

Občanské sdružení Altus Posílení kapacity romských NNO poskytujících sociální služby v Pardubickém 
kraji

621 380

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje S akcentem na budoucnost 430 304,90

Celkem 7 667 051,90



NUTS II Jihozápad

Organizace Projekt Nadační příspěvek

Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních 
služeb

Rozvoj poskytovatelů sociálních služeb na Táborsku 646 820

Klub Kardio Tábor Poskytování sociálních služeb znevýhodněným skupinám k jejich integraci na trh 
práce a rozvoj vlastních kapacit sociálních služeb

322 793

Občanské sdružení Okna Světlo pro OKNA-profesionalizace a stabilita 648 651

Rodinný dětský domov Sluníčko o.p.s Už vím, jak na to 586 974

Občanské sdružení FOKUS Písek Fokus nejen sobě – budování kapacity a rozvoj nových služeb 644 220

Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského 
kraje

Jekhetano Drom – Společná cesta 649 600

Občanské sdružení Horizont Samostatný – nezávislý 649 004

„Multikulturní centrum – České Budějovice“ Zvyšování profesionality a inkluze služeb pro cizince v sociální krizi do komunity 641 900

Mateřské centrum Sušice – Medvídek o.s. Rozvoj organizace Mateřské centrum Sušice – Medvídek 642 500

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
– Poradenské centrum

Informační a komunikační centrála pro sluchově postižené 632 070

Diakonie ČCE – středisko v Plzni Budování kapacity Diakonie ČCE, středisko Plzeň ve fundraisingu a PR 646 550

Občanské sdružení přátel mateřského centra Posílení kapacity MC Kvítek v Písku 491 558,38

Celkem 7 202 640,38

NUTS II Střední Čechy

Organizace Projekt Nadační příspěvek

Farní charita Beroun Rozšíření služeb Farní charity Beroun 645 024

Dobročinný spolek Lomikámen Profesionalizace organizace 172 518

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR Klub Klubíčko Beroun

Zaměstnání osob ohrožených sociálním vyloučením, zajištění vzdělávacích 
programů, rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb
Integračního centra KLUBíčko

600 000

Etincelle, občanské sdružení Rozvoj služeb a aktivit o.s. Etincelle doplněný podporou ÚSP „Zahrada“ v Kladně 625 000

DIGNO (důstojnost) Zlepšení kvalifikované péče v NNO pro handicapované občany. 623 564

Občanské sdružení Spokojený domov Dvojnásobný efekt 610 090

Farní charita Kralupy nad Vltavou Poradenské a konzultační centrum pro ženy 563 075

Občanská poradna Nymburk Profesionalizace činnosti Občanské poradny Nymburk v oblasti poskytování 
služeb pro skupiny ohrožené na trhu práce

630 556

Celkem 4 469 827

NUTS II Střední Morava

Organizace Projekt Nadační příspěvek

Tyflocentrum Olomouc, o.p.s. Zvýšení kvality specifických služeb pro zrakově postižené 497 200

Charita Šternberk SOVA – vzdělávání pracovníků a personální rozvoj Charity Šternberk 650 000

Zdravý Rožnov Zvýšení kvality a kapacity centra Iskérka 647 980

EDUCO Zlín Nové příležitosti pro rodiče postižených dětí 649 300

Diakonie Českobratrské církve evangelické 
– středisko ve Vsetíně

Vzděláváním k integraci 602 140

Soužití 2005 Centrum sociálních služeb – Mikulovice 600 200

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým 
LIPKA

Nová šance ? Rozvoj nových forem sociálních služeb směrovaných k integraci 
osob se zdravotním postižením na trh práce

618 500

Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s. Stále se vzděláváme 632 860

Středisko diakonie Českobratrské církve evangelické se 
sídlem v Javorníku – Travné

Budování vnitřní kapacity organizace, zkvalitnění a rozšíření poskytovaných 
sociálních služeb

466 369,45

Celkem 5 364 549,45
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NUTS II Severozápad

Organizace Projekt Nadační příspěvek

Spirála Dona centrum v Ústí nad Labem – Pomoc osobám ohroženým domácím násilím 649 530

Altán, o.s. Rozšíření terénních sociálních služeb pro klienty s duševní nemocí 649 950

Společné soužití Litvínov Poradna pro nezaměstnané 650 000

Rada Romů města Chomutova Žít společně 310 700

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči Rozvoj Krušnohorského rodinného centra a jeho navazujících služeb 641 130

Sokrates Ústí nad Labem Klub „Domeček“ 629 788

KLIKA 1 Správný směr – Centrum služeb zaměstnanosti 618 162

Farní charita Litoměřice Doplňkové vzdělávání pracovníků 606 170

Rodiče a děti Kadaně Poradenské středisko 598 200

Farní charita Roudnice nad Labem Dokázat více 502 834

Sociální agentura, o.s. Pista 381 100

Kotec o.s. Zázemí pro sociální služby (posílení managementu o.s. Kotec) 454 425,78

Celkem 6 691 989,78

NUTS II Moravskoslezsko

Organizace Projekt Nadační příspěvek

Česká unie neslyšících, oblastní organizace Ostrava Posílení postavení neslyšících ve společnosti 650 000

Bílý kruh bezpečí Pomoc obětem domácího násilí v Ostravě a regionu 639 864

Občanské sdružení Heřmánek Zavedení specifického programu integrace nezaměstnaných a posílení kapacity 
o.s.Heřmánek

649 853

SERVIS REGION Centrum podporovaného zaměstnávání 567 400

Občanské sdružení Dítě s diabetem Uzdravuj, vzdělávej se, pracuj! 466 861

Labyrint Brno Rozvoj sociálních služeb v Bruntále 509 500

Fokus – Opava Posílení kapacity a rozvoj profesionálních dovedností 573 130

Společnost pro děti, rodinu a volný čas Posílením kapacity ke kvalitnějším službám 628 700

Společnost pro ranou péči, Středisko rané péče 
Ostrava

O KROK BLÍŽ – posílení kapacity terénních služeb 397 574

M-centrum-mateřské centrum pro nový život Zdokonaluj sebe, mámo, už je o mě postaráno 547 100

Charita Sv. Alexandra Posílení kapacity organizace v oblastech sociální práce a lidských zdrojů. 575 960

Celkem 6 205 942

Celková částka 45 584 226,01



Název organizace Projekt Nadační 
příspěvek 

v Kč

Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek Vzdělávání rodičů (žen) na mateřské dovolené a po mateřské dovolené, se zaměřením na jejich 
nový vstup na trh práce

649 580

Česká společnost pro duševní zdraví Rozšíření návazných psychosociálních služeb pro duševně nemocné občany ohrožené sociální 
exkluzí

649320

Diakonie ČCE – středisko křesťanské pomoci 
v Praze

Hodnocení a rozvoj  naplňování standardů kvality sociálních služeb v Diakonii ČCE – Středisko
křesťanské pomoci v Praze

581860

Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb z Prahy 14 v oblasti standardů kvality sociálních 
služeb

650000

Kolpingova rodina Praha 8 Posílení kapacit Kolpingova azylového domu 650000

Luridicum remedium Právní pomoc v oblasti pracovního práva osobám znevýhodněným na trhu práce 650000

Asociace mediátorů ČR Posílení kompetencí mediátorů AMČR poskytujících sociální služby mediace a poradenství 
v oblasti řešení konfliktů – skupinám v sociálním ohrožení (vyloučení)

645905

Okamžik – sdružení na podporu nejen 
nevidomých

Posílení kapacity sdružení Okamžik 650000

ESET – HELP Posílení personální kapacity programů pracovního a sociálního začleňování pro závažně 
duševně nemocné

650000

Romodrom, o.s. Jedeme! 649 965

Ukrajinská iniciativa v ČR Podpora integračního projektu Ukrajinců na trh práce 362400

SDM Sedlec Posílení kapacity pro zavedení nové služby zácviku a zaměstnání osob se zdravotním postižením,
zejména mentálním

610000

Élektra – centrum pomoci ženám zneužitým 
v dětství

Posílení kapacity občanského sdružení Élektra – centra pomoci ženám zneužitým v dětství 629200

Tyflocentrum Praha Cesty ke stabilitě 595720

Klub Oáza Karlín Klub OÁZA 635540

Evropská kontaktní skupina v ČR Kapacita – Stabilita – Efektivita! 634000

Somatopedická společnost Posílení kapacity Somatopedické společnosti pro řízení projektů na podporu podmínek 
plnohodnotné účasti tělesně postižených osob na trhu práce

341885

Europa Donna ČR Posílení organizace Europa Donna ČR pro postupné zapojení žen s rakovinou prsu do 
pracovního procesu

489835

Hestia, národní dobrovolnické centrum Dobrovolnictví jako nástroj zvýšení kapacit NNO poskytujících sociální služby 593800

R-mosty R-mosty 2006 563600

Speciální domov mládeže Sdružení pro 
pomoc mentálně postiženým ČR Hvozdy

Jsme tu pro vás 316800

Sdružení SRAZ – společně za radostí 
a zdravím

Budování nových a doplňování stávajících kapacit Sdružení SRAZ za účelem zkvalitnění 
a rozšíření poskytovaných služeb

640630

Adra o.s. Začlenění klientů chráněných dílen na otevřený trh práce 609700

Poradna pro uprchlíky Posílení partnerství Poradny pro uprchlíky se soukromým sektorem a českou veřejností 630538

Partners Czech Posílení kapacity nových zaměstnanců organizace 308320

Celkem 14 388 598



�2 �3

Organizace Projekt Cílová 
skupina

Nadační 
příspěvek 

v Kč
Labyrint Brno Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí ZP 31 000 

Borůvka, Borovany společnost pro rehabilitaci dětí a mládeže 
se zdravotním postižením

Respitní péče pro těžce tělesně postižené ZP 316 580 

Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež), Brno Modrá linka – linka pomoci dětem TZ 202 260 

Středisko náhradní rodinné péče, Praha 1 Kdo jsem? ŽMR 200 000 

Sdružení rodičů a přátel Střediska DAR, Praha 6 Respitní péče – doprava a hlídání dětí ZP 192 530 

Občanské sdružení Porozumění, Litvínov Mateřské centrum pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi 
„Klubíčko“

ZP 270 000 

Okresní organizace SPMP – APROPO, Jičín APROPO – osobní asistence u težce postižených dětí ZP 175 000 

Povídej, Kutná Hora Linka důvěry – centrum krizové intervence pro děti a mládež TZ 60 632 

Elim, křesťanská organizace pro evangelizaci a diakonii 
Opava

Pět P v Opavě VVP 300 000 

Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota, o.p.s., 
Prostějov

NA CESTĚ ZP 40 000 

P-CENTRUM, Olomouc Dětské denní centrum pro děti s poruchami chování VVP 135 000 

EDUCO Zlín ŠANCE PRO ZÍTŘEK ZP 125 000 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč* Rehabilitace tříletého dítěte s diparetickou formou DMO ZP 17 125 

Občanské sdružení Porozumění*, Litvínov Příspěvek na opravu osobního automobilu pro ZP Vrátíka ZP 32 000 

Občanské sdružení Zdravotní klaun, Sloupnice Zdravotní klaun – Léčba humorem JP 226 000 

Trojka, Havlíčkův Brod Terapie – cesta k plnohodnotnému životu ZP 100 000 

Liga za práva vozíčkářů*/**, Brno Asistence pro trojčátka ZP 35 000 

Jaspis, Kroměříž NZDM Jaspis – vznik a provoz hudební dílny VVP 149 800 

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům*, Jaroměř Počítač pro Olgu ZP 23 033 

Duha, Krnov Radost VVP 112 000 

Dům tří přání, Praha 6 - Ruzyně Azylový dům Přemysla Pittra pro děti TZ 262 200 

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. Osobní asistence pro Dětský klíč ZP 140 000 

Dětský klíč Šumperk, o.p.s.* MÁJA ZP 18 720 

Spolek Josefa Šímy při Galerii Lužánky, Brno PŘÍBĚHY 2006 ZP 40 000 

Aura Canis, pošta Nechanice Canisterapie aneb pes lékařem dětské duše ZP 150 000 

Sdružení pro pomoc dětem s mentálním postižením 
v Domově dětí Raspenava*

Polohovací vozík pro Patrika ZP 20 846 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč Klub zámek pro děti DZ 200 000 

Okresní organizace SPMP – APROPO*, Jičín MICHALKA JE RÁDA VE ŠKOLE ZP 19 978 

Oblastní charita Kroměříž „Kdo si hraje, nezlobí!...jak zvládnout přípravu do školy…“ VVP 86 000 

Diakonie ČCE – středisko Marta**, Čáslav TOBI – centrum pro podporu komunikace ZP 290 000 

ZO neslyšících a nedoslýchavých – Velké Meziříčí* Podpora vzdělávání dítěte s Alportovým syndromem ZP 20 000 

Salus o.p.s., Kopřivnice Salus – Sanace rodiny ŽMR 200 000 

Spondea při ČČK Brno, o.p.s. Sociálně-právní poradenství pro děti a mládež v krizi TZ 120 000 

Sdružení Linka bezpečí, Praha Telefonická pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem TZ 214 219 

Prev-Centrum, Praha 6 Výjezdové programy Nízkoprahového klubu Suterén VVP 90 000 

Fond ohrožených dětí, Praha 1 Herna a zahrada zařízení Klokánek Litoměřice TZ 270 000 

Centrum handicapovaných lyžařů, o.s., Janské Lázně Kurzy Monoski ZP 65 000 

Ratolest Brno „Sídliště: akorát tak nuda v Brně?“ VVP 80 000 

Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava VÝZVA – osobní asistence u dětí s těžkým postižením ZP 220 000 
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Organizace Projekt Cílová 
skupina

Nadační 
příspěvek 

v Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
klub Auxilium*, Hošťálková 428

Zlepšení kvality života Lucky ZP 25 000 

Demosthenes, o.p.s., Ústí nad Labem Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví ZP 244 110 

INEX-SDA Brno Jeden pro druhého VVP 85 000 

Občanské sdružení ŠVAGR, Písek „Mám kam jet – jedu totiž se ŠVAGRem“ ŽMR 350 000 

Sdružení pěstounských rodin*, Brno Postýlka pro Elišku ZP 35 000 

Charita Kojetín Azylový dům pro matky s dětmi v Kojetíně TZ 135 328 

VOLNO, o.s. pro pomoc rodinám dětí s postižením, Kolín III Rehabilitací k pohodě ZP 350 000 

Rozum a cit, Praha 7 Tvůrčí dílny a kontaktní centrum pro pěstounské rodiny ŽMR 200 000 

Spolu Olomouc ROSA – Rozvoj samostatnosti ZP 200 000 

Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, 
Kaňka o.s., Tábor

Okrokdál ZP 175 000 

Farní charita Rumburk ŽIJEME SPOLU VVP 194 111 

Dobrovolnické centrum Motýlek, Brno Dobrovolníci dětem ZP 190 000 

Občanské sdružení CEMA Žamberk Kluci, holky, končí nuda TZ 200 000 

Diakonie ČCE – středisko Rolnička*/**, Soběslav Nikolčino pohodlí ZP 25 000 

Společné soužití Litvínov CESTA ZA VZDĚLÁNÍM JP 201 411 

Pavučina občanské sdružení Den, Ostrava-Kunčičky Pavučina DZ 150 000 

Oblastní charita Přerov „Hrajeme si, zpíváme“ JP 85 200 

Slezská diakonie – Středisko osobní asistence*, Český Těšín Příspěvek na auto pro Sandru a Petříka ZP 35 000 

Slezská diakonie, Český Těšín 3 krát Snoezelen ve středisku EUNIKA ZP 100 600 

Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola 
Slunce, o.p.s., Stochov

Hrajeme si se sluncem ZP 165 195 

Diakonie ČCE – středisko Betlém, Klobouky u Brna Jak dětem prospívá terapeutická činnost ZP 200 000 

Armáda spásy, Praha 5 Oáza pro děti v azylových domech Armády spásy TZ 136 100 

TRIADA – Poradenské centrum, o.s., Brno Asistenční služba pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí VVP 300 000 

Diakonie ČCE – středisko Vsetín Předškolní příprava romských dětí JP 166 000 

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze Dětství v azylovém domě EZER TZ 182 975 

PROSTOR PRO, o.s., Hradec Králové klídek v KLÍDKU VVP 200 000 

Úsměvy – o. s. pro pomoc lidem s Downovým syndromem 
a jejich rodinám, Brno

 Orofaciální regulační terapie (ORT) pro děti s Downovým 
syndromem

ZP 34 000 

SOZE, Brno Pomozme uprchlickým dětem JP 209 400 

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově Komprehenzivní rehabilitace pro děti ZP 175 000 

Centrum pro otázky migrace, Praha 1 Dětská multietnická skupina JP 66 000 

Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu, 
Praha 2

Volnočasové aktivity pro děti se zrakovým postižením ZP 66 000 

Leccos, Český Brod Akce a reakce VVP 175 000 

MIRABILIS, Praha 4 Asistenční péče ZP 43 630 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
Klub Krteček*, Písek

Betinka ZP 14 500 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
Klub Krteček, Písek

Krteček jde na výlet! ZP 162 000 

Unie Kompas*, Zlín Šimon ZP 35 000 

Unie Kompas, Zlín ŠLIKR – nízkoprahový klub pro mládež v Otrokovicích VVP 215 400 

Dětské centrum včasné pomoci, Hradec Králové Zvládnu to i já! ZP 87 000 
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Organizace Projekt Cílová 
skupina

Nadační 
příspěvek 

v Kč
Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží 
brněnské diecéze, Brno

Kuře v Bronxu JP 213 200 

Sdružení Chrastavských Romů, Chrastava Dětské centrum a volnočasové aktivity pro děti a mládež JP 156 580 

MOTÝL*, Plzeň „Já to zvládnu“ ZP 17 500 

Sdružení Podané ruce, Brno „Sladkých -náct?“ DZ 94 800 

Diakonie ČCE – Středisko Přemysla Pittra, Rokycany Cesta motivace VVP 230 000 

ANIMA občanské sdružení pro péči o rodiny závislých, Praha 2 Závislí na závislých DZ 200 000 

Spolkový dům Mariany Berlové, Bruntál Pod jednou střechou ZP 300 651 

Rodinné Integrační Centrum, Pardubice Podpora psychomotorického vývoje dětí se zdravotním postižením ZP 100 000 

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA, Kladno 
– Rozdělov

Školka v holobytech JP 84 793 

Občanské sdružení PETRKLÍČ (k duši klíč)*, Praha KRISTÝNKA ZP 35 000 

KONTAKT bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci 
a sport bez bariér*, Praha

Nákup speciální sprchovací toalety ZP 30 000 

KONTAKT bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci 
a sport bez bariér, Praha

Plavání bez bariér ZP 250 000 

Máme otevřeno?, o.s., Praha Jiné odpoledne ZP 100 000 

Oblastní charita Kutná Hora Blízko k přírodě II. JP 36 020 

ARPZPD v ČR – Klub Klubíčko Beroun 2 IC KLUBíčko Beroun – zpřístupnění integrovaných jednoden. 
i pobytových akcí

ZP 175 000 

Dětské krizové centrum, o.s., Praha 4 „Cesta z bezmoci“. Komplexní péče o děti sex. zneužívané, týrané, 
zanedbávané

TZ 230 000 

SKP – Centrum, Pardubice Můj svět TZ 225 000 

Naděje, Praha 2 Naděje pro děti VVP 180 000 

Letní dům, Praha 1 Spolu o krok dále ŽMR 200 000 

Klub hurá kamarád o.s.**, Pardubice Klub pro děti a mládež v Hronově VVP 250 000 

Amalthea, Pardubice Individuální plán jako cesta k uzdravení dítěte ŽMR 277 700 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
klub Auxilium, Hošťálková 428

A když není škola, nechci sedět doma! ZP 200 000 

VOLNO, o.s. pro pomoc rodinám dětí s postižením*, Kolín III Asistent pro Ondřeje ZP 34 992 

ACORUS, Praha 9 Acorus dětem TZ 155 500 

Společnost pro ranou péči – Středisko rané péče Plzeň Ambulantní programy pro děti s kombinovaným postižením ZP 186 140 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
Praha 4

Dejte nám šanci... ZP 180 000 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo* MOTOmed VIVA2 ZP 25 000 

Jaspis*, Kroměříž Cestovní lupa pro Jitku ZP 29 900 

Celkem rozděleno: 15 061 659 

Vysvětlivky: * projekty zaměřené na individuální podporu dítěte či děti v jedné rodině; ** nerealizované projekty – odstoupeno od smlouvy

Cílové skupiny:

Děti s výchovnými a vývojovými problémy VVP

Děti žijící mimo vlastní rodinu ŽMR

Děti týrané, zneužívané a zanedbávané TZ

Děti s tělesným, duševním a smyslovým postižením ZP

Děti ohrožené drogovou či jinou závislostí DZ

Děti žijící v nepříznivých životních podmínkách VP



Smluvní dárci 8. ročníku * výše darů v Kč

Accor Services Cz s.r.o.  402 312 **

Schneider Electric a zaměstnanci
Fondation Schneider Electric pour l’Intertion des Jeunes

 221 450 **

František Lambert  250 000

Země pohádek a.s.  50 000

ABEL – Computer s.r.o.  10 000

*/ Poznámka 1: Tabulka obsahuje přehled všech smluvních dárců s darem od 10 000.
**/ Poznámka 2: Tito dárci poskytli dar (případně jeho část) na základě jimi realizované benefiční akce. Takovéto dary jsou uvedeny v přehledu a výtěžku sbírkových 
a benefičních akcí. Do percentuálního vyjádření smluvních darů za 8. ročník (viz níže) nebyly zahrnuty.

Struktura sbírkového konta Pomozte dětem! v 8. ročníku

sbírkové a benefiční akce
jednotliví přispěvatelé (veřejnost)

smluvní dary celkem Kč
na účet SMS/DMS 

12,1 % 15,2% 56,9 % 6,4 % 15 061 659 100%

Pomozte dětem! děkuje všem příznivcům, dobrovolníkům, partnerům, dárcům a hodnotitelům za podporu.
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Organizace provozující klub při škole Sídlo klubu při škole Název klubu Nadační 
příspěvek v Kč

O.s. Prácheň Gymnázium Písek Klub-netVOR   120 000

O.s. Gymnasion Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě, s.r.o. SKOK     91 000

SRPDŠ při Gymnáziu v Chotěboři Gymnázium Chotěboř Euroklub   150 000

Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. Dvořákovo gymnázium a SŠ ekonomická DoGa   150 000

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia ve Slezské 
Ostravě

Gymnázium Hladnov KPZ   190 700

Klub rodičů a přátel při Gymnáziu Brno, Křenová 36 Gymnázium Brno, Křenová 36 Smažítko   200 000

Studentský klub „Párátko“, o.s. Gymnázium Jana Opletala v Litovli Párátko   200 000

Klub přátel GFP v Neratovicích, o.s. Gymnázium Františka Palackého KOS   184 500

o.s. Křesťanské sdružení mladých lidí – YMCA DAP Evangelická akademie Náchod VOKO   200 000

O.s. Lumina Brunensis Integrae Speciální soukromé gymnázium Integra s.r.o. P.S.I.K.   200 000

Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň Gymnázium Třeboň Hydrant   200 000

Celkový počet poskytnutých nadačních příspěvků 11 Celková přidělená suma  1 886 200

Organizace Název mezinárodního projektu Klub při škole Nadační 
příspěvek v Kč

O.s. Gymnasion, Ostrava-Hrabůvka Survival v zimě – přežití v extrémních podmínkách, CZ, 
PL, DE

SKOK 105 035

O.s. Prácheň FotoMuSet II – hudební workshopy, film, CZ, PL, DE VOR 9 000

Klub přátel GFP v Neratovicích Česká města polskýma očima, CZ, PL KOS 50 040

O.p.s. Gymnázium Uherské Hradiště Komunismus tvým pohledem – výstava děl mladých lidí, 
workshopy k tématu, CZ, PL

S.KLUB 28 160

O.s. Lumina Brunensis Integrae, Brno MPM – Mezinárodní Pomoc Mládeže, CZ, CZ, PL PSIK 78 100

Křesťanské sdružení mladých lidí – YMCA DAP, 
Náchod

MPM – Mezinárodní Pomoc Mládeže, CZ, CZ, PL VOKO 21 350

O.s. Karel Ašler, Aš Ašel – divadelní workshopy, CZ, DE POKLOP 26 800

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia Cheb Člověk ve městě – umělecký projekt, CZ, PL Club Sušenky 57 200

O.s. Gymnasion Člověk ve městě – umělecký projekt, CZ, PL SKOK 23 200

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia ve Slezské 
Ostravě

Ukaž mi, jak se bavíš – výměna o životě mladých ve 
městě, CZ, CZ, PL

KPZ 51 985

Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň Ukaž mi, jak se bavíš – výměna o životě mladých ve 
městě, CZ, CZ, PL

Hydrant 18 300

Studentský klub „Párátko“ o.s. Three countries – three rivers – workshopy, výzkum 
a čistění řeky, CZ, PL, DE

Párátko 21 000

SRPDŠ při Gymnáziu v Chotěboři MAFia – hudební workshop, CZ, PL, DE Euroklub 13 500

Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského 
gymnázia Prostějov

Similar or Strange 2006 – alternativní způsob života 
– workshopy, CZ, PL

Oáza 91 940

Klub přátel GFP v Neratovicích Po stopách Emila Zátopka – sportovně a kulturně 
zaměřený projekt, CZ, DE

KOS 42 200

Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu 
Moravské Budějovice

Země a její plody – přírodovědný projekt, CZ, PL, DE Spirála 75 495

Klub rodičů a přátel při Gymnáziu Brno, Křenová Oko do kultury – kulturní projekt, CZ, DE Smažítko 48 725

O.p.s. Gymnázium Uherské Hradiště Náboženství, tradice a kultura – výměnný kulturní projekt, 
CZ, PL

S.KLUB 40 580

Celkem 802 610
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Projekt Místo realizace 
projektu

Nadační 
příspěvek 

v Kč

Oživlé sídliště Hlinsko 39 000

Nezapomínejte na nás Skuteč 47 000

Lidi, pojďte si hrát Hlinsko 25 000

Pohádkové cestování Pardubický kraj 26 100

Romské zpěvy Pardubice 50 000

Beseda Střítež Střítež 50 000

Internetový koutek pro pacienty 
interního oddělení

Ústí nad Orlicí 30 000

Život jménem příroda Pardubice a okolí 30 000

Puťák 2006 Praha 34 500

Man-made rock Praha 29 200

Učím se být dobrovolníkem Praha 26 000

Dobroduš Praha 23 748

Kolem nás Praha 45 000

Asertivita do škol! Praha 17 000

Žijí mezi námi Praha 5 410

Cesta pohádkou Praha 32 000

Historia magistra vitae Praha 28 850

Spolupráce, svépomoc, zábava Praha 18 900

Rytířství pro začátečníky i pokročilé Praha 18 720

Rafťáci na kolech Praha 30 000

Co všechno dokážeme aneb Pomozme 
druhým

Žatec 36 000

Hurá do přírody Ústecký kraj 45 000

Film: Příběh z okraje Ústí nad Labem 16 341

Prázdniny a zábavné víkendy podzim, 
zima 2006

Ústí nad Labem 22 815

Blbneme 3x jinak Dubí 50 000

Pojďme si hrát Rumburk 31 000

Kudy z nudy? Ústí nad Labem 41 250

Den radosti Litvínov 11 410

Ať žije král Ústecký kraj 12 000

Děti z města Modrého kamene Varnsdorf 37 000

Děti pro domovy důchodců Ústí nad Labem 
a okolí

20 800

Do it yourself – Udělej si sám Litoměřice 26 100

Turistický průvodce Vizovic Vizovice 41 000

Přátelství bez hranic Olomouc 40 000

Branný závod Valašské 
Klobouky

14 000

Zahrada pro radost Źatec 28 500

Ruku v Ruce Býchory 27 500

Přijďte mezi nás! Otrokovice 25 000

Prostějov známý a neznámý Prostějov 30 000

Celkem  2 101 544

Projekt Místo realizace 
projektu

Nadační 
příspěvek 

v Kč

Výstavba víceúčelového hřiště Deblín 40 000

Kreátrium Brno 24 000

COMeIN-KOMÍN FEST Brno 31 500

GaTe Brno 33 400

Vzpomínky na Afriku aneb Kamerunec 
mezi námi

Brno 11 000

Rozkvět Brno 50 000

S knihou a o knize jinak Brno 20 000

Léto naplno Brno a okolí 19 600

FairArt – výtvarná soutěž na téma Fair 
Trade

Brno 20 000

Kale čhave Brno 26 700

Kulturní podzim „FUN CONNECTION“ Hodonín 40 000

Klub instruktorů při DDM Mikulov Mikulov 22 500

„Rubikova kostka II.“ Brno 28 700

Život v pohybu Brno a okolí 29 200

Využití nových médií v práci s mentálně 
postiženými se zaměřením…

Brno, Litovel 22 000

Tancujeme s Merci II. Brno 26 800

Dokážeme zabavit a pobavit juniory 
i seniory

Ostrava 23 800

Táhnem´ za jeden provaz Vendryně 22 000

Čmáranice Rayadura Ostrava, Frýdek 
Místek

22 100

Starší mladším Ostrava 25 000

Mně se to nemůže stát… Moravskoslezský 
kraj

13 500

Dětský zájmový klub: Přijď si k nám 
(nejen) hrát

Krnov 19 400

Setkávání divadelníků a ne-divadelníků 
na cestě za Kočovným divadlem po 
Moravě

Moravskoslezský 
kraj

47 700

Léto dětem a pro děti Třinec 16 000

Bulanor kampaň 2006 Moravskoslezský 
kraj

44 600

Havířov očima mladých lidí Havířov 25 000

Pracujeme a bavíme se, Benešovem 
smích se nese

Horní Benešov 50 000

Partya movies Moravskoslezský 
kraj

34 100

Rozšíření hudebního vzdělání… Krnov a okolí 35 000

Fantasy Klub Krnov – druhá štace Krnov 21 300

Proměny – nekončí! Opava 17 000

Zase přijde den, kdy láska vrátí se 
k nám… II

Moravskoslezský 
kraj

20 000

Běh Terryho Foxe Polička 7 500

Stezka Pasíčka Bor u Skutče 50 000
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NZDM Organizace Projekt Nadační 
příspěvek v Kč 

ARCHA Dokořán, o.s., Náchod Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Archa – profesionalizace týmu, rozšíření služeb, 
pobytové akce pro klienty

 175 150 

DŽAGODA JAHODA, o.s., Praha DŽAGODA – Rozvoj služeb 2007  150 000 

FUTUR Občanské sdružení 
Šance pro Tebe, 
Chrudim

Místo pro setkávání pro dospívající a mladé dospělé Agora v Chrudimi.  200 000 

JIŽNÍ PÓL Proxima Sociale, Praha Nízkoprahový klub pro děti a mládež Jižní pól – zvýšení průměrné denní návštěvnosti klientů 
a vytvoření domovské skupiny

 200 000 

KLÍDEK PROSTOR PRO, o.s., 
Hradec Králové

Sociální služby v Klídku (Transformace systému práce s klienty v NZDM Klídek)  200 000 

KROK Proxima Sociale, Praha Nově v Kroku – poskytování sociálních služeb v rekonstruovaném klubu  200 000 

LIKUSÁK občanské sdružení 
Ratolest Brno

Prevence zdravotních rizik u rizikových dětí a mládeže v rámci Nízkoprahového klubu Likusák  150 000 

MILÍČŮV DŮM Diakonie ČCE, Jaroměř Dlouho spolu  – zajištění podmínek pro vytvoření stabilního týmu pracovníků střediska Milíčův 
dvůr

 180 000 

MOSTY R-mosty, o.s., Praha Nízkoprahový klub R-mosty – dosažení změn v přístupu dětí k vlastní zodpovědnosti, smysluplné 
aktivitě, vzdělávání a životním hodnotám

 150 000 

NADOSAH DCH Brno – OCH Žďár 
nad Sázavou, Bystřice 
nad Perštejnem

Klub Nadosah – rozvoj a rozšíření kvalitních služeb v rámci sociální práce v NZDM  150 000 

NAUTILUS Sbor Křesťanské 
společenství Krnov

NAUTILUS – klub pro mládež – vznik NZDM  149 000 

NEZBEDA Charita Frýdek – Místek Stejná šance všem dětem – rozšíření nabídky služeb zejména v oblasti „informačního servisu“  150 000 

ON LINE Slezská diakonie, 
Karviná

Být „on line“ znamená být jim blíže – vytvoření podmínek pro poskytování kvalitní sociální služby  198 000 

OPEN HOUSE o. s. Open House, 
Bruntál

Otevřeme se ještě více – rozšíření služeb pro neorganizované děti a mládež na Bruntálsku  199 520 

PAVLAČ občanské sdružení 
Ratolest Brno

Cesta z ghetta – rozšíření a zkvalitňování těch služeb klubu, které klientům umožňují kontakt 
s odlišným sociálním a kulturním prostředím

 200 000 

PIXLA Ponton, občanské 
sdružení, Plzeň 

Pixla – rozšíření nabídky služeb a programů a kontaktování nových uživatelů služeb  150 000 

PONORKA DCH Brno 
OCH Žďár nad Sázavou

Nízkoprahový klub Ponorka – rozšíření nízkoprahových služeb  200 000 

PVC Sdružení podané ruce, 
Blansko

Chceš přes hubu! – rozšíření programu specifické prevence  200 000 

SPIRÁLA Farní charita Pacov Komunitní centrum Spirála – posílení „kvalitnějšího a pravdivějšího“ pohledu veřejnosti na NZDM  150 000 

SUTERÉN o.s. Prev-Centrum 
Centrum komunitních 
aktivit, Praha 

Nízkoprahový klub Suterén a terénní sociální práce – personální zabezpečení programu klubu  141 025 

T KLUB  Unie Kompas, Zlín Změna cílové skupiny a navýšení kapacity NZDM T klub  200 000 

T KLUB DOMA Unie Kompas, Zlín Změna cílové skupiny v NZDM T klub DOMA  200 000 

TULiP OCH Uherské Hradiště Tu je líp! – zatraktivnění prostoru NZDM jako chráněného místa a zvýšení odbornosti 
zaměstnanců

 150 000 

VRAKBAR DCH Brno 
OCH Jihlava

Centrum prevence – Klub Vrakbar – stabilizace a rozvoj pracovního týmu s celkovým dopadem 
na rozvoj a kvalitu poskytovaných služeb

 180 000 

VRTULE Salesiánské středisko 
mládeže, o.p.s., Praha

Nízkoprahový klub Vrtule – rozšíření a stabilizace pracovního týmu klubu VRTULE a příliv nové 
klientely

 200 000 

WU-WEJ Charita Kyjov Rozšíření činností Nízkoprahového klubu Wu-Wej            122 000 

YMKÁRIUM YMCA Praha o.s. Zvýšení odbornosti pracovníků NZDM Ymkárium             56 000 

ZÁMEK Diecézní charita Brno 
– Oblastní charita Třebíč

Pohodový zámek (Poskytování služeb s návazností na dlouhodobé preventivní programy na 
školách zvyšující kvalitu života klientů a pomáhající jim získat zdravé postoje ke společnosti, 
zvýšení sebevědomí a tak snížení rizika možných závislostí.)

           120 000

Celkem 4 720 695



P
ro

gr
am

 p
ro

 li
ds

ká
 p

rá
va

 z
 p

ro
st

ře
dk

ů 
N

IF

Přehled rozdělených prostředků programu za všechny ročníky
CELKEM Kč projektů

8 554 663* 36
6. ročník 1 130 560 5
5. ročník 1 231 357 4
4. ročník 1 106 579 5
3. ročník 1 457 384 7
2. ročník 1 659 458 5
1. ročník 1 969 325 10

* /  Poznámka: Částky jsou uvedeny včetně vrácených nedočerpaných 
prostředků z předchozích ročníků.

Podpořené projekty v 6. ročníku
Organizace Název projektu Projekt Nadační příspěvek v Kč

Člověk v tísni– společnost při 
České televizi, o. p. s.

Regularizace nelegální migrace II Vytvoření vlastní koncepce, jak reagovat na 
fenomén nelegální migrace, která se bude 
prosazovat při přípravě nového cizineckého 
zákona. 

214 250

Quip, Společnost pro změnu Život do svých rukou Umožnit lidem s mentálním postižením v co 
největší míře rozhodovat o svém životě cestou 
maximální podpory a minimalizací omezujících 
opatření. 

222 933 

Středisko náhradní rodinné péče Ústav rodinu nenahradí! Projekt navrhuje konkrétní systémové změny 
a umožňuje odstranit překážky, které proces 
přijímání opuštěných dětí neúměrně prodlužují.

298 377

TŘI Rozvoj a posílení role Asociace 
poskytovatelů hospicové paliativní 
péče

Asociace zastřešuje téměř všechny 
poskytovatele hospicové paliativní péče v ČR. 
Obsahem projektu je rozvoj asociace.

295 000 

Nesehnutí Brno Veřejná kontrola – záruka lidských 
práv

Projekt se zaměřuje na problematiku vývozů 
českých zbraní do oblastí, kde se porušují lidská 
práva, a na problém rozprodejů zbraní ze skladů 
MO ČR. 

100 000 

Celkem 1 130 560




