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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.

MISE
Považujeme existenci silné a nezávislé občanské společnosti za důležitou podmínku udržování demokratických 
hodnot nejen v ČR, ale i v celoevropském měřítku. Proto 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

PRIORITY 
NADACE

Poskytuje nadační příspěvky na projekty třetích osob  
v rámci spravovaných programů.

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 vydáváním publikací.
Spolupracuje se státními i nestátními organizacemi, fyzickými 
i právnickými osobami, které mají zájem přispívat a podílet se 

na plnění poslání nadace.
Provozuje vzdělávací středisko Vila Čerych v České Skalici.
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SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY A ŘEDITELKY NADACE
Vážení přátelé,
držíte v ruce již patnáctou výroční zprávu o činnosti Nadace rozvoje občanské společnosti. Přitom oslavu patnácti let existence NROS si 
necháváme až na rok 2008. Je to tím, že první výroční zprávu jsme zveřejnili za rok 1993, v jehož průběhu byla Nadace založena.
Přesto – nebo právě proto – pro nás může být tato výroční zpráva předkládaná v roce, kdy chceme slavit patnáct let vlastní 
existence, záminkou ke krátké úvaze o rozdílu mezi dneškem a dobou, kdy NROS vznikala.
Do denního tisku, promluv představitelů politické elity, koneckonců i do běžných hovorů a úvah často proniká pocit, že rokem 
1989 vstoupila česká společnost do nové etapy své existence a ta bez zásadnějších změn trvá dodnes. Jistě, základní principy, 
na nichž vznikala demokratická česká společnost poslední dekády 20. století, platí dodnes, ale svět, v němž žijeme, se přece 
jen měnil a změnil. Ohlédneme-li se zpět, je zřejmé, že NROS před patnácti lety vstupovala do zcela odlišného politického, 
ekonomického i společenského prostředí, než jak jej známe dnes. To, čemu se dnes běžně říká „neziskový sektor“, prodělávalo 
zárodečné období své existence a vyvolávalo nejrůznější pocity od sympatií po nedůvěru. Společnost prosycená euforií z klidné 
revoluce a spořádaného rozdělení bývalé republiky vnímala poselství plnohodnotného občanství a altruismu, které v sobě existence 
neziskového sektoru nese. Tatáž společnost, uhranutá neoliberální rétorikou nastupující politické reprezentace, neuměla s existencí 
neziskového sektoru a podporou lidské vzájemnosti zvané občanství nakládat. Neziskový sektor se tak formoval v rozporné 
atmosféře podpory, nadšení, nedůvěry i odmítání.
Jakou změnou prošel neziskový sektor za uplynulých patnáct let? Byl vytvořen základní legislativní rámec pro činnost neziskových 
organizací, byly zpracovány místní i mezinárodní studie o jejich roli a potřebách, vznikly speciální vzdělávací moduly, včetně výuky 
na vysokých školách, zvětšila se kapacita a profesionalita organizací, vzrostla dobrovolnická činnost, zlepšilo se vnímání neziskového 
sektoru ze strany veřejnosti. Neziskový sektor se stal v podstatě samozřejmou součástí života naší společnosti.
Existující neziskové organizace jsou namnoze profesionálně vedené instituce, v jejichž čele stojí zkušené týmy, organizace schopné 
úspěšné poskytovat služby, vzdělávat, aktivizovat veřejnost, ale také čerpat prostředky ze strukturálních fondů či poskytovat pomoc 
a předávat zkušenosti do zahraničí. Neziskový sektor je stabilizovaná sféra života české společnosti, sféra, v níž je možné najít 
uplatnění, které dává pocit sounáležitosti, užitečnosti, vědomí lidské jedinečnosti a občanské emancipace. U všech těchto procesů 
stála i NROS, která za oněch téměř patnáct let své existence podpořila více než 3 tisíce projektů neziskových organizací v hodnotě 
převyšující 1 miliardu korun.
Také NROS prošla za ta léta velkou změnou – stala se v České republice největší otevřenou grantující nadací schopnou dodržovat 
i ty nejnáročnější standardy a postupy požadované dárci z veřejných zdrojů, jako jsou evropské strukturální fondy nebo fondy EHP/
Norska.
Vývoj od počáteční směsi nadšení a nedůvěry k dnešnímu stabilizovanému postavení má i svou stinnou stránku. Usazená pozice 
znamená v dnešních složitých moderních společnostech především institucionální zakotvení a přijetí byrokratické kultury, kterou to 
s sebou nese. Neziskový sektor a spolu s ním i NROS vstupuje do obtížného období, v němž je a bude čím dál těžší získávat 
či spravovat prostředky z veřejných zdrojů, které jsou svázány s velmi přísnými legislativními a regulačními podmínkami.
To je ale obtíž, kterou se učíme zvládat a NROS se za dobu své existence stala organizací, která umí v tomto ohledu pomáhat druhým. 
Skutečné riziko neziskového sektoru leží jinde: v českém prostředí stále ještě chybí dostatek soukromých a firemních dárců.
Co naleznete v předkládané výroční zprávě? Podobně jako v minulých letech jsme se soustředili na tři hlavní nadační priority:

budování kapacity neziskových organizací a jejich zdravého finančního řízení• 
ochrana lidských práv a podpora romské integrace, multikulturních aktivit• 
programy na podporu dětí a mladých lidí• 

Největším naším zdrojem pro grantování byl v roce 2007 Blokový grant – Fond pro NNO z Finančních mechanismů EHP/Norska, 
který bude pokračovat i v příštím roce. Velmi příznivou odezvu od neziskových organizací jsme zaznamenali na poslední výzvu 
Globálního grantu, která byla zaměřena na posilování zdravého finančního řízení. Zdravé řízení je téma, které považujeme za velmi 
důležité a rádi bychom se na jeho podporu zaměřili i v budoucnu. Velký ohlas mezi odbornou veřejností také přinesla Analýza 
vzdělávacích potřeb romských dětí, kterou jsme v rámci programu Transition Facility zadali agentuře GaC. Na základě jejích výsledků 
bude v roce 2008 vypsáno grantové řízení pro neziskové organizace působící v této oblasti. Potěšila nás i řada dalších událostí 
a úspěchů – vzrůstající podpora veřejné sbírce Pomozte dětem, pokračující spolupráce při podpoře dobrovolnických projektů 
mladých lidí se společností Nokia a International Youth Foundation na příští tři roky nebo velmi podnětný seminář ve vile Čerych 
na téma Občanská společnost a multikulturalita.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem dárcům, příznivcům, neziskovým organizacím, členům poradních a hodnotících komisí i svým 
kolegyním a kolegům – členům správní a dozorčí rady a zaměstnancům nadace, kteří dlouhodobě pomáhají naplňovat poslání nadace. 
A vůbec všem, kteří podle své chuti a možností přispívají k tomu, že česká společnost je stále více společností občanů.

Pavel Rozsypal   Hana Šilhánová
předseda správní rady  ředitelka NROS
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Charakteristika programu Transition Facility
Od 1. května 2004 je Česká republika jako členský stát EU příjemcem pomoci z nového programu Evropských společenství, tzv. 
Přechodového nástroje (Transition Facility), jehož smluvním základem je článek 34 Smlouvy o přistoupení k EU. Cílem Evropské komise 
bylo poskytnout novým členským státům EU dočasnou pomoc na rozvoj a posílení institucí veřejné správy, které jsou zodpovědné za 
zavádění legislativy EU do právních systémů v dané zemi, a dále podnítit výměnu zkušeností na tomto poli mezi původními a novými 
členskými státy. Tento program je stanoven na roky 2004 až 2006 a čerpání prostředků na jednotlivé projekty bude probíhat až do 
roku 2009. Celková výše finančních prostředků, které jsou z tohoto programu k dispozici pro Českou republiku, je 35,8 mil €. Část 
prostředků, kterou spravuje NROS, je vyhrazena na grantová schémata pro NNO; všechny ostatní prostředky Transition Facility jsou 
určeny pro veřejnou správu.

Transition Facility 2005

Posilování činnosti NNO při implementaci antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního acquis 
(CZ 2005/017/518.01.01)
V září 2006 NROS vyhlásila výzvu k předložení návrhů projektů neziskových organizací, které přispějí k naplnění cíle programu, 
tj. podpoří implementaci antidiskriminační legislativy informováním veřejnosti a specifických cílových skupin, monitorováním způsobu 
implementace antidiskriminační legislativy a také implementací Směrnice o rasové rovnosti a Směrnice o rovnosti v zaměstnání. 
Program byl původně koncipován tak, aby podpořil zavádění antidiskriminačního zákona do praxe. vzhledem ke skutečnosti, že 
antidiskriminační zákon dosud v ČR nebyl přijat, byly podpořené projekty zaměřeny zejména na prosazování stávající antidiskriminační 
legislativy v praxi.
V jedné výzvě k předložení návrhů projektů bylo podpořeno 18 projektů v celkové výši 781 227 €. Podpořené projekty jsou realizovány 
v období od února 2007 až do července 2008.

Transition Facility 2006

Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže prostřednictvím mimoškolních aktivit (CZ 2006/018/182.01.01)
V roce 2008 NROS plánuje vyhlásit výzvu k předložení projektových návrhů pro program Transition Facility 2006, ve kterém budou 
podpořeny projekty neziskových organizací zaměřené na zlepšení situace romské menšiny posílením vzdělávání dětí a mládeže. Cílem 
programu je přispět ke snížení rozdílů ve vzdělávacích příležitostech pro romské děti ve srovnání s dětmi z většinové společnosti 
a přispět tak k sociální integraci romských dětí a mládeže ze sociálně vyloučených rodin prostřednictvím zavádění inovativních metod 
v oblasti mimoškolních aktivit.

Analýza vzdělávacích postojů a potřeb romských dětí a mládeže
S cílem ověřit předpoklady, na kterých byl program Transition Facility 2006 postaven, a zpřesnit zadání grantového vyhlášení NROS 
zadala zpracování studie zaměřené na analýzu vzdělávacích postojů a potřeb romských dětí a mládeže. Ve výběrovém řízení byla 
jako zpracovatel vybrána společnost GAC spol. s r. o. Výsledky analýzy byly prezentovány na semináři, který pro experty a zástupce 
neziskových organizací a příslušných státních institucí proběhl 1. 2. 2008 v Praze.
Cílem analýzy v první fázi bylo na vzorku škol vytvořit ilustrativní statistický obrázek romských dětí a mládeže podle věku a pohlaví. 
V druhé fázi společnost GAC zkoumala hlavní faktory, které mají vliv na ne/úspěšnost vzdělávání romských dětí a mládeže. Výzkum 
potvrdil hypotézu, že romské děti jsou výrazně méně úspěšné než děti pocházející z majoritní populace. Z každých deseti zkoumaných Transition Facility
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chlapci a polovina dívek. Zbylé děti alespoň jednou opakovaly ročník nebo přešly do speciální třídy či školy. Velká část romských 
dětí není dostatečně připravena na zahájení školní docházky a jejich handicap není dostatečně kompenzován nabídkou předškolního 
vzdělávání. Největší nevýhody představují především nedostatečná znalost českého jazyka a rodinné prostředí, které romské děti na 
školní docházku většinou nedokáže připravit. Romské děti mají nízké profesní aspirace, nevěří, že získají prestižní povolání také proto, 
že jim většinou chybějí pozitivní vzory. Na druhé straně prostředí škol většinou neumí romské děti přátelsky přijmout a motivovat 
k překonání jejich znevýhodnění.

Závěry z výzkumu je nutné považovat za pouhou sondu provedenou na omezeném vzorku devíti vybraných škol, výzkum nelze 
vnímat jako reprezentativní. Navzdory tomu analýza nabízí některá zajímavá zjištění a poskytuje alespoň hrubou představu o trendech 
a problematických bodech ve vzdělávacích trajektoriích romských dětí, mj. i díky tomu, že se autorům podařilo získat některá dosud 
nedostupná data. Kompletní text analýzy je dostupný na webových stránkách NROS.

Transition Facility 2004
V rámci programu Transition Facility 2004 byly podpořené projekty dokončovány v letech 2006–2007. Byly vyhlášeny dva programy 
pro nestátní neziskové organizace:

Zvyšování efektivity činnosti NNO na ochranu spotřebitelů (CZ2004/006-237/0101)
Hlavním cílem tohoto programu byla podpora implementace „acquis“ (soubor právních předpisů EU) v oblasti ochrany spotřebitelů, tj. 
zvýšení schopnosti českých organizací, zabývajících se touto problematikou, účinně hájit zájmy spotřebitelů na domácím trhu. Koncepce 
programu vycházela z obsahu rámcového dokumentu vydaného Evropskou komisí Consumer Policy Strategy 2002-2005, který se 
zabývá ochranou spotřebitelů, a z Koncepce spotřebitelské politiky 2001–2005 připravené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
V rámci dvou výzev k předložení projektových návrhů bylo podpořeno celkem 27 projektů ve výši 1 188 629 € při maximální výši 
grantu 50 000 €.

Posilování činnosti NNO monitorujících a prosazujících zájmy občanů (CZ2004/006-237/0102)
Základní priority programu byly zaměřeny na boj proti korupci, diskriminaci a na ochranu životního prostředí. Základním podkladem pro 
přípravu tohoto programu byla Souhrnná monitorovací zpráva pro ČR, vydaná Evropskou komisí v listopadu 2003, a Evaluation Report 
on the Czech Republic připravená institucí GRECO (Group of States against Corruption), působící v rámci Rady Evropy.
V rámci dvou výzev k předložení projektových návrhů bylo podpořeno celkem 61 projektů ve výši 2 755 009 € při maximální výši 
grantu 50 000 €.
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Charakteristika a cil
V rámci Strukturálních fondů EU administruje NROS jako zprostředkující subjekt od roku 2004 dva globální granty. Jeden z nich spadá 
pod Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a druhý je součástí Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu 
NUTS II hl. m. Praha (JPD 3). Cílem obou globálních grantů je podpořit posílení kapacity nestátních neziskových organizací (NNO), 
které poskytují služby lidem ohroženým sociálním vyloučením. V průběhu třech výzev bylo k dispozici celkem 5,39 milionu €.

Globální granty v roce 2007
V roce 2007 proběhla třetí výzva pro předkládání projektů s uzávěrkou v dubnu, v níž se rozdělilo přes 32 mil. . Tato poslední výzva 
měla, na rozdíl od předchozích, specifické zaměření na posílení finančního řízení NNO. Povinnou součástí předkládaných projektů 
byl vstupní a závěrečný systémový audit, zavádění či aktualizace směrnic a nastavení optimálních postupů v oblasti finančního 
managementu, včetně pořízení specializovaných finančních softwarů. Další zaměření projektů vyplývalo z potřeb organizací. Nejvíce 
žádanými aktivitami byly supervize, odborná školení zaměstnanců, strategické plánování a vytváření metodik pro poskytování služeb. 
O třetí výzvu byl, i přes její užší obsahové vymezení, velký zájem. Organizace celkem předložily 250 žádostí, z nichž bylo k realizaci 
vybráno 48 projektů v OP RLZ a 11 v JPD3.
Maximální délka projektů byla vzhledem ke končícímu programovému období zkrácena na 11 měsíců, přidělované finanční prostředky 
se nezměnily (stále činí nejvýše 650 000  na jeden projekt). Tyto malé částky (v porovnání s projekty v jiných opatřeních) ale 
organizace většinou využívají velmi efektivně; s rozpočtem pracují průběžně a dodržují plán čerpání. V tom NROS vidí velký posun 
oproti předchozím výzvám, ve kterých měli příjemci právě s otázkami plánování a finančního řízení velké problémy. Třetí výzva tak 
vznikla z přesvědčení, že největší slabina NNO tkví v nedostatečném finančním managementu.
Specifické zaměření třetí výzvy globálních grantů bylo využito k předložení projektu na její evaluaci. Cílem bude zmapovat počáteční 
stav organizací a výsledný posun za dobu realizace projektu. Dalším výstupem bude zpracování metodiky „zdravého finančního řízení“, 
jež poslouží jako návod pro zájemce z celého neziskového sektoru. V prosinci již došlo k úspěšné distribuci Příručky dobré praxe, 
která představila celkem dvanáct projektů realizovaných v rámci dvou výzev obou programů a vyšla nákladem 1600  ks v češtině 
a 600 ks v angličtině.
Pokračuje také hodnocení dopadu globálních grantů na kapacity příjemců, které se zakládá na analýze vyplněných dotazníků, osobních 
rozhovorech s vybraným vzorkem organizací a závěrech ze skupinových setkání. Z dosavadních šetření vychází globální granty jako 
vítaný a dobrý nástroj přispívající k profesionalizaci organizací. Většina příjemců vyzdvihuje granty jako „školu“, v níž se naučili, jak 
připravit projekty, což nyní vnímají jako velkou výhodu oproti těm NNO, které procesem neprošly.
NROS spravuje velký počet malých projektů, proto je administrace náročnější než v jiných opatřeních operačních programů, kde jsou 
přidělované granty nesrovnatelně větší. Stejně jako v předešlém roce, tak i v roce 2007 vyčerpala nadace procentně největší podíl 
prostředků, které jí byly svěřeny k přerozdělení v porovnání s ostatními administrátory v OP RLZ. I v rámci JPD 3 patřila v čerpání 
prostředků mezi nejlepší administrátory. Z těchto informací je zřejmé, že globální granty jsou v obou programech tou částí, ve které 
se nejrychleji čerpají finanční prostředky a tudíž i realizují projektové aktivity.

Globální granty

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVáN EVROPSKýM SOCIáLNíM FONDEM A STáTNíM ROZPOČTEM ČESKé REPUBLIKY
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Charakteristika programu Blokový grant pro NNO
V květnu 2004 byl Evropský hospodářský prostor (EHP), který sdružuje státy EU, Norsko, Lichtenštejnsko a Island za účelem 
vytvoření volného trhu charakterizovaného volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a osob, rozšířen o 10 nových členských států 
EU. Z toho důvodu se tři nečlenské státy EU, které jsou ale součástí EHP – Island, Lichtenštejnsko a Norsko, rozhodly podporovat 
sociální a ekonomickou soudržnost nově rozšířeného EHP. Došlo k ustavení Finančních mechanismů EHP a Norska, jejichž cílem je 
posílit sociální a ekonomickou soudržnost v rozšířené Evropě a zvýšit schopnost nových členských zemí EU/EHP plně participovat 
na vnitřním trhu a posílit bilaterální vztahy EHP s příjemci pomoci, tj. i s Českou republikou. Finanční mechanismy EHP a Norska 
jsou administrovány Kanceláří finančního mechanismu (KFM) se sídlem v Bruselu. Celkovou odpovědnost za implementaci Finančních 
mechanismů EHP/Norska v České republice nese Národní kontaktní místo (NKM) zabezpečované Ministerstvem financí České republiky 
(MF ČR).
V rámci těchto finančních mechanismů je v České republice v pětiletém období 2004 – 2009 celkem k dispozici 105,9 milionů € 
určených k podpoře projektů z širokého spektra prioritních oblastí jako je např. ochrana životního prostředí, zachování evropského 
kulturního dědictví, zdravotní péče, péče o děti a rozvoj lidských zdrojů.
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) byla v rámci těchto mechanismů vybrána v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách 
na administraci Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace a rozdělí ve třech výzvách celkovou částku 9 300 000 €.

Blokový grant pro NNO – 1. výzva
V roce 2006 byla vyhlášena první výzva na podporu projektů ve třech prioritách:
1a) Multikulturní prostředí v komunitách
1b) Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu
2. Podpora dětí a mládeže se specifickými problémy
3. Ochrana životní prostředí
V rámci 1. výzvy bylo podpořeno 79 projektů v celkové výši 3 091 386 €. Projekty budou probíhat od poloviny června 2007 do 
poloviny června 2008.

Blokový grant pro NNO – 2. výzva
V závěru roku 2007 NROS vyhlásila druhou výzvu k předložení návrhů projektů v celkovém objemu 4 500 000 € pro projekty v délce 
trvání 12, 18 nebo 24 měsíců. Priority zůstaly zachovány stejné jako v 1. výzvě. Uzávěrka pro příjem návrhů projektů byla stanovena 
na 3. 3. 2008.

Připravované programy
Blokový grant pro NNO – 3. výzva
V závěru roku 2008 NROS plánuje vyhlásit třetí výzvu k předložení návrhů projektů, ve které budou rozděleny zbývající prostředky 
vložené do Blokového grantu pro NNO.

Blokový grant pro NNO
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Charakteristika projektu
Dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou organizovanou společně Českou televizí a Nadací rozvoje 
občanské společnosti pomáhá ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celém Česku. Sbírkové konto Pomozte dětem! je 
otevřeno celoročně pro individuální a firemní dary a příspěvky i pro výtěžky rozmanitých místních sbírkových a benefičních akcí.

Hlavní cíle projektu
zvýšení kvality života dětí,• 
vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny dětské populace,• 
podpora práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.• 

Sbírka 9. ročníku trvala od 16. 5. 2006 do 15. 5. 2007. Hodnoceno bylo 179 žádostí rozdělených na základě regionální příslušnosti 
mezi 9 komisí; pro porušení pravidel bylo 20 podaných žádostí vyloučeno. Žadateli mohou být NNO registrované jako občanské 
sdružení, obecně prospěšná společnost nebo církevní právnická osoba. Na posuzování předložených žádostí se podílelo celkem 
62 hodnotitelů, kteří pracovali bez nároku na honorář. Maximální výše poskytnutých nadačních příspěvků byla 350 000 , resp. 
35 000  v případě individuální podpory. 0d 16. 4. 2007 do 14. 3. 2010 je veřejná sbírka konána na základě osvědčení MHMP, 
čj S-MHMP/114516/2007 na sbírkovém kontě s č. ú. 666999666/0300.

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.
Generálním partnerem projektu Pomozte dětem! je od podzimu 2006 společnost Schneider Electric. Sbírkový projekt tak získal na 
9. a 10. ročník spolehlivého partnera, který je i nadále jedním z největších dárců sbírky, ale zároveň se také klíčovým způsobem 
podílí na úhradě finančních nákladů NROS spojených s provozem projektu.
Mediální partnerství poskytli: NEWTON Media, Frekvence 1, Railreklam, International Media Ideas Group, Vizus.cz.  
Jako partneři věnovali své služby: Cisco Systems Czech Republic, Accor Services CZ, STEM – Středisko empirických výzkumů, 
Tesco Stores ČR, Kasa.cz.

Záchranný kruh, Klub přátel Pomozte dětem! je projektem NROS podporujícím rozvoj veřejné sbírky. Zapojit se do něj mohou 
zejména firmy, které chtějí naplňovat koncept společenské odpovědnosti a angažovat se v prostředí, v němž působí. Hlavním 
zakládajícím členem je koncern Schneider Electric. K zakládajícím členům patří: Accor Services CZ, Lázně Darkov, internetový obchod 
Kasa.cz, NEWTON Media a Nadační fond Veolia Voda. Čestným členem klubu je Česká televize.

Pomozte dětem!
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101 milionů  veřejnost věnovala za devět let na sbírkové konto Pomozte dětem!. NROS je poskytla prostřednictvím veřejných • 
výběrových řízení jako přímou pomoc na zvýšení kvality života 133 000 dětí v celém Česku.
16 226 837 , které sbírka získala v 9. ročníku, reprezentují dosud nejvyšší roční výsledek. Od listopadu 2007 pomáhají tyto peníze • 
prostřednictvím 104 projektů NNO z celé ČR téměř 18 600 ohrožených a znevýhodněných dětí do 18 let.
Celkem 29,5 hodiny pořadů za dosavadních 9 ročníků odvysílala ČT v rámci Velikonočních pondělí. 15,5 hodiny dokumentů • 
o podpořených projektech, a to nejen z cyklu Kde peníze pomáhají, uvedla ČT od roku 2002 do roku 2007.
Podle časové řady pravidelných šetření Agentury STEM – střediska empirických výzkumů prováděných každoročně od roku 2001 • 
je Pomozte dětem! dlouhodobě nejznámější veřejnou sbírkou v ČR, která si také stále udržuje image sbírky nejlépe informující 
veřejnost o využívání shromážděných peněz.
Od podzimu 1998 do března 2008 přinesla média podle anylýzy Newton Media o projektu Pomozte dětem! cca 5000 příspěvků, • 
resp. 7500 při započítání mutaci regionálních deníků. Údaje svědčí o tom, že zájem novinářů o akce spjaté s projektem je vysoký, 
nejaktivnější jsou regionální tituly, které tvoří téměř polovinu celkové medializace (46 %). Od roku 2000 do medializace projektu 
zasáhly internetové servery, jejichž vliv je patrný zejména po roce 2005. Hlavními tématy příspěvků v roce 2007 a 2008 byly 
konkrétní akce na podporu sbírky.

Sbírkové a benefiční akce v datech
Sbírkové a benefiční akce jsou nedílnou součástí projektu Pomozte dětem! již od jeho vzniku. Zmíněné akce probíhají po celý rok 
(resp. ročník) sbírky a po celé České republice.
Nejvíce akcí se tradičně pořádá vždy v době jarní kampaně Pomozte dětem! (přibližně od února do června). Akce jsou důležité ne-
jen objemem peněz, které při nich veřejnost věnuje na sbírkové konto, ale také tím, že jsou pořádány dobrovolně, s nadšením pro 
dobrou věc a tam, kde se lidé baví. Pomozte dětem! je charita s úsměvem.

Údaje o akcích v jednotlivých ročnících
Ročník Počet akcí Výtěžek v 
1. 18 228 536,40
2. 62 495 546,20
3. 110 2 071 538,60
4. 230 2 030 270,00
5. 213 1 629 805,90
6. 188 3 103 619,50
7. 162 1 578 136,00
8. 168 1 845 994,00
9. 181 1 872 671,90
Celkem 1332 14 856 118,50

V 9. ročníku se nejúspěšnější sbírkovou akcí stalo již tradičně Velikonoční skautské kuřátko, pořádané Junákem – svazem skautů 
a skautek ČR. Skautky i skauti z celé ČR vybrali během akce 535 715,50  a dohromady pak s dalšími akcemi pořádanými 
Junákem přinesli na sbírkové konto Pomozte dětem 566 654,50 . Za dobu spolupráce s projektem Pomozte dětem vybrali junáci 
již 2 464 841,50 .
Mezi benefičními akcemi přispěly nejvýznamněji společnosti Accor Services CZ s.r.o., která se svými zákazníky přispěla částkou 
382 129 , a společnost TESCO STORES ČR, a.s., která věnovala díky sbírkové akci v hypermarketech a supermarketech TESCO 
175 898,50 . Lázně Darkov, a.s. přispěly na Darkovské lípě 2006 dražbou uměleckých výrobků částkou 92 000 .
Nejvěrnějšími pořadateli sbírkových akcí jsou již tradičně Dětský pěvecký sbor Arietta z Mohelnice (celkem za 9 ročníků 114 482 ), 
Bratrstvo Keltů (celkem za 9 ročníků 103 588,50 ), Sdružení Piafa ve Vyškově (celkem za 9 ročníků 152 859,50 ), TESCO Stores 
ČR (celkem za 8 ročníků 2 154 810,30 ) a Brandýské kulturní sdružení (celkem za 8 ročníků 246 194,50 ).

Dary a příspěvky na sbírkové konto
Přispět na sbírkové konto Pomozte dětem! bylo možno již tradičně šesti způsoby: (1) bankovním převodem, (2) prostřednictvím poštovní 
poukázky, (3) příspěvkem do sbírkových pokladniček Pomozte dětem!, (4) využitím služby DMS (dárcovské sms), (5) uspořádáním 
vlastní sbírkové nebo benefiční akce, (6) uzavřením darovací smlouvy (dar může být spojen s projektem sociálního marketingu).
Nejvíce peněz věnovala veřejnost opět prostřednictvím služby DMS. Uživatelé mobilních telefonů za 12 měsíců do poloviny letošního 
května přispěli rekordními 9 752 130 , což je přibližně o 1, 2 milionu více než v minulém ročníku. Většina DMS přišla v dubnu, 
nejvíce opět během Pondělí velikonočního, kdy sbírka tradičně dominuje programu České televize. Veřejnost zaslala na konto 9. 
ročníku více než 361 000 DMS
Při 181 sbírkových a benefičních akcích pořádaných během ročníku po celé České republice veřejnost přispěla částkou téměř 
1 872 672 . Nejvyšší dar na sbírkové konto poskytl koncern Schneider Electric a jeho nadace, jejichž dary jsou vždy doplněny 
sbírkovou akcí mezi zaměstnanci; letošní výsledek tradičních společných aktivit zajistil na sbírkové konto částku 437 825 . Relativně 
vysoký je objem celkové výše darů a příspěvků firem i jednotlivců, kteří posílají na sbírkové konto peníze bez uzavření darovacích 
smluv. Část z nich se následně obrací na NROS s požadavkem o vystavení potvrzení pro daňové účely. V 9. ročníku reprezentovaly 
tyto dary ve výši 3 411 693  celkem 21 % čistého výtěžku sbírky.
Novinkou v závěru 9. ročníku se stala nová forma podpory, kterou zahájil internetový obchod Kasa.cz. Veřejnost má možnost zakoupit 
propagační výrobky se symbolem Pomozte dětem! a přispět tím na konto sbírky i na rozvoj projektu Pomozte dětem!. Veškeré náklady 
hradí společnost Eurocomm Group, která tento internetový obchod provozuje a je také sama dárcem sbírky.
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Struktura sbírkového konta Pomozte dětem! v jednotlivých letech
sbírkové 
a benefiční akce

jednotliví přispěvatelé 
(veřejnost) smluvní dary celkem 

na účet SMS/DMS */
1.  5 % 68 % --- 27 % 5 200 220 100%
2.  9,3 % 40,5 % --- 50,2 % 5 913 090 100%
3. 21 % 55 % --- 24 % 10 109 731 100%
4. 17 % 40,1 % 35,9 %  7 % 12 030 643 100%
5. 12,5 % 28 % 34,5 % 25 % 13 133 819 100%
6. 27,1 % 31,5 % 33,2 %  8,2 % 11 453 399 100%
7. 13,3 % 19,1 % 63,9 %  3,7 % 11 884 487 100%
8. 12,1 % 15,2% 56,9 %  6,4 % 15 061 659 100%
9. 11,6 % 21 % 60,1 %  7,3 % 16 226 837 100%

*/ Poznámka: systém dárcovských SMS (DMS) vznikl až v roce 2004. Možnost posílat DMS je vyústěním společného projektu Fóra 
Dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Podle jejich vyjádření „Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým 
organizacím možnost získávat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato služba probíhá na 
nekomerčním principu.“ Je to dlouhodobý, srozumitelný a jednoduchý mechanismus, kde cena DMS je 30 , 90% z toho (27 ) jde 
na neziskovou organizaci, 10% (3 ) na provoz DMS. Více informací na www.darcovskasms.cz

Smluvní dárci 9. ročníku */ Výše darů v 
Koncern Schneider Electric a zaměstnanci **/ Fondation Schneider Electric pour l’Intertion des Jeunes 437 825 
Accor Services CZ s.r.o. **/ 382 129 
Internetový obchod Kasa.cz (EUROCOMM GROUP s.r.o.) 196 107 
Čedok a.s. 200 000 
Erika, a.s. 100 000 
Nadace PRECIOSA 100 000 
Technology s. r. o. 50 000 
K2L cz s. r. o. 30 000 
Ing. Martin Kuta 26 010 
Jan Temr – kamnářství 20 400 
Chemia System Geo s. r. o. 20 000 
Radek Vaňátko 10 000 
Celkem 1 572 471 

*/ 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. Do percentuálního vyjádření 
smluvních darů za 9. ročník nebyly zahrnuty.
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Charakteristika a cíl
Mezinárodní program podporující spolupráci mladých lidí v České republice, v Německu a v Polsku.
Cílem programu je vybudovat a rozvíjet síť otevřených volnočasových klubů při středních školách a podporovat jejich návštěvníky 
v dobrovolných aktivitách na místní, národní i mezinárodní úrovni.

klub – net v roce 2007
NROS již pátým rokem úspěšně realizovala – ve spolupráci s Německou nadací pro děti a mládež (DKJS) a Polskou nadací pro 
děti a mládež (PFDiM), za podpory Nadace Roberta Bosche – program zaměřený na podporu životních dovedností, participace 
a dobrovolnictví mladých lidí. Ti mají v otevřených klubech možnost realizovat své nápady a přebírat odpovědnost za sebe samotné 
i své okolí. Dalším důležitým aspektem programu je, že jsou kluby při škole 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 2007 byly poskytnuty nadační příspěvky 7 klubům při škole na jejich projekty, zaměřené na vlastní provoz a aktivity na lokální 
a národní úrovni. Výše poskytnutých prostředků dosáhla 937 500 . Během tohoto roku se studenti z deseti českých klubů zúčastnili 
osmi mezinárodních klubových projektů, jejichž realizaci nadace podpořila částkou 325 151 .
V průběhu roku 2007 se uskutečnily dva třídenní celorepublikové semináře s účastí 120 zástupců klubů a jedno mezinárodní setkání 
v Polsku. V rámci mezinárodního semináře naplánovalo 50 mladých lidí ze tří zmíněných zemí 8 mezinárodních projektů.
V průběhu roku 2007 NROS také podpořila zastřešující organizaci Klub-NET, o.s. částkou 139 500 , která svou činností pokračuje 
v podpoře otevřených klubů při školách.

Výhled programu
Rok 2008 bude závěrečným rokem realizace programu – studenti tak budou mít poslední možnost získat nadační podporu pro své 
mezinárodní projekty. Také z tohoto důvodu bude kladen důraz na užší spolupráci se zastřešující organizací Klub-NET, o.s. a bude 
vyvíjena snaha o zachování spolupráce zapojených nadací.

klub – net
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Charakteristika a cíl
je program zaměřený na podporu dobrovolnictví mladých lidí v ČR a rozvoj jejich vztahu ke komunitě, v níž žijí. Hlavní cílovou 
skupinou programu jsou mladí lidé (ve věku 16 až 26 let), kteří mohou z programu získat grant ve výši až 50 000  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 jejích obyvatel, 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) a která od roku 2000 pomohla stovkám tisíc mladých lidí po celém světě. V České republice 
program realizuje NROS ve spolupráci se společností NOKIA a sítí partnerských organizací v regionech.

Výsledky programu v roce 2007
podpořeno a úspěšně zrealizováno 70 projektů mladých lidí• 
více než 200 mladých lidí prošlo speciálním školením zaměřeným na důležité životní dovednosti a řízení projektů• 
více než 600 mladých lidí se přímo zapojilo do realizace svých vlastních projektů• 
projekty se nepřímo dotkly a pozitivně ovlivnily více než 30 000 lidí, členů místních komunit• 

Festival Make a Connection v roce 2007
V roce 2007 proběhl v rámci programu unikátní Festival Make a Connection, jehož cílem bylo podpořit informovanost široké veřejnosti 
o konkrétních podobách dobrovolnictví mladých lidí. Festival proběhl 1. září 2007 v Jičíně, v prostorách Valdštejnské lodžie a byl 
multižánrovou akcí a prezentaci všech projektů, které byly podpořeny z programu Make a Connection - Připoj se od roku 2002 
do roku 2006. Festival byl plný hudby, divadla, výtvarných workshopů, sportovních exhibic a mnohého dalšího. Festivalu Make 
a Connection, se zúčastnilo více než 5000 návštěvníků. Na 2 hudebních pódiích vystoupily desítky kapel - jak profesionálních tak těch, 
které tvoří mladí lidé z programu Make a Connection. Na programu festivalu se podílelo na 300 mladých dobrovolníků - účinkujících, 
kteří předvedli aktivity ze svých dobrovolnických projektů a organizátorů, kteří zajišťovali chod akce.

Výhled programu do roku 2008
V roce 2008 vstoupí program Make a Connection do své 3. realizační fáze. Program se v tomto období rozšíří do celé České 
republiky, takže šanci „připojit se“ budou mít všichni mladí lidé.

Make a Connection – Připoj se
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Charakteristika a cíl
Projekt systematicky zaměřený na podporu nízkoprahových zařízení v ČR.
Cílem je podpořit rozvoj nízkoprahových služeb v ČR – podpořit rozvoj služeb NZDM (Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) 
a podpořit rozvoj zastřešující organizace (Česká asociace streetwork).
NZDM v ČR 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 
sociální služba s definovanými standardy kvality, které jsou NZDM naplňovány.

VPOHO v roce 2007
NROS v roce 2007 dokončovala administraci programu pro Nadaci Vodafone Česká republika. Pokračovalo vyplácení nadačních 
příspěvků udělených v uzavřených výběrových řízeních – v rámci Velkého grantového kola, během Turné pro nízkoprahy a Internetu 
pro nízkoprahy. Také byly přiděleny granty otevřeného výběrového řízení, Doplňkového kola.
V roce 2007 byly nově udíleny nadační příspěvky v mimořádném výběrovém řízení VPOHO-VPOHYBU, kdy bylo podpořeno 
6 organizací v celkové výši 553 200 .
V rámci celého programu bylo (2006/2007), kromě České asociace streetwork, podpořeno 100 projektů 45 nízkoprahových klubů 
v celkové výši 5 660 695 . Program měl vliv na téměř 15 tisíc mladých lidí.

VPOHO
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Charakteristika a cíl
Vilu v České Skalici v severovýchodních Čechách 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 také 
rozsáhlá zahrada, kterou založil v roce 1924 zahradní architekt Josef Kumpán. Vila slouží jako informační, vzdělávací a kulturní centrum 
regionu.
Programy probíhající ve Vile Čerych jsou zaměřeny na přeshraniční spolupráci, regionální rozvoj, vzdělávání pracovníků neziskového 
sektoru i veřejné správy a podporu místní kultury.
Cílem je rozvíjení mezinárodní spolupráce v rámci Evropské unie i podpora jednotlivých regionů, mezisektorového partnerství, 
profesionalizace neziskového sektoru a místní vzdělanosti.
Hlavním partnerem je občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice, které sídlí přímo ve Vile Čerych a koordinuje vzdělávací 
a osvětové programy pro Královéhradecký kraj.

Vila Čerych

Vila 
Čerych
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Fond Čerych je integrální součástí Nadace rozvoje občanské společnosti. Vznikl v roce 2005 počátečním vkladem Ladislava Čerycha, 
který činil 3 mil. . Cíle fondu jsou odvozeny z hlavního poslání NROS a projektu Vila Čerych. Účelem je 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.

Seminář „Občanská společnost nebo bezpečná Evropa?“
V květnu 2007 se ve vile konal seminář na téma „Občanská společnost nebo bezpečná Evropa?“ Semináře se zúčastnily osobnosti 
z akademické sféry, neziskového sektoru i státní správy. Diskutovalo se v rámci dvou hlavních bloků – „Ochrana lidských práv 
a občanských svobod vs. bezpečnost ve společnosti“ a „Migrace a multikulturalismus vs. bezpečnost ve společnosti“. Leo Pavlát, 
ředitel Židovského muzea v Praze poté ve svém příspěvku pro Týdeník Rozhlas shrnul problematiku semináře do otázek „Jak svobodně 
žít, a přitom si nenechat svobodu vzít? Jak dopřát svobodu jiným a současně se jimi necítit ohrožen?“ Jde o nekončící dilema, zda 
a do jaké míry máme či chceme dovolit, aby naše svoboda byla omezována ve prospěch většího pocitu bezpečí. Hlavní příspěvky 
přednesli Ivan Gabal (sociolog, GAC), Josef Alán (sociolog), Czeslaw Walek (ředitel sekretariátu meziresortní komise pro otázky romské 
problematiky), Pavla Boučková (ředitelka Poradny pro občanství, občanská a lidská práva) a Jiří Bárta (ředitel nadace VIA).
Výstup ze semináře i úplný seznam účastníků je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách NROS.

Cena Ladislava Čerycha
V roce 2007 byla již podruhé 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 architektka Zuzana Rákosníková za svou 
dlouhodobou odbornou pomoc. Na recepci se sešli zástupci obcí, podnikatelského i neziskového sektoru a médií z Královéhradeckého 
kraje. Vernisáž výstavy grafik, které laskavě zapůjčila Nadace Hollar, byla součástí slavnostního večera.
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YESN – Síť podpory mladých lidí na trhu práce na venkově

Charakteristika a cíl
V září 2007 se Nadace rozvoje občanské společnosti připojila k mezinárodnímu projektu „Young Entrepreneurs Support Network“ 
(YESN), který realizuje pod názvem „Síť podpory mladých lidí na trhu práce na venkově“.
NROS se tak stala třetím národním partnerem mezinárodního polsko-slovensko-českého projektu. Nositelem myšlenky této aktivity je 
polská nadace Foundation for the Development of Polish Agriculture (FDPA), Slovensko zastupuje Vidiecka organizácia pre komunitné 
aktivity (VOKA). Projekt je realizován za podpory italské nadace Unidea Foundation.
Přestože se NROS k aktivitě připojila až v září 2007, projekt je v mezinárodním měřítku rozvíjen již od května téhož roku. Ukončení 
se plánuje na konec roku 2008.
Záměrem projektu YESN je vytvořit mezinárodní spolupracující síť nestátních neziskových organizací (NNO) z partnerských zemí, které 
se zabývají problémy mladých lidí na trhu práce na venkově.
Projekt má jednotnou metodiku. Ve všech třech zúčastněných zemích byla nejprve zmapována situace mladých lidí na trhu práce na 
venkově formou národních zpráv. Ty byly prezentovány na seminářích, které se uskutečnily ve Varšavě, Bánské Bystrici a Praze.

Projekt v roce 2007
NROS prezentovala zprávu „Postavení mladých lidí na trhu práce na venkově – Česká republika“ na semináři 23. listopadu 2007 
v Praze. Ze závěrů tohoto semináře vyplynula potřeba českých NNO, zabývajících se problémy mladých na trhu práce na venkově, 
založit v České republice síť NNO a zmapovat všechny podobné NNO pro další spolupráci. K tomu byl ustaven přípravný výbor 
složený ze zástupců NNO – Jihočeská rozvojová o.p.s., občanské sdružení Most ke vzdělání a NROS.
Po zmapování NNO, zabývajících se problematikou mladých nezaměstnaných a mladých podnikatelů na venkově, a po vytvoření jejich 
databáze bude v dubnu 2008 založena národní síť NNO pracujících s touto cílovou skupinou v České republice.
Rok 2008 pro projekt přinese nejen založení této sítě, formulování jejích cílů a vydání publikace o dobré praxi, ale také mezinárodní 
aktivity rozvíjené ve spolupráci všech tří partnerů.

YESN
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NIF

NIF

Nadační investiční fond a splnění smluvní povinností s FNM ČR (resp. s MF ČR) v roce 2007
V letech 1999 až 2007 získala NROS prostřednictvím výběrového řízení v I. a II. etapě rozdělování příspěvků z Nadačního investičního 
fondu celkem 83 845 000 . V souladu se smlouvami o převodu prostředků získaných prodejem akcií, určených pro Nadační investiční 
fond s FNM ČR, je vložila do svého nadačního jmění. Do roku 2006 z výnosů z nadačního jmění realizovala program Lidská práva, 
ve kterém rozdělila v letech 2001 až 2006 celkem 8 554 663  formou nadačních příspěvků na projekty NNO.
V roce 2007 již NROS zvláštní program na podporu lidských práv z výnosů z nadačního jmění nevyhlásila. Postupovala podle Dodatku 
č. 2 ke Smlouvě o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR k rozdělení finančních prostředků 
získaných prodejem akcií pro NIF v I. etapě a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením  
č. 413 PS Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě, které zakotvily v čl. V, odst. 3,4, že příjemce příspěvku z NIF má 
povinnost rozdělit ze svého majetku nadační příspěvky nejméně ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID za předchozí kalendářní rok.
Povinná výše (0,5 průměrný PRIBID pro rok 2006) činila 1 045 039,10 . Nadace svoje smluvní povinnosti vyplývající z výše uvedené 
smlouvy v roce 2007 splnila ve sbírkovém projektu Pomozte dětem!. Pro účely NIF byly vyčleněny (současně jsou uvedeny také 
v projektu Pomozte dětem!) následující nadační příspěvky, které byly uděleny ve veřejném výběrovém řízení pouze vybraným nestátním 
neziskovým organizacím (občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a účelovým zařízením církví), a to v celkové výši 
2 183 274 . Konkrétní podpořené projekty jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka podpořených projektů ve sbírkovém projektu Pomozte dětem!, zároveň vyčleněných pro NIF

Organizace Název projektu Sídlo 
organizace

Nadační 
příspěvek v 

Datum podpisu 
smlouvy Realizace projektu

Acorus Acorus pro děti Praha 9 220 000 1. 11. 2007 od ledna do prosince 2008
Člověk v tísni – 
společnost při České 
televizi, o.p.s.

Pastelkou do světa Praha 2 260 000 1. 11. 2007 od prosince 2007  
do listopadu 2008

Dětské krizové centrum, 
o.s.

Komplexní péče o děti 
týrané, sexuál. zneužívané 
a zanedbávané

Praha 4 315 000 1. 11. 2007 od listopadu 2007  
do října 2008

Občanské sdružení 
Rozum a Cit

Poradenské centrum 
pro pěstounské rodiny Praha 7 174 755 1. 11. 2007 od ledna do prosince 2008

Občanské sdružení 
ŠVAGR To bude ale ŠVAGRjízda! Písek 300 000 23. 10. 2007 od listopadu 2007  

do října 2008
Okamžik – sdružení 
pro podporu nejen 
nevidomých

Nevidomé děti mezi námi Praha 9 200 000 30. 10. 2007 od ledna do prosince 2008

SOZE – Sdružení 
občanů zabývajících se 
emigranty

Pomozme uprchlickým 
dětem Brno 310 800 1. 11. 2007 od listopadu 2007  

do října 2008

Středisko náhradní 
rodinné péče Naše romské dítě Praha 1 174 070 19. 11. 2007 od listopadu 2007  

do října 2008
STŘEP, o. s. – České 
centrum pro sanaci 
rodiny

Dítě mezi rodinou 
a institucemi Praha 3 228 649 1. 11. 2007 od ledna do prosince 2008

Celkem 2 183 274
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Transition Facility 2005

PORADNA PRO OBČANSTVÍ / OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA

Antidiskriminační vzdělávání příslušníků Policie ČR
Projekt „Antidiskriminační vzdělávání příslušníků Policie ČR“ usiluje především o rozšíření kompetencí příslušníků Policie České republiky 
v otázkách rovného zacházení, boje proti diskriminaci, v otázkách lidských práv a v problematice sociálního vyloučení.
Policejní sbor reprezentuje jednu z klíčových složek institucionální ochrany před diskriminací. Pozice samotné Policie ČR je o to 
významnější, že to jsou právě její příslušníci, kteří se ve své denní praxi setkávají s nejrůznějšími patologickými jevy, kterými jsou 
častokrát ohroženy sociálně vyloučené komunity, jejichž příslušníci se nezřídka stávají obětí diskriminace. Současně je zásada rovného 
zacházení vtělena do služebního zákona, který diskriminaci uvnitř sboru staví mimo zákon.
Stěžejní aktivitou projektu jsou vzdělávací semináře, které probíhají ve všech krajských policejních správách po celém území České 
republiky. Účastní se jich jak zástupci pořádkové policie, tak i policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování a služby cizinecké 
a pohraniční policie. Úkolem lektorů je zejména vyjasnit poměrně úzký právní termín diskriminace tak, jak je vymezen v právních řádu 
ČR a v právu Evropských společenství a tím rozptýlit některé „nesmrtelné“ mýty, které jsou v české společnosti spojeny s vnímáním 
problematiky diskriminace a sociálního vyloučení. Vzdělávací semináře probíhají interaktivní formou založenou především na praktickém 
řešení sporných modelových situací a aplikovatelnosti judikovaných případů do rutinní policejní praxe.
Cílem seminářů není jen naučit policisty diskriminaci rozpoznávat a zásady nediskriminace si osvojit, ale projekt směřuje rovněž 
k posílení pozice policistů ve výkonu před nařčením ze strany např. zajištěných osob v těch situacích, které vyvolávají otazníky 
z hlediska aplikace nejrůznějších mezinárodních dohod o lidských právech.

Globální granty

INTERNETPORADNA

Projekty: Teleworking pro Olomouc a Kvalitou řízení ke kvalitě služeb
Podpořeno v první i ve třetí výzvě GG OP RLZ ve výši 649 900  a 604 210 .
Organizace v období od září 2005 do února 2007 realizovala projekt zaměřený na zavedení nového typu služby, která 
využívá moderní technologie jako nástroj efektivní pomoci lidem s postižením či lidem pečujícím o blízkou osobu, kteří 
mají ztíženou možnost uplatnit se na trhu práce. Nová služba, tzv. teleworking, poskytuje podporu při vzdělávání a školení 
v činnostech spojených s informačními a komunikačními technologiemi, zprostředkování zaměstnání a v prvních měsících 
také podporu při výkonu práce metodou teleworkingu, tedy „práce na dálku“ prováděnou prostřednictvím počítače. 
Cílem projektu podpořeného ve třetí výzvě je posílení kapacity organizace zefektivněním způsobu řízení. Projekt vytvoří pozici finančního 
manažera, vzdělá pracovníky, dojde k revizi standardů kvality a k vytvoření SW nástroje a postupů pro řízení financí a lidských zdrojů. 
Finanční manažer také provede analýzy pro realizaci sociální IT firmy v Olomouci.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVáN EVROPSKýM SOCIáLNíM FONDEM A STáTNíM ROZPOČTEM ČESKé REPUBLIKY
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Globální granty

Letní dům
Projekty: Předení nitek sociální sítě a Pevně na zemi
Podpořeno v první i ve třetí výzvě GG JPD3 ve výši 650 000  a 545 500 
Letní dům se zaměřuje na pomoc zejména dětem a mladým lidem z dětských domovů. Cílem poskytovaných služeb je posílení 
schopností, které mladým lidem po ukončení ústavní výchovy umožní plynulý přechod do samostatného života.
Od října 2005 do března 2007 realizovala organizace projekt Předení nitek sociální sítě, který se zaměřil na zvyšování odbornosti 
pracovníků v oborech psychoterapie, arteterapie, managementu, finančního řízení či neverbálních technik. Proběhl také „ochutnávkový 
pobyt“ pro pracovníky ze sociální oblasti, který umožnil podrobně se seznámit s činností Letního domu, prožít si programy, které 
pravidelně zažívají klienti, seznámit se s pracovníky organizace i s dalšími účastníky (sociálními pracovníky, pracovníky z neziskových 
organizací apod.).
V srpnu 2007 začal návazný projekt na posílení kapacity, konkrétně na zlepšení finančního řízení. Budou vytvořeny fungující finanční 
řízení, vnitřní směrnice, střednědobý a dlouhodobý strategický plán.

Klub-net

Mezinárodní projekt Divoký východ
Kluby: BFK Klodzko (CZ), HYDRANT Třeboň (CZ), VOKO Náchod (CZ)
Nadační příspěvek pro české kluby: 25 904 
Na mezinárodním semináři se společně domluvily dva české kluby s klubem polským, že by se společně chtěly vydat na „divoký 
východ“. Cílem projektu bylo poznat a zdokumentovat život v polských Bieszczadech.
Studenti společně připravili program a celou akci sami zrealizovali v srpnu roku 2007. Při svém osmidenním putování nasbírala 
dvaadvacetičlenná skupina řadu dokumentačních materiálů – rozhovorů s místními lidmi, fotografií, písemných záznamů. Všechny 
materiály pak studenti zpracovali a prezentovali veřejnosti. V časopisu NETik publikovali rozsáhlou reportáž s mnoha fotografiemi, vytvořili 
dokumentační DVD a uspořádali putovní výstavu fotografií.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVáN EVROPSKýM SOCIáLNíM FONDEM A STáTNíM ROZPOČTEM ČESKé REPUBLIKY
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ŮMake a Connection

Festival Hudba pomáhá – „Hudba pro 
Šimona“
Choceň a okolí, Pardubický kraj, rok realizace: 
2007, grant celkem 33 500 
Tým mladých lidí z Chocně uspořádal v rámci 
svého projektu benefiční festival, který měl 
hned dva pozitivní cíle. Jednak představit 
místní mladé začínající a méně známé 
hudební skupiny širší veřejnosti a jednak 
získat finanční prostředky na nákup speciální 
počítačové sestavy pro chlapce s dětskou 
obrnou, který je upoután na invalidní vozík 
a má zrakové postižení. Festival se uskutečnil 
v září 2007 v Chocni a měl velký úspěch 
– festivalu se zúčastnilo na 300 návštěvníků 
a na nákup zařízení „pro Šimona“ se vybralo 
téměř 30 000 .

Blokový grant pro NNO
EKODOMOV, O.S.

Odpad z nebe nespad
Přestože se na televizních obrazovkách, bilboardech či internetu stále více setkáváme s reklamními spoty, které vtipnou formou vybízejí 
k třídění odpadu, tato činnost se ještě nestala pro velkou část obyvatel České republiky samozřejmostí, tak jako je tomu u obyvatel 
vyspělých zemí. Cílem projektu „Odpad z nebe nespad“ je probudit větší zájem žáků o problematiku odpadů a na praktických 
příkladech ukázat, jak a čím lze přispět k jejich minimalizaci. Projekt je určen pro žáky základních škol a nižších ročníků gymnázií. 
Účastníci projektu obdrží praktické výukové materiály, díky nimž získají potřebné informace o odpadech a nakládání s nimi a podle 
kterých si vytvoří vlastní „miniprojekt“ řešící konkrétní problém související s odpady na své škole. V rámci projektu se žáci zúčastní 
výukového programu, na kterém získají základní informace o odpadech a motivaci pro práci v projektu. Učitelům je nabídnut praktický 
seminář, na kterém se dozvědí jakým způsobem toto téma zařadit do školní výuky.
Jádrem projektu je realizace „miniprojektů“, která spočívá v plánování, přípravě a uskutečnění konkrétních opatření vedoucích ke 
zlepšení nakládání s odpady ve škole. Ekodomov poskytuje školám v průběhu realizace „miniprojektů“ odbornou a metodickou pomoc 
v podobě konzultací a návštěv na školách a zajišťuje potřebné pomůcky (koše na tříděný odpad, kompostéry, koše a sáčky na 
bioodpad apod.). V závěru školního roku se uskuteční setkání účastníků projektu, jehož cílem je prezentace dosažených výsledků 
a výměna zkušeností z realizace projektu. V současné době probíhá pilotní ročník projektu, do kterého je zapojeno 10 škol z Kutné 
Hory, Prahy a Žatce.
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ŮPomozte dětem!

AMALTHEA O.S., PARDUBICE – REGION SEVEROVÝCHOD

Doma je nejlépe
299 700 Kč
Projekt má za cíl předcházet odebrání dítěte z jeho rodiny z důvodu nedostatečné péče rodičů či umožňuje návrat dítěte z dětského 
domova do své vlastní rodiny. Rodině pomáhá upravit podmínky tak, aby mohla naplňovat všechny životní potřeby dítěte nutné pro 
jeho zdárný vývoj a předchází či zmírňuje psychickou deprivaci dítěte v důsledku nedostatečných podmínek pro jeho vývoj v rodině, 
násilného odebrání z rodiny či dlouhodobého pobytu v ústavu. Spolupráce s rodinou probíhá v její domácnosti. Jeden ilustrativní 
příklad za všechny ostatní:
Na sdružení se obrátila mladá maminka Radka s prosbou o pomoc. Vyprávěla, že jí byl odebrán a umístěn do dětského domova její 
tříletý syn Martin. Důvodem bylo, že maminka Radka se již delší dobu potýkala s obtížemi ve výchově a péči. V jejím okolí bohužel 
nebyl nikdo, kdo by jí poradil a pomohl. Ona sama vyrůstala celý život v dětském domově a v osmnácti letech se vrátila domů ke 
své duševně nemocné mamince.
Malému Martinovi v dětském domově zjistili, že má zdravotní problémy, které mohly ztěžovat jeho výchovu. Pracovníci Amalthey 
začali do domácnosti pravidelně docházet. Podporovali Radku v kontaktech s Martinem, komunikovali s dětským domovem a sociální 
pracovnicí, která má Martina na starosti. Učili mladou maminku hospodařit a pracovali s ní v dalších oblastech rodinných vztahů, 
výchovy a péče o dítě tak, aby se Martin mohl vrátit domů a ona si již uměla poradit sama nebo o pomoc požádat.
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ŮTransition Facility 2005

Organizace Název projektu Sídlo Trvání Nadační příspěvek v €

ICOS Český Krumlov Prolomit to půjde Český Krumlov 14 42 300

o.s. Romodrom Znalostmi proti diskriminaci Praha 4 12 41 840

občanské sdružení Slovo 21 Spravedlivá společnost Praha 2 15 47 700

Občanská poradna Beroun, o.s. Monitoring sociální situace a případů diskriminace 
romských žen v okrese Beroun Praha 5 12 34 036

IQ Roma servis, občanské sdružení Přistoupení na nediskriminační přístupy Brno 12 49 159

Charitní sdružení Děčín Právo být jiný Děčín IV 14 39 696

Ekologický právní servis Omezení diskriminace zaměstnanců nadnárodních 
společností, zejména obchodních řetězců Tábor 18 36 275

Liga lidských práv Rovný přístup romských žáků k plnohodnotnému 
základnímu vzdělávání Brno 18 50 000

Česká unie pro podporované zaměstnávání Podpořte podporované zaměstnávání Praha 2 15 38 000

Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva Antidiskriminační vzdělávání příslušníků Policie ČR Praha 1 16 49 957

o.s. Nett

Antidiskriminační legislativa – diskriminace osob 
zbavených způsobilosti k právním úkonům (nebo 
omezených), problematika zastupování ve vztahu 
k tzv. nesvéprávnosti.

Slavětín nad Ohří 18 34 630

Občanské poradenské středisko, o.p.s. Posílení služeb občanské poradny v oblasti 
diskriminace v zaměstnání Hradec Králové 16 50 000

Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva Potírání diskriminačních praktik na trhu práce Praha 1 18 49 151

Česká asociace pro psychické zdraví Cesty z labyrintu duševní nemoci Praha 1 17 50 000

Asociace občanských poraden Celorepublikový monitoring projevů diskriminace v ČR 
z pohledu občanského poradenství Praha 3 12 30 199

Partners Czech Být jiný má své – Osvětová kampaň proti diskriminaci 
na celostátní úrovni Praha 6 10 48 576

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky Co je a co není diskriminace Praha 1 18 49 768

Iuridicum Remedium, o.s. Právní pomoc diskriminovaným a diskriminací 
ohroženým osobám Praha 9 16 39 940

celkem podpořeno 17 projektů částkou 746 597

Globální granty - 3. výzva JPD3
Organizace Projekt Příspěvek v 

Letní dům Pevně na zemi 545 500

Diakonie Husitská – Strom Finanční management Diakonie husitské – STROM 507 900

ROMODROM Finanční řízení v Romodromu 646 600

YMCA Praha Další krok k profesionalitě 476 661

Alfa Human Service Kvalita služeb, kvalita financí 384 595

LATA Profesionálnější organizace 649 570

Berkat, o. s. Báze Berkat II. 615 500

Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek o.s. Profesionalizace KCR Heřmánek 510 400

o.s. Ježek a Čížek Rozvoj a stabilizace finančního řízení 650 000

o.s. ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy Finanční řízení o.s. ROSA 606 750

FORMIKA, o.s. Zlepšení kvality finančního řízení v o.s. FORMIKA 621 508

celkem podpořeno 11 projektů částkou 6 342 584

Globální granty - 3. výzva OPRLZ
Organizace Projekt Příspěvek v 

Občanské sdružení Podzámčí Podzámčí sociální službou 523 238

Občanské sdružení AMOS-HAVíŘOV Systémovým řízením a vzděláváním k vyšší kvalitě organizace. 467 750

Občanská poradna Jihlava Posílení kapacity Občanské poradny Jihlava 494 442

Proutek Posílení finanční a řídící kapacity o.s. Proutek 640 060

Diakonie Broumov Zkvalitnění finančního managementu Diakonie Broumov 636 920

FOKUS-Opava, občanské sdružení Posílení finančního a administrativního řízení organizace 588 642

FOKUS Liberec, občanské sdružení Budování kapacity organizace FOKUS Liberec v oblasti finančního řízení a zavádění 
standardů sociálních služeb 309 847

Charita sv. Anežky Otrokovice Cesta k rozvoji ŘíZENí a KVALITY 649 125

Sdružení pro ranou péči v Pardubicích – Středisko rané péče 
v Pardubicích

Finanční řízení RAPEPA (kvalitní finanční řízení Sdružení pro ranou péči v Pardubicích, 
které přináší uživatelům jistotu kvalitní služby) 463 250

SPOLU Olomouc Krok za krokem 639 675

Lotos Brno Profesionální finanční 
zázemí o.s. Lotos Brno 524 850

Centrum pro rodinu Hodonín Nadšení už nestačí, aneb na cestě k profesionalitě 650 000

InternetPoradna.cz Kvalitou řízení ke kvalitě služeb 604 210

Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené Cesty k efektivitě a kvalitě v Arkadii 650 000

Farní charita Starý Knín Posílení finančního a administrativního řízení Farní charity Starý Knín 650 000

K.L.Y.D. občanské sdružení Systémové řízení 427 500

sdružení Romano jasnica Zavádění vnitřních směrnic, strategického plánování a zkvalitňování služeb ve sdružení 
Romano jasnica 547 100

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Posílení kapacity Centra pro rodinu a sociální péči 613 000
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ŮBlokový grant pro NNO

Priorita * Organizace Název projektu Příspěvek FM 
EHP/Norska

1B Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo Posílení a ochrana lidských práv obětí domácího násilí ve znojemském 
regionu 44 800 €

1B Slezská diakonie Šance pro ženy 23 963 €

1A Středisko křesťanské pomoci Jihlava Středisko multikulturního vzdělávání 31 523 €

1A Sdružení Podané ruce, o.s. Práce s ohroženou mládeží s důrazem na rozvoj vztahů mezi romskou 
a většinovou společností 49 500 €

1A Občanské sdružení Slovo 21 Rodina od vedle 07 50 000 €

1B Most pro lidská práva Mobilní poradny pro cizince 24 370 €

1A Most pro lidská práva Dobrý den, sousede! 21 033 €

1B Otevřená společnost o.p.s. Informovanost státní správy a samosprávy – klíč k posílení integrační 
politiky obcí 50 000 €

1A Občanské sdružení – Společně – JEKHETANE Spolu to dokážeme 24 398 €

1A Rodičovské centrum Chaloupka o.s. Slova nejsou důležitá – Words are not important 44 540 €

1B Liga lidských práv, o.s. Posílení ochrany lidských práv obětí trestných činů 50 000 €

1B Rytmus PACIFIK 45 294 €

1A CHEIRON T, o.p.s Tábor jsi ty 25 879 €

1B Český helsinský výbor Monitoring internetového extremismu jako metoda boje  
proti diskriminaci a rasismu 49 990 €

1A Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek Centrum Welcome 44 000 €

1A Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech Alternativní kulturní centrum (AKCENT) 19 053 €

1A Sdružení Romano jasnica Klub M.C. Zeffirino 50 000 €

1A Občanské sdružení Berkat PONTES – MOSTY BERKATU 49 915 €

1A Sdružení Roztoč Buďte tu doma 26 000 €

1B Evropská kontaktní skupina v ČR Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z gendrové perspektivy 48 970 €

1A Divadlo Archa, o.p.s. Dialogy na útěku 50 000 €

1B Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství Poradna pro rodiče 40 232 €

1B Poradna pro uprchlíky Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci 49 635 €

2 ARPZPD, Klub Auxilium Dítě patří do rodiny 50 000 €

2 EDUCO Zlín Chceme žít jako vy 42 024 €

2 Proxima Sociale, o.s. My jsme tady také! 50 000 €

2 Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě Terénní sociální práce v ohrožených rodinách 43 803 €

2 Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo Osobní asistence dětem a mládeži se specifickými problémy 50 000 €

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVáN EVROPSKýM SOCIáLNíM FONDEM A STáTNíM ROZPOČTEM ČESKé REPUBLIKY

Organizace Projekt Příspěvek v 

Občanské sdružení NA CESTĚ Cesty k rozvoji 613 600

Partners Czech, o.p.s. Zlepšení finančního řízení a zvýšení kapacity NNO Partners Czech o.p.s. 274 813

EMAUZY ČR Posilování kvality řízení občanského sdružení Emauzy ČR 649 925

Centrum Kašpar Posilování kapacity Centra Kašpar 649 250

o.s. IQ Roma servis Máme na to! 628 415

Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje, 
občanské sdružení FINANCE A BUDOUCNOST 529 000

„Dětský stacionář Světluška, o.p.s.“ Posílení kapacity Dětského stacionáře Světluška, o.p.s. 608 999

Ratolest Brno, občanské sdružení Rozvoj Ratolesti Brno 584 970

M – centrum pro mladou rodinu Rozvoj M-centra pro mladou rodinu 526 700

Občanské sdružení DRAK, Sdružení pro primární prevenci 
infekce HIV/AIDS a drogové závislosti Cesty ke kvalifikovanějšímu řízení organizace 443 450

Sdružení maminek Sluníčko Ještě o krok dále 548 540

PROSTOR PRO, o.s. Rozvoj finančního řízení a dalších oblastí v PROSTOR PRO, o.s. 511 360

Diakonie ČCE – středisko Rolnička Diakonie ČCE – středisko Rolnička – dlouhodobé zvýšení kapacity a posílení řízení 
organizace 440 990

TyfloCentrum ČR, o.p.s. Posílení kapacity a stability TyfloCentra ČR, o.p.s. 419 720

Občanské sdružení Krok Rozvoj a stabilita 649 030

Třebíčské centrum Posílení vnitřní kapacity jako součást profesionalizace Třebíčského centra 473 900

ADVAITA, o.s. Posílení kapacity 
ADVAITA, o.s. 628 000

Útočiště Zkvalitnění finančního řízení 530 800

Občanské sdružení OKNA Zdravé finance pro OKNA 599 600

Sociální agentura,o.s. Dynamo 299 000

Hospicové občanské sdružení Cesta domů Být na dobré cestě 616 700

Občanské sdružení STACIONáŘ Posílení kapacity organizace STACIONáŘ ve finančním a organizačním řízení a lidských 
zdrojích 452 457

„SERVIS REGION“ Budování kapacity neziskové organizace SERVIS REGION 301 650

KONíČEK Posílení kapacity organizace v oblasti finančního řízení 597 000

Oblastní charita Moravská Třebová Stabilizace poskytování sociálních služeb Oblastní charitou Moravská Třebová 
prostřednictvím posílení její kapacity 517 000

Občanské sdružení DIGNO (důstojnost) „Odborný management – cesta k úspěchu“ 589 605

Centrum protidrogové prevence a terapie STŘECHA – podmínka rozvoje 571 400

Diakonie ČCE – středisko ve Vsetíně Finanční řízení Diakonie Vsetín 649 490

Občanské sdružení Náruč Budování kapacity a rozvoj finančního řízení Občanského sdružení Náruč 578 000

Fokus Tábor Fokus Tábor – Profesionální partner duševně nemocných 640 360

Celkem podpořeno 48 projektů částkou 26 203 333
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Priorita * Organizace Název projektu Příspěvek FM 
EHP/Norska

3 Suchopýr o.p.s. Zachování fondu jedle bělokoré a lípy malolisté v Jizerských horách pro 
budoucí generace 49 795 €

3 Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. Efektivní řízení organizace jako nástroj ke zvyšování kapacity neziskových 
organizací v oblasti životního prostředí 44 970 €

3 TYTO Ochrana a podpora sovy pálené na jižní Moravě se zapojením 
zemědělské veřejnosti 47 824 €

3 Jizersko-ještědský horský spolek Alternativa pro Frýdlantsko 38 061 €

3 Ekodomov Odpad z nebe nespad 35 935 €

3 Oživení, o.s. Dejme chodcům zelenou 49 153 €

3 Trast pro ekonomiku a společnost Legislativní podmínky pro malé producenty a zpracovatele (nejen) na 
venkově 18 938 €

3 Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, Forest, 
základní článek Hnutí Brontosaurus Všude dobře, doma nejlíp 39 048 €

3 Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání Zapojení veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina 48 950 €

3 Hnutí Duha – Přátelé Země České republiky Veřejná kampaň za podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie 36 562 €

3 Hnutí Duha – Přátelé Země České republiky Česko hledá české biopotraviny 50 000 €

3 Společnost přátel přírody Obnova přirozených lesů na Ještědském hřebenu – pro přírodu, pro lidi 50 000 €

3 Hnutí Brontosaurus Jeseníky Správcové Kořenů Jesenicka, aneb o Rychlebech a Jeseníkách 
společně 46 806 €

3 Junák – svaz skautů a skautek, ČRTiskové a distribuční 
centrum Nejsme sami – já a životní prostředí 27 630 €

3 Arnika – program Toxické látky a odpady Budoucnost bez jedů 50 000 €

3 Arnika – program Toxické látky a odpady Ekologicky šetrné veřejné instituce a služby v Ústeckém a Jihočeském 
kraji 49 700 €

3 Bioinstitut, o.p.s. Ekozemědělci přírodě – s Bio kvete rozmanitost 45 000 €

3 Ekologický právní servis Právo na kvalitní životní prostředí a ne/udržitelná doprava: nové 
partnerství 49 301 €

3 Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Uspořádání výstavy o konceptu ekologické stopy ve školách Ústeckého 
kraje 28 222 €

3 Centrum pro komunitní práci západní Čechy Vytvoření integrovaného systému ochrany životního prostředí v Ekoregionu 
Úhlava na základě principů místního partnerství 15 412 €

3 Asociace ekologických organizací Zelený kruh Legislativní a informační centrum ekologických NNO 44 035 €

3 Sdružení Tereza Ve třídě je užovka (udržitelný život v praxi) 24 486 €

3 Regionální environmentální centrum Česká republika, o.s.
Podpora místních komunit v Beskydech, na Jablunkovsku 
a v Moravském Kravařsku prostřednictvím zavedení a stabilizace systému 
značení místních výrobků

49 984 €

Celkem podpořeno 79 projektů částkou 3 091 386 €

vysvětlivka 
– priorita  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

Priorita * Organizace Název projektu Příspěvek FM 
EHP/Norska

2 PROSAZ – Sdružení pro sociální rehabilitaci občanů se 
zdravotním postižením Telefonická krizová pomoc pro zdravotně postižené děti a mládež 42 340 €

2 Středisko rané péče SPRP Brno Raná péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením 20 544 €

2 Dům tří přání, o.s. – Azylový dům Přemysla Pittra pro děti Vytvoření týmu terénních pracovníků pro klienty Azylového domu 
Přemysla Pittra pro děti 50 000 €

2 Občanské sdružení KOTEC Včas z Kotce 28 572 €

2 Občanské sdružení Heřmánek Rozšíření služeb Domu na půli cesty Heřmánek o poskytování služeb 
mladistvým od 16 do 18 let 18 690 €

2 AVE, o.s. STŘEP – nízkoprahové středisko pro děti a mládež – rozšíření služeb 42 614 €

2 STŘED, klub mládeže Hájek Program pro mládež v Moravských Budějovicích 50 000 €

2 Charitní sdružení Děčín Asistenční služba pro rodiny s dětmi 43 065 €

2 Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Komplexní péče o oběti domácího násilí 35 118 €

2 Občanské sdružení Rozum a Cit Program doprovázení pěstounských rodin – zavádění nového typu služby 
pro náhradní rodinnou péči 49 700 €

2 ICOS Český Krumlov
Právo na každý den – realizace probačního programu pro okresy České 
Budějovice a Český Krumlov, Strakonice, Prachatice, Jindřichův Hradec, 
Pelhřimov

21 359 €

2 Šance pro Tebe Šance pro Ně… 50 000 €

2 Fond ohrožených dětí Přípravná fáze Pilotního projektu „Experimentální ověření možností snížit 
počet dětí v ústavních zařízeních“ 20 531 €

2 Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, 
Kaňka o.s. Zlepšení péče o děti s postižením v Centru Kaňka 50 000 €

2 Český helsinský výbor Děti odsouzených rodičů – posílení práv a postavení 49 772 €

2 Organizace pro pomoc uprchlíkům Příprava nezletilých cizinců bez doprovodu na samostatný život 37 530 €

2 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí  
v ČR – klub klubíčko Beroun Prevence Syndromu vyhoření u pečujících osob 49 900 €

2 Oblastní charita Kutná Hora Středisko Rané péče Kutná Hora 34 465 €

3 Calla – Sdružení pro záchranu prostředí Jihočeské přírodní zdroje pro budoucnost 48 200 €

3 Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře Botanická zahrada – místo pro setkání, místo pro vzdělání, místo na 
odpočinek 25 200 €

3 NESEHNUTí Brno Zaostřeno na hypermarkety – účast veřejnosti v rozhodovacích 
procesech o vlivu na životní prostředí 20 214 €

3 NESEHNUTí Brno Centrum pro podporu ochrany životního prostředí 16 712 €

3 Hnutí BRONTOSAURUS Centrum pro dobrovolnictví k ochraně přírody a životního prostředí 26 865 €

3 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Sever, 
Brontosaurus Krkonoše Nejvíce je morální energie solární 33 589 €

3 Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 Škola hrou pod Pálavou 16 507 €

3 ZO ČSOP Veronica Modelové projekty trvale udržitelného regionálního rozvoje – analýzy 
přínosů, zdroj vzdělávání a inspirace 50 000 €

3 ZO ČSOP Veronica Příroda a krajina Brna 36 641 €

3 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim Ochrana středočeské přírody prostřednictvím místní veřejnosti 34 524 €
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Název projektu Přidělená částka v Kč Místo realizace projektu

Slunce, pádlo a vozejk 30 000  Praha; řeky v ČR

Hurá do přírody, za sportem i kulturou 34 000  Praha; rekreační oblasti v ČR

Stop Zevling 32 000  Praha

Harmonikářská výměna zkušeností 31 500  Praha

Vietnamské kulturní dny 20 000  Praha

Spolupráce, svépomoc a zábava 16 200  Praha

Mládí v pohybu aneb Ruku v ruce s přírodou 23 900  Šitbořice

Vidět s hudbou 24 000  Brno

Kalliopé 40 000  Brno a Jihomoravský kraj

Jak zapojit a motivovat spoluobčany k třídění odpadu? 20 000  Šitbořice

Bubnování a malování pro neslyšící 35 000  Ivančice

Český sen: Vliv marketingu na gymnazisty 22 000  Brno

Dětem vstříc 30 000  Brno

Klokaní výtvarná dílna 20 000  Brno

Tvořivá dílna Na koni 39 100  Brno a Jihomoravský kraj

Jekh, duj, tri, štar! 23 000  Brno

Ať zmizí šeď - hned teď! 30 000  Otnice

Adventure 2007 26 000  Brno a okolí

Svět z koňského hřbetu 15 000  Brno a okolí

GaTe 17 000  Brno

Klub instruktorů Mikulov 24 500  Mikulov

Léto na plno 28 400  Brno a okolí

Jsme na jedné lodi 25 000  Ostrava

Nebojte se bát, zkuste radši psát 10 000  Havířov

Děti dětem 42 918  Milovice nad Opavou

Zdraví nejen pro děti 25 800  Orlová

Aktivní léto aneb „Kdo si hraje, nezlobí“ 36 081  Hradec nad Moravicí

Mládežnický camp 2007 25 000  Ostrava

Dyk more, jedeme na výlet 30 000  Moravskoslezský kraj

Vím, jak na to? 9 000  Krnov

I hra je lék - veselejší nemocnice v Krnově 7 027  Krnov

Projekt malých řemesel - volnočasový program pro romskou mládež 12 055  Krnov

Tojstoráci 20 000  Lichnov

Šance pro naše děti 22 000  Bílovec

Sejdeme se naHoře 23 000  Krásná, Frýdek-Místek

Exit - dveře dokořán 7 000  Bílovec

Vinylová budoucnost neznámých autorů hudby 35 000  Hradec nad Moravicí, Opava

Špetka radosti 17 000  Ostrava, Fulnek, Hlučín

Žijeme a radujeme se spolu 25 000  Frýdek Místek

Název projektu Přidělená částka v Kč Místo realizace projektu

Pohled ze dvou stran 30 000  Karlov, Opava

Akce pro všechny Ryžovišťáky 15 000  Ryžoviště

S kolem kolem nás 30 000  Slatiňany

Obnova studánek v Přírodní rezervaci Maštale 50 000  Okres Chrudim

Keltské svátky 39 500  Nasavrky

Dobrovolnictví v LND Nemocnice Chrudim 40 000  Chrudim

Kámen pro všechny (Kamenosochařské symposium) 49 085  Přírodní areál Janderov, okres Chrudim

Za prastarými řemesly 30 000  Sebranice

Festival Hudba pomáhá -„Hudba pro Šimona“ 33 500  Choceň

Nekořský plachetní spolek 27 212  Nekoř

Klub Šumák 36 855  Pardubice

Natáčení amatérského filmu 43 500  Hlinsko

Stolní hry nové generace aneb pojďme si je zahrát 10 560  Slatiňany

Oživlé sídliště 30 000  Hlinsko

Adéla to s dětmi umí 32 500  Hodonín

Jací jsme byli 23 900  Krompach

Netradiční hudbou k radosti a relaxaci 32 000  Lichnov

Radujme se spolu 15 700  Uherské Hradiště

Děti a životní prostředí 12 000  Budišov nad Budišovkou

„Jak se žije v Otrokovicích 10 let po povodni“ 22 000  Otrokovice

Ať je u nás pěkně 23 500  Vizovice

„Nepořádní skřítkové“ 15 500  Žatec

Dětský les 26 000  Prostějov

Jak na kulturu a sport pro děti? My víme. 25 000  Kamýk

Beuronské památky celého světa, spojte se! 30 400  Teplice

Umíte si pomoci s první pomocí? 37 000  Ústí nad Labem

Světy vnitřní a vnější 23 500  Ústí nad Labem

Den hravého čtení 5 000  Most

Když si hrajeme nezlobíme 43 500  Krásná Lípa

Pohádkové balíčky radosti 14 100  Teplice

Barvy pro život 38 000  Hliňany, Ústecký kraj

Divadlo divadelníkům 20 000  Ústí nad Labem

Povrlská všehochuť 2007 40 000  Povrly

Kde je nejkrásněji 20 500  Úštěk

Hrajeme si podruhé 30 000  Rumburk

Celkem  podpořeno 74 projektů částkou  1 948 793  



58 | 59

S
E
Z
N

A
M

  
P
O

D
P
O

Ř
E
N

Ý
C

H
  
P
R

O
J
E
K

T
Ů

Název organizace Projekt Cílová skupina Nadační 
příspěvek v Kč

„I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením Osobní asistence pro volný čas ZP 40 000

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR* Domeček na kolečkách pro Violku ZP 35 000

Acorus Acorus pro děti TZ 220 000

Amalthea, o.s. DOMA JE NEJLéPE ŽMR 299 700

ANIMA - Občanské sdružení pro péči o rodiny závislých ZáVISLí NA ZAVISLýCH DZ 205 000
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední 
Čechy, o.s. Poskytování rané péče dětem s poruchami autistického spektra ZP 236 319

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední 
Čechy, o.s.* Oprava měkčené herny pro chlapce s autismem ZP 34 025

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub 
Auxilium Všechny krásy světa - multisenzorická stimulační místnost ZP 349 000

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub 
Auxilium* Asistence pro Kristýnku ZP 35 000

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
Klub Krteček v Písku Krteček jde na výlet ZP 200 000

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. 
- Klub Hornomlýnská Rozšíření respitní péče pro děti s těžkým postižením ZP 220 000

Aura Canis Canisterapie aneb pes lékařem dětské duše - pokračujeme ZP 295 000

Aura Canis* Speciální kočárek pro Míšu ZP 21 940

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. VýZVA - služba OASA ZP 300 000

Centrum pro rodinu Hodonín Jedeme s Vlaštovkou ZP 150 000

Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. Pastelkou do světa JP 260 000

Demosthenes, o.p.s. Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví ZP 243 033

Dětské centrum včasné pomoci Zvládnu to i já! ZP 119 400

Dětské krizové centrum, o.s. Komplexní péče o děti týrané, sexuál. zneužívané 
a zanedbávané TZ 315 000

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. Kroužky Dětského klíče ZP 100 000

DCH Brno, OCH Blansko - Centrum „PRO“ Dílna pro malé kutily VVP 50 000

Diakonie ČCE - středisko BETLéM Rehabilitace a rozvoj dětí v Narnii ZP 156 930

Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně Speciální zvedací transportní systém pro imobilní děti na 
Radosti ZP 88 906

Diakonie ČCE - středisko Rolnička SVOZ ROLNIČKY ZP 250 000

Diakonie ČCE - středisko v Plzni Pravidelnou odbornou rehabilitací ke zlepšení pohyblivosti dětí ZP 197 054
Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách, pracoviště 
rané péče* Nebojsa potřebuje mluvit ZP 34 625

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč Zámek dětem DZ 300 000

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč* Stimulátor a biofeedback ZP 10 689
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava, Centrum 
prevence - klub Vrakbar Mobilní stanoviště pro terénního pracovníka - „Maringotka“ VVP 57 500

Dítě a kůň - sdružení pro hipoterapii TERAPIE NA KONíCH VVP 144 664

Dobrovolnické centrum KOMPAS VVP 160 000

Dobrovolnické centrum Motýlek, o.s.     Dobrovolníci hospitalizovaným dětem ZP 214 950

EDUCO Zlín ŽIJEME S VáMI ZP 200 000

EDUCO Zlín* Pět barev pro Bertíka ZP 25 979

Elim, křesťanská organizace pro evangelizaci a diakonii Opava Rozvoj programu Pět P v Opavě VVP 250 000

Název organizace Projekt Cílová skupina Nadační 
příspěvek v Kč

Farní charita Lovosice AMICUS JP 250 000

Farní charita Rumburk „Žijeme spolu“ - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VVP 130 000

HoSt  Home-Start ČR HoSt - podpora rodin s malými dětmi v Liberci VVP 224 640
Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci 
u Příbrami, o.p.s. Připrav mě na život, ale doopravdy ŽMR 210 600

Charita Kojetín Azylový dům pro matky s dětmi v Kojetíně TZ 100 000

Charita Opava Ruce, nohy, také trup, procvičíme na to šup ZP 165 000

JAHODA S námi jsou děti silnější VVP 81 000

Jaspis Technické workshopy v NZDM Jaspis VVP 130 800

Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s. Možnost volby ZP 150 000

klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem Orofaciální regulační terapie pro děti s Downovým syndromem 
- 2008 ZP 106 000

KONíČEK Zooterapie dětem ZP 200 000
KONTAKT bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci 
a sport bez bariér Plavání bez bariér ZP 175 000

KONTAKT bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci 
a sport bez bariér* Nákup speciálně upravné tříkolky ZP 12 000

Labyrint Brno Dramatická výchova pro neslyšící děti ZP 19 000

Leccos o.s.          Akce a reakce JP 350 000

Letní dům Sociální rehabilitace pro děti a mladé lidi z dětských domovů ŽMR 240 340

LIGA o.s. Dětské hřiště JP 239 841

Mateřské a komunitní centrum KOCOUREK, o.s.     Kocourkova zahrada JP 238 975

Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež) Modrá linka - linka pomoci dětem TZ 262 302

Naděje Naděje pro děti 2008 VVP 147 960

o.s. Filadelfie Terénní práce s dětmi a mládeží VVP 142 500

o.s. Prev-Centrum Výjezdové programy Nízkoprahového klubu Suterén VVP 70 000

o.s. Povídej Linka důvěry - centrum krizové intervence pro děti a mládež TZ 50 000

Občanské sdružení Borůvka, Borovany Odlehčovací pobyty pro těžce tělesně postižené ZP 280 000

Občanské sdružení LOGO Dáte mi šanci? Na dobrém začátku vše záleží ZP 130 000

Občanské sdružení Plán B          Klub Labyrint          VVP 150 000

Občanské sdružení Porozumění Mateřské centrum pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi 
„Klubíčko“ ZP 150 430

Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu Volnočasové aktivity pro děti se zrakovým postižením ZP 67 500

Občanské sdružení Prostor Primární prevence na ZŠ na okresech Kolína Kutná Hora DZ 200 000

Občanské sdružení Přístav Volnočas ZP 200 000

Občanské sdružení Přístav* Cyklistou po celý rok ZP 27 980

Občanské sdružení Rozum a Cit Poradenské centrum pro pěstounské rodiny ŽMR 174 755

Občanské sdružení ŠVAGR To bude ale ŠVAGRjízda! ŽMR 300 000

Občanské sdružení Trojka Terapie plaváním a canisterapie - cesta k integraci ZP 99 000

OBLASTNí CHARITA HRADEC KRáLOVé Ergoterapie pro uživatele služeb Střediska rané péče Sluníčko         ZP 43 002

Oblastní charita Kroměříž Kdo si hraje, nezlobí! - Jak zvládnout přípravu do školy VVP 67 000

Oblastní charita Kutná Hora PŘíRODA ČLOVĚKU, ČLOVĚK PŘíRODĚ VVP 61 525

Oblastní charita Most Pastelková Sovička JP 141 600

Oblastní charita Přerov Máme kam jít VVP 53 154

Pomozte dětem!
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Organizace Sídlo Název klubu Nadační  
příspěvek v 

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia ve Slezské Ostravě Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava KPZ 140 800

Klub rodičů a přátel při Gymnáziu Brno Gymnázium Brno, Křenová 36 Smažítko 84 500

Studentský klub „Párátko“, o.s. Gymnázium Jana Opletala v Litovli Párátko 150 000

Klub přátel GFP v Neratovicích, o.s. Gymnázium Františka Palackého KOS 150 000

o.s. Křesťanské sdružení mladých lidí – YMCA DAP Evangelická akademie Náchod VOKO 148 000

o.s. Lumina Brunensis Integrae Speciální soukromé gymnázium Integra 
s.r.o.

P.S.I.K. 125 000

Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň Gymnázium Třeboň Hydrant 150 000

Klub-NET, o.s. celorepubliková působnost, sídlo v Brně 139 500

Celkem podpořeno 8 projektů částkou 937 500

Organizace Název mezinárodního projektu Název klubu Nadační 
příspěvek v 

Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. Fight of Nature CZ, CZ, PL DOGA 41 540
Sdružení pro SŠS Perspektiva a VOŠ, s.r.o. a Komunitní školu Hvězdy a hvězdičky CZ, PL Půdička 17 500
Klub přátel GFP v Neratovicích Polská města českýma očima, CZ, PL KOS 27 777
O.s. Lumina Brunensis Integrae, Brno Sport a kultura CZ, D PSIK 18 270
Křesťanské sdružení mladých lidí – YMCA DAP, Náchod Divoký východ, CZ, CZ, PL VOKO 11 754
O.s. Karel Ašler, Aš MAFia 2007, Kultura ohne Granic CZ, DE, PL POKLOP 14 320
Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia Cheb Fight of Nature, CZ, CZ PL Club Sušenky 33 830
Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň Divoký východ CZ, CZ, PL Hydrant 14 150
Studentský klub „Párátko“ o.s. Náš domov pod lupou CZ, PL Párátko 71 660
SRPDŠ při Gymnáziu v Chotěboři Život je fajn, CZ, PL, D Euroklub 88 500

Celkem podpořeno 11 projektů částkou 325 151

Organizace a projekty podpořené v mimořádném výběrovém řízení VPOHO-VPOHYBU

organizace místo realizace projekt výše nadačního příspěvku v Kč

oblastní charita Kroměříž KROMĚŘíŽ Rodinné středisko „SPOLU“  50 000 

Dubíčko, o.s. DUBí Otevřený dětský klub občanského sdružení Dubíčko  103 000 

Darmoděj, o.s. JESENíK ČTYŘLíSTEK – volnočasový klub  150 000 

YMCA Orlová ORLOVá Tvůrčí klub 2007  85 000 

Eurotopia Opava, o.p.s OPAVA MOZAIKA – nízkoprahový klub Modrá kočka  102 700 

Dokořán, o.s. NáCHOD Povídej, zajímáš mě (aktivity klubu Poklop)  62 500 

Celkem podpořeno 7 projektů částkou 553 200 

klub-net

VPOHO

Název organizace Projekt Cílová skupina Nadační 
příspěvek v Kč

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých Nevidomé děti mezi námi ZP 200 000

OO SPMP Jičín - APROPO APROPO, jsme tu s vámi ZP 350 000

OO SPMP Jičín - APROPO* Hanička na houpačce ZP 22 457

Open Family, o.p.s.* Postel pro Lenku ZP 35 000

Pavučina občanské sdružení Den pobočka Ostrava Pavučina VVP 165 600
Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží 
brněnské diecéze Kuře v Bronxu JP 222 000

Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Frýdek-Místek Osobní asistence u handicapovaných dětí ZP 100 000

PONTIS Šumperk o.p.s. Śedmikrásek v Domě pro matky s dětmi v tísni v Šumperku JP 72 500

PROSTOR PRO, o.s. STREET VVP 324 400

Ratolest Brno, občanské sdružení Nejsi na to sám! TZ 199 000

Rodinné Integrační Centrum          Podpora psychomotorického vývoje dětí se zdravotním 
postižením ZP 180 000

Sdružení Piafa ve Vyškově Sociálně rehabilitační aktivity pro děti VVP 325 000

Sdružení na pomoc dětem s handicapy Centrum denních služeb v KĆ Motýlek ZP 178 200

Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ o.s. Odlehčovací služby - doprava a hlídání dětí ZP 140 000

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím „Radovánek“- klub s programy pro děti z DD Radost ŽMR 122 652

SK Barkas o.s. Druhý Domov VVP 175 000

SOZE - Sdružení občanů zabývajících se emigranty Pomozme uprchlickým dětem JP 310 800

Spolek Josefa Šímy při Galerii Lužánky NEDOKONČENé PŘíBĚHY ZP 55 000

Spolkový dům Mariany Berlové, občanské sdružení          Pod jednou střechou          ZP 200 000

Středisko náhradní rodinné péče Naše romské dítě ŽMR 174 070

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA „Školka“ v holobytech JP 118 000

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. Autobusem do školy ZP 60 000

STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny Dítě mezi rodinou a institucemi ŽMR 228 649

Unie Kompas Hyperaktivní není neukázněný VVP 130 000
Úsměvy-občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým 
syndromem a jejich rodinám

Orofaciální regulační terapie (ORT) pro děti s Downovým 
syndromem ZP 54 000

Úsměvy-občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým 
syndromem a jejich rodinám* Osobní asistence ZP 27 000

VOLNO, o.s. pro pomoc rodinám dětí s postižením Asistenti pro VOLNO ZP 239 340

VOLNO, o.s. pro pomoc rodinám dětí s postižením* Ondrův asistent ZP 34 992
Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým 
syndromem* Počítač pro Jakuba ZP 31 159

Základní škola a Praktická škola SVíTáNí, o.p.s. Pojďte pejska pohladit a bude vám hnedka líp ZP 90 400

Celkem podpořeno 104 projektů částkou 16 226 837

Vysvětlivky: * projekty zaměřené na individuální podporu dítěte či dětí v jedné rodině
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 JP
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Avýčet položek podle ROZVAHA (Bilance)

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2007

(v tisících Kč)

AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet ř. 2+10+21+29 1 104 528 87 110

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 3 až 9 2 271 90

 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 0 0

 2. Software 4 0 0

 3. Ocenitelná práva 5 271 90

 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 0 0

 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 0 0

 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 0 0

 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 11 až 20 10 18 977 18 935

 1. Pozemky 11 7 812 7 812

 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12 30 30

 3. Stavby 13 8 811 8 811

 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 1 600 1 624

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15 0 0

 6. Základní stádo a tažná zvířata 16 0 0

 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 724 658

 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 0 0

 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet ř. 22 až 28 21 89 232 72 095

 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 22 0 0

 2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem 23 0 0

 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 77 861 57 279

 4. Půjčky organizačním složkám 25 0 0

 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 26 0 0

 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 11 371 14 816

 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 30 až 40 29 -3 952 -4 010

 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 30 0 0

výčet položek podle ROZVAHA (Bilance)

 2. Oprávky k softwaru 31 0 0

 3. Oprávky k ocenitelným právům 32 0 0

 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 -271 -90

 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34 0 0

 6. Oprávky ke stavbám 35 -1 536 -1 835

 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 36 -1 421 -1 427

 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37 0 0

 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38 0 0

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39 -724 -658

 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40 0 0

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

B. Krátkodobý majetek celkem Součet ř. 42+52+72+81 41 37 400 76 549

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 až 51 42 0 0

 1. Materiál na skladě 43 0 0

 2 Materiál na cestě 44 0 0

 3. Nedokončená výroba 45 0 0

 4. Polotovary vlastní výroby 46 0 0

 5. Výrobky 47 0 0

 6. Zvířata 48 0 0

 7. Zboží na skladě a v prodejnách 49 0 0

 8. Zboží na cestě 50 0 0

 9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51 0 0

II. Pohledávky celkem  Součet ř. 53 až 71 52 8 026 3 496

 1. Odběratelé 53 80 80

 2. Směnky k inkasu 54 0 0

 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55 0 0

 4. Poskytnuté provozní zálohy 56 93 125

 5. Ostatní pohledávky 57 144 0

 6. Pohledávky za zaměstnanci 58 0 0

 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 59 0 0

 8. Daň z příjmů 60 0 0

 9. Ostatní přímé daně 61 0 0

 10. Daň z přidané hodnoty 62 0 0

 11. Ostatní daně a poplatky 63 0 0

 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 64 7 709 3 191

 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků 65 0 0
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Avýčet položek podle ROZVAHA (Bilance)

 14. Pohledávky za účastníky sdružení 66 0 0

 15. Pohledávky z pevných terminovaných operací 67 0 0

 16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 68 0 0

 17. Jiné pohledávky 69 0 100

 18. Dohadné účty aktivní 70 0 0

 19. Opravná položka k pohledávkám 71 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 73 až 80 72 29 341 72 714

 1. Pokladna 73 48 28

 2. Ceniny 74 53 50

 3. Účty v bankách 75 29 235 59 620

 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76 0 0

 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 77 0 0

 6. Ostatní cenné papíry 78 0 0

 7. Pořízený krátkodobý finanční majetek 79 0 0

 8. Peníze na cestě 80 5 13 016

IV. Jiná aktiva celkem Součet ř. 82 až 84 81 33 339

 1. Náklady příštích období 82 33 43

 2. Příjmy příštích období 83 0 296

 3. Kursové rozdíly aktivní 84 0 0

AKTIVA CELKEM ř. 1+41 85 141 928 163 659

PASIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem  Součet ř. 87 + 91  86 139 584 162 080

I. Jmění celkem  Součet ř. 88 až 90 87 138 693 159 238

 1. Vlastní jmění 88 99 911 98 333

 2. Fondy 89 38 261 62 717

 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90 521 -1 812

II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 až 94 91 891 2 842

 1. Účet výsledku hospodaření 92 0 2 842

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 891 0

 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 0 0

B. Cizí zdroje celkem Součet ř. 96+98+106+130 95 2 344 1 579

I. Rezervy celkem ř. 97 96 0 0

 1. Rezervy 97 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem Součet ř. 99 až 105 98 0 0

 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99 0 0

 2. Emitované dluhopisy 100 0 0

 3. Závazky z pronájmu 101 0 0

 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102 0 0

 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103 0 0

výčet položek podle ROZVAHA (Bilance)

 6. Dohadné účty pasivní 104 0 0

 7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až 129 106 2 182 1 562

 1. Dodavatelé 107 564 382

 2. Směnky k úhradě 108 0 0

 3. Přijaté zálohy 109 0 0

 4. Ostatní závazky 110 0 0

 5. Zaměstnanci 111 0 6

 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 871 698

 7. Závazky k institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění 113 487 318

 8. Daň z příjmů 114 168 97

 9. Ostatní přímé daně 115 0 0

 10. Daň z přidané hodnoty 116 0 0

 11. Ostatní daně a poplatky 117 0 0

 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 0 0

 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 119 0 0

 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 120 0 0

 15. Závazky k účastníkům sdružení 121 0 0

 16. Závazky z pevných termínových operací 122 0 0

 17. Jiné závazky 123 0 0

 18. Krátkodobé bankovní úvěry 124 0 0

 19. Eskontní úvěry 125 0 0

 20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126 0 0

 21. Vlastní dluhopisy 127 0 0

 22. Dohadné účty pasivní 128 92 61

 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 0 0

IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až 133 130 162 17

 1. Výdaje příštích období 131 162 17

 2. Výnosy příštích období 132 0 0

 3. Kursové rozdíly pasivní 133 0 0

PASIVA CELKEM ř. 86 + 95 134 141 928 163 659
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AVýčet položek podle Výkaz zisku a ztráty

vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ke dni 31.12. 2007
(v tisících Kč)

Číslo řádku Stav k rozvahovému dni

A. Náklady 1 Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 2 1 043 1 043
   1. Spotřeba materiálu 3 862 862
   2. Spotřeba energie 4 181 181
   3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5 0 0
   4. Prodané zboží 6 0 0

II. Služby celkem 7 6 851 6 851
   5. Opravy a udržování 8 163 163
   6. Cestovné 9 165 165
   7. Náklady na reprezentaci 10 32 32
   8. Ostatní služby 11 6 491 6 491

III. Osobní náklady celkem 12 16 538 16 538
   9. Mzdové náklady 13 12 245 12 245
 10. Zákonné sociální pojištění 14 3 956 3 956
 11. Ostatní sociální pojištění 15 0 0
 12. Zákonné sociální náklady 16 337 337
 13. Ostatní sociální náklady 17 0 0

IV. Daně a poplatky celkem 18 3 3
  14. Daň silniční 19 0 0
  15. Daň z nemovitostí 20 0 0
  16. Ostatní daně a poplatky 21 3 3

V. Ostatní náklady celkem 22 389 389
 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23 0 0
 18. Ostatní pokuty a penále 24 0 0
 19. Odpis nedobytné pohledávky 25 1 1
 20. Úroky 26 0 0
 21. Kursové ztráty 27 165 165
 22. Dary 28 1 1
 23. Manka a škody 29 0 0
 24. Jiné ostatní náklady 30 222 222

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 98 286 98 286
 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 483 483
 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 33 0 0
 27. Prodané cenné papíry a podíly 34 97 803 97 803
 28. Prodaný materiál 35 0 0
 29. Tvorba rezerv 36 0 0
 30. Tvorba opravných položek 37 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 42 42
  31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 39 0 0
  32. Poskytnuté příspěvky 40 42 42

VIII. Daň z příjmů celkem 41 0 0

Výčet položek podle Výkaz zisku a ztráty
 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42 0

Náklady celkem 43 123 152 123 152
Číslo řádku Stav k rozvahovému dni

B. Výnosy 44 Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 389 389
   1. Tržby za vlastní výrobky 46 0 0
   2. Tržby z prodeje služeb 47 389 389
   3. Tržby za prodané zboží 48 0 0

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49 0 0
   4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50 0 0
   5. Změna stavu zásob polotovarů 51 0 0
   6. Změna stavu zásob výrobků 52 0 0
   7. Změna stavu zvířat 53 0 0

III. Aktivace celkem 54 0 0
   8. Aktivace materiálu a zboží 55 0 0
   9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 56 0 0
 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného  majetku 57 0 0
 11. Aktivace dlouhodobého hmotného  majetku 58 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 59 24 365 24 365
 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60 0 0
 13. Ostatní pokuty a penále 61 0 0
 14. Platby za odepsané pohledávky 62 0 0
 15. Úroky 63 1 985 1 985
 16. Kursové zisky 64 136 136
 17. Zúčtování fondů 65 21 448 21 448
 18. Jiné ostatní výnosy 66 796 796

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 67 100 098 100 098
 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 68 0 0
 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69 98 287 98 287
 21. Tržby z prodeje materiálu 70 0 0
 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71 0 0
 23. Zúčtování rezerv 72 0 0
 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73 1 811 1 811
 25. Zúčtování  opravných položek 74 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 1 142 1 142
 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76 0 0
 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 1 142 1 142
 28. Přijaté členské příspěvky 78 0 0

VII. Provozní dotace celkem 79 0 0
 29. Provozní dotace 80 0 0

  Výnosy celkem 81 125 994 125 994
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 2 842 2 842

 34. Daň z příjmů 83 0 0
D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 2 842 2 842
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APříloha účetní závěrky za období 1. 1. – 31. 12. 2007

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. 2007 - 31.12. 2007

Rozvahový den: 12/31/2007

Datum sestavení závěrky: 4/28/2008

1. Všeobecné údaje o účetní jednotce 
k 31. 12. 2007

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

Příloha účetní závěrky za období 1. 1. – 31. 12. 2007

místopředseda správní rady: Martin Fuk, 

Ořech, Luční 215, okres Praha-západ

člen správní rady: Renata Elhenická,

Praha 2, Americká 33

člen správní rady: Ladislav Čerych,

Praha 6, Mládeže 1375/7

člen správní rady: Věra Haberlová

Praha 3, Habrová 2639, 130 00

člen správní rady: Jan Jirák,

Praha 4, Podolské nábřeží 32

člen správní rady: Anna Šabatová, 

Praha 2, Londýnská 7

člen správní rady: Petr Vrzáček

Praha 10, Oblouková 684, PSČ 100 00

(k zápisu do nadačního rejstříku došlo až 8. 2. 2008)

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Jiří Kepka

Dýšina, Třešňová 174

člen dozorčí rady: František Hauser, 

Praha 4, Hviezdoslavova 15

člen dozorčí rady: Pavel Švácha

Černošice, V Rokli 1707

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, 
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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: 84 395 001 Kč (zapsáno do nadačního rejstříku 5. 1. 2007)

Skladba nadačního jmění:
a) 69 831 000 Kč (šedesát devět milionů osmset třicet jeden tisíc korun), složených na účtu u České spořitelny 
a.s. číslo 2609952/0800 spravovaných na základě Smlouvy o poskytnutí služeb vypořádání a správy cenných 
papírů a Smlouvy o obhospodařování cenných papírů

b) 11 495 000 Kč (jedenáct milionů čtyřista devadesátpět tisíc korun), složených na účtu u České spořitelny a.s. 
číslo 2609952/0800 spravovaných na základě Smlouvy o poskytnutí služeb vypořádání a správy cenných papírů 
a Smlouvy o obhospodařování cenných papírů

c) 550 001 Kč (pětset padesát tisíc jedna koruna), složených na účtu u Československé obchodní banky, a.s. 
číslo 575953603/0300. 

d) 2 519 000 Kč (dva miliony pětset devatenáct tisíc korun), složených na účtu u České spořitelny a.s. číslo 
2609952/0800 spravovaných na základě Smlouvy o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů s nimi 
a Smlouvy o obhospodařování cenných papírů.

(Zapsáno 8. 2. 2008, do 12. 7. 2007 bylo nadační jmění v téže výši uloženo na účtech Československé obchodní 
banky a.s.)

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, pouze u programu Blokový grant byl vzhledem k jeho 
podmínkám použit pevný kurz po celé období,

- aktiva a pasiva v cizí měně byla k rozvahovému dni přepočtena 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 ukončila spolupráci s ČSOB a.s. na správě portfolia NIF,  prodej všech cenných papírů z tohoto 
portfolia tak vstoupil do výsledku hospodaření,

- správu prostředků NIF převzala od 12.7.2007 Česká spořitelna a.s. a vytvořila nové portfolio,

Příloha účetní závěrky za období 1. 1. – 31. 12. 2007

- účetní jednotka dále vlastní dluhové a majetkové cenné papíry spravované ING Bank N.V.,

- majetkové cenné papíry v každém portfoliu byly k rozvahovému dni oceněny reálnou hodnotou,

- z položky rozvahy B.III.8 Peníze na cestě částka 13 000 Kč představuje úložku v rámci portfolia spravovaného 
Českou spořitelnou a.s., která byla dne 7. 1. 2008 s úrokem vrácena, 

- účetní jednotka nemá splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, nemá splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ani evidované nedoplatky u správce daně,

- finanční ani jiné závazky, které by nebyly obsaženy v rozvaze, se nevyskytují

- průměrný evidenční počet zaměstnanců v účetním období byl 36,351,

- členové správní rady v roce 2007 neobdrželi žádné odměny, 

- s 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 2006 (zisk 819.516,33 Kč) byl rozhodnutím správní rady nadace zúčtován na 
příslušné provozní a programové fondy.

- výsledek hospodaření za rok 2007 je 2 842 336 41 Kč, 

- tento výsledek hospodaření je tvořen z převážné části výnosy, které nejsou předmětem daně z příjmů, nebo jsou 
od této daně osvobozeny. Jeho část ve výši 147.630Kč by byla předměterm daně z příjmů právnických osob, ale 
vzhledem k uplatnění odčitatelné položky podle §20 odst.7 zákona o daních z příjmů činí výsledná daň z příjmů 
právnických osob 0,-Kč.

5. Vklad do nadačního jmění z nadačního 
investičního fondu

K 19. 10. 2006 byla nadaci na základě dodatku č.7 ke Smlouvě s Fondem národního majetku převedena částka 
2 519 000 Kč. Návrh na zapsání této částky do Nadačního rejstříku nabyl právní moci k 4.1.2007, tj. o tuto 
částku bylo navýšeno zapsané nadační jmění až v r. 2007. Výše zapsaného nadační jmění k 31. 12. 2007 byla  
84 395 001Kč .

V roce 2007 bylo nakládáno s výnosy z nad.jmění z roku 2006 v celkové výši 1 809 089,15 Kč. Povinnost 
přerozdělit částku plynoucí z propočtu dle Smlouvy s FNM (zohledňující PRIBID) ve výši 1 045 039,10 Kč byla 
splněna prostřednictvím programu Pomozte dětem!, tj. vlastním programem nadace. Tato částka společně se 
zbývajícími prostředky z výnosu NIF ve výši 764 050,55 Kč  byla z části použita na náklady správy nadace 
vykázané v r. 2007 (vlastní program „Sekce rozvoje“) a dále bude využita v souladu se statutem nadace v letech 
následujících. 

Za období roku 2007 NROS zaznamenala výsledek hospodaření s prostředky z Nadačního investičního fondu 
ve výši 2 675 361,32 Kč. Jedná se o výsledek z prodeje portfolia u ČSOB a.s., výnos úroků z prostředků 
na bankovních účtech portfolia ČS a.s. a ze zaúčtovaného výnosu z dluhových cenných papírů portfolia u ČS 
a.s. Přecenění majetkových cenných papírů tohoto portfolia k 31.12. 2007 nemá vliv na výsledek hospodaření, 
představuje však k 31.12. 2007 snížení jejich hodnoty o 1 969 789,81 Kč.

6. Veřejné sbírky pořádané nadací dle zákona č. 
117/2001 Sb.

Sbírkový projekt Pomozte dětem!
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nadační příspěvky/granty
TF 2004 16 137
TF 2005 14 276
Blokový grant 67 998
GG JPD3 9 528
GG OPRLZ 38 485
Pomozte dětem 14 501
Make a Connection 3 668
Klub-net 1 582
Vpoho 4 398
NIF - Lidská práva 93
Grant Centru Česká Skalice 81
vratky celkem – 3 097
vyplacené nadační příspěvky 167 649
správní náklady nadace 25 349
pravidlo hospodárnosti 15,12 %

Příloha účetní závěrky za období 1. 1. – 31. 12. 2007

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 pokračoval 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. V období od 16. 5. 2006 
do 15. 4. 2007, t.j.za třetí rok sbírky dle osvědčení MHMP bylo vybráno 14 712 878,54-Kč. 

V poradí třetí osvědčení od Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 19. 3. 2007 pod číslem  
č.:S-MHMP/114516/2007, získal projekt Pomozte dětem! na konání veřejné sbírky v období od 16. 4. 2007  
do 14.3.2010. První ročník sbírky podle třetího osvědčení MHMP trvá do 15. 5. 2008.

Nadace rozvoje občanské společnosti má zaregistrovanou 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 po dobu 10 let 
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.

Zpracoval: RNDr. Václav Šrámek

Ing. Jana Mikešová

Schválil: PhDr. Hana Šilhánová, ředitelka NROS

TF 2004 9 % 16 137
TF 2005 8 % 14 276
BLOKOVý GRANT 40 % 67 998
GG JPD3 6 % 9 528
GG OPRLZ 23 % 38 485 
POMOZTE DĚTEM 8 % 14 501
MAKE CONNECTION 2 % 3 668
KLUB - NET 1 % 1 582
VPOHO 3 % 4 398

VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY JEDNOTLIVÝMI PROGRAMY V ROCE 2007 (V % A TISÍCÍCH)

VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY A PROVOZNÍ NÁKLADY (v tisících Kč)
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Správní rada Dozorčí rada

PAO / Ředitelka 

Interní audit Personalistika  
a právní záležitosti 

Programová sekce Finanční  
a provozní sekce

Projektová sekce Sekce rozvoje, 
marketingu a PR

Blokový 
Grant

Globální 
Granty

klub-net Make 
a connection 

– Připoj se

Pomozte 
dětem!

YESN

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Vila Čerych /  
Fond Čerych

Stav v květnu 2008

LIDÉ V NADACI

Transition 
Facility



80 | 81

L
ID

É
 V

 N
A

D
A

C
ISPRÁVNÍ RADA NROS

Helena Dluhošová
Byla členkou SR v letech 1998 – 2007, v letech 2001 – 2007 byla místopředsedkyní SR
Absolvovala obor etnografie a historie na FF UK. Pracovala v Národním muzeu, v letech 1991–1992 také v Ústavu etnografie 
a folkloristiky AV ČR. V 90. letech byla zaměstnána na Úřadu vlády v Radě vlády pro národnostní menšiny, od roku 1993 v Kanceláři 
prezidenta republiky na pozici specialisty pro lidská práva a národnostní menšiny; zabývala se zde i problematikou imigrantů, krajanů 
a spoluprací s NNO, vedla projekt Fenomén holocaust a reprezentovala tento projekt v International Task Force on Holocaust. Nyní 
se profesionálně věnuje integraci cizinců v rámci odboru migrace a integrace cizinců MPSV. Dlouhodobě také spolupracuje s různým 
neziskovými organizacemi.

Robert Tamchyna
Byl členem SR v letech 1998 – 2007
Vystudoval Fakultu sociálních věd UK, je novinářem. V rozhlase pracuje od roku 1989 a uplynulých šestnáct let věnoval převážně 
tématům domácí politiky (několik let připravoval Hovory z Lán s prezidentem Václavem Havlem), kultury a sociální sféry. Za reportážní 
pořady a rozhlasové komentáře získal několik ocenění, např.: Cenu Ferdinanda Peroutky, novinářskou Cenu křepelek, Rozhlasovou 
cenu Prix Bohemia nebo ocenění Report – kategorie publicistika (v letech 2000–2002). V současné době pracuje v programu digitální 
stanice ČRo Leonardo a v ČRo 2 Praha a příležitostně působí jako pedagog v oblasti masové a sociální komunikace.

Eva Vavroušková
Byla členkou SR v letech 1998 – 2007
Studovala na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Praze. Po krátké praxi v Závodech průmyslové automatizace pracovala 
nejprve v Tesle Holešovice, od roku 1978 do roku 1992 pak v Pivovarech a sladovnách jako projektantka systémů řízení v oddělení 
výpočetní techniky. Od roku 1990 se věnuje práci v neziskovém sektoru. V roce 1992 spoluzakládala Společnost pro trvale udržitelný 
život (STUŽ), kde dodnes působí jako tajemnice. Je předsedkyní výběrové komise Ekofilmu.

Pavel Rozsypal
Je členem SR od ledna 2002, v letech 2002 – 2004 působil jako místopředseda SR, v prosinci 2004 byl zvolen předsedou SR
Vystudoval řízení a ekonomii energetiky na FEL ČVUT v Praze a v roce 1998 absolvoval studium MBA Sheffield Business School. 
Po krátké praxi v ČSAV se po změnách v roce 1989 začal věnovat hospodářské praxi na Ministerstvu pro hospodářskou politiku 
ČR a později na Ministerstvu hospodářství, kde vedl Centrum pro zahraniční pomoc. V roce 1996 přešel do soukromé finanční 
společnosti EPIC, a.s., kde vede analytický tým a řídí projekty zaměřené na analýzu, vyhledávání strategických partnerů, fúze, akvizice 
a investiční poradenství.

Martin Fuk
Je členem SR od října 2002, v listopadu 2006 byl zvolen místopředsedou SR
V roce 1989 ukončil České vysoké učení technické v Praze v oboru ekonomika a řízení energetiky a elektrotechniky. Od roku 1989 
se pohybuje v oblasti médií a Public Relations (PR), nejprve jako novinář v denících Svobodné slovo a Večerník Praha, od roku 1993 
jako výkonný ředitel vydavatelství pražského deníku Dobrý večerník. Od srpna 1995 do roku 2001 působil v pražské pobočce britské 
agentury Hill and Knowlton, nejprve v pozici PR konzultanta, později jako ředitel pobočky. Nyní je jednatelem agentury Q and A, kde 
se kromě řízení společnosti věnuje PR pro průmyslové a finanční klienty.

Renata Elhenická
Je členkou SR od října 2002
V letech 1990 a 1991 navštěvovala kurzy Public Relations v Hamburku, poté pracovala v reklamní agentuře GHS PARTNER. Od roku 
1994 do roku 1997 byla zaměstnána v rádiu Frekvence 1, kde zajišťovala vnější komunikaci firmy. V letech 1997–1998 pracovala 
v Kanceláři prezidenta republiky v pozici osobní tajemnice manželky prezidenta republiky. Poté působila dva roky v České televizi 
jako tisková mluvčí, vedoucí Public Relations a mezinárodních vztahů. Od června 2000 pracuje jako nezávislá konzultantka v oblasti 
strategické komunikace, Public Relations a vztahů s médii.
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Je členem SR od ledna 2002
Z republiky odešel do Anglie, když mu bylo 22 let. Studia ekonomie a sociologie, která započal ve vlasti, dokončil ve Švýcarsku. 
Společně s Pavlem Tigridem stál u zrodu rádia Svobodná Evropa, kde pracoval v letech 1952–53 jako redaktor. O pár let později 
se začal zapojovat do vzdělávacích programů a u této oblasti už zůstal. Spolupracoval s UNESCO a OECD, spolu s Georgem 
Sorosem stál u zrodu Středoevropské univerzity. V roce 1994 se stal ředitelem Střediska vzdělávací politiky při pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy. Roku 1998 mu byla udělena medaile Jana Amose Komenského. Spolu se svým bratrem Jiřím daroval Nadaci 
rozvoje občanské společnosti rodinný dům Čerychů v České Skalici.

Anna Šabatová
Je členkou SR od prosince 2004
Vystudovala bohemistiku na Univerzitě Karlově (promoce 1996). Od září 1990 do konce roku 1991 působila jako poradkyně ministra 
práce a sociálních věcí pro styk s NNO. Od roku 1998 pracovala jako zástupkyně ředitele Městského centra sociálních služeb 
a prevence pražského magistrátu. Při příležitosti padesátého výročí Všeobecné deklarace lidských práv převzala Anna Šabatová 10. 
prosince 1998 Cenu Organizace spojených národů za ochranu lidských práv. V letech 2001 – 2006 byla zástupkyní veřejného 
ochránce práv. V současné době vyučuje na Katedře sociální práce FF UK. Je členkou Výboru pro prevenci mučení Rady Evropy.

Jan Jirák
Je členem SR od září 2006
V roce 1982 dokončil studium češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě UK. V letech 1984-1990 působil na katedře periodického 
tisku Fakulty žurnalistiky a v roce 1990 se podílel na budování Fakulty sociálních věd UK, kde do roku 1993 vedl katedru jazyků. Od 
roku 1993 je členem katedry mediálních studií a od roku 1997 také členem Centra pro mediální studia CEMES UK FSV. V letech 
1992-1997 byl proděkanem pro zahraniční styky FSV a od roku 2000 je proděkanem pro studijní záležitosti. V letech 1997-2000 byl 
předsedou Rady České televize. V pedagogické a výzkumné činnosti se věnuje masovým médiím a mediální výchově a je autorem 
koncepce mediální výchovy pro reformu základního vzdělávání v ČR. V roce 2002 se stal docentem oboru mediální studia. Je 
spoluautorem několika publikací o médiích a řady odborných překladů. Překládá také filmové scénáře a beletrii a pravidelně přispívá 
jako fejetonista do časopisu Nový prostor.

Věra Haberlová
Je členkou SR od listopadu 2007, v březnu 2008 byla zvolena místopředsedkyní SR
Vystudovala obor sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 1993 pracuje jako analytik společnosti STEM. V roce 
1994 spolupracovala s International Youth Foundation při mapování podmínek pro partnerství IYF v České republice. V letech 
1998 – 2001 působila v týmu poradců manželky prezidenta republiky. Byla členkou několika pracovních týmů zaměřených na koncepci 
rodinné politiky. Dlouhodobě se zabývá sociálně ekonomickým výzkumem a výzkumem problematiky nevládního sektoru. Trvalou oblastí 
jejího zájmu je sociální politika, rodina a děti.

Petr Vrzáček
Je členem SR od prosince 2007
V roce 1996 zakončil studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor matematika a občanská výchova. V roce 2006 zahájil 
doktorandské studium na Fakultě humanitních věd Univerzity Karlovy obor aplikovaná etika. V současné době pracuje na katedře 
Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se jako lektor, 
facilitátor a konzultant věnuje strategickému řízení, projektovému plánování a organizačnímu rozvoji neziskových organizací.

Yvona Kreuzmannová
Je členkou SR od března 2008
Studovala ekonomiku cestovního ruchu na VŠE, odkud přešla na taneční katedru HAMU studovat teorii, historii a dramaturgii. R. 
1990 získala roční stipendium v Paříži, kde se definitivně rozhodla pořádat mezinárodní festival TANEC PRAHA. Založila stejnojmenné 
občanské sdružení (v čele stála do sezóny 2006/07) a rozšířila jeho aktivity o Českou taneční platformu a nakonec první stálou scénu 
pro tanec, divadlo PONEC. Je aktivní v mezinárodních sítích a porotách, Rytířský řád Za zásluhy od prezidenta Francie patří k jejím 
nejvyšším oceněním. Vytrvale lobbuje za nezávislé umění a neziskový sektor, zakládala Iniciativu pro kulturu a je členkou Rady vlády 
pro NNO. Od 1.3.2007 pracuje jako externí poradkyně pro ministra kultury.

DOZORČÍ RADA NR

Zdeněk Vaněk
Byl členem DR v letech 1998 – 2007, v letech 2004 – 2007 byl předsedou DR
Aspiranturu absolvoval v oboru kybernetika na ČVUT Praha. V roce 1989 byl atestován ČSAV na vědeckého pracovníka stupně 
2a. V 90. letech byl zapsán do seznamu soudních znalců v oboru ekonomika a kybernetika a do seznamu konkurzních správců. 
Je certifikovaným účetním a auditorem v oblasti kvality a informačních systémů. Do roku 1988 se věnoval vědecké práci v oblasti 
počítačových sítí. V letech 1990–1993 pracoval v ČTK. Od roku 1993 pracuje v DCIT Praha, nejdříve jako senior konzultant, 
v současnosti jako ředitel divize jakosti. Má sluchově postiženého syna, proto se dlouhodobě věnuje neziskovému sektoru.

Olga Nováková
Byla členkou DR v letech 1998 – 2007
V letech 1977–1982 studovala na Vysoké škole ekonomické, fakulta výrobně ekonomická, obor ekonomika průmyslu. Od roku 1989 
pracuje na ministerstvu financí v odboru financování neziskové sféry. V letech 1994–2002 pracovala v rámci ministerstva financí jako 
metodik dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím, spolupracovala na přípravě právních předpisů za oblast neziskových 
organizací (obecně prospěšné společnosti) a na vytváření dotační politiky v oblasti národnostních menšin a lidských práv. Od roku 
2004 pracuje jako rozpočtář analytik za odvětví kultury.

František Hauser
Je členem DR od prosince 2004
Vystudoval řídicí techniku na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a na téže vysoké škole rovněž absolvoval postgraduální studium. 
Od roku 1994 do roku 2005 působil na Delegaci Evropské komise v České republice jako manažer projektů programu Phare (řízení 
projektů z oblasti trhu práce, sociální politiky, zdravotnictví, vzdělávání, telekomunikací, ochrany osobních údajů a ochrany spotřebitele). 
Řadu let měl na starosti také projekty zaměřené na rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru. Od roku 2005 se věnuje 
poradenské činnosti v oblasti strukturálních fondů.

Jiří Kepka
Je členem DR od dubna 2007, kdy byl rovněž zvolen předsedou DR
Vystudoval technickou kybernetiku na FEL VŠSE v Plzni, v roce 1991 získal v témže oboru titul kandidát technických věd v ČSAV. Po 
tříletém působení na Západočeské univerzitě pracoval jako ředitel marketingu ve společnostech a.s. Expandia (1994-1998) a Investiční 
kapitálové společnosti KB, a.s. (1998-2000). Poté působil jako předseda představenstva a ředitel ve společnostech Patria Finance, 
investiční společnost, a.s. (2000-2001) a v dceřiné společnosti Živnostenské banky ŽB-Asset Management, a.s. (2001-2004). Od 
roku 2004 pracuje jako nezávislý konzultant v oblasti řízení a restrukturalizace podniků.

Pavel Švácha
Je členem DR od dubna 2007
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 1988 až doposud vykonává profesi advokáta. Při své advokátní praxi vedle 
běžných právních oborů (občanské právo, obchodní právo, trestní právo) se zabýval problematikou neziskového sektoru, a to při 
zakládání nadací, občanských sdružení, či při vytváření jejich právních vazeb navenek. Od roku 2003 se podílel na tvorbě právních 
dokumentů v projektu NROS „Pomozte dětem“.
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Projektová sekce
Hana Frištenská 
Pomozte dětem!
Blanka Šrámková
Žaneta Kylarová
Andrea Matoušková
Táňa Smělíková
Petra Pašková

Make a Connection – 
Připoj se
Anna Kačabová
Michaela Neumannová
klub-net
Gabriela Jirků
YESN
Jana Trombiková
Vila Čerych
Štefan Ležovič

Stav v květnu 2008

Ředitelka
Hana Šilhánová
Personalistika a právní záležitosti
Hana Frištenská
Jana Trombiková
Finanční a provozní sekce
Alena Beránková
Emil Zálepa
Jana Mikešová
Gabriela Biskupová
Jana Vozábová
Kateřina Dvořáková
Rozvoj programů a PR
Alexandra McGehee
Programová sekce
Bojan Šuh
oddělení TF a BG
Jana Zahradníčková
Daniela Urbancová
Věra Krylová
Kateřina Kotasová
Štěpánka Gray Marková
Martina Brandejsová
oddělení GG
Marek Gajdoš
Karolína Ochranová
Tereza Filipová
Klára Slapničková
Kateřina Salonová
Vladimíra Lenertová
Lenka Klopcová
Jan Zeman

Pracovníci NROS
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K neziskovému sektoru jsem se dostal před deseti lety, když jsem poprvé zaslechl o chystaném projektu Pomozte dětem! a začal 
pomáhat s jeho propagací. Od té doby jsem se o nadacích, občanských sdruženích a ópéeskách mnohé naučil, mnohému jsem 
porozuměl, na leccos jsem si zvykl. Ale šíře aktivit NROS a objem poskytovaných grantů mě nikdy nepřestaly fascinovat.

 Martin Fuk, místopředseda správní rady NROS

Organizace, jako je Nadace rozvoje občanské společnosti, jsou pro mne znamením, že společnost, ve které žiju, má zdravé jádro. 
Jedním z neodbytných rizik, jež na moderního člověka doléhají, je nebezpečí osamělosti. To neznamená, že může zůstat fyzicky 
izolován od ostatních. Ne, riziko osamělosti tkví v tom, že člověk může velmi snadno zůstat opuštěn uprostřed ostatních lidí, že se 
může ve svém životě ztratit bez pomoci, bez pochopení, bez porozumění. Že bude vydán na pospas důsledkům neblahé náhody, 
která mu poznamenala osud, nepříznivé rodinné či sociální situace, vlastních chyb a vlastní hlouposti. Že se bude cítit ztracen 
v chaosu bezduché byrokracie či v chapadlech svévolné a cynické moci. Že rezignuje pod tíhnou nepřekonatelné nouze. Že zůstane 
sám tváří v tvář vlastnímu bohatství a úspěchu. Že se utopí v dostatku a zadusí v blahobytu. Osamělost je kletba moderní doby. 
Lidé žijící v moderních společnostech riziko opuštěnosti dobře znají a snaží se mu čelit. Snaží se o rozvíjení společnosti občanů 
založené na prosté myšlence, že nejlepší lék na osamělost jedince je jeho vědomí, že jeho hlas a názor má cenu a smysl. Proto 
vznikají takové organizace, jako je NROS. Pod vrstvou pozoruhodných aktivit – které pomáhají tu potřebným, tu bezradným, jindy zase 
dychtivým či obětavým – skrývá se jejich nejzákladnější poslání: pomáhají překonávat pocit osamělosti moderního člověka. V tom je 
jejich velký a nenahraditelný smysl. Pokud existují organizace jako NROS, je to signál, že naše společnost nerezignovala na to, že 
je skutečně společností, a ne jen souborem osamělých jedinců.

Jan Jirák, člen správní rady NROS

NROS znám dlouho, a nejen já. Za ta léta činnosti o ní veřejnost dobře ví a její činnost oceňuje. To je moc důležité, protože 
dobré jméno se nezískává samochválou, ale skutky. Nadace má také krásný název. Občanská společnost je jedním ze základních 
pilířů demokratického státu. Teprve aktivní člověk, který myslí na druhého a pomáhá mu tak, jak může, je svobodný v pravém slova 
smyslu. Nejde tedy pouze o charitu, ale o vědomí odpovědnosti za druhého člověka. V tomhle všem NROS jde příkladem, a proto 
je tak důležitá. Přeji všem jejím programům, aby se dále utěšeně rozvíjely, a všem jejím pracovníkům radost z práce, kterou dělají 
í z výsledků, které se díky nim dostavují.

Táňa Fischerová, herečka

Ze všech aktivit NROS znám nejdůvěrněji Kuře – tedy projekt Pomozte dětem!, na kterém se spolupodílí i Česká televize. A můžu 
s klidným svědomím říct, že to není samožerná sbírka, která vybrané peníze polyká na vlastní servis, pohodlí a provoz. Ta opravdovost, 
s níž se nadace do Kuřete pustila, mi imponuje a beru jako čest, že s ní můžu spolupracovat.

Marcela Augustová, televizní moderátorka

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
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Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně 
odpovědná Nadace rozvoje občanské společnosti a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie a České republiky.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVáN EVROPSKýM SOCIáLNíM FONDEM A STáTNíM ROZPOČTEM ČESKé REPUBLIKY

Nadace rozvoje občanské společnosti děkuje všem partnerům a dárcům, spojencům a všem,  
kdo se na činnosti nadace v roce 2007 podíleli.
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