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Dáváme lidi 
do pohybu. 

Vize NROS

Naší vizí je společnost odpovědných, aktivních jednotlivců, občanů, kteří sami nebo 

v dobrovolně vytvářených společenstvích jsou schopni vlastní iniciativou:

— ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty ve společnosti,

— upevňovat občanská práva a svobody,

— prosazovat toleranci, 

— projevovat solidaritu a podporu sobě navzájem i jiným.

Předpokládáme, že v příštích letech bude společnost čelit mnoha vzrůstajícím problémům,

jako jsou např. vztah většiny a menšin, zvyšující se počet cizinců, stárnutí populace, oslabo-

vání tradiční rodiny a prohlubování sociálních rozdílů. Ani v budoucnu nebude možné všech-

ny tyto problémy řešit na úrovni státu a z veřejných rozpočtů. Máme zato, že aktivní občané 

a jimi zakládaná společenství mají schopnost tyto problémy zmírňovat, nalézat nová řešení 

a aktivizovat k tomu soukromé zdroje.

Mise NROS
Považujeme existenci silné a nezávislé občanské společnosti za důležitou podmínku udržo-

vání demokratických hodnot nejen v ČR, ale i v celoevropském měřítku. Proto chápeme jako

své základní poslání podporu organizací občanské společnosti, protože přispívají k prosazo-

vání demokratických hodnot a společenské odpovědnosti a k upevňování občanských práv 

a svobod, tolerance, principu rovnosti a solidarity.

NROS patří v ČR k nadacím 
s nejvyšším nadačním jměním
(v roce 2004 jsme dosáhli
výše 81 876 001,- Kč).

NROS je jednou z největších
grantujících nadací ve střední
Evropě (v roce 2004 jsme
rozdělili 198 104 294,- Kč).

NROS je jedinou nadací v ČR,
spravující finanční prostředky
Phare (od roku 1993 průběžně
administrujeme část tohoto
programu).

NROS je iniciátorem a spolu-
pořadatelem nejznámější
veřejné sbírky („Pomozte
dětem!“ spolupořádáme s ČT
od roku 1998, v roce 2004
proběhl 6. ročník).

NROS je jedinou soukromo-
právní nadací, která získala
akreditaci pro správu
finančních zdrojů Evropského
společenství (v roce 2004 
jsme prošli akreditací 
Evropské komise).

NROS je jedinou nadací, 
která administruje finanční
prostředky Evropského
sociálního fondu (v roce 
2004 připravila realizaci 
tzv. globálních grantů 
ve dvou operačních
programech pro Evropský
sociální fond).
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Slovo předsedy správní rady NROS

Rok 2004 byl rokem vstupu České republiky do Evropské unie. Byl to významný rok i pro

NROS, která pomáhala s přípravou vstupu ČR do Evropské unie mimo jiné tím, že od roku

1993 spravuje programy Evropské komise.

Uzavřela se jedna kapitola existence svobodného českého státu, na jejímž konci v neziskových

organizacích občanské společnosti pracovaly tisíce zaměstnanců a dobrovolníků. Na rozvoji

občanské společnosti se v mnoha programech dnes podílejí dokonce miliony lidí. Od listopa-

du 1989 je za námi velký kus cesty ke společnosti odpovědných, aktivních a svobodných

občanů. 

Vstup České republiky do Evropské unie přinesl pro NROS řadu úspěchů a změn, z nichž pro

nás samozřejmě vyplývají i nové závazky. Dovolte mi připomenout alespoň ty nejdůležitější:

Podařilo se nám získat akreditaci pro Rozšířený decentralizovaný implementační systém –

EDIS a potvrdili jsme tak schopnost implementace finančních prostředků Evropské komise.

NROS je jedinou nadací v zemi, která tuto akreditaci získala.

NROS se také stala implementační agenturou části finančních prostředků Evropského sociální-

ho fondu, vyčleněných pro globální granty v rámci rozvoje lidských zdrojů. Je třeba zdůraznit,

že Česká republika prosadila tento nástroj, důležitý pro rozvoj neziskových organizací, jako

jediná z přistupujících zemí. I v tomto procesu sehrála NROS velmi důležitou roli. I když

evropským programům přikládáme velký význam, nepolevili jsme ani ve vlastní nadační 

činnosti. Naopak. Podařilo se nám získat další zdroje pro neziskový sektor ČR a přispět 

k jeho rozvoji. 

S uspokojením mohu konstatovat, že v roce 2004 NROS opět navýšila nadační jmění o další

příspěvek z finančních prostředků Nadačního investičního fondu. Výnos fondu byl tradičně

využit v nadačním programu rozvoje lidských práv. V roce 2004 jsme byli také spolupořadate-

li již 6. ročníku oblíbené sbírky „Pomozte dětem!“, která od svých začátků shromáždila a roz-

dělila potřebným dětem po celé zemi bezmála 60 milionů korun.

Velkou pozornost jsme věnovali našemu vzdělávacímu středisku ve Vile Čerych v České Skalici.

Osobní dar rodinné vily bratrů Ladislava a Jiřího Čerychových a přízeň dalších dárců umožni-

ly NROS nabízet atraktivní zázemí pro aktivity neziskových organizací z celé republiky na veli-

ce dobré úrovni.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, díky nimž NROS i v roce 2004 uspěla a splnila své cíle.

Jsou to především dárci, kteří nám svými dary a důvěrou pomohli naplňovat naši vizi svobod-

né občanské společnosti. Děkuji také týmu NROS, který velmi dobře pracuje na svých úko-

lech a aktivně se podílí na každodenní konkrétní podobě práce nadace. 

Do roku 2005 přeji NROS dobrý start v oblasti realizace nových evropských programů, další

rozvoj tradičních nadačních programů, nové nápady a všem zúčastněným radost z práce. 

Pavel Rozsypal

předseda správní rady NROS

„Vstup České republiky
do Evropské unie přinesl
pro NROS řadu změn
i úspěchů, z nichž ovšem
pro nás vyplývají i nové
závazky.“

Slovo předsedy správní rady
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Programy Phare /
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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, protože přispívají
k prosazování demokratických
hodnot a společenské
odpovědnosti a k upevňování
občanských práv a svobod,
tolerance, principu rovnosti 
a solidarity.

Programy Evropské unie v NROS

Programy Phare / Transition Facility

Vedle své nadační činnosti (vyvíjené v souladu se zákonem 227/1997 Sb.) působí NROS také

jako tzv. implementační agentura pro programy EU ve smyslu finančních memorand uzavře-

ných mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Již samotné založení NROS v roce 1993

za účelem správy části Národního programu Phare v České republice – Programu rozvoje

občanské společnosti, financovaného z prostředků EU, proběhlo na základě Finančního

memoranda CS 9207. Úkolem implementační agentury (IA) je zajiš�ovat kompletní implemen-

taci evropských programů – tj. vyhlašování, řízení veřejných zakázek a grantových schémat,

kontrahování, monitoring, průběžnou a závěrečnou kontrolu projektových zpráv, monitoring 

on-the-spot, schvalování a provádění jednotlivých plateb, reportování a vyhodnocování 

programu. Za veškeré aktivity implementační agentury a její řízení nese plnou zodpovědnost

Schvalující úředník programu (PAO), kterého jmenuje pro každý schválený program Národní

schvalující úředník (NAO). Funkci NAO zastává 1. náměstek ministra financí ČR, do funkce

PAO pro programy spravované NROS byla jmenována ředitelka nadace.

Po celý rok 2004 probíhala v NROS za součinnosti a podpory ze strany mezinárodní agentury

PricewaterhouseCoopers a zástupců Evropské komise příprava na nové podmínky realizace

programů Evropské unie, nástrojů předvstupní pomoci Phare, v období po vstupu České

republiky do Evropské unie. Úsilí NROS o získání akreditace EDIS (Rozšířený decentralizova-

ný implementační systém) bylo završeno jejím udělením na základě „Rozhodnutí Evropské

komise ze dne 8. 12. 2004, kterým se správou pomoci poskytované v rámci Phare pověřuje

několik implementačních agentur v České republice“. Od výše uvedeného data obnovila 

i NROS asistenci podpořeným projektům v programu Phare, která byla od 4. 8. 2004, tj. čtyři

měsíce, podstatně omezena. Tato podpora zahrnuje poskytování konzultací a informací, 

registraci změn, projednávání doplňků ke smlouvám, posuzování průběžných a závěrečných

zpráv, včetně zajištění převodu prostředků příjemcům.
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Programy vyhlášené v roce 2004

Phare 2002 (CZ 2002/000-282.02.02, Realokace)

Jedním z finančních zdrojů v oblasti zlepšení postoje společnosti k seniorům je v současné

době běžící program Phare 2002 Podpora aktivního života seniorů. V červenci 2003 bylo 

v rámci první výzvy podpořeno celkem 15 projektů v celkové výši 875 000 €. Počátkem roku

2004 přijala NROS nabídku Centra pro zahraniční pomoc k využití dosud nevyčerpaných pro-

středků z Národního programu Phare 2002 a za spoluúčasti Ministerstva financí ČR a Repre-

zentace Evropské komise došlo k navýšení celkového objemů prostředků. Na základě 

výsledků nově vyhlášeného grantového řízení bylo v červenci 2004 podpořeno dalších celkem 

50 projektů ve výši 3 457 123 €. V programu Phare 2002 Podpora ativního života seniorů 

bylo tedy celkem rozděleno 4 332 123 € na realizaci 65 projektů.

Cílem programu je zlepšit aktivní účast seniorů na životě společnosti v České republice. Děje 

se tak prostřednictvím posílení oblastí spadajících do priorit programu, které se zaměřují 

na zlepšení dostupnosti informací, vzdělávání, komunikačních dovedností a posílení sociálních

a zdravotních služeb poskytovaných seniorům.

Podpořené projekty, které jsou realizovány celkem v jedenácti krajích republiky, zahrnují široké

spektrum aktivit. První priorita programu je naplňována zejm. poskytováním informačních 

a poradenských služeb pro seniory a dále provozem internetových klubů a kaváren. Jejich pro-

střednictvím mají zájemci příležitost rozšířit své znalosti v oblasti informačních technologií,

seznámit se s možnostmi internetu a vyhledávání informací. Cílem projektů, zaměřených 

v rámci druhé priority na sociální intervenci a zkvalitnění asistenčních služeb, je zmapovat 

skutečné potřeby seniorů v jednotlivých regionech a zavést či rozvíjet služby, které nejsou

poskytovány v dostatečné míře. Do této oblasti spadá zejména krizová intervence, respitní

péče, komplexní hospicové služby a také další alternativní přístupy doplňující tradiční služby 

v této oblasti. Příkladem financovaných aktivit je dále utváření respektované a nepolitické rady

seniorů, jejímž posláním je mj. monitoring stavu lidských práv či forem diskriminace zástupců

pokročilejší věkové kategorie. Jejím působením má být aktivně iniciována podpora a připomín-

kování nově vytvářených zákonů v oblasti sociální péče. Mezi podpořenými činnostmi jsou

zastoupeny také osvětové mediální kampaně, které propagují model společnosti otevřené

všem generacím.

Priority programu

Priorita 1: Zlepšit přístup seniorů k informacím, vzdělávání a komunikaci a zlepšit postoj 

společnosti k seniorům.

1a) internet a senioři;

1b) společnost a senioři;

1c) evropské zasí�ování;

Priorita 2: Posílit sociální a zdravotní služby a lidskou důstojnost seniorů.

Úsilí NROS o získání
akreditace EDIS (Rozšířený
decentralizovaný
implementační systém) bylo
završeno jejím udělením na
základě „Rozhodnutí Evropské
komise ze dne 8. 12. 2004,
kterým se správou pomoci
poskytované v rámci Phare
pověřuje několik implemen-
tačních agentur v ČR“.
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Název Název Priorita Realokace Trvání Celkové Příspěvek Město NUTS 3

příjemce projektu projektu náklady EU

(měsíce) (Euro) (Euro)

Phare 2002 – Podpora aktivního života seniorů 
Seznam podpořených projektů

Programy Evropské unie v NROS

Armáda Spásy Luže a senioři 2005 2 R 12 51 240 38 400 Šumperk Olomoucký

– Centrum sociální 

péče Šumperk

Attavena Klikněte pravým, dědo! 1a R 12 113 098 99 800 Č. Budějovice Jihočeský

Betánie Služby pro smysluplný 2 R 12 59 786 30 000 Brno Jihomoravský

– křes�anská pomoc život seniorů

Centrum pro komunitní Aktivita 1b 15 36 720 33 000 Ostrava Moravskoslezský

práci Moravskoslezský kraj

Centrum pro rodinu Senior C@fé Club 1a R 12 88 178 79 300 Brno Jihomoravský

a sociální péči

Česká alzheimerovská Demence není 1b R 12 61 066 54 959 Praha 8 Hl. m. Praha

společnost důsledek stáří

Českomoravská provincie Péče o seniory 2 R 12 42 365 37 282 Sv. Kopeček Olomoucký

– Kongregace sester v důstojných podmínkách 

premonstrátek Nového domova

Český helsinský výbor Rada seniorů 1b 24 71 494 62 000 Praha 5 Hl. m. Praha

Český helsinský výbor Centrální webová 1a R 12 89 445 80 000 Praha Hl. m. Praha

stránka pro seniory

Český svaz vědecko- Přiblížení internetu 1a R 12 79 870 71 870 Praha Hl. m. Praha

-technických společností seniorům a seniorů

aktivní společnosti

Diakonie ČCE Důstojný život seniorů 2 R 14 97 333 62 780 Praha 2 Hl.m. Praha

– Středisko křes�anské na okraji Prahy 2

pomoci v Praze

Diakonie ČCE, Senior a já 1b R 12 110 892 98 700 Praha Hl. m. Praha

středisko křes�anské 

pomoci v Praze

Diakonie ČCE, Internet a senioři 1a R 12 52 287 46 287 Krabčice Ústecký

středisko v Krabčicích

Diakonie ČCE, Zpátky na cestě 1a 19 34 884 30 000 Myslibořice Vysočina

středisko v Myslibořicích

Diakonie ČCE, Internetová kavárna 1a R 12 54 231 48 808 Sobotín Olomoucký

středisko v Sobotíně pro seniory

Diakonie ČCE Rozšíření respitní péče 2 R 12 118 890 100 000 Sobotín Olomoucký

středisko v Sobotíně o seniory s demenci 

do venkovských oblasti

Diakonie ČCE Roznášková služba pro 2 R 12 113 181 100 000 Sobotín Olomoucký

středisko v Sobotíně seniory do venkovských 

oblasti v okolí Sobotína

Diakonie ČCE, Sociální služby seniorům 2 18 46 919 41 373 Dvůr Králové Královéhradecký

středisko ve Dvoře Královédvorska n. Labem

Králové nad Labem

Diakonie ČCE, Nabídka respitní péče 2 R 12 58 110 45 816 Valašské Zlínský

středisko ve V. Meziříčí Meziříčí

Diecézní charita Brno Individuální rehabilitace 2 R 12 91 881 82 693 Brno Jihomoravský

Oblastní charita Brno seniorů propuštěných 

z akutní nemocniční péče

a jejích reintegrace zpět

do přirozeného prostředí

Diecézní charita Brno Internetový klub pro 1a R 12 85 500 76 950 Znojmo Jihomoravský

Oblastní charita Znojmo seniory s výukou užívání 

nových technologií

Dobrovolnické centrum Obdivuhodní senioři 1 b R 12 46 156 41 540 Ústí n. Labem Ústecký

Domy s pečovatelskou Zavedení a provozování 2 R 12 110 938 99 844 Český Krumlov Jihočeský

službou o.p.s. 24hodinové telekontaktní 

péče o seniory
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Evropské poradenské Senioři sami sobě 1a R 12 111 840 99 000 Olomouc Olomoucký

a informační centrum

Olomouc

Farní charita Neratovice Posílit sociální a zdravotní 2 R 12 148 990 68 489 Neratovice Středočeský

služby a lidskou důstojnost 

Farní charita Pelhřimov Mohu zůstat doma, kde se 2 23 96 756 87 080 Pelhřimov Vysočina

cítím dobře

Farní charita Starý Knín Posílit sociální a zdravotní 2 R 12 127 930 79 300 Nový Knín Středočeský

služby a lidskou důstojnost 

seniorů

Farní charita Třeboň Astra – plnohodnotný 2 R 12 38 366 34 529 Třeboň Jihočeský

podzim života seniorů 

na venkově

Farní charita Senior servis – služby 2 24 100 270 69 800 Valašské Zlínský

Valašské Meziříčí až do domu Meziříčí

Hestia Zvyšování efektivity 2 R 12 55 300 48 300 Praha Hl. m. Praha

dobrovolnictví jako nástroj 

zlepšování kvality péče 

o důstojnost života seniorů

Hospicové hnutí Rozvoj komplexních 2 R 12 43 250 38 500 Nové Město Vysočina

Vysočina hospicových služeb na Moravě

na Novoměstsku

Hospicové občanské Domácí hospic 2 24 196 647 78 000 Praha 7 Hl. m. Praha

sdružení Cesta domů Cesta domů

Hospicové občanské Internetový portál 1a R 12 110 130 98 000 Praha Hl. m. Praha

sdružení Cesta domů a klub „Podvečer“

Charita Frýdek-Místek Rozšíření charitní 2 R 12 60 023 54 000 Frýdek-Místek Moravskoslezský

ošetřovatelské 

a pečovatelské služby 

Charita Opava Rozšíření charitních 2 18 55 869 44 567 Opava Moravskoslezský

služeb pro seniory 

na Opavsku pomocí sítě 

dobrovolníků

Charita Opava Hodina týdně pro druhé 2 R 12 71 446 64 300 Opava Moravskoslezský

– aneb senioři seniorům

Charita Ostrava Zřízení mobilní hospicové 2 24 55 755 34 744 Ostrava Moravskoslezský

jednotky

Charita Ostrava Inovace forem rezidentní 2 R 12 215 188 98,000 Ostrava Moravskoslezský

a respitní péče Vítkovice

Charita Ostrava Zřízení a zajištění provozu 2 R 12 232 777 98 000 Ostrava Moravskoslezský

domova pokojného stáří –Vítkovice

pro osoby se specifickými

potřebami v Charitním 

domě Salvátor Krnov

Charita Svaté rodiny Rozšíření a zkvalitnění 2 R 12 38 189 34 370 Nový Zlínský

Nový Hrozenkov komplexních služeb Hrozenkov

seniorům na Valašsku

Naděje 2000, sdružení Užíváme si stáří 2 R 12 94 564 80 776 Chomutov Ústecký

pro rozvoj stacionáře

Občanské sdružení Aktivitou proti závislému 1a R 12 101 940 91 746 Plzeň Plzeňský

TOTEM – regionální stáří

dobrovolnické centrum

Oblastní charita Červený Nepřetržité služby pro 2 24 81 083 72 900 Červený Královéhradecký

Kostelec – Hospic seniory v tísnivé sociální Kostelec

Anežky České a zdravotní situaci a jejich

rozšíření do venkovských

obcí v okolí Čer. Kostelce

Název Název Priorita Realokace Trvání Celkové Příspěvek Město NUTS 3

příjemce projektu projektu náklady EU

(měsíce) (Euro) (Euro)

Phare 2002 – Podpora aktivního života seniorů 

Seznam podpořených projektů

Programy Evropské unie v NROS
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Název Název Priorita Realokace Trvání Celkové Příspěvek Město NUTS 3

příjemce projektu projektu náklady EU

(měsíce) (Euro) (Euro)

Phare 2002 – Podpora aktivního života seniorů 

Seznam podpořených projektů

Oblastní charita Červený Modelový projekt rezidentní 2 R 12 114 968 100 000 Červený Královéhradecký

Kostelec – Hospic péče pro seniory a jejich Kostelec

Anežky České dospělé děti se zdravotním

postižením formou 

chráněného bydlení

Oblastní charita Červený Respitní péče o těžce 2 R 12 112 528 100 000 Červený Královéhradecký

Kostelec – Hospic nemocné seniory Kostelec

Anežky České a podpora domácího 

ošetřování prostřednictvím

vzdělávaní pečujících

blízkých osob

Oblastní charita Centrum pro seinory 1 b R 12 93 800 70 000 Český Těšín Moravskoslezský

Český Těšín Český Těšín – Svibice

Oblastní charita Rozšíření domácí pečo- 2 R 12 57 951 52 155 Hradec Králové Královéhradecký

Hradec Králové vatelské služby do obcí 

v okolí Hradce Králové 

Oblastní charita Kontakt – osobní 2 23 105 193 46 000 Strakonice Jihočeský

Strakonice asistence, sociální

intervence, poradenství

Oblastní charita Sušice Senior Akcent 2 R 12 91 100 66 733 Sušice Jihočeský

Remedium Praha Počítačový a internetový 1a R 12 101 583 91 425 Praha Hl. m. Praha

klub pro seniory

REVA Zlepšení dostupnosti 2 R 12 48 784 43 800 Liberec Liberecký

sociální péče seniorům 

z venkovských oblastí 

okresů Liberec, Jablonec

n. Nisou a Česká Lípa

Sdružení Filia Senior Cafe Filia – Inter- 1a R 12 70 000 63 000 Brno Jihomoravský

netová kavárna pro seniory

Sdružení Tereza Internet spojuje generace 1a R 12 88 700 79 800 Praha Hl. m. Praha

Slezská diakonie Systém služeb tísňové 2 24 274 240 97 000 Český Těšín Moravskoslezský

péče pro seniory a zdra-

votně postižené občany

Slezská diakonie Komplex terénních služeb 2 R 12 121 448 99 000 Český Těšín Moravskoslezský

pro seniory na Jablunko-

vsku a Třinecku

Slezská diakonie Internetová kavárna a 1a R 12 43 408 38 730 Český Těšín Moravskoslezský

seniorklub na Ostravsku

Společnost senior, Internet a senioři 1a R 12 60 734 49 224 Ostrava Moravskoslezský

občanské sdružení

Tři Žijeme a umíráme 2 R 12 107 187 96 468 Čerčany Středočeský

Venkovský prostor Škola internetu 1a 16 49 350 43 920 Liberec Liberecký

pro třetí generaci

Venkovský prostor Internet pro třetí generaci 1a R 12 47 850 42 050 Liberec Liberecký

Vzdělávací centrum Seniornet 1a 14 38 573 34 716 Žatec Ústecký

Podkrušnohoří

Vzdělávací centrum Seniornet II. 1a R 12 49 510 44 559 Žatec Ústecký

Podkrušnohoří

Život 90 Inovace Senior telefonu 2 15 112 600 99 900 Praha 1 Hl.m. Praha

– krizová a poradenská 

linka pro seniory – 24 hod.

denně

Život 90 Areíon – rozšíření tísňové 2 R 12 122 100 98 600 Praha Hl. m. Praha

péče

Život 90 Internetová kavárna 1a R 12 43 600 39 240 Praha Hl. m. Praha

pro seniory

R Projekty zahájené v červenci 2004 v rámci realokace Phare 2002. Ostatní projekty byly zahájeny již v červenci 2003 

v rámci standardní výzvy v programu Phare 2002 Podpora aktivního života seniorů.
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Programy ukončené v roce 2004

V průběhu roku 2004 byly ukončeny tři rozsáhlé programy, v jejichž rámci bylo podpořeno velké

množství projektů. Jednalo se o programy Phare Access 2000, Phare 2000 Rozvoj občanské

společnosti / Program romské integrace Dživas Jekhetane a Phare 2001 Posílení nevládních

neziskových organizací v ČR. V rámci programu Phare 2000 proběhlo v loňském roce ex-post

hodnocení programu Dživas Jekhetane, které na zadání Ministerstva financí ČR, prostřednic-

tvím Centra pro zahraniční pomoc, zpracovalo dánsko-francouzské konsorcium PLS Ramboll

Management a systematicky navazuje na předchozí hodnocení programu Phare 1997 (CZ

9704) a Phare 1998 (CZ 9806). V hodnotící zprávě programu Dživas Jekhetane se konstatuje

způsobilost podpořených projektů i jejich soulad s prioritami a zaměřením programu. Externí

vyhodnocení dalších programů bude následovat.

Programy ukončené v loňském roce byly také předmětem interního hodnocení v rámci NROS.

V následujících kapitolách vyjímáme některé zajímavé údaje a data, která ilustrují strukturu a roz-

místění podpořených projektů, včetně rekapitulace priorit stanovených pro jednotlivé programy.

Phare Access 2000 (CZ 0011)

Tento program představoval pokračování předchozích úspěšných programů vyhlášených Evrop-

skou komisí, známých pod označením LIEN a PARTNERSHIP. Program byl iniciativou Evrop-

ských společenství zaměřenou na podporu aktivit v sociální oblasti a zahrnoval i problematiku

životního prostředí. Nebyl koncipován jako součást národního programu v příslušné cílové zemi,

ale výše alokovaných prostředků byla spolu s rámcovým zaměřením stanovena v Bruselu, kon-

krétní obsah grantové směrnice a vyhlášení bylo realizováno v cílových zemích prostřednictvím

implementačních struktur. Program byl specifický i v tom, že umožňoval podporu tří typů projek-

tů: na jedné straně velkých makroprojektů s mezinárodním partnerstvím; mikroprojektů, zpravi-

dla realizovaných pouze v národním měřítku cílové země, a dále tento program umožňoval 

i financování účasti českých subjektů na práci existujících evropských sítí a struktur nevládních

organizací působících v kontextu priorit programu. Na implementaci programu se podílel i styčný

výbor, který svolala NROS a jehož rolí bylo dohlížet na celkovou realizaci programu. Celková

finanční částka určená na podporu projektů v tomto programu byla 1,67 mil. €. Celkem bylo 

podpořeno 38 projektů v celkové výši 1 565 753 €. Program byl zahájen v roce 2002 a ukončen

31. 8. 2004.

Program byl vyhlášen s následujícími prioritami: 

a) ochrana životního prostředí

— ochrana životního prostředí včetně testování kvality vody a ovzduší, nakládání s odpady,

ochrana přírody (Natura 2000) a integrovaný systém prevence a kontroly znečištění (IPPC);

— environmentální výchova;

— zvyšování informovanosti v oblasti ochrany životního prostředí;

— právní poradenství a asistence;

— praktické řešení lokálních ekologických problémů;

b) socio-ekonomický rozvoj

— podněcování sociálního dialogu ve společnosti;

— podpora a zastoupení skupin české populace (např. soukromí vlastníci, spotřebitelé, pacien-

ti), jejich začlenění do procesu veřejného přijímání rozhodnutí;

— podpora tvorby vztahů mezi podnikateli, civilním sektorem a místními zastupitelstvy;

c) podpůrné aktivity nevládních organizací operujících v sociálním sektoru

— poskytování pracovních příležitostí znevýhodněným a diskriminovaným skupinám občanů 

a rozvoj jejich kvalifikace;

— poskytování příležitostí mladým lidem – zejm. příslušníkům menšinových skupin – na trhu

práce a v rozvoji jejich profesionálního růstu; zajištění jejich budoucí nezávislosti na sociální

a charitativní péči;

Celková finanční částka určená
na podporu projektů v tomto
programu byla 1,67 mil. €.
Celkem bylo podpořeno 
38 projektů v celkové výši 
1 565 753 €. Program byl
zahájen v roce 2002 
a ukončen 31. 8. 2004.

V průběhu roku 2004 byly
ukončeny tři rozsáhlé programy,
v rámci kterých bylo podpořeno
velké množství projektů.
Jednalo se o programy Phare
Access 2000, Phare 2000
Rozvoj občanské společnosti/
Program romské integrace
Dživas Jekhetane a Phare 2001
Posílení nevládních neziskových
organizací v ČR.

Programy Evropské unie v NROS
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— pomoc a podpora lidem v nouzi; sociální, pracovní a právní poradenství;

— konkrétní sociální podpora, poskytovaná např. v krizových centrech, léčebnách dlouhodobě

nemocných a azylových domech; rozvíjení sociální politiky a podpory zaměstnanosti realizo-

vané zeměmi EU;

— podpora trvalé činnosti a životaschopnosti nevládních organizací působících v sociálním

sektoru pomocí zlepšování schopností a profesního vzdělávání jejich pracovníků.

Phare 2000 (CZ 0002.01)

Program Phare 2000 představoval poměrně rozsáhlý komplex priorit rozčleněných do dvou

základních okruhů. Na jedné straně to byla část umožňující podporu romským projektům ori-

entovaným v souladu se stanovenými prioritami. V tomto smyslu program navazoval na zkuše-

nosti předchozího programu Phare 1998, známého pod označením Dživas Jekhetane / Žijeme

společně. Druhou část programu Phare 2000 představovala podpora rozvoje subjektů občan-

ské společnosti. Program Phare 2000, podobně jako program Access 2000, byl realizován

poprvé v podmínkách platnosti nových pravidel a manuálů Evropské komise, které znamenaly

zavedení rigidnějších postupů pro subjekty účastnící se různých stadií projektového cyklu.

NROS na zavedení těchto pravidel reagovala pořádáním seminářů pro potenciální zájemce 

o účast v grantových kolech a také tím, že umožnila, aby některé administrativní náklady, např.

na zpracování projektového auditu, byly hrazeny z nákladů projektu. Původně alokovaná část-

ka na tento program byla z částky 3 mil. € postupně navýšena až na celkem 4 mil. €. V pro-

gramu Dživas Jekhetane bylo podpořeno celkem 55 projektů v celkové částce 1 752 108 €

a v programu Rozvoj občanské společnosti 55 projektů částkou 1 887 263 €. Program byl

zahájen v roce 2001 a ukončen 31. 7. 2004.

Program byl vyhlášen s následujícími prioritami:

1) Rozvoj občanské společnosti:

a) informační a školící aktivity

— zlepšení marketingových, komunikačních a PR dovedností NNO;

— zlepšení strategického plánování, řízení organizací a fundraisingových dovedností NNO;

b) ochrana lidských práv

— dodržování zákonů a mezinárodních úmluv;

— výchova k lidským právům;

— rovné šance pro muže a ženy.

2) Program Dživas Jekhetane:

a) vzdělávání a výchova

— vzdělávání a vytváření rovných příležitostí;

— rozvoj organizačních kapacit romských organizací, školení romských aktivistů, 

dobrovolníků a poradců;

b) právní a poradenská pomoc

— právní pomoc obětem rasově motivovaného násilí a obětem rasové diskriminace;

— monitorování projevů rasismu, diskriminace a intolerance ve společnosti;

— rozvoj kapacit při poskytování právního, občanského a sociálního poradenství, podpora

rozvoje účasti Romů na správě veřejných záležitostí;

c) aktivity orientované na propojení etnických menšin v rámci české společnosti 

a společné cesty vedoucí k řešení existujících problémů

— zlepšení komunikace a vzájemného porozumění mezi romskou komunitou 

a většinovou společností;

— posílení multikulturní společnosti v České republice.

Programy Evropské unie v NROS

V programu Dživas Jekhetane
bylo podpořeno celkem 
55 projektů v celkové částce 
1 752 108 € a v programu 
Rozvoj občanské společnosti
55 projektů částkou 1 887 263 €.
Program byl zahájen v roce
2001 a ukončen 31. 7. 2004.
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Činnosti realizované v rámci podpořených projektů **)

Druh činnosti Podíl v %

Sociální služby a sociální práce 52 %

Vzdělávání 48 %

Chráněná pracovní místa 28 %

Chráněné bydlení 20 %

Zvyšování povědomí veřejnosti 16 %

Konzultační služby, prosazování zájmů 16 %

Dobrovolnická práce 12 %

Právnická asistence, lobbing 8 %

Spolupráce veřejnosti, NNO a veřejné správy 4 %

Budování kapacit 4 %

Aktivace veřejnosti 4 %

Cílové skupiny 

Cílové skupiny Podíl v %

NNO 52 %

Veřejnost 32 %

Vlastní zaměstnanci NNO 28 %

Veřejná správa 24 %

Rodinní příslušníci uživatelů sociálních služeb 20 %

Mentálně postižené osoby 16 %

Bezdomovci 12 %

Osoby s psychiatrickým onemocněním 12 %

Dobrovolníci 12 %

Osoby znevýhodněné na trhu práce 12 %

Drogově závislí, alkoholici 8 %

Znevýhodněné děti 8 %

Studenti středních a vysokých škol 8 %

Tělesně postižené osoby 8 %

Média 8 %

HIV pozitivní osoby a lidé nemocní AIDS 4 %

Učitelé a odborní asistenti 4 %

Administrace a realizace projektů podle NUTS II

NUTS II Podíl v %

Praha (R) 32 %

Praha (ČR) 5 %

Jihovýchod (R) 32 %

Jihovýchod (ČR) 20 %

Střední Morava (R) 16 %

Severovýchod (R) 8 %

Severozápad (R) 5 %

Jihozápad (R) 4 %

Moravskoslezsko (R) 4 %

Střední Čechy (R) 3 %

Interní hodnocení programu Phare Access 2000 *)

Nejdůležitější cíle projektů

Cíle Podíl v %

Zlepšování kvality služeb 36 %

Posílení soběstačnosti uživatelů služeb NNO 32 %

Zlepšení pozice uživatelů služeb NNO na trhu práce 28 %

Zapojení veřejnost a NNO do rozhodovacích 20 %

procesů týkajících se životního prostředí

Posílení udržitelnosti NNO 16 %

Vytvoření standardů kvality poskytovaných služeb 12 %

Podpora dobrovolnické práce 4 %

*) Procenta ukazují podíl jednotlivých cílů z celkového množství 

projektů.

**) V tabulkách jsou shrnuty činnosti, které byly v rámci podpořených 

projektů nejčastěji realizovány. Každý projekt se obvykle skládal 

ze dvou a více činností.

(R) projekty administrované a realizované v daném regionu 

(ČR) projekty realizované s dopadem na celou ČR 

Spolupráce s dalšími partnery na realizaci projektu 

Partnerské instituce Podíl v %

Jiné NNO 76 %

— České NNO 52 %

— Zahraniční NNO 24 %

Regionální řídící orgány a instituce 16 %

Vzdělávací instituce 16 %

Místní úřady a instituce 12 %

Podniky 12 %

Fyzické osoby 8 %

Národní řídící orgány a instituce 4 %

Zdravotnické instituce 4 %



Cílové skupiny 

Cílové skupiny Podíl v %

NNO 85 %

Zaměstnanci NNO 36 %

NNO 31 %

Veřejnost 22 %

NNO jako jediný konečný příjemce – budování kapacit 18 %

Veřejná správa 16 %

Dobrovolníci 11 %

Základní školy, střední a vysoké školy 11 %

Vzdělávací instituce pro NNO 5 %

Lidé v obtížných životních situacích 4 %

Klienti NNO, uživatelé služeb 2 %

Dlouhodobě nezaměstnaní 2 %

Komunita gayů a lesbiček 2 %

Cizinci s povolením pobytu v ČR 2 %

Vězeňský personál 2 %

Vězni 2 %

Osoby, u nichž dochází k porušení lidských práv 2 %

Ženy 2 %

Sociálně slabé rodiny 2 %

11

Činnosti realizované v rámci podpořených projektů **)

Druh činnosti Podíl v %

Vzdělávání a výchova organizací 38 %

Budování kapacit 16 %

Dobrovolnická práce 13 %

Vzdělávání a výchova veřejnosti 13 %

Činnosti na zvýšení povědomí veřejnosti 11 %

o daném problému

Služby NNO s využitím internetu 11 %

Výzkum 11 %

Konzultační a poradenská činnost 9 %

Lobbing a právní pomoc 5 %

Spolupráce s veřejnou správou 5 %

Nejdůležitější cíle projektů

Druh činnosti Podíl v %

Zvýšení profesních schopností zaměstnanců NNO 38 %

Posílení zdrojů financování a udržitelnost NNO 15 %

Ochrana lidských práv 15 %

Podpora dobrovolnické práce 13 %

Podpora spolupráce NNO a veřejnosti 11 %

Podpora občanské společnosti v ČR 9 %

Zvýšení povědomí veřejnosti o občanském sektoru 5 %

Zvýšení povědomí veřejnosti o lidských právech 5 %

Podpora udržitelného rozvoje 2 %

Spolupráce s dalšími partnery na realizaci projektu 

Partnerské instituce Podíl v %

Jiné NNO 100 %

— České NNO 74 %

— Zahraniční NNO 26 %

Podniky 31 %

Národní řídící orgány a instituce (ČR) 17 %

Vzdělávací instituce, školy, knihovny 17 %

Média 6 %

Regionální orgány a instituce (zahraniční) 3 %

Fyzické osoby (zahraniční) 3 %

Nadnárodní organizace (instituce EU) 3 %

Administrace a realizace projektů podle NUTS II

NUTS II (+ČR) Podíl v %

Praha (R) 55 %

Praha (ČR) 38 %

Jihovýchod (R) 18 %

Jihovýchod (ČR) 5 %

Střední Morava (R) 11 %

Střední Morava (ČR) 4 %

Jihozápad (R) 9 %

Jihozápad (ČR) 2 %

Severozápad (R) 5 %

Severozápad (ČR) 4 %

Severovýchod (R) 5 %

Moravskoslezsko (R) 4 %

Střední Čechy (R) 0 %

Programy Evropské unie v NROS

Interní hodnocení Programu Phare 2000 (Rozvoj občanské společnosti) *)

*) Procenta vyjadřují podíl jednotlivých cílů z celkového množství realizovaných 

projektů.

**) V tabulkách jsou shrnuty činnosti, které byly v rámci podpořených projektů 

nejčastěji realizovány. Každý projekt se obvykle skládal ze dvou a více činností.

(R) projekty administrované a realizované v daném regionu 

(ČR) projekty realizované s dopadem na celou ČR 
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Hierarchie cílů

Phare 1988 a Phare 2000 (DJ)

Dlouhodobé cíle Vytvoření stabilních institucí v kandidátské zemi zaručujících demo-

kracii, řídících se zákony, lidskými právy a respektujících a chránících

menšiny.

Krátkodobé cíle Činnosti NNO zaměřené na další integraci romské komunity do větši-

nové společnosti v ČR, včetně podpory vzdělávání, právního 

poradenství a projektů zaměřených na sociální integraci.

Indikátory dosažení Do konce roku 2002 bylo podpořeno celkem 80 projektů podporují-

stanovených cílů cích integraci romských občanů.

Výstupy Podpora 80 projektů

Posílení právní pomoci při integraci romské komunity

Zvýšení povědomí veřejnosti o otázkách týkajících se života Romů

Zvýšení počtu úspěšných a životaschopných romských organizací

Indikátory vztahující Zvýšení počtu romských občanů zaměstnaných ve státní správě 

se k dosaženým výstupům nebo samosprávě

Více právních postihů v případech vztahujících se k diskriminaci 

osob romského původu.

Lepší dostupnost kvalitních publikací/informací v médiích

Vztah mezi stanovenými cíli a projekty 

(z pohledu realizátorů grantových projektů)

Snížení sociální exkluze (vyloučení) Romů 85 %

Zvýšení informovanosti veřejnosti a zlepšení 85 %

pohledu na romskou komunitu 

Vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné 65 %

romské děti a mládež 

Zlepšení dovedností a zvýšení kapacity konečných 59 %

příjemců prostřednictvím vzdělávání a kurzů

Posílení spolupráce romských organizací 44 %

a místních samospráv

Zvýšení kapacity a profesionalizace 21 %

romských organizací 

Zvýšení dostupnosti právní pomoci 18 %

pro romské občany

Zlepšení možností romských občanů na trhu práce 8 %

Cílové skupiny – koneční příjemci *)

Cílové skupiny Podíl v %

Cílové skupiny Podíl v %

Děti 82 %

Mládež 64 %

Rodiny 45 %

Ženy 24 %

Muži 18 %

Zdravotně postižené osoby 6 %

Osoby závislé na drogách 6 %

Mladé matky samoživitelky 6 %

Osoby závislé na alkoholu 5 %

Osoby s psychiatrickým onemocněním 3 %

NNO – budování kapacity organizace 2 %

Imigranti a uprchlíci 2 %

Spolupráce s dalšími partnery na realizaci projektu

Partnerské organizace Podíl v %

Místní úřady a instituce 78 %

Jiné nestátní neziskové organizace 58 %

Státní úřady a instituce 42 %

Regionální úřady a instituce 12 %

Podniky 3 %

Asociace zaměstnavatelů 2 %

Asociace zaměstnanců 2 %

Ex-post hodnocení programu Dživas Jekhetane (Phare 1998 a Phare 2000): 

Hodnocení „Phare Projects CZ.0002.01 and CZ.9804.06. Support to Roma integration Ex-post

Evaluation“ zpracovalo podle zadání Ministerstva financí ČR, prostřednictvím Centra pro

zahraniční pomoc, dánsko-francouzské konsorcium PLS Ramboll Management. Z rozsáhlého

textu vybíráme některé zajímavé statistické údaje.

*) podle procentuálního zastoupení v celkovém počtu projektů

Programy Evropské unie v NROS

Nejdůležitější cíle grantových projektů, Podíl v %

podle % zastoupení v projektech



V programu Phare 2001 
Posílení nevládních nezisko-
vých organizací v ČR, který
byl zahájen v roce 2002, bylo
podpořeno celkem 60 projektů
v celkové výši 2 697 049 €
a byl ukončen v řádném
termínu k 31. 10. 2004.
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Phare 2001 (CZ 0102)

V programu Phare 2001 Posílení nevládních neziskových organizací v ČR, který byl zahájen 

v roce 2002, bylo podpořeno celkem 60 projektů v celkové výši 2 697 049 €. Program byl

ukončen v řádném termínu k 31. 10. 2004.

Program byl vyhlášen s následujícími prioritami:

a) trvalá udržitelnost a rozvoj občanské společnosti

— posílení manažerských dovedností;

— zlepšení strategického plánování a jeho následné naplnění;

— zlepšení účinného fundraisingu;

— posílení PR nevládních neziskových organizací;

— zlepšení a šíření publikací, které si kladou za cíl seznamovat širší veřejnost s aktivitami NNO;

— zvýšení počtu profesionálních školitelů, kteří budou dále dostupní pro vzdělávací potřeby

NNO (především v oblastech fundraisingu, PR aktivit, práce se správní radou a dalších);

— zajištění školení a kurzů vedoucích k trvalé udržitelnosti českých NNO (zavádění a vedení

podvojného účetnictví, marketing a vztahy s veřejností, fundraising, profesionální finanční

řízení, výkonné a strategické plánování atd.);

— rozvoj organizace (např. rozšíření poboček, rozšíření aktivit, zapojení dobrovolníků do práce

organizace);

— služby pro NNO (dobrovolnické centrum, katalog odkazů na webové stránky NNO);

b) rozvoj demokracie na místní, regionální a národní úrovni

— zapojení NNO do přípravného procesu a struktur Strukturálních fondů EU (SF), vytváření

možností pro NNO stát se potenciálním příjemcem těchto fondů či příprava NNO na čerpání

financí ze SF;

— školení o možnostech využívání SF;

— školení o regionální a strukturální politice EU a o prioritách operačních programů, sektoro-

vých i regionálních;

— zlepšení komunikace a spolupráce mezi novými regiony a místními a regionálními NNO 

– např. fóra s představiteli regionálních/místních zastupitelů, kulaté stoly o regionálním 

rozvoji, regionální konference, posilování partnerství mezi NNO, místními úřady a podnika-

teli s ohledem na budoucí distribuci evropských strukturálních nebo regionálních rozvojo-

vých fondů atd.;

c) podpora znevýhodněných skupin ve společnosti, lidská práva

— integrace znevýhodněných skupin (nezaměstnaných, sociálně slabých, marginalizovaných

skupin obyvatel, lidí s postižením apod.);

— systematický monitoring dodržování zákonů a mezinárodních konvencí s příslušnými výstupy

návrhů na zlepšení fungování právního státu;

— na úrovni municipalit zvyšování přímé účasti Romů v poradních a volených funkcích, aktiv-

nější spoluúčast a zapojování Romů i zástupců většinové společnosti, zvyšování jejich 

znalostí a povědomí o procesech tvorby a přijímání rozhodnutí na úrovni města či regionu;

— vytváření vazeb a interakcí mezi romskými subjekty a městskými institucemi, a to zejm.

v oblastech s vysokým podílem romského obyvatelstva;

— realizace projektů malého rozsahu, orientovaných na rekvalifikaci a tvorbu pracovních 

příležitostí pro Romy a další podporu a asistenci romským pilotním projektům, zaměřeným

na zaměstnanost, podporu malého podnikání a získání podnikatelského oprávnění;

— multikulturní aktivity s širokým mediálním dopadem;

— právní a sociální poradenství.

Programy Evropské unie v NROS
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Interní hodnocení programu Phare 2001 *)

Činnosti realizované v rámci podpořených projektů

Vzdělávání a výchova zaměstnanců NNO 45 %

— management, FR a PR a strategické plánování 26,6 %

— evropské strukturální fondy 8,4 %

— speciální odborná školení 10 %

Regionální a lokální partnerství a spolupráce 15 %

Zvýšení kvality služeb, rozšíření počtu služeb 13,3 %

Právní a sociální poradenství 11,6 %

Dobrovolnická práce 11,6 %

Sociální práce, komunitní sociální práce 10 %

Profesionální poradenství a služby 8,3 %

Komunikace s dárci a hledání nových dárců 8,3 %

Chráněná pracovní místa 6,6 %

Chráněné bydlení 6,6 %

Vzdělávací programy pro znevýhodněné skupiny 5 %

Služby pro NNO 5 %

Volnočasové aktivity pro znevýhodněné skupiny 3,3 %

Kulturní akce a publikace 3,3 %

Monitorování práva 1,6 %

Výzkum 1,6 %

Spolupráce s dalšími partnery na realizaci projektu 

Partnerské instituce Podíl v %

Jiné NNO 86 %

— české NNO 79,1 %

— zahraniční NNO 6,9 %

Regionální a místní instituce 46,4 %

— úřady práce 9,3 %

— místní úřady 13,9 %

— regionální úřady 18,6 %

— další regionální instituce 4,6 %

Univerzity 9,3 %

Základní a střední školy 9,3 %

Podniky 6,9 %

Média 4,6 %

Národní instituce 4,6 %

Církve 4,6 %

Ústavy sociální péče 2,3 %

Administrace a realizace projektů podle NUTS II

Regiony NUTS II Podíl v %

Praha (R) 34,6 %

Praha (ČR) 23,6 %

Střední Morava (R) 16,5 %

Střední Morava (ČR) 3,4 %

Severovýchod (R) 14,6 %

Severovýchod (ČR) 5,4 %

Jihozápad (R) 12,8 %

Jihozápad (ČR) 1,8 %

Jihovýchod (R) 9,1 %

Severozápad (R) 7,2 %

Moravskoslezsko (R) 3,4 %

Moravskoslezsko (ČR) 3,4 %

Střední Čechy (R) 1,8 %

*) Procenta ukazují podíl jednotlivých cílů z celkového množství projektů.

**) Velká část z podpořených projektů pokrývala více než jednu z uvedených priorit.

Jedna z priorit byla považována za základní a kombinována s další prioritou. 

Nejčastější kombinací byly priority A a B, priorita C byla realizována samostatně.

(R) projekty administrované a realizované v daném regionu 

(ČR) projekty realizované s dopadem na celou ČR

Cílové skupiny

Cílová skupina Podíl v %

Znevýhodněné skupiny obyvatel 38,3 %

Jiné NNO 31,6 %

Veřejnost 20 %

Veřejná správa 18,3 %

Vlastní NNO 16,6 %

Zaměstnanci NNO 15 %

Soukromý sektor 8,3 %

Dobrovolníci 6,6 %

Dárci 5 %

Média 1,6 %

Nejdůležitější cíle projektů **)

Priority Podíl v %

a) Udržitelnost a rozvoj NNO 50 %

Zlepšení efektivitu fundraisingu 25 %

Školení k zajištění udržitelnosti českých NNO 18,3 %

Další rozvoj NNO 15 %

Posílení manažerských schopností 13,3 %

Posílení PR nevládních organizací 13,3 %

Zlepšení strategického plánování a implementace 8,3 %

Zlepšení kvality publikací informujících 3,3 %

veřejnost o činnosti NNO

Zvýšení počtu profesionálních školitelů 1,6 %

Pro potřeby NNO

Služby pro ostatní NNO 1,6 %

b) Rozvoj demokracie na lokální, regionální 23,3 %

a národní úrovni

Zlepšení komunikace a spolupráce mezi regiony 13,3 %

a lokálními a regionálními NNO

Školení o možnostech čerpání ze SF 10 %

Zapojení NNO do programování a implementace 6,6 %

programů financovaných za strukturálních fondů 

a/nebo umožnění NNO stát se potenciálními 

příjemci z těchto fondů 

Školení o regionální a strukturální politice EU 1,6 %

a o prioritách operačních programů

c) Podpora znevýhodněných skupin, lidská práva 41,6 %

Integrace znevýhodněných skupin 38,3 %

Rekvalifikace Romů a utváření nových 5 %

pracovních míst

Multikulturní činnosti 3,3 %

Právní a sociální poradenství 3,3 %

Systematické monitorování dodržování zákona 1,6 %

a mezinárodních konvencí s výstupy, které povedou 

ke zlepšení znění zákonů

Přímá účast Romů na konzultačních a výběrových 0 %

pozicích na lokální nebo regionální úrovni

Programy Evropské unie v NROS

Druh činnosti Podíl v %
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Externí průběžné hodnocení činnosti NROS

Oddělení Phare / Transition Facility prošlo ve druhém čtvrtletí roku 2004 rozsáhlým průběžným

hodnocením své činnosti. Hodnocení provedla nezávislá mezinárodní společnost West 

Midlands Enterprise pro Centrum zahraniční pomoci Ministerstva financí ČR a hodnoceno bylo

celkem pět programů NROS, z toho dva ukončené a tři běžící. Z oblasti Integrace Romů byl

hodnocen program Zlepšení dlouhodobých příležitostí pro Romy (CZ 0301.01, Phare 2003).

Z oblasti Rozvoj občanské společnosti byly hodnoceny čtyři programy: Posílení sektoru 

občanské společnosti v České republice (CZ 0102.01, Phare 2001), Dlouhodobá udržitelnost

rozvoje občanské společnosti (CZ 0202.01, Phare 2002), Podpora aktivního života seniorů

(CZ 0202.02, Phare 2002) a Podpora organizací občanské společnosti při obnově zatopených

oblastí (CZ 0202.03, Phare 2002). Tyto čtyři programy byly hodnoceny jako celek (v níže cito-

vaném textu se o nich hovoří jako o projektech).

Citace z výsledků hodnocení
Relevance

Všechny projekty ze skupiny Rozvoj občanské společnosti odpovídají celkovému cíli sektoru,

tj. podpoře dlouhodobé udržitelnosti občanských organizací garantujících demokracii, zákon-

nost, lidská práva a práva menšin. Jsou dobře navrženy a rozpočtové částky na pokrytí 

provozních nákladů implementační agentury a náklady na technickou asistenci pro konečné

příjemce jsou přiměřené. Projekt podporující integraci Romů je vysoce relevantní ve vztahu 

k prioritám Přístupového partnerství k EU a zároveň úzce navazuje na předešlé romské 

programy realizované NROS.

Efektivnost 

NROS funguje velmi efektivně. Její postupy jsou dobře organizovány a odpovídajícím způso-

bem dokumentovány. Personál je dobře proškolen a komunikace s Delegací Evropské komise 

i s konečnými příjemci pomoci probíhá příkladně dobře.

Účinnost

Romský program postupuje, měřeno dle indikátorů dosažitelnosti, dobře. Musí se však udělat

mnohem více, aby se dosáhlo skutečného posílení kapacity romských občanských sdružení.

Projekty rozvoje občanské společnosti vykazují dobrou účinnost. Podporované občanské orga-

nizace obecně vykázaly nárůst obratu a zajistily výrazně vyšší částky na spolufinancování.

Partnerské aktivity občanských organizací na místní a regionální úrovni jsou intenzivnější, je

podporováno větší množství projektů zabývajících se znevýhodněnými skupinami a bojujících

proti diskriminaci a pracuje se na dokonalejším systému pro monitorování příjemců grantů.

Dopad

Dopad projektů na podporu rozvoje občanské společnosti je zřejmý a výrazný. Klientům je

poskytován širší rozsah služeb v lepší kvalitě a zvýšila se angažovanost dobrovolníků. Zlepšilo

se poskytování informačních služeb a vzrostly finanční obraty občanských organizací. Organi-

zace k tomu zlepšily svou manažerskou výkonnost, zaujaly aktivnější roli v procesech veřejné-

ho rozhodování včetně legislativní přípravy a všeobecně na sebe upoutaly větší pozornost.

Trvalá udržitelnost

Trvalá udržitelnost programů týkajících se integrace Romů není zajištěna. Je nutné počítat 

s tím, že k překonání problémů s financováním romských organizací, které jsou závažnější

než u ostatních občanských organizací, bude nutno získat další podporu jak ze státního 

rozpočtu, tak ze zdrojů EU.

Hlavním cílem projektů na podporu rozvoje občanské společnosti je zlepšení hodnocení České

republiky, pokud jde o udržitelnost občanských organizací. Zkušenost ale ukazuje, že toto hod-

nocení není bezprostředně ovlivněno zde hodnocenými projekty. I když bylo dosaženo zřetel-

ného zlepšení, pokud jde o náplň činnosti občanských organizací, řada z nich stále naráží na

problém, jak pokračovat ve vlastním provozu bez možnosti finanční podpory cestou grantů

poskytovaných NROS.

NROS vybudovala admini-
strativní kapacity, které
umožňují vysoce efektivní
administraci projektů a souvi-
sejících činností v sektoru
Rozvoj občanské společnosti.
Dosažené výsledky jsou
zjevné. Nicméně v sektoru
stále přetrvávají zásadní
problémy, zejm. pokud jde 
o finanční udržitelnost posky-
tovaných služeb. Tento
problém je zřejmý hlavně
v romských organizacích
a v průběhu několika
následujících let zde bude
potřeba poskytovat další
pomoc, aby bylo dosaženo
soběstačnosti sektoru.

Programy Evropské unie v NROS
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Další zjištění

NROS vybudovala výkonnou administrativní kapacitu. Zainteresovaný a vyškolený personál 

a jasná detailní procedurální pravidla zajiš�ují účinnou administraci projektů. V grantových říze-

ních plní NROS své úkoly manažera a finančního prostředníka vůči konečným příjemcům

velmi spolehlivě a efektivně. Vyhodnocovací postupy administrovaných projektů jsou jasné,

odpovídajícím způsobem dokumentované a jsou považované za účinný způsob výběru nejlep-

ších možných projektových návrhů. Účinná spolupráce mezi Delegací Evropské komise 

a NROS dala vzniknout výjimečně kvalitnímu partnerství.

Závěry a doporučení

NROS vybudovala administrativní kapacity, které umožňují vysoce efektivní administraci pro-

jektů a souvisejících činností v sektoru Rozvoj občanské společnosti. Dosažené výsledky 

jsou zjevné. Nicméně v sektoru stále přetrvávají zásadní problémy, zejm. pokud jde o finanční

udržitelnost poskytovaných služeb.

Programy připravované pro rok 2005

Transition Facility 2004

NROS dokončila v roce 2004 programovací jednání ohledně projektů předložených v rámci

programu Transition Facility (tzv. Přechodové opatření). Program pokrývá oblasti, které není

možné financovat ze strukturálních fondů, a je naplánován pro období 2004–2006. V roce

2004 bylo pro ČR vyčleněno celkem 17,1 mil. € a NROS chystá administraci dvou programů

zařazených mezi tzv. politická kritéria a přerozdělení částky ve výši přibližně 3 mil. €. Původně

plánované vyhlášení těchto programů na podzim roku 2004 se zdrželo vzhledem k situaci sou-

visející s udělením akreditace EDIS a bylo přesunuto na jaro 2005.

Zvyšování efektivity činnosti nestátních neziskových 
organizací (CZ2004/006-237/0101)

Hlavním cílem tohoto programu je podpora naplnění „acquis“ 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 2002–2006, který se zabý-

vá ochranou spotřebitelů, a Koncepce spotřebitelské politiky 2001–2005 připravené Minister-

stvem průmyslu a obchodu ČR. Celková částka k přerozdělení v rámci dvou výzev byla stano-

vena na téměř 1,2 mil. € (téměř 0,6 mil. € na jednu výzvu), maximální výše grantu je 50 000 €.

Posilování činnosti nestátních neziskových organizací 
monitorujících a prosazujících zájmy občanů (CZ2004/006-237/0102)

Základní priority programu budou zaměřeny na boj proti korupci, antidiskriminaci a na ochranu

životního prostředí. Základním podkladem pro přípravu tohoto programu byla Souhrnná moni-

torovací 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. Tato instituce se od roku 1999 věnuje systematickému monitoringu 

prosazování a dodržování protikorupčních opatření v jednotlivých členských státech EU včetně

ČR, která se stala jejím členem od roku 2002. Celková částka určená k přerozdělení byla 

stanovena na téměř 1,81 mil. €, maximální výše grantu 50 000 €.

Programy Evropské unie v NROS
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Program Globálních grantů v NROS

Charakteristika programu

Od vstupu do Evropské unie může Česká republika jako členská země EU čerpat prostředky

strukturálních fondů. Strukturální fondy jsou hlavním fiskálním nástrojem EU na prosazování

své politiky hospodářské a sociální soudržnosti. V rámci Evropského sociálního fondu, 

resp. jeho dvou programů – Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Jednotného pro-

gramového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II Praha, jsou dvě opatření určená pouze 

pro nestátní neziskové organizace (NNO), která budou podporovat posílení kapacity NNO

působících v oblasti sociálních služeb. Obě tato opatření, známá pod označením Globální

granty, bude v České republice administrovat Nadace rozvoje občanské společnosti. Jeden 

z nich bude vyhrazen pro pražské NNO a druhý pro zbylé území ČR. Rok 2004 byl pro NROS

rokem přípravy implementace (realizace) Globálních grantů, která začne probíhat v roce 2005 

a ukončena bude v roce 2008.

Základní informace o Globálních grantech

Globální granty jsou běžným způsobem podpory realizace malých projektů NNO v zemích,

jako jsou Velká Británie, Španělsko či Německo. Česká republika se stala (také zásluhou

NROS a jejího vyjednávání) se svými dvěma Globálními granty jedinou novou členskou zemí,

kde bude tento mechanismus podpory sociálního začleňování použit. NROS se tím také stává

jedinou nestátní organizací, která se bude podílet na administraci strukturálních fondů v ČR.

První Globální grant bude využíván v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 

(OP RLZ) pro projekty realizované v celé ČR, kromě hlavního města Prahy. Celkem je na něj 

v období 2004–2006 vyčleněno 4,22 mil. €.

Druhý Globální grant se zaměří na území hlavního města Prahy v rámci Jednotného programo-

vého dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3) a je na něj určeno celkem 1,17 mil. €.

Maximální výše podpory na jednotlivé projekty může dosáhnout 650 tisíc Kč. Podpořené NNO si

nemusí zajistit vlastní spolufinancování na uznatelné výdaje, protože celý grant je stoprocent-

Program Globálních grantů

Marek Gajdo‰

marek.gajdos@nros.cz 

Radka Havlová 

radka.havlova@nros.cz 

Ognjen Grebo

ognjen.grebo@nros.cz

Hana Kadlecová

hana.kadlecova@nros.cz

Katefiina Rybáfiová

katerina.rybarova@nros.cz

Globální granty jsou zaměřeny
především na budování nových
a doplňování stávajících kapacit
NNO tak, aby se jejich činnost
a jimi poskytované sociální
služby staly dlouhodobě
udržitelné. 

Programy Evropské unie v NROS
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Globální granty jsou zaměřeny
především na budování
nových a doplňování
stávajících kapacit NNO tak,
aby se jejich činnost a jimi
poskytované sociální služby
staly dlouhodobě udržitelné.

První Globální grant bude
využíván v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských
zdrojů (OP RLZ) pro projekty
realizované v celé ČR kromě
hlavního města Prahy. Celkem 
je na něj v období 2004–2006
vyčleněno 4,22 mil. €.

Druhý Globální grant se
zaměří na zemí hlavního
města Prahy v rámci
Jednotného programového
dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3) 
a je na něj určeno celkem
1,17 mil. €.

Programy Evropské unie v NROS

ně kryt prostředky Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Úspěšným NNO

budou poskytovány zálohy ve výši 80–90 % hodnoty projektu, který může trvat až dva roky.

Globální granty jsou zaměřeny především na budování nových a doplňování stávajících kapacit

NNO tak, aby se jejich činnost a jimi poskytované sociální služby staly dlouhodobě udržitelné.

Finanční podpora bude poskytována těm NNO, které se zaměří na podporu cílových skupin

ohrožených sociálním vyloučením. Tyto skupiny jsou poměrně široce definovány v základních

dokumentech Globálních grantů.

Hlavním cílem Globálního grantu je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání 

a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění příslušníků skupin ohrožených sociálním

vyloučením.

Specifické cíle Globálního grantu

— Posílení kapacity a kvality subjektů zabývajících se programy pro společenskou integraci

osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením;

— rozšíření nabídky a dostupnosti sociálních služeb podle potřeb osob ohrožených sociálním

vyloučením a podle požadavků jednotlivých regionů;

— vzdělávání v oblasti transformace rezidenčních služeb a rozšíření kapacity terénních služeb

se zaměřením na snížení sociálního vyloučení ve vztahu k trhu práce.

Implementační uspořádání

Oba Globální granty implementuje NROS a nese za jejich účelné využití odpovědnost.

V rámci OP RLZ však NROS smluvně spolupracuje se všemi kraji v České republice. Jejími

partnery jsou krajské úřady v jednotlivých krajích ČR s výjimkou Moravskoslezského kraje,

kde je partnerem NROS občanské sdružení Vita. Tito regionální partneři napomáhají NROS 

s administrací Globálního grantu v příslušných regionech a slouží zejm. jako kontaktní, infor-

mační a konzultační místa pro žadatele.

Globální granty v NROS v roce 2004

Během roku 2004 vzniklo v organizační struktuře NROS nové oddělení Globálních grantů, 

do něhož byli celkem přijati čtyři noví pracovníci. Hlavní činností v roce 2004 se tak stala 

především příprava na realizaci Globálních grantů, která spočívala ve vypracování manuálů,

podle nichž se bude jejich administrace řídit, nastavení pracovních postupů a procesů, vytvo-

ření příruček a dalších informačních zdrojů pro potenciální žadatele.

Pracovníci oddělení Globálních grantů vytvořili metodiku školení, kterou použili jak při školeních

regionálních partnerů, jež proběhla v prosinci 2004, tak při mnohých prezentacích Globálních

grantů v Praze i v regionech. První kolo výzvy pro podávání žádostí o finanční podporu z Glo-

bálních grantů bylo vypsáno v lednu 2005.

NROS se podrobil auditu připravenosti, který v ČR provedla během roku 2004 firma Pricewater-

houseCoopers.
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(NIF) celkem 81 326 000 Kč
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šení nadačního jmění 
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výnosy z navýšeného jmění
nadace slouží na podporu
projektů v oblasti ochrany
lidských práv.
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Program pro lidská práva z výnosů NIF

Charakteristika programu

V letech 1999 až 2004 získala NROS prostřednictvím výběrového řízení na přidělení finančních

prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) celkem 81 326 000 Kč – v I. etapě bylo 

přiděleno 38 810 000 Kč (připsáno na účet v roce 1999), ve II. etapě bylo přiděleno celkem 

42 516 000 Kč (z toho 19 526 000 Kč bylo připsáno na účet v roce 2002, 11 495 000 Kč v roce

2003 a 11 495 000 Kč v roce 2004), které nadace použila k navýšení nadačního jmění v peně-

žité formě. Každoroční výnosy z navýšeného jmění nadace slouží na podporu projektů v oblasti

ochrany lidských práv.

Cíle programu 

— Podpora aktivit nevládních neziskových organizací zaměřených na podporu rozvoje a ochrany

lidských práv a základních svobod vyhlášených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v dal-

ších mezinárodních konvencích;

— zlepšení vztahů mezi menšinami a majoritní společností a podpora práv a rovnoprávného

postavení menšin v České republice. Budování respektu a porozumění a důvěry mezi etniky 

a napříč společností;

— podpora vzdělávání, výchovy a růstu povědomí veřejnosti o lidských právech;

— podpora rovnoprávných příležitostí a nediskriminačních postupů, včetně opatření v boji proti

rasismu a xenofobii;

— ochrana a podpora práv menšin, etnických skupin a uprchlíků.

Podporované oblasti v roce 2004

— Podpora a ochrana práv dětí a mladých lidí (prioritní oblast v roce 2004 s důrazem na posíle-

ní práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí);

— podpora vzdělávání, výchovy a růstu povědomí veřejnosti o lidských právech;

— podpora rovných příležitostí a nediskriminačních postupů;

— podpora a ochrana práv sociálních a národnostních menšin a uprchlíků.

Výběrové řízení v roce 2004

V roce 2004 došlo k rozdělení výnosů z roku 2003 v celkové výši 1 383 222,94 Kč. Ve čtvrtém

grantovém kole Programu pro lidská práva s uzávěrkou 20. února 2004 bylo 80 % této částky

použito k podpoře pěti jednoletých projektů (z celkového počtu 102 žádostí) částkou 

1 106 579 Kč. Zbývajících 20 % výnosu v částce 276 643,94 Kč bylo použito na náklady 

správy nadace. Výnosy v roce 2004 činily 1 539 195,47 Kč a budou užity během roku 2005 

na poskytnutí nadačních příspěvků a na pokrytí nákladů spojených se správou nadace.

Program pro lidská práva děkuje všem členům hodnotících komisí, dobrovolníkům, organizacím 

a dalším příznivcům za spolupráci a angažovanost v oblasti podpory a ochrany lidských práv.

Program pro lidská práva 
Andrea Matou‰ková

andrea.matouskouva@nros.cz

Nadační programy NROS
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Sbírkový projekt „Pomozte dětem!“

Charakteristika sbírkového projektu „Pomozte dětem!“

— Dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou organizovanou spo-

lečně Českou televizí (ČT) a Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS).

— Přímá a účinná pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice.

— Sbírkové konto „Pomozte dětem!“ je otevřeno celoročně pro individuální a firemní dary i pro

výtěžky sbírkových a benefičních akcí.

— Jedinečnou součástí projektu jsou veselé sbírkové a benefiční akce, pořádané během celé-

ho roku kdekoli v České republice.

— Ve veřejném výběrovém řízení NROS se peníze ze sbírky každoročně rozdělují do všech

regionů (NUTS 2) na podporu projektů nestátních neziskových organizací.

— Jarní mediální kampaň každoročně vrcholí sbírkou v přímém přenosu ČT.

— Podrobné informace na www.pomoztedetem.cz

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.

Hlavní výsledky a „nej“ projektu 

— Sbírkový projekt poskytuje v porovnání s dalšími charitativními projekty nejširší podporu

ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice.

Projekt „Pomozte dětem!“
Blanka ·rámková 

blanka.sramkova@nros.cz

Andrea Matou‰ková

andrea.matouskova@nros.cz

Alena ·váchova

alena.svachova@nros.cz

Jifií Kocourek

jiri.kocourek@nros.cz

Název Název Anotace Sídlo Přiděleno 
organizace projektu projektu v Kč

Seznam projektů podpořených v roce 2004

Vzájemné soužití Právní klinika Projekt je odpovědí na sloučení dvou faktů: za prvé informací Ostrava 277 230

z praxe Sociálně-právní poradny o.s. Vzájemné soužití o faktické

diskriminaci a za druhé skutečnosti, že téměř bez zájmu 

veřejnosti a médií je do českého právního řádu přijímán Zákon

o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací.

Azylový dům Psychologická, Cílem projektu je poskytování cílené, odborné a bezplatné Kladno 120 000

Kladno o.p.s. pedagogická služby dětem, které se ocitly v krizové životní situaci. Vnitřně je

a sociální podpora projekt členěn na hrové činnosti v tzv. dílnách (výtvarné, 

dětí žijících pracovní, hudební) a psychologické poradenství. Ukazatelem 

v azylovém domě úspěchu je fungující, využívaná služba a závěrečná zpráva 

odborníků o probíhajících změnách u jednotlivých dětí.

ACORUS Odvaha je počátkem Právní a sociální poradenství a pomoc včetně psychologické Praha 233 809

činu podpory ženám, které byly ze strany tzv. osoby blízké (nejčastěji 

manžela nebo partnera, popř. dítěte nebo rodičů) vystaveny

jednání, které nerespektovalo jejich lidskou důstojnost.

Trialog Poradenské Poradenství, Projekt je zaměřen na aktuální otázky NRP – zachování vztahů Brno 198 640

centrum vzdělávání a a vazeb dětí umístěných v náhradní rodinné péči, především 

supervize v náhradní pěstounské péči, s jejich biologickou rodinou. Navazuje na již 

rodinné péči realizované aktivity a poradenské služby, vytváří systém 

vzdělávání pěstounů i pracovníků OSPOD formou skupinových,

interaktivních programů a seminářů a uspořádání celostátní

konference NRP k danému tématu.

Střep, o.s. Probační program Projekt reaguje na zák. O soudnictví nad mládeží, který Praha 276 900

– příležitost pro umožňuje dětem pod 15 let, jež spáchaly čin jinak trestný, uložit 

proviněné děti pomoc (probační program) místo trestu (ústavní nebo ochranná 

výchova). Potíž je v tom, že dokud tyto programy nevzniknou, 

soudci je nemohou ukládat. Pilotní projekt umožní proviněným 

dětem posílit jejich osobnost, rodinné a sociální zázemí, namísto 

deprivace v ústavech.

Nadační programy NROS
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Smluvní dárci šestého ročníku sbírky *)

Samsung Electronics Co., LTD *) 1 393 992 Kč

Accor Services Cz s.r.o. *) 260 266 Kč

Schneider Electric a zaměstnanci 221 185 Kč

Fondation Schneider Electric pour l’ Intertion

des Jeunes

J&T Banka, a.s. 200 000 Kč

Státní tiskárna cenin 150 000 Kč

CITIBANK a.s. 119 000 Kč

Britská obchodní komora *) 100 000 Kč

Hranipex, a.s. 100 000 Kč

Tesco Stores ČR a.s. 50 000 Kč

Gemini PORT, s.r.o. 30 000 Kč

Základní škola Brána jazyků, Praha 1 20 000 Kč

Vinium a.s. *) 26 710 Kč

Ing. Vladimír Hořák – Trading 20 000 Kč

HEMS, zájmové sdružení právnických osob 15 000 Kč

AT CZECH, s.r.o. 10 000 Kč

Celkem 2 716 153 Kč

Dárce Výše daru

Struktura vkladů na sbírkovém kontě šestého ročníku sbírky

Druh vkladu Celková výše 

příspěvků a darů

Sbírkové a benefiční akce 3 103 620 Kč 27,1 %

Jednotliví přispěvatelé (veřejnost) 3 612 431 Kč 31,5 %

Smluvní dárci (firmy) 935 335 Kč 8,2 %

DMS (dárcovské SMS) 3 802 013 Kč 33,2 %

Celkem k rozdělení 11 453 399 Kč 100 % 

Celkem shromážděno 11 663 804 Kč

na sbírkovém účtu 

5 % ze sbírky k úhradě 583 190 Kč

provozních nákladů

Pozn.: Bankovní poplatky jsou automaticky odečítány správcem účtu (ČSOB) z konta; 

5 % z hrubého výtěžku sbírky je v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. odečteno

na částečnou úhradu provozních nákladů projektu.

V tabulce jsou uvedeni pouze smluvní dárci s darem od 10 000 Kč. 
*) Tito dárci poskytli dar (popř. jeho čast) na základě jimi realizované benefiční akce.

Takové dary jsou uvedeny v přehledu výtěžku sbírkových a benefičních akcí. 

Do procentuálního vyjádření smluvních darů za šestý ročník nebyly zahrnuty.

Za šest let sbírkový projekt
shromáždil a rozdělil celkem
57 849 902 Kč a pomohl cca
70 tisícům dětí v celé ČR
prostřednictvím 494 projektů.

6. ročník sbírky probíhal
v období od 16. 5. 2003 do 
15. 5. 2004. V tomto ročníku
bylo na sbírkovém kontě
„Pomozte dětem!“
shromážděno a rozděleno
celkem 11 453 399 Kč. Peníze
byly poskytnuty na přímou
a účinnou pomoc ohroženým
a znevýhodněným dětem
a mládeži do 18 let v ČR
prostřednictvím celkem
103 nadačních příspěvků.

— Známost sbírky „Pomozte dětem!“ mezi domácí veřejností i její podpora je dlouhodobě

velmi vysoká. Sbírku zná podle opakovaných šetření agentury STEM cca 82 % populace 

v ČR (pramen: STEM, Trendy 2001–2004/6).

— Sbírku „Pomozte dětem!“ považovala veřejnost v České republice ve dvou uplynulých letech

za nejznámější (pramen: STEM, Trendy 2003–2004/6).

— Za šest let sbírkový projekt shromáždil a rozdělil celkem 57 849 902 Kč a pomohl cca 

70 tisícům dětí v celé České republice prostřednictvím 494 projektů.

Výsledek šestého ročníku projektu 2003/2004

Šestý ročník sbírky probíhal v období od 16. 5. 2003 do 15. 5. 2004. V tomto ročníku bylo 

na sbírkovém kontě „Pomozte dětem!“ shromážděno a rozděleno celkem 11 453 399 Kč.

Peníze byly poskytnuty na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem 

a mládeži do 18 let v ČR prostřednictvím celkem 103 nadačních příspěvků.

Oblasti podpory

Sbírkový projekt „Pomozte dětem!“ má ve srovnání s dalšími charitativními projekty a sbírkami

organizovanými v ČR nejširší a nejkomplexnější záběr cílových skupin dětí a pomáhá:

— dětem s výchovnými a vývojovými problémy;

— dětem žijícím mimo vlastní rodinu;

— dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným;

— dětem s tělesným, duševním a smyslovým postižením;

— dětem ohroženým drogovou či jinou závislostí;

— dětem žijícím v nepříznivých životních podmínkách.

Partneři šestého ročníku 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.

Hlavní partneři: Delegace Evropské komise v ČR (finanční podpora Fondů Evropské unie),

Cisco Systems, Czech Republic, s.r.o.; euroAWK.

Finanční podpora: Nadace Preciosa.

Partneři: Adastra; Tesco Stores ČR a.s; ATS, s.r.o; Elipse; Real Tisk, s.r.o.

Mediální partneři: Český rozhlas; Newton Information Technology, s.r.o.; euroAWK;

Vizus, s.r.o; ABC; Děti a my.

Nadační programy NROS
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Přehled sbírkových a benefičních

akcí, které na sbírkové konto 

šestého ročníku přispěly celkem

částkou 3 103 619,50 Kč:

Accor Services CZ, s. r. o., Praha, bene-

fiční dražba při příležitosti 10. výročí

Accor Services CZ na českém trhu a

benefiční akce spojená s uživateli strave-

nek Ticket Restaurant®: 110 266 Kč —

ALCEDO – DDM Vsetín, Vsetín, Den

Země: 5 725 Kč — ALVI PRO, s.r.o., 

Třinec, umístění pokladničky na recepci

střediska Javorový Vrch: 7 481,20 Kč

— APROPO – ateliér prózy a poezie,

o.s., Praha, Vánoční hra a Pašijová hra:

8 778 Kč — ARDENT Brno, s.r.o.,

pobočka Praha, umístění pokladničky 

v galerii: 2 384,20 Kč — Asociace čes-

kých cestovních kanceláří a agentur

(AČCKA), Prachatice a Příbram, Dny

kontaktů AČCKA: 3 543 Kč — Blex, a.s.,

Karlovy Vary, umístění pokladničky ve

vzorkové prodejně firmy: 2 215,60 Kč

— Brandýské kulturní sdružení, Brandýs

nad Labem, Hopsa hejsa do Brandejsa

2003: 40 375,20 Kč — Bratrstvo Keltů,

Cheb, BELTINE – svátek keltské kultury

2004: 10 466,50 Kč — British Chamber

of Commerce, Praha, Caledonian Ball

2003: 100 000 Kč — Centrum ekologic-

ké výchovy ZO ČSOP 56/15, Mikulov,

umístění pokladničky v expozici o příro-

dě Pálavy: 1 612,40 Kč — Církevní ZŠ

sester Voršilek, Praha, akce pořádané

školou: 9 000,80 Kč — Cukrárna pod

Žabkou, Nymburk, umístění pokladničky

v cukrárně: 4 392,30 Kč — Česká Tele-

vize – studio Ostrava, Ostrava, umístění

pokladničky na recepci ČT: 1 849 Kč

— Český rozhlas 1, Praha, umístění

pokladničky v prostorách ČRO 1:

8 505 Kč — ČEZ, a.s. Elektrárna Chva-

letice, Chvaletice, umístění pokladničky 

v prostorách elektrárny + vybírání při Dni

otevřených dveří: 2 255 Kč — DDM 

Frýdek Místek, Frýdek Místek, umístění

pokladničky v DDM + příležitostné akce:

1 669,60 Kč — DDM Chomutov, Cho-

mutov, cyklus akcí pořádaných DDM, 

9 072,40 Kč — Dětský pěvecký sbor

ARIETTA, Mohelnice, Jarní koncert:

18 942 Kč — Dětský pěvecký sbor

CANTUS, Teplice n. B. a Přerov, Vánoční

koncert + Lázeňský koncert + Letní kon-

cert: 4 207 Kč — Divadelní spolek J. N.

Štěpánka, Chrudim, série divadelních

představení + benefiční den „Divadlo

pomáhá dětem“: 13 982,50 Kč — Diva-

dlo Polárka o.p.s., Brno, umístění poklad-

ničky v divadle: 540,20 Kč

— Farní charita Pelhřimov, Pelhřimov,

propagační akce „Pomozte dětem!“:

9 953,50 Kč — Fassatiová Paula, 

Benešov, Prvomájové trhy na náměstí:

1 550,60 Kč — Fukalová Romana,

Praha – Bohnice, Divadelní představení:

4 179,50 Kč — Galerie Hlučín, Hlučín,

umístění pokladničky v galerii: 8 573 Kč

— Galerie Vysočina, Polička, umístění

pokladničky v galerii: 16 567,50 Kč

— Golf Centrum, Průhonice, umístění

pokladničky v prodejně: 4 000 Kč —

Gymnázium Jihlava, Jihlava, série akcí

(Vánoce všem dětem, Divadelní festival

JID 20-04, Desetníkový týden a sbírky

při rodičovských schůzkách): 52 001 Kč

— Harley Owners Group, Praha Chapter

– Czech Republic, Praha, 10th National

Harley-Davidson Rally Czech Republic:

6 716 Kč — Hartmannová Lucie, Jihla-

va, I. charitativní ples Soukromé VOŠ

sociální: 23 270 Kč — ICZ, a.s., Praha,

Art Fortum 2004: 51 487 Kč — Inspirace

Slavonice, o.s., Slavonice, umístění

pokladničky u čerpací stanice Paramo 

+ akce na náměstí: 2 986,80 Kč —

Investa Prag, a.s., Beroun, umístění

pokladniček v prodejnách společnosti:

7 733,40 Kč — Junák – svaz skautů 

a skautek ČR, střediska: Benátky nad

Jizerou, Brno, Dobříš, Hostinné, Hranice

na Moravě, Jičín, Klatovy, Kojetín, Leto-

hrad, Ochoz u Brna, Olomouc, Ostrava,

Praha, Prostějov, Rokycany, Roudnice

nad Labem, Spálené Poříčí, Šumperk,

Teplice, Třebíč, Turnov, Uherský Brod,

Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Velké

Meziříčí, Veselí nad Lužnicí, Veselí nad

Moravou, Volyně, Vrchlabí, Vysoké Mýto,

Zábřeh; Velikonoční Skautské kuřátko 

a umístění pokladniček na pobočkách

Citibank a. s.: 436 560,25 Kč — Junák 

– svaz skautů a skautek ČR – Gladiolus

České Budějovice, České Budějovice,

Divadelní šestka 2004: 843 Kč — Junák

– svaz skautů a skautek ČR – středisko

„Brána“ Jičín, Nová Paka, Jičín, Lázně

Bělohrad, divadelní představení 

„Hadrián z Římsů“: 4 279,50 Kč

— Junák – svaz skautů a skautek ČR,

středisko Balvan, Rudná, série akcí

(Loučení s prázdninami, Balvanův běh,

Betlémské světlo 2003, Skautský ples

Balvanu Rudná, Sněhurka a sedm

trpaslíků): 6 841,20 Kč — Junák, svaz

skautů a skautek v ČR, středisko Vrbno

pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem,

Výstava fotografií z mezinárodního

srazu Skautů „Jamboree 2003“ 

v Thajsku: 400 Kč — Kadeřnický servis,

spol. s.r.o., Praha, různé sbírkové akce:

6 236,50 Kč — Kafka service, s.r.o.,

Praha – Čakovice, umístění sbírkové

pokladničky v prodejně pneuservisu:

3 322 Kč — Klub chrudimských výsad-

kářů, Chrudim, Dětský den pořádaný

vojenským útvarem 1837: 3 618,50 Kč

— Klub nemocných cystickou fibrosou,

Praha, Pochod pro kuřátko 2004:

5 338 Kč — Klub ochotníků a přátel

loutkového divadla, Litoměřice, různé

akce klubu: 3 813 Kč — Klub rodičů 

při SRP Modřanské ZŠ, ZŠ Angelovo-

va, MŠ Studánka, Sokol Hodkovičky,

Praha – Modřany, společná propagační

a sbírková akce „Pomozte dětem!“

pořádaná několika organizacemi (ZŠ

Angelovova, MŠ Studánka, Sokol Pod-

kovičky): 13 548,49 Kč — Klub stolního

hokeje Rychlé hokejky při ZŠ Terezín,

Terezín, předváděcí akce klubu 

v rámci dne dětí: 612,90 Kč — Městská

knihovna Mladá Boleslav, Mladá Bole-

slav, umístění pokladničky v knihovně:

6 297,20 Kč — KPM 339, Olomouc,

MORAVA OPEN – mezinárodní soutěž 

a výstava plastikových a papírových

modelů: 884 Kč — Krajská knihovna

Karlovy Vary, Karlovy Vary, dlouhodobé

umístění pokladniček v pobočkách kni-

hovny: 3 743 Kč — Králová Kateřina,

Beroun, dlouhodobé umístění poklad-

ničky v kadeřnictví: 924 Kč — Kynolo-

gický Klub BARBET, Český Brod, Dět-

ský den: 2 900 Kč — Lékárna u Černé-

ho koně, Beroun a Loděnice, umístění

pokladničky v lékárně: 11 963 Kč

— Linklaters, v.o.s., Praha, sbírka 

mezi zaměstnanci: 2 191,90 Kč 

— Masarykova univerzita v Brně, Příro-

dovědecká fakulta, Brno, sběr desetní-

ků a dvacetníků: 4 800 Kč — Město

Litomyšl, Litomyšl, Toulovcovy prázdni-

nové pátky 2003: 46 404,20 Kč
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— Město Sedlec – Prčice, Sedlec –

Prčice, umístění pokladničky v informač-

ním centru města: 1 210,40 Kč

— Město Sezimovo Ústí, Sezimovo 

Ústí, Dětské odpoledne: 4 176,90 Kč

— Městská knihovna Sedlčany, Sedlča-

ny, umístění pokladničky v knihovně:

7 534,60 Kč — Městská správa kin,

Kolín, umístění pokladničky v kině:

3 162,50 Kč — MIW Production, Lysá

nad Labem, Lyský Montmartre:

1 219,50 Kč — Moravec Radoslav,

Mimoň, Mimoňské války – sraz tuningo-

vých aut: 21 795 Kč — Morávek Miro-

slav – nakladatelství Koniáš, Plzeň, 

do akce „Desetník pro štěstí“ se zapojily

následující školy: 33. základní škola

Plzeň, Gymnázium Boskovice, Gymnázi-

um Fr. Křižíka Plzeň, Gymnázium 

ve Frýdlantě nad Ostavicí, Gymnázium 

v Plzni – Mikulášské nám., Gymnázium 

v Praze – Pernerova, Německá škola 

v Praze, SOŠ poštovní a SOU poštovní

v Plzni, Soukromá škola managementu

a jazyků v Brně – Kohoutovicích, Střední

odborné učiliště zemědělské v Albrechti-

cích, Střední zdravotnická škola v Klato-

vech, Základní škola Blížkovice, Základ-

ní škola Masarova – Brno, Základní

škola Dolní Bělá, Základní škola Horšov-

ský Týn, Základní škola Jirny, Základní

škola Lipov, Základní škola Mikulovice,

Základní škola Prosiměřice, Základní

škola Provodov, Základní škola Veřovice,

Základní škola Vrbice, Základní škola

Radějov, Základní škola J. A. Komenské-

ho v Brně, Základní škola Na Líše,

Základní škola TGM Čejkovice:

63 568,70 Kč — NF Jičín město pohád-

ky, Jičín, Jičín – město pohádky:

10 241,20 Kč — Občanská vzdělávací

jednota Komenský Chocerady, Chocera-

dy, divadelní předstvení J. K. Tyl – Stra-

konický dudák: 2 824 Kč — Obec 

Uhřice, Uhřice, Den dětí: 1 399 Kč

— Oblastní charita Havlíčkův Brod,

Pelhřimov, Městské slavnosti:

4 978,40 Kč — OÚ Byšice, Byšice,

série akcí (Prodejní výstava vazačských

prací a rozsvícení vánočního stromu, 

4. ples obce Byšice) 7 819,70 Kč — OÚ

Hradec – Nová Ves, Hradec – Nová Ves,

umístění pokladničky v prostorách obec-

ního úřadu: 1 214,60 Kč — OÚ Kozo-

mín, Kozomín, Velikonoční posezení:

1 320 Kč — OÚ Prusy – Boškůvky,

Prusy – Boškůvky, akce pořádané obcí:

1 400 Kč — Pelclovo divadlo, Rychnov

nad Kněžnou, Den dětí: 27 361 Kč

— Podstavek Václav – Silverworld, 

Kopřivnice, Nový Jičín, Příbor, umístění

sbírkových pokladniček v prodejnách

stříbra: 34 842,30 Kč — PONTIS Šum-

perk, o.p.s., Šumperk, umístění poklad-

ničky v Kavárničce pro Seniory:

1 608 Kč — Prague International Marat-

hon, Praha, Prague International Marat-

hon a Prague – Marathon: 5 361 Kč —

Prague Lions – klub amerického fotbalu,

Praha, zápasy klubu amerického fotbalu:

4 289,90 Kč — Ratolest Brno, Brno,

„Jaro s Ratolestí“: 40 279 Kč — Renar-

kon, o.p.s., Centrum primární prevence,

Ostrava, umístění pokladničky v prosto-

rách centra: 16 622,10 Kč — Ringier

ČR, a.s., Lesany, Liberec, Praha, série

akcí (akce pro klienty ABC v pražském

planetáriu, 30 let hotelu Ještěd, Den 

v ZOO s ABC, Tankový den v Lesa-

nech): 3 810,80 Kč — Samsung Elec-

tronics Co., LTD, Praha, benefiční běh

uspořádaný ve spolupráci s Prague

International Marathon pod záštitou

Českého olympijského výboru:

1 393 992 Kč — S.T.O.P., o.s., Ostrava,

propagační akce „Pomozte dětem!“:

13 947 Kč — SDH Těšetice, Těšetice,

3. ročník soutěže v požárním sportu 

„O putovní pohár starostky obce“:

2 114,50 Kč — Sdružení Piafa ve Vyš-

kově, Vyškov, Poj	te se bavit a „Pomoz-

te dětem!“: 23 210 Kč — Slovácké diva-

dlo, Uherské Hradiště, umístění poklad-

ničky v divadle: 9 387 Kč — Speciální

škola Svítání, o.p.s., Pardubice, muzikál

Kouzelný gramofon: 10 550 Kč — Střed-

ní odborné učiliště, odborné učiliště 

a učiliště Trmice, Trmice, umístění

pokladničky ve škole: 3 689 Kč —

Střední zdravotnická škola Plzeň, Plzeň,

Miss Cvička 2003 + umístění pokladnič-

ky ve škole: 4 880,70 Kč — Svítání,

o.s., Liberec, Masopustní maškarní

veselice: 4 203 Kč — Šafková Lucie,

Šumperk, umístění pokladničky v prodej-

ně s modelovou železnicí: 294 Kč —

TESCO Stores ČR, a.s., obchodní domy

a hypermarkety: OD Brno, OD Hradec

Králové, OD Liberec, OD Pardubice, OD

Plzeň, OD Praha, HM Brno – Heršpice,

HM Děčín, HM Frýdek–Místek, HM

Havířov, HM Hradec Králové, HM Jihla-

va, HM Karlovy Vary, HM Karviná, 

HM Kladno, HM Most, HM Ostava Hra-

bová, HM Ostrava Třebovice, HM Plzeň,

HM Praha Letňany, HM Praha Zličín,

HM Prostějov, umístění pokladniček 

v OD/HM TESCO: 122 778,60 Kč

— Travel-Go Praha, s.r.o., Praha, umís-

tění pokladničky v cestovní kanceláři:

463,60 Kč — ÚMČ Praha 22 – Uhříně-

ves, Praha – Uhříněves, umístění

pokladničky na radnici: 989 Kč

— Vašková Iva, Bílovice, akce pořádané

Jezdeckou školou Bílovice: 4 870 Kč

— Veteran Military Vehicles Olomouc,

Vojnice u Olomouce, Mohelnice, Hranice

na Moravě, (Vojnice 2003, Moravskou

úvratí, Výstava auto-moto-aero):

12 269,60 Kč — VINIUM, a.s., Praha,

Moraviae vinum Juvenale 2003 

– benefiční dražba: 26 710 Kč

— VYSANTON, s.r.o., hrady a zámky 

v ČR: Svojanov, Bítov, Boskovice, Brou-

mov, Helfštýn, Klenová, Landštejn, 

Lipnice, Malenovice, Okoř, Střeliv, Švi-

hov, Trosky, Veveří, Zvíkov, Pohádkový

hrad 2003: 22 625 Kč — YMCA Třebe-

chovice p. Orebem,Třebechovice p.

Orebem, Z Jabkenické myslivny aneb

Poslední léta B. Smetany – benefiční

představení: 8 165 Kč — Ziegler Jiří,

Třeboň, Gastro ples 2003: 11 500 Kč

— ZŠ Husova, Frýdlant, Frýdlantská

�apka: 1 449,30 Kč — ZŠ Nové Město

nad Metují, Nové město nad Metují,

veřejné vystoupení dětského pěveckého

sboru a Pochod za čarodějnicí:

3 696 Kč — ZŠ Zlín, Zlín, akce pořáda-

né školou: 9 106,50 Kč — ZUŠ Říčany,

Říčany, Adventní prozpěvování:

20 143 Kč — ZUŠ Trutnov, Trutnov,

benefiční koncert ZUŠ: 2 746,30 Kč

Děkujeme všem příznivcům, dobrovolní-

kům, spojencům, přispěvatelům, dárcům,

partnerům a hodnotitelům za podporu.
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Seznam projektů podpořených v roce 2004

ANIMA – Občanské sdružení pro péči o rodiny závislých Praha 2 DZ ČR 129 800 Kč

APLA-JM Brno ZP Jihovýchod 34 260 Kč

Arcidiecézní charita Praha *) Praha 2 ZP Severovýchod 25 000 Kč

Arkáda – sociální psychologické centrum Písek VVP Jihozápad 70 000 Kč

ARPZPD v ČR, Klub Klokánek Hořice ZP Severovýchod 32 000 Kč

ARPZPD v ČR, klub Auxilium Hoš�álková ZP Střední Morava 67 000 Kč

ARPZPD v ČR, klub Auxilium*) Hoš�álková ZP Střední Morava 15 000 Kč

ARPZPD v ČR, klub Klubíčko Beroun Beroun 2 ZP Střední Čechy 230 000 Kč

Azylový dům pro děti Praha 2 TZ Praha 145 000 Kč

Centrum pro otázky migrace Praha 1 JP ČR 111 000 Kč

Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava ZP Ostravsko 250 000 Kč

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves Stará Ves ŽMR Střední Morava 250 000 Kč

Dětské krizové centrum, o. s. Praha TZ Praha 98 000 Kč

DětsKč klíč Šumperk, o.p.s. Šumperk ZP Střední Morava 58 735 Kč

DCHB – Oblastní charita Třebíč Třebíč DZ Jihovýchod 207 688 Kč

Diakonie ČCE – středisko Betlém Klobouky u Brna ZP Jihovýchod 119 775 Kč

Diakonie ČCE – středisko Marta Čáslav ZP Střední  Čechy 199 880 Kč

Diakonie ČCE – středisko Milíčůvv dům Jaroměř VVP Severovýchod 196 300 Kč

Diakonie ČCE – středisko Přemysla Pittra Rokycany VVP Jihozápad 150 000 Kč

Diakonie ČCE – středisko Radost V Merklíně Merklín ZP Jihozápad 125 000 Kč

Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi *) Soběslav ZP Jihozápad 25 000 Kč

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě Ostrava TZ Ostravsko 215 100 Kč

Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách *) Praha 5 ZP Praha 11 000 Kč

Diakonie ČCE, SKP v Praze *) Praha 2 ZP Praha 24 000 Kč

Dítě a kůň – Sdružení pro hippoterapii Miskovice VVP Střední Čechy 220 000 Kč

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem TZ Severozápad 99 700 Kč

Farní charita Aš Aš TZ Severozápad 44 150 Kč

Farní charita Česká Lípa Česká Lípa TZ Severovýchod 104 940 Kč

Federace rodičů a přátel sluchově postižených Praha 5 ZP ČR 91 500 Kč

Filadelfie Frýdek–Místek VVP Ostravsko 168 000 Kč

Green Doors Praha 4 VVP Praha 114 300 Kč

Charita Kojetín Kojetín JP Střední  Morava 46 500 Kč

Charita Opava Opava ZP Ostravsko 50 000 Kč

Charita Šternberk *) Šternberk ZP Střední  Morava 25 000 Kč

Charita Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí ZP Střední  Morava 79 800 Kč

I my Soběslav ZP Jihozápad 42 550 Kč

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit Praha 1 VVP Jihovýchod 70 000 Kč

Jahoda Praha 9 JP Praha 103 300 Kč

Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem Praha 8 ZP Praha 48 050 Kč

KONTAKT bB občanské sdružení Praha 6 ZP Jihozápad 18 000 Kč

KONTAKT bB občanské sdružení Praha 6 ZP ČR 220 000 Kč

Labyrint – Sdružení pro integrovanou výchovu Brno ZP Jihovýchod 40 000 Kč

Liga lidských práv Brno TZ ČR 249 000 Kč

Mirabilis *) Praha 4 VVP Praha 10 000 Kč

Modrá linka – centrum a linka důvěry pro děti a mládež Brno TZ Jihovýchod 80 000 Kč

Naděje Praha 2 VVP Severozápad 72 606 Kč

NEPOSEDA o.s. Praha VVP Praha 66 500 Kč

O. s. OPEN HOUSE Bruntál VVP Ostravsko 204 000 Kč

o. s. Povídej Kutná Hora VVP Střední  Čechy 30 000 Kč

o.s. Amalthea Pardubice ŽMR Severovýchod 95 000 Kč

Občanské sdružení Borůvka, Borovany Borovany ZP Jihozápad 240 948 Kč

Občanské sdružení LOGO Brno ZP Jihovýchod 60 000 Kč

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA Prostějov ZP Střední Morava 80 000 Kč

Občanské sdružení Porozumění Litvínov ZP Severozápad 200 000 Kč

Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice Kopřivnice ZP Ostravsko 52 600 Kč

Občanské sdružení Přístav *) Poděbrady ZP Střední Čechy 25 000 Kč

Občanské sdružení Přístav Poděbrady ZP Střední Čechy 61 480 Kč

Příjemce Sídlo Cílová Místo Přiděleno

příspěvku příjemce skupina realizace v Kč
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Občanské sdružení Savore Šumperk VVP Střední Morava 213 988 Kč

Občanské sdružení ŠVAGR Písek ŽMR Jihozápad 165 000 Kč

Občanské sdružení TRIALOG – Poradenské centrum *) Brno ZP Jihovýchod 11 500 Kč

Občanské sdružení Trojka Havlíčkův Brod ZP Jihovýchod 45 600 Kč

Občanské sdružení Vzájemné soužití Moravská Ostrava VVP Ostravsko 143 183 Kč

Oblastní charita Liberec Liberec TZ Severovýchod 171 259 Kč

Oblastní charita Most Most JP Severozápad 86 500 Kč

Oblastní charita Ústí nad Labem Ústí nad Labem VVP Severozápad 100 000 Kč

OKNA, Občanské sdružení Jindřichův Hradec ZP Jihozápad 50 900 Kč

OS Pomocná ruka Prostějov ZP Střední Morava 31 218 Kč

Pecka, o.s. Liberec JP ČR 220 508 Kč

PONTIS Šumperk o.p.s. Šumperk JP Střední  Morava 93 000 Kč

Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s. Blansko VVP Jihovýchod 143 000 Kč

Ratolest Brno, občanské sdružení Brno VVP Jihovýchod 162 700 Kč

Rytmus Praha 2 ZP Praha 125 000 Kč

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice VVP Jihozápad 117 760 Kč

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Teplice Teplice VVP Severozápad 89 630 Kč

Salesiánský klub mládeže Don Bosko Praha 8 ŽMR ČR 249 000 Kč

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově Vyškov VVP Jihovýchod 103 400 Kč

Sdružení chrastavských Romů Chrastava VVP Severovýchod 104 000 Kč

Sdružení na pomoc dětem s handicapy Praha VVP Praha 116 328 Kč

Sdružení Neratov Rokytnice v Orlických ŽMR Severovýchod 135 000 Kč

horách

Sdružení Nové Město na Moravě Nové Město ZP Jihovýchod 180 000 Kč

na Moravě

Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým Pardubice ZP Severovýchod 250 000 Kč

APOLENKA – hiporehabilitace

Sdružení pěstounských rodin *) Brno ŽMR Jihovýchod 10 000 Kč

Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“ Praha 6 ZP Praha 182 530 Kč

Soukromá speciální škola Slunce, o.p.s. Stochov ZP Střední Čechy 48 000 Kč

Soukromý dětský domov Markéta, o.p.s. Holice ŽMR Severovýchod 109 560 Kč

SOZE (Sdružení občanů zabývajících se migranty) Brno JP ČR 237 600 Kč

Spec. škola a školní zařízení pro děti a žáky s více vadami CREDO, o.p.s. Olomouc ZP Střední Morava 30 000 Kč

Speciální škola Diakonie ČCE Ostrava Ostrava – Vítkovice ZP Ostravsko 58 000 Kč

Speciální školy pro žáky s více vadami Pomněnka o.p.s. Šumperk ZP Střední Morava 50 000 Kč

SPOLEČNÉ SOUŽITÍ Litvínov JP Severozápad 164 600 Kč

Spolek Josefa Šímy při Galerii Lužánky Brno ZP Jihovýchod 50 000 Kč

SPOLU Olomouc Olomouc ZP Střední Morava 75 000 Kč

SPOLU Olomouc *) Olomouc ZP Střední Morava 15 262 Kč

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. Brno TZ Jihovýchod 141 660 Kč

Středisko  náhradní rodinné péče Praha 1 ŽMR ČR 195 000 Kč

Středisko  náhradní rodinné péče *) Praha 1 ZP Jihovýchod 20 000 Kč

Středisko rané péče Brno – Společnost pro ranou péči Brno ZP ČR 250 000 Kč

STŘEP, o.s. – české centrum pro sanaci rodiny Praha 3 TZ Střední Čechy 175 000 Kč

Svépomocné Sdružení rodičů a přátel postižených dětí – DANETA Hradec Králové ZP Severovýchod 105 000 Kč

Teen Challenge Praha 10 TZ Praha 199 485 Kč

Unie Kompas Zlín VVP Střední  Morava 149 000 Kč

YMCA v Ústí nad Labem Ústí nad Labem VVP Severozápad 162 000 Kč

Zdravotní klaun Praha 9 JP ČR 163 000 Kč

CELKEM 11 601 633 Kč

Příjemce Sídlo Cílová Místo Přiděleno

příspěvku příjemce skupina realizace v Kč

Nadační programy NROS

Pozn.: Celková částka zahrnuje rovněž finanční prostředky nedočerpané organizacemi 

podpořenými v předcházejících ročnících. Uzávěrka výběrového řízení: 30. 6. 2004,

16:00 hod. Výsledek výběrového řízení zveřejněn: 23. 9. 2004. Všechny projekty

jsou jednoleté. Projekty označené v názvu * jsou projekty podporující individuální

dítě či děti, nikoli činnost organizace.

Vysvětlivky k cílovým skupinám:

VVP děti s výchovnými a vývojovými problémy

ŽMR děti žijící mimo vlastní rodinu

TZ děti týrané zneužívané a zanedbávané

ZP děti s tělesným, duševním a smyslovým postižením

DZ děti ohrožené drogovou či jinou závislostí

JP děti žijící v nepříznivých životních podmínkách
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Program Make a Connection – Připoj se 

Historie a princip programu

Program Make a Connection byl zahájen v dubnu roku 2000 jako společná globální iniciativa

Mezinárodní nadace pro děti a mládež (International Youth Foundation – IYF) a společnosti

Nokia, která na něj doposud v celosvětovém měřítku věnovala více než 20 mil. USD. Jedná se

o nadnárodní partnerství, jehož hlavním posláním je podpořit pozitivní rozvoj mladých lidí 

prostřednictvím programu, který jim nabídne příležitost, jak navázat vztah s okolní komunitou,

se svými rodinami, kamarády i sebou samými. Program Make a Connection rozšiřuje možnosti

vzdělávání mladých lidí, pomáhá jim získávat nové životní zkušenosti, znalosti a dovednosti.

Díky tomuto programu se již zlepšily životy tisíců mladých lidi v 19 zemích světa – v Argentině,

Brazílii, České republice, Číně, Kanadě, Korejské republice, na Filipínách, ve Finsku, Ma	ar-

sku, Mexiku, Německu, Peru, Polsku, Rusku, Jižní Africe, Thajsku, Turecku, Velké Británii 

a USA. Přestože programy v jednotlivých státech probíhají pod společným názvem Make 

a Connection, jsou vždy přizpůsobeny řešení specifických potřeb mladých lidí v příslušné

zemi. Navrhnout vhodnou podobu programu je vždy úkolem příslušné partnerské organizace

IYF v dané zemi. Tou je v České republice právě Nadace rozvoje občanské společnosti.

Charakteristika programu v ČR 

V ČR probíhá program pod názvem „Make a Connection – Připoj se“ a je určen mladým lidem

ve věku 16 až 24 let. Program jim nabízí příležitost navázat bližší vztah se svým okolím, komu-

nitou, a to prostřednictvím vlastních projektů, které si sami navrhnou a uskuteční, přičemž na

projektech pracují dobrovolně. Osmičlenné neformální týmy mladých lidí mohou podat žádost

o grant a na realizaci svého projektu získat až 50 000 Kč. Oblast zaměření projektu není nijak

omezena, důležité je především to, zda je projekt pro danou lokalitu nebo skupinu obyvatel

přínosný nebo potřebný. Program je koncipován tak, že zástupcům podpořených projektů nabí-

zí i další, nefinanční podporu ve formě interaktivních školení v různých aktuálních oblastech.

Cíle programu v ČR

— Nabídnout šanci k aktivní spoluúčasti mladých lidí na životě místních komunit, umožnit jim,

aby mohli přispět svým nápadem a prací a realizovat své aktivity v prostředí, které je jim

blízké, a způsobem, který je baví.

— Zlepšit povědomí mladých lidí o dobrovolnictví a neziskových organizacích obecně a pro-

střednictvím dobrovolné práce na vlastních projektech rozvíjet jejich občanské hodnoty, 

pocit zodpovědnosti.

— Rozvinout sebeúctu mladých lidí, jejich sebevědomí, samostatnost, pocit sounáležitosti, 

užitečnosti pro ostatní; umožnit jim za svou práci zažít uznání a respekt.

— Rozvinout schopnosti a dovednosti (tzv. life skills) mladých lidí a přispět tak k jejich lepšímu

a snadnějšímu uplatnění na trhu práce.

Geografický rozsah programu v ČR

Program probíhá v pěti krajích České republiky – Ústeckém, Pardubickém, Jihomoravském,

Moravskoslezském, v hlavním městě Praze – a v síti dětských domovů v ČR. NROS program

realizuje ve spolupráci se šesti dalšími neziskovými organizacemi, jež působí v roli regionál-

ních koordinátorů programu a konzultantů, kteří pomáhají mladým lidem v průběhu realizace

jejich projektů a jsou hlavími organizátory pro ně určených školení. Těmito tzv. lokálními 

partnery programu jsou:

— o.s. Klub Hurá Kamarád v Pardubicích,

— o.s. VITA v Ostravě,

— o.s. Ratolest Brno,

— o.s. Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem,

— o.s. Hestia – Národní dobrovolnické centrum v Praze,

— a Nadace Terezy Maxové pro dětské domovy v ČR.

Program Make a Connection

– Připoj se 

Anna Onucová

anna.onucova@nros.cz

Program Make a Connection
byl zahájen v dubnu roku
2000 jako společná globální
iniciativa Mezinárodní nadace
pro děti a mládež (International
Youth Foundation – IYF) 
a společnosti Nokia, která 
na něj doposud v celo-
světovém měřítku věnovala
více než 20 mil. USD. 

Díky tomuto programu se již
zlepšily životy tisíců mladých
lidi v 19 zemích světa –
v Argentině, Brazílii, České
republice, Číně, Kanadě,
Korejské republice, na Fili-
pínách, ve Finsku, Ma�arsku,
Mexiku, Německu, Peru,
Polsku, Rusku, v Jižní Africe,
Thajsku, Turecku, Velké
Británii a USA.

Nadační programy NROS
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Třetí ročník programu Make a Connection v ČR

Do třetího ročníku programu, který byl vyhlášen 20. ledna 2004, se se svými projekty přihlá-

sily celkem 204 skupiny mladých lidí. Hodnotící komise z nich během dvoukolového výběrové-

ho řízení vybraly celkem 75 projektů, kterým byly uděleny granty v celkové výši více než 

1,8 mil. Kč (přesně 1 848 669,- Kč). Podpořené projekty se týkaly nejrůznějších oblastí, 

jako jsou oprava historických památek, divadelní a hudební představení, aktivity pro volný čas

minoritních skupin, projekty určené postiženým dětem a seniorům, osvětové přednášky, 

studentské časopisy apod.

V listopadu 2004 byl z iniciativy samotných mladých lidí ustaven neoficiální klub absolventů 

programu Make a Connection s názvem „Alumnik“. Jeho posláním je všestranná podpora

nových účastníků programu, především prostřednictvím konzultací, školení a propojování

účastníků mezi sebou.

Poděkování za spolupráci na programu patří všem lokálním partnerům, dále společnosti Nokia

ČR, členům hodnotících komisí, členům klubu Alumnik a dalším příznivcům za pomoc a pod-

poru při realizaci programu.

Do třetího ročníku programu,
který byl vyhlášen 20. ledna
2004 se přihlásily celkem 204
skupiny mladých lidí se svými
projekty. Hodnotící komise 
z nich během dvoukolového
výběrového řízení vybraly
celkem 75 projektů, kterým
byly uděleny granty v celkové
výši více než 1,8 mil. Kč.

Název Přidělená Místo Kraj

projektu částka realizace

Seznam projektů podpořených z programu Make a Connection – Připoj se v roce 2004

Kentaur – spojení člověka a koně 33 400 Kč Praha Hl. m. Praha

„Cesta do města a z města“ 31 500 Kč Praha a okolí Hl. m. Praha

Zlaté pravidlo 34 400 Kč Praha Hl. m. Praha

Nejen lidé pomáhají 33 400 Kč Praha Hl. m. Praha

We don’t need drugs to be cool! 16 300 Kč Praha Hl. m. Praha

„LASIČKA V PAPIŇÁKU“ aneb Žít se dá všude 38 500 Kč Praha Hl. m. Praha

Příprava kulturně společenského večera pro uprchlíky 31 700 Kč Praha Hl. m. Praha

Klub pro volný čas a rozvoj osobnosti 31 500 Kč Praha Hl. m. Praha

Žijí mezi námi 14 060 Kč Praha Hl. m. Praha

„Co se v mládí naučíš…“ 26 100 Kč Praha Hl. m. Praha

„Nejlepší malovánky pod sluncem II“ 30 000 Kč Praha Hl. m. Praha

Ostrov II 25 000 Kč Praha Hl. m. Praha

Skate a Connection II 10 300 Kč Praha Hl. m. Praha

Multifunkční klub pro volný čas II 14 600 Kč Praha Hl. m. Praha

S tebou mě baví svět 21 550 Kč Jedovnice Jihomoravský 

Festival – Dny bez drog a alkoholu 29 450 Kč Borotín u Boskovic Jihomoravský 

Dobrovolníci pro neziskové organizace Brna 14 500 Kč Brno a okolí Jihomoravský 

Kale Foros 12 400 Kč Brno Jihomoravský 

„Být uprchlíkem“ 26 600 Kč Brno Jihomoravský 

Společné naslouchání 27 300 Kč Brno Jihomoravský 

Prázdniny v pohodě 12 400 Kč Brno Jihomoravský 

„Emil“ 40 000 Kč Brno Jihomoravský 

Malé nástroje 15 800 Kč Brno Jihomoravský 

Lesby (nejen) sobě 16 000 Kč Brno a okolí Jihomoravský 

Ještě něco víc 8 950 Kč Brno Jihomoravský 

Volnočasové aktivity pro děti z Pobytových středisek 20 000 Kč Brno, Zastávka u Brna, Jihomoravský

v Zastávce u Brna a ve Zbýšové Zbýšov

ČloVěci 18 900 Kč Brno Jihomoravský 

Veselá bárka na prázdninový způsob 20 150 Kč více míst Jihomoravský

v Jihomoravském kraji 

„Romano phiryben / Romské putování“ 14 900 Kč více míst Jihomoravský

v Jihomoravském kraji 

Altán pro všechny 27 100 Kč Hodonín Jihomoravský 

Cyklistika – prostředek komunikace 24 300 Kč Sedloňov Královéhradecký

Dělat radost povoleno 23 670 Kč Krnov Moravskoslezský

Nadační programy NROS
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Seznam projektů podpořených z programu Make a Connection – Připoj se v roce 2004

Název Přidělená Místo Kraj

projektu částka realizace

Úsměv 8 500 Kč Havířov, Orlová, Karviná Moravskoslezský

Člověče, měj mě rád 12 100 Kč Frýdek Místek Moravskoslezský

Radost dětem z dětského domova 35 000 Kč Frýdek Místek Moravskoslezský

Havířov v barvách 39 000 Kč Havířov Moravskoslezský

Mám se ráda a udělám vše pro svou bezpečnost 3 000 Kč Krnov Moravskoslezský

Léto lidem 33 000 Kč Vendryně Moravskoslezský

Čajovna Agapé 22 700 Kč Ostrava Moravskoslezský

Dětem pro radost, rodičům pro zábavu 17 500 Kč Klimkovice Moravskoslezský

United circus 49 500 Kč Ostrava Moravskoslezský

Řetízek 44 500 Kč Ostrava Moravskoslezský

Světlo do života 16 000 Kč Opava Moravskoslezský

Bubny proti drogám 37 500 Kč Vrbno pod Pradědem Moravskoslezský

Výzdoba jednací síně 17 000 Kč Lichnov Moravskoslezský

Prázdná ze	 II 30 000 Kč Čechy pod Kosířem Olomoucký

Prázdninové středy s dětmi 18 500 Kč Skuteč Pardubický

Tvůrčí setkávání na zámeckých valech 39 000 Kč Pardubice Pardubický

Všichni pro poraněná zvířata 50 000 Kč Bor u Skutče Pardubický

Na vozíku až na vrcholky hor 17 500 Kč Pardubice Pardubický

Grafitti Game art 12 200 Kč Pardubice Pardubický

Startovní čára 22 300 Kč Nasavrky Pardubický

Seznámení dnešní mládeže s problémy sekt a nových náboženských hnutí 5 000 Kč více míst Pardubický

v Pardubickém kraji

Nudná odpoledne 25 000 Kč Prachovice Pardubický

Nekonečný kruh aneb výlet do života indiánů 15 600 Kč Modletín Pardubický

Děti na okraji 25 000 Kč Česká Třebová Pardubický

Neučná stezka Dolní Morava 37 000 Kč Dolní Morava Pardubický

Skatepark Rudá hvězda 25 000 Kč Pardubice Pardubický

Čistý les II 26 140 Kč Vlčí Habřina Pardubický

Řeky bez bariér II 26 299 Kč přehradní nádřž Seč Pardubický

Kruh života 14 000 Kč Staňkov, Bečov, Plzeňský,

Mariánské Lázně Karlovarský

Klub volného času Sazená 50 000 Kč Velvary Středočeský

ESKO 27 000 Kč Varnsdorf Ústecký

TOP ART 28 250 Kč Varnsdorf Ústecký

Studentský časopis PANDORA 3 000 Kč Ústí nad Labem Ústecký

Vodácký oddíl 31 350 Kč Ústí nad Labem Ústecký

Hudbou proti nudě 41 000 Kč Roudnice nad Labem Ústecký

Hřiště a pohoda na louce 24 400 Kč Údlice u Chomutova Ústecký

Jateční oktet 30 000 Kč Ústí nad Labem, Ústecký

Louny, Koštice

Studentský časopis Filé 10 000 Kč Ústí nad Labem Ústecký

Rekonstrukce zdi židovského hřbitova v Libochovicích 30 000 Kč Libochovice Ústecký

Nikdo není ostrov II 30 000 Kč Žatec Ústecký

Slovo dalo slovo 25 000 Kč Kadaň, Klášterec Ústecký

nad Ohří, Maš�ov 

Děti dětem 35 100 Kč Vizovice Zlínský

Máme rádi zvířata 15 000 Kč Kroměříž Zlínský

Nadační programy NROS
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Program klub-net

Charakteristika programu

Díky finanční podpoře Nadace Roberta Bosche realizuje NROS ve spolupráci s Německou

nadací pro děti a mládež a Polskou nadací pro děti a mládež od roku 2002 mezinárodní pro-

gram s názvem klub-net. Program klub-net podporuje v každé ze tří zúčastněných zemí vybu-

dování klubů při škole jako míst pro smysluplné trávení volného času mladých lidí. Povzbuzuje

je při realizaci vlastních aktivit ve svém okolí, ale i přes hranice své země. Cílem programu je

vybudování mezinárodní sítě šedesáti klubů při škole.

Program klub-net podporuje

— smysluplné trávení volného času mladých lidí,

— rozvíjení schopností a dovedností mladých lidí,

— mimoškolní vzdělávání mládeže, orientované na budoucí praxi,

— participaci mladých lidí ve své komunitě,

— dobrovolnictví mladých lidí,

— mezinárodní spolupráci a interkulturní porozumění,

— zlepšení sociálního klimatu školy,

— propojení školy a komunity.

Grantová podpora

Ve veřejném výběrovém řízení v roce 2004 vybrala hodnotící komise pět projektů od nezisko-

vých organizací pro vytvoření pěti nových klubů. Zároveň schválila všech deset předložených

projektů klubů, které jsou do programu zapojeny již od školního roku 2002/03, resp. 2003/04.

Projekty byly podpořeny celkovou částkou ve výši 2 692 080,- Kč. K nadačnímu příspěvku

obdržel každý klub finanční příspěvek na cestovné na národní a mezinárodní setkání. V rámci

mezinárodní klubové spolupráce bylo podpořeno 12 projektů v celkové částce 607 400,- Kč.

Volný prostor pro nápady

Německé, polské a české kluby při středních školách se nacházejí většinou v nevyužitých

sklepních prostorách škol, starých třídách nebo v neobydlených bytech pro školníky. Studenti

si je zařizují a spravují s velkou iniciativou sami. Kluby fungují na základě pevně stanovených

demokratických pravidel spolurozhodování a jsou otevřeny i mladým lidem, kteří nejsou stu-

denty školy, při níž klub působí.

Otevírání se místní komunitě 

Kluby při škole neobohacují jen život samotné školy, ale umožňují také otevírání se školy okol-

nímu prostředí. Jejich provozovatelem je mimoškolní partner, kterým je nezisková organizace –

občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost pracující s mladými lidmi. K otevírání

se školy okolnímu prostředí dochází i díky zapojení samosprávy, firemního sektoru a veřejných

společenských institucí do aktivit klubů při škole.

Národní a mezinárodní propojení a mezinárodní projektová práce

Národní a mezinárodní semináře v rámci programu klub-net představují platformu, na níž se

mladí lidé a jejich vedoucí učí nejen interkulturnímu porozumění, práci s veřejností, ale také

mnoho z oblasti projektového managementu, především o práci na mezinárodních projektech.

Během intenzivní spolupráce, při níž jsou překonávány jazykové bariéry, předsudky a někdy 

i ostych, vznikají rozmanité nápady na mezinárodní projekty

Program klub-net
Vûra Zemanová

vera.zemanova@nros.cz 

Lucie Bilderová

lucie.bilderova@nros.cz

Díky finanční podpoře
Nadace Roberta Bosche
realizuje NROS ve spolupráci
s Německou nadací pro děti 
a mládež a Polskou nadací
pro děti a mládež od roku
2002 mezinárodní program 
s názvem klub-net. Program
klub-net podporuje v každé
ze tří zúčastněných zemí
vybudování klubů při škole.

Nadační programy NROS
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Národní a mezinárodní semináře

— Národní tematický seminář v Praze (březen 2004) – ve spolupráci s mezinárodním projek-

tem Die Falle/Past – účast 35 osob (mladých lidí a vedoucích z 10 klubů);

— Mezinárodní seminář ve Werftpfuhlu u Berlína (květen 2004) – setkání zástupců 30 klubů 

z Německa, Polska a ČR – účast 100 osob;

— Národní seminář v Kralupech nad Vltavou (říjen 2004) – zahajovací seminář pro nové kluby

– účast 45 osob (mladých lidí a vedoucích z 15 klubů);

— Mezinárodní seminář na Doubravce u Chotěboře (listopad 2004) – seminář pro nové kluby 

z Německa, Polska a ČR – účast 50 osob.

Projekty mladých lidí

V roce 2004 bylo na mezinárodních seminářích naplánováno a poté zrealizováno 17 meziná-

rodních projektů, přičemž ve 12 mezinárodních projektech byl zastoupen alespoň jeden český

klub. Na přípravě dalších 10 projektů kluby pracují. Jejich realizace by měla být započata 

na začátku roku 2005.

Tematické oblasti mezinárodních projektů v rámci programu klub-net: 

— společné dějiny a kultura tří zúčastněných zemí a jejich společná budoucnost v EU,

— možnosti spolurozhodování a prosazování zájmů mladých lidí (např. ve školní radě 

nebo v „parlamentu mládeže“),

— dobrovolnické aktivity v okolí,

— mezinárodní partnerství škol a měst,

— rozvoj praktických schopností (např. týmová práce, rétorika),

— škola nejen jako místo k učení, ale také jako prostor, kde se studenti cítí dobře,

— srovnání studentského života, výuky a školství ve třech zúčastněných zemích.

Spolupráce nadací

Pro rozvoj programu, jeho realizaci na mezinárodní úrovni, ale i výměnu zkušeností byla již 

na jeho počátku zřízena pracovní skupina, která je zastoupena koordinátory programů z jed-

notlivých zemí a zástupcem Nadace Roberta Bosche.

Nadace provozují společné webové stránky programu www.klub-net.org, které slouží klubům 

i nadacím jako komunikační a informační platforma.

Program klub-net je plánován do roku 2008. V současné době je do jeho mezinárodní sítě 

z České republiky zapojeno 14 klubů. Příští školní rok by se měla sí� klub-net v České

republice rozšířit na celkový počet 20 klubů.

Program klub-net děkuje všem svým spolupracovníkům, členům hodnotící komise, studentům 

a vedoucím klubů a dalším příznivcům za pomoc a podporu při jeho realizaci.

Ve veřejném výběrovém řízení
v roce 2004 vybrala hodno-
tící komise pět projektů 
od neziskových organizací
pro vytvoření pěti nových
klubů. Zároveň schválila
všech deset předložených
projektů klubů, které jsou 
do programu zapojeny
již od školního roku 2002/03,
resp. 2003/04. Projekty byly
podpořeny celkovou částkou
ve výši 2 692 080,- Kč. 

V rámci mezinárodní klubové
spolupráce bylo podpořeno
dvanáct projektů v celkové
částce 607 400,- Kč.

Program klub-net je plánován
do roku 2008. V současné
době je do jeho mezinárodní
sítě z České republiky za-
pojeno 14 klubů. Příští školní
rok by se měla sí� klub-net 
v České republice rozšířit 
na celkový počet 20 klubů. 

Nadační programy NROS
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Seznam projektů podpořených v roce 2004

Název Sídlo Obec Název Přiděleno

organizace projektu v Kč

Občanské sdružení Karel Ašler Gymnázium Aš Aš Klub-net POKLOP, NROS 200 000

Sdružení rodičů a příznivců gymnázia Cheb Gymnázium Cheb Cheb C l u b S u š e n k y 173 800

Klika 1 SPgŠ Litoměřice Litoměřice Školní klub AVALON 167 980

Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázium Moravské Moravské Pokračování projektu klub-net 144 000

při Gymnáziu Moravské Budějovice Budějovice Budějovice při Gymnáziu Moravské 

Budějovice – klub Spirála

Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského Cyrilometodějské Prostějov Klub Oáza – Ekologie duše 150 000

gymnázia Prostějov gymnázium Prostějov

O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk Gymnázium Šternberk Šternberk Evropská mládež 3. tisíciletí 120 000

KLUB-KA VOŠ a SPŠ Šumperk Šumperk KLUBKA v síti klubů-net 93 000

Sdružení pro střední školu sociální SŠ sociální Teplice Půdička II 200 000

PERSPEKTIVA a VOŠ s.r.o. a Komunitní školu PERSPEKTIVA, VOŠ 

a Komunitní škola

Sdružení přátel střední odborné školy SOŠ Ústí nad Labem Ústí nad Labem RELAKS – jedeme dál 178 000

Občanské sdružení S. KLUB Gymnázium Uherské Uherské Činnost S. KLUBu ve školním 126 200

Hradiště Hradiště roce 2004–2005

O.s. Gymnasion Soukromé šestileté gym- Ostrava SKOK 200 000 

názium v Ostravě, s.r.o.

SRPDŠ při Gymnáziu v Chotěboři Gymnázium Chotěboř, Chotěboř Evropský klub na Gymnáziu 200 000

Jiráskova 637 Chotěboř, Jiráskova 637

OS Prácheň – Centrum podpory Gymnázium Písek Písek KLUB Šance 250 000

celoživotního vzdělávání

ALIENTEAM.CZ – klub pro trávení Gymnázium Kojetín Kojetín Alienteam – klub volného 250 000

a organizaci volného času času při gymnáziu

Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. Dvořákovo gymnázium Kralupy Sdružení zájmových klubů 239 100

a Obchodní akademie nad Vltavou společnosti pro rozvoj 

v Kralupech nad Vltavou Dvořákova gymnázia

Celkem 2 692 080

Seznam mezinárodních studentských projektů podpořených v roce 2004

Název Škola Název Název mezinárodního Přiděleno

organizace klubu projektu v Kč

Občanské sdružení Karel Ašler Gymnázium Aš Poklop „Bridge“ (D,CZ,CZ) – časopis 9 600

Sdružení rodičů a příznivců gymnázia Cheb Gymnázium Cheb Sušenky Multimediální výstava 

o jednotlivých regionech

— Germering 6 000

— Chebsko 137 500

— Kartuzy, Gdańsk 113 100

— Polské Tatry (vše PL, D, CZ) 33 280

Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Gymnázium Moravské Spirála „ALF – Aqua life free“ 22 000

Moravské Budějovice Budějovice (workshopy k tématu voda):

„Časopis Kostka – The Cube- 59 800

Der Würfel a fotovýstava 

Svět kolem nás našima očima“ 

Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského Cyrilometodějské Oáza „Časopis Butterfly“ – PL,CZ 58 500

gymnázia Prostějov gymnázium Prostějov

O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk Gymnázium Šternberk Sklep 02 Kalendář 2005 – „Pictures 97 000

of Communication“ (D, D, CZ)

KLUB-KA VOŠ a SPŠ Šumperk Klub-KA „Moje místo na zemi“ – foto 17 920

z míst, kde se mladí lidé cítí 

dobře, fotovýstava (PL, CZ)

Sdružení pro střední školu sociální PERSPEKTIVA SŠ sociální Půdička „Contra“ – časopis k tématu 11 500

a VOŠ s.r.o. a Komunitní školu PERSPEKTIVA, VOŠ bezdomovectví (CZ,CZ,D)

a Komunitní škola

Sdružení přátel střední odborné školy SOŠ Ústí nad Labem RelaKs „Bridge“ časopis (CZ,CZ,D) 41 200

Celkem 607 400

Nadační programy NROS



Projekt mezinárodní nevládní
organizace CIVICUS – Index
občanské společnosti (Civil
Society Index) – mapuje stav
občanské společnosti ve více
než 60 zemích světa. NROS
byla na konci roku 2003
vybrána jako Národní
koordinační organizace
pro Českou republiku a v roce
2004 výzkum ve spolupráci
s Fakultou humanitních studií
Univerzity Karlovy (FHS UK)
dokončila jako první z účast-
nických týmů. Projekt částe-
čně navazuje na předchozí
mezinárodní výzkumy John
Hopkins University (USA),
na kterých se NROS podílela,
a představuje tak logické
pokračování výzkumných
aktivit nadace. Finančně
projekt podpořila Nadace VIA
z programu Trust pro
občanskou společnost ve
střední a východní Evropě a
na vydání publikace přispěla
FHS UK.
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Vlastní aktivity NROS

Index občanské společnosti CIVICUS – mezinárodní výzkumný projekt

Aktivity a výstupy v rámci projektu v roce 2004

Projekt mezinárodní nevládní organizace CIVICUS – Index občanské společnosti (Civil Society

Index) – mapuje stav občanské společnosti ve více než 60 zemích světa. NROS byla na konci

roku 2003 vybrána jako Národní koordinační organizace pro Českou republiku a v roce 2004

výzkum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) dokončila

jako první z účastnických týmů. Projekt částečně navazuje na předchozí mezinárodní výzkumy

John Hopkins University (USA), na kterých se NROS podílela, a představuje tak logické 

pokračování výzkumných aktivit nadace. Finančně projekt podpořila Nadace VIA z programu

Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě a na vydání publikace 

přispěla FHS UK.

Projekt kladl důraz na zapojení organizací občanské společnosti do procesu výzkumu: důležitou

roli hrála Národní poradní skupina, složená z předních českých expertů a praktiků, zabývají-

cích se občanskou společností, proběhlo několik regionálních konzultací s představiteli NNO 

a v závěru roku se konal Národní seminář. Výstupy z projektu jsou shrnuty v závěrečné zprá-

vě, která vyjde v dubnu 2005 v anglické a české verzi. Během projektu jsme koordinovali

výzkumné aktivity s blízkou zemí v regionu, s Polskem, avšak celkové mezinárodní srovnání

výsledků provede CIVICUS v roce 2006.

— Regionální konzultace s představiteli NNO proběhly v kraji Vysočina a v Karlovarském, Libe-

reckém a Zlínském kraji. Účastnilo se jich celkem asi 40 osob a více než 100 účastníků se

zapojilo formou vyplnění regionálních dotazníků. Otevřeli jsme témata pravidel a předpisů 

v občanském sektoru, významu pojmu občanská společnost v českém kontextu nebo otázku

korupce a zneužívání vlivu v občanské společnosti.

— Středisko empirických výzkumů STEM provedlo a zpracovalo průzkum na reprezentativním

vzorku populace, který se týkal názorů občanů na NNO, jejich občanských aktivit a postojů 

k dobrovolnictví a dárcovství. Výsledky byly zveřejněny na tiskové konferenci v červnu 2004

a představují jeden z hlavních podkladů pro závěrečnou zprávu.

— Výzkum se opíral o co nejširší záběr kvalitativních dat, získaných zejm. prostřednictvím řady

expertních interview a monitoringu médií, který byl realizován ve spolupráci se studenty FHS

UK v průběhu tří měsíců a který sledoval mediální obraz aktérů a aktivit občanské společ-

nosti. Ve spolupráci se studenty FHS UK bylo připraveno několik krátkých podkladových stu-

Index občanské společnost

CIVICUS – mezinárodní 

výzkumný projekt

Tereza Vajdová

tereza.vajdova@nros.cz

David Stulík 

david.stulik@nros.cz
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dií o dopadu aktivit organizací občanské společnosti v oblasti lidských práv, sociálních věcí,

společenské odpovědnosti firem a přípravy a monitoringu národního rozpočtu.

— Národní poradní skupina na podzim 2004 prodiskutovala a posoudila získané informace

a data. Podle předem určené metodologie ohodnotila stav české občanské společnosti

v řadě daných indikátorů a dimenzí – z hlediska struktury občanské společnosti, z hlediska

jejího vnějšího prostředí, z hlediska hodnot a dopadu aktivit. Výsledek lze graficky znázornit

jako obrazec se čtyřmi vrcholy, diamant občanské společnosti, který názorně ukazuje silné

a slabé stránky české občanské společnosti.

— V říjnu 2004 se konal Národní seminář za účasti asi 50 představitelů NNO i expertů, zabýva-

jících se občanskou společností. V rámci celodenního semináře byly představeny výsledky

projektu a diamant občanské společnosti.

— V průběhu celého projektu byly dílčí výstupy a informace zveřejňovány na webových strán-

kách NROS a prostřednictvím článků v periodikách, jako je měsíčník neziskového sektoru

Grantis, Univerzitní noviny či Parlamentní zpravodaj.

Evropská brána – příprava českých neziskových organizací na vstup do EU

Z historie projektu

Tento tříletý projekt podpořený Nadací VIA z prostředků Trustu pro občanskou společnost 

ve střední a východní Evropě byl zahájen v roce 2002.

Hlavní cíle projektu

— Zvýšení schopnosti českých NNO získávat finanční prostředky z fondů EU;

— zapojení české NNO do evropských sítí neziskových organizací;

— zajištění systematického a soustředěného přísunu relevantních informací pro české NNO.

Za tímto účelem NROS již mimo jiné úspěšně realizovala:

— 8 regionálních školení (podle NUTS II regionů) pro 200 zástupců českých NNO v oblasti pří-

pravy a provádění projektů podpořených z fondů EU (realizováno v roce 2003);

— třídenní pracovní stáž v Bruselu pro vybrané účastníky školení s cílem prezentovat potřeby 

a specifické problémy českých NNO evropským partnerům (realizováno v červnu 2003);

— jednodenní informační seminář pro zástupce českých NNO o evropských fondech;

— vydání souhrnné publikace přestavující možnosti finanční podpory ze strany EU pro NNO

(realizováno v roce 2003).

Charakteristika projektu v roce 2004 

V roce 2004 došlo k zásadní změně vnějšího prostředí pro fungování českých nestátních

neziskových organizací (NNO), protože Česká republika vstoupila 1. května do Evropské unie.

Proto rovněž došlo k zásadní změně projektu Evropská brána – příprava českých neziskových

organizací na vstup do EU, který byl podpořen z prostředků programu CEE TRUST a jehož

původním cílem bylo poskytnout maximum informací pro NNO (především o programech EU),

které vstup do Evropské unie nabízel. Za stávající nové situace se prvořadým cílem projektu

Evropská brána stalo úsilí o plnohodnotné zapojení českých NNO do evropského dění.

Z tohoto pohledu byl rok 2004 pro projekt Evropská brána průlomový.

Hlavní aktivity projektu

— Pokračování provozu webového portálu Evropská brána na adrese www.ngo-eu.cz. Rok

2004 byl rekordní, co se počtu návštěvníků týče, protože jeho stránky za rok 2004 navštívilo

celkem 40 000 návštěvníků, kteří shlédli celkem 100 000 stránek. Symbolicky největší

návštěvnost byla zaznamenána kolem data vstupu ČR do EU.

— V roce 2004 byl zahájen nový projekt „STOP sociálnímu začleňování“, na kterém se NROS

podílí jako partner. Hlavním předkladatelem tohoto projektu, jehož cílem je informovat 

české NNO o Evropské strategii sociálního začleňování, je Informační centrum neziskových

organizací (ICN) a dalšími partnery jsou Svaz měst a obcí, platforma českých sociálních

NNO – SKOK.

Evropská brána

David Stulík

david.stulik@nros.cz
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V roce 2004 došlo k zásadní
změně vnějšího prostředí pro
fungování českých nestátních
neziskových organizací
(NNO), protože Česká
republika vstoupila 1. května
do Evropské unie. Proto
rovněž došlo k zásadní změně
projektu Evropská brána –
příprava českých neziskových
organizací na vstup do EU,
který byl podpořen
z prostředků programu CEE
TRUST a jehož původním
cílem bylo poskytnout
maximum informací pro NNO
(především o programech
EU), které vstup do Evropské
unie nabízel. Za stávající nové
situace se prvořadým cílem
projektu „Evropská brána“
stalo úsilí o plnohodnotné
zapojení českých NNO do
evropského dění. Z tohoto
pohledu byl rok 2004 pro
projekt Evropská brána
průlomový. 

Tento osmnáctiměsíční informační projekt, k jehož realizaci jsou využívány i stránky Evrop-

ské brány, podpořila Evropská komise a české Ministerstvo práce a sociálních věcí.

— Zapojení českých NNO do práce Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV),

který je oficiální institucí EU a slouží jako most mezi Unií a občanskou společností. NROS

aktivně podporovala proces zapojení českých NNO do práce EHSV, od samotné nominace

českých zástupců až po pravidelné zprostředkování informací a kontaktů mezi EHSV 

a českými NNO.

— NROS v roce 2004 podpořila jediný celostátní český projekt NNO „Občanské prvky v disku-

si o evropské ústavní smlouvě“, který se týkal problematiky ústavní smlouvy EU a který 

v ČR koordinovalo Europium, Institut pro evropskou politiku. Smyslem tohoto projektu bylo

zapojit co nejvíce místních NNO do diskusí kolem nově vznikající ústavní smlouvy EU. Proto

se v ČR konalo několik regionálních seminářů k této problematice a celý projekt vyvrcholil

celostátním setkáním v Senátu Parlamentu ČR, kde byly shrnuty hlavní body české občan-

ské diskuse o ústavní smlouvě EU.

— NROS se v roce snažila maximálně podpořit zapojení českých NNO do evropských sítí.

Za aktivní asistence NROS byla vytvořena česká pobočka evropské sítě EAPN (European

Anti-Poverty Network – Evropská sí� za odstraňování chudoby).

— V roce 2004 byly zveřejněny návrhy Evropské komise reformy Strukturálních fondů EU 

a jejich využívání v období 2007–2013. NROS v rámci projektu Evropská brána pravidelně

sledovala a mapovala vývoj v této oblasti, přinášela aktuální informace pro české NNO 

a snažila se je maximálně podpořit ve využívání těchto fondů. Ve spolupráci se Zeleným

kruhem a Centrem pro komunitní práci byla společně vypracována metodika na zapojování

veřejnosti do přípravy dokumentů, které po ČR vyžaduje Evropská komise.

— V rámci projektu Evropská brána se NROS podílela na přípravě konferencí NNO, na jejich

příspěvcích, na přípravě různých (českých i mezinárodních) analýz a publikací mapujících

stav české občanské společnosti na prahu členství v Evropské unii, především s ohledem

na využívání fondů EU a zapojení českých NNO do evropského dění.

Vzdělávací středisko NROS Vila Čerych 

Charakteristika programu

Vila Čerych je památkově chráněný objekt, který v květnu roku 2001 získala NROS darem 

od bratří Čerychů, jimž byl dům s přilehlou zahradou vrácen v restituci. Vzhledem ke statutu 

a poslání NROS a přání bratří Čerychů je vila postupně přetvářena v informační, školící, 

osvětové a kulturní centrum.

Cíle programu

NROS tímto programem reaguje na neustále narůstající potřebu profesionalizace neziskového

sektoru, mezinárodní spolupráce v rámci Evropské unie současně s podporou jednotlivých

regionů, mezisektorového partnerství a místní vzdělanosti.

Hlavní partner programu

Hlavním partnerem se v tomto roce stalo občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice,

které sídlí přímo ve Vile Čerych. Sdružení koordinuje vzdělávací a osvětové programy pro

Královéhradecký kraj, především pro zástupce veřejné správy a neziskových organizací.

Charakteristika aktivit

Programy probíhající ve Vile Čerych jsou zaměřeny na přeshraniční spolupráci, regionální roz-

voj, profesionalizaci pracovníků neziskového sektoru a podporu místní kultury. V roce 2004 byl

zahájen vzdělávací program Rozvoj venkova za účasti veřejnosti, jehož cílem je posílit kapaci-

tu Královéhradeckého kraje pro rozvoj zdravých komunit a pro obnovu venkova na principech

trvalé udržitelnosti. Hlavním tématem je zapojování obyvatel do života obce. V roce 2004 se

uskutečnila řada seminářů s obsahovým zaměřením na Místní Agendu 21, metody komunitní

práce, komunikační dovednosti a budování partnerství. Účastnili se zástupci veřejné správy 

Vlastní aktivity NROS

Vzdělávací středisko NROS

Vila Čerych 

Lenka Tvrdková

lenka.tvrdkova@nros.cz

Kvûta LeÏoviãová

lenka.tvrdkova@nros.cz

·tefan LeÏoviã

lenka.tvrdkova@nros.cz
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Vila Čerych je památkově
chráněným objektem, který
v květnu roku 2001 získala
NROS darem od bratří
Čerychů, jimž byl dům
s přilehlou zahradou vrácen 
v restituci. Vzhledem ke statu-
tu a poslání NROS a přání
bratří Čerychů je vila postup-
ně přetvářena v informační,
školící, osvětové a kulturní
centrum.

Vlastní aktivity NROS

Programy probíhající ve Vile
Čerych jsou zaměřeny
na přeshraniční spolupráci,
regionální rozvoj, profesionali-
zaci pracovníků neziskového
sektoru a podporu místní
kultury.

Hlavním partnerem se v tomto
roce stalo občanské sdružení
Centrum rozvoje Česká
Skalice, které sídlí přímo
ve Vile Čerych. 

a neziskových organizací. V rámci vzdělávání byl vydán elektronický manuál. V červnu byla

také navázána spolupráce s neziskovými organizacemi z polského města Bardo, se kterým

má Česká Skalice uzavřenou partnerskou smlouvu. Občanské sdružení Centrum rozvoje

Česká Skalice uspělo s projektem ve Phare CBC, další přeshraniční aktivity se tedy rozeběh-

nou v roce 2005.

Na posílení dárcovství a dobrovolnictví v regionu je zaměřena již tradiční květnová Slavnost

dárců a dobrovolníků. Podnětem pro uspořádání slavností byl dar bratří Čerychů, kteří právě 

v květnu darovali vilu do rukou NROS. V roce 2004 nominovalo 13 organizací (NNO, obce) 

z Královéhradeckého kraje 14 dárců a 3 dobrovolníky. Grafické listy oceněným předávali Hana

Šilhánová (ředitelka NROS), Otto Salač a Miroslava Smolíková (zástupci Královéhradeckého

kraje) a Tomáš Hubka (starosta města Česká Skalice).

Ve Vile Čerych probíhají vzdělávací programy dalších neziskových organizací a vzdělávacích

institucí. Tradičními hosty jsou tu například organizace Člověk v tísni, Institut dětí a mládeže

MŠMT, Agentura Mládež a Agentura manažerů a absolventů a Pedagogická fakulta z Hradce

Králové. V roce 2004 proběhla poprvé ve Vile Čerych ekologická olympiáda pro žáky základ-

ních škol v regionu, kurz Terminologie znakového jazyka v soudnictví, organizovaný Národní

radou tlumočníků a lektorů znakového jazyka a seminář Konzultantský proces pro Obec kon-

zultantů Nadace VIA. Ve Vile Čerych probíhají také kurzy a školení na téma mezinárodní spo-

lupráce. V prosinci se konal seminář na téma lidských práv, pořádaný Organizací na podporu

integrace menšin, kterého se účastnili zástupci Estonska, Německa, Rakouska a Polska.

V letních měsících navštívili vilu také pracovníci a jejich rodinní příslušníci z firmy RENAULT 

z Francie, aby lépe poznali české prostředí a český jazyk.

V létě proběhla ve Vile Čerych letní škola lokálních koordinátorů a absolventů programu NROS

Make a Connection z celé ČR.

V roce 2004 prošla Vila Čerych rozsáhlou rekonstrukcí interiéru, aby lépe sloužila svému účelu.

V prvním patře vzniklo šest čtyřlůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím. Dohled nad

stavebními úpravami měla Ing. arch. Zuzana Rákosníková.

K Vile Čerych patří také rozsáhlá zahrada, která vyžaduje pravidelnou péči a postupnou obnovu

vegetace a zahradních staveb. Tradiční akcí se stala Slavnost stromů, během které je vždy

zasazen nový strom. Tímto způsobem je zahrada postupně renovována podle původního

plánu Josefa Kumpána z roku 1925. Odborným poradcem je již dlouhodobě zahradní architek-

tka Ing. Eva Vízková.



A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 15 529 874,90 98 514 273,38

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 270 697,18 270 697,18

II. Dlouhodobý hmotný majetek 

1. Pozemky 7 812 187,00 7 812 187,00

3. Stavby 7 990 159,40 8 757 698,50

4. Samostatné movité věci 1 371 011,20 1 825 426,70

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 224 232,09 1 111 643,12

III. Dlouhodobý finanční majetek 

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0,00 82 270 062,51

IV. Oprávky k dlouhod. majetku

4. Drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -270 697,18 -270 697,18

6. Stavbám -639 258,00 -937 020,00

7. Samostaným movitým věcem -1 004 224,70 -1 214 081,33

10. Drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 224 232,09 -1 111 643,12

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 106 692 757,14 13 957 970,83

I. Zásoby

1. Materiál na skladě 6 906,50 65 787,00

II. Pohledávky 

1. Odběratelé 6 945,00 10 310,00

4. Poskytnuté provozní zálohy 1 535 472,09 229 624,36

6. Pohledávky za zaměstnanci 0,00 10 000,00

8. Daň z příjmu 19 194,00 0,00

10. Daň z přidané hodnoty 228 163,47 289 417,49

18. Dohadné účty aktivní 1 475,84 13 450,00

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Pokladna 112 813,80 91 089,55

2. Ceniny 41 460,00 57 780,00

3. Účty v bankách 104 602 557,30 13 108 434,34

IV. Jiná aktiva

1. Náklady příštích období 132 180,75 82 078,09

3. Kursové rozdíly aktivní 5 588,39 0,00

Aktiva celkem 122 222 632,04 112 472 244,21

AKTIVA Stav k 1. 1. 2004 Stav k 31. 12. 2004
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A. VLASTNÍ ZDROJE 117 546 837,07 110 819 364,30

I. Jmění 

1. Vlastní jmění 85 829 671,00 97 362 310,83

2. Fondy 45 904 005,61 12 675 587,88

II. Výsledek hospodaření

1. Účet výsledku hospodaření -14 186 839,54 781 465,59

B. CIZÍ ZDROJE 4 676 794,97 1 652 879,91

III. Krátkodobé závazky 

1. Dodavatelé 388 127,28 97 264,05

3. Přijaté zálohy 12 000,00 21 000,00

4. Ostatní závazky 500 000,00 7 572,00

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 733 007,00 549 569,00

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 262 316,00 320 026,00

9. Ostatní přímé daně 2 354,00 34 433,00

10. Daň z přidané hodnoty 0,00 3 043,69

17. Jiné závazky 90 675,00 0,00

22. Dohadné účty pasivní 814 215,31 183 296,40

IV. Jiná pasiva 

1. Výdaje příštích období 1 812 588,72 436 671,55

3. Kursové rozdíly pasivní 61 511,66 4,22

Pasiva celkem 122 223 632,04 112 472 244,21

PASIVA Stav k 1. 1. 2004 Stav k 31. 12. 2004
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I. Spotřebované nákupy celkem 914 876,19

1. Spotřeba materiálu 694 698,66

2. Spotřeba energie 220 177,53

II. Služby celkem 4 664 917,17

5. Opravy a udržování 212 114,41

6. Cestovné 398 903,09

7. Náklady na reprezentaci 78 685,63

8. Ostatní služby 3 975 214,04

III. Osobní náklady celkem 9 083 349,00

9. Mzdové náklady 6 742 715,00

10. Zákonné sociální pojištění 2 168 119,00

12. Zákonné sociální náklady 172 515,00

IV. Daně a poplatky celkem 1 280,00

16. Ostatní daně a poplatky 1 280,00

V. Ostatní náklady celkem 801 218,95

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 65,50

18. Ostatní pokuty a penále 142,00

21. Kursové ztráty 530 838,47

22. Dary 2 000,00

24. Jiné ostatní náklady 268 172,98

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 1 766 139,70

a opravných položek celkem

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného 715 381,18

a hmotného majetku

27. Prodané cenné papíry a podíly 1 050 758,52

Náklady celkem 17 231 781,01

A. NÁKLADY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 787 186,62

1. Tržby za vlastní výrobky 18 299,00

2. Tržby z prodeje služeb 768 887,62

IV. Ostatní výnosy celkem 12 355 591,74

15. Úroky 709 264,94

16. Kursové zisky 190 910,55

17. Zúčtování fondů 11 370 246,93

18. Jiné ostatní výnosy 85 169,32

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 2 193 696,24

a opravných položek celkem

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 3 488,54

24. Výnosy z dlouhodobého 2 190 207,70

finančního majetku

VI. Přijaté příspěvky celkem 2 676 772,00

27. Přijaté příspěvky (dary) 2 676 772,00

Výnosy celkem 18 013 246,60

C. VÝSLEDEK HODPODAŘENÍ 781 465,59

B. VÝNOSY

Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2004 Komentář k finanční zprávě
a) Výsledek hospodaření za rok 2004 ve výši 781 465,59 Kč vyplývá 

ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 Sb.

a Českých účetních standardů č. 401 až č. 413.

Hospodářský výsledek odráží:

— přijaté příspěvky na vlastní nadační programy (např. granty Nadace

VIA na výzkumnou a publikační činnost), kdy náklady vzniknou 

v příštím účetním období;

— výnosy z nadačního jmění, které budou rozděleny v otevřeném 

výběrovém řízení v roce 2005 formou grantů;

— ztrátu z realizace přípravy programu Globálních grantů;

— ztrátu z realizace programů Vila Čerych a „Pomozte dětem!“.

b) Celkové náklady za rok 2004 související se správou nadace ve výši 

15 650 184,02 Kč tvoří 7,9 % z hodnoty ročně poskytnutých nadačních

příspěvků. Tím byl dodržen čl. XI odst. 3. Statutu nadace, který omezu-

je náklady související se správou nadace na maximální výši 20 % 

hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků a zároveň nadace 

splnila pravidlo uvedené v § 22 odst. 1 písm. b) zákona o nadacích 

pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace. Nadační přís-

pěvky byly za rok 2004 vyplaceny ve výši 198 104 294,22 Kč.

c) K přepočtu byl použit kurs ČNB 30,465 Kč/€, platný k 31.12. 2004.

Phare 2000 14,092

Phare 2001 25,087

Phare 2002 116,098

Phare 2003 19,588

Access 2000 4,327

„Pomozte dětem!“ 11,021

Make a Connection 3,709

klub-net 3,075

Program pro lidská práva 1,107

Provozní náklady 15,650

Příspěvky vyplacené Sekcí EU 179,192

Příspěvky vyplacené Sekcí Rozvoje programů 18,912

Náklady související se správou nadace 15,650

Vyplacené příspěvky a provozní náklady v mil. Kč

Vyplacené příspěvky a náklady související se správou NROS v 2004

Vyplacené příspěvky a náklady související se správou NROS
v 2004 (v % a v mil. Kč)

Příspěvky vyplacené Sekcí EU

Příspěvky vyplacené Sekcí Rozvoje programů

Náklady související se správou nadace

84 %

179,912

9 %

18,912

7 %

15,650
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Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
za účetní období 2004

Zpráva auditora pro zfiizovatele Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS)

Provedli jsme audit účetní závěrky Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) k 31. prosinci 2004

a vydali dne 18. května 2005 samostatnou zprávu auditora s výrokem – bez výhrad – k této účetní

závěrce. Za sestavení účetní závěrky byla odpovědná správní rada nadace. Naší úlohou 

bylo vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů

České republiky. Vzhledem k významnosti byla věnována zvýšená pozornost účelovému využití 

prostředků Fondem národního majetku v rámci Nadačního Investičního Fondu (NIF) a zhodnocení

těchto prostředků v souladu se stanovenými podmínkami. Jsme přesvědčeni, že provedený audit

poskytl přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz

aktiv, závazků, jmění a fondů nadace, finanční situace nadace k datu 31. prosince 2004 a výsledku

hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslusnými předpisy České 

republiky.

V souvislosti s naším výrokem o účetní závěrce ověřujeme skutečnosti, že celkové náklady na 

správu nadace tvořily 7,9 % z částky poskytnutých nadačních příspěvků za rok 2004, čímž byl 

dodržen §22, odst. 1 zákona o nadacích a nadačních fondech a článek XI, odst. 3 statutu nadace,

kterým se stanoví limit nákladů na správu nadace.

Ověřili jsme soulad informací o auditované nadaci za rok 2004, uvedených v této výroční zprávě, 

s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných 

ohledech v souladu s touto účetní závvěrkou, z níž byly převzaty.

V Praze dne 7. června 2005

Auditorská firma: Odpovûdn˘ auditor:

EURO-Trend Audit, a.s. Dipl.-Kfm. Eva Kunertová

Licence ã. 317 Dekret ãíslo 1764

Za spoleãnost:

Ing. Petr Ryne‰, pfiedseda pfiedstavenstva
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Finanční oddělení
Daniela Krejsová

daniela.krejsova@nros.cz

Milan Vojtek

milan.vojtek@nros.cz 

Emil Zálepa

emil.zalepa@nros.cz

Iva Teichmanová

iva.teichmannova@nros.cz

Vyplacené příspěvky Sekcí EU (v % a v mil. Kč)

Phare 2000

Phare 2001

Phare 2002

Phare 2003

Access 2000

65 %

116,098

11 %

19,588

14 %

25,087

2 %

4,327
8 %

14,092

Příspěvky / granty NROS vyplacené v letech 1998 až 2004 (v mil. Kč)

mil. Kč

38.139

73.364

56.680 56.810

113.037

159.855

198.040
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Vyplacené příspěvky Sekcí Rozvoje programů (v % a v mil. Kč)

„Pomozte dětem!“

Make a Connection

klub-net

Program pro lidská práva

20 %

3,709

16 %

3,075

58 %

11,021

6 %

1,107

Podíly ročních nákladů souvisejících se správou NROS *)

na poskytnutých nadačních příspěvcích v letech 1998 až 2004

* podíl nesmí dle zákona o nadacích a Statutu NROS překročit 20%

%

19.80

10.72

14.38

17.37

11.60 11.87

7.90
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Pavel Rozsypal – pfiedseda

Vystudoval řízení a ekonomii energetiky 

na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze 

a v roce 1998 absolvoval studium MBA

Sheffield Business School na Masarykově

ústavu. Po univerzitním absolutoriu pracoval

v Ústavu obecné energetiky ČSAV.

Po změnách v roce 1989 se začal věnovat

hospodářské praxi na Ministerstvu pro

hospodářskou politiku ČR a později na Mi-

nisterstvu hospodářství, kde vedl Centrum

pro zahraniční pomoc. V roce 1996 přešel

do soukromé společnosti EPIC, po krátké

spolupráci se zahraniční investiční

společností ACCEL. V EPIC vede analy-

tický tým a řídí projekty zaměřené 

na analýzu, vyhledávání strategických 

partnerů, akvizice a investiční poradenství, 

je členem představenstva I. EPIC Holding,

a.s., EPIC Securities, a.s. a dalších.

Je rovněž členem správní rady neziskové

Agentury Gaia.

Josef Alán – místopfiedseda

Vystudoval filozofii a historii na Masarykově

univerzitě v Brně (1961). Po učitelování na

základní a střední škole působil jako vědec-

ký asistent na Ústavu sociálně politických

věd UK, obor sociologie. Po zrušení praco-

viště pracoval jako výzkumný pracovník 

na Čs. výzkumném ústavu práce v Bratisla-

vě, později v Praze. V roce 1990 se stává

ředitelem znovu obnoveného Ústavu sociál-

ně politických věd na Karlově univerzitě 

v Praze, později ředitelem Institutu sociolo-

gických studií Fakulty sociálních věd UK.

V 90. letech působil jako místopředseda

Masarykovy sociologické společnosti, byl

zakládajícím členem Nadace Film a Socio-

logie, proděkanem a členem vědecké rady

Fakulty sociálních věd UK. Dlouholetý člen

a bývalý předseda NROS, dnes emeritní

profesor sociologie.

Helena Dluho‰ová – místopfiedsedkynû

Absolvovala obor etnografie a historie 

na FF UK. Pracovala v Národním muzeu, 

v letech 1991–1992 také v Ústavu etnogra-

fie 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 repre-

zentovala tento projekt v International Task

Force on Holocaust. Nyní se profesionálně

věnuje integraci cizinců v rámci odboru

migrace a integrace cizinců MPSV. Dlouho-

době také spolupracuje s různým nezisko-

vými organizacemi.

Renata Elhenická

V letech Po studiu na střední škole v letech

1990 a 1991 navštěvovala kurzy Public

Relations v Hamburku a absolvovala praxi 

v reklamní agentuře GHS PARTNER 

ve Frankfurtu nad Mohanem, pro jejíž

zastoupení v České republice pracovala 

v letech 1991–1993. Od roku 1994 do roku

1997 byla zaměstnána v rádiu Frekvence 1,

kde zajiš�ovala vnější komunikaci firmy.

V letech 1997–1998 pracovala v Kanceláři

prezidenta republiky v pozici osobní tajem-

nice 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.

Ladislav âerych

Z republiky odešel do Anglie, když mu bylo

22 let – pár měsíců po převzetí vlády komu-

nisty. Poté odešla z Čech celá jeho rodina.

Ekonomii, kterou studoval 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. Když

univerzita přesídlila z Prahy do Budapešti,

Ladislav Čerych zůstal alespoň částečně 

v Čechách – cestuje mezi Prahou a Paříží.

Od roku 1994 byl ředitelem střediska vzdě-

lávací politiky při pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy, roku 1998 mu byla 

udělena medaile Jana Amose Komenské-

ho. Spolu se svým bratrem Jiřím Nadaci

rozvoje občanské společnosti daroval 

rodinný dům Čerychů v České Skalici.

Lidé v NROS

Správní rada

Lidé v NROS

Správní rada

Josef Alán – místopfiedseda

Helena Dluho‰ová – místopfiedsedkynû

Ladislav âerych

Renata Elhenická

Martin Fuk

Anna ·abatová

Eva Vavrou‰ková

Robert Tamchyna 
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Martin Fuk

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 novi-

nář 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.

Anna ·abatová

Od ledna 2001 je zástupkyní veřejného

ochránce práv. Od roku 1969 studovala filo-

zofii a historii na Filozofické fakultě Univer-

zity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Ve

třetím ročníku byla na dva roky uvězněna

pro podvracení republiky a ze školy vylou-

čena. V roce 1986 byla mluvčí Charty 77.

V roce 1988 se stala posluchačkou studia

bohemistiky na „podzemní univerzitě“, která

se po Listopadu transformovala v řádné

dálkové studium Filozofické fakulty UK.

Magisterské studium českého jazyka a lite-

ratury dokončila v roce 1996. Od září 1990

do konce roku 1991 působila jako poradky-

ně ministra práce a sociálních věcí pro styk

s nevládními organizacemi. Od roku 1998

pracovala jako zástupkyně ředitele Měst-

ského centra sociálních služeb a prevence

pražského magistrátu. Při příležitosti pade-

sátého výročí Všeobecné deklarace 

lidských práv převzala Anna Šabatová 

10. prosince 1998 Cenu Organizace spoje-

ných národů za ochranu lidských práv.

Eva Vavrou‰ková

Studovala na Strojní fakultě Vysokého

učení technického v Praze. Po krátké praxi

v Závodech průmyslové automatizace pra-

covala nejprve v Tesle Holešovice, od roku

1978 do roku 1992 pak v Pivovarech a sla-

dovnách 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 zaklada-

telkou a čestnou předsedkyní Nadačního

fondu Josefa a Petry Vavrouškových, před-

sedkyní výběrové komise Ekofilmu.

Robert Tamchyna 

Vystudoval Fakultu sociálních věd UK, je

novinářem. V rozhlase pracuje od roku 1989

a uplynulých patnáct let věnoval převážně

tématům domácí politiky (několik let připra-

voval Hovory z Lán s prezidentem Václa-

vem Havlem), kultury a sociální sféry. Za

reportážní pořady, získal několik ocenění,

např.: Cenu Ferdinanda Peroutky, novinář-

skou Cenu křepelek, Prix Bohemia v kate-

gorii zábavný rozhlasový pořad Report –

kategorie publicistika (v letech 2000–2002).

Příležitostně působí jako pedagog v oblasti

masové a sociální komunikace.



Dozorčí rada

Zdenûk Vanûk – pfiedseda

Po ukončení střední školy pracoval v rámci

tehdejšího tzv. propojení studia a praxe 

dva roky jako zámečník ve ŠKODA Plzeň 

a studoval na elektrotechnické fakultě

VŠSE Plzeň. 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 audi-

torem 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

V letech 1977–1982 studovala na Vysoké

škole ekonomické, fakulta výrobně ekono-

mická, obor ekonomika průmyslu, studium

nedokončila. V letech 1998–1999 absolvo-

vala semestrální kurz na Právnické fakultě

„Ekonomie a právo“. V letech 1973–1988

pracovala na Českém cenovém úřadu, 

v oblasti vedení pomocných provozů 

a archivu úřadu. Od roku 1989 pracuje 

na Ministerstvu financí v odboru financo-

vání 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.

Franti‰ek Hauser

Vystudoval řídicí techniku na Elektrotech-

nické fakultě ČVUT v Praze a na téže

vysoké škole rovněž absolvoval externí

vědeckou aspiranturu. Od ukončení

vysokoškolského studia do roku 1992 

pracoval v lékařském výzkumu v Ústavu

hematologie a krevní transfuze a později 

v Ústavu sociálního lékařství. Publikoval

desítky odborných prací v domácích i svě-

tových vědeckých časopisech. Od roku

1994 působil na Delegaci Evropské komise

v České republice jako vedoucí projektů

programu Phare. Podílel se na řízení pro-

jektů 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.
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Dozorčí rada
Zdenûk Vanûk, pfiedseda

Olga Nováková

Franti‰ek Hauser

Lidé v NROS
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Vedení NROS

Hana ·ilhánová, fieditelka 

hana.silhanova@nros.cz

Hana Fri‰tenská, zástupce fieditelky

hana.fristenska@nros.cz

Petra Francová, vedoucí sekce EU

petra.francova@nros.cz

Katefiina Dvofiáková 

katerina.dvorakova@nros.cz

Jana Trombiková

jana.trombikova@nros.cz
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Oznámení

Mgr. Ivan Fiala zemřel v úterý 31. 5. 2005 

v Praze po dlouhé těžké nemoci, měsíc 

po svých 55. narozeninách.

V době jeho působení v NROS jsme se vždy

mohli spolehnout na jeho lidskost, profesionali-

tu a všeobecný rozhled. Ivan vždy zůstane 

ve vzpomínkách každého z nás.
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Poděkování

Nadace rozvoje občanské společnosti děkuje všem bývalým zaměstnancům za dobrou práci,

kterou pro nadaci v minulém roce vykonali. Děkuje také desítkám externích spolupracovníků,

kteří nadaci věnovali svůj čas a zkušenosti. Zvláštní díky patří dobrovolníkům, kteří v loňském

roce pomohli nadaci splnit její úkoly i poslání.

Děkujeme grafickému studiu dept. of Design a tiskárně Hugo, bez jejichž přičinění by tato

publikace nevznikla.

NROS děkuje všem partnerům a dárcům za důvěru, podporu a spolupráci. 
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