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Slovo předsedy správní rady

BlíÏí se vstup âeské republiky do Evropské unie a spolu s tím se na
novou situaci zaãíná pﬁipravovat i cel˘ neziskov˘ sektor. A samozﬁejmû
i Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti, které se pﬁipravované zmûny
t˘kají v první ﬁadû, vÏdyÈ je v jistém smyslu dítûtem EU. Nová pravidla
financování projektÛ jsou spojena s vy‰‰ími nároky jak na NROS, tak
na v‰echny uchazeãe o granty. Ale nejen to, zmûny budou razantnûj‰í,
protoÏe mají v podstatû systémovou povahu: je tﬁeba se pﬁipravit na
útlum ãi organizaãní transformaci programÛ Phare, Access a jin˘ch
programÛ EU, na zavádûní implementaãních agentur vázan˘ch na
vznik strukturálních fondÛ atd. A také na to, Ïe neziskov˘ sektor bude ve vût‰í míﬁe odkázán na schopnost mobilizovat vnitﬁní domácí zdroje a navazovat mezinárodní kontakty.
NROS se na tuto transformaci intenzivnû pﬁipravuje a snaÏí se ukázat, Ïe to jde. Svûdãí
o tom její aktivity, rozvíjené hned nûkolika smûry:
1. V první ﬁadû se NROS soustﬁedila na rozvíjení vlastních programÛ, opﬁen˘ch o jiné
zdroje. Hlavní dÛraz pﬁitom poloÏila na programy pro dûti a mladé lidi, které zahájila jiÏ
v pﬁedchozích letech. Vedle vlastního úspû‰ného projektu „Pomozte dûtem!“ pokraãoval program Gabriel, podporovan˘ Robert Bosch Stiftung a v návaznosti na své partnerství v síti
International Youth Foundation zaãala pﬁipravovat programy dal‰í. Jejich smyslem není jen
pomáhat a finanãnû podporovat stávající organizace, ale také stimulovat vznik organizací
nov˘ch, hlavnû v‰ak kultivovat takové vlastnosti, které by se staly v˘znamn˘m vkladem do
budoucnosti neziskového sektoru – schopnost mezinárodní spolupráce, rozvoj dobrovolnick˘ch aktivit a dárcovství.
2. Podaﬁilo se získat dal‰í pﬁíspûvek z Nadaãního investiãního fondu, takÏe nadaãní
jmûní NROS vzrostlo na témûﬁ 60 mil. Kã. Z jeho v˘nosÛ jsou podporovány programy
v oblasti ochrany lidsk˘ch práv.
3. Po získání Vily âerych v âeské Skalici se rozbûhly pﬁípravy na její uvedení do provozu - jako prostoru pro ‰irokou paletu vzdûlávacích aktivit, diskusní fóra na taková témata jako evropské integrace, regionální rozvoj ãi pﬁíhraniãní spolupráce, ale i jiné akce.
Spolu s tím se nutnû mûní i vnitﬁní organizaãní struktura NROS i úkoly a povinnosti
jejích orgánÛ. T˘ká se to i samotné Správní rady. UÏ nemÛÏe pracovat jako operativní
orgán, pﬁímo zaangaÏovan˘ na samotném chodu grantov˘ch systémÛ – i kdyÏ rozhodování
o pﬁidûlování grantÛ zÛstává jednou z jejích zásadních funkcí. Do popﬁedí vystoupila
potﬁeba vûnovat se pﬁedev‰ím zásadní koncepãní práci, t˘kající se postavení, úloh a dal‰ího
rozvoje NROS v nov˘ch podmínkách. Lze jen vûﬁit, Ïe celá NROS se na novou situaci
pﬁipraví stejnû zodpovûdnû a dobﬁe jako to dokazovala dosud.

Josef Alán
pﬁedseda správní rady NROS
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Připravujeme
neziskový sektor
na vstup do
Evropské unie.

Vyjádření Delegace Evropské komise

Je pro mne potû‰ením pﬁispût letos opût jménem Evropské komise do
v˘roãní zprávy Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS). NROS
spravuje fondy Phare jiÏ od roku 1993 a je hlavním prostﬁedníkem,
kter˘ Evropská unie vyuÏívá k financování aktivit obãanského sektoru
v âeské republice.
Vyvíjející se obãanskou spoleãnost a respekt k lidsk˘m právÛm
v âeské republice povaÏuje Evropská unie za velmi dÛleÏité. Od kandidátsk˘ch zemí se oãekává, Ïe budou tzv. KodaÀská politická kritéria
splÀovat nejen tím, Ïe se k principu právního státu, dodrÏování lidsk˘ch práv a respektování a ochranû etnick˘ch men‰in formálnû pﬁihlásí, ale i tím, Ïe je
dokáÏí prakticky naplÀovat a zároveÀ vytvoﬁí potﬁebn˘ institucionální rámec k jejich trvalému zaji‰tûní.
Evropská unie je odhodlána poskytovat i nadále podporu rozvoji organizací obãanského sektoru v rámci národního programu Phare, jehoÏ prostﬁednictvím byly aÏ do roku
2003 vyãlenûny nemalé finanãní prostﬁedky. Nicménû od roku 2004 uÏ bude tﬁeba, aby
NROS zajistila svou Ïivotaschopnost nezávisle na pﬁedvstupní pomoci Evropské unie.
Z toho dÛvodu je dÛleÏité hledat jiÏ dnes odli‰né zdroje podpory. Obãanská spoleãnost se
totiÏ v brzké budoucnosti bude muset více spoléhat právû na domácí dárce neÏ na zahraniãní organizace.
UdrÏitelnost obãanské spoleãnosti v âeské republice rovnûÏ vyÏaduje vy‰‰í ohodnocení
práce dobrovolníkÛ, dobrovolnick˘ch aktivit a filantropie. Dále bude tﬁeba, aby oblast
obãanské spoleãnosti hrála aktivnûj‰í roli ve veﬁejn˘ch záleÏitostech, aby obãany pﬁiblíÏila
k samotnému politickému procesu, a napomáhala tím rozvoji zastupitelské demokracie,
která je definována v principech evropské vlády zdÛraznûn˘ch na summitu Evropské rady
v Laekenu v prosinci 2001.
Osobnû velmi oceÀuji pﬁínos NROS, která pokraãuje ve vytváﬁení trvalého rámce pro
dobﬁe fungující neziskové organizace na jejich pﬁedvstupní cestû do Evropské unie. Stejnû
tak jsem rád, Ïe grantové plány Phare 2001 a 2002 podporují Ïivotaschopnost organizací
obãanské spoleãnosti dÛrazem na organizaãní kapacity – zvlá‰tû finanãní ﬁízení, projektovou pﬁípravu a techniky fundraisingu. Vybrané granty budou zároveÀ upevÀovat demokracii, podporovat znev˘hodnûné skupiny, lidská práva a zlep‰ovat postavení star‰ích obãanÛ.
Program Access mimo to podporuje zavádûní acquis communautaire (práva EU) v oblastech, kde tﬁetí sektor hraje dÛleÏitou zavádûcí a obhajovací roli, a bude podporovat
zaãlenûní tûch jednotlivcÛ ãi skupin, které mohou b˘t sociálnû, ekonomicky ãi politicky
znev˘hodÀovány. Zku‰enosti, které NROS získala bûhem dosavadních let, budou velmi
dÛleÏité právû pﬁi naplÀování tûchto grantov˘ch programÛ.
Vûﬁím, Ïe ãinnost a iniciativy NROS budou i nadále pokraãovat v podpoﬁe pulsujícího
a aktivního obãanského sektoru, jehoÏ organizace budou po pﬁistoupení do EU schopny
plnû vyuÏívat Strukturálních fondÛ.
Rád bych tímto NROS podpoﬁil v jejím úsilí a vyjádﬁil své nejlep‰í pﬁání pokraãujících
úspûchÛ.

Ramiro Cibrián
velvyslanec, vedoucí Delegace Evropské komise v âR
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Poslání a programy

Poslání nadace

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím pﬁispívá
k rozvoji obãanské spoleãnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroÏen˘m a znev˘hodnûn˘m skupinám, hájí lidská práva,
demokratické hodnoty, pﬁispívají k vzájemnému souÏití a toleranci men‰in ve spoleãnosti
nebo jinak oÏivují zájem obãanÛ o místní rozvoj a veﬁejn˘ Ïivot. Jednou z klíãov˘ch cílov˘ch skupin jsou dûti a mladí lidé, které nadace podporuje v rámci specifick˘ch programÛ.
Nadace také trvale usiluje o zvy‰ování informovanosti a vzdûlání v oblasti neziskového sektoru.
Hlavním pﬁedmûtem ãinnosti nadace je poskytování nadaãních pﬁíspûvkÛ v rámci jednotliv˘ch grantov˘ch programÛ na konkrétní projekty nestátních neziskov˘ch organizací
registrovan˘ch v âR, jak˘mi jsou obãanská sdruÏení, obecnû prospû‰né spoleãnosti a úãelová zaﬁízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostﬁedky u nás i v zahraniãí. Nadace navíc aktivnû vytváﬁí ãi uskuteãÀuje programy, které jsou v souladu s jejím celkov˘m posláním.

Historie nadace

NROS byla zaloÏena na jaﬁe roku 1993 jako ãesk˘ právní subjekt. Od poãátku své ãinnosti
spravovala jeden z programÛ Phare v âeské republice – Program rozvoje obãanské spoleãnosti, financovan˘ z prostﬁedkÛ Evropské unie. Nadace vyhodnotila od roku 1993 do
konce roku 2001 kolem 6 500 Ïádostí, z nichÏ podpoﬁila témûﬁ 2 350 projektÛ v hodnotû
více neÏ 430 milionÛ Kã. Podporovány byly zejména takové typy projektÛ, které mûly
dlouhodob˘ charakter, pﬁiná‰ely nové formy sluÏeb a obracely se k dosud opomíjen˘m
skupinám obãanÛ, jeÏ aktivnû zapojovaly do ﬁe‰ení problémÛ. V prvních letech financovala
nadace ‰iroké spektrum ãinností neziskov˘ch organizací. Základním cílem bylo nejen podporovat konkrétní veﬁejnû prospû‰né projekty v dan˘ch oblastech, ale zejména posilovat
a rozvíjet neziskov˘ sektor v âR. Proto vûnovala NROS velkou pozornost podpoﬁe informaãních aktivit a vzdûlávání pracovníkÛ i dobrovolníkÛ v neziskovém sektoru. Kromû
nadaãní ãinnosti rozvíjela NROS i nûkteré vlastní projekty v oblasti v˘zkumu neziskov˘ch
organizací, vzdûlávání a publikaãní ãinnosti.

Zamûﬁení nadace
v roce 2001

NROS má v souãasné dobû tﬁi hlavní priority, které uskuteãÀuje v rámci sv˘ch programÛ:
1. Rozvoj obãanské spoleãnosti a neziskového sektoru

Rozvoj obãanské spoleãnosti a neziskového sektoru je základní prioritou nadace a je tradiãnû podporován zejména z prostﬁedkÛ EU programu Phare. Tyto prostﬁedky slouÏí
v rámci bûÏících programÛ k podpoﬁe projektÛ zamûﬁen˘ch na zlep‰ování informaãních
sluÏeb a vzdûlávání v oblasti neziskov˘ch organizací. Dal‰ím zdrojem je grant C.S.Mott
Foundation na pilotní projekt rozvoje dárcovství a dobrovolnictví na regionální úrovni.
V˘znamn˘m prostﬁedkem pro realizaci tohoto projektu se stal dar bratrÛ âerychov˘ch vila v âeské Skalici, která je postupnû pﬁetváﬁena na místo pro setkávání a vzdûlávání
v oblasti neziskového sektoru a rozvoje evropské spolupráce.
2. Oblast lidsk˘ch práv a romské integrace

Program ochrany lidsk˘ch práv a romské integrace stále v˘znamnou mûrou podporuje EU
z programu Phare. Nadace navíc uspûla v obou kolech v˘bûrového ﬁízení na získání pﬁíspûvku do nadaãního jmûní z Nadaãního investiãního fondu, z jehoÏ v˘nosÛ kaÏdoroãnû
podporuje projekty v dané oblasti. Ochrana lidsk˘ch práv se tak stala trvalou souãástí
nadaãních programÛ.

6 / NROS
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3. Prog ramy pro dûti a mládeÏ

NROS se stává stále v˘znamnûj‰ím aktérem
v oblasti ‰iroké podpory programÛ pro dûti
a mládeÏ, pro které získává prostﬁedky z místních i zahraniãních zdrojÛ. Program „Pomozte dûtem!“ je dnes nejznámûj‰í ãeskou sbírkou, jeÏ kaÏdoroãnû poskytuje prostﬁedky pro
desítky neziskov˘ch organizací v celé republice, které se starají o ohroÏené a znev˘hodnûné dûti. V rámci programu Gabriel, financovaného nûmeckou Nadací Roberta Bosche,
jsou podporovány projekty, které rozvíjejí
schopnosti a dovednosti dûtí a mlad˘ch lidí
a vedou je k aktivnímu a smysluplnému trávení jejich volného ãasu. Partnerství v mezinárodní síti International Youth Foundation
vytváﬁí NROS dobré podmínky pro rÛst profesionality a roz‰iﬁuje tak moÏnost získávat
zahraniãní zku‰enosti a zdroje pro dal‰í programy v této oblasti.

Spolupráce na národní
a mezinárodní úrovni

Nadace spolupracuje s ﬁadou neziskov˘ch organizací, vysok˘ch ‰kol, s vládními institucemi, médii a podnikatelsk˘mi subjekty, patﬁí mezi zakládající ãleny Fóra dárcÛ v âR, je
zastoupena v Radû vlády âR pro nestátní neziskové organizace.
NROS spoleãnû s dal‰ími nadacemi vyhla‰uje kaÏdoroãnû Cenu o nejlep‰í projekt roku
PROROK, která slouÏí k vût‰í publicitû úspû‰n˘ch projektÛ neziskov˘ch organizací.
NROS je partnerem International Youth Foundation (IYF) za âeskou republiku a podílí
se na práci mezinárodní sítû nadací, které rozvíjejí a podporují programy pro dûti a mládeÏ.
NROS je ãlenem Evropského nadaãního centra (EFC) a mezinárodní organizace pro
obãansk˘ sektor CIVICUS.

Poslání a programy / N R O S
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Pracujeme ve prospěch
trvalé udržitelnosti
neziskového
sektoru.

Programy EU

Phare - charakteristika

Programy pomoci spravované NROS jsou souãástí národního programu Phare, kter˘ je
pﬁipravován âeskou republikou ve spolupráci s Evropskou komisí. Jedním z cílÛ národního programu Phare je posilování institucí a vnitﬁních administrativních struktur potﬁebn˘ch pro pﬁevzetí legislativy Evropsk˘ch spoleãenství a pro pﬁípravu na úãast v programech
EU. Proces programování a pﬁíprava projektov˘ch fi‰í vychází z Pﬁístupového partnerství,
Národního programu pﬁípravy âR na ãlenství v EU, Pravidelné hodnotící zprávy
a KodaÀsk˘ch kritérií. Samotná realizace pomoci se ﬁídí provádûcími pﬁedpisy, prostﬁedky
jsou ãerpány na základû podepsan˘ch Finanãních memorand.
Na období 1999 - 2001 získala NROS v rámci Phare 1998 pro podporu nevládních
organizací 2 miliony €. Prostﬁedky byly vyãerpány k 30. ãervnu 2001.

Phare 2000

Program Phare 2000 je v historii NROS pﬁelomov˘. Program se zaãal ﬁídit nov˘mi pravidly Evropské komise shrnut˘mi v Praktickém rádci pro programy Phare, Ispa a Sapard,
kter˘ vstoupil v platnost 1. ledna 2001. Nová pravidla vedle dÛrazu na transparentnost kladou velké nároky na zvládnutí administrace programu i na pﬁípravu a ﬁízení projektÛ.
Program Phare 2000 v celkové v˘‰i 3 milionÛ € se dûlí na polovinu mezi program Rozvoj
obãanské spoleãnosti a program romské integrace DÏivas Jekhetane.

Rozvoj obãanské
spoleãnosti

Témata podpory v tomto programu zahrnují ‰kolící a informaãní aktivity s cílem zlep‰ovat
profesionální dovednosti NNO v oblastech komunikace, fundraisingu, marketingu, plánování, ﬁízení a finanãního managementu, dále problematiku lidsk˘ch práv, dodrÏování
mezinárodních paktÛ a úmluv o lidsk˘ch právech, postavení men‰in v ãeské spoleãnosti
a ochrana jejich práv, postavení cizincÛ, ÏadatelÛ a azyl a uprchlíkÛ v kontextu dodrÏování
mezinárodních konvencí, tolerance a rozvoj multikulturní spoleãnosti v âR.

DÏivas Jekhetane

V tomto programu je kladen dÛraz na podporu romskému etniku a rozvoj vzájemn˘ch
vazeb mezi vût‰inovou a men‰inovou spoleãností v âR, budování tolerance a dÛvûry, na
podporu vzdûlanosti a v˘chovy, obãanského poradenství vãetnû individuální právní pomoci
a rozvoje úãasti romského etnika na veﬁejn˘ch záleÏitostech, prezentace historie a kultur
men‰inov˘ch etnik, rozvoj souÏití v mûstech a regionech.

Grantové ﬁízení

1 ) V˘ z v a k p o d á n í Ï á d o s t i ã í s l o C Z 0 0 0 2 . 0 1 , 1 . k o l o :

V roce 2001 bylo 31. ãervence vyhlá‰eno první kolo s uzávûrkou pro podání projektÛ ke
4. ﬁíjnu 2001. O grant se ucházelo 124 projektÛ, Delegace Evropské komise schválila pﬁidûlení grantu 45 projektÛ, z toho 24 Ïádostí z programu Rozvoj obãanské spoleãnosti
v celkové ãástce 861 986 € a 21 Ïádostí z DÏivas Jekhetane v celkové v˘‰i 659 138 €.
Pﬁíjemci podepisovali smlouvy o pﬁidûlení grantu v prosinci 2001, maximální délka trvání
projektÛ byla 18 mûsícÛ.
2 ) V˘ z v a k p o d á n í Ï á d o s t i ã í s l o C Z 0 0 0 2 . 0 1 , 2 . k o l o :

Druhé kolo v rámci Phare 2000 bylo pro programy Rozvoj obãanské spoleãnosti i DÏivas
Jekhetane vyhlá‰eno 4. bﬁezna 2002 s uzávûrkou pro pﬁíjem Ïádostí stanovenou na den
13. kvûtna 2002. Rozdûlit se mají dosud nevyãerpané prostﬁedky – pﬁibliÏnû
1,1 milionu €.

Programy EU

/ NROS
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Phare 2001

Program Phare 2001 byl schválen Finanãním memorandem 19. ãervna 2001. Pro rozvoj
obãanské spoleãnosti byly v rámci tohoto programu alokovány 3 miliony €. NROS zpracovala grantové schéma a pﬁedala Delegaci Evropské komise ke schválení v prosinci 2001.
Po schválení chystá NROS program vyhlásit v létû 2002 s uzávûrkou pro pﬁíjem projektÛ
dva mûsíce od vyhlá‰ení. Projekty v délce trvání aÏ 18 mûsícÛ a pﬁíspûvkem EU aÏ ve v˘‰i
100 000 € budou moci b˘t realizovány v letech 2003 – 2004.

Phare 2002

NROS vyuÏila i zﬁejmû poslední ‰anci získat prostﬁedky pro nevládní organizace z pﬁedvstupního fondu Phare pﬁed vstupem âR do Evropské unie. Vyjednávání o programu
Phare 2002 probíhala na konci roku 2001 pomûrnû úspû‰nû a v pﬁípadû schválení projektu
NROS Evropskou komisí mohou nevládní organizace poãítat s dal‰í podporou na období
2003 – 2005 ve v˘‰i 3 miliony €.

Phare Access charakteristika

Program Phare Access je iniciativou Evropského spoleãenství, která má za cíl podporovat
rozvoj obãanské spoleãnosti v deseti kandidátsk˘ch zemích stﬁední a v˘chodní Evropy.
Jeho ‰ir‰ím cílem je propagovat implementaci evropského práva v takov˘ch oblastech politiky, kde vládní aktivity scházejí nebo jsou komplementární k aktivitám tﬁetího sektoru,
a podporovat zaãlenûní a úãast jednotlivcÛ a skupin, u kter˘ch je riziko, Ïe proces transformace jim pﬁinese ekonomickou, sociální a politickou marginalizaci.

Program Access 1999

Program Access 1999 byl vyhlá‰en Delegací Evropské komise s uzávûrkou k 25. ﬁíjnu 2001
a s ãástkou k rozdûlení ve v˘‰i 1 585 000 €, k podpoﬁe bylo vybráno 37 projektÛ, z toho
7 makroprojektÛ, 29 mikroprojektÛ a 1 projekt úãasti na mezinárodních akcích (networking facility). Pﬁíjemci mûli podepsat smlouvu o pﬁidûlení grantu s Delegací Evropské komise
do 15. ledna 2002. NROS byla povûﬁena Delegací Evropské komise k monitoringu a hodnocení jednotliv˘ch projektÛ i programu jako takového, tyto aktivity budou probíhat
v letech 2002 – 2003.

Phare Access 2000

Pokraãováním Accessu 99 je program Phare Access 2000. Program bude probíhat na
decentralizované bázi podobnû jako ostatní programy Phare, pﬁiãemÏ pro âeskou republiku urãila Evropská komise jako Implementaãní agenturu tohoto programu NROS.
Program byl vyhlá‰en 4. bﬁezna 2002 a s uzávûrkou pro podání Ïádostí ke dni 13. kvûtna
2002. Celková disponibilní ãástka je 1 586 500 €, bude moÏné pﬁedkládat makroprojekty
do v˘‰e 200 000 €, mikroprojekty do v˘‰e 50 000 € a projekty na síÈování do v˘‰e 5 000 €.
Program pokr˘vá problematiku sociální a zdravotní, podporu ãinnosti NNO pÛsobících
v této oblasti, rozvoj sociálního dialogu, podporu ãinnosti NNO pÛsobících v oblasti
ochrany a tvorby Ïivotního prostﬁedí, podporu men‰ích ekologick˘ch projektÛ, podporu
rovnoprávného postavení muÏÛ a Ïen ve spoleãnosti, ochranu zájmÛ spotﬁebitelÛ, pacientÛ
a dal‰ích ‰irok˘ch skupin obyvatelstva.

Grantov˘ proces

Ve‰keré procedury spojené s vyhla‰ováním programu aÏ po v˘bûr projektÛ a sepisování
smluv se striktnû ﬁídí Praktick˘m prÛvodcem pro programy Phare, Ispa a Sapard v decentralizovaném reÏimu ex-ante kontroly.

Podûkování

Za pomoc a spolupráci dûkujeme Delegaci Evropské komise, ãlenÛm ﬁídícího v˘boru programu Access, b˘val˘m zamûstnancÛm, poradcÛm a hodnotitelÛm a v‰em dal‰ím spolupracovníkÛm, kteﬁí nám pomáhají programy EU úspû‰nû spravovat.
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Seznam projektů podpořených v Programu Phare 2000
(PROGRAMY ROZVOJ OBâANSKÉ SPOLEâNOSTI [ROS] A DÎIVAS JEKHETANE [DJ] ):

1. KOLO:

NÁZEV ORGANIZACE

MùSTO

AGNES
AGNES

Praha 1
Praha 1

Centrum pro komunitní
práci
Církevní základní ‰kola
Pﬁemysla Pittra

Pﬁerov
Ostrava

NÁZEV PROJEKTU

Vzdûlávací program pro romské poradce
RÛst profesionality a udrÏitelnosti
- vzdûlávací cyklus pro pracovníky NNO
- ManaÏeﬁi - nováãci
Pﬁíprava NNO na vyuÏívání strukturálních
fondÛ EU
Táhnout za jeden provaz - spoleãné volnoãasové aktivity romsk˘ch a majoritních dûtí
jako cesta k jejich integraci
Lidská dÛstojnost, humanita a lidská práva
v trestní justici - monitoring a vzdûlávání
âSOP 2002 - 2003: Zlep‰ení financování
a práce s veﬁejností

P¤IDùLENO

PROCENTO

TRVÁNÍ

ZKRATKA

€

Z CELKOV¯CH

PROJEKTU

PROGRAMU

V

NÁKLADÒ

V MùSÍCÍCH

29 812
32 300

80 %
80 %

12
18

DJ
PROS

50 000

80 %

18

PROS

10 619

80 %

12

DJ

50 000

62 %

18

PROS

48 500

57 %

16

PROS

40 000

15 %

12

DJ

42 000

65 %

14

PROS

49 980

80 %

12

PROS

11 260

80 %

18

DJ

âesk˘ helsinsk˘ v˘bor

Praha 1

âesk˘ svaz ochrancÛ
pﬁírody
- Ústﬁední v˘konná rada
âlovûk v tísni - spoleãnost
pﬁi âeské televizi, o.p.s.
âlovûk v tísni - spoleãnost
pﬁi âeské televizi, o.p.s.
Diecézní charita BRNO

Praha 2

Diecezní charita Brno Oblastní charita Blansko
Diecézní charita Brno –
Oblastní Charita Jihlava
Moravská Diecézní charita
ostravsko - opavská
ECONNECT

Blansko

Terénní programy v sociálnû vylouãen˘ch
lokalitách
Vzdûlávání o lidsk˘ch právech s pouÏitím
dokumentárních filmÛ
SíÈ charitních dobrovolnick˘ch center na
území JiÏní Moravy
Puteren o vudar - Otvírejte dveﬁe

Jihlava

Romské centrum - klubovny a dílny

47 174

33 %

18

DJ

Ostrava

Vesniãka souÏití

50 000

7%

12

DJ

Praha 6

Internetov˘ informaãní servis pro neziskové
organizace - moderní technologie
podporující fungování neziskové sektoru
Právní ochrana lidsk˘ch práv a legislativní
aktivity
Obãanské poradenství
- Pomozte si navzájem
Stacionáﬁ a klub pro romské dûti

44 500

79 %

18

PROS

46 713

50 %

12

PROS

13 307

76 %

18

DJ

14 644

55 %

12

DJ

45 500

78 %

16

PROS

48 000

41 %

18

PROS

16 857
34 323

79 %
80 %

12
11

DJ
PROS

17 962

77 %

12

PROS

Praha 4
Praha 4
Brno

Ekologick˘ právní servis

Brno 2

Farní charita Dûãín

Dûãín IV
- Podmokly
Roudnice
nad Labem
Praha 1

Farní charita
Roudnice n. Labem
Fórum dárcÛ
Hnutí DUHA Pﬁátele Zemû
âeská republika

Brno

Charita Olomouc
ICN - Informaãní
centrum neziskov˘ch
organizací, o.p.s.
ICN - Informaãní
centrum neziskov˘ch
organizací, o.p.s.

Olomouc
Praha 1

Praha 1

Práce nadaãními fondy, posílení jejich
personální a finanãní kapacity
Nábor stál˘ch pﬁispûvatelÛ: individuální
fundraising jako základ finanãní stability
a profesionalizace Hnutí DUHA
- Pﬁátel Zemû âR
Komunitní centrum KHAMORO
Podpora vzdûlávání pracovníkÛ NNO
v regionech âR prostﬁednictvím sítû
odborn˘ch lektorÛ a konzultatntÛ
Databáze finanãních zdrojÛ pro
NNO v âR

Programy EU /
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NÁZEV ORGANIZACE

MùSTO

NÁZEV PROJEKTU

P¤IDùLENO

PROCENTO

TRVÁNÍ

ZKRATKA

€

Z CELKOV¯CH

PROJEKTU

PROGRAMU

V

NÁKLADÒ

V MùSÍCÍCH

ICN - Informaãní
centrum neziskov˘ch
organizací, o.p.s.
Muzeum romské kultury

Praha 1

Finanãní stabilita ãasopisu GRANTIS
- mûsíãník pro neziskov˘ sektor

45 381

65 %

18

PROS

Brno

20 418

80 %

8

PROS

Muzeum romské kultury
Obãanská poradna PlzeÀ

Brno
PlzeÀ

50 000
14 290

80 %
80 %

18
18

DJ
DJ

Obãanské sdruÏení
Nov˘ Prostor
Obãanské sdruÏení R
- Mosty
Obãanské sdruÏení
SLOVO 21
Obãanské sdruÏení
SLOVO 21
Otevﬁená spoleãnost o.p.s.
PRO-BIO Svaz
ekologick˘ch zemûdûlcÛ

Praha 4

Posílení plnûní strategie Muzea romské
kultury prostﬁednictvím rozvoje lidsk˘ch
zdrojÛ a nové poãítaãové gramotnosti
Muzeum romské kultury
Podpora a rozvoj poradensk˘ch sluÏeb
se zamûﬁením na romskou men‰inu
Nov˘ prostor pro lidská práva

50 000

62 %

18

PROS

Praha 5

¤etízek

44 820

80 %

18

DJ

Praha 5

Mezinárodní letní romská ‰kola
„Jdeme dlouhou cestou 2002“
Svûtov˘ romsk˘ festival KHAMORO 2002

19 734

46 %

8

DJ

50 000

44 %

6

DJ

50 000
15 360

76 %
80 %

18
12

PROS
PROS

25 199
49 640

58 %
37 %

18
18

PROS
DJ

20 290

40 %

18

PROS

10 253

32 %

18

PROS

Brno 1
- Brno Mûsto
·ternberk
Romské komunitní centrum

15 000

80 %

12

DJ

28 800

80 %

12

DJ

Praha 1

47 878

80 %

18

DJ

12 562

80 %

18

PROS

46 734

77 %

18

PROS

37 274

80 %

18

DJ

31 781

78 %

18

PROS

48 529
24 230
19 500

21 %
79 %
79 %

12
18
18

DJ
PROS
DJ

Praha 5
Praha 3
·umperk

Remedium Praha
SdruÏení DÎENO

Praha 3
Praha 2

SdruÏení pﬁátel Konta
Bariéry
SdruÏení SLUÎBA lidem
v psychosociální krizi
Spoleãenství RomÛ na
Moravû
Spoleãenství RomÛ
ve ·ternberku
Stﬁedisko náhradní
rodinné péãe
ST¤EP /Stﬁedisko
pomoci dûtem a rodinám

Praha 1

TEREZA, sdruÏení pro
ekologickou v˘chovu
TRIALOG
TyfloCentrum
Olomouc o.p.s.
Vzájemné souÏití
Zelen˘ kruh
Îivá planeta
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Havíﬁov

Posílení kapacity vzdûlávání NNO
Pﬁestavba a zkvalitnûní vnitﬁní struktury
NNO PRO-BIO, celostátního svazu
ekozemûdûlcÛ v pﬁelomové fázi rozvoje
organizace
Obãanská poradna
Romsk˘ mûsíãník Amaro gendalos
(Na‰e zrcadlo)
âasopis Bariéry a jeho podpora obãanské
spoleãnosti
Pokraãování a rozvoj ãinnosti Obãanské
poradny Havíﬁov
Právní a sociální poradna RomÛ

Odjinud a pﬁece spolu

Praha 1

Dobrovolnick˘ projekt - nabídka podpory,
pﬁátelství a praktické pomoci rodinám
v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích
Praha 1
âeské centrum pro podporu ‰kolitelÛ
a místních poradcÛ fundraisingu
a managementu NNO
Brno 2
Asistenãní a monitorovací servis (Amos)
projektÛ programu DÏivas Jekhetane
Olomouc
Zvy‰ování kvality specifick˘ch sluÏeb
pro nevidomé
Mor. Ostrava âlánek 29
Praha 2
Informaãní centrum Zelen˘ kruh
Praha 5
âlovûk v nás - Manu‰ Andre Amende

V ¯ R O â N Í Z P R ÁVA 2 0 0 1

/ Programy EU

Snažíme se
zlepšit postavení
skupin na okraji
společnosti.

Prosazujeme
rovná práva
pro všechny.

Program NIF – podpora lidských práv

Charakteristika
programu

V roce 1999 se NROS úãastnila prvního kola v˘bûrového ﬁízení na pﬁidûlení finanãních
prostﬁedkÛ z Nadaãního investiãního fondu (NIF) v oblasti lidsk˘ch práv. Na základû
usnesení vlády âR a po schválení Poslaneckou snûmovnou Parlamentu âR byla v prosinci
1999 NROS pﬁidûlena ãástka ve v˘‰i 38 810 000 Kã, kterou nadace pouÏila k nav˘‰ení
nadaãního jmûní. KaÏdoroãní v˘nosy slouÏí na podporu projektÛ v oblasti ochrany
lidsk˘ch práv.

Grantové ﬁízení

V roce 2001 do‰lo k rozdûlení v˘nosÛ z let 1999 a 2000 v celkové v˘‰i 2 490 046 Kã.
V prvním grantovém kole v roce 2001 s uzávûrkou k 16. bﬁeznu 2001 bylo 80 % této ãástky pouÏito k podpoﬁe deseti jednolet˘ch projektÛ z celkového poãtu 52 Ïádostí ãástkou
1 992 037 Kã. Zb˘vajících 20 % v˘nosu v ãástce 498 009 Kã bylo pouÏito na náklady správy nadace. Uzávûrka druhého grantového kola probûhla 12. února 2002. Za rok 2001 bylo
dosaÏeno v˘nosu ve v˘‰i 2 074 322 Kã.

Budoucnost programu

Druhá etapa rozdûlování prostﬁedkÛ NIF probíhala v roce 2001. Usnesením Poslanecké
snûmovny Parlamentu âR ã. 1946 byla na 43. schÛzi 12. prosince 2001 schválena varianta
2 vládního návrhu rozdûlení zb˘vajících prostﬁedkÛ vyãlenûn˘ch pro Nadaãní investiãní
fond v druhé etapû. Tímto rozhodnutím NROS získala do svého nadaãního jmûní ãástku
ve v˘‰i 19 526 000 Kã. Prostﬁedky budou pouÏity k nav˘‰ení nadaãního jmûní NROS
a v˘nosy opût kaÏdoroãnû slouÏit k podpoﬁe projektÛ na ochranu lidsk˘ch práv.

Grantová pravidla pro
rok 2001

Kompletní grantová pravidla jsou k dispozici na http://www.nros.cz. V˘bûrová ﬁízení jsou
otevﬁená pro nevládní neziskové organizace, Ïádost se na standardním formuláﬁi pﬁihla‰uje
do jedné z pûti oblastí a mûla by pﬁispívat k cílÛm programu. Lze Ïádat minimálnû
o 100 000 Kã a maximálnû o 500 000 Kã, v˘‰e poÏadavku navíc nesmí pﬁesáhnout 90 %
celkov˘ch nákladÛ projektu a délka trvání projektu nesmí pﬁekroãit 12 mûsícÛ. Îádosti
jsou vybírány nezávislou hodnotící komisí podle pﬁedem zveﬁejnûn˘ch kritérií, návrhy na
udûlení grantu schvaluje Správní rada NROS.

Program NIF

/ NROS
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Seznam projektů podpořených z prostředků NIF v roce 2001

NÁZEV ORGANIZACE

NÁZEV PROJEKTU

P¤IDùLENO V Kã

Amnesty International v âR
Diecézní charita Brno
– Oblastní Charita Jihlava
DOM
Ekologick˘ právní servis

Lidská práva - první kroky
Romské centrum – Malá ﬁemesla

280 000
146 700

Praha 1
Jihlava

Promûna
Nevládní kontrola a prosazování
zákonnosti v ochranû lidsk˘ch práv v âR
Obãansk˘ informaãní systém práv a povinností
Îenská práva jsou lidská práva

150 000
200 000

Praha 8
Brno 2

130 000
155 900

Kopﬁivnice
Brno

100 000
350 000
106 725
350 000

Praha 7
Praha 1
Praha 3
Ostrava

Charita Kopﬁivnice
Nezávislé sociálnû ekologické
hnutí – NESEHNUTÍ Brno
Organizace pro pomoc uprchlíkÛm
Poradna pro integraci (PPI)
Remedium Praha
Vzájemné souÏití
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Zdraví bez hranic
Komunitní multietnická centra
Rozvoj obãanského poradenství v Praze
Sociálnû-právní poradenství osobám ohroÏen˘m
sociálním vylouãením

/ Program NIF

MÍSTO

Podporujeme
toleranci
a soužití kultur.

Každé dítě
zasluhuje
naši pozornost.

„Pomozte dětem!“

Dlouhodobá spoleãná sbírka âeské televize a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti zamûﬁená na pﬁímou pomoc ohroÏen˘m a znev˘hodnûn˘m dûtem v celé âeské republice ukonãila 17. 5. 2001 jiÏ 3. roãník zahájen˘ 16. 5. 2000. Za tﬁi dosavadní roãníky sbírka rozdûlila
celkem 21 223 041 Kã. V‰echny peníze byly poskytnuty na pﬁímou pomoc dûtem a mládeÏi prostﬁednictvím celkem 187 nadaãních pﬁíspûvkÛ. Podle v˘zkumu agentury STEM
z ãervna 2001 zná sbírku „Pomozte dûtem!“ celkem 74,9 % populace. 3. roãník sbírky pﬁinesl rekordní v˘sledek 10 109 731 Kã a podporu celkem pro 82 projektÛ nestátních neziskov˘ch organizací z celé âeské republiky.

Oblasti podpory

Ze sbírky „Pomozte dûtem!“ jsou kaÏdoroãnû podporovány nestátní neziskové organizace,
jejichÏ projekty uspûjí v celorepublikovém veﬁejném v˘bûrovém ﬁízení a které pﬁispívají ke
zlep‰ení kvality Ïivota sociálnû a zdravotnû potﬁebn˘ch dûtí v tûchto oblastech:
• dûti s v˘chovn˘mi a v˘vojov˘mi problémy
• dûti Ïijící mimo vlastní rodinu
• dûti t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané
• dûti s tûlesn˘m, du‰evním a smyslov˘m postiÏením
• dûti ohroÏené drogovou ãi jinou závislostí
• dûti Ïijící v nepﬁízniv˘ch Ïivotních podmínkách

Partneﬁi 3. roãníku
projektu

Projekt „Pomozte dûtem!“ se vzhledem ke svému rozsahu neobejde bez partnerÛ, kteﬁí se
na jeho realizaci finanãnû podílejí nebo pro nûj bezplatnû poskytují urãité v˘znamné sluÏby.

•
•
•
•

Hlavní partneﬁi: Cisco Systems, a.s.; Benzina, a.s.; Nestlé âokoládovny, a.s. a Nestlé
Food s.r.o.
Mediální partneﬁi: âesk˘ rozhlas; Zdravotnické noviny
Partneﬁi: Tesco Stores âR, a.s.; Newton Information Technology, s.r.o.; Tiskárna Hugo,
s.r.o.; Prague International Marathon, s.r.o.; NetCentrum, s.r.o.; o.s. Agnes
Finanãní podpora: Program Phare EU; Ferrero âeská, a.s.

Struktura vkladÛ 3. roãníku sbírky

sbírkové akce
jednotliví dárci (veﬁejnost)
smluvní dárci (firmy)
celkem

2 086 828,63 Kã
5 580 358,53 Kã
2 475 047,58 Kã
10 142 234,74 Kã

21 %
55 %
24 %
100 %

celkem po odeãtení bankovních poplatkÛ

10 109 731,00 Kã

Smluvní dárci 3. roãníku sbírky

Reader’s Digest V˘bûr, s.r.o. – nejvût‰í dárce 3. roãníku
Benzina, a.s.
Nesté âokoládovny, a.s.
Tesco Stores âR, a.s.
Ferrero âeská, s.r.o.
Schneider Electric CZ, s.r.o.
Nadace Preciosa
Státní tiskárna cenin, s.p.
Professional Call Center Solutions, s.r.o.
Diners Club Czech, s.r.o.

1 000 000,00 Kã
300 000,00 Kã
300 000,00 Kã
250 000,00 Kã
250 000,00 Kã
155 047,58 Kã
150 000,00 Kã
50 000,00 Kã
10 000,00 Kã
10 000,00 Kã

celkem

2 475 047,58 Kã

„Pomozte dûtem!“

/ NROS
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Přehled sbírkových akcí, které na sbírkové konto přispěly
celkem částkou 2 086 828,63 Kč:

ALCEDO - dÛm dûtí a mládeÏe Vsetín, Vsetín - Panská zahrada, Den Zemû 2001: 10 791,90 Kã • AGNES, o.s., Roudnice n. Labem, ¤ípská pouÈ:
3 990,30 Kã • Praha - Klub v Jelení, Vánoãní besídka: 297 Kã • Praha - Klub v Jelení - 3. narozeniny AGNES: 555 Kã • BENZINA a.s., ãerpací stanice po
celé âR - dlouhodobá sbírková akce: 868 192,10 Kã • Biskupské gymnázium, Hradec Králové, Maturitní ples: 2 381,10 Kã • Brand˘ské kulturní sdruÏení,
Brand˘s nad Labem, zábavn˘ kulturní den pro dûti: 10 544,40 Kã • Bratrstvo KeltÛ, Nesovice u Slavkova, multikulturní festival Beltine: 14 185,70 Kã • Card
Centrum a.s., Praha - Paegas aréna, hokejov˘ turnaj Card cup 2001: 15 874,50 Kã • Centrum volného âasu Labyrint, Brno – nám. Svobody, propagaãní akce
„Pomozte dûtem!“ – hudební vystoupení, jarmark: 27 122 Kã • Církevní Z· sester Vor‰ilek, Praha, sbírka mezi Ïáky ‰koly: 7 829,20 Kã • Danone a.s., Slan˘,
národní finále Svûtového poháru Danone 2000: 4 361 Kã • Dûtsk˘ pûveck˘ sbor Arietta, Mohelnice, Jarní koncert dûtsk˘ch sborÛ: 9 377 Kã • Diakonie âCE Stﬁedisko Radost-Merklín, OD Tesco PlzeÀ, propagaãní akce v Tescu: 1 040 Kã • PlzeÀ – Námûstí Republiky, celodenní zábavn˘ program pro dûti: 5 023,80 Kã
• Dítû a kÛÀ, Bﬁezová, dûtsk˘ den: 4 620,50 Kã • Divadelní spolek J. N. ·tûpánka, cyklus divadelních pﬁedstavení v rÛzn˘ch mûstech âR: 20 059,60 Kã •
DÛm dûtí a mládeÏe BÁJO, âeská Skalice, Z pohádky do pohádky: 3 731,10 Kã • Farní charita Poliãka, Poliãka, V˘stava v˘tvarn˘ch prací z denního stacionáﬁe:
1 500 Kã • Galerie Hluãín, Hluãín, dlouhodobé sbírkové akce: 25 851,40 Kã • Husa Josef, Sportovní areál NH Ostrava, Mezinárodní mistrovství ve stolním tenisu
tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ: 230 Kã • Kinematograf bratﬁí âadíkÛ, putovní akce - projekce kinematografu v ãesk˘ch a moravsk˘ch mûstech: 187 429,10 Kã •
Klá‰ter Kladruby, Kladruby, víkendová akce o Velikonocích + koncert: 839,30 Kã • Klub nemocn˘ch cystickou fibrosou, Praha - Prokopské údolí, Pochod pro
kuﬁátko: 3 452,70 Kã • Lékárna U âerného konû, Beroun, umístûní kasiãky v prodejnû - dlouhodobá sbírka: 7 089,50 Kã • Lodûnice, umístûní kasiãky ve
v˘dejnû lékÛ - dlouhodobá sbírka: 3 183,40 Kã • LINKLATERS, v.o.s., Praha, sbírka mezi zamûstnanci: 2 689,40 Kã • Mûsto Litomy‰l, Litomy‰l - Infocentrum, Klá‰terní zahrady, sbírka spojená s prezentací projektu: 72 080 Kã • Mûstské informaãní stﬁedisko Chrudim „Den v divadle“- benefiãní den pro dûti:
15 270 Kã • Nadace VIA, o.s. AGNES, NROS, Praha, vzdûlávací kurz konzultantÛ „Cesta ke stabilitû“ – dobrovolné pﬁíspûvky úãastníkÛ: 500 Kã • Obec
Koberovy, âeskoslovenská diskotéka, Koberovy, sbírka pﬁi diskotéce: 18 436,40 Kã • O.s. Jahoda, Praha, „PosviÈte nám na cestu“ - lampiónov˘ prÛvod s dûtmi
z klubÛ Jahoda a azylového domu: 1 188,10 Kã • Praha - âern˘ most, „Uliãnické hry“ - hry a soutûÏe pro dûti ze sídli‰tû: 2 183,90 Kã • O.s. KnûÏeves 21. století, KnûÏeves - okr. Rakovník, KnûÏeveská chmelová ‰i‰ka: 5 850 Kã • Oblastní charita Jihlava, Jihlava - Centrum prevence Vrak bar, propagaãní akce - pﬁedstavení pro mateﬁskou ‰kolku, prÛvod mûstem, beseda s diváky, dûtské odpoledne: 19 316,40 Kã • PCC Solutions, s.r.o., Praha, sbírka na firemním veãírku: 4 251,10 Kã
• Pelclovo divadlo Rychnov nad KnûÏnou - cyklické akce - divadelní pﬁedstavení, kurzy, koncerty: 12 193,70 Kã • PLASTON âR, s.r.o., ·luknov, dny otevﬁen˘ch dveﬁí: 3 105,60 Kã • Prague International Marathon, Praha, PraÏsk˘ 1/2 maratón Kodak: 2 550 Kã • Ratolest Brno, Brno - shopping park, propagaãní
akce a v˘roba velikonoãních pﬁedmûtÛ s dûtmi: 43 648,40 Kã • Sananim Olomouc, hrad Helf‰t˘n, Lanová cesta za pokladem hradu Helf‰t˘na: 1 699,90 Kã •
SdruÏení Karlovarské matky - Mateﬁské centrum Karlovy Vary, AC Stadion Start Karlovy Vary, VI.roãník mezinárodního cyklistického maratónu CUBE ArtamonÛv memoriál 2000: 3 178 Kã • SdruÏení Piafa ve Vy‰kovû, „Pojìte se bavit a pomozte dûtem“ - velikonoãní trhy a celodenní kulturní program na námûstí:
17 473,10 Kã • SdruÏení Valdek , Obecnice u Pﬁíbrami, v˘stava „Podbrdské louky“: 704,50 Kã • koncert „Obecnické muzicírování“: 416,50 Kã • v˘stava Vladimíra Pechara „Tváﬁ dramatu Williama Shakespeara“: 840 Kã • SHM Klub Ostrava, spoleãná akce ostravsk˘ch neziskov˘ch organizací na Masarykovû námûstí
v Ostravû: 18 951,80 Kã • Schneider Electric CZ, s.r.o., Písek, Brno, Ostrava, PlzeÀ, Praha, „Pohádkov˘ den“ - zábavná nedûlní odpoledne se soutûÏemi a hrami,
dlouhodobá série akcí v rámci celosvûtového projektu „Hodina dûtem“: 97 915 Kã • Speciální ‰kola „Svítání“ o.p.s., Pardubice, Muzikál zdrav˘ch a postiÏen˘ch
dûtí „Cesta za pﬁátelstvím“: 6 025 Kã • Spolek Tydlidum, Praha - klub Mlejn, „StodÛleck˘ píseãek“ - regionální pﬁehlídka mladého nezávislého divadla: 677,40 Kã
• Studio Hlamestyl, Praha, cyklus divadelních pﬁedstavení hry „Jan Hus - vzkﬁí‰ení“: 1 574,40 Kã • TESCO Stores, v‰echny obchodní domy v âR, prodej Eurotriãek: 34 255,90 Kã • v‰echny obchodní domy a hypermarkety, sbírkové kasiãky v prostorách obchodních domÛ a hypermarketÛ v dobû kampanû: 395 208,30 Kã
• Turistick˘ akademick˘ klub, Praha, ples Turistického akademického klubu: 746,70 Kã • Vala‰ské muzeum v pﬁírodû, RoÏnov pod Radho‰tûm, sbírková akce
pﬁi natáãení âT Ostrava: 4 867,90 Kã • YMCA v âR - místní sdruÏení Tﬁebechovice pod Orebem, Tﬁebechovice p.Orebem, benefiãní koncert J. Molavcové
a A.Strejãka: 6 830 Kã • Zahradnictví Jirmáﬁ, Dobﬁichovice, dlouhodobé umístûní kasiãky v obchodû zahradnictví: 4 243,20 Kã • Z· Otomara Bﬁeziny
v Jaromûﬁicích n. Rokytnou, Jaromûﬁice nad Rokytnou, Dûtsk˘ karneval: 3 128,70 Kã • Z· Machov, Machov, T˘den pro kuﬁátko: 5 712 Kã • Z· Orlová, Orlová
- Lutynû, „·kola a rodina proti alkoholu“ - karneval masek ke dni dûtí: 911 Kã •

Ve ﬁ e j n é v ˘ b û r o v é ﬁ í z e n í

Veﬁejné v˘bûrové ﬁízení Ïádostí o nadaãní pﬁíspûvek ze sbírky „Pomozte dûtem!“ má tﬁi etapy:
(1) Po registraci Ïádostí, jejich administrativním zpracování a kontrole formálních náleÏitostí
(2) posuzovaly pﬁedloÏené projekty ãtyﬁi hodnotící komise (komise pro projekty realizované v Praze, v âechách, na Moravû a pro individuální Ïádosti z celé âR). âlenové v‰ech komisí, které jsou vÏdy sedmiãlenné (2 zástupci odborné veﬁejnosti, 2 organizátoﬁi sbírkov˘ch akcí, 1 zástupce médií, 1 pracovník âT a 1 pracovník NROS), se kaÏdoroãnû mûní a pracují
jako dobrovolníci, bez nároku na honoráﬁ. Seznam ãlenÛ hodnotících komisí za jednotlivé roãníky je k dispozici na
www.pomoztedetem.cz.
(3) O návrzích hodnotících komisí definitivnû rozhodují ãlenové Správní rady Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti spoleãnû se zástupci vedení âeské televize.
Po d û k o v á n í :

Za pomoc, spolupráci a finanãní pﬁíspûvky dûkujeme v‰em partnerÛm, spolupracovníkÛm, konzultantÛm, dobrovolníkÛm,
organizátorÛm sbírkov˘ch akcí, dárcum a pﬁispûvatelÛm.
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/ „Pomozte dûtem!“

Seznam projektů podpořených z výtěžku 3. ročníku sbírky
„Pomozte dětem!“
UZÁVùRKA V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ: 29. âERVEN 2001, V¯SLEDEK V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ ZVE¤EJNùNÍ: 5. ¤ÍJNA 2001.

V‰echny projekty jsou jednoleté. Projekty oznaãené v názvu * jsou projekty podporující individuální dítû ãi dûti, nikoli ãinnost organizace.

NÁZEV ORGANIZACE

OBEC

NÁZEV PROJEKTU

P¤IDùLENO

REGION

CÍLOVÁ SKUPINA

V Kã

Acorus

Praha 9

Azylov˘ dÛm pro dûti

Praha 2

BorÛvka, stﬁedisko pro
rehabilitaci dûtí a mládeÏe
se zdravotním postiÏením
Centrum kﬁesÈanské
pomoci Azyl Diakonie âCE
Centrum pro otázky migrace

Borovany

Centrum zdravotnû
postiÏen˘ch
âlovûk ãlovûku

Psychosociální rehabilitace
dûtsk˘ch obûtí domácího násilí
Podpora provozu Azylového domu
pro dûti
Respitní pobyty klientÛ s tûÏ‰ím
postiÏením

32 000

Praha

150 000

Praha

dûti t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané

331 300

âechy

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

dûti t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané

smyslov˘m postiÏením

Litomûﬁice

Dûti a keramika

50 000

âechy

Praha 1

Roz‰íﬁení programu V˘chova
k obãanství na základû kurzÛ ãe‰tiny
- Praktické vyuãování v terénu
a pobytové letní tábory
Zaji‰tûní aktivního vyuÏití volného
ãasu dûtí
Kamarádi *

56 000

Praha

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

Dûti Zemû - Dûãín

âeské
Budûjovice
Vala‰ské
Meziﬁíãí
Dûãín

Dûtské krizové centrum, o.s.

Praha 4

Diakonie âCE
- stﬁedisko Betlém
Diakonie âCE - Stﬁedisko
kﬁesÈanské pomoci v Praze
Diakonie âCE - Stﬁedisko
kﬁesÈanské pomoci v Praze
Diecézní charita Brno
- Oblastní Charita Jihlava
Diecézní charita Brno
- Oblastní charita Znojmo
Drug out club

Klobouky
u Brna
Praha 2

dûti nacházející se v jin˘ch nepﬁízniv˘ch
podmínkách

75 000

âechy

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

200 000

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

Jsem jin˘? To je dobﬁe, Ïe ty taky.

49 000

âechy

Terapie hrou - nedirektivní
psychoterapeutick˘ program
pro dûti t˘rané,
zneuÏívané a zanedbávané
Cvoãky dûtem!

250 000

Praha

Pomozte dûtem a jejich rodinám *

159 400

Praha

Praha 2

Domov dûtem

100 000

Praha

Jihlava

Vrak bar - terénní a klubová práce
s neorganizovanou mládeÏí
Bezbariérové ﬁe‰ení Denního
stacionáﬁe sv. Damiána
KC - speciální program pro dûti

50 000

âechy

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

Ecce homo ·ternberk

22 372

dûti t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením
dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením
dûti nacházející se v jin˘ch nepﬁízniv˘ch
podmínkách

Znojmo
Ústí
nad Labem
·ternberk

dûti s v˘vojov˘mi a v˘chovn˘mi
problémy

300 000

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním
nebo smyslov˘m postiÏením

50 000

âechy

Tﬁídní asistence *

70 000

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

Vybavení specializované pracovny
pro komunikace a vytvoﬁení nov˘ch
pomÛcek pro dûti se sluchov˘m nebo
kombinovan˘m postiÏením
Denní stacionáﬁ ·imon

76 100

Praha

dûti ohroÏené rÛzn˘mi formami
závislosti

smyslov˘m postiÏením

Federace rodiãÛ a pﬁátel
sluchovû postiÏen˘ch

Praha 5

Charita Javorník

Javorník

Charita Opava

Opava 7

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

80 000

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

100 000

Morava dûti ohroÏené rÛzn˘mi formami

smyslov˘m postiÏením

Charita Opava

Opava 7

Domov Agapé - resocializaãní
zaﬁízení pro dûti s problematikou
uÏívání návykov˘ch látek
Zakoupení osobního automobilu
pro dopravu dítûte s tûÏk˘m
mentálním postiÏením *

závislosti

68 292

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

„Pomozte dûtem!“

/ NROS
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Charita ·ternberk

·ternberk

Denní pobyt Rozkvût

Jahoda

Praha 10

Kluby Jahoda 2001

Jasnûnka, obãanské
sdruÏení

Uniãov

Klub Hurá kamarád

Pardubice

Klub nemocn˘ch cystickou
fibrosou
Klub rodiãÛ a pﬁátel dûtí
s Downov˘m syndromem
Kontakt bB, obãanské
sdruÏení pro studium,
rehabilitaci a sport bez bariér
Letní DÛm

Praha 5

Kuﬁátko - zkvalitnûní komplexu
péãe o zdravotnû postiÏené dûti
ve stacionáﬁi Jasnûnka
Komplexní ﬁe‰ení krizov˘ch situací
dûtí na Pardubicku
(vãetnû aktivit primární prevence)
Psychosociální péãe pro nemocné
cystickou fibrosou
Pomoc dûtem s Downov˘m
syndromem a jejich sourozencÛm
Plavání bez bariér

MiliãÛv dÛm - stﬁedisko
Diakonie âCE
Mirabilis

Jaromûﬁ

Cestou jistoty aneb andûlé
kolem ka‰ny
Stﬁedisko MilíãÛv dÛm

Praha 4

Asistenãní péãe

Modrá linka - centrum a linka
dÛvûry pro dûti a mládeÏ
Obãanské sdruÏení Epona

Brno

122 500

Morava dûti t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané

150 000

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

Jihlava

Modrá linka - linka telefonické
pomoci
Hipoterapie klientÛ s tûÏk˘m
fyzick˘m handicapem
Komunikace *

45 000

âechy

Jihlava

Kﬁídla z hlíny

100 000

âechy

Praha 6

Planeta Malého prince

40 000

Praha

Prostûjov

Stﬁedisko stacionární péãe
pro mládeÏ se zdravotním
postiÏením v Prostûjovû
Kamarád

150 000

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

82 500

Praha

dûti nacházející se v jin˘ch nepﬁízniv˘ch
podmínkách

Praha 8
Praha 6

100 000

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

100 000

âechy

dûti t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané

156 000

Praha

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

120 759

Praha

250 000

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

smyslov˘m postiÏením
dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

smyslov˘m postiÏením

Praha 2

91 100

Praha

dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

100 000

âechy

dûti s v˘vojov˘mi a v˘chovn˘mi

60 000

Praha

problémy
dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

Obãanské sdruÏení
Kamínek
Obãanské sdruÏení
Kamínek
Obãanské sdruÏení
Mal˘ princ
Obãanské sdruÏení
na pomoc zdravotnû
postiÏen˘m LIPKA
Obãanské sdruÏení
Porozumûní
Obãanské sdruÏení Proso
(sdruÏení pro otevﬁení
spoleãnosti)
Obãanské sdruÏení Spirála
Obãanské sdruÏení ·vagr
Obãanské sdruÏení Trojka

Brno

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením
dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

Litvínov

100 000

dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

100 000

âechy

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

Olomouc

Oblastní charita Bﬁeclav

Skorotice
Písek
HavlíãkÛv
Brod
Bﬁeclav

Oblastní charita Hodonín

Hodonín

Oblastní charita KromûﬁíÏ

KromûﬁíÏ
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Program dobrovolnické pomoci
ohroÏen˘m dûtem PûtP Olomouc

50 000

Morava dûti s v˘vojov˘mi a v˘chovn˘mi
problémy

Dítû - ‰kola - spoleãnost
Malej a velkej…
Terapeutická keramická dílna

30 000
200 000
62 250

âechy
âechy
âechy

Azylov˘ dÛm pro matky s dûtmi
v nouzi Bﬁeclav
Centrum prevence drogov˘ch
závislostí
·ance dûtem

350 000

Morava dûti t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané

dûti s v˘vojov˘mi a v˘chovn˘mi problémy
dûti Ïijící mimo vlastní rodinu
dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

/ „Pomozte dûtem!“

40 000

Morava dûti ohroÏené rÛzn˘mi formami

30 000

Morava dûti s v˘vojov˘mi a v˘chovn˘mi problémy

závislosti
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V Kã

Oblastní charita Liberec

Liberec

Charitní domov pro matky s dûtmi

250 000

âechy

dûti nacházející se v jin˘ch nepﬁízniv˘ch

Oblastní charita Most

Most

Soviãka

150 000

âechy

dûti nacházející se v jin˘ch nepﬁízniv˘ch

OkamÏik - komunitní centrum sociálních a kulturních sluÏeb pro nevidomé
OS Racek
OS Rozum a cit
Petrov - sdruÏení pro práci
s dûtmi a mládeÏí
brnûnské diecéze
Poãítáte s námi?
obãanské sdruÏení
Pod kﬁídly
Povídej

Praha 6

Koala 2002 - komunita alternativ
nevidom˘ch dûtí a mládeÏe

300 000

Praha

Racek
Asistenãní sluÏba
Provoz dûtského domu Zábrdovice

30 017
200 000
100 000

Proxima Sociale

Praha 4

Canisterapie ve v˘chovû dûtí s více
vadami
Pod kﬁídly
Linka dÛvûry - centrum krizové
intervence
Na okraji zájmu

Rodina sv. Zdislavy,
obãanské sdruÏení
Rozko‰ bez rizika

Hutisko
- Solanec
Praha 1

Rodinn˘ dÛm pro pûstounskou rodinu 200 000
v RoÏnovû
Dûti z ulice, dûti na ulici
221 860

Morava dûti Ïijící mimo vlastní rodinu
Praha

dûti nacházející se v jin˘ch nepﬁízniv˘ch

Rytmus

Praha 2

300 000

Praha

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

Salesianské stﬁedisko
mládeÏe - DDM
SdruÏení karlovarsk˘ch
matek
SdruÏení obãanÛ pro pomoc
zdravotnû postiÏen˘m
„Apolenka“- hiporehabilitace
SdruÏení pûstounsk˘ch rodin
SdruÏení Piafa ve Vy‰kovû
SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel
stﬁediska DAR
SHM Klub Ostrava
Sluneãní zahrada, obãanské
sdruÏení
Soukrom˘ dûtsk˘ domov
Markéta, o. p.s.
SOZE (SdruÏení obãanÛ
zab˘vajících se emigranty)
Speciální ‰kola Svítání, o.p.s.

PlzeÀ

Asistence pro dûti s tûÏ‰ím postiÏením v bûÏn˘ch základních ‰kolách
Centrum volného ãasu dûtí a mládeÏe

85 000

âechy

Jakub *

100 000

âechy

50 000

âechy

podmínkách

podmínkách

·ternberk
Praha 3
Brno 2

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

Morava dûti s v˘vojov˘mi a v˘chovn˘mi problémy
Praha
dûti Ïijící mimo vlastní rodinu
Morava dûti nacházející se v jin˘ch nepﬁízniv˘ch
podmínkách

Blansko
Val. Meziﬁíãí
Kutná Hora

30 000

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

98 000
58 253

Morava dûti Ïijící mimo vlastní rodinu
âechy dûti nacházející se v jin˘ch nepﬁízniv˘ch

smyslov˘m postiÏením

podmínkách

106 000

Praha

dûti nacházející se v jin˘ch nepﬁízniv˘ch
podmínkách

podmínkách

smyslov˘m postiÏením
dûti s v˘vojov˘mi a v˘chovn˘mi
problémy

Karlovy
Vary
Pardubice

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

Hiporehabilitace

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

Brno 2 - Stránice Pomoc pûstounské rodinû *
Vy‰kov
Pﬁirozená v˘chova problémov˘ch dûtí
Praha 6
Respitní péãe - doprava
a hlídání dûtí
Ostrava
Máme si kde hrát
Praha 3
Projekt Toník *

250 000
100 000
150 000

Morava dûti Ïijící mimo vlastní rodinu
Morava dûti s v˘vojov˘mi a v˘chovn˘mi problémy
Praha
dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

50 000
13 450

Morava dûti s v˘vojov˘mi a v˘chovn˘mi problémy
Praha
dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

Pardubice

350 000

âechy

100 000

Morava dûti nacházející se v jin˘ch nepﬁízniv˘ch

smyslov˘m postiÏením

smyslov˘m postiÏením

Brno 14

I dûtsk˘ domov mÛÏe
na rodinné v˘lety.
Pomozme uprchlick˘m dûtem - II

dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

podmínkách

Pardubice

Speciální ‰kola, o.p.s.

Prostûjov

Spoleãnost pro ranou péãi
- Stﬁedisko rané péãe Liberec

Liberec St. Mûsto

Osobní poãítaã s tiskárnou pro
38 400
zdravotnû postiÏeného Ïáka *
Doprava postiÏen˘ch dûtí do ‰koly
50 000
a na kulturní akce
Provázení - zaji‰tûní terénních sluÏeb
280 000
rané péãe rodinám dûtí s tûÏk˘m
zrakov˘m nebo kombinovan˘m postiÏením

âechy

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

âechy

„Pomozte dûtem!“

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením
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NÁZEV ORGANIZACE

Spolek Josefa ·imy
Spolek pﬁátel
Domova Tereza
Spondea, o.p.s.

OBEC

Stﬁedisko Diakonie âCE
„Rolniãka“

Sobûslav

Stﬁedisko kﬁesÈanské pomoci
- záuãní stﬁedisko pro
du‰evní zdraví
Stﬁedisko náhradní rodinné
péãe
Stﬁedisko rané péãe
Diakonie âCE
Stﬁedisko rané péãe
Diakonie âCE
ST¤EP/Stﬁedisko pomoci
dûtem a rodinám
Svépomocné sdruÏení rodiãÛ
a pﬁátel zdravotnû
postiÏen˘ch dûtí, DANETA
Vzájemné souÏití

Pardubice

Z· Mozaika, o.p.s.
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Brno
Bene‰ov
u Semil
Brno 2

Praha 1

NÁZEV PROJEKTU

Most z hlíny
Rehabilitaãní péãe
o mentálnû postiÏené
Centrum pro t˘rané, zneuÏívané
a ohroÏené dûti
Chránûné dílny a ãajovna jako prostor
pro integraci mladistv˘ch s mentálním
a kombinovan˘m postiÏením
Uãebna pro ‰kolní dûti a jejich matky
bydlící v MADÎ

Praha 5

Poradenské centrum pro náhradní
rodinnou péãi
Respitní pobyty

Praha 5

Poãítaãová sestava pro dítû s DMO *

Praha 1

Dejme ‰anci
- projekt rané intervence
Zdraví dûtem

P¤IDùLENO

30 V000
Kã
30 000

REGION

CÍLOVÁ SKUPINA

100 000

Morava

dûti t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané

150 000

âechy

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

Morava dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
âechy
dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

smyslov˘m postiÏením

190 000

âechy

dûti nacházející se v jin˘ch nepﬁízniv˘ch
podmínkách

300 000

Praha

dûti Ïijící mimo vlastní rodinu

78 600

Praha

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

25 000

Praha

162 000

Praha

dûti t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané

142 116

âechy

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo

smyslov˘m postiÏením
dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

Hradec
Králové
Ostrava

Rychnov
nad KnûÏnou

V ¯ R O â N Í Z P R ÁVA 2 0 0 1

smyslov˘m postiÏením

Sociálnû-v˘chovná práce s dûtmi
a mládeÏí v ohroÏen˘ch lokalitách
mûsta Ostravy
Michal Lep‰ *

/ „Pomozte dûtem!“

300 030

Morava

dûti nacházející se v jin˘ch nepﬁízniv˘ch
podmínkách

41 432

âechy

dûti s tûlesn˘m, du‰evním nebo
smyslov˘m postiÏením

Pomáháme
dětem
a rodinám.

Chceme,
aby mladí lidé
spoluvytvářeli
pravidla hry.

Program Gabriel

Cíle a charakteristika
programu

Program Gabriel, zamûﬁen˘ na dûti a mladé lidi ve vûku 6 – 20 let, byl zaloÏen v roce 2000
ve spolupráci s mezinárodní sítí nadací pro mládeÏ (International Youth Foundation IYF), jejíÏ ãlenem NROS je. Program je realizován za finanãní podpory Robert Bosch
Stiftung (Stuttgart, SRN) a v souladu s filozofií této nadace podporuje spolupráci a pﬁenos
zku‰eností mezi organizacemi a iniciativami pro mladé lidi z âeské republiky, Nûmecka,
Polska a Slovenska.
Hlavním posláním tohoto programu je podporovat v‰estrann˘ rozvoj osobnosti dítûte
a mladého ãlovûka a pﬁispût tak k formování generace zodpovûdn˘ch a tvoﬁiv˘ch mlad˘ch lidí.

Cíle programu

•
•
•
•
•

Oblasti podpory

roz‰íﬁit nabídku zajímav˘ch, moderních a tvÛrãích projektÛ pro trávení volného ãasu
dûtí a mládeÏe
podpoﬁit rozvoj dobrovolné ãinnosti mládeÏe
pomoci mlad˘m lidem realizovat vlastní aktivity a projekty
podpoﬁit profesionalizaci práce s dûtmi a mlad˘mi lidmi a vzájemnou spolupráci organizací a jednotlivcÛ pÛsobících v této oblasti
zv˘‰it kvalitu, stabilitu a dlouhodobost projektÛ volného ãasu pro dûti a mladé lidi

1. Grantov˘ program podpor y aktivit volného ãasu pro neorganizované dûti a mládeÏ

Stejnû jako minul˘ rok byly ve veﬁejném grantovém ﬁízení podpoﬁeny pﬁedev‰ím otevﬁené
a nízkoprahové kluby pro mladé lidi, a to na sídli‰tích, pﬁi ‰kolách, v mal˘ch obcích ãi
jin˘ch lokalitách, kde taková zaﬁízení chybûla. Klíãov˘m pﬁedpokladem pro podporu projektÛ zÛstala otevﬁenost aktivit pro v‰echny dûti a mladé lidi, povzbuzování jejich vlastních
nápadÛ a iniciativ. UpﬁednostÀovaly se jednak projekty zahrnující pﬁím˘ podíl mládeÏe
a dále projekty zahrnující spolupráci a v˘mûnu zku‰eností s Nûmeckem. 2. veﬁejné grantové kolo bylo vyhlá‰eno 3. dubna s uzávûrkou k 31. kvûtnu 2001. Pﬁijaté projekty byly rozdûleny do tﬁí skupin, a to podle regionu, ve kterém mûly b˘t realizovány. Pro kaÏdou tuto
skupinu byla jmenována pﬁíslu‰ná hodnotící komise, sloÏená ze zástupcÛ odborné veﬁejnosti, Rady programu Gabriel a pracovníkÛ NROS. Podpoﬁeno bylo 42 projektÛ celkovou
ãástkou 3 625 042 Kã.
Pilotní projekty - Program Gabriel podpoﬁil celkovou ãástkou 134 500 Kã dva inovativní vzdûlávací projekty, jejichÏ aktivity jsou urãeny studentÛm stﬁedních ‰kol a podstatnû
pﬁispívají k jejich osobnostnímu rozvoji, zv˘‰ení informovanosti o neziskovém sektoru
a zájmu o ãinnost v oblasti neziskov˘ch organizací.
2. Rozvoj dobroãinn˘ch aktivit a iniciativy mlad˘ch lidí

Pokraãuje realizace projektÛ o. s. AGNES a o. s. HESTIA iniciovan˘ch programem
Gabriel v roce 2000.
Cílem projektu je umoÏnit mlad˘m lidem zapojení do dárcovsk˘ch a dobrovolnick˘ch
aktivit, podporovat jejich vlastní aktivity v této oblasti a zv˘‰it jejich povûdomí o neziskovém sektoru obecnû. DÛleÏitou cílovou skupinou projektu jsou vedle stﬁedo‰kolákÛ i pedagogové.
Realizace tûchto projektÛ byla v roce 2001 podpoﬁena celkovou ãástkou 800 000 Kã.
K dne‰ku se projektÛ úãastní 224 dûtí a 18 ‰kol.
3. Vzdûlávání

Program Gabriel byl pﬁizván ke spolupoﬁádání 2 semináﬁÛ na téma „Reklamní strategie
a práce s mlad˘mi lidmi“. Semináﬁe jsou souãástí projektu „MládeÏ – lep‰í dobrovolníci“,
realizovaného Polskou nadací pro dûti a mládeÏ (PCYF) a Nûmeckou nadací pro dûti
a mládeÏ (GCYF). Cílem projektu je rozvoj dovedností dobrovolníkÛ a pracovníkÛ s mládeÏí tak, aby byli schopni efektivnûji zapojovat mládeÏ do veﬁejnû prospû‰n˘ch aktivit.

Program Gabriel
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Na konci roku 2001 byl iniciován vznik Vzdûlávacího programu pro pracovníky organizací
zamûﬁen˘ch na neorganizované dûti a mladé lidi. Tento projekt má ve svém zadání nûkolik
cílÛ: zv˘‰it kvalitu, stabilitu a dlouhodobou udrÏitelnost projektÛ pro trávení volného ãasu
neorganizované mládeÏe, zkvalitnit práci s neorganizovan˘mi dûtmi a mládeÏí a zprostﬁedkovat pﬁenos know-how mezi podobnû zamûﬁen˘mi organizacemi. Program tvoﬁen˘ nûkolika
vzdûlávacími okruhy je zaloÏen na kombinaci pﬁedná‰ek, tematick˘ch workshopÛ, v˘cviku
a praktické aplikaci získan˘ch poznatkÛ a vzájemné supervizi úãastníkÛ. V˘stupem projektu
bude vydání odborn˘ch skript. Na základû veﬁejného grantového ﬁízení byla na doporuãení
Rady programu Gabriel a po schválení Správní radou NROS za realizátora projektu vybrána
organizace âeská asociace streetwork (âAS).
4. Publikace

Program Gabriel inicioval zpracování v˘zkumného projektu s názvem „Co dûlají dûti a mladí
lidé sami pro sebe v rámci projektÛ volného ãasu v âeské republice“. V˘stup mûl zmapovat
situaci v oblasti volnoãasov˘ch aktivit, a to konkrétnû tûch, kter˘ch se dûti a mládeÏ nejen
úãastní, ale pﬁedev‰ím se sami aktivnû angaÏují na jejich pﬁípravû, organizování i vlastní realizaci. V˘zkum byl zaloÏen na zmapování dobré praxe úspû‰n˘ch neziskov˘ch organizací, které
se na nabídku tohoto typu aktivit zamûﬁují.
Pro realizaci projektu bylo v uzavﬁeném grantovém ﬁízení vybráno o.s. Stﬁedisko náhradní
rodinné péãe, kterému byl pﬁidûlen grant ve v˘‰i 170 000 Kã.
Bylo iniciováno uzavﬁené grantové ﬁízení se zadáním na zpracování a vydání „Manuálu pro
zﬁizování a provoz klubÛ pﬁi ‰kole v âR“, a to ve formû praktického prÛvodce pro neziskové
organizace a ‰koly. Grant ve v˘‰i 96 400 Kã pro realizaci tohoto projektu byl poskytnut obãanskému sdruÏení Leonardo.
V lednu 2001 vyhlásila NROS soutûÏ o nejzajímavûj‰í návrh loga programu Gabriel.
V souladu s posláním tohoto programu byli osloveni mladí lidé ve vûku 15 – 26 let. Z 96 pﬁíspûvkÛ byl vybrán návrh studentky Stﬁední ‰koly keramické v Karlov˘ch Varech Lucie Mraãkové. Odborné zázemí pro dopracování loga jí poskytlo praÏské grafické studio department of
Design. Slavnostní vyhlá‰ení podoby nového loga se konalo 14. ãervna 2001 v prostorách klubu
v Jelení.
Pro realizaci a rozvoj programu Gabriel byla zﬁízena Rada programu, ãinná zároveÀ jako
poradní orgán Správní rady NROS. Bûhem roku 2001 Rada zasedala ‰estkrát.

Poradní orgány

âlenové Rady programu Gabriel v roce 2001:

Prof. PhDr. Josef Alán, Csc., pﬁedseda (pﬁedseda Správní rady NROS) - do listopadu 2001
Mgr. Olga Stankoviãová, pﬁedsedkynû (ãlenka Správní rady NROS)
Markus Hipp M. A. (Robert Bosch Stiftung)
Mgr. Jindﬁich Fryã (odbor pro dûti a mládeÏ, M·MT)
Jiﬁina Svobodová (Komunitní centrum Cheiron T, o. p. s.)
Alexandra BlaÏková (o.s. spoleãenství „Zaãít spolu“) – od záﬁí 2001
Ing. Jana Vohralíková (YMCA)
Darja Macáková (âeská televize) – od kvûtna 2001
Martin Smrãek - do ãervna 2001
Jako externí konzultant pÛsobil pro rozvoj programu v roce 2001 PaedDr. Petr Klíma.
Pro v˘bûr podpoﬁen˘ch projektÛ ve veﬁejném v˘bûrovém ﬁízení jmenovala Rada programu
Gabriel speciální hodnotící komise.
V tomto roce byly zahájeny pﬁípravy dvou nov˘ch programÛ pro mladé lidi - „Make a connection“ a „klub-net“. Oba programy byly oficiálnû vyhlá‰eny v dubnu 2002.

Podûkování
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T˘m programu Gabriel dûkuje v‰em sv˘m spolupracovníkÛm, ãlenÛm hodnotících komisí
a dal‰ím pﬁíznivcÛm za pomoc a podporu pﬁi realizaci programu.

/ Program Gabriel

Přispíváme
k větší
otevřenosti
a tvořivosti
mladé generace.

Seznam projektů podpořených z programu Gabriel v roce 2001
AKTIVITY VOLNÉHO âASU PRO NEORGANIZOVANÉ DùTI A MLÁDEÎ ( VE¤EJNÉ GRANTOVÉ ¤ÍZENÍ)

NÁZEV ORGANIZACE

OBEC

NÁZEV PROJEKTU

Alienteam.cz - klub pro trávení a organizaci
volného ãasu dûtí a mládeÏe
CADUCEUS - sdruÏení pro
podpÛrná spoleãenství
Centrum drogové prevence
Centrum nové nadûje
Centrum pro pomoc dûtem a mládeÏi

Hanu‰ovice

Internet na vesnici

Olomouc

Komunitní práce s ohroÏenou mládeÏí

106 000

Hostivice
Fr˘dek - Místek
âesk˘ Krumlov

15 000
89 000
144 000

Dromedár
Farní Charita Pacov
Farní charita Rumburk
Charita Ostrava
Charita Pﬁelouã
Cheiron T
Klub Hurá kamarád

Krásná Lípa
Pacov
Rumburk
Ostrava
Pﬁelouã
Tábor
Pardubice

Klub studentÛ, rodiãÛ a pﬁátel
Cyrilometodûjského gymnázia v Prostûjovû
KP· Brankovice
Kulturní centrum ¤ehlovice
Leonardo
MiliãÛv dÛm - stﬁedisko Diakonie
âCE o.s. ZIP

Prostûjov

Klubko
Centrum nové nadûje
Bouda – víceúãelové zaﬁízení klubového typu pro
dûti a mládeÏ
T - klub
Komunitní centrum pro dûti a mládeÏ - Spirála
Îijeme spolu
Stﬁedisko dûtí a mládeÏe M. Magone
Jakub klub
Komunitní centrum pro dûti a mládeÏ Cheiron T
âinnost nízkoprahov˘ch zaﬁízení (otevﬁen˘ch klubÛ)
v roce 2002
Klub OÁZA

obãanské sdruÏení ARCUS
Obãanské sdruÏení dûtí a mládeÏe
„Zaãít spolu“
Oblastní Charita Jihlava
Oblastní Charita Tﬁebíã

Brankovice
¤ehlovice
Praha
Jaromûﬁ
Havíﬁov
Praha
Broumov
Jihlava
Tﬁebíã

odlouãené pracovi‰tû Diakonie âCE, KSD Rokycany
Radost v Merklínû, Stﬁedisko Pﬁemysla Pittra
Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s.
Blansko
Proxima Sociale
Praha
Romské kﬁesÈanské sdruÏení
Obrnice
S.KLUB Uherské Hradi‰tû
Uherské Hradi‰tû
Salesiánské stﬁedisko mládeÏe
Praha
Praha Kobylisy - DDM
Salesiánsk˘ klub mládeÏe Zlín
Zlín
Slezská diakonie
âesk˘ Tû‰ín
Sluneãnice – SdruÏení pﬁi ‰kolní druÏinû
Olbramice
Olbramice
Spoleãenství „Zaãít spolu“
PlzeÀ
Spolek MACH Chrudim
Chrudim
Studentská Unie âVUT
Praha
STUÎ - regionální poboãka TUÎ se,
Martínkovice
Broumovsko!
Svatojánsk˘ obãan
Beroun
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P¤IDùLENO V Kã

65 000

40 500
48 000
85 500
71 200
50 000
160 000
190 000
50 000

Otevﬁená ‰kola
Radob˘l - Radobeul
Klub Doupû
TEEN STAR klub
Nízkoprahové kontaktní centrum
– stﬁedo‰kolsk˘ klub Hydrant a klub 3ka
Otevﬁen˘ dûtsk˘ klub Arcus
Komunitní centrum Broumov

65 000
50 000
50 000
100 000
120 000

HIP - HOP Culture
Klub Zámek - Centrum prevence drogov˘ch
závislostí a dal‰ích sociálnû patologick˘ch jevÛ
Akcent

161 492
50 000

STREET FOR STREET (ulice pro ulici)
Nízkoprahové kluby
Klubovna
Rozvoj a ãinnost S.KLUBu v Uherském Hradi‰ti
Oratoﬁ – nízkoprahové centrum pro dûti a mládeÏ

137 000
150 000
55 000
164 200
80 000

Stﬁedisko pro mládeÏ a oratoﬁ
Stﬁedisko volného ãasu „POHODA“
Keramická dílniãka v prostorách sklepení

100 000
93 300
99 950

Nové komunitní centrum
KolobûÏka
Provoz a rozvoj rádia Strahov
Otevﬁen˘ ateliér

150 000
188 100
60 000
82 000

Klub dûtí

50 000
50 000

70 000

50 000

NÁZEV ORGANIZACE

OBEC

NÁZEV PROJEKTU

Totem
Unie Kompas
Unie rodiãÛ – SdruÏení rodiãÛ dûtí a pﬁátel
‰koly pﬁi Z· âesk˘ Dub
Via Commoda
YMCA - Praha

PlzeÀ
Zlín
âesk˘ Dub

Základní ‰kola Bernarda Bolzana, o.p.s.

Tábor

Rozvoj nízkoprahového klubu Totem Doubravka
T klub – stﬁedisko pro dûti a mládeÏ
Internetov˘ klub – spolupráce s partnerskou ‰kolou
v nûmeckém Olbersdorfu prostﬁednictvím Internetu
Kam jít?
Centrum YMCA pro mládeÏ na JiÏním mûstû
- YMCÁRIUM
·kolní klub dûti - dûtem

NÁZEV ORGANIZACE

OBEC

NÁZEV PROJEKTU

Informaãní kanceláﬁ neziskov˘ch
organizací INKANO
Nefrit

Písek

Máme na to!

68 000

Praha

Cesty do hlubin ‰tudákovy du‰e

66 500

Rychnov nad KnûÏnou
Praha

P¤IDùLENO V Kã

77 000
63 000
30 000
42 000
70 000
52 800

P ilotní projekt y
P¤IDùLENO V Kã

Rozvoj dobroãinn˘ch aktivit a iniciativy mlad˘ch lidí
NÁZEV ORGANIZACE

OBEC

NÁZEV PROJEKTU

P¤IDùLENO V Kã

AGNES
Hestia, Národní dobrovolnické centrum

Praha
Praha

Gabriel ve ‰kole
Rozvoj obãansk˘ch ctností
– Dárcovství a dobrovolnictví dûtí a mládeÏe

400 000
400 000

Vz dûlávání
NÁZEV ORGANIZACE

OBEC

NÁZEV PROJEKTU

P¤IDùLENO V Kã

âeská asociace streetwork (âAS)

Praha

Vzdûlávací program Gabriel

NÁZEV ORGANIZACE

OBEC

NÁZEV PROJEKTU

Leonardo

Praha

Stﬁedisko náhradní rodinné péãe

Praha

Zpracování a vydání „Manuálu pro zﬁizování
a provoz klubÛ pﬁi ‰kole v âR“
Co dûlají dûti a mladí lidé pro sebe v rámci
projektÛ volného ãasu

568 325

P ublikace

Program Gabriel

P¤IDùLENO V Kã

/ NROS

96 400
170 000
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Vila Čerych vzdělávací středisko NROS

V kvûtnu roku 2001 získala nadace jako dar reprezentativní objekt - b˘valou
rodinnou vilu vãetnû pﬁilehlé rozlehlé zahrady v âeské Skalici. Sv˘m umístûním v historické a kulturnû bohaté ãásti této zemû, ale pﬁedev‰ím rodinnou
tradicí sám naznaãuje své dal‰í vyuÏití. KdyÏ se vila po restituci vrátila zpût
do rukou rodiny, pﬁem˘‰leli bratﬁi Ladislav a Jiﬁí âerychovi, jak ji nejlépe
vyuÏít. Pﬁi slavnostním pﬁedávání klíãÛ od vily odÛvodnil jejich spoleãné rozhodnutí Dr. Ladislav âerych slovy: „Prodávat vilu se nám zdálo takﬁka amorální. Na‰e
pﬁedstava vyuÏití vily byla jednoznaãná. Prakticky cel˘ Ïivot jsem se zab˘val vzdûláváním
a evropskou spoluprací. PovaÏoval jsem za ideální ﬁe‰ení, aby se tyto dvû oblasti staly také
prioritní pro budoucí smûﬁování této budovy, vãetnû urãitého navázání na místní rozvoj.“
NROS bude pﬁání pana âerycha respektovat a v plné míﬁe se pokusí toto oãekávání
naplnit. Darování Vily âerych umoÏní nejen zachránit v˘znamnou kulturní památku, ale
celoÏivotní dílo Dr. Ladislava âerycha, zamûﬁené na vzdûlávání a rozvoj evropské spolupráce, tak najde pokraãování v informaãním, ‰kolícím, osvûtovém a kulturním centru, které
nadace plánuje z objektu vybudovat. Po deseti letech existence neziskového sektoru
v âeské republice se stále zﬁetelnûji ukazuje potﬁeba jeho profesionalizace. Pﬁístup k informacím a celoÏivotní vzdûlávání jsou nezbytné k dal‰ímu úspû‰nému rozvoji obãanské spoleãnosti v âeské republice, kter˘ je posláním NROS. Vzhledem ke statutu NROS, pﬁání
bratﬁí âerychÛ a statutu památkovû chránûného objektu se pﬁipravují následující ãinnosti
ve Vile âerych:
• vzdûlávací akce v souvislosti s rozvojem evropské spolupráce
• vzdûlávání pracovníkÛ neziskov˘ch organizací
• místní rozvoj a pﬁeshraniãní spolupráce
• tematické semináﬁe pro studenty a veﬁejnost
• kulturní a spoleãenské akce
• záchrana památkovû chránûného objektu

Vila âerych
– minulost

Rodinn˘ dvoupatrov˘ dÛm navrhl Otakar Novotn˘, autor budovy
slavného praÏského Mánesa, zahradu o rozloze 11 000 metrÛ zaloÏil
v roce 1924 pﬁední ãesk˘ zahradní architekt Josef Kumpán. Vzácn˘
architektonick˘ objekt je zanesen do seznamu chránûn˘ch památek.
Rodina âerychov˘ch, která zde od poloviny dvacát˘ch let bydlela,
budovu opustila krátce po komunistickém puãi v roce 1948. Od té doby byl objekt vyuÏíván jako sídlo krajské politické ‰koly Svazu ãeskoslovenské mládeÏe a pozdûji jako stﬁedisko OÚNZ. Interiér byl k tomuto úãelu necitlivû „upraven“ a zahrada ãasem zarostla. KdyÏ
vypr‰ela desetiletá lhÛta po restitucích, pﬁestûhovalo se zdravotnické stﬁedisko na jinou
adresu a objekt zaãal zvolna a nenápadnû chátrat. O to, aby neza‰el úplnû, se v posledních
letech na vlastní náklady starali sami bratﬁi âerychové (napﬁ. oplocení pozemku v pÛvodním stylu a základní údrÏba zahrady).

Vila âerych
– souãasnost

Pomalu, ale jistû se prostory Vily âerych a pﬁilehlé zahrady pﬁizpÛsobují svému novému
vyuÏití. NROS svoje pÛsobení v regionu zahájila
Dnem otevﬁen˘ch dveﬁí spojen˘m se zahradním
vystoupením hradeckého divadla DRAK v záﬁí
2001. Od té doby se kromû dal‰ích kulturnû-vzdûlávacích akcí pro veﬁejnost uskuteãnilo i nûkolik semináﬁÛ, pracovních setkání a besed pro pracovníky
neziskov˘ch organizací. Vilu âerych nav‰tívil i Jacques Rupnik, kter˘ pﬁijal pozvání úãastnit se pracovního obûda a následné pﬁedná‰ky pro studenty
Pedagogické fakulty univerzity v Hradci Králové.
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Podûkování

NROS dûkuje SdruÏení pro vzdûlávací politiku za finanãní dar ve v˘‰i 171 000 Kã na
vnitﬁní vybavení, zprovoznûní a opravy objektu vily.
NROS se v âeské Skalici dostalo vlídného pﬁijetí a podpory nejen ze strany starosty
mûsta, ale i dal‰ích obyvatel. Dûkujeme.

Rozvoj dárcovství
a dobrovolnictví na
regionální úrovni
pilotní vzdûlávací
projekt

Pilotní vzdûlávací projekt je plánován na období od ﬁíjna 2001
do konce roku 2003 a navazuje
na v˘sledky v˘zkumu „Dárcovství
a dobrovolnictví v âeské republice“, kter˘ za podpory Charles Stewart Mott Foundation realizovala
NROS (ve spolupráci s o.s Agnes,
Fórum dárcÛ, Hestia a STEM).
NROS se domnívá, Ïe jedním
ze zpÛsobÛ, jak o dal‰í krok posunout v˘voj dárcovství a dobrovolnictví v âeské republice, je informování o v˘sledcích uskuteãnûného v˘zkumu a následná realizace
informativnû-vzdûlávacího programu, a to na úrovni regionu. Cílem projektu je zlep‰it
úroveÀ informovanosti a povûdomí o problematice neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, vybudovat a stabilizovat kapacitu regionu tak, aby byl dále schopen rozvíjet
dárcovství a dobrovolnictví.
Hlavní cílovou skupinu projektu tvoﬁí jedna ãi více regionálních neziskov˘ch organizací, s kter˘mi bude NROS pracovat na v˘voji a následné implementaci projektu. ·ir‰í cílovou skupinu pak tvoﬁí zástupci neziskového sektoru, samosprávy, médií, komerãního sektoru a ‰iroké veﬁejnosti.
Projekt probíhá za podpory Charles Stewart Mott Foundation.
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Finanční zpráva

Rozvaha

AKTIVA

Nehmotn˘ a hmotn˘ investiãní majetek
Intangible and tangible fixed assets

18 599 076,16
581 584,62

Oprávky k nehm. a hm. investiãnímu majetku
Accumulated depreciation of intangible and tangible fixed assets

- 3 025 550,26
- 94 607,58

Finanãní majetek
Financial assets

62 632 675,87
1 958 495,18

ObûÏná aktiva
Current assets

563 674,56
17 625,85

Pﬁechodné úãty aktivní
Temporary accounts of assets

257 634,04
8 056,10

Celkem
Total

PASIVA

34 / N R O S

V ¯ R O â N Í Z P R ÁVA 2 0 0 1

Kâ
€

79 027 510,37
2 471 154,16

Kã
€

Krátkodobé závazky
Short-term liabilities

735 835,91
23 009,25

Pﬁechodné úãty pasivní
Temporary accounts of liabilities

385 909,65
12 067,22

Nadaãní jmûní
Foundation endowment

39 360 001,00
1 230 769,26

Nemovit˘ majetek
Fixed Property

15 410 670,00
481 884,62

Fondy nadace
Organization funds

30 791 845,25
962 846,94

Hospodáﬁsk˘ v˘sledek
Net profit-loss

- 7 656 751,44
- 239 423,12

Celkem
Total

79 027 510,37
2 471 154,16

/ Finanãní zpráva

V˘sledovka

V¯NOSY

Kã
€

TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ
Revenue from sale of bonds

27 568 933,69
862 067,97

V˘nosy vãetnû v˘nosu z NIF
Interests including FIF revenue

2 295 426,40
71 808,21

Dary a pﬁíspûvky
Gifts and contributions

764 708,59
23 912,09

Ostatní provozní v˘nosy
Other operational revenue

315 366,05
9 861,35

Kurzové zisky
Foreign exchange profit

84 210,80
2 633,23

Celkem
Total

31 029 645,53
970 282,85

NÁKLADY

Kã
€

SluÏby
Services

3 843 324,29
120 179,00

Osobní náklady
Personnel Expenses

5 505 808,80
172 164,13

Kurzové ztráty
Foreign exchange loss

1 580 682,34
49 427,22

Prodej cenn˘ch papírÛ
Sale of bonds

27 232 440,00
851 545,97

Odpisy
Depreciation

397 215,96
12 420,76

Ostatní náklady
Other Expenses

126 925,58
3 968,90

Celkem
Total

38 686 396,97
1 209 705,97

HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK:(*)

-7 656 751,44 Kã

NET PROFIT-LOSS:

- 239 423,12 €

* Ovlivnûn rozdíln˘m ãasov˘m cyklem jednotliv˘ch programÛ a jejich pﬁíspûvkÛ ve vztahu ke kalendáﬁnímu roku

Komentáﬁ:
a) Záporn˘ úãetní hospodáﬁsk˘ v˘sledek roku 2001 ve v˘‰i 7 656 751,44 Kã vypl˘vá ze zákona o úãetnictví ã. 563/1991 Sb.
a z postupÛ úãtování pro politické strany, hnutí, obãanská sdruÏení a jiné nev˘dûleãné organizace. Hospodáﬁsk˘ v˘sledek
dokumentuje skuteãnost, Ïe v roce 2001 poskytnuté pﬁíspûvky byly financovány z pﬁijat˘ch pﬁíspûvkÛ roku 2000 a z pﬁijat˘ch
pﬁíspûvkÛ roku 2001.
b) Celkové náklady za rok 2001 související se správou nadace ve v˘‰i 9 8 70 233,72 Kã tvoﬁí 17,4 % z hodnoty roãnû poskytnut˘ch nadaãních pﬁíspûvkÛ. Tím byl dodrÏen ãl. XI odst. 3. Statutu nadace, kter˘ omezuje náklady související se správou
nadace na maximální v˘‰i 20 % hodnoty roãnû poskytnut˘ch nadaãních pﬁíspûvkÛ a zároveÀ nadace splnila pravidlo uvedené
v § 22 odst. 1 písm. b) zákona o nadacích pro omezení nákladÛ souvisejících se správou nadace. Nadaãní pﬁíspûvky byly za
rok 2001 vyplaceny ve v˘‰i 56 809 853 Kã.
c) K pﬁepoãtu byl pouÏit kurs âNB 31,98 Kã/€, platn˘ k 31. 12. 2001

Finanãní zpráva
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Vyplacené pﬁíspûvky
v roce 2001
Phare

%

„Pomozte dûtem!“
Gabriel (Nadace Roberta Bosche)
NIF - lidská práva
ostatní

Program
Phare
„Pomozte dûtem!“
Gabriel (Bosch Foundation)
NIF - lidská práva
ostatní

Kã
38 352 317
8 905 474
7 133 175
1 992 037
426 850

€
1 199 260
278 470
223 051
62 290
13 347

%
67,51
15,68
12,56
3,51
0,75

Celkem

56 809 853

1 776 418

100,00

Zdroje
v roce 2001
Phare

%

„Pomozte dûtem!“
Gabriel (Nadace Roberta Bosche)
NIF - lidská práva
Mott Foundation - dobrovolnoctví a dárcovství

Phare
„Pomozte dûtem!“
Gabriel (Bosch Foundation)
NIF - lidská práva
Mott Foundation - dobrovolnictví a dárcovství
Celkem
pozn.:
Graf „Zdroje v roce 2001“ nemá pﬁímou souvislost s grafem „Vyplacené pﬁíspûvky v roce 2001“.
Zdroje roku 2001 zahrnují pﬁíspûvky, které budou vypláceny i v roce 2002 (napﬁ. projekt „Pomozte dûtem!“).
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75,92
15,29
4,64
2,78
1,37
100,00

Zpráva auditora 2001

Finanãní zpráva
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Organizaãní struktura NROS - kvûten 2002

Správní rada

Dozorãí rada

Ředitelka
Hana ·ilhánová

1)

Sekretariát
Kateﬁina Dvoﬁáková
asistentka ﬁeditelky

2)

5)

Radim BurkoÀ
Zástupce ﬁeditelky,
vedoucí programÛ
EU a NIF

FINANâNÍ A PROVOZNÍ ODDùLENÍ
3)

Tomá‰ Groh
Vedoucí finanãního
oddûlení

Jana Pastorková
Ekonom

4)

PROGRAMY EU A NIF

Access

Phare a NIF
7)

9)

Ivan Fiala
Koordinátor programu

Tereza Chrbolková
Koordinátorka programu Phare

8)

Bojan ·uh
Asistent programu

10)

Marie Michlová
Asistentka programÛ EU a NIF
11)

Alexandra Melu‰ová
Koordinátorka v˘bûrov˘ch
ﬁízení programÛ EU
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SPRÁVNÍ RADA
Prof. PhDr. Josef Alán, Csc.
(pﬁedseda SR)

21)

22)

Doc. ing. Jiﬁí Volf, Csc.
Ministerstvo financí âR
(místopﬁedseda SR)

23)

PhDr. Helena Dluho‰ová
Kanceláﬁ prezidenta âR
(místopﬁedsedkynû SR)
6)

Ivo Kaãaba
Zástupce ﬁeditelky,
vedoucí programu

24)

Ing. Eva Vavrou‰ková
Spoleãnost pro trvale udrÏiteln˘ Ïivot

„Pomozte dûtem!“

25)

Mgr. Olga Stankoviãová
Knihovna orientálního ústavu AV

PROGRAMY PRO DùTI A MLÁDEÎ
15)

„Pomozte dûtem!“

Inga Ka‰kelyté
Vedoucí programÛ

12)

Blanka ·rámková
Koordinátorka programu
13)

Marek Danûli‰yn
Grantov˘ pracovník
programu

26)

PhDr. Jiﬁina ·iklová, Csc.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Gabriel

Mgr. Robert Tamchyna
âesk˘ rozhlas

Make a Connection
16)

Hedvika Máchová
Koordinátorka programu

17)

Lenka Naãeradská
Koordinátorka programu

klub-net

14)

Anna Onucová
Koordinátorka sbírkov˘ch
akcí

27)

Ing. Pavel Rozsypal
EPIC

28)

Dr. Ladislav âerych

29)

18)

Silke Biesenbach
Koordinátorka programu

DOZORâÍ RADA
30)

Olga Nováková
Ministerstvo financí âR

VILA âERYCH
Markéta Janeãková
Koordinátorka

19)

Ondﬁej Matyá‰
Asistent

Ing. Zdenûk Vanûk, Csc.
DCIT, s.r.o.

20)

31)

32)

JUDr. Hana Fri‰tenská
Rada vlády pro nestátní
neziskové organizace

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

Organizaãní struktura
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Kontakty

Adresa:

Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS)
Jelení 196/15, 118 00 Praha 1

Telefon:

(+420-2) 3335 6173
(+420-2) 3335 0021
(+420-2) 3335 1831
(+420-2) 2051 4032
(+420-2) 3335 8489
(+420-2) 3335 7123
(+420-2) 3335 9268

Fax:

(+420-2) 3335 4708

Http:

www.nros.cz

E-mail:

nros@nros.cz
grantove@nros.cz
pomoztedetem@nros.cz
mladez@nros.cz
finance@nros.cz

sekretariát

oddûlení programÛ EU a NIF
program Access
„Pomozte dûtem!“

NROS
programy EU a NIF
„Pomozte dûtem!“
Program Gabriel
Finanãní oddûlení

Pracovníci Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti vyslovují podûkování v‰em ãlenÛm správní
a dozorãí rady a v‰em b˘val˘m pracovníkÛm nadace. Stejnû tak patﬁí dík i ãlenÛm hodnotících komisí a poradních orgánÛ jednotliv˘ch programÛ, kteﬁí trpûlivû vûnují svÛj ãas
a zku‰enosti. V neposlední ﬁadû smûﬁuje podûkování spolupracujícím organizacím, jednotlivcÛm a dobrovolníkÛm, za jejich pﬁízeÀ a podporu, kterou nadaci v minulém roce vûnovali.
Dûkujeme grafickému studiu dept. of Design, reprografickému studiu Art D a tiskárnû Hugo, bez jejichÏ pﬁiãinûní by tato publikace nevznikla.
Publikace je vyti‰tûna na PROFI silk za laskavé podpory firem IGEPA group a Sappi
Fine Paper Europe.

40 / N R O S

V ¯ R O â N Í Z P R ÁVA 2 0 0 1

/ Kontakt

Děkujeme všem partnerům a dárcům za podporu a spolupráci.

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

