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Tû‰í mû, Ïe i v tomto jubilejním roce mohu jménem Evropské komise pfiispût do v˘roãní
zprávy Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti. NROS spravuje fondy Phare jiÏ od roku
1993 a je hlavním partnerem, se kter˘m Evropská unie v pfiedvstupním období spolupra-
cuje za úãelem financování aktivit obãanského sektoru v âeské republice.
Evropská unie povaÏuje rozvíjející se obãanskou spoleãnost a respekt k lidsk˘m právÛm za
podstatn˘ rozmûr demokracie v âeské republice. Mají-li kandidátské zemû naplnit tzv. Ko-
daÀská politická kritéria, oãekává se, Ïe se k naplÀování právního státu a k respektu 
a ochranû lidsk˘ch práv a národnostních men‰in zaváÏí nejen formálnû, ale Ïe tyto princi-
py budou uvádût také do praxe a vytvofií nezbytn˘ institucionální rámec k jejich trvalému
zaji‰tûní. PfiestoÏe âeská republika jiÏ tato kritéria formálnû naplnila, trvající snaha nevlád-
ních organizací v této oblasti zaji‰Èuje zmínûn˘m principÛm trvalou udrÏitelnost. Sv˘m

dlouhodob˘m úsilím NROS hodnotnû pfiispûla k vytváfiení stabilního institucionálního rámce pro neziskové
organizace v dobû závûreãn˘ch snah âeské republiky o vstup do Evropské unie. V tomto období spravovala
pfies 2 200 projektÛ, vytvofien˘ch díky podpofie národního programu Phare. Jejich hodnota byla 21 milionÛ eur.
Dal‰í 4 miliony eur byly rozdûleny bûhem jednání o vstupu.
Jsem potû‰en, Ïe nynûj‰í a nedávné granty, udílené z programu Phare, pfiispívají k dlouhodobosti obãanské
spoleãnosti podporou programÛ, jeÏ se soustfieìují také na vzdûlávací a organizaãní úkoly – zejména finan-
ãní management, public relations, pfiípravu projektÛ, fundraising ãi prosazování demokracie na místní, regi-
onální a celostátní úrovni. 
Projekty Phare rovnûÏ podporují zapojení romské komunity, zaãlenûní handicapovan˘ch skupin, prosazová-
ní lidsk˘ch práv ãi zlep‰ování pozice seniorÛ a zvy‰ování jejich vlivu ve spoleãnosti. Program Access navíc
podporuje zavádûní acquis communautaire (práva EU) v politikách, v nichÏ tfietí sektor hraje dÛleÏitou zavá-
dûcí a provádûcí roli, a bude podporovat zaãlenûní jednotlivcÛ a skupin, které mohou b˘t sociálnû, ekono-
micky ãi politicky zatlaãeny do pozadí. Program Phare 2003, coÏ je poslední program Phare, bude zamûfien
na zlep‰ování dlouhodob˘ch pfiíleÏitostí pro Romy, zejména zlep‰ením jejich pfiístupu ke vzdûlání, zamûst-
nání a bydlení.
NROS se bude po pfiijetí âeské republiky do EU, které se uskuteãní 1. kvûtna 2004, podílet na aktivitách spo-
jen˘ch se strukturálními fondy, a to zlep‰ováním moÏností mal˘ch neziskov˘ch organizací, které se pokou-
‰ejí sniÏovat sociální vylouãení. Tyto aktivity budou souãástí Operaãního programu Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ 
a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 Praha. Zku‰enosti, které NROS získala bûhem uplynul˘ch
let, budou v rámci tûchto programÛ velmi dÛleÏité pro úspû‰né vyuÏití Globálního grantu pro tyto programy
V minul˘ch letech jsem mûl moÏnost zapojit se do fundraisingu kampanû „Pomozte dûtem!“. Tato kampaÀ
se stala celostátním modelem úspû‰ného individuálního fundraisingu, vyuÏití firemního sponzorování 
a místních aktivit. NROS jiÏ pfiijala nûkolik opatfiení, která zajistí trvání organizace také poté, co nebude moci
poÏívat v˘hod pfiedvstupní pomoci EU. Pokud bude NROS pokraãovat v ãinnosti poskytovatele podpory z rÛz-
n˘ch zdrojÛ, jistû zÛstane klíãov˘m aktérem realizace programÛ obãanské spoleãnosti v âeské republice.
Delegace Evropské komise oceÀuje v˘bornou spolupráci, která mezi Delegací a NROS v minul˘ch letech
vznikla. Jsem pfiesvûdãen, Ïe NROS bude v pfiedvstupním období pokraãovat ve své kvalitní práci pfii sprá-
vû pfiedvstupních fondÛ a Ïe po vstupu âeské republiky do EU bude stejn˘m zpÛsobem nápomocna pfii rea-
lizaci programÛ financovan˘ch ze strukturálních fondÛ. 

Rád bych tímto NROS vyjádfiil pfiání co nejvût‰ích úspûchÛ v jejím dal‰ím úsilí.

Ramiro Cibrián
velvyslanec, vedoucí Delegace Evropské komise v âR

Vyjádfiení Delegace Evropské komise

Vyjádfiení Delegace Evropské komise   1
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NROS kaÏdoroãnû pfiedkládá vefiejnosti zprávu o sv˘ch aktivitách, v˘sledcích a smûfiová-
ní do budoucna. Leto‰ní rok, kdy NROS dovr‰ila desetiletí své ãinnosti a slaví tedy „kula-
tiny“, v‰ak vybízí k ‰ir‰ímu bilancování. 
NROS byla zaloÏena v roce 1993 z rozhodnutí vlády âSFR, aby podporovala rozvoj ob-
ãanské spoleãnosti z finanãních prostfiedkÛ Evropské komise poskytovan˘ch âR z demo-
kratického programu Phare. V âeské republice jiÏ fungovaly instituty formální demokracie,
neformální mechanismy demokracie v‰ak nebyly dostateãnû rozvinuty.
Neziskov˘ sektor tehdy tvofiilo na devût tisíc registrovan˘ch subjektÛ a fiada spolkÛ, na-
dací a sdruÏení, které nebyly registrovány. Bylo v‰ak zfiejmé, Ïe obãané se chápou moÏ-
ností podílet se na správû vûcí vefiejn˘ch, rozpoznávají potfieby, aÈ jiÏ lokální ãi regionální,
ãi potfieby ohroÏen˘ch a znev˘hodnûn˘ch skupin spoluobãanÛ. Dávali zfietelnû najevo, Ïe

dokáÏí nacházet a realizovat fie‰ení tûchto problémÛ, aniÏ by pasivnû spoléhali jen na pomoc státu. 
V dobû spontánních poãátkÛ rozvoje neziskového sektoru postrádala sdruÏení vzájemné kontakty a mûla jen
minimální informace o ãinnosti dal‰ích neziskov˘ch organizací. Pfied NROS stály základní úkoly: podpofiit ak-
tivity obãanÛ, roz‰ífiit spektrum ãinností a sluÏeb poskytovan˘ch neziskov˘m sektorem, rozvinout informaã-
ní systém a nabídku vzdûlávání. Bylo nezbytné zajistit stabilitu a organizaãní i technické zázemí neziskov˘ch
organizací, a to i pÛsobením na úpravu legislativního prostfiedí v âR.
NROS se nespokojila s rolí hodnotitele a podporovatele pfiedkládan˘ch projektÛ. Aktivnû vstupovala do pro-
cesu formování neziskového sektoru, podílela se na fiadû v˘zkumn˘ch studií, podporovala rozvoj dobrovol-
nictví, organizovala stáÏe, semináfie i studium pro manaÏery neziskového sektoru, vydala fiadu pfiíruãek 
a adresáfiÛ. A Ïe toto dílo nese plody a neziskové organizace získaly na odbornosti a jaksi „dospûly“, je zfie-
telné pfii porovnávání projektÛ z prvních let ãinnosti NROS a z leto‰ního roku. Zásadní rozdíl zejména v ob-
sahové i formální kvalitû pfiedkládan˘ch projektÛ je zfieteln˘.
Prostfiednictvím novû vyhlá‰en˘ch grantov˘ch programÛ motivovala NROS neziskové organizace ke zkvalit-
nûní ãinnosti. Rozvinula program podpory a integrace RomÛ (DÏivas Jekhetane), program povzbuzující akti-
vity dûtí a mládeÏe (Gabriel), nov˘ program Pfiipoj se, získala prostfiedky z NIF na projekty ochrany lidsk˘ch
práv. Inspirována britsk˘m modelem, vybudovala citliv˘m a tvÛrãím zpÛsobem charitativní sbírkov˘ pro-
gram „Pomozte dûtem!“. Îluté kufie nabízející záchrann˘ kruh ohroÏen˘m a znev˘hodnûn˘m dûtem získalo
u vefiejnosti patrnû nejv˘raznûj‰í podporu, a to i díky spolupráci s âeskou televizí.
Nelze opomenout dal‰í ze základních cílÛ NROS – souãástí rozvoje obãanské spoleãnosti je úkol posilovat
vnitfiní organizaãní struktury potfiebné pro pfievzetí legislativy Evropsk˘ch spoleãenství, pfiipravovat nezisko-
v˘ sektor k optimálnímu vyuÏívání strukturálních fondÛ Evropské unie a úãasti na programech EU. Konsta-
tování Delegace Evropské komise v âR, Ïe NROS svojí ãinností vytváfií trval˘ rámec pro neziskové organizace
na cestû ke vstupu do EU, je ocenûním i závazkem.
âinnost NROS se pochopitelnû neobe‰la bez problémÛ a krizí. Nezbytné bylo hledání dal‰ích partnerÛ, tvor-
ba nov˘ch strategií, vytváfiení filozofie nadace ruku v ruce s praktick˘m nadaãním Ïivotem. Kromû adminis-
trování prostfiedkÛ z programu Phare bylo nutno hledat dal‰í zdroje financování pro zaji‰tûní budoucí
sobûstaãnosti a udrÏitelnosti nadace.
To v‰e se podafiilo uskuteãÀovat s relativnû mal˘m poãtem stál˘ch pracovníkÛ. Nadace v‰ak postupnû do-
kázala získat pro své aktivity ‰irok˘ okruh spolupracovníkÛ, hodnotitelÛ a podporovatelÛ.
JestliÏe je dnes neziskov˘ sektor v âeské republice tvofien sebevûdom˘mi, zdatn˘mi a strukturovan˘mi ne-
ziskov˘mi organizacemi, pak mÛÏeme konstatovat, Ïe NROS má na tom svÛj nepfiehlédnuteln˘ podíl. Tûch-
to cílÛ by se v‰ak nepodafiilo dosáhnout bez rozsáhlé domácí i zahraniãní podpory a pomoci.
Deset let ãinnosti NROS je úzce spjato se Ïivotem novodobé âeské republiky, s promûnami politického Ïi-
vota zejména po rozpadu âeskoslovenska. Toto desetiletí charakterizuje dvojí pojetí politiky – na stranû jed-
né politika jako správa vûcí vefiejn˘ch, na stranû druhé snaha dûlit spoleãnost na politiky a „ty druhé“.
A na stranû politiky v pravém smyslu toho slova, politiky, která vyrÛstá z kaÏdodenního zájmu a osobního
podílu na správû vûcí vefiejn˘ch, stojí právû NROS jako jeden z nejv˘raznûj‰ích pfiedstavitelÛ tohoto Ïivotní-
ho pfiístupu.
Rozvoj obãanské spoleãnosti, která se pfiipravuje na pfiijetí zmûn souvisejících se vstupem âeské republiky
do EU není cíl, ale proces, a to proces dlouhodob˘ a nároãn˘. Jsme naplnûni dÛvûrou, Ïe NROS dokáÏe ten-
to proces rozvíjet a bude podporou aktivního obãanského sektoru i v novém prostfiedí Evropské unie.

PhDr. Helena Dluho‰ová
místopfiedsedkynû Správní rady NROS
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Smyslem zaloÏení NROS bylo znovu ob-
novit a posilovat neziskov˘ sektor v âes-
ké republice a rozdûlovat v grantové
podpofie prostfiedky EU z programu Pha-
re. Zpoãátku se pfiedpokládalo, Ïe pro-
gram podporující neziskov˘ sektor bude
financován z Phare pouze v prvních tfiech
letech. To, Ïe program stále pokraãuje 
a skonãí prakticky aÏ se vstupem âR do
EU, povaÏujeme za velk˘ úspûch a dÛ-
kaz, Ïe neziskové organizace bûhem tûch-
to let prokázaly svou prospû‰nost a pro-
fesionalitu. NROS stála mnohokrát pfii
vzniku nov˘ch projektÛ, nov˘ch organi-
zací, které se pozdûji staly v˘znamn˘mi
a nepostradateln˘mi subjekty novû se
strukturujícího neziskového sektoru.
Dnes jsou tyto organizace schopné zpra-
covávat kvalitní projekty a koncepce fie‰í-
cí závaÏné problémy jako je napfi. sociální
vylouãení, nezamûstnanost absolventÛ,
vzdûlávání romsk˘ch dûtí. ZároveÀ v‰ak
dovedou i rychle reagovat v situacích v˘-
jimeãn˘ch jako jsou pfiírodní a humanitár-
ní katastrofy u nás i ve svûtû. 
RÛst profesionality a organizaãní kapaci-
ty neziskov˘ch organizací povaÏujeme za
v˘znamn˘ úspûch, o kter˘ se NROS vel-
kou mûrou zaslouÏila. Desítky publikací,
vzdûlávacích programÛ a internetov˘ch
sluÏeb pomáhaly v tomto procesu, kter˘
je nyní intenzivnû zamûfien na pfiípravu
na strukturální fondy a vstup âeské re-
publiky do EU.
Urãitou nedostateãnost ãeského nezis-
kového sektoru spatfiujeme v tom, Ïe jen
velmi pomalu a opatrnû buduje spoleãné
stfie‰ní organizace a sítû na regionální 

a národní úrovni. Pfiitom právû schopnost
spolupráce a vytváfiení siln˘ch asociací
bude pro ãeské neziskové organizace
podstatnou podmínkou úspûchu v sou-
tûÏi na úrovni sjednocené EU.
Bûhem uplynul˘ch deseti let se NROS
vûnovala nejen grantové podpofie, ale sa-
ma vyvíjela fiadu dal‰ích aktivit a projek-
tÛ, které pfiispûly k rozvoji neziskového
sektoru. PfiipomeÀme nûkteré z nich:

Legislativa pro neziskov˘ sektor V prv-
ních nûkolika letech podporovala NROS
právní poradenské sluÏby pro NNO a v ro-
ce 1994 iniciovala vznik legislativní sku-
piny, která se podílela na pfiípravû a pfii-
pomínkování zákona o OPS a zákona o na-
dacích. 

Publikaãní program NROS jako jedna 
z mála nadací financovala vydávání in-
formaãních ãasopisÛ v oblasti nezisko-
vého sektoru a podpofiila také vydání
zhruba stovky publikací potfiebn˘ch pro
práci NNO, aÈ jiÏ v oblasti odborné nebo
v oblasti managementu, plánování, úãet-
nictví, public relations atd. Specifick˘
publikaãní program v letech 1995 – 1997
zahrnoval i pfiedplatné periodik pro NNO,
vlastní ediãní program a soutûÏ o nej-
lep‰í v˘roãní zprávu.
Pfiíklady publikací: 
■ Databáze a adresáfi sociálních sluÏeb 

v severoãeském regionu, Hestia, 1997
■ Bezdomovectví, Nadûje, 1996
■ Co je úmluva o právech dítûte, âHV, 1997
■ Romové v âeské republice, Socioklub,

1999

V˘zkum neziskového sektoru Studie 
a v˘zkumy organizovala NROS jako vlast-
ní projekty nebo je podporovala a podíle-
la se na nich ve spolupráci s dal‰ími
partnery (Fakulta sociálních vûd UK, Fó-
rum dárcÛ, Agnes aj.) 
Pfiíklady studií:
■ Základní informace o neziskovém sek-

toru v âR, NROS 1994, 1996
■ Nástup neziskového sektoru, meziná-

rodní srovnání JHU, Agnes, 1999
■ Aktivity a potfieby neziskov˘ch organi-

zací, Agnes, 1999
■ Strategie rozvoje neziskového sektoru

v âR, Fórum DárcÛ, 2000
■ Dárcovství a dobrovolnictví v âR, NROS,

Agnes, 2000

Vzdûlávací programy a mezinárodní
kontakty Vzdûlávání NNO patfiilo od po-
ãátku mezi priority grantové politiky.
NROS podpofiila kolem 200 projektÛ spe-
cializovan˘ch na vzdûlávání v neziskovém
sektoru. V roce 1997 vznikl z iniciativy
NROS dvousemestrální kurs pro mana-
Ïery NNO, kter˘ pozdûji pfievzala Agnes.
Studium ukonãilo obhajobou závûreãné
práce jiÏ kolem 150 absolventÛ. V rámci
projektu tzv. „Toulav˘ch autobusÛ“ se
uskuteãnilo 35 stáÏí a studijních cest do
evropsk˘ch partnersk˘ch organizací pro 
1 400 osob z ãesk˘ch neziskov˘ch orga-
nizací. V souãasné dobû vzdûlávací pro-
gramy úspû‰nû pokraãují (napfi. ·kolení
‰kolitelÛ na téma ¤ízení projektového cyk-
lu, strukturální fondy aj.).
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Je jaro roku 2003, kdy sestavujeme jako kaÏdoroãnû v˘roãní zprávu o své ãinnosti za mi-
nul˘ rok. Právû v tûchto dnech je tomu deset let, kdy byla NROS zaloÏena. Dovolili jsme
si tomuto jubileu aktuálnû vûnovat ãást na‰í v˘roãní zprávy. 
Za deset let podpofiila NROS 2 712 projektÛ v hodnotû 725 996 791 Kã. Nejvût‰í díl tûchto
prostfiedkÛ pocházel z programu Phare EU, ze kterého bylo rozdûleno 667 852 519 Kã. Ta-
to souhrnná ãísla v‰ak nemohou dostateãnû objasnit, co v‰e se za dané období podafiilo
ãi nepodafiilo uskuteãnit, jak NROS naplnila svoje poslání, se kter˘m vznikla, a co se díky
NROS v neziskovém sektoru vlastnû zmûnilo.
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„Celkov˘ pfiínos NROS této spoleãnosti a neziskovému sektoru je velik˘. Já bych v‰ak ráda struãnû
pfiipomnûla její v˘znam pro ãesk˘ nadaãní sektor. NROS byla od samého poãátku dÛleÏit˘m podpo-
rovatelem spolupráce nadací. Stála u zaloÏení Fóra dárcÛ a Asociace nadací a byla tak v˘znamn˘m
hybatelem rozvoje nadaãního sektoru.
NROS slaví 10 let své ãinnosti v období, kdy se v˘raznû promûÀuje cel˘ neziskov˘ sektor a podmín-
ky jeho fungování. Mûní se zpÛsob financování, ub˘vají zahraniãní nadaãní zdroje a budují se nové
domácí zdroje, roste v˘znam nadací ve spoleãnosti, buduje se nové postavení neziskového sektoru
ve spoleãnosti. NROS proto pfieji, aby si v následujícím období podrÏela svÛj klíãov˘ v˘znam pro roz-
voj celého ãeského neziskového sektoru.“
Pavlína Kalousová 
Fórum dárcÛ

PhDr. Hana ·ilhánová, fieditelka NROS



10 let NROS 4

Servisní organizace, asociace a sítû
NNO NNO poskytující sluÏby v oblasti in-
formací, poradenství a ‰kolení byly pro
rozvoj neziskového sektoru velmi pod-
statné. NROS v˘znamnou mûrou podpo-
rovala právû tyto aktivity, jejichÏ nositeli
byly organizace jako napfi. ICN, Econnect,
Agnes, Hestia, CpKP aj. NROS stála 
u zrodu Asociace obãansk˘ch poraden 
a Fóra dárcÛ, pfiispûla k rozvoji sítí ma-
tefisk˘ch center, nízkoprahov˘ch klubÛ
pro mládeÏ a dobrovolnick˘ch center.

NROS rok po roku

1993 Na jafie tohoto roku je zaregistrová-
na Nadace rozvoje obãanské spoleãnos-
ti jako ãesk˘ právní subjekt, povûfien˘
spravováním stejnojmenného programu
Phare v âR. ZaloÏení pfiedcházela roãní
pfiípravná fáze, konzultaãní procesy se zá-
stupci Evropské komise, externími po-
radci a kulaté diskusní stoly v rámci
neziskového sektoru. Nadace sídlí proza-
timnû v kanceláfii Nadace Charty 77 ve
Washingtonovû ulici. Zaãínají práce na
vytváfiení grantové politiky, formuláfiÛ Ïá-
dostí, systému v˘bûru projektÛ a nadace
vyhla‰uje první grantová kola. 

1994 Nadace pfiesídluje do kanceláfie 
v ulici Politick˘ch vûzÀÛ, poskytuje kon-
zultace NNO k podávání projektÛ, zpraco-
vává dal‰í Ïádost o podporu z EK v rámci
Phare 1994, roz‰ifiuje t˘m pracovníkÛ, za-
hajuje administraci mikroprojektÛ Phare-
Tacis Demokracie v âR.
NROS vydává první studii o neziskov˘ch
organizacích s názvem: Základní informa-
ce o neziskovém sektoru v âR, podílí se
na úsilí zlep‰it a jasnûji vymezit legislativ-
ní prostfiedí neziskov˘ch organizací v âR.

1995 NROS se stûhuje do vût‰ích kan-
celáfií na SenováÏném námûstí. Podílí se

na pfiípravû Konference NNO v Bene‰o-
vû a dále na práci SKK (Stálá komise kon-
ference NNO). Nadace pokraãuje ve
v˘zkumn˘ch studiích vydáním práce Ne-
ziskové organizace v oblasti sociální, zdra-
votní, lidsk˘ch práv a národnostních
men‰in a zahajuje spolupráci na Meziná-
rodním srovnávacím v˘zkumu nezisko-
vého sektoru vedeném John Hopkins
University. NROS dále podporuje projekt
koordinace donátorÛ a podílí se na zalo-
Ïení Fóra dárcÛ. V rámci vlastních pro-
jektÛ je zahájena podpora mezinárodních
stáÏí pro NNO, tzv. „Toulavé autobusy“
a Publikaãní program zamûfien˘ na vydá-
vání odborné literatury pro NNO.

1996 NROS je povûfiena administrací pro-
gramu EU-LIEN, mikroprojekty. V tomto
roce obnovuje ãinnost Rada pro nadace
pfii Úfiadu vlády âR, kam je NROS pfiizvá-
na jako stál˘ host.
NROS pofiádá veletrh sociálních sluÏeb
pod názvem VITA HUMANA 96 ve spo-
lupráci s Nadací Charty 77 a V˘borem
dobré vÛle – nadací Olgy Havlové. Záro-
veÀ pokraãuje ve vlastních programech 
v oblasti v˘zkumu, vydávání publikací 
a zahraniãních stáÏí pro pracovníky NNO.
V tomto roce NROS vydává napfi. Strate-
gické plánování pro neziskové organizace
(J. Bárta), Práce neziskov˘ch organizací 
s vefiejností (Nadace Omega) aj. a vyhla-
‰uje soutûÏ O nejlep‰í v˘roãní zprávu. 
V rámci tzv. „Toulav˘ch autobusÛ“ se
uskuteãnilo 7 stáÏí po Evropû pro cca 200
zástupcÛ NNO.

1997 NROS zahajuje nov˘ vzdûlávací pro-
gram – dvousemestrální specializaãní
studium pro manaÏery NNO – ¤ízení ne-
ziskov˘ch organizací. Studijní program je
vytvofien ve spolupráci s FF UK a lektory
z dal‰ích ‰kol (V·E a IZV UK), ktefií jsou
garanty jednotliv˘ch odborn˘ch blokÛ. Pro
posluchaãe byly vytvofieny pÛvodní stu-

dijní materiály, studium je zakonãeno ob-
hajobou závûreãné práce a certifikátem. 
Pokraãuje publikaãní program, NROS vy-
dává napfi. Adresáfi poradcÛ a lektorÛ 
v neziskovém sektoru, pfiíruãku Jedno-
duché úãetnictví pro nadace, o.s., OPS 
a jiné NO (B. Petrlíková). Pokraãuje pro-
jekt Mezinárodních kontaktÛ a v˘zkumu.
NROS vyhla‰uje mimofiádn˘ grantov˘
program na pomoc pfii povodních na Mo-
ravû a poskytuje na nûj 4 miliony Kã.

1998 NROS zahajuje dal‰í programy na
podporu neziskov˘ch organizací a získá-
vá prostfiedky z programÛ Phare 97 a 98,
navíc je povûfiena administrací mikropro-
jektÛ Demokracie, Lien a Partnerství pro-
gramu Phare.
NROS se musí pfieregistrovat jako nada-
ce podle zákona o nadacích a nadaãních
fondech a v souvislosti s novou legislati-
vou omezuje realizaci vlastních projektÛ
v oblasti v˘zkumu, vzdûlávání a vydávání
publikací. Vût‰inu z tûchto rozbûhnut˘ch
projektÛ pfievzalo obãanské sdruÏení
AGNES, které k tomuto úãelu vzniklo.

1999 NROS se stûhuje do stávajících
prostor v Jelení ulici, spolu s dal‰ími NNO
zfiizuje v pfiízemí domu Klub neziskov˘ch
organizací, kter˘ se stává místem setká-
vání, v˘stav a prezentací ãinnosti nezis-
kov˘ch organizací. Klub slouÏí zároveÀ
jako terapeutická kavárna pro du‰evnû
nemocné klienty.
V rámci programu Phare je zvlá‰tní po-
zornost vûnována romské integraci –  pro-
gramem DÏivas Jekhetane. NROS uspûla
ve v˘bûrovém fiízení na prostfiedky z Ná-
rodního investiãního fondu (NIF) a získala
38 milionÛ Kã do nadaãního jmûní, z je-
hoÏ v˘nosÛ bude podporovat projekty 
v oblasti lidsk˘ch práv.
Po roce a pÛl pfiípravn˘ch prací zahajuje
NROS ve spolupráci s âeskou televizí
charitativní sbírku „Pomozte dûtem!“,

„Ve své gratulaci k desát˘m narozeninám nadace mi dovolte vyjádfiit svÛj velmi osobní vztah, kte-
r˘ k ní mám. VÏdyÈ patfiím k tûm, ktefií ji znají nejdéle – dokonce je‰tû pfied tím, neÏ vÛbec vznikla. 
Od doby vzniku jsem mûla moÏnost nadaci sledovat velmi zblízka – nejprve jako ãlenka správní 
a poté dozorãí rady. Znám její v˘voj – od tfií zamûstnancÛ a desítek projektÛ na kaÏdé správní radû
aÏ po dne‰ní profesionální instituci s velk˘mi zku‰enostmi ve spolupráci se strukturami Evropské
unie. Osobnû mi mnoho dala – vãetnû volby mého souãasného zamûstnání. KdyÏ jsem v roce 1997
ode‰la z Rady vlády pro národnosti, nebylo tûÏké si po letech práce v nadaci a v kontaktu s nezis-
kov˘m sektorem vybrat budoucí profesi.
Pfieji Nadaci rozvoje obãanské spoleãnosti budoucnost – my, ktefií známe potíÏe neziskov˘ch orga-
nizací, víme, Ïe mít budoucnost je mnoho. Pro nadaci ji vidím hlavnû v tom, co vykoná pro nezis-
kov˘ sektor pfii rozdûlování penûz z evropsk˘ch strukturálních fondÛ.“
Hana Fri‰tenská
Rada vlády pro NNO
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která pfiedstavuje nov˘ zdroj prostfiedkÛ
pro projekty NNO na pomoc ohroÏen˘m
a znev˘hodnûn˘m dûtem. Nadace se
stává souãástí mezinárodní sítû nadací
pro dûti a mládeÏ (International Youth
Foundation) a pfiipravuje dal‰í programy
v této oblasti.

2000 NROS se postupnû dafií diverzifi-
kovat finanãní prostfiedky, nejvût‰ím
zdrojem v‰ak zÛstává Phare, kde pokra-
ãuje podpora projektÛ pro NNO a rom-
skou integraci. Z prostfiedkÛ NIF jsou
podpofieny první projekty v oblasti lid-
sk˘ch práv. NROS roz‰ifiuje programy pro
dûti a mládeÏ. S podporou Nadace Ro-
berta Bosche je zahájen program Gabri-
el, jehoÏ cílem je podpora dobrovolnictví
mlad˘ch lidí, otevfien˘ch klubov˘ch zafií-
zení pro dûti a mládeÏ a vzdûlávání v té-
to oblasti. 

2001 NROS pokraãuje v podpofie progra-
mÛ z prostfiedkÛ Phare, novû administru-
je program Access 2000. Ve spolupráci 
s Agnes vydává publikaci Dárcovství 
a dobrovolnictví v âR – v˘sledky v˘zku-
mu podpofieného C. S. Mott Foundation.

NROS je úspû‰ná i v druhém kole v˘bû-
rového fiízení na prostfiedky NIF a trvale
z jeho v˘nosÛ podporuje projekty na
ochranu lidsk˘ch práv. Darem od bratrÛ
âerychov˘ch získává vilu s pfiekrásnou
zahradou v âeské Skalici, která bude slou-
Ïit jako vzdûlávací stfiedisko pro nezisko-
v˘ sektor, rozvoj evropské spolupráce 
a místní kulturu.

2002 Program Phare pro obãanskou spo-
leãnost smûfiuje k intenzivní pfiípravû ne-
ziskov˘ch organizací na vstup do EU.
Nadace prochází fiadou ãesk˘ch i zahra-
niãních auditÛ, jejichÏ cílem je pfiipravit
NROS na roli zprostfiedkujícího subjektu 
v rámci strukturálních fondÛ. Nadace zá-
roveÀ roz‰ifiuje své zamûfiení na dûti 
a mládeÏ, zahajuje dva nové grantové pro-
gramy: Make a Connection – Pfiipoj se,
podporovan˘ spoleãností NOKIA, a ãesko
-polsko-nûmeck˘ program klub-net, pod-
porovan˘ Nadací R. Bosche. V rámci vzdû-
lávacích programÛ nadace za podpory 
C. S. Mott Foundation pracuje na rozvoji
dárcovství a dobrovolnictví na regionální
úrovni a organizuje program pro ‰kolitele
¤ízení projektového cyklu s podporou DFID.

2003 NROS zpracovává poslední program
Phare na podporu romské komunity a stá-
vá se jednou z partnersk˘ch organizací
Nadace Via pro realizaci programu Trust
pro obãanskou spoleãnost, kde má na
starosti pfiípravu NNO na vstup do EU,
program Evropská brána.

„KdyÏ se ãlovûk ohlédne za uplynul˘mi 10 lety ãinnosti NROS, kdyÏ zalistuje v jejích v˘roãních
zprávách a kdyÏ se rozhlédne po souãasném neziskovém sektoru, vyvstane mu pfied oãima nepo-
pirateln˘ závûr: v prÛbûhu onûch deseti let je podíl NROS patrn˘ v‰ude, kam oko dohlédne. Pod-
pofiila naprostou vût‰inu organizací a aktivit, které dne‰ní ãesk˘ neziskov˘ sektor charakterizují.
Nejen to – fiadu ãinností a smûrÛ sama iniciovala, aÈ jiÏ tématick˘m zamûfiením sv˘ch grantov˘ch
programÛ nebo prací jednotliv˘ch osob z NROS v rÛzn˘ch pracovních skupinách, radách a orgá-
nech. 
Lze bez nadsázky fiíci, Ïe prostfiednictvím NROS se ãeskému neziskovému sektoru dostalo jisté ne-
opakovatelné historické ‰ance, aby se definoval, strukturoval a vyhranil. A myslím, Ïe po této
stránce NROS naplnila pfiesnû to, co si ve svém názvu dala do vínku – zasadila se o rozvoj obãan-
ské spoleãnosti u nás. Podstatnou mûrou se zaslouÏila o to, Ïe po prvních deseti letech uÏ nejsme
na zaãátku, ale jsme na cestû… “
Jifií JeÏek
AGNES
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Phare – charakteristika Smyslem pfied-
vstupního programu Phare, financované-
ho Evropskou unií a ãásteãnû zemí
pfiíjemce, je usnadnit zemím stfiední a v˘-
chodní Evropy pfiípravu na vstup do Ev-
ropské unie. Primárním cílem je pomoci
tûmto zemím splnit soubor hospodáfi-
sk˘ch a politick˘ch podmínek (stanove-
n˘ch Evropskou radou v roce 1993 jako
KodaÀská kritéria), jejichÏ naplnûní je nut-
nou podmínkou k pfiijetí do Evropské unie.
Dal‰ími dokumenty, v jejichÏ rámci pro-
gram Phare probíhá, jsou Pfiístupové part-
nerství (krátkodobé a dlouhodobé priority
pfiípravy vstupu stanovené Evropskou 
komisí), Pravidelná zpráva Evropské ko-
mise (kaÏdoroãní hodnocení stavu pfiipra-
venosti kandidátské zemû) a Národní
program pfiípravy na ãlenství (strategie
vstupu).

Komponenty Phare Od roku 1990 ãer-
pá prostfiedky z Phare i âeská republika.
Jejich celková hodnota k roku 2003 do-
sáhla 953 milionÛ euro (28,5 miliardy ko-
run). V âeské republice se Phare skládá
z Národního programu Phare, pfiipravo-
vaného ve spolupráci s Evropskou komi-
sí, Programu pfieshraniãní spolupráce a
Mnohonárodních programÛ Phare. Mno-
honárodní programy jsou vytváfieny pfií-
mo Komisí na základû spoleãn˘ch potfieb
kandidátsk˘ch zemí (NROS z nich spra-
vovala napfi. Lien, Democracy, Partners-
hip, EIDHR ãi Access).

NROS a Phare NROS se uchází o pod-
poru v rámci Národního programu Phare
od roku 1993 s cílem pfiispût ke splnûní
prvního KodaÀského kriteria – stabilitû
demokratick˘ch institucí, právního státu,
respektování lidsk˘ch práv a ochranû
men‰in. V prÛbûhu let 1993 aÏ 2002 re-
alizovala nadace celkem sedm programÛ
zamûfien˘ch na podporu rozvoje obãan-
ské spoleãnosti. V rámci tûchto progra-
mÛ fiídila pfies 2 200 projektÛ v ãástce
kolem 670 milionÛ korun. NROS tím-
to zpÛsobem podporovala ‰iroké spekt-
rum ãinností neziskov˘ch organizací, pfie-
dev‰ím projekty z oblasti sociální, zdra-
votní, lidsk˘ch práv, environmentální 
a národnostních men‰in. UpfiednostÀo-

vány byly projekty dlouhodobého charak-
teru, pfiiná‰ející nové formy sluÏeb a ob-
racející se k dosud opomíjen˘m skupinám
obãanÛ. Cílem byla nejen podpora kon-
krétních vefiejnû prospû‰n˘ch projektÛ 
v dan˘ch oblastech, ale zejména posíle-
ní a rÛst neziskového sektoru v âR. 
V souãasnosti spravuje Sekce EU cel-
kem pût bûÏících programÛ EU. Jedná
se o samostatné subprogramy v rámci
Národních programÛ: Phare 2000, Phare
2001, Phare 2002, dále Mnohonárodní
programy: Phare Access 99 a Phare
Access 2000. V‰echny podpofiené pro-
jekty (vãetnû sumáfiÛ) jsou k dispozici na
www stránkách NROS. 

Programy spravované NROS v rámci
Národních programÛ Phare

Phare 2000 Uzávûrka druhého kola pro-
gramu probûhla 13. kvûtna 2002. O grant
se ucházelo 212 projektÛ, Delegace Ev-
ropské komise schválila pfiidûlení grantu
50 projektÛm, z toho 22 projektÛm v cel-
kové ãástce 720 514 euro z programu
Rozvoj obãanské spoleãnosti (PROS) 
a 28 projektÛm z programu DÏivas Jek-
hetane (DJ) v celkové v˘‰i 923 362 euro.
Smlouvy o pfiidûlení grantu byly pode-
psány v ãervenci 2002, maximální délka
trvání projektÛ pfiedstavovala 12 mûsícÛ. 
Program Rozvoje obãanské spoleãnosti

upfiednostÀoval vzdûlávací a informaãní
aktivity (zamûfiené na zlep‰ování profesi-
onální dovednosti NNO v oblastech ko-
munikace, fundraisingu, marketingu,
plánování, fiízení a finanãního manage-
mentu), problematiku lidsk˘ch práv, do-
drÏování mezinárodních paktÛ a úmluv o
lidsk˘ch právech, postavení a ochranu
práv men‰in v ãeské spoleãnosti, posta-
vení cizincÛ, ÏadatelÛ o azyl a uprchlíkÛ 

v kontextu dodrÏování mezinárodních kon-
vencí a rozvoj multikulturní spoleãnosti 
v âeské republice. 
V programu DÏivas Jekhetane byla priori-
tou podpora romské integrace a rozvoj
vzájemn˘ch vazeb mezi vût‰inovou a men-
‰inovou spoleãností v âR, budování tole-
rance a dÛvûry, podpora vzdûlanosti a v˘-
chovy, obãanského poradenství vãetnû in-
dividuální právní pomoci a rozvoje úãasti
RomÛ na vefiejn˘ch záleÏitostech, prezen-
tace historie a kultur men‰inov˘ch etnik,
rozvoj souÏití ve mûstech a regionech. 
V rámci Národního programu Phare 2000
do‰lo je‰tû pfied koncem období stano-
veného pro uzavírání smluv (31. fiíjna
2002) k nav˘‰ení prostfiedkÛ (realokaci)
ve prospûch programÛ spravovan˘ch
NROS, díky ãemuÏ mohlo b˘t z rezerv-
ního seznamu podpofieno dal‰ích 15 pro-
jektÛ pfiedloÏen˘ch v rámci druhého kola,
a to v celkové v˘‰i 474 372 euro (pfies
14 milionÛ korun). 
Celkem tak bylo v programu Phare 2000
ve dvou kolech vãetnû realokace podpo-
fieno rekordních 110 projektÛ, prÛmûrná
v˘‰e jednoho grantu ãinila 33 085 euro
(1 025 000 korun).

Phare 2001 Program Phare 2001 byl vy-
hlá‰en 13. ãervence 2002, s uzávûrkou
stanovenou na 23. záfií 2002. O grant se
ucházelo 281 projektÛ, pfiiãemÏ podporu

o celkové ãástce 2 697 049 euro získalo
60 projektÛ (prÛmûrná v˘‰e grantu: 
61 000 euro). Projekty v délce trvání aÏ
18 mûsícÛ jsou realizovány od ledna 2003,
smlouvy s pfiíjemci grantu podepsala
NROS v prosinci 2002.
V prioritû A) Trvalá udrÏitelnost a rozvoj
obãanské spoleãnosti byly podpofieny pro-
jekty organizací z rÛzn˘ch oblastí, jejichÏ
spoleãn˘m jmenovatelem je profesionali-
zace organizací neziskového sektoru: zlep-

Sekce EU

Sekce EU se zab˘vá evropskou integrací a programem Phare kontinuálnû jiÏ od roku 1993, v souãasné dobû
sekce zahrnuje Programy EU a program Evropská brána. V rámci nadace pracuje jednak jako implementaãní
agentura, která získává a rozdûluje prostfiedky dle pravidel stanoven˘ch Evropskou unií, zároveÀ systematicky
pfiipravuje ãeské neziskové organizace na vstup do EU. Sekce prochází auditem na EDIS (Roz‰ífien˘ decentra-
lizovan˘ implementaãní systém) a pfiipravuje se na strukturální fondy, v nichÏ by mûla zastávat úlohu zpro-
stfiedkujícího subjektu pro Globální grant. Pro Sekci EU pracuje v souãasné dobû tfiináct lidí, v loÀském roce
získala a spravovala kolem 80 procent nadaãních pfiíjmÛ.

Phare 2000
Názve programu: Rozvoj obãanské 
spoleãnosti / Program romské
integrace DÏivas Jekhetane 
âíslo programu: CZ0002.01
Alokace: 4 miliony €
Poãet projektÛ podpofien˘ch v roce 2002: 65
Ukonãení programu: 30. 6. 2004

Phare 2001
Název programu: Posílení nevládních
neziskov˘ch organizací v âR
âíslo programu: CZ0102
Alokace: 3 miliony €
Poãet projektÛ podpofien˘ch v roce 2002: 60
Ukonãení programu: 31. 10. 2004

Programy EU
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‰ení fundraisingu, PR, komunikace, mar-
ketingu a strategického plánování, posky-
tování informaãních a ‰kolících sluÏeb,
poradenského a konzultaãního servisu,
zlep‰ení stavu dárcovství a dobrovolni-
ctví, pfiedstavení neziskového sektoru ve-
fiejnosti apod. PfiedloÏeno bylo 98 projektÛ
Ïádajících o více neÏ 4,3 miliony euro,
podporu získalo 26 projektÛ v ãástce 1,046
milionu euro. 
Aktivity podpofien˘ch projektÛ v prioritû
B) Rozvoj demokracie na místní, regio-
nální a národní úrovni se t˘kají pfiedev‰ím
strukturálních fondÛ EU, aÈ jde o podpo-
ru vzdûlávacích a ‰kolících programÛ, se-
mináfiÛ, konferencí, kulat˘ch stolÛ ãi 
o posílení spolupráce zástupcÛ nezisko-
v˘ch organizací, vefiejné správy a podni-
katelského sektoru. Hlavním v˘stupem
podpofien˘ch projektÛ by mûlo b˘t vy-
tvofiení potfiebn˘ch struktur a zlep‰ení cel-
kové pfiipravenosti sektoru a âeské
republiky na ãerpání strukturálních fon-
dÛ. V této prioritû bylo podpofieno 11 pro-
jektÛ celkovou ãástkou 474 515 euro. 
Nejvíce projektÛ bylo pfiedloÏeno v priori-
tû C) Podpora znev˘hodnûn˘m skupinám
ve spoleãnosti, lidská práva. O grant se 
v tomto pfiípadû ucházelo 150 projektÛ
Ïádajících o podporu ve v˘‰i témûfi 8 mi-
lionÛ euro, pfiiãemÏ podporu jich získalo
23 v celkové v˘‰i témûfi 1,2 milionu euro.
Vedle projektÛ zamûfien˘ch na integraci
osob ohroÏen˘ch sociálním vylouãením
jde i o podporu projektÛ komunitních, pro-
jektÛ zamûfien˘ch na romskou integraci,
ochranu lidsk˘ch práv a pomoc obûtem
rasové diskriminace.

Phare 2001 – ·kolení NNO âást pro-
stfiedkÛ programu Phare 2001 byla urãe-
na na ‰kolení vybran˘ch zástupcÛ NNO.
Od ledna 2003 zaji‰Èuje na základû v˘-
bûrového fiízení firma Prospektus s.r.o.
8 regionálních ‰kolení (podle NUTS II re-

gionÛ) pro 200 zástupcÛ ãesk˘ch organi-
zací, ktefií byli vybráni z celkem 491 
uchazeãÛ. ·kolení (rozdûlená do dvou
modulÛ) jsou zamûfiená na neziskov˘ sek-
tor po vstupu do EU (role a v˘znam NNO
v EU, zdroje financování v EU, projekto-
v˘ cyklus, pfiíprava a provádûní projektÛ
podpofien˘ch z fondÛ EU). ·kolení jsou
souãástí programu Evropská brána (viz
dále). Dal‰í informace, vãetnû seznamu
vybran˘ch posluchaãÛ a textÛ ke ‰kole-
ní, jsou k dispozici na www.ngo-eu.cz.

Phare 2002 První dva programy s ãíslem
CZ2002/000-282.02.01 a CZ2002/000-
282.02.02 byly vyhlá‰eny 28. prosince
2002 se stanovenou uzávûrkou 10. bfie-
zna 2003. Projekty v délce trvání aÏ 24
mûsícÛ a pfiíspûvkem EU aÏ do v˘‰e 
100 000 euro mohou b˘t realizovány zhru-
ba od poloviny roku 2003 do poloviny ro-
ku 2005.

Mimofiádn˘m tfietím programem v rámci
Phare 2002 byl povodÀov˘ program s ãís-
lem CZ2002/000-282.02.03. Jeho priori-
tou byla pomoc nevládních neziskov˘ch
organizací jednotlivcÛm a komunitám v ob-

lastech zasaÏen˘ch srpnovou povodní, 
a to zejména sociálnû slab‰ím obãanÛm,
jejichÏ majetek byl úplnû zniãen nebo sil-
nû po‰kozen, ktefií nejsou schopni se sa-
mi o sebe postarat a jsou ohroÏeni sociál-
ním vylouãením. K datu uzávûrky stano-
vené ve zkráceném reÏimu na 30. fiíjna
2002 obdrÏela NROS 20 projektÛ, v první
polovinû listopadu probûhlo za pomoci ex-
terních expertÛ v˘bûrové fiízení a 22. listo-
padu 2002 schválila Delegace Evropské
komise udûlení grantu pro 14 projektÛ 
v celkové v˘‰i 930 000 euro (kolem 28 mi-
lionÛ korun). PrÛmûrná v˘‰e grantu se po-
hybuje kolem 2 milionÛ korun, maximální
délka trvání projektÛ je 12 mûsícÛ.

Mnohonárodní programy

Phare Access 99 Program Phare Access
je iniciativou Evropského spoleãenství,
podporující rozvoj obãanské spoleãnosti 

v deseti kandidátsk˘ch zemích stfiední 
a v˘chodní Evropy. Jeho ‰ir‰ím cílem je
propagovat implementaci acquis commu-
nautaire v tûch oblastech politiky, kde vlád-
ní aktivity nedostaãují, a podporovat zaãle-
nûní jednotlivcÛ a skupin ohroÏen˘ch eko-
nomickou, sociální ãi politickou marginali-
zací. Program byl vyhlá‰en Delegací Evrop-
ské komise s uzávûrkou k 25. fiíjnu 2001
a ãástkou k rozdûlení ve v˘‰i 1 585 000
euro, k podpofie bylo vybráno 37 projektÛ
(7 makroprojektÛ, 29 mikroprojektÛ a 1 pro-
jekt pro úãast na mezinárodní akci). Pfií-
jemci podepisovali smlouvu o pfiidûlení
grantu s Delegací Evropské komise do
15. ledna 2002. PrÛmûrná v˘‰e pfiidûle-
ného grantu je 42 043 euro (1 300 000

Phare 2002 
(Program zahrnuje tfii souãásti)

Dlouhodobá udrÏitelnost rozvoje
obãanské spoleãnosti 
âíslo programu: CZ2002/000-282.02.01
Alokace: 2 miliony €
Podpora aktivního Ïivota seniorÛ
âíslo programu: CZ2002/000-282.02.02
Alokace: 1 milion €
Obnova oblastí postiÏen˘ch

záplavami prostfiednictvím pomoci
nevládních neziskov˘ch organizací
âíslo programu: CZ2002/000-282.02.03
Alokace: 1 milion €
Poãet projektÛ podpofien˘ch v roce 2002: 14 
Ukonãení programu: 31. 10. 2005

„Silná obãanská spoleãnost je bezesporu pátefií moderního demokratického státu. O profesionali-
tû mnoha ãesk˘ch nevládních organizací lze pochybovat, o pfiístupu jin˘ch lze oprávnûnû disku-
tovat. Stejnû tak je moÏné najít vynikající pfiíklady jejich fungování. Porovnáme-li dne‰ní situaci se
stavem pfied deseti lety, lze ale nakonec konstatovat, Ïe je obãanská spoleãnost silnûj‰í, Ïivota-
schopnûj‰í a ãeská demokracie vyspûlej‰í.
Velké nadace, které mûly finanãní prostfiedky a v˘znamn˘m zpÛsobem se tak bûhem posledního de-
setiletí podílely na podpofie a vzniku celé fiady ãesk˘ch neziskov˘ch organizací, lze spoãítat na prs-
tech jedné ruky. Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti mezi nû zcela urãitû patfií. Bez její podpory by
byla na‰e dne‰ní situace bezpochyby ménû radostná.
Nelze tedy neÏ podûkovat Evropské unii za poskytnutí finanãních prostfiedkÛ a v‰em pracovníkÛm
NROSky za jejich nezávidûníhodnou úmornou práci za poãítaãi a stoly pln˘mi papírÛ. Lze zároveÀ
jen doufat, Ïe se ãeské neziskové organizace doãkají evropské podpory i v letech následujících.“
Tomá‰ Pojar
âlovûk v tísni

Phare Access 99
âíslo programu: B7-500
Alokace: 1 585 000 €
Ukonãení programu: 31. 12. 2003



korun). Asistenci projektÛ zaji‰Èovala
NROS za vyuÏití externích asistentÛ
AMoS ve spolupráci s obãansk˘m sdru-
Ïením Trialog (Brno). Seznam podpofie-
n˘ch projektÛ je zvefiejnûn na www
stránkách NROS.

Phare Access 2000 Pokraãováním Acces-
su 99 je program Phare Access 2000,
probíhající na decentralizované bázi po-
dobnû jako ostatní programy Phare. Pro
âeskou republiku si Evropská komise ja-
ko jeho implementaãní agenturu urãila
NROS. Program byl vyhlá‰en 4. bfiezna
2002 s uzávûrkou k 13. kvûtnu 2002 a ãást-
kou k rozdûlení ve v˘‰i 1 586 500 euro
(moÏné bylo pfiedkládat makroprojekty do
v˘‰e 200 000 euro, mikroprojekty do v˘-

‰e 50 000 euro i projekty na síÈování do
v˘‰e 6 000 euro, které mûly uzávûrku
navíc 10. záfií 2002). Program pokr˘val
problematiku sociální a zdravotní, rozvoj
sociálního dialogu, podporu ãinnosti ne-
ziskov˘ch organizací pÛsobících v oblas-
ti ochrany a tvorby Ïivotního prostfiedí,
podporu men‰ích ekologick˘ch projektÛ,
podporu rovnoprávného postavení muÏÛ
a Ïen ve spoleãnosti, ochranu zájmÛ spo-
tfiebitelÛ, pacientÛ a dal‰ích ‰irok˘ch sku-
pin obyvatelstva. O grant se ucházelo 297
projektÛ, grant byl pfiidûlen 38 projektÛm
v celkové ãástce 1 580 575 euro, prÛmûr-
ná v˘‰e grantu je 47 447 euro (1 470 000
korun). Pfiíjemci podepisovali smlouvy
o pfiidûlení grantu v ãervenci 2002, maxi-
mální délka trvání projektÛ je 12 mûsícÛ,
v roce 2002 probíhal monitoring podpofie-
n˘ch projektÛ.

Shrnutí za rok 2002 Sekce EU se roz-
rostla o 3 zamûstnance. Z programu Pha-
re 2002 získala 3 miliony euro pro po-
silování udrÏitelnosti neziskov˘ch organi-
zací a na podporu aktivního Ïivota senio-
rÛ, na srpnové povodnû pak podporu ve
v˘‰i 1 milion euro, dále splnila podmínky
pro realokaci v rámci programu Phare
2000 ve v˘‰i 0,5 milionÛ euro. Zpracova-
la projekt na podporu sociálního zaãlenû-
ní RomÛ v rámci Phare 2003 s poÏa-
davkem na 1 milion euro.
Probûhla celkem 3 grantová kola, pfiiãemÏ
pro Ïadatele bylo zorganizováno 55 regio-
nálních semináfiÛ s lektorsk˘m zaji‰tûním
ICN a Athinganoi, v nichÏ bylo vy‰koleno
celkem 1 500 zájemcÛ o grant. Za rok
2002 podaly nestátní neziskové organiza-
ce do Sekce EU celkem 810 projektÛ.
Projekty ãetlo a individuálnû hodnotilo 58
hodnotitelÛ, jimÏ bychom chtûli za trpûli-
vost a obûtavou práci velmi podûkovat. 
K podpofie bylo vybráno 177 projektÛ 
v celkové v˘‰i 7 311 050 euro (cca 226
milionÛ korun). V roce 2002 tak NROS 
díky prostfiedkÛm EU podpofiila ãeské ne-
státní organizace dosud nejvût‰í ãástkou
pfiidûlenou za jedin˘ rok.

Budoucnost a programy EU

Phare 2003 Posledním pfiedvstupním pro-
gramem, o kterém âeská republika jed-
ná s Evropskou komisí, je program Phare
2003. NROS pro nûj v roce 2002 zpraco-
vala a pfiedloÏila projekt zamûfien˘ na pod-
poru romské integrace, pfiedev‰ím na zle-
p‰ení pfiístupu RomÛ k zamûstnání, vzdû-
lání a bydlení. V˘zva pro pfiedkládání pro-
jektÛ bude zvefiejnûna v druhé polovinû
roku 2003, uzávûrka pfiíjmu projektÛ pro-
bûhne dva mûsíce po zvefiejnûní v˘zvy. 
S tímto posledním programem Phare
skonãí i role NROS jako pfiedvstupní im-
plementaãní agentury. 

Strukturální fondy NROS je navrÏena
jako zprostfiedkující orgán pro adminis-
traci Globálního grantu v Operaãním pro-
gramu Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ a Jedno-
tném programovém dokumentu pro Cíl
3 pro hlavní mûsto Praha. Globální grant
bude urãen na podporu men‰ích projek-
tÛ zamûfien˘ch na posilování kapacit
NNO, které poskytují sociální sluÏby. Glo-
bální grant má pomoci naplnit Opatfiení
2.1 Integrace specifick˘ch skupin obyva-
telstva ohroÏen˘ch sociálním vylouãe-
ním. Aby mohla NROS plnû zastat roli
zprostfiedkujícího orgánu v reÏimu ex-
post, prochází v roce 2003 auditem pfií-
pravy na EDIS (Roz‰ífien˘ decentralizo-
van˘ implementaãní systém), kter˘ zkou-
má do jaké míry má NROS zavedené me-
chanismy a systémy stanovené Evrop-
skou komisí pro autonomní správu fondÛ
EU. Akreditaci k EDIS musí NROS získat
nejpozdûji k datu vstupu âR do EU.
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Phare Access 2000
âíslo programu: CZ0011
Alokace: 1 670 000 €
Poãet projektÛ podpofien˘ch v roce 2002: 38 
Ukonãení programu: 30. 11. 2003
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Seznam projektÛ podpofien˘ch v roce 2002 v druhém kole programu Phare 2000 (vãetnû realokace)

Organizace Zkratka Název Trvání projektu Pfiidûleno % z celkov˘ch

programu projektu v mûsících v € nákladÛ 

AGNES DJ Konzultaãní a asistenãní servis 12 35 500 80
pro romské organizace

AGNES PROS Public relations 12 33 930 80
– Jak získat dÛvûru vefiejnosti

AGNES PROS ManaÏefii neziskov˘ch organizací 12 50 000 79
Armáda spásy KRNOV DJ Klubovna pro romskou mládeÏ 12 18 000 78
Attavena o.p.s. PROS Rozvoj dovedností neziskov˘ch organizací 12 31 500 79

prezentovat se a pracovat s informaãními
technologiemi

CADUCEUS – sdruÏení DJ Komunitní práce s ohroÏenou 12 50 000 75
pro podpÛrná spoleãenství mládeÏí – Romanodrom
Centrum komunitní práce PROS Zapojení neziskov˘ch organizací v âR 12 32 100 80

do tvorby komunitních plánÛ péãe
Centrum pro demokracii PROS Plánování efektivní komunikace (PEK) 12 34 422 80
a svobodné podnikání
Centrum pro komunitní práci PROS Komunitní poradce 12 45 700 80
Centrum pro komunitní práci PROS Blok ‰kolících aktivit pro NNO 12 29 760 80
JiÏní âechy v regionu jiÏních âech
Centrum pro komunitní práci PROS ManaÏer v NNO – vzdûlávání neziskov˘ch 12 10 800 78
Severní Morava a Slezsko organizací v Moravskoslezském kraji
Centrum pro otázky migrace PROS Asistenãní sluÏby cizincÛm pfii integraci v âR 12 36 096 80
CIPOS - Centrum informací PROS Universita obãanské spoleãnosti 12 35 858 80
pro obãanskou spoleãnost (Regionální vzdûlávací a v˘cvikové stfiedisko)
âlovûk v tísni - spoleãnost DJ Zlep‰ení vztahÛ mezi romskou komunitou 12 42 305 79
pfii âeské televizi, o.p.s. a majoritní populací v âR
Demokratická aliance RomÛ DJ “Lache Roma“ – Good People 12 10 700 80
– DAR, ZO Prostûjov
Diecézní charita Brno DJ Romské centrum - klub dûtí a mládeÏe 12 16 000 40
– Oblastní charita Tfiebíã
Dobrovolnické centrum PROS Rozvoj dobrovolnictví 12 12 602 80
DÛm kfiesÈanské pomoci Bethel DJ Zvy‰ování poãítaãové gramotnosti 12 25 448 80
ECONNECT PROS Internetov˘ katalog obãanského sektoru 12 29 964 48
Farní charita Letohrad PROS Regionální fiídící stfiedisko 10 22 589 50
Farní charita Vala‰ské Mezifiíãí DJ Komunitní centrum 12 35 310 53
Fokus Vysoãina - SdruÏení PROS Dobrovolnické centrum v regionu Pelhfiimov 12 16 235 80
pro péãi o du‰evnû nemocné
Fórum dárcÛ PROS Expertní základna pro neziskov˘ sektor 12 31 400 79
Gay iniciativa v âR PROS Studie spoleãenské diskriminace lesbick˘ch Ïen, 10 10 500 78

gay muÏÛ a bisexuálních osob v âeské republice
Hestia – Národní dobrovolnické PROS Zv˘‰ení profesionality nevládních neziskov˘ch 10 50 000 79
centrum organizací v oblasti dobrovolnictví
Hestia – Národní dobrovolnické PROS Rozvoj internetové komunikace NNO v dobrovolnictví 12 17 000 80
centrum
Hnutí DUHA PROS ·kola obãanské iniciativy v roce 2003 12 40 000 78
- Pfiátele Zemû âeská republika
Charita Fr˘dek-Místek DJ Klub Nezbeda 12 19 233 75
Charita Olomouc DJ Komunitní centrum KHAMORO 12 14 701 79
Charita Opava DJ Mozaika – rozvoj v˘chovn˘ch a poradensk˘ch 12 50 000 80

sluÏeb zamûfien˘ch na romskou men‰inu na Opavsku
ICN - Informaãní centrum PROS Posílení role a v˘znamu správních rad v OPS 10 24 342 80
neziskov˘ch organizací, o.p.s.
ICN - Informaãní centrum PROS Zpfiístupnûní informací o neziskovém sektoru 12 50 000 73
neziskov˘ch organizací, o.p.s. v regionech âR prostfiednictvím internetového portálu
Komunitní centrum Chánov DJ Komunitní ‰kola 12 46 233 80
Most k Ïivotu o.p.s. PROS ·ance 11 30 520 80
Most k Ïivotu o.p.s. DJ Nadûje 12 20 520 80
Multikulturní centrum Praha DJ Média men‰iny: mediální obraz cizincÛ 12 25 100 75

a národnostních men‰in v âR



Seznam projektÛ podpofien˘ch v roce 2002 v druhém kole programu Phare 2000, vãetnû realokace (pokraãování)

Organizace Zkratka Název Trvání projektu Pfiidûleno % z celkov˘ch

programu projektu v mûsících v € nákladÛ 

Muzeum romské kultury DJ Téma ROMIPEN 10 50 000 80
– hledání identity

Nezávislé sociálnû ekologické PROS Îenská práva jsou lidská práva 12 12 488 80
hnutí – NESEHNUTÍ Brno
Nová ‰kola, o.p.s. DJ Tandem 12 37 534 71
Obãanská poradna Brno PROS Obãanské poradenství 12 19 350 80
Obãanská poradna PlzeÀ PROS Odborné poradenství pro nestátní neziskové organizace 12 21 160 80
Obãanské sdruÏení R - Mosty DJ ObchÛdek Romen 12 49 427 80
Obãanské sdruÏení DJ Îijeme spolu 12 26 098 77
Spoleãné souÏití Litvínov
Oblastní charita Most DJ Komunitní centrum pro dûti a mládeÏ „Soviãka“ 12 42 973 68
Oblastní charita Ústí nad Labem DJ Komunitní centrum pro dûti 12 35 000 62
OMEGA Liberec PROS PrÛvodce neziskov˘m sektorem Evropské unie 12 16 738 80
OS SAVORE ·umperk DJ Savore-kulturní, sociálnû-vzdûlávací základna IV 12 21 723 72
POHODA – spoleãnost pro PROS Perspektiva 12 46 603 80
normální Ïivot lidí s postiÏením
Romské obãanské sdruÏení DJ Rozvoj romské komunity v Karlovarském kraji 12 44 395 73
– Karlovy Vary
SdruÏení DÎENO DJ Rádio ROTA 12 47 358 53
SdruÏení romského vzdûlávání DJ Zpfiístupnûní a rozvoj v˘chovnû vzdûlávacího 12 50 000 80

programu pro etnické men‰iny
SdruÏení romÛ severní Moravy DJ Romové pro vás a s vámi 12 50 000 65
SdruÏení stfiedisek ekologické PROS M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní 12 42 488 80
v˘chovy Pavuãina ekologické v˘chovy)
Slezská diakonie DJ Podpora a rozvoj poradensk˘ch sluÏeb se 12 19 500 80

zamûfiením na romskou men‰inu
Soukromá vy‰‰í odborná ‰kola DJ Horizont 10 15 257 79
sociální, o.p.s. Jihlava
SPIRALIS, obãanské sdruÏení PROS Zdokonalování praktick˘ch zku‰eností pracovníkÛ NNO 12 28 869 80
Spoleãenství RomÛ na Moravû DJ Vydávání ãtrnáctideníku 12 50 000 80
Spoleãenství RomÛ na Moravû DJ Drom ki e GodÏi - Cesta ke vzdûlání 12 50 000 80
Spoleãnû – JEKHETANE DJ âercheÀ – Hvûzda, komunitní a vzdûlávací program 12 44 915 80

pro dûti a mládeÏ Ïijící v lokalitû Ostrava – Pfiívoz
Spoleãnost pro Literární noviny PROS Obãanské noviny 12 45 000 80
Spoleãnost pfiátel ãasopisu DJ Vydávaní ãasopisu Romano dÏaniben 12 16 995 56
Romano DÏaniben
Spoleãnou cestou DJ Obãanské poradenské centrum JiÏní Mûsto 12 33 785 34
Stfiedisko Diakonie âCE „Rolniãka“ PROS Rozvojové programy Rolniãky 12 50 000 70
Stfiední ‰koly DAKOL, o.p.s. DJ Spoleãnû b˘t lep‰ím 12 43 468 80
YMCA v Ústi nad Labem DJ Nízkoprahové centrum 12 22 756 78

Seznam projektÛ podpofien˘ch v roce 2002 z programu Phare Access 2000

Organizace Název Typ Trvání projektu Pfiidûleno % z celkov˘ch

projektu projektu v mûsících v € nákladÛ

Armáda spásy Program pracovních aktivit a zvy‰ování mikroprojekt 12 45 565 69
kvalifikace sociálnû vylouãen˘ch osob

Arnika Nature protection in transboundary natura makroprojekt 12 129 794 76
2000 sites in Czech republic and neighbour 
countries through network of NGO's

Asociace obãansk˘ch poraden European Forum of Citizens to the EU networking 7 1 840 87
Brontosaurus – Je‰tûr Akce pfiíroda – akce Brontosaurus mikroprojekt 12 50 000 70
Centrum pro komunitní práci Zapojení obãanÛ do zefektivnûní zpÛsobu mikroprojekt 12 21 581 90
JiÏní âechy separace komunálního odpadu na území 

mûsta âeské Budûjovice
âeská asociace pro CAGI-EUROGI – rozvíjení spolupráce networking 7 4 982 70
geoinformace (CAGI) mezi evropsk˘mi asociacemi se zamûfiením 

na geinformace
âeská spoleãnost AIDS pomoc V˘cvik a ‰kolení dobrovolníkÛ mikroprojekt 11 16 885 90

linky pomoci AIDS
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Seznam projektÛ podpofien˘ch v roce 2002 z programu Phare Access 2000 (pokraãování)

Organizace Název Typ Trvání projektu Pfiidûleno % z celkov˘ch

projektu projektu v mûsících v € nákladÛ

Ekologick˘ právní servis Právní poradenství a legislativní aktivity mikroprojekt 12 47 346 56
pfii ochranû Ïivotního prostfiedí

ESET-HELP, obãanské sdruÏení Tréninková resocializaãní kavárna mikroprojekt 12 30 048 76
Evropské centrum pro Dva mezinárodní semináfie networking 7 4 364 89
eko agro turistiku CZ – ECEAT CZ k eko-agro turistice
Farní charita Náchod DÛm na pÛli cesty – Náchod mikroprojekt 12 48 845 31
Fokus Vysoãina – SdruÏení pro Prevence rozvoje dlouhodobého du‰evního mikroprojekt 12 14 239 9
péãi o du‰evnû nemocné onemocnûní u diagnostick˘ch okruhÛ schizo-

frenie a afektivní poruchy – pilotní projekt
Gay iniciativa v âR ILGA-EUROPE ANNUAL Conference Lisbon networking 7 1 944 80
Hospic AneÏky âeské, The First Czech Republic Model Project of makroprojekt 12 200 000 76
âerven˘ Kostelec the Permanent Health and Social Support 

for the Patients Suffering from the 
Cerebro Spinal Disseminated Sclerosis

Jahoda Roz‰ífiení a zkvalitnûní sluÏeb klubÛ Jahoda mikroprojekt 11 19 700 90
Klub Hurá kamarád Pfiechodné zamûstnání v Pardubicích mikroprojekt 12 39 000 87
Koník Rozvoj podporovaného zamûstnávání lidí mikroprojekt 12 28 111 85

ohroÏen˘ch diskriminací na otevfieném trhu práce
Máme otevfieno? Nové pfiístupy v integraci lidí s mentálním mikroprojekt 12 37 939 80

postiÏením
O.S. pro podporu a péãi Rozvoj komunitní péãe o du‰evní zdraví mikroprojekt 12 50 000 25
o du‰evnû nemocné vor Jihlava – zfiízení centra denních sluÏeb
o.s. Rytmus 6th EUSE Conference of the European networking 12 3 856 95

Union of Supported Employement
Obãanské sdruÏení Spolu Uplatnûní osob s v˘razn˘m mentálním mikroprojekt 12 25 614 88

a kombinovan˘m postiÏením na trhu práce 
v olomouckém regionu

Oblastní charita Uherské Hradi‰tû Azylov˘ dÛm sv. Vincenta mikroprojekt 12 13 908 30
Organizace pro pomoc ELENA International Introductory Course networking 7 2 244 96
uprchlíkÛm (Brusel) on Refugee and Asylum Law
P – centrum Pracovní integrace klientÛ mikroprojekt 12 17 300 11

doléãovacího programu
Partnerství Interneational workshop on sustainable networking 7 2 974 75

tourism within the European Greenways
Partnerství Babia Gora Autmn in Zawoja (PL) Good networking 7 1 530 60

Neighbours Meeting (SK)
Partnerství Zapojení vefiejnosti do rozhodovacích mikroprojekt 12 39 004 87

procesÛ o Ïivotním prostfiedí
POHODA – spoleãnost pro SluÏby lidem a rodinám ve sloÏit˘ch mikroprojekt 12 50 000 89
normální Ïivot lidí s postiÏením sociálních situacích
SANANIM Praha Vzdûlávání pracovníkÛ nestátních mikroprojekt 12 17 141 86

organizací v drogovém poradenství
SdruÏení pûstounsk˘ch rodin DÛm na pÛli cesty – VilémÛv DvÛr mikroprojekt 11 50 000 46
SdruÏení Podané ruce Raising drug awareness and promoting makroprojekt 12 72 564 80

cooperationg among all services that come 
across the drung phenomenon

Sedmikráska Osobní asistence, kompenzaãní pomÛcky, mikroprojekt 12 25 804 72
– soukromá základní ‰kola, o.p.s. dopravní obsluÏnost a zvy‰ování kvalifikace 

pedagogÛ v projektu inkluzivního vzdûlávání 
dûtí se specifick˘mi potfiebami

SOZE A's to Connect the Citizen to the EU – networking 7 1 900 90
Access to information, Access to Advice, 
Access to Justice

SPIN Komunikace jako nástroj zlep‰ení kvality mikroprojekt 12 32 602 85
péãe o osoby s demencí

Stfiedisko Diakonie âCE „Rolniãka“ Rozvoj chránûné práce v táborském regionu makroprojekt 12 156 000 79
TEREZA, sdruÏení Life to water, communities to life makroprojekt 16,5 193 305 80
pro ekologickou v˘chovu
Villa Vallila Villa Vallila – integraãní aktivity pro osoby mikroprojekt 17 39 457 85

s mentálním postiÏením
ZO âSOP Veronica Natura 2000 mikroprojekt 12 43 189 70



Seznam projektÛ podpofien˘ch v roce 2002 z programu Phare 2001 

Organizace Název Trvání projektu Pfiidûleno % z celkov˘ch

projektu v mûsících v € nákladÛ 

54/44 ZO âSOP Veronica Centrum modelov˘ch ekologick˘ch projektÛ 18 50 000 78,1
pro venkov, Hostûtín

Agentura regionálního rozvoje Strukturální fondy EU 18 38 788 70,0
Euroregionu Labe, o.p.s. – v˘zva a pfiíleÏitost pro NNO Ústeckého kraje
AGNES Rozvoj integraãních aktivit „Klubu neziskového sektoru v Jelení“ 18 58 360 80,0
Arcidiecézní charita Olomouc Koordinace a rozvoj dobrovolnick˘ch aktivit v síti zafiízení 12 32 428 80,0

Arcidiecézní charity Olomouc
ATHINGANOI Romaverzitas CZ 12 31 253 73,5
ATHINGANOI Jak se stát dobr˘m manaÏerem v NNO 12 29 695 80,0
Centrum dûtí a rodiãÛ PlzeÀ Pomoc Ïenám po matefiské dovolené pfii jejich integraci 18 15 597 80,0

do pracovního procesu
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. MÛj domov IV. 12 44 000 80,0
Centrum komunitní práce KAPPA – posilování kapacity neziskového sektoru 12 36 800 80,0

v oblastech hospodáfiské a sociální soudrÏnosti
Centrum pro komunitní práci âR Místní partnerství ve venkovsk˘ch regionech âR 15 34 280 80,0
Centrum pro komunitní práci Podpora zavádûní standardÛ kvality sociálních sluÏeb 12 16 084 80,0
JiÏní âechy u neziskov˘ch organizací v zájmu posílení 

jejich profesionality a trvalé udrÏitelnosti
Centrum pro komunitní práci Rozvoj partnerství NNO v Olomouckém kraji 12 22 132 80,0
Stfiední Morava prostfiednictvím informaãní sítû NNO
âeská alzheimerovská spoleãnost Rozvoj âeské alzheimerovské spoleãnosti 10 87 503 80,0
âeská asociace Statek Laurent – Terapeutická komunita pro lidi 18 27 195 27,3
pro psychické zdraví s du‰evním postiÏením
âesk˘ svaz Ïen Pfiíprava pracovníkÛ svazÛ postiÏen˘ch a dobrovolnic âSÎ (NNO) 6 40 000 80,0

na práci se strukturálními evropsk˘mi fondy 
– pfiíprava projektového managera

Dûti Zemû Podpora obãanÛ – propagace a standardizace poskytování sluÏeb 12 39 152 80,0
Diakonie âCE – stfiedisko Betlém Uãíme se praxí – zefektivnûní PR, fundraisingov˘ch 14 42 024 80,0

aktivit a strategického plánování
Diecézní charita Brno Chránûné bydlení sv. Michaela pro lidi 12 79 940 80,0
– Oblastní charita Brno s mentálním postiÏením a autismem
Diecézní charita PlzeÀ Rozvoj fundraisingov˘ch aktivit v podobû zafiazení nov˘ch 12 19 318 80,0

metod práce a vzdûlávání v oblasti se zvlá‰tním zfietelem 
na práci s dárci v podnikatelském sektoru a na práci 
s individuálními dárci

DOM Dom&Job Company 12 20 660 65,3
ECONNECT Specializovan˘ katalog obãanského sektoru 18 32 950 80,0

pro oblast lidská práva a gender
Europeum – obãanské sdruÏení Pfiíprava neziskového sektoru na zapojení do aktivit 12 46 359 75,0

financovan˘ch ze strukturálních fondÛ EU
Evropské poradenské ·kola Evropské unie pro NNO v Olomouckém kraji 12 25 511 80,0
a informaãní centrum Olomouc
Evropské poradenské Moderní ‰kola rozvoje NNO v Olomouckém kraji 12 31 003 80,0
a informaãní centrum Olomouc
Evropské poradenské ·ance pro nezamûstnané 12 23 006 80,0
a informaãní centrum Olomouc
Fokus Mladá Boleslav, sdruÏení Programy chránûného a podporovaného bydlení pro 18 91 300 80,0
pro péãi o du‰evnû nemocné dlouhodobû du‰evnû nemocné
Fokus MYklub, sdruÏení Chránûné bydlení pro dlouhodobû du‰evnû nemocné 18 38 756 73,5
pro péãi o du‰evnû nemocné v libereckém regionu
Charita Ostrava Profesionalizace managementu, systému fiízení 18 36 025 58,5

a poskytování sluÏeb Charity Ostrava
ICN – Informaãní centrum Strategie rozvoje a udrÏitelnosti informaãních sluÏeb 18 78 282 79,0
neziskov˘ch organizací, o.p.s. pro nestátní neziskové organizace
ICN – Informaãní centrum 30 dní pro neziskov˘ sektor – nástroj k posílení PR 12 64 482 65,0
neziskov˘ch organizací, o.p.s. nevládních neziskov˘ch organizací
Informaãní centrum obãanského Program Rozvoj obãanské spoleãnosti 18 72 351 80,0
sektoru âesk˘ Krumlov
INKANO – Písek Zkvalitnûní managementu dobrovolnictví v NNO prostfiednictvím 16 28 433 80,0

vzdûlávacích a servisních sluÏeb INKANO Písek
Internetporadna.cz Internet pomáhá znev˘hodnûn˘m 18 40 000 77,0
Ireas, Institut pro strukturální politiku Vzdûlávání neziskov˘ch organizací o strukturálních fondech EU 17 99 420 76,9
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Seznam projektÛ podpofien˘ch v roce 2002 z programu Phare 2001 (pokraãování)

Organizace Název Trvání projektu Pfiidûleno % z celkov˘ch

projektu v mûsících v € nákladÛ

Máme otevfieno? Dárcovství jako cesta ke stabilitû 18 80 000 42,8
Obãanské poradenské Vybudování Dobrovolnické informaãní kanceláfie 16 20 669 80,0
stfiedisko, o.p.s v regionu Hradec Králové
Obãanské sdruÏení Salinger Komunitní centrum, Hradec Králové 18 100 000 78,3
Obãanské sdruÏení SLOVO 21 Romská Ïenská skupina Manushe 12 40 876 64,1

– edukace, sebevûdomí, emancipace
Obãanské sdruÏení SPOLU Olomouc Profesionalizace a zabezpeãení komplexu 18 50 580 71,4

vzdûlávacích aktivit o.s. SPOLU Olomouc
Obãanské sdruÏení VITA POkR – Podporou k rovnováze 18 47 800 79,8
Oblastní charita HavlíãkÛv Brod Stfiedisko rané péãe HavlíãkÛv Brod 18 72 422 80,0
Oblastní charita Hradec Králové Dûtsk˘ volnoãasov˘ klub „Mariánek“ 18 19 000 78,6

v Domovû pro matky s dûtmi v Hradci Králové
OMEGA Liberec Zapojení NNO do pfiípravy venkova na vyuÏívání 12 19 700 70,4

strukturálních fondÛ EU
P – centrum Vzdûlávací cyklus: Zvy‰ování fundraisingov˘ch 15 29 020 73,9

dovedností fiídících pracovníkÛ NNO Olomouckého kraje
Partners Czech ·kolení ‰kolitelÛ – rozvoj kapacity organizace pro práci 7 14 130 80,0

v neziskovém sektoru
Partners Czech Právo pro kaÏd˘ den – resocializaãní program 18 38 276 80,0

pro mladé prvopachatele trestn˘ch ãinÛ
Poradna pro obãanství ·ance pro rovné pfiíleÏitosti 12 75 181 74,1
– obãanská a lidská práva
Poradna pro obãanství Dûti a rodiãe - návrat dítûte zpût do rodiny 12 40 831 60,0
– obãanská a lidská práva
SdruÏení Podané ruce Drogové sluÏby ve vûzení a následná péãe 18 68 000 79,2
SdruÏení pro podporu REC v âR UdrÏitelné plánování a fiízení nevládních neziskov˘ch 9 20 536 80,0

organizací se zamûfiením na ekologickou v˘chovu
SdruÏení Sluneãnice Jsem jin˘? To je dobfie, Ïe Ty taky! 12 48 446 79,4
Sociální agentura, o.s. Porta Bohemica 12 22 844 79,9
SPIRALIS, obãanské sdruÏení Cesty k efektivní komunikaci nestátních neziskov˘ch organizací a krajÛ 9 29 174 80,0
SPIRALIS, obãanské sdruÏení Cesty k úãinnému fundraisingu 18 90 158 80,0
Spoleãnost pro ranou péãi Zaji‰Èování obnoviteln˘ch zdrojÛ pro sluÏby rané péãe na území âR 18 66 410 77,8
Spoleãnost pfiátel ãasopisu Vydávání sborníku Romano dÏaniben 18 27 958 72,8
Romano DÏaniben
TEREZA, sdruÏení Informaãní banka fundraisingu – IBF 12 48 207 80,0
pro ekologickou v˘chovu
Venkovsk˘ prostor Vzdûlávání pracovníkÛ a dobrovoln˘ch pracovníkÛ 14 29 010 77,8

nevládních organizací na regionální úrovni
Vzájemné souÏití Dialog a pfiedávání zku‰eností mezi romskou komunitou 12 87 752 74,5

a místními institucemi ke zmírnûní marginalizace RomÛ
Základní organizace âeského Rozvoj Pozemkového spolku KOSENKA pro pfiírodu, 18 36 982 75,9
svazu ochráncÛ pfiírody KOSENKA krajinu a památky Vala‰skokloboucka



Evropská brána – Pfiíprava ãesk˘ch ne-
ziskov˘ch organizací na vstup do EU
Vstupem âeské republiky do Evropské
unie dojde k zásadní promûnû prostfiedí,
ve kterém NNO fungují. Na jednu stra-
nu se pfied nimi otevfiou nové moÏnosti
pro získávání finanãních prostfiedkÛ ãi
partnerÛ pro spolupráci. ZároveÀ se v‰ak
budou muset nauãit, jak tyto moÏnosti
vyuÏívat – pracovat s fondy EU, vyplÀo-
vat standardní „unijní“ formuláfie, psát
rÛzné zprávy podle pfiedem nadefinova-
n˘ch kritérií. Nové moÏnosti se ãesk˘m
organizacím otevfiou také prostfiednic-

tvím zastfie‰ujících evropsk˘ch organiza-
cí, platforem a sdruÏení, kde se mohou
stát ãleny. 
Smyslem programu Evropská brána je
poskytnout co nej‰ir‰ímu okruhu ães-
k˘ch neziskov˘ch organizací prostor a in-
formace nezbytné na pfiípravu související
se vstupem do EU.

Charakteristika aktivit v prvním roce
realizace (2003):
■ 8 regionálních ‰kolení (podle NUTS II

regionÛ) pro 200 zástupcÛ ãesk˘ch or-
ganizací. 

■ Vybraní úãastníci absolvují tfiídenní pra-
covní náv‰tûvu v Bruselu (10. – 12. 6.
2003). Na programu stáÏe jsou setkání
se zástupci institucí EU, ktefií se zab˘-
vají komunikací s obãanskou spoleã-
ností, ãi se zástupci evropsk˘ch sítí
neziskov˘ch organizací zastoupen˘ch 
v Bruselu. Od úãastníkÛ stáÏe se oãe-
kává následné aktivní ‰ífiení získan˘ch
informací a kontaktÛ v ãeském prostfie-

dí. Zá‰titu nad touto akcí pfiebral ãesk˘
velvyslanec pfii EU Pavel Teliãka.

■ Internetové stránky obsahující pfiehled
dostupn˘ch zdrojÛ financování z EU fon-
dÛ, aktuality t˘kající se problematiky ne-
ziskov˘ch organizací a evropské inte-
grace, plánovan˘ch akcí, ‰kolení a se-
mináfiÛ a dal‰í aktuální informace ovliv-
Àující v˘voj ãeského obãanského sek-
toru. Stránky jsou umístûny na adrese
www.ngo-eu.cz (od jejich zprovoznûní
v lednu do konce bfiezna 2003 bylo pro-
vedeno celkem 11 tisíc pfiístupÛ).

■ Vydání pfiekladu PrÛvodce fondy EU
pro neziskové organizace (moÏnosti fi-
nanãní podpory ze strany EU pro ob-
ãansk˘ sektor), kter˘ vychází v Bruselu
jiÏ devát˘m rokem a je urãen v‰em pfií-
padn˘m uchazeãÛm o granty z evrop-
sk˘ch programÛ.

■ V prÛbûhu celého projektu budou v‰em
pfiípadn˘m zájemcÛm poskytovány po-
radenské sluÏby ohlednû vyuÏití moÏ-
n˘ch fondÛ EU.
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Evropská brána – pfiíprava ãesk˘ch neziskov˘ch organizací na vstup do EU

Seznam projektÛ podpofien˘ch v roce 2002 z programu Phare 2002, povodnû

Organizace Název Trvání projektu Pfiidûleno % z celkov˘ch

projektu v mûsících v € nákladÛ

Armáda spásy Poãáply – záplavy 2002 8 30 294 90,0
ARNIKA Dûãín Zapojení nezamûstan˘ch do pomoci dûãínsk˘m 10 96 768 70,3

domácnostem postiÏen˘m povodnûmi
Asociace obãansk˘ch poraden Zaji‰tûní odborného sociálního a právního poradenství obûtem povodní 12 12 888 90,0
Centrum komunitní práce Dobrovolná kolegiální psychologická podpora 12 53 794 90,0
âlovûk v tísni – spoleãnost Podpora administrace sbírky SOS POVODNù 12 100 000 76,3
pfii âeské televizi, o.p.s.
Diecezní charita Brno Odpovûì Charity na povodnû 2002 10 31 367 24,0
– Oblastní charita Blansko – psychosociální podpora a linky pomoci
Diecézní charita Litomûfiice Solidarita po povodni 12 84 262 90,0
Diecézní charita PlzeÀ Poskytnutí materiální, odborné, sociální a psychologické 12 100 000 16,9

pomoci obûtem povodní v PlzeÀském kraji
Farní charita TfieboÀ Terénní pomoc pfii obnovû Ïivotních podmínek 12 51 593 90,0

po povodních v regionu TfieboÀsko a âeskokrumlovsko
Informaãní centrum obãanského Pomoc a obnova po záplavách na âeskokrumlovsku 12 47 109 90,0
sektoru âesk˘ Krumlov
Informaãní centrum Materiální pomoc obãanÛm obce Majdalena 6 99 863 90,0
obãanského sektoru âesk˘ Krumlov postiÏen˘ch srpnov˘mi záplavami
Obãanské sdruÏení ADRA Obnova bytového fondu 9 86 675 90,0
Obãanské sdruÏení ADRA Pro nû a s nimi 9 84 213 89,8
Oblastní charita Ústí nad Labem POPAP – PovodÀová asistenãní pomoc 12 51 174 90,0

Evropská brána – pfiíprava ãesk˘ch
neziskov˘ch organizací na vstup 
do EU
Alokace: 2 790 000 Kã 
Zdroj: Nadace VIA z prostfiedkÛ 
Trustu pro obãanskou spoleãnost 
ve stfiední a v˘chodní Evropû
Ukonãení programu: 15. 6. 2005
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Sekce dûti, mládeÏ a vzdûlávání 

Programy pro dûti a mládeÏ

Sekce dûti, mládeÏ a vzdûlávání za‰tiÈuje mlad‰í programy, které nadace rozvíjí paralelnû vedle své hlavní
ãinnosti, kterou je správa programÛ Phare urãen˘ch pro nevládní neziskové organizace a pfiíprava nezisko-
vého sektoru na vstup do Evropské unie. 

Struktura vkladÛ na sbírkovém kontû 4. roãníku sbírky

Druh vkladu celková v˘‰e pfiíspûvkÛ a darÛ (v Kã)

Sbírkové a benefiãní akce 17 % 2 030 270,00
Jednotliví pfiispûvatelé (vefiejnost) 76 % 9 176 677,75
Smluvní dárci (firmy) 7 % 854 000,37
Celkem 100 % 12 060 948,12
Bankovní poplatky -30 305,09
Celkem k rozdûlení 12 030 643,03

Poznámka: Bankovní poplatky jsou automaticky odeãítány správcem úãtu (âSOB – divize IPB) z konta.

Smluvní dárci 4. roãníku sbírky

Smluvní dárce V˘‰e daru (v Kã)

Nestlé âesko, a.s. 300 000,00 
Tesco Stores âR, a.s. 300 000,00
Schneider Electric CZ, s.r.o. 200 000,37
Státní tiskárna cenin, s.p. 50 000,00
Pavel Danielka 4 000,00
Celkem 854 000,37
Poznámka: âástka v haléfiích vznikla pfii kurzovém pfiepoãtu na Kã.

Programy pro dûti a mládeÏ nadace roz-
víjí od roku 1998, kdy zaãal první roãník
sbírky „Pomozte dûtem!“. Nadace si vy-
brala dûti a mládeÏ jako svoji prioritní cí-
lovou skupinu, kterou chce dlouhodobû
podporovat. Stala se partnerskou organi-
zací mezinárodní sítû International Youth
Foundation (IYF) za âeskou republiku, za-
ãala pracovat s Nadací Roberta Bosche
na programu Gabriel, pozdûji se spoleã-
ností Nokia a ve spolupráci s IYF na pro-
gramu Make a Connection a nejnovûji 
s Nadací Roberta Bosche na mezinárod-
ním programu klub-net.

Charakteristika programu Celonárodní
sbírka „Pomozte dûtem!“, dlouhodob˘
spoleãn˘ projekt Nadace rozvoje obãan-
ské spoleãnosti a âeské televize, je za-
mûfiena na pfiímou pomoc ohroÏen˘m 
a znev˘hodnûn˘m dûtem v celé âeské
republice. 4. roãník sbírky probíhal v ob-
dobí od 18. kvûtna 2001 do 15. kvûtna
2002. Za ãtyfii roãníky sbírka rozdûlila cel-

kem 33 253 684 Kã. Celá ãástka byla po-
skytnuta na pfiímou a úãinnou pomoc dû-
tem a mládeÏi do 18 let prostfiednictvím
celkem 276 nadaãních pfiíspûvkÛ. Podle
opakovaného v˘zkumu agentury STEM 
z ãervna 2001 a 2002 zná sbírku „Po-
mozte dûtem!“ témûfi 75 % dotázan˘ch.
12 030 643 Kã shromáÏdûn˘ch na sbír-
kovém kontû 4. roãníku znamená dosud
nejvy‰‰í v˘sledek sbírky a podporu pro
89 projektÛ nestátních neziskov˘ch or-
ganizací z celé âeské republiky a jejich
prostfiednictvím pak pro tisíce dûtí.
Hlavní cíle sbírky:
■ zv˘‰ená kvalita Ïivota dûtí
■ rovné pfiíleÏitosti v‰ech dûtí a rÛzn˘ch

skupin dûtské populace
■ fungující rodina nebo alternativní ro-

dinné modely

Oblasti podpory Ze sbírky „Pomozte
dûtem!“ jsou kaÏdoroãnû podporovány
tisíce dûtí prostfiednictvím nestátních ne-
ziskov˘ch organizací, jejichÏ projekty
uspûjí v celorepublikovém vefiejném v˘-
bûrovém fiízení.
Sbírka je zamûfiena na následující cí-
lové skupiny dûtí: 
■ dûti s v˘chovn˘mi a v˘vojov˘mi pro-

blémy
■ dûti Ïijící mimo vlastní rodinu
■ dûti t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané

■ dûti s tûlesn˘m, du‰evním a smyslo-
v˘m postiÏením

■ dûti ohroÏené drogovou ãi jinou závis-
lostí

■ dûti Ïijící v nepfiízniv˘ch Ïivotních pod-
mínkách

Partnefii 4. roãníku projektu Projekt „Po-
mozte 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: Delegace Evropské ko-

mise v âR (finanãní podpora fondÛ Ev-
ropské unie), Cisco Systems, s.r.o. 

■ Finanãní podpora: Nadace Preciosa,
Moka Jenne (název spoleãnosti zmû-
nûn na MokaGavin)

■ Partnefii: Newton Information Techno-
logy, s.r.o.; Tiskárna Hugo, s.r.o.

■ Mediální partnefii: âesk˘ rozhlas; No-
v˘ prostor, ABC, Zdravotnické noviny

---------------------------------------------------------------
Dûkujeme v‰em spolupracovníkÛm,
partnerÛm, spojencÛm, ãlenÛm hodnotí-
cích komisí, v‰em dobrovolníkÛm a dal-
‰ím pfiíznivcÛm za podporu a pomoc pfii
realizaci projektu.

Projekt „Pomozte dûtem!“
Grantová podpora: 12 030 643 Kã
Cílová skupina: dûti do 18 let
Zdroj: vefiejná sbírka
Poãet podpofien˘ch projektÛ: 89
Poãet sbírkov˘ch akcí v roce 2002: 83
Období: 18. 5. 2001 – 15. 5. 2002



Pfiehled sbírkov˘ch a benefiãních akcí, které na sbírkové konto pfiispûly celkovou ãástkou 2 030 270 Kã:

Sbírkové akce: ADRA Litomy‰l, Litomy‰l, Zábavné odpoledne na téma „Pomáhejte s námi“ – ADRA den: 2 196 Kã ■ ADRA
Moravská Tfiebová, Moravská Tfiebová, Zábavné odpoledne na téma „Pomáhejte s námi“ – ADRA den: 910,40 Kã ■ Agentura
KHK, Pardubice – Pern‰t˘nské nám., Velikonoãní odpoledne na Pern‰t˘nském námûstí v rámci akce „Pomozte dûtem!“: 
16 982,90 Kã ■ ALCEDO – dÛm dûtí a mládeÏe, Vsetín, centrum mûsta, Den Zemû 2002: 9 475,70 Kã ■ Bezdûková Katefiina, 
PlzeÀ, Námûstí Republiky, Majáles – volba krále a královny Majáles, bohat˘ zábavn˘ program: 3 384,30 Kã ■ Brand˘ské kul-
turní sdruÏení, Brand˘s n. L., Hopsa hejsa do Brandejsa: 24 690,40 Kã ■ Bratrstvo KeltÛ, Hrad Valeãov, obec BoseÀ, Beltine
– svátek keltské kultury: 19 561,40 Kã ■ British Embassy Prague, Praha, úãast 2 zamûstnancÛ britského velvyslanectví na Pra-
gue International 1/2 Marathon, kde vybírali do sbírkov˘ch kasiãek „Pomozte dûtem!“: 25 673,70 Kã ■ CARD CENTRUM a.s.,
Praha, Paegas Aréna, Card Cup 2002 – II. roãník hokejového turnaje o pohár Card Centra: 13 017 Kã ■ Centrum – 9. pio-
n˘rská skupina, Orlová, Celomûstské oslavy dne dûtí: 1 602,50 Kã ■ Centrum volného ãasu Labyrint – LuÏánky, Brno, 
cyklus Vánoãních koncertÛ: 775,80 Kã ■ Církevní Z· sester Vor‰ilek, Praha, propagaãní a sbírková akce „Pomozte dûtem!“: 
17 596,50 Kã ■ CK Travel-Go Praha, s.r.o., Praha, dlouhodobé umístûní kasiãky v cestovní kanceláfii: 1 215,60 Kã ■ âeská
Televize – Praha, Praha, natáãení pofiadu „Pomozte dûtem!“, Tombola – sbírka mezi diváky v pofiadu: 4 423,50 Kã ■ âes-
ká Televize, Praha, Brno, Ostrava, dlouhodobé umístûní kasiãky ve vrátnici âT: 8 881 Kã ■ Divadelní spolek J.N. ·tûpán-
ka, divadelní pfiedstavení, Chrudim: 15 220,80 Kã ■ DÛm dûtí a mládeÏe Bájo, âeská Skalice, „Z pohádky do pohádky“ –
zábavné odpoledne pro dûti: 4 709 Kã ■ Diakonie âCE – Stfiedisko Radost, Merklín, Apriliáda: 5 968,30 Kã ■ Dûtsk˘ pû-
veck˘ sbor Arietta, Mohelnice, kulturní dÛm, Jarní koncert dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ (DPS Arietta a ·t˘varÛv DPS Tfii-
nec): 11 387,50 Kã ■ Dûtsk˘ pûveck˘ sbor Jiskfiiãky a ÚMâ Uhfiínûves, Praha – Uhfiínûves, Koncert dûtského pûveckého
sboru: 2 208,40 Kã ■ DÛm dûtí a mládeÏe Chomutov, trvalé umístûní kasiãky a pfiíleÏitostné kulturní akce, Chomutov –
DÛm dûtí a mládeÏe: 7 175,50 Kã ■ Farní charita Pelhfiimov, Pelhfiimov, Propagaãní a sbírková akce pro „Pomozte dû-
tem!“: 13 200,50 Kã ■ Galerie Hluãín, Hluãín, pfiíleÏitostné happeningy pro dûti v Galerii Hluãín: 56 796 Kã ■ Gymnázium
pod Vy‰ehradem, Vy‰ehrad – kasematy, Koncert a v˘stava v˘tvarn˘ch prací studentÛ gymnázia: 2 069,20 Kã ■ Harley Ow-
nersgroup – Praha Chapter, Praha – DÏbán, 8th National Harley-Davidson Rally CR: 8 688,60 Kã ■ HospÛdka za ‰kolou,
Praha 6, dlouhodobé umístûní kasiãky v restauraci: 1 825,30 Kã ■ ICZ/ArtForum, Praha - ND, ArtForum 2001 – sbírka do
pokladniãek ve veãer slavnostní aukce: 28 100 Kã ■ Inspirace Slavonice, Slavonice, Betlémské svûtlo (Ïiv˘ Betlém na ná-
mûstí, spoleãná akce se Skauty): 2 222 Kã ■ Integraãní centrum ZAHRADA, Praha, Oslava 10.v˘roãí zaloÏení Integraãního
centra ZAHRADA v Praze 3: 509,30 Kã ■ Junák – svaz skautÛ a skautek âR, Klubovny v celé âR, „Den otevfien˘ch klubo-
ven“ - sbírková akce u pfiíleÏitosti oslav 90. v˘roãí Junáka v âR: 160 432,10 Kã ■ Junák, stfiedisko Dûti pfiírody Prostûjov,
Prostûjov, Sbírková a propagaãní akce pfied nákupním centrem TESCO: 23 836,50 Kã ■ Kavárna KABINET, Praha 6, Dlou-
hodobé umístûní sbírkové pokladniãky v prostorách kavárny: 2 376,40 Kã ■ Kinematograf bfií. âadíkÛ, putování kinema-
tografu, mûsta v âechách a na Moravû: 365 189,50 Kã ■ Klub Hurá Kamarád, Pardubice, Dûtsk˘ den pofiádan˘ kaÏdoroãnû
pro dûti v‰elikého vûku na konci ‰kolního roku: 6 687,90 Kã ■ Klub nemocn˘ch cystickou fibrosou, Praha, Pochod pro ku-
fiátko: 6 115 Kã ■ Knihkupectví Lyra, Chrudim, dlouhodobé umístûní kasiãky v knihkupectví: 1 514,50 Kã ■ Komosná Ma-
rie, Îidlochovice u Brna, Vystoupení dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ: 4 978 Kã ■ Lékárna Modrá Hvûzda, RoÏnov p. Radho‰tûm,
âeské lékárnické dny: 1 230 Kã ■ Lékárna u âerného konû, Beroun, dlouhodobé umístûní kasiãky v lékárnû: 8 598,90 Kã ■

Lékárna u âerného konû, Lodûnice, dlouhodobé umístûní kasiãky v lékárnû: 7 230,80 Kã ■ LOSOSI hudební skupina, Vala‰-
ské Mezifiíãí, koncerty country kapely: 14 490,90 Kã ■ Loutkové divadlo Radost, divadelní pfiedstavení, Brno: 37 505,60 Kã ■

MAJÁK – „Tak trochu jin˘ obchod“, Písek, dlouhodobé umístûní sbírkové pokladniãky v butiku: 1 105,70 Kã ■ Matûjková
·árka & FrancÛ Zuzana, Písek, Majáles: 4 252,60 Kã ■ Mûsto Litomy‰l, Toulovcovy prázdninové pátky, Litomy‰l: 36 330,40 Kã
■ Mûstská ãást Praha-Bûchovice, Bûchovice, Dûtsk˘ den a dûtská diskotéka: 3 667 Kã ■ Michal ¤efiábek – hudební a umû-
lecká agentura, Vestec u Prahy, Restaurace na Blatech, Gothic Night '01 – gothic-rockov˘ festival: 324 Kã ■ Moravcová Lu-
cie & Spû‰n˘ Milan, Závody horsk˘ch kol, PlzeÀ, Zadov, Náchod, Velké Losiny, Teplice, ·umperk, Kutná Hora, Moravská
Tfiebová: 2 079,50 Kã ■ Moto – Barto‰ Pavel, Pohofielice (okr. Bfieclav), Mistrovství republiky v závodu drexterÛ: 405 Kã ■

Muzeum a Galerie Litomy‰l, Litomy‰l – Toulovcovo námûstí, Îiv˘ Betlém: 3 727,80 Kã ■ Muzeum v ¤íãanech, ¤íãany, Toul-
ky kolem 50. rovnobûÏky – série pochodÛ: 2 792,40 Kã ■ Nadace Preciosa, Liberec DFX·, Rigoletto – uzavfiené operní
pfiedstavení: 10 133,50 Kã ■ o.s. KnûÏeves 21. století, KnûÏeves, KnûÏeveská chmelová ‰i‰ka: 3 047 Kã ■ o.s. Athinganoi,
Praha 3 – nám. Jifiího z Podûbrad, Palác Akropolis, Oslavy mezinárodního dne RomÛ: 2 720,50 Kã ■ o.s. Studánka, Praha
4, Spoleãná sbírková akce nûkolika organizací – koledování, kreslení kufiátek: 10 639,80 Kã ■ o.s. Inspirace Slavonice, Sla-
vonice, „Cesta pohádkov˘m lesem“ – tradiãní zábavná akce pro dûti: 3 457,10 Kã ■ Oblastní charita Bfieclav, Bfieclav – sy-
nagoga, propagaãní a sbírková akce „Pomozte dûtem!“: 587,10 Kã ■ Pelclovo divadlo Rychnov nad KnûÏnou, divadelní
pfiedstavení a dal‰í kulturní akce v divadle: 23 738,80 Kã ■ PONTIS o.p.s., ·umperk, celoroãní umístûní kasiãky v Kavár-
niãce pro Seniory: 1 671,60 Kã ■ Prague International Marathon & NROS, Praha, Bûh pro Ïeny, Salmon Inline závod, Sop-
ras závod na kolobûÏkách, Bûh tatínkÛ s dûtmi: 2 937 Kã ■ Prague International Marathon & NROS, Praha, Mattoni Grand
prix: 509,70 Kã ■ Prague International Marathon & NROS, Praha, PraÏsk˘ mezinárodní maratón, Rodinn˘ bûh: 16 758,60 Kã
■ Ratolest Brno, Brno, propagaãní a zábavná akce pfied hypermarketem TESCO: 39 072,50 Kã ■ Rehabilitaãní centrum Ro-
kycany, Rokycany, dlouhodobá akce v ãekárnû rehabilitaãního centra: 4 284,50 Kã ■ Restaurace „U DoudÛ“, Praha 8, dlou-
hodobé umístûní kasiãky v restauraci: 887,70 Kã ■ ¤íhová Eli‰ka, Hradec Králové, Ples studentské unie: 2 363,40 Kã ■

S.T.O.P., Ostrava, Masarykovo nám., Spoleãná akce NNO z Ostravy a okolí: 22 260,30 Kã ■ SdruÏení PIAFA ve Vy‰kovû, Vy‰-
kov, Masarykovo námûstí, „Pojìte se pobavit a pomozte dûtem“ – velikonoãní trhy a zábavné akce pro dûti: 24 399,60 Kã
■ Severáãek, Liberec – dÛm kultury, Benefiãní koncert dûtského pûveckého sboru: 26 650 Kã ■ Severoãeská kulturní agentu-
ra, Teplice, Pálení ãarodûjnic: 750 Kã ■ Slovácké divadlo, Uherské Hradi‰tû, dlouhodobé umístûní kasiãky v divadle: 13 324 Kã
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■ SRP· pfii SO· gastronomie a sluÏeb, Liberec – restaurace CENTRUM KrálÛv Háj, Spoleãenské setkání SRP· – maturitní
roãník: 585 Kã ■ Stfiední zdravotnická ‰kola PlzeÀ, PlzeÀ, Miss Cviãka, 11 033,30 Kã ■ Svítání o.s., Jablonec nad Nisou, Ma-
sopustní veselice: 1 929,20 Kã ■ Umûlecká agentura REQUIEM, hrad Helf‰t˘n, obec T˘n nad Beãvou, Pohádkov˘ hrad –
akce k MDD: 12 163,40 Kã ■ Vy‰‰í odborná ‰kola pedagogická a Stfiední pedagogická ‰kola, Litomy‰l, Cesta za pfiátelstvím
– dûtsk˘ muzikál zdravotnû postiÏen˘ch dûtí ze speciální ‰koly Svítání o.p.s.: 22 165,90 Kã ■ Wıstenrot – stavební spofii-
telna, a.s., Praha 5, sbírka mezi zamûstnanci: 1 975,50 Kã ■ YMCA – Tfiebechovice, Tfiebechovice p. Orebem, Benefiãní kon-
cert ·tûpána Raka: 7 656 Kã ■ Zahradnictví Jirmáfi, Dobfiichovice, dlouhodobé umístûní kasiãky v zahradnictví: 2 436,70 Kã
■ Z· Jivina, Jivina, Cesta pohádkov˘m lesem: 1 535 Kã ■ Z· MládeÏnická, Trutnov, Prodejní v˘stava v˘robkÛ vyroben˘ch
v druÏinû: 1 925,40 Kã ■ Z· Orlová Lutynû, Orlová – Lutynû, dlouhodobá sbírka probíhající ve ‰kole: 15 299,80 Kã

Benefiãní akce: ICZ/ArtForum, Praha – Národní divadlo, ArtForum 2001 – aukce dûl pfiedních ãesk˘ch v˘tvarníkÛ: 
694 430 Kã ■ Nestlé ãokoládovny, a.s., Praha, interní sbírka mezi zamûstnanci: 18 306,50 Kã ■ Schneider Electric CZ, s.r.o.,
poboãky spoleãnosti v celé âR, interní sbírka mezi zamûstnanci: 23 298 Kã
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Seznam Ïádostí podpofien˘ch z v˘tûÏku 4. roãníku sbírky „Pomozte dûtem!“

Uzávûrka v˘bûrového fiízení: 28. 6. 2002, 18.00
V˘sledek v˘bûrového fiízení zvefiejnûn: 10. 10. 2002
V‰echny projekty jsou jednoleté. Projekty oznaãené v názvu * jsou projekty podporující individuální dítû ãi dûti, nikoli ãinnost organizace.

Pfiíjemce pfiíspûvku Sídlo Projekt Pfiidûleno Kraj Cílová

pfiíjemce v Kã realizace skupina dûtí

Acorus Praha 9 Specifické programy 266 300 Hl. m. Praha dûti t˘rané, 
pro dûti obûtí domácího násilí zneuÏívané a zanedbávané

Arkadie – spoleãnost Teplice Pravidelná doprava dûtí se zdravotním 300 000 Ústeck˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
pro kompletní péãi postiÏením do ‰kol, ‰kolsk˘ch nebo smyslov˘m postiÏením
o zdravotnû postiÏené a speciálních zafiízení okresu Teplice

Asistence, obãanské sdruÏení Praha 2 Petra* 30 000 Hl. m. Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním
nebo smyslov˘m postiÏením 

BorÛvka, stfiedisko pro Borovany Pomoc rodinám s tûlesnû 250 000 Jihoãesk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
rehabilitaci dûtí a mládeÏe postiÏen˘mi dûtmi nebo smyslov˘m postiÏením
se zdravotním postiÏením
Centrum integrace dûtí Praha 8 Individuální projekt na ranou 80 000 Hl. m. Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním 
a mládeÏe a respitní péãi Veroniky* nebo smyslov˘m postiÏením
Centrum pro rodinu Ostrava 1 Projekt pro lidi s v˘zvou – osobní 125 000 Moravsko- dûti s tûlesn˘m, du‰evním 
a sociální péãi – Ostrava asistence u postiÏeného slezsk˘ nebo smyslov˘m postiÏením

dítûte v rodinû
âlovûk ãlovûku Vala‰ské Veronika* 48 000 Zlínsk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním 

Mezifiíãí nebo smyslov˘m postiÏením
Dûtské krizové centrum, o.s. Praha 4 Terapie hrou – nedirektivní 333 800 Hl. m. Praha dûti t˘rané, zneuÏívané

psychoterapeutick˘ program pro dûti a zanedbávané 
t˘rané, zneuÏívané a zanedbávané

Diakonie a misie Církve Trhové Rok v pfiírodû 248 005 Jihoãesk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
ãeskoslovenské husitské Sviny nebo smyslov˘m postiÏením
Diakonie âCE Ostrava 1 ¤e‰ení obtíÏn˘ch rodinn˘ch problémÛ 100 000 Moravsko dûti Ïijící mimo vlastní 
– stfiedisko v Ostravû -slezsk˘ rodinu
Diakonie âCE – stfiedisko Klobouky Nastartování aktivit 116 962 Jihomoravsk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
Betlém u Brna postiÏen˘m dûtem nebo smyslov˘m postiÏením

Diakonie âCE – Stfiedisko Praha 2 Pomozte dûtem a jejich rodinám* 118 000 Hl. m. Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním 
kfiesÈanské pomoci v Praze nebo smyslov˘m postiÏením
Diakonie âCE – Stfiedisko Sobûslav Podpora ‰kolní integrace 100 000 Jihoãesk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním 
Rolniãka v Sobûslavi prostfiednictvím osobní asistence* nebo smyslov˘m postiÏením
Diecezní charita Brno – DÛm Rajhrad Pofiízení dvou dûtsk˘ch 40 571 Jihomoravsk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
s hospicem sv. Josefa nemocniãních lÛÏek nebo smyslov˘m s léãby 

bolesti postiÏením
Diecezní charita Brno Blansko Stacionáfi Emanuel 130 000 Jihomoravsk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním 
– Oblastní charita Blansko nebo smyslov˘m postiÏením
Diecézní charita Brno Hodonín Roz‰ífiení nabídky keramické dílny 47 000 Jihomoravsk˘ dûti ohroÏené rÛzn˘mi 
– Oblastní charita Hodonín formami závislosti
Diecézní charita Ostrava Individuální pomoc rodinû* 175 000 Moravsko- dûti s tûlesn˘m, du‰evním
ostravsko – opavská slezsk˘ nebo smyslov˘m postiÏením
Dobrovolnické centrum Ústí nad Dûtem v programu Pût P 100 000 Ústeck˘ dûti s v˘vojov˘mi 

Labem a v˘chovn˘mi problémy
Domov sv. AneÏky, o.p.s. T˘n nad Ateliér U sv. Katefiiny 71 500 Jihoãesk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním

Vltavou nebo smyslov˘m postiÏením
Farní charita âeská Lípa âeská DÛm pro matky s dûtmi 175 000 Libereck˘ dûti nacházející se v jin˘ch

Lípa v tísni Joná‰ nepfiízniv˘ch Ïivotních 
podmínkách

Farní charita Vala‰ské Mezifiíãí Vala‰ské Zfiízení sportovnû relaxaãní herny 49 500 Zlínsk˘ dûti t˘rané, zneuÏívané
Mezifiíãí v Azylovém domû pro matky s dûtmi a zanedbávané

Farní charita Veselíãko Veselíãko Posilování kvalitních vztahÛ 110 000 Jihoãesk˘ dûti t˘rané, zneuÏívané 
mezi matkami a dûtmi a zanedbávané

Federace rodiãÛ a pfiátel Praha 5 Získání nov˘ch pomÛcek 77 600 Hl.m. Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním
sluchovû postiÏen˘ch – poãítaãov˘ch programÛ – na rozvoj nebo smyslov˘m postiÏením

komunikace a interakce mezi dítûtem 
se sluchov˘m postiÏením a jeho rodiãi 



Pfiíjemce pfiíspûvku Sídlo Projekt Pfiidûleno Kraj Cílová

pfiíjemce v Kã realizace skupina dûtí

Charita Javorník Javorník Denní stacionáfi ·imon 191 878 Olomouck˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním 
nebo smyslov˘m postiÏením

Charita Olomouc Olomouc Stacionáfi a komunitní 45 000 Olomouck˘ dûti s v˘vojov˘mi 
centrum Khamoro a v˘chovn˘mi problémy

Charita Opava Jaktafi Kája jede do ‰koly* 15 000 Moravsko- dûti s tûlesn˘m, du‰evním
slezsk˘ nebo smyslov˘m postiÏením

Charita Ostrava Ostrava 3 Mladí lidé – Stfiedisko dûtí 65 500 Moravsko- dûti s v˘vojov˘mi
– Vítkovice a mládeÏe M. Magone slezsk˘ a v˘chovn˘mi problémy

Charita ·ternberk ·ternberk Vzdûlání a v˘chova dûtí s tûlesn˘m 77 000 Olomouck˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
postiÏením nebo smyslov˘m postiÏením

Charita ·ternberk ·ternberk Integrace osob s mentálním 107 500 Olomouck˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
handicapem nebo smyslov˘m postiÏením 

I my (Spoleãnost pfiátel Sobûslav Osobní asistence pro voln˘ ãas 27 400 Jihoãesk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
Rolniãky pro podporu nebo smyslov˘m postiÏením
lidí s postiÏením)
ISIS – obãanské sdruÏení Olomouc Pozitivní rozvoj osobnosti dospívajících 64 700 Olomouck˘ dûti Ïijící mimo vlastní 

dûtí v pûstounsk˘ch rodinách rodinu pro pomoc dûtem 
bez domova

Jahoda Praha 10 Kluby Jahoda 2002 186 064 Hl.m. Praha dûti nacházející se 
v jin˘ch nepfiízniv˘ch 
Ïivotních podmínkách

Jasnûnka, obãanské sdruÏení Uniãov Kluby ve stacionáfii Jasnûnka 188 000 Olomouck˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
nebo smyslov˘m postiÏením

Kiwanis klub Roudnice Roudnice Osobní asistence a nákup 80 000 Ústeck˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním 
nad Labem nad Labem speciálních pomÛcek nebo smyslov˘m postiÏením
Klub Hurá kamarád Pardubice Kontaktní sociální práce pro 250 000 Pardubick˘ dûti s v˘vojov˘mi 

rizikové skupiny mládeÏe a v˘chovn˘mi problémy
ve mûstû Pfielouãi – nízkoprahová 
klubovna

Komunitní centrum Chánov Most Chánovské dûti 40 000 Ústeck˘ kraj dûti nacházející se 
v jin˘ch nepfiízniv˘ch 
Ïivotních podmínkách

Kontakt bB, obãanské sdruÏení Praha 6 Plavání dûtí se zdravotním 259 845 Hl.m. Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním
pro studium, rehabilitaci postiÏením nebo smyslov˘m postiÏením
a sport bez bariér
Mirabilis Praha 4 Asistenãní péãe II 108 500 Hl.m. Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením
Mirabilis Praha 4 Vozík pro Madlenku* 80 000 Hl.m. Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením
Modrá linka – centrum a linka Brno Modrá linka – linka pomoci dûtem 80 000 Jihomoravsk˘ dûti t˘rané, zneuÏívané
dÛvûry pro dûti a mládeÏ a zanedbávané
Ná‰ domov Koclífiov Koclífiov Voln˘ ãas dûtí a mládeÏe 152 000 Pardubick˘ dûti nacházející se v jin˘ch 

okr. Svitavy v Azylovém domû pro matky nepfiízniv˘ch Ïivotních 
s dûtmi v nouzi v Koclífiovû podmínkách

o.s. na pomoc zdravotnû Prostûjov Zaji‰tûní dopravy dûtí a mládeÏe 71 352 Olomouck˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
postiÏen˘m LIPKA s tûÏk˘m zdravotním postiÏením nebo smyslov˘m postiÏením

do Stfiediska stacionární péãe 
v Prostûjovû

o.s. Sananim; Terapeutická âimelice Hfii‰tû pro dûti 112 000 Jihoãesk˘ dûti ohroÏené rÛzn˘mi
komunita Karlov formami závislosti
Obãanská vzdûlávací jednota Chocerady Nákup speciální Ïákovské 8 000 Stfiedoãesk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním 
Komensk˘ Chocerady pomÛcky nebo smyslov˘m postiÏením
Obãanské sdruÏení Náchod Nákup nového automobilu 301 906 Králové- dûti s tûlesn˘m, du‰evním 
Cesta – stacionáfi pro dopravu dûtí hradeck˘ nebo smyslov˘m postiÏením
Obãanské sdruÏení Litvínov Kamarád 2 160 000 Ústeck˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
Porozumûní nebo smyslov˘m postiÏením
Obãanské sdruÏení PROSO Olomouc Program dobrovolnické pomoci 72 000 Olomouck˘ dûti s v˘vojov˘mi
(sdruÏení pro otevfiení znev˘hodnûn˘m dûtem a v˘chovn˘mi problémy
spoleãnosti) – Pût P Olomouc
Obãanské sdruÏení Salinger Hradec Nízkoprahové centrum 250 000 Králové- dûti s v˘vojov˘mi 

Králové pro dûti a mládeÏ hradeck˘ a v˘chovn˘mi problémy
Obãanské sdruÏení Spirála Skorotice Dûti z domova 35 000 Ústeck˘ dûti Ïijící mimo vlastní

rodinu
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Pfiíjemce pfiíspûvku Sídlo Projekt Pfiidûleno Kraj Cílová

pfiíjemce v Kã realizace skupina dûtí

Obãanské sdruÏení Spolu Olomouc Spolu – ve ‰kole i po ‰kole 116 600 Olomouck˘ dûti t˘rané, zneuÏívané 
a zanedbávané

Obãanské sdruÏení ·vagr Písek Co je za dvefimi? 250 000 Jihoãesk˘ dûti Ïijící mimo vlastní rodinu
Obãanské sdruÏení Trojka HavlíãkÛv Rehabilitaãní místnost 85 321 Vysoãina dûti s tûlesn˘m, du‰evním

Brod nebo smyslov˘m postiÏením
Oblastní charita KromûfiíÏ KromûfiíÏ Pomoc dûtem a jejich matkám 100 000 Zlínsk˘ dûti s v˘vojov˘mi 

ve sloÏité Ïivotní situaci a v˘chovn˘mi problémy
Oblastní charita Kutná Hora Kutná Hora Komunitní edukaãní centrum Maják 125 000 Stfiedoãesk˘ dûti nacházející se v jin˘ch

nepfiízniv˘ch Ïivotních
podmínkách

Oblastní charita Pardubice Pardubice Pavlík* 105 000 Pardubick˘ dûti s v˘vojov˘mi 
a v˘chovn˘mi problémy

Oblastní charita Ústí nad Komunitní centrum 118 300 Ústeck˘ dûti s v˘vojov˘mi 
Ústí nad Labem Labem pro dûti Svûtlu‰ka a v˘chovn˘mi problémy
Oblastní Charita Vsetín Vsetín Osobní asistenãní sluÏba - rok 2002 90 000 Zlínsk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním 

nebo smyslov˘m postiÏením
Oblastní unie Olomouc Zapojení nesly‰ících dûtí 141 800 Olomouck˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním 
nesly‰ících Olomouc do rÛzn˘ch aktivit regionu nebo smyslov˘m postiÏením
Organizace pro pomoc Praha 1 Setkávání 126 500 Pardubick˘ dûti nacházející se 
uprchlíkÛm v jin˘ch nepfiízniv˘ch

Ïivotních podmínkách
P – centrum Olomouc Pfiedcházení drogové 133 500 Olomouck˘ dûti s v˘vojov˘mi 

a kriminální ãinnosti dûtí a v˘chovn˘mi problémy
Poãítáte s námi? Blansko Projekt Tom* 40 000 Jihomoravsk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním 
obãanské sdruÏení nebo smyslov˘m postiÏením
Pontis ·umperk o.p.s. ·umperk Práce s dûtmi na Domu pro 131 100 Olomouck˘ dûti nacházející se v jin˘ch 

matky s dûtmi v tísni nepfiízniv˘ch Ïivotních
Povídej Kutná Hora Telefonní krizová intervence 90 000 Stfiedoãesk˘ dûti nacházející se v jin˘ch

nepfiízniv˘ch Ïivotních
podmínkách

Prevcentrum Ulita Blansko Pro holky 135 000 Jihomoravsk˘ dûti nacházející se v jin˘ch 
Blansko, o.p.s. nepfiízniv˘ch Ïivotních

podmínkách
Proxima Sociale Praha 12 Na okraji zájmu II 125 000 Hl. m. Praha dûti nacházející se 

v jin˘ch nepfiízniv˘ch
Ïivotních podmínkách

Rami, o.s. Ústí nad Pomozte dûtem z Matiãní 124 500 Ústeck˘ dûti s v˘vojov˘mi 
Labem a v˘chovn˘mi problémy

Rodina sv. Zdislavy, Hutisko Rodinn˘ domek v Trojanovicích 350 000 Zlínsk˘ dûti Ïijící mimo vlastní rodinu
obãanské sdruÏení – Solanec
Salesiánské stfiedisko PlzeÀ Vybudování hfii‰tû s umûl˘m povrchem 200 000 PlzeÀsk˘ dûti s v˘vojov˘mi 
mládeÏe – DDM a v˘chovn˘mi problémy
SdruÏení na pomoc Praha 9 Aktivní trávení volného ãasu 174 860 Hl. m. Praha dûti s v˘vojov˘mi 
dûtem s handicapy âern˘ Most znev˘hodnûn˘ch dûtí a v˘chovn˘mi problémy
SdruÏení PIAFA ve Vy‰kovû Vy‰kov Sociální auto 350 000 Jihomoravsk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením
SdruÏení rodiãÛ a pfiátel Praha 6 Respitní péãe – doprava a hlídání dûtí 140 000 Hl. m. Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním
stfiediska DAR nebo smyslov˘m postiÏením
SdruÏení rodiãÛ a pfiátel Praha 6 Asistence pro dûti s postiÏením* 80 000 Hl. m. Praha dûti s tûlesn˘m, du‰evním
stfiediska DAR nebo smyslov˘m postiÏením
Slezská diakonie âesk˘ Tû‰ín Roz‰ífiení poradensk˘ch sluÏeb 80 000 Moravsko- dûti s tûlesn˘m, du‰evním

Stfiediska rané péãe slezsk˘ nebo smyslov˘m postiÏením
Slunovrat, obãanské sdruÏení Velk˘ T˘nec Vybavení oddûlení denního pobytu 20 000 Olomouck˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním

pro dûti a mládeÏ s více postiÏeními nebo smyslov˘m postiÏením
Slunovrat universálním zvedacím
zafiízením

Soukromá speciální Stochov Doprava dûtí do speciální ‰koly 210 000 Stfiedoãesk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
‰kola Slunce, o.p.s. nebo smyslov˘m postiÏením
Soukrom˘ dûtsk˘ domov Pardubice Teplo domova jsme uÏ poznaly, 206 679 Pardubick˘ dûti Ïijící mimo vlastní rodinu
Markéta, o. p. s. teì se chceme zahfiát
SOZE (SdruÏení obãanÛ Brno Pomozte uprchlick˘m dûtem III 100 000 Jihomoravsk˘ dûti nacházející se v jin˘ch
zab˘vajících se emigranty) nepfiízniv˘ch Ïivotních

podmínkách
Speciální ‰kola Svítání, o.p.s. Pardubice Handicap na druhou 350 000 Pardubick˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením



Pfiíjemce pfiíspûvku Sídlo Projekt Pfiidûleno Kraj Cílová

pfiíjemce v Kã realizace skupina dûtí

Mimofiádné v˘bûrové fiízení „Povodnû 2002“ z v˘tûÏku 5. roãníku sbírky

Na mimofiádnou situaci v âR zpÛsobenou rozsáhl˘mi povodnûmi se rozhodli organizátofii sbírky zareagovat uspofiádáním mimofiád-
ného v˘bûrového fiízení a poskytnout nadaãní pfiíspûvky vybran˘m neziskov˘m organizacím, které pomáhají ohroÏen˘m a znev˘hod-
nûn˘m dûtem z nejvíce postiÏen˘ch regionÛ. 2 925 000 korun na pomoc pfii odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod poskytl 5. roãník sbírky 
v prosinci 2002 deseti organizacím pfiímo pracujícím s dûtmi a mládeÏí a deseti sociálnû potfiebn˘m rodinám s více dûtmi.
Finanãní pomoc rozdûlená v rámci mimofiádného v˘bûrového fiízení „Pomozte dûtem!“ – Povodnû 2002 pochází ze dvou dosud nej-
vût‰ích darÛ, které sbírka získala za pût let své existence – dva milióny korun vûnovala spoleãnost Eurotel, 1 070 510 korun (35 000 €)
darovala nûmecká nadace Robert Bosch Stiftung.

Seznam Ïádostí podpofien˘ch z v˘tûÏku 5. roãníku sbírky „Pomozte dûtem!“ v rámci mimofiádného v˘bûrového fiízení „Po-
vodnû 2002“

Pfiíjemce Sídlo Pfiidûleno Kraj Úãel 

pfiíspûvku pfiíjemce v Kã realizace pfiíspûvku

1. stfiedisko Zálesák âeské Budûjovice 132 000 Jihoãesk˘ Stany, plachty, tee-pee
5. pion˘rská skupina Dûãín Dûãín 9 30 000 Ústeck˘ Vybavení vodáckého oddílu
Centrum integrace dûtí a mládeÏe Praha 8 230 000 Hl. m. Praha Vybavení klubu pro ‰kolní dûti
Farní charita Roudnice n. Labem Roudnice nad Labem 200 000 Ústeck˘ Vybavení dílen a klubovny, plynov˘ kotel
Junák – svaz skautÛ a skautek âR, PlzeÀ 335 000 PlzeÀsk˘ Tábornické vybavení, vybavení –
pfiístav „Omaha“ vodáckého oddílu, plynová kamna
Junák – svaz skautÛ a skautek âR, Tábor 100 000 Jihoãesk˘ Nákup lodí, rekonstrukce klubovny
stfiedisko „Kalich“ Tábor
Junák – svaz skautÛ a skautek âR, Písek 100 000 PlzeÀsk˘ Vybavení klubovny
stfiedisko „Stínadla“ Písek
Junák – svaz skautÛ a skautek âR, Veselí nad LuÏnicí 300 000 Jihoãesk˘ Vybavení klubovny, táborové
stfiedisko Racek vybavení a rekonstrukce 
Junák – svaz skautÛ a skautek âR, Praha 8 - Karlín 120 000 Hl. m. Praha Sportovní a táborové vybavení,
stfiedisko Sfinx vybavení klubovny
Rami, o.s. Ústí nad Labem 148 000 Ústeck˘ Nábytek, kotel, ãerpadlo, rekonstrukce 
Salesiánské stfiedisko mládeÏe – dÛm dûtí âeské Budûjovice 5 230 000 Jihoãesk˘ Zakoupení poãítaãÛ, vybavení
a mládeÏe âeské Budûjovice pro hudební krouÏek, vybavení objektu
âlovûk v tísni – spoleãnost Praha 4 1 000 000 Stfiedoãesk˘ Rekonstrukce, vybavení a nová v˘stavba 
pfii âeské televizi, o.p.s. rodinn˘ch domÛ pro deset sociálnû 

potfiebn˘ch rodin s více dûtmi
Celkem 2 925 000

Speciální Z· – Schola ·umperk Lep‰í ‰kola pro kaÏdého 160 000 Olomouck˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním 
– Viva o.p.s. nebo smyslov˘m postiÏením
Spoleãenství (Jan 10) Dolní Îandov ¤e‰ení základních nedostatkÛ 175 000 Karlovarsk˘ dûti nacházející se v jin˘ch

v romské komunitû nepfiízniv˘ch Ïivotních
podmínkách

Spolek Josefa ·ímy Brno Objevování svûta tvarÛ a barev 30 000 Jihomoravsk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním
nebo smyslov˘m postiÏením

Spondea pfii ââK Brno, o.p.s. Brno 2 Centrum pro t˘rané, zneuÏívané 100 000 Jihomoravsk˘ dûti t˘rané, zneuÏívané 
a ohroÏené dûti a zanedbávané

Stfiedisko náhradní Praha 1 Pomoc, poradenství a podpora 260 000 Hl. m. Praha dûti Ïijící mimo vlastní rodinu
rodinné péãe dûtem z dûtsk˘ch domovÛ
ST¤EP/Stfiedisko pomoci Praha 1 Dejme ‰anci ‰anci 246 300 Hl. m. Praha dûti t˘rané, zneuÏívané
dûtem a rodinám a zanedbávané
Svépomocné sdruÏení rodiãÛ Hradec I pro nás svítí slunce 84 800 Králové- dûti s tûlesn˘m, du‰evním
a pfiátel zdravotnû Králové hradeck˘ nebo smyslov˘m postiÏením
postiÏen˘ch dûtí, Daneta
Unie nesly‰ících Brno Brno Kurz znakové fieãi na CD-romu 100 000 Jihomoravsk˘ dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nebo smyslov˘m postiÏením
Vzájemné souÏití Ostrava PODKOVA – Podpora Komunitních 200 000 Moravsko- dûti nacházející se v jin˘ch

Volnoãasovû-vzdûlávacích Aktivit dûtí slezsk˘ nepfiízniv˘ch Ïivotních
a mládeÏe v ohroÏen˘ch lokalitách podmínkách
mûsta Ostravy

YMCA âeské Budûjovice, âeské Máj – otevfiené dvefie 114 500 Jihoãesk˘ dûti s v˘vojov˘mi 
obãanské sdruÏení Budûjovice a v˘chovn˘mi problémy
Z· Mozaika, o.p.s. Rychnov Ahoj ‰kolo! 140 000 Králové dûti s tûlesn˘m, du‰evním

nad KnûÏnou -hradeck˘ nebo smyslov˘m postiÏením
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Program Gabriel – charakteristika pro-
gramu JiÏ od roku 2000 podporuje pro-
gram Gabriel ve spolupráci s mezinárodní
sítí nadací pro mládeÏ (International
Youth Foundation – IYF) a za finanãní
podpory Robert Bosch Stiftung (Stutt-
gart, SRN) aktivity mlad˘ch lidí, spolu-

práci a pfienos zku‰eností mezi orga-
nizacemi a iniciativami pro mladé lidi 
z âeské republiky, Nûmecka, Polska a
Slovenska. Hlavním posláním programu
je podporovat v‰estrann˘ rozvoj osob-
nosti dítûte a mladého ãlovûka a pfiispût
tak k formování generace zodpovûdn˘ch
a tvofiiv˘ch mlad˘ch lidí. 

Cíle programu:
■ roz‰ífiit nabídku zajímav˘ch, moderních

a tvÛrãích projektÛ pro trávení volné-
ho ãasu dûtí a mládeÏe

■ podpofiit rozvoj dobrovolné ãinnosti
mládeÏe

■ pomoci mlad˘m lidem realizovat vlast-
ní aktivity a projekty

■ podpofiit profesionalizaci práce s dûtmi
a mlad˘mi lidmi a vzájemnou spoluprá-
ci organizací a jednotlivcÛ pÛsobících 
v této oblasti

■ zv˘‰it kvalitu, stabilitu a dlouhodobost
projektÛ volného ãasu pro dûti a mla-
dé lidi

Oblasti podpory
1. Grantov˘ program podpory aktivit
volného ãasu pro neorganizované dûti
a mládeÏ 12. ãervna 2002 bylo vyhlá‰e-
no 3. (uzavfiené) grantové kolo programu.
K pfiedloÏení projektÛ byly vyzvány pouze
vybrané organizace – zfiizovatelé nízko-

prahov˘ch zafiízení pro dûti a mládeÏ
(NZDM) – podpofiené v 1. a/nebo 2. ve-
fiejném grantovém kole programu.
Prioritou tohoto grantového kola byla dlou-
hodobá udrÏitelnost vybran˘ch NZDM 
a podpora participace dûtí a mlad˘ch lidí.
Pfiijaté projekty projednala hodnotící ko-
mise sloÏená ze zástupcÛ odborné vefiej-
nosti, Rady programu Gabriel a pracovníkÛ
NROS. Podpofieno bylo 14 projektÛ cel-
kovou ãástkou 1 984 625 Kã.
2. Mladí dobrovolníci Pokraãuje realiza-
ce projektÛ o. s. Agnes a o. s. Hestia ini-
ciovan˘ch programem Gabriel v roce
2000, jejichÏ cílem je zapojení mlad˘ch
lidí do dobrovolnick˘ch aktivit, podpora
vlastních aktivit v této oblasti a zv˘‰ení
jejich povûdomí o neziskovém sektoru
obecnû. DÛleÏitou cílovou skupinou pro-
jektu jsou vedle stfiedo‰kolákÛ i pedago-
gové.
V roce 2002 (tfietí rok realizace) byly pod-
pofieny dílãí projekty obou organizací cel-
kovou ãástkou 344 975 Kã. V souãasné
dobû je do projektu aktivnû zapojeno 225
mlad˘ch lidí a 48 stfiedních ‰kol.
3. Vzdûlávání Program Gabriel spolupo-
fiádal v kvûtnu 2002 jiÏ druh˘ semináfi
pro pracovníky s dûtmi a mládeÏí na té-
ma „Reklamní strategie a práce s mla-
d˘mi lidmi“(souãást projektu „MládeÏ –
lep‰í dobrovolníci“, realizovaného Pol-
skou nadací pro dûti a mládeÏ a Nûmec-
kou nadací pro dûti a mládeÏ).
V roce 2002 byl podpofien projekt „Vzdû-
lávací program Gabriel II“, pfiedloÏen˘ 
v uzavfieném grantovém fiízení âeskou
asociací streetwork (âAS) a urãen˘ ze-
jména pracovníkÛm nízkoprahov˘ch klu-
bÛ. Navazuje na úspû‰nou koncepci první-
ho roãníku a je tvofien nûkolika vzdûláva-
cími okruhy (kombinace pfiedná‰ek, te-
matick˘ch workshopÛ, v˘cviku, praktické
aplikace získan˘ch poznatkÛ a vzájemné
supervize úãastníkÛ), souãástí bude se-
mináfi „Práce s neorganizovan˘mi dûtmi

a mládeÏí v Nûmecku“ s jednodenním
workshopem v Nûmecku. V˘stupem pro-
jektu bude vydání odborn˘ch skript a uspo-
fiádání celostátní konference „Práce s ne-
organizovan˘mi dûtmi a mládeÏí v âeské
republice“ ve dnech 21. – 22. kvûtna 2003.

Poradní orgán Do ãervence 2002 pra-
covala Rada programu Gabriel, jejímÏ po-
sláním byl rozvoj programu; Rada mûla
téÏ funkci poradního orgánu Správní ra-
dy NROS.

âlenové Rady programu Gabriel 
v roce 2002:
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) 
– do ãervna 2002
Jifiina Svobodová
(Komunitní centrum Cheiron T, o. p. s.) 
Bc. Alexandra BlaÏková
(o.s. Spoleãenství „Zaãít spolu“) 
Ing. Jana Vohralíková – do ãervna 2002
(YMCA)
JUDr. Darja Macáková 
(âeská televize)

Informaãní kampaÀ „Koncert 
pro Gabriel“ – 18. 10. 2002
Program Gabriel inicioval ve spolupráci
s nízkoprahov˘mi zafiízeními pro dûti 
a mládeÏ koncert, jehoÏ cílem bylo pfied-
stavit vefiejnosti tento typ klubÛ. Koncert
probûhl 18. fiíjna 2002 celkem v osma-
dvaceti mûstech âR.

---------------------------------------------------------------
Dûkujeme v‰em spolupracovníkÛm pro-
gramu Gabriel, ãlenÛm hodnotících komi-
sí a dal‰ím pfiíznivcÛm za pomoc a pod-
poru pfii realizaci programu. 

Program Gabriel
Grantová podpora: 2 818 900 Kã
Zdroj: Robert Bosch Stiftung
Cílová skupina: dûti a mládeÏ 6 – 20 let
Poãet podpofien˘ch projektÛ: 17

Programy pro mládeÏ



Seznam projektÛ podpofien˘ch z Programu Gabriel v roce 2002
Aktivity volného ãasu pro neorganizované dûti a mládeÏ (uzavfiené grantové fiízení)

Název organizace Obec Název projektu Pfiidûleno v Kã

Proxima Sociale Praha Krok k JiÏnímu pólu 287 500
Filadelfia – práce s dûtmi a mládeÏí Fr˘dek - Místek Kontaktní místo B.U.S. 150 000
Farní charita Rumburk Rumburk Îijeme spolu 100 000
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava Jihlava Vrakbar – propagace 112 300

a rozvoj nízkoprahového klubu
Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s. Blansko Street for street 3 138 500
OS Plán B Brno Mosty mezi panely 120 225
Spoleãenství „Zaãít spolu“ PlzeÀ Centrum pro rodinu 147 000
Obãanské sdruÏení Dokofián Náchod Alternativní klub pro dûti a mládeÏ 215 200
Cheiron T Tábor Komunitní centrum pro dûti a mládeÏ Cheiron T, o.p.s. 165 000
INKANO – Písek Písek Dûlej nûco pro druhé! 106 000
Klub Hurá kamarád Pardubice Zv˘‰ení podílu kontaktní práce v nízkoprahov˘ch 98 000

aktivitách Klubu Hurá kamarád
Salesiánské stfiedisko mládeÏe Praha Oratofi – nízkoprahové centrum pro dûti a mládeÏ 70 000
Praha Kobylisy – DDM
Centrum pro pomoc dûtem a mládeÏi, âesk˘ Krumlov Bouda – víceúãelové volnoãasové zafiízení 140 000
âesk˘ Krumlov klubového typu pro dûti a mládeÏ
Diakonie âCE – Stfiedisko Pfiemysla Pittra Rokycany AKCENT - bourání bariér 134 900

Mladí dobrovolníci

Název organizace Obec Název projektu Pfiidûleno v Kã

AGNES Praha Gabriel ve ‰kole 149 800
Hestia, Národní dobrovolnické centrum Praha Rozvoj obãansk˘ch ctností 195 175

Vzdûlávání

Název organizace Obec Název projektu Pfiidûleno v Kã

âeská asociace streetwork (âAS) Praha Vzdûlávací program Gabriel II. 489 300
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Program Make a Connection – Pfiipoj
se Program Make a Connection byl za-
hájen v dubnu roku 2000 jako spoleãná
iniciativa Mezinárodní nadace pro dûti 
a mládeÏ (International Youth Foundation
– IYF) a spoleãnosti Nokia. K dubnu roku
2003 probíhal tento program jiÏ ve 12 ze-
mích svûta: v Brazílii, âeské republice,

âínû, Kanadû, Korejské republice, Nû-
mecku, Maìarsku, Mexiku, Polsku, na Fi-
lipínách, v JAR a ve Velké Británii. Jeho
hlavním cílem je podpora pozitivního roz-
voje mlad˘ch lidí prostfiednictvím snahy
o zlep‰ení jejich vztahÛ ke komunitû, ro-
dinû a vrtevníkÛm. Program roz‰ifiuje je-
jich moÏnosti vzdûlávání a získávání
nov˘ch Ïivotních zku‰eností, znalostí 
a dovedností.
PfiestoÏe programy v jednotliv˘ch stá-
tech probíhají pod spoleãn˘m názvem
Make a Connection, jsou vÏdy pfiizpÛso-
beny fie‰ení specifick˘ch potfieb mlad˘ch
lidí v pfiíslu‰né zemi. Navrhnout vhodnou
podobu programu je úkolem pfiíslu‰né
partnerské organizace IYF v dané zemi
– tou je v âeské republice právû Nadace
rozvoje obãanské spoleãnosti. 

Charakteristika programu V âeské re-
publice probíhá program pod názvem
Make a Connection – Pfiipoj se a je ur-
ãen mlad˘m lidem ve vûku 16 aÏ 24 let.

Nabízí jim pfiíleÏitost uplatnit se ve spo-
leãnosti, navázat bliÏ‰í vztah s okolní ko-
munitou prostfiednictvím vlastních dobro-
volnick˘ch projektÛ, které si sami navrh-
nou a uskuteãní. Zamûfiení projektÛ ne-
ní nijak omezeno, podstatn˘ je pfiínos
pro danou lokalitu nebo skupinu obyva-
tel – zlep‰ení urãité oblasti Ïivota spo-
leãnosti, vyfie‰ení aktuálního místního
problému ãi nedostatku.
Îádost o grant z tohoto programu si mo-
hou podávat neformální skupiny (mini-
málnû) 8 mlad˘ch lidí a získat na nûj aÏ
50 000 Kã. 
Do prvního roãníku tfiíletého programu
(vyhlá‰en 29. dubna 2002) se pfiihlásilo
celkem 126 skupin mlad˘ch lidí. Hodno-
tící komise z nich vybraly celkem 53 pro-
jektÛ, kter˘m byly udûleny granty v celkové
hodnotû 1 648 925 korun.
Kromû vlastního grantu na realizaci pro-
jektu absolvují zástupci podpofien˘ch pro-
jektÛ interaktivní ‰kolení, kde se uãí, jak
svÛj projekt dobfie fiídit a prezentovat na
vefiejnosti, jak komunikovat s médii, jak
hledat dal‰í moÏné zdroje financování,
získají také základní informace o nezisko-
vém sektoru i o fungování státní správy.

Cíle programu 
■ Nabídnout ‰anci aktivní spoluúãasti mla-

d˘ch lidí na Ïivotû místních komunit,
umoÏnit pfiispût sv˘m nápadem a svou
prací v prostfiedí, které je jim blízké 
a zpÛsobem, kter˘ je baví.

■ Zlep‰it povûdomí mlad˘ch lidí o dobro-
volnictví a neziskov˘ch organizacích 
a prostfiednictvím dobrovolné práce na
vlastních projektech rozvíjet jejich ob-
ãanské hodnoty a pocit zodpovûdnosti.

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

■ Rozvinout schopnosti a dovednosti (tzv.
life skills) mlad˘ch lidí, a pfiispût tak 
k jejich lep‰ímu a snadnûj‰ímu uplat-
nûní na trhu práce.

Partnefii programu Program probíhá v 5
krajích âeské republiky – Ústeckém, Par-
dubickém, Jihomoravském, Moravsko-
slezském a v hlavním mûstû Praze a v síti
dûtsk˘ch domovÛ v âR. Na implementa-
ci programu poskytla NROS grant ‰esti
dal‰ím neziskov˘m organizacím, které po-
máhají mlad˘m lidem v prÛbûhu realiza-
ce projektÛ a jsou hlavními organizátory
pro nû urãen˘ch ‰kolení. Tûmito tzv. lo-
kálními partery programu jsou: 
■ o.s. Klub Hurá Kamarád v Pardubicích
■ o.s. VITA v Ostravû
■ o.s. Ratolest Brno
■ o.s. Dobrovolnické centrum v Ústí nad

Labem
■ o.s. Hestia - Národní dobrovolnické

centrum v Praze
■ Nadace Terezy Maxové 

---------------------------------------------------------------
Podûkování patfií v‰em lokálním partne-
rÛm, spoleãnosti Nokia âR, ãlenÛm hod-
notících komisí a dal‰ím pfiíznivcÛm za
pomoc a podporu pfii realizaci programu. 

Program Make a Connection 
– Pfiipoj se
Grantová podpora: 3 448 925 Kã
Zdroj: Nokia 
Cílová skupina: mladí lidé 16 – 24 let
Poãet podpofien˘ch projektÛ: 53

„Neziskov˘ sektor se v âeské republice zaãal utváfiet pfied více neÏ deseti lety. Za tu dobu byl od-
veden obrovsk˘ kus práce. 
Je zcela bûÏné, Ïe pfii vytváfiení nûãeho nového se stanou také chyby. V situaci, kdy byla âeská re-
publika v centru zájmu zahraniãních dárcÛ, si mnoho neziskov˘ch organizací neuvûdomovalo, Ïe
taková doba jednou skonãí. Po deseti letech dochází ke sniÏování zahraniãní zdrojÛ, které kladly
dÛraz na institucionální rozvoj organizací. Klíãovou roli v této oblasti po celou dobu hrála a dopo-
sud hraje Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti. Je prakticky jedin˘m subjektem, kter˘ v dané su-
mû finanãních prostfiedkÛ podporoval a podporuje projekty zamûfiené na fie‰ení základních problémÛ
fungování neziskov˘ch organizací. Tûmi nejzávaÏnûj‰ími jsou závislost neziskov˘ch organizací 
na jednom nebo dvou finanãních zdrojích, nedostatek kvalifikovan˘ch fundraiserÛ a PR pracovní-
kÛ, kvalita manaÏersk˘ch dovedností vedoucích pracovníkÛ NO, nepfiipravenost NO na vstup do
Evropské unie a nedostatek zku‰eností t˘kajících se spolupráce neziskov˘ch organizací navzájem 
a také s ostatními sektory.“
Marek ·ediv˘
Informaãní centrum neziskov˘ch organizací, o.p.s.



Seznam projektÛ podpofien˘ch z programu Make a Connection – Pfiipoj se v roce 2002

Název projektu Pfiidûlená ãástka Místo realizace Kraj 

Podpora volného ãasu, sportu a vzdûlávání 50 000 Ústí nad Labem Ústeck˘
Nebudou z nás Robinsoni, plaváním se zachráníme 50 000 Ústí nad Labem Ústeck˘
3D 45 000 Ústí nad Labem Ústeck˘
Dûtská nauãná stezka BUK 50 000 Krásná Lípa Ústeck˘
Kouzelná zahrada 20 000 Ústí nad Labem Ústeck˘
Dûti v‰em 30 000 Ko‰tice nad Ohfií Ústeck˘
Krajsk˘ parlament dûtí a mládeÏe 20 000 Ústeck˘ kraj Ústeck˘
Altán old street 25 000 Ústí nad Labem Ústeck˘
Redakce ãasopisu „DeDo“ 25 000 Ústí nad Labem Ústeck˘
Nikdo není ostrov 40 700 Îatec Ústeck˘
Vánoãní zvyky na Vizovicku 29 000 Vizovice Zlínsk˘
Îijeme ve Smolinû 39 000 Smolina Zlínsk˘
Smailing’s 20 000 Pot‰tejn Královéhradeck˘
Zfiízení a provoz keramické dílny 21 500 Dolní Lánov Královéhradeck˘
Country Poupata 34 980 Liptál Zlínsk˘
Pontes 50 000 Pardubice Pardubick˘
Rekonstrukce terasy hvûzdárny barona A. Krause 49 850 Pardubice Pardubick˘ 
První pomoc pro v‰echny 48 000 Pardubice Pardubick˘ 
Rok v parku 28 000 Chrudim Pardubick˘ 
Prevence asociálních jevÛ a nízké vzdûlanosti 39 600 Pardubice Pardubick˘ 
Byli jsme tu, jsme a budem – aneb streetlife 37 000 Chrudim Pardubick˘ 
Slovem a hudbou za rozvoj mezigeneraãních vztahÛ ve mûstû 20 800 Letohrad Pardubick˘ 
Studentské zahrady 36 000 Litomy‰l Pardubick˘ 
Romská hudební skupina 12 500 Chrudim Pardubick˘ 
DÛm na pÛl cesty 30 000 Vala‰ské Mezifiíãí Moravskoslezsk˘ 
Skauti pro dûti 50 000 Suchdol nad Odrou Moravskoslezsk˘ 
Graffiti ve mûstû 50 000 Ostrava Moravskoslezsk˘ 
Kontakty 50 000 âesk˘ Tû‰ín Moravskoslezsk˘ 
Obroda ochotnické spoleãnosti 14 000 Jeseník nad Odrou Moravskoslezsk˘ 
Generace navzájem 35 000 Bohumín Moravskoslezsk˘ 
Studentsk˘ internetov˘ portál mûsta Havífiov 17 900 Havífiov Moravskoslezsk˘ 
Pfiedstavení studentského divadla Tajfun 24 000 Ostrava Moravskoslezsk˘ 
Koãovn˘ filmov˘ klub 19 603 Brno Jihomoravsk˘ 
Za kouzlem slovanské vzájemnosti 21 950 Brno Jihomoravsk˘ 
Setkání jako cesta sebepoznání 20 720 Brno Jihomoravsk˘ 
Hlinûn˘ vesmír 23 000 Brno Jihomoravsk˘ 
Tfietí svût 20 870 Hodonín Jihomoravsk˘ 
Festival ·ukar Happening 40 000 Brno Jihomoravsk˘ 
Podaná ruka handicapovan˘m dûtem 20 000 Brno Jihomoravsk˘ 
Hfii‰tû v Krásensku 30 000 Krásensko Jihomoravsk˘ 
Pokus o záchranu Ïidovského hfibitova 29 000 Koryãany Jihomoravsk˘ 
Bobfií stezkou 20 500 Brno Jihomoravsk˘ 
Obnovení hfii‰tû 20 000 Pru‰ánky Jihomoravsk˘ 
Zpestfiení kulturního Ïivota sídli‰tû 30 000 Brno Jihomoravsk˘ 
Klub Podivn˘ Hamlet 30 000 Brno Jihomoravsk˘ 
Stará kanalizaãní ãistírna (ekotechnické muzeum) 38 000 Praha Hl. m. Praha 
Po skanzenech na koleãkách 33 472 Praha Hl. m. Praha
·kola ve víru debaty 30 000 Praha Hl. m. Praha
PraÏsk˘ model Spojen˘ch národÛ 30 000 Praha Hl. m. Praha
S námi je to v pohodû 30 000 Praha Hl. m. Praha
Kamoro 10 000 Praha Hl. m. Praha
Filmov˘ klub Betanie 28 980 Praha Hl. m. Praha
Obohacení studentské komunity âVUT 30 000 Praha Hl. m. Praha
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Seznam projektÛ podpofien˘ch v roce 2002

Název organizace Obec Název projektu Pfiidûleno v Kã

Klub studentÛ, rodiãÛ a pfiátel Prostûjov KLUB OÁZA – Ekologie ãlovûka 178 500
Cyrilometodûjského gymnázia
Obecnû prospû‰ná spoleãnost rodiãÛ ·ternberk Evropská mládeÏ 3. tisíciletí 138 500
a pfiíznivcÛ Gymnázia ·ternberk
Klub~KA ·umperk Klub~KA v síti klub-net 114 500
Obãanské sdruÏení S.KLUB Uherské Hradi‰tû Uherské Hradi‰tû âinnost S.KLUBu ve ‰kolním roce 2002 – 2003 177 497
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Program klub-net – charakteristika pro-
gramu Díky finanãní podpofie Nadace Ro-
berta Bosche a ve spolupráci s Nûmec-
kou nadací pro dûti a mládeÏ a Polskou
nadací pro dûti a mládeÏ v roce 2002 vznik-
nul pilotní program s názvem klub-net. Je

urãen v‰em mlad˘m lidem, kter˘m jejich
okolí (‰kola, bydli‰tû, ale i sousední zemû)
není lhostejné, ale sami usilují o jeho zlep-
‰ování.
Program podporuje pfiedev‰ím vznik a pro-
voz klubÛ pfii ‰kolách jako (odstranit „teã-
ku“ mezi tûmi dvûma slovy) místo pro
smysluplné trávení volného ãasu pfiede-
v‰ím stfiedo‰kolsk˘ch studentÛ, ktefií jsou
povzbuzování ve vlastních iniciativách a ak-
tivnû participují na vytváfiení programu klu-
bu. Program klub-net dále zahrnuje spolu-
práci s úãastníky programu z Nûmecka 
(5 zapojen˘ch klubÛ) a Polska (5 zapoje-
n˘ch klubÛ), pfii které mladí lidé získávají
motivaci pro zdokonalování jazykov˘ch
schopností. Program klub-net je plánován
na tfii roky, v prvním roce se do nûho v
âeské republice zapojily 4 kluby pfii ‰kole.

Cíle programu:
■ podpora evropské my‰lenky mezi mla-

d˘mi lidmi 
■ doplnûní ‰kolního vzdûlávání v podo-

bû dobrovolné práce s mládeÏí 
■ propojení ‰koly a komunity
■ podpora demokratického zpÛsobu cho-

vání 
■ lep‰í kultura ‰kolního vzdûlávání a uãení 

■ vytvofiení mezinárodní sítû 30 aÏ 45
klubÛ pfii ‰kole

Oblasti podpory
1. Grantov˘ program podpory vzniku 
a provozu klubÛ pfii ‰kolách V prvním
uzavfieném v˘bûrovém fiízení byly celko-
vou ãástkou 608 997 korun podpofieny
ãtyfii projekty. Vybrané kluby naplÀují vol-
n˘ ãas stfiedo‰kolské mládeÏe aktivním
zapojováním do ãinnosti a fungování pfií-
slu‰ného klubu a poskytují know-how 
k tvorbû a realizaci vlastních projektÛ stu-
dentÛ. Nabízí studentÛm filmové kluby,
fotografickou, v˘tvarnou, hudební, dra-
matickou ãinnost a sportovní aktivity, or-
ganizují víkendové a prázdninové akce.
Pfiím˘ dosah klubÛ se t˘ká více neÏ 2 600
studentÛ.
2. Národní setkání V rámci programu klub-
net probíhají národní setkání pro dospûlé i
pro studenty. Jejich cílem je podpofiit vznik
sítû klubÛ systémem vzdûlávání pro ve-
doucí, pedagogy a uãitele a zároveÀ pfii-
spût ke zv˘‰ení kvality a stability projektÛ
klubÛ pfii ‰kole a k pfienosu know-how me-
zi podobnû zamûfien˘mi organizacemi. Do-
savadní setkání se vûnovala fundraisingu
a PR (fiíjen 2002), dále stereotypÛm cho-
vání, interkulturní komunikaci a projekto-
vému managementu (únor 2003).
3. Mezinárodní setkání První meziná-
rodní setkání v‰ech zapojen˘ch klubÛ za
úãasti více neÏ padesáti studentÛ a pra-
covníkÛ klubÛ probûhlo v dubnu 2003 ve
Fry‰táku u Zlína. Vedle navázání uÏ‰ích
kontaktÛ byla jedním z jeho hlavních cílÛ
identifikace moÏn˘ch projektov˘ch zámû-
rÛ pro spoleãné mezi- národní projekty.
4. Projekty mlad˘ch lidí Realizace prv-
ních ãtyfi projektÛ by mûla zaãít nejpo-
zdûji do 30. ãervna roku 2003.

Tematické oblasti mezinárodních 
projektÛ:
■ spoleãné dûjiny tfií zúãastnûn˘ch zemí

a jejich spoleãná budoucnost v EU
■ moÏnosti spolurozhodování a prosazo-

vání zájmÛ mlad˘ch lidí (napfi. ‰kolní ra-
da ãi „parlament mládeÏe“)

■ dobrovolnické aktivity v okolí
■ mezinárodní partnerství ‰kol a mûst
■ rozvoj praktick˘ch schopností (napfi. t˘-

mová práce, rétorika)
■ ‰kola nejen jako místo k uãení, ale také

jako prostor, kde se studenti cítí dobfie
■ srovnání studentského Ïivota, v˘uky a

‰kolství ve tfiech zúãastnûn˘ch zemích
Pracovní skupina: NROS, Nûmecká na-
dace pro dûti a mládeÏ (DKJS), Polská
nadace pro dûti a mládeÏ (PFDiM) a Na-
dace Roberta Bosche 
Pro rozvoj programu a jeho úspû‰nou re-
alizaci na mezinárodní úrovni byla zfiíze-
na pracovní skupina participujících na-
dací. Díky jejich úzké spolupráci se NROS
stala hostitelem stipendijního programu
Nadace Roberta Bosche pro mladé ab-
solventy vysok˘ch ‰kol, ktefií mohou bû-
hem desetimûsíãního stipendia nejménû
ve dvou zapojen˘ch nadacích získávat
praktické zku‰enosti, napfi. s projekto-
v˘m managementem. V létû 2002 byly
uvedeny do provozu spoleãné webové
stránky mezinárodního programu klub-
net: www.klub-net.org.

---------------------------------------------------------------
Program klub-net dûkuje v‰em sv˘m spo-
lupracovníkÛm, ãlenÛm hodnotící komise
a dal‰ím pfiíznivcÛm za pomoc a podporu
pfii realizaci programu.

Program klub-net 
Grantová podpora: 608 997 Kã
Zdroj: Robert Bosch Stiftung
Cílová skupina: mladí lidé 14 – 19
Poãet podpofien˘ch projektÛ: 4



„NROS není a nikdy nebyla jen „mû‰cem penûz“, vÏdy iniciovala a podporovala nové programy.
Za v‰echny jmenujme vzdûlávání pro manaÏery neziskov˘ch organizací a v˘zkum dárcovství 
a dobrovolnictví v âR, do kter˘ch jsme se rádi zapojili i my. V posledních letech se Nadace ROS
stala známou i mezi ‰ir‰í vefiejností sbírkovou akcí „Pomozte dûtem!“, která rok od roku nab˘vá
na intenzitû a váÏnosti. Pfiivítali jsme i dal‰í nové programy, nabízející dûtem a mládeÏi ãinnost 
v neziskovém sektoru i rehabilitaci dobrovolnictví a dárcovství – Gabriel a Make a Connection.
Snad nejvût‰í zásluhou NROS je její funkce mostu ke zdrojÛm a informacím o Evropské unii.
Granty z programÛ Phare v posledních letech nám i fiadû ãesk˘ch neziskovek pfiiná‰í nejen kon-
krétní finanãní podporu projektÛm, ale zároveÀ velmi cenné informace a zku‰enosti. Nauãili jsme
se psát i realizovat postupnû stále vût‰í a nároãnûj‰í projekty, pfii jejich psaní jsme si ãasto stûÏo-
vali na sloÏitost grantov˘ch procedur, ale zdá se, Ïe to nebyl ãas stráven˘ nadarmo.
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti, mezi lidmi z neziskovek známá pod familiérním názvem
„enroska“, je podle nás jednou z nûkolika málo stálic na ãeském grantovém nebi, pfiejme jí, aby
si zachovala svoji prestiÏ i v dal‰ích letech po vstupu âR do Evropské unie.“
PhDr. Jifií To‰ner 
HESTIA

Seznam projektÛ podpofien˘ch z prostfiedkÛ NIF v roce 2002

Název projektu Název organizace: Místo Pfiidûleno v Kã

Infoservis âlovûk v tísni – spoleãnost pfii âeské televizi, o.p.s. Praha 4 400 000

Podpora prosazování lidsk˘ch a obãansk˘ch práv TRIALOG Brno 228 798

znev˘hodnûn˘ch skupin obyvatel

Právní postavení uprchlíkÛ ve vztahu Centrum pro otázky migrace Praha 1 400 000

k novele zákona o azylu

Práva ohroÏen˘ch a znev˘hodnûn˘ch dûtí Stfiedisko náhradní rodinné péãe Praha 1 330 660

Multikulturní v˘chova pro uãitele Partners Czech Praha 6 300 000

Program pro lidská práva

Charakteristika programu V letech 1999
aÏ 2001 získala NROS prostfiednictvím v˘-
bûrového fiízení na pfiidûlení finanãních pro-
stfiedkÛ z Nadaãního investiãního fondu

(NIF) v oblasti lidsk˘ch práv celkem 58 336
000 Kã (38 810 000 Kã a 19 526 000 Kã),
které pouÏila k nav˘‰ení nadaãního jmûní.
KaÏdoroãní v˘nosy z nav˘‰eného jmûní na-
dace slouÏí na podporu projektÛ v oblasti
ochrany lidsk˘ch práv.

Grantové fiízení v roce 2002 V roce 2002
do‰lo k rozdûlení v˘nosÛ z roku 2001 
v celkové v˘‰i 2 074 322 Kã. Pfiíspûvûk 

byl v tomto roce investován formou termí-
novaného vkladu. Ve druhém grantovém
kole s uzávûrkou 12. února 2002 bylo 80
procent této ãástky pouÏito k podpofie pûti
jednolet˘ch projektÛ z celkového poãtu 45
Ïádostí ãástkou 1 659 458 korun. Zb˘vají-
cích 20 % v˘nosu v ãástce 414 864 korun
bylo pouÏito na náklady správy nadace.
Uzávûrka tfietího grantového kola probû-
hla 28. února 2003.

Grantová pravidla pro rok 2002 Kom-
pletní aktuální grantová pravidla jsou 
k dispozici na http://www.nros.cz. 
V˘bûrová fiízení jsou otevfiená pro nevládní
neziskové organizace, Ïádost se na stan-
dardním formuláfii pfiihla‰uje do jedné 
z pûti oblastí, projekt by mûl pfiispívat 
k cílÛm programu. Îádat lze minimálnû 
o 100 000 Kã a maximálnû o 500 000 Kã, 

délka trvání projektu nesmí pfiekroãit 12
mûsícÛ a v˘‰e poÏadavku navíc nesmí
pfiesáhnout 90 procent celkov˘ch nákla-
dÛ projektu (v roce 2003 jiÏ bylo moÏné
Ïádat o 100 procent podporu projektÛ).
Îádosti jsou posuzovány nezávislou hod-
notící komisí podle pfiedem zvefiejnûn˘ch
kritérií, návrhy na udûlení grantu schvalu-
je Správní rada NROS.

---------------------------------------------------------------
Dûkujeme v‰em spolupracovníkÛm a sym-
patizantÛm Programu pro lidská práva,
v‰em ãlenÛm hodnotící komise i v‰em
ostatním, ktefií se ve prospûch lidsk˘ch
práv angaÏují.
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Program pro lidská práva
Grantová podpora: 1 659 458 Kã
Zdroj: Nadaãní investiãní fond (NIF)
Poãet projektÛ podpofien˘ch v roce 2002: 5
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Rozvoj dárcovství a dobrovolnictví 
na regionální úrovni

Charakteristika programu Îivot obãan-
ské spoleãnosti se opírá o fungující in-
stituce a spoleãenské mechanismy na
národní i regionální úrovni. Po rozdûlení
âeské republiky do 14 krajÛ je zapotfiebí
podporovat rozvoj regionálních partner-
ství, samosprávnost místních spoleãen-
ství, odhalit jejich potenciál pro rozvoj
obãanské spoleãnosti a podtrhnout dÛ-
leÏitost rozvoje dárcovství a dobrovolnic-
tví. Na základû tûchto závûrÛ byl v fiíjnu
2001 zahájen pilotní vzdûlávací projekt 
v Královéhradeckém kraji. Projekt je plá-
nován do konce roku 2003 a probíhá za
podpory Charles Stewart Mott Founda-
tion a The Netherlands Embassy v pro-
gramu MATRA KAP.

Cíle programu Projekt by mûl zlep‰it
úroveÀ informovanosti a povûdomí o pro-
blematice neziskového sektoru, dárcov-
ství a dobrovolnictví, vybudovat a stabi-
lizovat kapacitu regionu pro samostatn˘
rozvoj dárcovství a dobrovolnictví. NROS
chce také posílit a rozvíjet místní part-
nerství a spolupráci mezi jednotliv˘mi
subjekty kraje.

Partnefii Projekt probíhá ve spolupráci 
s regionálními neziskov˘mi organizace-
mi, místními autoritami a externími od-
born˘mi konzultanty a lektory. 
Hlavní cílovou skupinou je nûkolik regio-
nálních neziskov˘ch organizací, se kte-
r˘mi NROS spolupracuje na v˘voji a rea-
lizaci projektu. Zapojené organizace tak
mají moÏnost posílit a stabilizovat svou
vlastní kapacitu. Pro první fázi projektu
bylo zvoleno SdruÏení dobrovoln˘ch akti-
vit INEX a Obãanské poradenské stfiedis-

ko Hradec Králové. ·ir‰í cílovou skupinu
pak tvofií zástupci neziskového sektoru,
samosprávy, státní správy, médií, komerã-
ního sektoru a ‰iroké vefiejnosti. 

Charakteristika aktivit Projekt je rozdû-
len do ãtyfi fází. NROS v první fázi moni-
torovala aktuální regionální situaci a zpra-
covala regionální data pro aplikaci ve v˘-
zkumu „Dárcovství a dobrovolnictví v âR“.
Dále identifikovala regionální partnery 
a spolupracovníky a iniciovala sestavení
specifické mapy regionu, která zachycuje
hlavní problémové okruhy a nevyuÏit˘ po-
tenciál oblasti. 
Ve druhé a tfietí fázi projektu je cílem pfii-
pravit strategii pro dal‰í rozvoj dobrovol-
nictví a dárcovství v Královéhradeckém
kraji a poskytnout regionálním nezisko-
v˘m organizacím informace nezbytné 
k samostatnému pokraãování této strate-
gie. NROS své osvûtové a informaãní ak-
tivity rozdûlila do tfií úrovní:
■ pracovní setkání NNO se zástupci MZV

na téma evropské integrace
■ zaji‰tûní vzdûlávacích semináfiÛ: infor-

mování ‰iroké vefiejnosti o v˘znamu
dobrovolnictví a moÏnostech vlastní an-
gaÏovanosti

■ cílená úzká spolupráce s vybran˘mi ne-
ziskov˘mi organizacemi zamûfiená na
posílení jejich kapacity pro dal‰í rozvoj:
profesionalizace práce s dobrovolníky,
dárci a médii, spolupráce pfii vytváfiení
vlastních efektivních strategií fundrai-
singu a práce s vefiejností 

V roce 2003 navazuje na uskuteãnûné ak-
tivity fiada vzdûlávacích a osvûtov˘ch set-
kání, jejichÏ spoleãné motto je obsaÏeno
v názvu „Dobrovolnictví bez hranic“. V‰e-
chna ukazují, Ïe osobní dobrovolná anga-
Ïovanost pfiekraãuje rÛzné hranice, aÈ jiÏ
státÛ a jazykÛ (setkání zamûfiená na dob-

rovolnictví v zahraniãí: Za ãlovûkem v tís-
ni, Ze zápisníku zahraniãních dobrovolní-
kÛ), hranice vûku (Dobrovolnictví tfietího
vûku, Letem dobrovolnick˘m svûtem,
Dobrovolnickou cestou) ãi hranice jednot-
liv˘ch spoleãensk˘ch skupin (Dobrovol-
nictví, partnerství a komunitní rozvoj,
Partnerství pro rozvoj).

---------------------------------------------------------------
Dûkujeme v‰em spolupracovníkÛm pro-
gramu Rozvoje dárcovství a dobrovolnic-
tví a v‰em pfiíznivcÛm za pomoc a podporu
pfii realizaci programu.

Vila âerych – vzdûlávací stfiedisko
NROS

Charakteristika programu JiÏ druh˘m
rokem NROS spravuje Vilu âerych v âes-
ké Skalici (Královéhradeck˘ kraj), kterou
dostala v kvûtnu 2001 jako dar od bratrÛ
âerychov˘ch. Postupnû zde buduje vzdû-
lávací stfiedisko nadace, pfiedev‰ím pro
potfieby neziskového sektoru a evropské
spolupráce.

Cíle programu
■ vzdûlávání neziskov˘ch organizací, stu-

dentÛ a vefiejnosti
■ rozvoj evropské a pfieshraniãní spolu-

práce 
■ místní rozvoj, kulturní a spoleãenské akce
■ obnova památkovû chránûného objektu

a zahrady

Pfiíklady aktivit
Vzdûlávání: ‰kolení adeptÛ humanitár-
ních misí, semináfi terénních pracovníkÛ
(âlovûk v tísni), závûreãn˘ semináfi pro
úfiedníky státní správy (Agnes), vzdûlá-
vací semináfie pro pracovníky NNO

„V rámci diskusí programu Kompas byla NROS jako jediná nadace uvedena s tím, Ïe jde pfiíkladem
organizacím v tom nejobtíÏnûj‰ím: dlouhodobû se snaÏí o diverzifikaci vlastních zdrojÛ, jasnû dává
najevo, Ïe prostfiedky, které rozdûluje z evropsk˘ch programÛ jsou ãasovû omezené, grantoví ma-
naÏefii se nesnaÏí vzbuzovat dojem, Ïe NROS je dlouhodob˘m zdrojem pro financování provozu.
NROS tak v sobû nejlépe z na‰ich nadací propojuje redistributivní princip – sluÏby pro EU, a na
druhé stranû vlastní majetkové aktivity, zahrnující vytváfiení vlastního nadaãního jmûní a vytváfiení
vlastních zdrojÛ. V tomto pohledu je perspektivní – je osvûdãenou „agenturou“, která je schopna
administrativnû a technicky zajistit rozdûlování prostfiedkÛ rÛzného typu – a zároveÀ její obraz na
vefiejnosti je dostateãnû spojen vlastní misí, aby jí pfiípadné zmûny v tomto typu ãinnosti nijak ne-
po‰kodily.
Urãitou slabinu naopak vidím v tom, Ïe NROS nepfiispûla v˘raznûji k hloubûj‰í diskuzi, co je ob-
ãanská spoleãnost, jaké je oãekávání od neziskového sektoru, tj. co vlastnû je cílem poskytované
podpory a co je spoleãn˘m jmenovatelem v‰ech grantov˘ch programÛ NROS.“
Josef ·togr
nezávisl˘ konzultant

Vzdûlávací programy
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(CpKP), v˘jezdní semináfi (AMA – Asoci-
ace manaÏerÛ absolventÛ), plánovací ví-
kend (ICN, Fórum dárcÛ), kurz malování
pro studenty (Pedagogická fakulta Uni-
verzity Hradec Králové), víkendová akce
s dobrovolníky (o.s. Jahoda)
Evropská spolupráce: pracovní setkání
se zástupci MZV âR na téma evropské
integrace, zasedání Kladské komise, jed-
nání delegace Child Watch International,
pfiedná‰ka polského duchovního Stefa-
na Witzcaka
Kulturní a spoleãenské akce, místní
rozvoj: Den dûtí v pohybu (DDM Bájo 
a dal‰í), semináfi Kolegia regionálních mu-
zeí, Velká módní show (Agentura Sindy),
Setkání s hudbou (Agentura Anny ¤ehá-
kové a SPZBÚ)

---------------------------------------------------------------
Podûkování patfií v‰em spolupracovní-
kÛm, ktefií se na aktivitách vzdûlávacího
stfiediska NROS podíleli a podílejí.

¤ízení projektového cyklu

Charakteristika programu V lednu 2002
zahájila NROS roãní vzdûlávací program,
zamûfien˘ na posílení schopností nezis-

kov˘ch organizací efektivnû, úspû‰nû 
a dlouhodobû realizovat projekty. Pro-
gram je financován britsk˘m Minister-
stvem pro mezinárodní rozvoj (DfID).
Pfiispívá ke zv˘‰ení kvality a celkového
dopadu projektÛ realizovan˘ch nezisko-
v˘mi organizacemi, ãímÏ posiluje celko-
vou kapacitu neziskového sektoru.

Cíle a hlavní ãinnosti Cílem programu
je poskytnout neziskov˘m organizacím
nástroje pro efektivní fiízení projektÛ a pro
pochopení a anal˘zu prostfiedí, v nûmÏ
pracují a vytváfiejí partnerství. Program
tvofií dvû ãásti: ‰kolení ‰kolitelÛ o techni-
kách fiízení projektu ãi programu s vyuÏi-
tím ‰iroce uÏívaného britského konceptu
Project Cycle Management (PCM) a gran-
tov˘ program pro absolventy ‰kolení za-
mûfien˘ na pfiedání získan˘ch dovedností
minimálnû 150 zástupcÛm neziskov˘ch
organizací. V rámci programu bude zkom-
pletován soubor ‰kolících materiálÛ o tech-
nikách fiízení projektového cyklu v ãeském
jazyce.

Partnefii programu: 
Technická podpora: Centrum pro mezi-
národní rozvoj a vzdûlávání (CIDT), Univer-
zita ve Wolverhamptonu (Velká Británie).
Centrum navrhuje a fiídí velké rozvojové
projekty, vytváfií a realizuje vysoce kva-
litní ‰kolení. Pracuje ve více neÏ 75 ze-
mích a podporuje jednotlivce, komunitní
skupiny, neziskové organizace, pomáhá
vládním institucím i mezinárodním orga-
nizacím pfiekonávat pfiekáÏky stojící na
jejich cestû k rozvoji.
Lektorem ‰kolení PCM byl Dr. Robert Ko-
walski, vedoucí lektor CIDT, kter˘ se za-
mûfiuje pfiedev‰ím na ‰kolící aktivity, po-
radenství a v˘zkum. Spolupracoval na fia-
dû projektÛ vãetnû rozvoje malého a stfied-
ního podnikání, fie‰ení konfliktÛ a budování
institucionální kapacity organizací. 
Finanãní podpora: Britské ministerstvo
pro mezinárodní rozvoj (DfID).
První fáze programu: kurz ‰kolení ‰ko-
litelÛ (prosinec 2001 – kvûten 2002)
Kurz ‰kolení ‰kolitelÛ probûhl ve dnech
11. – 14. dubna 2002 ve vzdûlávacím stfie-
disku Staky, Zruã nad Sázavou. V tech-
nikách fiízení projektÛ bylo vy‰koleno cel-
kem 15 úãastníkÛ vybran˘ch v rámci v˘-

bûrového fiízení zástupci NROS a DfID 
a ve spolupráci s nezávisl˘mi konzultanty.
Kurz se zamûfioval na následující aspek-
ty projektové práce:
■ anal˘za v˘chozí situace, plánování, re-

alizace, monitoring a evaluace projek-
tu/programu

■ anal˘za problému, anal˘za zaintereso-
van˘ch skupin (stakeholders)

■ design programu/projektu s pomocí
„logického rámce“ (logical framework)

■ identifikace, vyhodnocení a manage-
ment rizik a v˘chozích pfiedpokladÛ

■ stanovení ukazatelÛ pro ovûfiení dopa-
du projektu 

■ tvorba rozpoãtu a harmonogramu ãin-
ností

■ podávání zpráv

Druhá fáze programu: grantov˘ pro-
gram (kvûten – prosinec 2002)
V rámci programu bylo vyhlá‰eno 1. ko-
lo grantového fiízení pro absolventy ‰ko-
lení (dále ‰kolitele), zamûfiené na pfiedání
získan˘ch dovedností dal‰ím zástupcÛm
neziskov˘ch organizací. RovnûÏ se ve
spolupráci se ‰koliteli pfiipravovaly ‰koli-
cí materiály PCM v ãeském jazyce.
V˘stupy z 1. grantového kola ‰kolení
PCM V období fiíjen – prosinec 2002 pro-
bûhlo celkem 11 ‰kolení. V rámci pro-
gramu bylo v technikách fiízení projektÛ
vy‰koleno celkem 158 pracovníkÛ ne-
státních neziskov˘ch organizací (ze 123
NNO). ·kolení byla úãastníky kurzu hod-
nocená jako velice úspû‰ná (prÛmûrné
hodnocení 4,3 bodÛ z 5 moÏn˘ch).

¤ízení projektového cyklu
Zdroj: Britské ministerstvo pro
mezinárodní rozvoj (DfID)
Poãet projektÛ podpofien˘ch v roce 2002: 8
Poãet akreditovan˘ch lektorÛ PCM: 11
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Seznam projektÛ podpofien˘ch v rámci programu ¤ízení projektového cyklu (PCM) v roce 2002

Název Jméno Místo realizace Cílová skupina Pfiidûleno

organizace ‰kolitele /teritoriální v Kã

zamûfiení

Hestia – NDC Olga Sozanská (Hestia), Roman Bramberger Praha/âR zástupci NNO sdruÏen˘ch 57 600
(UNICUS s.r.o.) v Koalici dobrovolnick˘ch iniciativ

ICN Roman Bramberger (UNICUS s.r.o.) Praha/âR vedoucí pracovníci NNO, 45 840
ktefií získali podporu 
z programÛ Phare a Access

Asociace Petra Francová (Asociace obãansk˘ch poraden), Praha/âR vedoucí obãansk˘ch poraden 59 700
obãansk˘ch Roman Bramberger (UNICUS s.r.o.), 
poraden Olga Sozanská (Hestia)
CpKP Západní Petr Pelcl (CpKP Zâ),Tomá‰ KaÏmierski (REC âR) âR/primárnû úãastníci kurzu Financování 94 000
âechy/REC PlzeÀsk˘ NNO ze SF EU (4 ‰kolení)

a Stfiedoãesk˘ kraj
CpKP Jifií Fajtl (CpKP Jâ), Daniel Miklá‰ (Petium) â. Budûjovice/ zástupci NNO 52 680
JiÏní âechy JiÏní âechy v jiÏních âechách
Diecézní Diana Kosinová (Diecézní charita Brno) Brno/Ostravsko vedoucí charitních projektÛ 29 800
charita Brno -opavsk˘ kraj sociální a zdravotní péãe
Agnes Irena Zemánková (Agnes), Praha/âR posluchaãi V. roãníku kurzu 35 100

Josef Jindfiichovsk˘ (externí ‰kolitel) ¤ízení neziskov˘ch organizací
AMA – Ivo Kaãaba (AMA), Daniel Miklá‰ (Petium) Brno/JiÏní zástupci NNO z jiÏní Moravy 37 800
asociace Morava
manaÏerÛ absolventÛ

V lednu 2003 bylo vyhlá‰eno 2. kolo grantového fiízení a podpofieno dal‰ích 7 vzdûlávacích projektÛ

Název Jméno Místo realizace Cílová skupina Pfiidûleno

organizace ‰kolitele /teritoriální v Kã

zamûfiení

REC âR Tomá‰ KaÏmierski Kfiivoklát/âR fiídící pracovníci a projektoví 56 900
manaÏefii zab˘vající se 
ekologickou v˘chovou 

ICOS âesk˘ Jifií Fajtl âesk˘ Krumlov/ nespecifikováno 47 500
Krumlov jiÏní âechy
Agnes Irena Zemánková Praha/âR Úãastníci jednosemestrálního 32 600

kurzu ManaÏefii Nováãci
ICN Roman Branberger Praha/âR primárnû absolventi kurzu 41 800

lektorÛ a konzultantÛ fundraisingu
Petium Daniel Miklá‰ Bfieclav/ vedoucí pracovníci NNO 42 000

jiÏní Morava na jiÏní Moravû
Agnes Roman Branberger Nymburk/âR rom‰tí regionální aktivisté 41 000
AMA – asociace Ivo Kaãaba Brno/âR manaÏefii NNO, ãlenové AMA 30 000
manaÏerÛ absolventÛ

Seznam akreditovan˘ch lektorÛ PCM

Jméno Organizace Mûsto Email

Roman Branberger UNICUS s.r.o. Praha 6 romanbra@vol.cz
Jifií Fajtl CpKP JiÏní âechy âeské Budûjovice fajtl@zf.jcu.cz
Petra Francová MPSV Praha petrafranc@adam.cz
Josef Jindfiichovsk˘ Nezávisl˘ konzultant Pardubice jindrich@pu.anet.cz
Ivo Kaãaba AMA – Asociace manaÏerÛ absolventÛ Praha ivo.kacaba@amanno.org
Tomá‰ KaÏmierski REC âR Praha 1 tomas.kazmierski@reccr.cz
Diana Kosinová Diecézní charita Brno Brno diana.kosinova@caritas.cz
Daniel Miklá‰ o.s. PETIUM Bfieclav petium@ecn.cz
Petr Pelcl CpKP Západní âechy PlzeÀ petr.pelcl@cpkp.cz
Olga Sozanská Hestia – Národní dobrovolnické centrum Praha 2 osozanska@hest.cz
Irena Zemánková o.s. Agnes Praha 1 zemankova@agnes.cz



Rozvaha
Balance sheet

AKTIVA Kã

ASSETS €

Nehmotn˘ a hmotn˘ investiãní majetek 18 068 162,99
Intangible and tangible fixed assets 571,777.31
Oprávky k nehm. a hm. investiãnímu majetku - 2 783 417,69
Accumulated depreciation of intangible 
and tangible fixed assets - 88,082.84
Finanãní majetek 87 611 212,25 
Financial assets 2,772,506.72
Pohledávky 660 354,82
Receivables 20,897.30
Pfiechodné úãty aktivní 37 495,97
Temporary accounts of assets 1,186.58
Celkem 103 593 808,34
Total 3,278,285.07

PASIVA Kã

LIABILITIES €

Krátkodobé závazky 1 024 472,95
Short-term liabilities 32,420.03
Pfiechodné úãty pasivní 704 024,70
Temporary accounts of liabilities 22,279.26
Nadaãní jmûní 58 886 001,00
Foundation endowment 1,863,481.04
Ostatní jmûní 15 448 670,00
Other Property 488,881.96
Fondy nadace 36 627 231,58
Organization funds 1,159,089.61
Hospodáfisk˘ v˘sledek - 9 096 591,88
Net profit-loss - 287,866.83
Celkem 103 593 808,34
Total 3,278,285.07

V˘sledovka 
Income statement

V¯NOSY Kã

REVENUE €

Úroky vã. v˘nosu z NIF 2 313 194,30
Interests incl. FIF revenue 73,202.35
Dary a pfiíspûvky 1 505 000,00
Gifts and contributions 47,626.58
Ostatní provozní v˘nosy 455 669,12
Other operational revenue 14,419.91
Kurzové zisky 1 007 350,92
Foreign exchange profit 31,878.19
Celkem 5 281 214,34
Total 167,127.04

NÁKLADY Kã

COSTS €

SluÏby a náklady pofiízení 5 609 484,33
Services and Purchases 177,515.33
Osobní náklady 6 915 526,00
Personnel Expenses 218,845.76
Kurzové ztráty 1 270 202,54
Foreign exchange loss 40,196.28
Odpisy 380 269,00
Depreciation 12,033.83
Ostatní náklady 202 324,35
Other Expenses 6,402.67
Celkem 14 377 806,22
Total 454,993.87
HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK (viz komentáfi): -9 096 591,88 Kã
NET PROFIT-LOSS: - 287,866.83 €

Finanãní zpráva

Komentáfi k finanãní zprávû:
■ Záporn˘ úãetní hospodáfisk˘ v˘sledek roku 2002 ve v˘‰i - 9 096 591,88 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 souvisí se správou nadace v roce 2002 a je

plnû pokryt pfiíspûvky na jednotlivé programy (fondy) a bude zúãtován proti fondÛm nadace v roce 2003.

■ Celkové náklady za rok 2002 související se správou nadace ve v˘‰i 13 107 603,68 Kã tvofií 11,60 % z hodnoty roãnû poskytnut˘ch nadaãních pfiís-

pûvkÛ. Tím byl dodrÏen ãl. XI odst. 3. Statutu nadace, kter˘ omezuje náklady související se správou nadace na maximální v˘‰i 20% hodnoty roã-

nû 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 2002 vyplaceny ve v˘‰i 113 037 462 Kã.

■ K pfiepoãtu byl pouÏit kurs âNB 31,6 Kã/€, platn˘ k 31. 12. 2002.
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Zpráva auditora k úãetní závûrce a v˘roãní zprávû 
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS) za úãetní období roku 2002

Zpráva auditora pro zfiizovatele Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS)

Provedli jsme audit úãetní závûrky Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS) k 31. prosinci 2002 a vydali dne 19. kvûtna 2003
samostatnou zprávu auditora s v˘rokem – bez v˘hrad – k této úãetní závûrce. Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdná správní
rada nadace. Na‰í úlohou je vyjádfiit na základû auditu v˘rok o této úãetní závûrce. 

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

Podle na‰eho názoru úãetní závûrka podává ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrn˘ a poctiv˘ obraz aktiv, závazkÛ, jmûní a fondÛ
nadace, finanãní situace nadace k datu 31. prosince 2002 a v˘sledku hospodafiení za rok 2002 v souladu se zákonem o úãetnictví
a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské republiky. 

V souvislosti s na‰ím v˘rokem o úãetní závûrce upozorÀujeme na skuteãnost, Ïe záporn˘ v˘sledek hospodafiení nadace za rok
2002 souvisí s náklady na správu nadace a tyto náklady jsou plnû kryty pfiíspûvky na jednotlivé nadaãní programy. Celkové nákla-
dy na správu nadace tvofií 11,6 % z ãástky poskytnut˘ch nadaãních pfiíspûvkÛ za rok 2002, ãímÏ byl dodrÏen §22, odst. 1 zákona
o nadacích a nadaãních fondech a ãlánek XI, odst. 3 statutu nadace, kter˘m se stanoví limit nákladÛ na správu nadace. Záporn˘
v˘sledek hospodafiení za rok 2002 bude zúãtován proti pfiíslu‰n˘m fondÛm vytvofien˘m z pfiíspûvkÛ na jednotlivé programy v roce
2003.

Ovûfiili jsme soulad informací o auditované nadaci za rok 2002, uveden˘ch v této v˘roãní zprávû, s ovûfiovanou úãetní závûrkou.
Podle na‰eho názoru jsou tyto informace ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s touto úãetní závûrkou, z níÏ byly pfievzaty.

V Praze dne 28. kvûtna 2003

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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Oblast Poãet grantÛ

Sociální a zdravotní

Romská integrace

Lidská práva, men‰iny 

Informaãní aktivity 

·kolící aktivity 

Ekologie

Povodnû

Demokracie, Lien, Partnerství EIDHR, 

Access 99 (programy v gesci DEK)

Trvalá udrÏitelnost NNO

Euroobãan

Komunitní rozvoj 

Ochrana spotfiebitele
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Oblast Kã (v milionech)

Sociální a zdravotní

Romská integrace

Lidská práva, men‰iny

Informaãní aktivity

·kolící aktivity

Ekologie

Povodnû 

Demokracie, Lien, Partnerství EIDHR, 

Access 99 (programy v gesci DEK)

Trvalá udrÏitelnost NNO

Euroobãan 

Komunitní rozvoj

Ochrana spotfiebitele

Granty pfiidûlené v roce 2002
V roce 2002 NROS rozdûlila mezi NNO granty v hodnotû celkem 250,838 milionÛ korun.

Granty pfiidûlené v letech 1993 – 4/2003 z programÛ EU
Za 10 let NROS z programÛ EU rozdûlila mezi NNO granty v hodnotû celkem 667,853 milionÛ korun.

Poãet podpofien˘ch projektÛ v letech 1993 – 4/2003 z programÛ EU
Za 10 let NROS z programÛ EU podpofiila 2 230 projektÛ.

Lidská práva (NIF) 

Gabriel 

¤ízení projektového cyklu (PCM) 

klub-net

Make a Connection – Pfiipoj se 

„Pomozte dûtem!“

1,7 mil Kã

2,8 mil Kã

0,7 mil Kã

0,6 mil Kã

3,5 mil Kã

15,0 mil Kã

154,1

96,1

78,7

76,9

60,1

58,5

44,1

40,8

31,8

16

9,42

1,76

634

187

201

314

184

238

77

222

26

56

83

8

Poãet podpofien˘ch projektÛ v roce 2002
V roce 2002 NROS podpofiila celkem 372 projektÛ.

Lidská práva (NIF) 

Gabriel 

¤ízení projektového cyklu (PCM)

klub-net

Make a Connection – Pfiipoj se

„Pomozte dûtem!“

Programy EU (Phare 00, 01, 02)

5

17

15

4

53

101

177

Sekcí EU (programy Phare)

Sekcí DMV

z toho:

90,4%

9,6%

226,6 mil Kã

24,2 mil Kã
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Organizaãní schéma 
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (duben 2003)

Správní rada

¤editelka
Hana ·ilhánová

Sekretariát
Katefiina Dvofiáková

Finanãní sekce
Vedoucí sekce
Tomá‰ Groh
Ekonom
Jana Pastorková

Sekce EU
Vedoucí sekce
Radim BurkoÀ

„Pomozte dûtem!”
Koordinátorka
Blanka ·rámková
Grantov˘ pracovník
Marek Danûli‰yn
Koordinátorka sbírek
Anna Onucová

Programy EU
Projektová manaÏerka
Tereza Chrbolková
Projektov˘ manaÏer
Ivan Fiala
Projektová manaÏerka
Alexandra Melu‰ová
Projektov˘ asistent
Bojan ·uh
Projektová asistentka
Ladislava Táborová
Projektov˘ asistent
Tomá‰ Zákravsk˘

* do listopadu 2002 – ãleny správní rady: PhDr. Jifiina ·iklová, CSc., Mgr. Olga Stankoviãová

Evropská brána
Projektov˘ manaÏer
David Stulík

Správní rada NROS* (duben 2003)
Doc. ing. Jifií Volf, CSc. 
pfiedseda správní rady
Ministerstvo financí âR
PhDr. Helena Dluho‰ová 
místopfiedsedkynû správní rady
Kanceláfi prezidenta republiky 
Ing. Pavel Rozsypal 
místopfiedseda správní rady
EPIC, s.r.o.

Prof. PhDr. Josef Alán, CSc.
profesor sociologie
Ing. Eva Vavrou‰ková
Spoleãnost pro trvale udrÏiteln˘ Ïivot
Renata Elhenická
PR konzultantka – od listopadu 2002
Ing. Martin Fuk
Q and A, s. r. o. – od listopadu 2002
Mgr. Robert Tamchyna
âesk˘ rozhlas
Ladislav âerych

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

Fundraising
Michal Rozehnal

Interní audit

Programy pro dûti a mládeÏ Program pro lidská práva (NIF)
Koordinátor
Jan Dolínek

Vzdûlávací programy

Dárcovství, dobrovolnictví
Lenka Tvrdková

Vila âerych
·tefan LeÏoviã

¤ízení projektového cyklu
Inga Ka‰kelyte

Sekce dûti, mládeÏ, vzdûlávání 
Vedoucí sekce
Ivo Kaãaba

Programy pro mládeÏ

Program Gabriel
Hedvika Máchová

Make a Connection
Lenka Naãeradská

klub-net
Silke Biesenbach
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Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

Adresa: Jelení 196/15, 118 00 Praha 1

IâO: 49 27 94 16
Registrace: Mûstsk˘ soud v Praze, oddíl N, vloÏka 23

Telefon: (+420) 233 356 173
(+420) 233 350 021
(+420) 233 351 831

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

grantove@nros.cz Sekce EU (Programy EU, Evropská brána)
pomozte.detem@nros.cz „Pomozte dûtem!“
mladez@nros.cz Programy pro mládeÏ (Gabriel, klub-net, Make a Connection)
finance@nros.cz Finanãní oddûlení

Vzdûlávací stfiedisko NROS – Vila âerych

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

Kontakty



Podûkování   *

Pracovníci Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti vyslovují podûkování v‰em ãlenÛm správní a dozorãí rady a v‰em b˘val˘m pra-
covníkÛm nadace. Stejnû tak patfií dík i ãlenÛm hodnotících komisí a poradních orgánÛ jednotliv˘ch programÛ, ktefií trpûlivû vûnu-
jí 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 Amos a tiskárnû Hugo, bez jejichÏ pfiiãinûní by tato publi-
kace nevznikla.
Publikace je vyti‰tûna na Agrippina Offset za laskavé podpory firem IGEPA group a Sappi Fine Paper Europe.

Dûkujeme v‰em partnerÛm a dárcÛm za podporu a spolupráci.

Podûkování
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