
1

2005
Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva

Nadace rozvoje občanské společnosti
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY

Nadace rozvoje občanské společnosti

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 23, IČ: 49279416

Bankovní spojení: 51-2720740217/0100

Adresa sídla: Jelení 196/15, 118 00 Praha 1

Telefon: (+420) 233 356 173

Fax: (+420) 233 354 708

Web: www.nros.cz

E-mail: nros@nros.cz

PROGRAMY NROS:

Globální grant

global@nros.cz

Phare / Transition Facility

tf@nros.cz

Make a Connection

pripojse@nros.cz

klub-net

klub-net@nros.cz

Pomozte dětem!

pomoztedetem@nros.cz

Program pro lidská práva

lidskaprava@nros.cz

Vzdělávací středisko vila Čerych

Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice

Telefon/fax: (+420) 491 455 116

Web: www.vilacerych.cz

E-mail: vilacerych@nros.cz
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2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NROS

Dozorčí
rada

Správní
rada

Ředitelka

Globální
grant

Phare & TF Blokový
grant

Pomozte
dětem!

Lidská
práva (NIF)

klub-net VPOHOVodafone Make a
Connection

Vila Čerych/
Fond Čerych

Interní audit
(CIIA)

Oddělení
rozvoje

Oddělení
provozu

Finanční
sekce

EU
sekce

DMV
sekce

nros@nros.cz
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3. SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

Rok 2005 byl pro NROS zlomový. Po 12 letech skončil program Phare, pro který

byla v roce 1993 založena. Je tedy čas bilancovat. Byl to tucet let, která přivedla

Českou republiku mezi vyspělé státy světa, mezi nejsilnější bezpečnostní uskupení

světa, mezi pětadvacet členských zemí EU. Naše okolí nás považuje za vyspělou

demokratickou společnost, kterou tvoří svobodní občané. Je to tak? Odpovědi

se mohou různit. Moje odpověď je ano, je to tak, ať už se na to podívám z hlediska

rozsahu počtu neziskových organizací, iniciativ občanů, jejich samostatnosti

a sebevědomí, nebo z hlediska šíře jejich záběru a kvality projektů. Odvrácenou

stranou takto široce pojaté demokracie může být samozřejmě například vztek

developerů, kteří přípravu staveb u nás počítají v letech a nikoliv v měsících právě

proto, že množství veřejných projednání, iniciativy občanů a vlastníků vyžadují

od nich mnohem více odpovědnosti a empatie, než v mnoha jiných státech světa.

NROS je po 12 letech velkou organizací, svázanou obrovským množstvím

pravidel a předpisů. NROS, to je systém, je to složitý organizmus. Ten mimo

jiné pomohl vytvořit program Phare a je to dobře. Získané know-how umožnilo

uspět v soutěži o správu Blokového grantu, určeného neziskovým organizacím

ve Finančním mechanizmu Norska a Evropského hospodářského prostoru.

NROS poprvé získala rozsáhlou státní zakázku ve veřejné soutěži.

S naším členstvím v EU jsou spojeny i unijní finanční programy. Strukturální

fondy vstoupily do fáze realizace a NROS v nich má místo v rámci Globálního

grantu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Globálního grantu

v Jednotném programovém dokumentu pro Prahu. NROS se opět stala

pionýrem při prošlapávání cesty svým potenciálním následovníkům, kdy jako

jediný nevládní subjekt spravuje strukturální fondy. Jsem rád, že první kolo

žádostí o nadační příspěvek z obou globálních grantů i jejich poskytnutí  proběhlo

bez problémů a NROS byla „v poločase“ úspěšná.

Moje poděkování patří panu Ladislavovi Čerychovi, jehož velkorysý finanční

dar umožnil v roce 2005 vznik Fondu Čerych. Fond je určen na programy

evropské spolupráce ve vazbě na Vilu Čerych v České Skalici, kterou NROS

vlastní.

Naše vlajková loď mezi nadačními programy – Pomozte dětem! – byla úspěšná

i v  7. ročníku. Velmi se osvědčilo využití dárcovských sms zpráv. Spolupráce

s Českou televizí je pro program přínosem a aktuální údaje z 8. ročníku ukazují

na rostoucí důvěru dárců k projektu. I mezi firemními dárci si své místo upevnily

programy pro mladé lidi „Make a Connection“ a „klub - net“, které tak zůstávají

velkou výzvou k následování pro ostatní úspěšné firmy v České republice.

Na závěr chci poděkovat všem, díky nimž NROS i v roce 2005 mohla udělat

kus práce a zůstat věrná svému poslání. Jsou to především dárci, kteří přispěli

k naplnění naší vize svobodné občanské společnosti. Jsou to neziskové

organizace, které svými projekty pomáhají naplňovat její konkrétní cíle. Děkuji

také všem zaměstnancům NROS, kteří nadaci svými osobnostmi a svojí prací

každodenně vytvářejí. Rok 2005 byl pro NROS úspěšný a vytvořil podmínky,

aby i v roce 2006 jsme na něj mohli navázat.

Pavel Rozsypal

předseda správní rady

Pavel Rozsypal

předseda správní rady



5

4. VIZE NROS, MISE NROS

VIZE NROS

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

sami nebo v dobrovolně vytvářených společenstvích jsou schopni vlastní

iniciativou:

• ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty ve společnosti

• upevňovat občanská práva a svobody

• prosazovat toleranci

• projevovat solidaritu a podporu sobě navzájem i jiným

Předpokládáme, že v příštích letech bude společnost čelit mnoha

vzrůstajícím problémům, jako jsou např. vztah většiny a menšin, zvyšující

se počet cizinců, stárnutí populace, oslabování tradiční rodiny a prohlubování

sociálních rozdílů. Ani v budoucnu nebude možné všechny tyto problémy

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

a jimi zakládaná společenství mají schopnost tyto problémy zmírňovat,

nalézat nová řešení a aktivovat k tomu soukromé zdroje.

MISE NROS

Považujeme existenci silné a nezávislé občanské společnosti za důležitou

podmínku udržování demokratických hodnot nejen v ČR, ale i v celoevropském

měřítku. Proto chápeme jako své základní poslání podporu organizací občanské

společnosti, protože přispívají k prosazování demokratických hodnot,

společenské odpovědnosti a k upevňování občanských práv a svobod, tolerance,

principu rovnosti a solidarity.
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5. PROGRAMY

5.1 EU PROGRAMY

5.1.1 GLOBÁLNÍ GRANT

Charakteristika programu

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

prostředky strukturálních fondů. Strukturální fondy jsou hlavním fiskálním nástrojem

Evropské unie na prosazování politiky hospodářské a sociální soudržnosti. V rámci

těchto fondů existují i dva grantové programy, které podporují nestátní neziskové

organizace (NNO) aktivní v sociální oblasti. Oba grantové programy, známé pod

označením globální granty, v České republice administruje NROS. První globální

grant je zaměřen na území hlavního města Prahy v rámci Jednotného programového

dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3), druhý je určený pro zbylé území ČR.

Implementační uspořádání

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) NROS smluvně

spolupracuje s krajskými úřady v jednotlivých krajích České republiky s výjimkou

Moravskoslezského kraje, kde je partnerem NROS občanské sdružení Vita.

Tito regionální partneři napomáhají NROS s administrací globálního grantu

v příslušných regionech a slouží zejména jako kontaktní, informační a konzultační

místa pro žadatele.

Globální granty v NROS v roce 2005

K 10. lednu 2005 vyhlásila NROS 1. výzvu k předkládání projektů v rámci obou

globálních grantů. V průběhu tohoto období poskytovala NROS podporu žadatelům

při předkládání projektů formou školení a konzultací projektových žádostí.

NROS obdržela celkem 305 projektových žádostí. Proces hodnocení a výběru

projektů probíhal od března do května, formálním hodnocením a hodnocením

přijatelnosti úspěšně prošlo 299 projektů. K podpoře bylo výběrovou komisí

doporučeno celkem 131 projektů (27 v JPD 3 a 104 v OP RLZ). Celkem bylo

v rámci první výzvy rozděleno 15,9 mil Kč v rámci JPD 3 a 61,2 mil Kč v OP

RLZ. Během procesu výběru projektů hodnotitelé posoudili více než 700

projektových žádostí; každá žádost byla hodnocena minimálně dvakrát.

V červenci začal proces podepisování smluv s příjemci a v srpnu začala realizace

prvních projektů podpořených z globálních grantů. Na konci roku byly zahájeny

první kontroly na místě u podpořených projektů.

Přípravy na vyhlášení 2. výzvy probíhaly od konce srpna a byly završeny jejím

vyhlášením v listopadu. Uzávěrka této výzvy byla stanovena na 31. ledna roku

2006. V koncepci globálních grantů došlo pouze k některým nepodstatným

global@nros.cz
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Přehled podpořených projektů GG OP RLZ NUTS II Střední Morava

Jméno organizace

Centrum výchovy a vzdělavání mentálně
postižených

ELIM

Charita Olomouc

Charita Svaté Rodiny Luhačovice

Charita Valašské Meziříčí

Charita Vsetín

INTERNETPORADNA.CZ, občanské sdružení

IZAP

MANA o.s.

Salesiánský klub mládeže Don Bosco

Salesiánský klub Mládeže Zlín

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Zahrada 2000 sdružení občanů

Název projektu

Poskytování sociálních služeb a posílení kapacit Centra výchovy a
vzdělavání mentálně postižených

Sociálně právní poradna ELIM Hranice

Rozvoj kvality služeb Charity Olomouc

„Poradna pro nezaměstnané SPOLU“

Posílení organizace Charita VM směrem k udržitelnosti

„CESTA KE KVALITĚ“

TELEWORKING PRO OLOMOUC

Profesní příprava absolventů a celoživotní vzdělávání zaměstnanců
IZAP a lidí se speciálními potřebami

Rozvoj terenní sociální práce, zaměření na integraci a pomoc
osobám s duševní nemocí.

Pilotní projekt komplexní dlouhodobé pomoci znevýhodněné
skupině mladých lidí z děštských domovů v integraci na trh práce
a do života společnosti

Podívej! Umíme se naučit novému zaměstnání

BBB (BezBarierové Bytes)

„Klíč k bráně společnosti“

Schválená výše
nadačního příspěvku

581 684,00

648 200,00

524 370,00

650 000,00

608 381,00

649 510,00

649 900,00

650 000,00

622 548,00

650 000,00

649 900,00

648 324,00

491 350,00

8 024 167,08

MONIT Reg. č.

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0044

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0016

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0163

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0119

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0024

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0120

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0153

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0117

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0077

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0135

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0099

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0235

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0154

Celkem

Přehled podpořených projektů GG OP RLZ NUTS II Střední Čechy

Jméno organizace

Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 -
Stodůlkách

Domov Ráček

Fokus Mladá Boleslav

O.S. Stéblo

Obč. sdružení „JEKHETANI LUMA -
SPOLEČNÝ SVĚT“

Občanské sdružení DĚTI NADĚJE

Občanské sdružení ZAHRADA

Portus Praha, o.s.

Sdružení Roztoč

Svaz neslyšicích a nedoslýchavých
středočeského kraje

Villa Vallila

Volno o.s.

Občanská poradna Beroun

Název projektu

Raná péče v komunitním plánování

Dílna Ráčků

Komunitní péče o duševní zdraví na Nymbursku

Šance handicapovanému venkovu

Agentura Luma

„Posilování kapacit NNO a zvyšování odbornosti nezaměstnaných
pomocí kursu práce s informační a výpočetní technikou“

PROFESIONALITA - nástroj k udržitelnosti sociálních služeb
na Mělnicko-Kokořínsku

Cesty ke kvalitě, kapacitě a udržitelnosti sociálních služeb

Roztoč - Podpora příležitostí pro vzdělání a práci

Centrum pro podporu zaměstnanosti osob se sluchovým postížením

Villa Vallila - Nová Šance

Středisko respitní péče pro děti s postižením - sestavení a rozvoj
kvalitního týmu zaměstnanců

Profesionalizace a rozšíření činnosti Občanské poradny Beroun
zejména v oblasti poskytování postpenitenciární péče

Schválená výše
nadačního příspěvku

599 620,00

584 050,00

649 278,84

648 847,00

649 208,00

442 200,00

647 285,00

647 340,00

620 000,00

649 905,00

645 400,00

649 947,98

544 800,00

7 977 881,82

MONIT Reg. č.

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0160

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0210

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0061

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0035

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0083

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0217

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0159

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0104

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0203

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0074

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0202

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0003

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0115

Celkem

úpravám, z nichž asi nejvýznamnější bylo snížení maximální doby trvání projektů z 24 měsíců na 18 měsíců.

Na začátku prosince již proběhla školení pro žadatele ve všech krajích České republiky a také v Praze.
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Přehled podpořených projektů GG OP RLZ NUTS II Severovýchod

Jméno organizace

Česká abilympijská asociace

„D“ Občanské sdružení

D.R.A.K. o.s.

Diakonie ČCE - středisko Světlo
ve Vrchlabí, Tomáš Komárek

Liberecké romské sdružení

Most pro lidská práva

o.s.SKP-CENTRUM

Občanská poradna Pardubice

Občanské poradenské středisko, o.p.s.

Občanské sdružení Brouček

Občanské sdružení RYTMUS

Oblastní charita Pardubice

Péče o duševní zdraví - region Pardubice

PROSTOR PRO, o.s.

REP - občanské sdružení

REVA

Svítání - sdružení pro pomoc zdravotně
postíženým dětem

Šance pro Tebe

Název projektu

Rozšíření nabídky služeb a rozvoj lidských zdrojů v Agentuře
podporovaného zaměstnávání v Pardubicích

Posílení personální kapacity občanské poradny a poradny pro oběti
trestné činnosti v Liberci

Rovné příležitosti

Posvítíme si dál

Posilení kapacity Libereckého romského sdružení

Optimalizace systému integrace cizinců

Transformace a integrace metodiky sociální práce v o.s. SKP Centrum
se zaměřením na zlepšení přístupu cílové skupiny na trh práce

Databáze regionálních kontaktů pro pracovně - právní poradenstvi
o.s. Občanská poradna Pardubice

Zvýšení kvality služby občanského poradenství v Královéhradec. kraji

Infocentrum Brouček

Rozšíření služby podporovaného zaměstnávání v chrudimském regionu

Posílení kapacity Oblastní charity Pardubice

Zvýšení kvality poskytovaných služeb o.s. Péče o duševní zdraví

Nespecifický streetwork

Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených

Budování kapacity neziskové organizace REVA

Nebudeme sedět doma…!

Šance pro Nás

Schválená výše
nadačního příspěvku

649 180,00

650 000,00

448 580,00

642 192,00

394 560,00

649 288,00

649 600,00

584 000,00

624 800,00

634 292,80

620 000,00

646 820,00

649 400,00

650 000,00

649 725,00

649 893,00

544 600,00

640 000,00

10 974 930,80

MONIT Reg. č.

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0215

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0086

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0023

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0158

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0059

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0216

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0097

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0051

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0181

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0226

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0239

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0102

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0040

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0177

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0221

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0067

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0071

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0011

Celkem

Přehled podpořených projektů GG OP RLZ NUTS II Severozápad

Jméno organizace

Agentura Pondělí

Český západ

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci
v Mostě

Dobrovolnické centrum

Farní charita Aš

Karlovarský klub neslyšících a
hluchoněmých lidí

Khamoro o.s.

Kuprospěchu, o.s.

Občanské sdružení komunitní centrum
Chánov

Mateřské centrum Karlovy Vary

OS Drak

Sdružení pro vzdělávání komunit

Název projektu

Zvyšování kvality podporovaného zaměstnávaní - Agentura Pondělí

Rozvoj Českého západu

Agentura podporovaného zaměstnávání

Budování kapacity v Diakonii ČCE - Středisku sociální pomoci
v Mostě

Klíčový krok

Vyšší vzdělání, větší možnosti

Planeta neslyšících

Khamoro - Romské integrační centrum

KPZ - Kuprospěchu pro zaměstnanost

Profesionalizace a rozvoj kvality služeb komunitního centra
Chánov a jeho partnerské sítě

Nová perspektiva

Cesty k dosažení kvalifikace a tím i lepšímu profesnímu uplatnění

Strategie - podpora posílení a profesionalizace fungování NNO
poskytujících služby skupinám ohroženým sociální exkluzí v
Euroregionu Labe

Schválená výše
nadačního příspěvku

648 344,00

574 846,00

649 978,00

649 280,00

408 070,00

261 400,00

649 834,00

497 506,00

621 850,00

537 537,00

281 530,00

649 200,00

649 510,00

7 078 885,00

MONIT Reg. č.

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0056

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0110

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0088

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0095

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0230

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0171

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0231

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0006

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0206

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0079

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0139

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0063

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0185

Celkem
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Přehled podpořených projektů GG OP RLZ NUTS II Moravskoslezsko

Jméno organizace

AMOS - HAVIŘOV

Centrum nové naděje

Duha Molero

Eko - info centrum Ostrava

Help - in

KaPa o.p.s.

Klub mladých Filadelfia

o.s. SPOLEČNĚ - JEKHETANE

Sdružení křesťanských maminek-Sluničko

Trianon o.s.

Název projektu

Moderní nezisková organizace - šance poskytovat kvalitní
sociální služby

PORT CNN

Znát, pochopit a nabídnout řešení - podpora osob venkovských oblastí

EICO - nevyšlapanou cestou

Rozvoj vnějších vztahů Help - in

Řetězení

Za vlastní hranice

Co se v mládí naučíš, k profesi ti nestačí

Zůstaň v obraze

JEMAvKOPO Jeden Manažer v Kolektivu Postižených

Schválená výše
nadačního příspěvku

650 000,00

584 290,00

636 800,00

635 950,00

466 700,00

446 131.60

457 780,00

649 126,00

649 478,00

649 990,00

5 189 445,60

MONIT Reg. č.

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0048

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0038

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0045

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0050

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0042

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0033

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0041

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0245

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0106

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0002

Celkem

Přehled podpořených projektů GG OP RLZ NUTS II Jihozápad

Jméno organizace

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

Centrum dětí a rodičů

Centrum pro zdravotně postižené
Plzeňského kraje

Diakonie ČCE - Středisko Radost
v Merklíně

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Diakonie Českobratrské církve
evangelické, Středisko Přemysla Pittra

Jihočeská Lambda

LIDÉ LIDEM, o.s.

Městská Charita České Budějovice

Novohradská občanská společnost

Občanská poradna Plzeň

Občanské sdružení Prácheň - Centrum
podpory celoživotního vzdělávání

Oblastní charita Třeboň

OS Totem - RDC

Porozumění - Sdružení nevidomých a
slabozrakých ČR Plzeň

Proutek, o.s.

Sdružení Ledovec

Název projektu

Lepší služby, kvalitnější pomoc, spokojený klient

Posílení kapacity Centra dětí a rodičů
v oblasit poskytování sociálních služeb matkám s dětmi

Sociální kometence a fundraising

Budování kapacity ve fundraisingu a strategickém plánování
Diakonie Radost

Rolnička - nová příležitost pro pracovní integraci lidí s mentálním a
kombinovaným postížením

AKCENT

G/L kabinet sociální péče

Servis pro menšiny ohrožené sociální exkluzí - program
„Dlouhodobě nezaměstnaní“

Systematické vzdělavání pracovníků za účelem podpory kvality

Rozšíření služeb, ověřování nových postupů

Specifikace rozvoje služeb pro dlouhodobě nezaměstnané

Další vzdělávání pracovníků neziskových organizací sociálních
služeb na Písecku

Cesta k pracovnímu uplatnění

Vzdělávání managementu NNO

Integrace zdravotně postižených  do společnosti

Kvalita rezidenčních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením
v Jihočeském kraji

Posílení kapacit Sdružení Ledovec v oblasti poskytování služeb
osobám s psychiatrickými problémy a/nebo mentálním handicapem

Schválená výše
nadačního příspěvku

648 860,00

627 000,00

625 684,00

649 516,00

650 000,00

649 950,00

229 050,00

620 120,00

560 470,00

530 700,00

647 500,00

509 652,00

649 960,00

377 750,00

610 000,00

600 930,00

549 752,00

10 376 639,00

MONIT Reg. č.

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0122

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0146

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0191

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0164

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0005

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0151

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0057

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0174

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0026

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0180

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0234

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0129

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0037

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0085

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0205

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0118

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0019

Celkem
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Přehled podpořených projektů GG OP RLZ NUTS II Jihovýchod

Jméno organizace

Diecézní charita Brno

Hnutí humanitární pomoci

KO SNN v ČR Vysočina

Lotos Brno

Lumina Brunensis Integrae

Maneor

NESEHNUTÍ Brno

Občanské sdružení Benediktus

Občanské sdružení pro pomoc mentálně
postiženým LADA

Ratolest Brno

Rozum a cit Občanské sdružení

Sdružení pěstounských rodin

Sdružení podané ruce

SKP - azylový dům pro muže

Společnost sociálních pracovníků ČR, o.s.

Středisko křesťanské pomoci - Naděje
pro život Jihlava

TK Krok

TRIALOG - Poradenské centrum

Třebíčská unie křesťanské mládeže

Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s., Pavel Hegner

Název projektu

TEDDY pro profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů

Rozvoj chráněného bydlení Jihomoravského kraje

Centrum pro podporu zaměstnávání osob se sluchovým postižením

Podpora zaměstnavání osob se závislostí na alkoholu

Podpora absolventů ze ZP na trhu práce

Dobrovolnické centrum v Novém Městě na Moravě

Patří mezi nás…

Rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb v mikroregionu Poboubraní

Zvýšení kvality a rozšíření sociálních služeb Občanského
sdružení LADA

Zvyšování kvality nízkoprahově poskytovaných služeb Ratolestí Brno

„Do života bez obav!“

Romské komunitní centrum

Chceme růst a lépe pomáhat - zvyšování kvalifikace a efektivity
práce lidí pomáhajících drogově závislým

Individuální vzdělávací péče o osoby ohrožené soc. vyloučením

Odborně vzdělaní poskytovatelé sociálních služeb - předpoklad
standardů kvality

Prevence vystěhování a jeho následků

Krok za krokem-rozvoj zdrojů

Rodinný sociální asistent

Rozvoj kvality a kapacity organizace

Zvýšení odbornosti pracovníků

Schválená výše
nadačního příspěvku

600 254,00

429 054,40

438 200,00

331 435,00

474 550,00

650 000,00

648 100,00

628 275,13

649 000,00

551 930,00

534 450,00

649 831,00

628 600,00

650 000,00

649 785,00

462 800,00

619 600,00

643 015,00

646 000,00

649 697,00

11 534 576,53

MONIT Reg. č.

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0244

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0219

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0130

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0009

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0049

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0080

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0111

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0060

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0020

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0108

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0237

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0015

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0243

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0021

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0169

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0137

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0036

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0093

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0166

CZ.04.1.03/2.3.15.1/0242

Celkem

Přehled podpořených projektů GG OP RLZ NUTS II - Souhrn

7 977 881,82

8 024 167,08

10 974 930,80

7 078 885,00

10 376 639,00

5 189 445,60

11 534 576,53

61 156 525,83

Střední Čechy

Střední Morava

Severovýchod

Severozápad

Jihozápad

Moravskoslezsko

Jihovýchod

Celkem
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Přehled podpořených projektů GG JPD 3

Jméno organizace

ACORUS o.s.

AGNES

APLA Praha

Arcidiecézní charita Praha

Asistence o.s.

Athinganoi

Berkat o.s.

Bona o.p.s.

Centrum pro otázky migrace

Česká asociace pro psychické zdraví

Česká unie pro podporované
zaměstnávání

České sdružení obětí dopravních nehod

Diakonie ČCE

Farní charita Chodov

Formika o.s.

Ježek a čížek o.s.

Krajská organizace SNN v ČR Praha

LATA - o.s. pro pomoc rizikové mládeži

Letní dům o.s.

Máme otevřeno? o.s.

Pohoda - spol. pro normální život lidí
s postižením

Pražská organizace vozíčkářů

ProFem o.p.s.

Remedium Praha

Slovo 21 o.s.

Sluneční Zahrada o.s.

YMCA Praha

Název projektu

Práce s oběťmi domácího násilí

Kurz „Budování kapacity NNO“

Příprava organizace na rozvoj pracovních programů pro dospělé
osoby s autismem

Chráněné bydlení Domu Fatima - služby a vzdělávání ve prospěch
zdravotně postižených

Posílení a rozvoj lidských zdrojů - cesta ke zvyšování kvality
sociálních služeb

Posílení kapacity romského studentského sdružení Athinganoi

Báze Berkat

Psychosociální síť - Lidské a řídící zdroje

Vnitřní posílení Centra pro otázky migrace

Asociace 2

Vzdělávání pracovníků v podporovaném zaměstnávání na území
hl. m. Prahy

Centrum komplexní pomoci postiženým po dopravních nehodách

Rozumím, umím, pomáhám - vzdělávání pracovníků Diakonie ČCE
v přímé péči

Posílení kapacity sociálních služeb Farní charity Chodov

Posílení kapacity služeb podporovaného zaměstnávání v o.s. Formika

Profesionalizace činnosti a Divadlo k sobě a druhým

Centrum pro podporu zaměstnanosti osob se sluchovým
postižením

Budování kapacity občanského sdružení LATA

Předení nitek sociální sítě

Vzdělávací systém jako nástroj pro zkvalitňování a zefektivnění
pracovně-tréninkových programů v o. s. MÁME OTEVŘENO?

Upevnění Pohody

Centrum samostatného života nově

Posílení projektu Advocats for Women - posílení žen dotčených
násilím (domácím nasílím)

Posílení kapacity Občanské poradny Remedium - prostřednictvím
strateg. plánování, zaškolování a vzdělávání

Posílení kapacity organizace poskytující sociální služby romské
komunitě a cizincům žijícím v ČR

Start/Všude dobře…, doma nejlíp

Pevný základ - kvalitní pomoc!

Schválená výše
nadačního příspěvku

649 070,00

649 890,00

617 700,00

641 000,00

571 654,00

529 050,00

649 866,00

629 863,00

644 640,00

583 401,20

647 900,00

416 000,00

267 460,00

649 949,00

649 750,00

549 990,00

648 254,00

626 500,00

650 000,00

649 975,00

650 000,00

648 583,02

600 000,00

285 749,25

476 750,00

645 700,00

637 740,00

15 866 434,47

MONIT Reg. č.

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0011

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0038

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0052

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0007

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0016

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0035

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0047

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0045

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0039

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0046

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0037

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0003

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0054

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0017

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0048

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0043

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0020

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0032

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0025

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0041

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0019

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0044

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0004

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0010

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0022

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0026

CZ.04.3.07/2.3.01.1/0008

Celkem
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5.1.2 PHARE / TRANSITION FACILITY

Charakteristika programu Phare

Program Phare byl založen v roce 1990 s cílem podporovat celkový proces

reforem v bývalých komunistických zemích střední Evropy. Původním cílem

programu bylo pomoci těmto zemím přejít na tržní hospodářství poskytováním

poradenství ministerstvům o vhodných hospodářských reformách,

podporováním rozvoje soukromého sektoru a přispěním k rozvoji lidských zdrojů.

Od poloviny 90. let byl program Phare v České republice rozšířen na financování

projektů podporujících demokratický rozvoj a lidská práva, tržní hospodářství

a převzetí a uplatňování legislativy EU.

PHARE 2002 (CZ 2002/000-282.02.01)

V průběhu roku 2005 byly ukončeny dva rozsáhlé programy, v rámci kterých

bylo podpořeno mnoho projektů. Jednalo se o programy PHARE 2002

Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti a PHARE 2002

Podpora aktivního života seniorů (včetně realokace). Cílem programu

Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti bylo zajistit

dostatečnou kapacitu NNO k získávání financí. Program měl dvě priority:

fundraising v praxi a školení a filantropie.

Fundraising v praxi, zaměřený na institucionální rozvoj, podpořil 48 projektů.

Cílem bylo posílení dlouhodobé finanční udržitelnosti podpořených organizací

prostřednictvím úspěšné realizace fundrasingových plánů, zacílených

na individuální a podnikové dárce. Granty se udělovaly do výše 30 000 €
a NROS v této prioritě nakontrahovala 1 351 704 €.

Výsledkem realizace projektů podpořených v rámci priority školení a filantropie

bylo zmobilizování soukromé, podnikové a veřejné filantropie, zlepšení

fundraisingových dovedností NNO a jejich příprava na zapojení do strukturálních

fondů. Byly financovány semináře a workshopy zaměřené na metody a nástroje

individuálního a firemního fundraisingu a o efektivní práci s médii. Tyto vzdělávací

programy se týkaly rozvoje fundraisingových center, prosazování firemního

dárcovství, informační a reklamní kampaně o daňových asignacích. Další série

vzdělávacích seminářů se týkala regionální strukturální politiky EU a využití

strukturálních fondů. Bylo podpořeno osm projektů v celkové výši 498 296 €.

Celkem bylo v programu Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti
ze 187 předložených projektů podpořeno 56 projektů ve výši 1 850 000 €.

V průběhu roku 2005 byly

ukončeny dva rozsáhlé prog-

ramy, v rámci kterých bylo

podpořeno mnoho projektů.

Jednalo se o programy PHA-

RE 2002 Dlouhodobá udr-
žitelnost rozvoje občanské
společnosti a PHARE 2002

Podpora aktivního života
seniorů (včetně realokace).

Cílem programu Dlouhodobá

udržitelnost rozvoje občanské

společnosti bylo zajistit dosta-

tečnou kapacitu NNO k zís-

kávání financí. Program měl

dvě priority: fundraising

v praxi a školení a filantropie.

Tento program přišel v pravý čas, tedy v době, kdy česká občanská společnost

procházela zásadní proměnou. Mnohé významné zahraniční nadace, jejichž

podpora byla do té doby klíčová, přesouvaly těžiště svých aktivit dále

na východ. Přílišná závislost českých NNO na příspěvcích a na státní podpoře

byla vnímána jako hlavní riziko dlouhodobé udržitelnosti české občanské

společnosti. Bylo nutné, aby se příjmy NNO více diverzifikovaly. V tomto

kontextu se nedostatečná znalost možností financování z prostředků EU

(předvstupní programy, strukturální fondy) a nedostatečné využívání potenciálu

soukromého sektoru jevily jako hlavní překážky na cestě k větší finanční

stabilitě místních NNO.

Projekty

48

8

56

Podíl

86 %

14 %

100 %

Priorita

1. Fundraising v praxi

2. Školení a filantropie

Celkem

Rozdělení projektů podle priorit
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PHARE 2002 (CZ 2002/000-282.02.02, realokace)

Program PHARE 2002 Podpora aktivního života seniorů byl jedním

z finančních zdrojů určených ke zlepšení postoje společnosti k seniorům.

V červenci 2003 bylo v rámci první výzvy podpořeno celkem 15 projektů

v celkové výši 875 000 €. Počátkem roku 2004 NROS přijala nabídku Centra

pro zahraniční pomoc k využití nevyčerpaných prostředků z Národního

programu PHARE 2002. Za spoluúčasti Ministerstva financí ČR

a Reprezentace Evropské komise došlo k navýšení celkového objemu

prostředků programu. Na základě výsledků nově vyhlášeného grantového

řízení bylo v červenci 2004 podpořeno dalších celkem 50 projektů ve výši

3 457 123 €. V programu PHARE 2002 Podpora aktivního života seniorů
bylo tedy celkem rozděleno 4 332 123 € na realizaci 65 projektů.

Cílem programu bylo zlepšení aktivní účast seniorů na životě společnosti. Mezi

priority programu se zařadilo zlepšení dostupnosti informací, vzdělávání

a komunikačních dovedností, posílení sociálních a zdravotních služeb

poskytovaných seniorům. Podpořené projekty, realizované celkem v 11 krajích

republiky, zahrnovaly široké spektrum aktivit. Program byl naplňován zejména

poskytováním informačních a poradenských služeb pro seniory a provozem

internetových klubů a kaváren. Jejich prostřednictvím měli zájemci příležitost

rozšířit své znalosti v oblasti informačních technologií, seznámit se s možnostmi

internetu a vyhledáváním informací. Cílem projektů, zaměřených na sociální

intervenci a zkvalitnění asistenčních služeb, bylo zmapovat skutečné potřeby

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

poskytovány v dostatečné míře. Do této oblasti spadala zejména krizová

intervence, respitní péče, komplexní hospicové služby a také další alternativní

přístupy, doplňující tradiční služby v této oblasti. Příkladem financovaných aktivit

bylo také založení respektované a nepolitické rady seniorů, jejímž posláním byl

mj. monitoring stavu lidských práv či forem diskriminace zástupců pokročilejší

věkové kategorie. Jejím působením měla být aktivně iniciována podpora

a připomínkování nově vytvářených zákonů v oblasti sociální péče. Mezi

podpořenými činnostmi jsou zastoupeny také osvětové mediální kampaně, které

propagují model společnosti otevřené všem generacím.

Interní hodnocení programu PHARE 2002 (CZ 2002/000-282.02.02)

na základě závěrečných zpráv realizovaných projektů

Program PHARE 2002 Pod-
pora aktivního života seni-
orů byl jedním z finančních

zdrojů určených ke zlepšení

postoje společnosti k senio-

rům. V červenci 2003 bylo

v rámci první výzvy podpo-

řeno celkem 15 projektů

v celkové výši 875 000 €.

Projekty

21

6

38

65

Podíl

32 %

9 %

59 %

100 %

Priorita

1a. Internet a senioři

1b. Společnost a senioři

2. Posílení sociálních a zdravotních služeb
seniorům, lidské důstojnosti

Celkem

Rozdělení projektů podle priorit
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Externí průběžné hodnocení činnosti Implementační agentury NROS

PHARE / Transition Facility prošlo ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2005

rozsáhlým průběžným hodnocením své činnosti. Hodnocení, zahrnující

přerozdělení částky 7,801 mil € z programu Phare, bylo provedeno nezávislou

mezinárodní společností West Midlands Enterprise pro Centrum zahraniční

pomoci Ministerstva financí ČR. Celkem byly hodnoceny tři programy NROS,

z toho dva ukončené a jeden běžící. Z oblasti integrace Romů byl hodnocen

program Zlepšení dlouhodobých příležitostí pro Romy (CZ 0301.01, PHARE

2003). Z oblasti Rozvoj občanské společnosti byly hodnoceny dva programy:

Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti (CZ 0202.01, PHARE

2002), Podpora aktivního života seniorů (CZ 0202.02, PHARE 2002). Tyto tři

programy – projekty byly hodnoceny jako celek.

Citace z výsledků hodnocení:

Efektivnost

Celkově vykazují všechny projekty velmi efektivní implementaci. Nebyly
zaznamenány žádné prodlevy ani jiné překážky, dokonce ani v případě časově
velmi napjaté druhé výzvy projektu CZ0202.02. NROS prokazuje jak důslednost
při dodržování pravidel, tak přizpůsobivost v případě, že u nich dojde ke změnám.
Komunikace s koncovými příjemci a pochopení pro jejich potřeby je příkladná.
Pracovníci NROS pracují s velkým nasazením, díky němuž se neustále zlepšuje
projektový management. Nový monitorovací systém, vyvinutý v roce 2004,
výrazně posílil vzájemnou zpětnou vazbu mezi NROS a příjemci. Systém je
užitečným příkladem „dobré praxe“ a může být účelně sdílen i dalšími
administrátory grantových schémat.

Dopad

Celkový cíl všech projektů závisí na řadě vnějších faktorů. Projekty podporované
Evropskou unií pomohly mnoha dobře institucionalizovaným nevládním
organizacím posílit svou kapacitu a schopnost ucházet se o nejrůznější granty
zaměřené na oblasti jejich působnosti. Nadace rozvoje občanské společnosti,
která spravuje grantová schémata po mnoho let v obtížných právních
podmínkách a za měnících se pravidel, si vytvořila vynikající administrativní
zázemí a potřebné dovednosti a je zřejmé, že má kapacitu na to, aby
v budoucnu implementovala i složitější programy.

Charakteristika programu Transition Facility

Od 1. května 2004 je Česká republika jako členský stát EU příjemcem pomoci

z nového programu Evropských společenství, tzv. Přechodového nástroje

(Transition Facility), jehož smluvním základem je článek 34 Smlouvy o přistoupení

k EU. Cílem Evropské komise bylo poskytnout novým členským státům EU

dočasnou pomoc na rozvoj a posílení institucí veřejné správy, které jsou

zodpovědné za zavádění legislativy EU do právních systémů v dané zemi

a dále podnítit výměnu zkušeností na tomto poli mezi původními a novými

členskými státy. Tento program je stanoven na roky 2004 až 2006 a čerpání

PHARE / Transition Facili-

ty prošlo ve druhém a třetím

čtvrtletí roku 2005 rozsáh-

lým průběžným hodnocením

své činnosti. Hodnocení,

zahrnující přerozdělení

částky 7,801 mil € z progra-

mu Phare, bylo provedeno

nezávislou mezinárodní spo-

lečností West Midlands
Enterprise pro Centrum za-

hraniční pomoci Ministerst-

va financí ČR.

Nadace rozvoje občanské spo-

lečnosti, která spravuje gran-

tová schémata po mnoho let

v obtížných právních podmín-

kách a za měnících se pravi-

del, si vytvořila vynikající ad-

ministrativní zázemí a po-

třebné dovednosti a je zřejmé,

že má kapacitu na to, aby v bu-

doucnu implementovala i slo-

žitější programy.

Rozdělení projektů podle cílů

Cíl

1. Internetové kavárny pro seniory a školení IT

2. Informační kampaň “Nebojte se nových technologií” zaměřená na seniorskou populaci

3. Vytvoření centrální webové stránky pro seniory

4. Informační a reklamní kampaň vyzývající k docenění přínosu seniorů pro společnost

5. Založení respektované Rady Seniorů

7. Zavedení a rozšíření služeb pro seniory v naléhavé tísni (nonstop tísňová linka apod.)

8. Rozšíření rezidentní, respitní péče a roznáškové služby do dosud opomíjených oblastí

Zastoupení
projektů

21

10

12

6

4

8

34

Podíl

32 %

15 %

18 %

9 %

6 %

12 %

52 %

Priorita

1a

1a

1a

1b

1b

2

2
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Tento program je stanoven

na roky 2004 až 2006 a čer-

pání prostředků na jednotli-

vé projekty bude probíhat do

roku 2009. Celková výše fi-

nančních prostředků, které

jsou z tohoto programu k dis-

pozici pro Českou republiku,

je 35,8 mil €. Část prostřed-

ků, které spravuje NROS, je

vyhrazena na grantová sché-

mata pro NNO; všechny

ostatní prostředky Transiti-

on Facility jsou určeny pro

veřejnou správu.

prostředků na jednotlivé projekty bude probíhat do roku 2009. Celková výše

finančních prostředků, které jsou z tohoto programu k dispozici pro Českou

republiku, je 35,8 mil €. Část prostředků, které spravuje NROS, je vyhrazena

na grantová schémata pro NNO; všechny ostatní prostředky Transition Facility

jsou určeny pro veřejnou správu.

Programy vyhlášené v roce 2005

Transition Facility 2004

Program je naplánován pro období 2004 - 2006 a pokrývá oblasti, které není

možné financovat ze strukturálních fondů EU. V roce 2004 bylo pro ČR

vyčleněno celkem 17,1 mil €. NROS byla pověřena administraci dvou programů

a přerozdělením částky ve výši přibližně 3 mil €.

Zvyšování efektivity činnosti NNO na ochranu spotřebitelů

(CZ 2004/006-237/0101)

Hlavním cílem tohoto programu je podpora implementace „acquis“ (soubor

právních předpisů EU) v oblasti ochrany spotřebitelů, tj. zvýšení schopnosti

českých organizací, zabývajících se touto problematikou, účinně hájit zájmy

spotřebitelů na domácím trhu. Koncepce programu vycházela z obsahu

rámcového dokumentu vydaného Evropskou komisí Consumer Policy Strategy
2002 - 2005, který se zabývá ochranou spotřebitelů a z Koncepce spotřebitelské
politiky 2001 - 2005 připravené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Celková

částka k přerozdělení v rámci dvou výzev byla stanovena na téměř 1,2 mil €
(téměř 0,6 mil € na jednu výzvu), maximální výše grantu je 50 000 €. Na základě

výsledků vyhlášené 1. výzvy grantového řízení bylo v srpnu 2005 podpořeno

celkem osm projektů ve výši 351 733 €. Ostatní prostředky budou rozděleny

ve 2. výzvě v roce 2006.

Posilování činnosti NNO monitorujících a prosazujících zájmy občanů

(CZ 2004/006-237/0102)

Základní priority programu jsou zaměřeny na boj proti korupci, diskriminaci a na

ochranu životního prostředí. Základním podkladem pro přípravu tohoto programu

byla Souhrnná monitorovací zpráva pro ČR, vydaná Evropskou komisí v listopadu

2003, a Evaluation Report on the Czech Republic připravená institucí GRECO

(Group of States against Corruption), působící v rámci Rady Evropy. Celková

částka určená k přerozdělení byla stanovena na téměř 1,81 mil €, maximální

výše grantu je 50 000 €. Na základě výsledků vyhlášeného grantového řízení

bylo v srpnu 2005 podpořeno celkem 24 projektů ve výši 1 070 353 €. Ostatní

prostředky budou rozděleny ve 2. výzvě v roce 2006.

tf@nros.cz
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Zvyšování efektivity činnosti nestátních neziskových organizací na ochranu spotřebitelů

Název
organizace

Sdružení českých
spotřebitelů

Brontosauří ekocentrum
Zelený klub

Spotřebitelský a poradenský
a informační servis

Spotřebitelský a poradenský
a informační servis

Sdružení obrany spotřebitelů
České republiky

Sdružení obrany spotřebitelů
České republiky

Sdružení obrany spotřebitelů
České republiky

o.s. Společnou cestou

Číslo

280 001

280 005

280 006

280 010

280 011

280 013

280 014

280 018

Název projektu

Jen poučený spotřebitel se může
bránit: My pomůžeme!

Ekospotřebitel - Zelená domácnost

Zkvalitnění práce a rozšíření kapacit
stávajících poradenských a
informačních center SPIS

Předcházení soudním sporům a
spotřebitelské hodnocení přijatých

a samoregulačních závazků

Tvorba informačního manuálu
pro uživatele platebních karet

Yomag.cz - zavádění
spotřebitelského vzdělávání

do výuky na středních školách

Posílení ochrany práv
spotřebitelů vytvořením právních

kapacit spotřebitelských
organizací

Vzděláváním proti předluženosti

Sídlo
příjemce

Praha 4

Praha 7

Praha 6

Praha 6

Praha 10

Praha 10

Praha 10

Praha 6

Trvání
projektu

12

12

12

12

12

12

12

12

Celkové náklady
na projekt

45 000 €

54 210 €

53 733 €

53 905 €

33 343 €

54 980 €

54 840 €

56 034 €

Příspěvek
EU

40 000 €

45 000 €

48 000 €

48 400 €

30 000 €

48 500 €

49 300 €

42 533 €

Kofinancování

5 000 €

9 210 €

5 733 €

5 505 €

3 343,00 €

6 480,00 €

5 540,00 €

13 501,00 €
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Stručný popis projektů

Projekt se zaměřuje na podporu spotřebitelů a jejich přístupu k informacím, systematickému vzdělávání, ochranu a vymáhání svých práv. Aktivity směřují především do
mimopražských regionů (týká se 9 krajů), ke všem spotřebitelům, se zvláštním zřetelem na rizikové skupiny (nízkopříjmoví obyvatelé, starší osoby, handicapovaní).
Podstatou projektu je rozvoj kombinovaného poradenství (internet a osobní kontakt), rozvoj regionálních kontaktních míst (až 6 nových míst) a zkvalitňování jejich
poradenské práce. V rámci projektu budou vydávány publikace se spotřebitelskou tématikou (min. 6, v nákladu celkem cca 56 000 ks). Žadatel má jednoho partnera,
který zajišťuje obdobné aktivity v místech, kde žadatel nepůsobí, čímž se rozšiřuje působnost. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Projekt je zaměřen na podporu dalšího rozvoje kapacit předkladatele v Praze, ale dosah vzhledem k jeho charakteru bude mít celorepublikový dopad. Cílem projektu je
optimalizace již existujících webových stránek Zelená domácnost, rozšíření poradenské činnosti, zkvalitnění vlastních článků, rad a návodů, provedení jednoho
spotřebitelského testu, zaměřeného na 16 pracích prášků a vyškolení nejméně 15 pracovníků Asociace občanských poraden v rámci jednodenního semináře. Projekt je
plánován na 12 měsíců.

Projekt sleduje zkvalitnění a rozšíření kapacit již několik let provozované informační a poradenské činnosti pro spotřebitelskou veřejnost a zobecňování a publikování
poznatků z řešení poradenských případů pro široké využití jednak na vlastních webových stránkách a jednak ve společenských a odborných časopisech. Výstupy projektu
jsou určeny spotřebitelům všech věkových a sociálních skupin v ČR, a to u telefonické poradny v celé ČR, u poradenských center spotřebitelům v Praze a v Karlových
Varech (resp. Č. Budějovicích). Webové stránky mají dosah i mimo území ČR a rovněž osobní poradna může poskytovat služby anglicky mluvícím klientům. Zkvalitnění
činnosti se dotkne cca 10 000 osob v poradenství a více než milionu příjemců informací na webových stránkách jak v prvním roce trvání projektu, tak i v každém dalším
roce po jeho skončení. Poradenské rubriky ve společenských i odborných časopisech osloví dalších více než milion přímých přijemců, přičemž počet nepřímých příjemců
bude přibližně stejný. Projekt je plánován na 12 měsíců.

Cílem projektu je předcházení soudním sporům zavedením zjednodušeného řešení sporů mezi spotřebiteli a dodavateli zboží a služeb; zveřejňování a spotřebitelské
hodnocení samoregulačních závazků, přijatých dodavateli a jejich zdokonalování. K dosažení stanovených cílů se předpokládá realizace činností, kterými jsou
vytvoření systému zjednodušeného řešení sporů mezi spotřebiteli a dodavateli zboží a služeb, zajištění informací pro spotřebitele o dodavatelích prací a služeb,
kteří přijali závazky v oblasti samoregulace, organizace a publikování výsledků spotřebitelského hodnocení plnění těchto závazků, navrhování zdokonalení
samoregulačních závazků podle poznatků spotřebitelů. Cílovými skupinami jsou především spotřebitelé a dodavatelé zboží a služeb, ale také např. podnikatelská
sdružení. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Projekt se zaměřuje na informovanost spotřebitelů v oblasti platebních karet. Cílem projektu je vytvořit ucelený informační materiál o problematice platebních karet a
distribuovat je široké spotřebitelské veřejnosti. Dílčími cíli jsou: seznámení veřejnosti s podrobnostmi ohledně platebních karet, provedení analýzy stavu platebnch
karet v ČR, výzkumem (anketou) zjistit úroveň obecného povědomí o plat. kartách a vytvořit informační manuál o plat. kartách s pojednáním rizik užívání. Cílovými
skupinami jsou jednak spotřebitelé a vlastníci plat. karet a jednak další spotřeb. organizace a banky. V rámci projektu proběhne analýza a studium dokumentů, analýza
trhu plat. karet, výzkum, zpracování dat a prezentace výsledků (manuál a leták v nákladu 50 000 ks). Žadatel nemá partnera. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Cílem projektu je vytvořit a rozšířit výukový nástroj k problematice spotřebitelského vzdělávání zaměřený na studenty/ky a učitele/ky středních škol. Projekt předpokládá
vytvoření internetového portálu yomag.cz, který bude obsahovat články se spotřebitelskou tématikou, studentská diskusní fora, databázi metodických materiálů pro
učitele, diskusní forum učitelů a síť kontaktů s možností sdílení zkušeností a spolupráce. Kromě www.yomag.cz bude vytvořen metodický manuál pro učitele k výuce
spotřebitelských témat, proběhne 10 kontaktních instruktážních seminářů pro pedagogy, bude vydána informační brožura (4 strany, formát A4, v nákladu 5 000 ks)
a 1 000 ks drobných propagačních materiálů (nálepky, propisky apod.). V rámci zapojených škol bude zavedeno spotřebitelské vzdělávání, studenti se budou aktivně
účastnit prostřednictvím článků a diskusí (zveřejňovaných na webu) a nejlepší články budou oceněny v soutěži na konci projektu. Zúčastněným školám bude po celou
dobu projektu k dispozici asistence (technická k obsluze info portálu a metodická k výuce). Projekt počítá s průběžným vyhodnocováním a bude trvat 12 měsíců.

Projekt se zaměřuje na posílení právních kapacit spotřebitelských organizací, převážně žadatele s cílem zvýšit možnosti právní ochrany spotřebitelů. Dílčímí cíli
jsou: vytvoření informačního systému pro výběr kauz vhodných pro hromadné řešení, zvýšení úrovně obchodních podmínek podnikatelů, zlepšení právního zázemí
pro poradenské aktivity spotřebitelských organizací, přenos zkušeností ze zahraničí a posílení odborné kapacity žadatele a partnera. Cílovými skupinami jsou
spotřebitelé, podnikatelé a pracovníci žadatele a partnera. V rámci projektu dojde k min. 75 právním podáním a 3 žalobním návrhům ve prospěch postižených
spotřebitelů, dále bude zkontrolováno min. 130 obchodních podmínek (z toho 30 na žádost podnikatelů), partner vyhotoví min. 5 odborných metodických výkladů
a po celou dobu budou vydávány tiskové zprávy (min. 20). Žadatel má jednoho partnera, který do projektu přináší odborné právnické know how. Projekt bude trvat
12 měsíců a primárně bude probíhat v Praze a Brně.

Projekt se zaměřuje na problematiku rostoucího zadlužování obyvatelstva v ČR. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivnost poradenských služeb (zejména občanských
poraden, azylových domů a oddělení odborů sociálních věcí pražských městských částí) poskytovaných klientům, kteří mají obtíže se splácením spotřebitelských úvěrů
a jiných půjček. V rámci projektu dojde k vytvoření informační brožury (cca 85 stran, náklad 600 ks) o spotřebitelských úvěrech, základech finančního plánování
a dluhovém poradenství; dále proběhnou 3 dvoudenní školení poradců OP k totožné problematice, bude vytvořeno a distribuováno 8 sad informačních letáků (v nákladu
každý 1 500 ks, tj. celkem 8 000 ks), proběhne přednáška odborníka z GB, bude celoročně poskytováno dluhové poradenství v rámci občanské poradny partnera
a dluhové poradenství bude přístupné i na webových stránkách žadatele. Projekt předpokládá, že zpracovaná brožura i další výstupy budou k dispozici dalším poradenským
institucím (zejména členským občanským poradnám AOP po celé ČR). Projekt bude trvat 12 měsíců.

Transition Facility 2004 (CZ 2004/006-237/0101)
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Posilování činnosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy občanů

Název
organizace

Poradna pro občanství /
Občanská a lidská práva

Obecně prospěšná
společnost

České Švýcarsko

CALLA - Sdružení
pro záchranu prostředí

Občanské sdružení
Vzájemné soužití

Arnika - Centrum
pro podporu občanů

Společenství Romů
na Moravě

Zelený kruh

SKOK

Hnutí Duha
- Přátele Země ČR

Regionální enviromentální
centrum Česká republika

ZO ČSOP Veronica

DAPHNE ČR - Institut
aplikované ekologie

Otevřená společnost,
o.p.s.

Číslo

270 001

270 003

270 008

270 011

270 013

270 014

270 015

270 017

270 018

270 021

270 022

270 025

270 027

Název projektu

Statistika v boji proti diskriminaci

Ochrana a rozvoj Českého
Švýcarska

Ochrana jihočeské přírody
- věc občanů

„Není všechno jenom bílé.“

Podpora účasti občanů
při prosazování směrnic

Evropské unie na ochranu
životního prostředí

Prosazování lidských práv Romů

Prosazování Aarhuské úmluvy
do praxe

Zabránění diskriminace uživatelů
a poskytovatelů sociálních služeb
nestátních neziskových organizací

v Zákonu o sociálních službách

Obchodování s emisemi
(aneb jak snížit český příspěvek
ke globálním změnám podnebí)

Podpora používání indikátorů
udržitelného rozvoje na místní

úrovni jako nástrojů strategického
plánování za účasti veřejnosti -
aneb „Městský barometr kvality

života a rozvoje“

Jak se do Brna volá,
tak se z Brna ozývá…

„Blanský les in NATURA“ -
zapojování zemědělců, vlastníků

pozemků a představitelů obcí
do plánování využívání chráněného

území systému Natura 2000
„Blanský les“

Všichni jsme lidé

Sídlo
příjemce

Praha 1

Krásná Lípa

České
Budějovice

Ostrava 1

Praha 3

Brno

Praha 2

Praha 1

Brno

Praha 1

Brno

České
Budějovice

Praha 3

Trvání
projektu

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Celkové náklady
na projekt

66 612 €

55 599 €

35 441 €

96 723 €

55 410 €

55 559 €

41 818 €

39 892 €

36 301 €

55 636 €

40 078 €

55 000 €

51 839 €

Příspěvek
EU

50 000 €

50 000 €

31 897 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

37 636 €

35 903 €

32 301 €

49 500 €

37 726 €

49 000 €

46 650 €

Kofinancování

16 612 €

5 599 €

3 544 €

46 723 €

5 410 €

5 559 €

4 182 €

3 989 €

4 000 €

6 136 €

2 352 €

6 000 €

5 189 €
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Stručný popis projektů

Primárním cílem projektu je vytvoření metodiky pro zpracování dat z výzkumů zaměřených na oblast diskriminace. Cílovými skupinami jsou NNO, akademická veřejnost,
odborná veřejnost, širší veřejnost a oběti diskriminace. Pilotně se projekt orientuje na oblast diskriminace při přijímání do zaměstnání a v přístupu k bydlení. Výstupem
projektu bude překlad a vydání komparační studie zabývající se sběrem dat a měřením rozsahu a důsledků diskriminace, publikování výstupů výzkumu samotného,
vydání metodiky. Projekt bude realizován po dobu 12 měsíců.

Hlavním cílem je zajistit pomocí cílených služeb a konzultací v oblasti životního prostředí ochranu ekosystémů Českého Švýcarska a současně pomoci k šetrnému rozvoji
regionu. Hlavní činnosti: koncepce pro poskytování služeb v oblasti OŽP, zásobník projektů pro region, publikační systém, panely na nádražích, mediální výstupy, letáky
- 5 000 ks, uspokojení 50 klientů ekoporadny, projektová dokumentace ekoprojektů, pro územní řízení, plány opatření na zlepšení ŽP v 9 obcích, demonstrační jízdy
a ekolinka. Přímý dopad projektu je uváděn pro 9 obcí, 5 samospráv regionu, 25 zaměstnanců OPS, 10 představitelů občanské společnosti, 5 podnikatelů, 50 klientů
ekoporadny, 15 ZŠ a SŠ, 4 orgány státní správy, 7 evropsky význam. lokalit, 2 CHKO a 1 Národní park. Projekt bude mít dopad na území Českého Švýcarska. Projekt bude
trvat 12 měsíců.

Projekt je zaměřen na usnadnění vstupu NNO a občanů do rozhodovacích procesů podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dalších legislativních
možností. Jeho cílem je posilovat účast občanů v rozhodovacích procesech, popularizovat pozitivní výsledky ekologických NNO v této oblasti, zkvalitnit a rozšířit činnost
občanských sdružení v jihočeském regionu, pokračovat v dlouhodobých kauzách týkajících se ochrany přírody a životního prostředí v Jihočeském kraji a v neposlední
řadě zobecňovat, propagovat a popularizovat dlouhodobé zkušenosti při účasti veřejnosti na rozhodování. Projekt bude mít dopad na NNO v Jihočeském kraji, pracovníky
státní správy a samosprávy a na občany Jihočeského kraje. Trvání projektu bude 12 měsíců.

Celkovým cílem projektu je odhalování projevů diskriminace romské komunity v Ostravě a okolí, řešení klíčových případů diskriminace, vyvolání dialogu a diskuse
o existenci a formách diskriminačního chování a sociálního vyloučení. Projekt se soustředí na následující aktivity: vytvoření česko-romského týmu, jeho vyškolení;
mapování a zaznamenávání individuálních podnětů z oblasti diskriminačního chování; kvantitativní minivýzkum; fotopříběhy; šetření konkrétních případů diskriminačního
chování; testingy; zveřejnění případů; kulaté stoly; informační brožura; založení tradice ceny za přínos k odstaňování projevů diskriminačního chování. Účastníci projektu
budou: přímí - romská komunita v Ostravě, Karviné, Bohumíně, Frýdku-Místku; nepřímí - veřejnost, potenciální porušovatelé (podniky, podnikatelé, organizace), státní
a samosprávné instituce, studenti, politické kluby apod. Projekt bude realizován po dobu 12 měsíců.

Cílem projektu je poskytovat poradenskou pomoc a asistenci občanským sdružením při prosazování práva životního prostředí. V rámci projektu má dojít k: 1. zvýšení
počtu NNO efektivně prosazujících naplňování směrnic ES v oblasti ŽP a zvýšení jejich kapacity, 2. Dosažení prokazatelných úspěchů v 9 modelových kauzách prostřednictvím
zapojování veřejnosti do rozhodování a praktickým prosazováním směrnic ES, zvýšení povědomí občanů ČR o nástrojích EU k ochraně ŽP a možnostech jejich uplatňování.
V rámci projektu bude realizováno: vybudování 3 poradenských center (Děčín, Ostrava, Č. Budějovice), systematické poradenství a asistence občanským sdružením,
asistence při zakládání nových občanských sdružení v lokalitách s vážnými problémy s ŽP, řešení 9 konkrétních případových studií, písemné výstupy: 3 metodické
příručky s letákem (á 500 ks), 7 letáků k případovým studiím (á 3 000 ks), 2 informační listy (1 000, 3 000 ks), atd. Doba trvání projektu je 12 měsíců.

Celkovým cílem projektu je prostřednictvím terénní sociální práce monitorovat projevy diskriminace; prostřednictvím sociálního poradenství reagovat na tyto projevy
a pomoci klientům při řešení situace; vypracovávat analýzy a zprávy pro kompetentní instituce; zveřejňovat zjištěné poznatky. Aktivity: průběžné sledování projevů
diskriminace; pracovní setkávání se zástupci samospráv; zajištění poradenství. Cílovou skupinou jsou: (i) Romové v lokalitách, v nichž pracují pobočky SRNM - 300 osob,
(ii) Romové v obcích a městech do 30 km od sídla poboček SRNM - 200 osob, (iii) Romové v ostatních lokalitách - 50 osob. Projekt potrvá 12 měsíců.

Projekt je zaměřen na implementaci Aarhusské úmluvy, která předpokládá transpozici dvou důležitých směrnic ES. Projekt zahrnuje jednak připomínkování zákonů, které se
bude provádět formou koordinace připomínek a návrhů v rámci tzv. „legislativní skupiny“ a potom formou lobbyingu přímo v Parlamentu, dále formou osvětových a informačních
aktivit (provoz webové stránky www.ucastverejnosti.cz, příprava a distribuce zprávy o implementaci úmluvy, provoz Ekolinky, informační kampaň – 3 000 plakátů velikosti
A3, semináře pro krajské úřady) a konečně koordinací oborové platformy ZK. Přímý prospěch z projektu bude mít jednak 50 organizací připojených k platformě (ZK odhaduje
přímý dopad na cca 500 osob), jednak dalších cca 40 „spřátelených“ organizací a jednak cca 400 pracovníků veřejné správy. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Cílem projektu je ovlivnit podobu připravovaného zákona o sociálních službách, zajistit tak základní práce a svobody uživatelů sociálních služeb. Jednotlivé aktivity na
sebe navazují. Jedná se o zpracování právního rozkladu a právní studie současného zákona o sociálních službách. Na této studii se budou podílet právníci se znalostmi
dané problematiky, proběhne i analýza z pohledu uživatelů. Průběžně bude s výsledky analýz seznamována veřejnost. V Praze proběhne konference prezentující alternativní
paragrafové znění zákona o sociálních službách. Výsledky budou prezentovány v odborné bružuře - 3 000 ks, v buletinu SKOKu, který bude rozeslán na 900 adres,
na webové stránce. Distribuce klíčovým aktérům bude probíhat elektronicky i poštovně. Na závěr projektu půroběhne odborná konference pro širokou odbornou
veřejnost v Praze. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Hlavním cílem je posílit poptávku po snižování emisí skleníkových plynů. Aktivity jsou směřovány na veřejnost - zapojení veřejnosti do připomínkování, novináře -
informační listy a portál, státní správu - návrhy řešení a žadatele s partnerem - posílení lidské a odborné kapacity, povedou k faktickému naplnění smyslu směrnice, čili
ke snížení znečištění. Hlavní činnosti: návod na psaní připomínek k návrhu NAP, internetový formulář, korespondenční lístky s připomínkami k NAP - 5000 ks, internetová
stránka k problematice, 2 druhy informačních listů - 2x500ks, informační listy pro novináře, publikace - poučení a doporučení - 400 ks, připomínky k NAP - 40 ks, atd.
Přímý dopad projektu je uváděn jako 8 000 zástupců veřejnosti, 300 firem, 30 žurnalistů, 400 státních úředníků. Projekt bude mít dopad na celém území hl. m. Prahy
a Brna. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Hlavním cílem projektu je zapojit veřejnost do strategického plánování měst s využitím indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Cílovými skupinami jsou
pracovníci managementu a volení zástupci jednotlivých vybraných měst v ČR. Hlavního cíle bude dosaženo naplněním následujících činností: spolupráce žadatele s 11
českými městy při zavádění indikátorů, uplatnění sady indikátorů ve vybraných městech, zapojení veřejnosti do výběru specifických indikátorů, vytvoření internetové
databáze pro výběr specifických indikátorů. Součástí těchto aktivit je zapojení veřejnosti do definování indikátorů prostřednictvím činnosti v místních médiích, anketou
mezi obyvateli, internetovým hlasováním. Následně budou distribuovány letáky a skládačky (Městský barometr) v nákladu cca 10 000 ks ve třech nejúspěšnějších
městech, v ostatních v nákladu 2 000 ks. Budou realizovány i následující prezentační akce pro veřejnost, vytištěna publikace v rozsahu cca 40 stran, která bude
poskytnuta všem obcím III. stupně a odborům rozvoje krajských úřadů. Zorganizuje se mezinárodní workshop a indikátory budou šířeny prostřednictvím internetové
„Burzy indikátorů“. Trvání projektu bude 12 měsíců.

Projekt je zaměřen na vytvoření kvalitního informačního a koordinačního zázemí pro občany, NNO, občanské iniciativy, odborníky a úřady, pro zapojení do přípravy
nového územního plánu Brna. Konkrétními cíli projektu je zapojení vybraných skupin do monitoringu lokalit s narušeným životním prostředím v Brně, formulování
problémů a hledání konkrétních řešení v době přípravy územního plánu města, posílení role Veroniky při přípravě územního plánu a podpora občanů, NNO a občanských
iniciativ při prosazování zájmu ochrany přírody ve smyslu preambule Aarhuské úmluvy. Předpokládá se, že z projektu bude mít přímý prospěch cca 550 lidí. Doba
realizace projektu bude 12 měsíců.

Cílem projektu je v zájmovém území zohlednit potřeby skupin, které mají aktivní vliv na přírodu a krajinu. Projekt je postaven na průzkumu potřeb těchto skupin, přísunu
informací a zajištění návazných informačních toků. Forma: publikace – praktický rádce 300 ks, komunikační platforma – konference e-mailová a webové stránky,
vytvoření plánů péče o farmu – dvakrát plně a maximálně deset dalších zjednodušeným způsobem, návrh plánů péče o Blanský les a souhrnná publikace – 100 ks. Přímý
dopad projektu bude na 300 až 340 osob. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Hlavním cílem projektu je boj proti diskriminaci a sociálnímu vyloučení. Mezi konkrétní cíle patří zpracování metodiky monitoringu diskriminačních jevů v sociálně
vyloučených komunitách a její pilotní testování v praxi, posílení kapacity terénních sociálních pracovníků při identifikování projevů diskriminace, poskytnutí technické
asistence pracovníkům ve veřejné správě, vytvoření informační platformy sloužící odlborné i laické veřejnosti k získání komplexních informací o tématu sociální exkluze
a diskriminace. Projekt osloví cca 100 zástupců veřejné správy a 100 poradenských pracovníků NNO. Mezi základní aktivity projektu patří: příprava metodiky a její
zpracování, pilotní testování metodiky a vyhodnocení pilotního testování metodiky, příprava vzdělávacích akcí a realizace vzdělávacích akcí ve 4 lokalitách za účasti
cca 100 lidí. Doba trvání projektu je 12 měsíců.

Transition Facility 2004 (CZ 2004/006-237/0102)
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Posilování činnosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy občanů

Název
organizace

Transparency
International - Česká

republika

Iuridicum remedium, o.s.

Transparency
International - Česká

republika

Transparency
International - Česká

republika

Centrum pro otázky migrace

Agentura Koniklec

Ekologický právní servis

Společnost přátel přírody

Poradna pro občanství /
Občanská a lidská práva

Oživení

Multikulturní centrum Praha

Číslo

270 031

270 032

270 033

270 034

270 035

270 037

270 039

270 041

270 042

270 046

270 048

Název projektu

Právní protikorupční poradenské
středisko

Právní pomoc pro diskriminované
a diskriminací ohrožené osoby

Transparentní veřejné zakázky
v České republice

Transparentní procesy
v politickém rozhodování

Sociálně-právní poradenství
cizincům jako ochrana proti

diskriminaci a sociálnímu vyloučení

Praktická škola občanských aktivit
v ochraně životního prostředí

Právo jako nástroj
enviromentální politiky

V srdci regionální korupce

Antidiskriminace - dovršení
implementace

Radniční listy bez cenzury

Antidiskriminační vzdělávání
zaměstnanců veřejné správy

Sídlo
příjemce

Praha 8 -
Libeň

Praha 9

Praha 8 -
Libeň

Praha 8 -
Libeň

Praha 1

Praha 13

Tábor

Liberec 15

Praha 1

Praha 2

Praha 3

Trvání
projektu

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Celkové náklady
na projekt

88 788 €

33 441 €

46 215 €

56 900 €

49 460 €

44 683 €

62 566 €

58 365 €

64 508 €

51 566 €

56 075 €

Příspěvek
EU

50 000 €

30 091 €

41 593 €

50 000 €

44 514 €

39 000 €

49 000 €

50 000 €

50 000 €

45 542 €

50 000 €

Kofinancování

38 788 €

3 350 €

4 622 €

6 900 €

4 946 €

5 683 €

13 566 €

8 365 €

14 508 €

6 024 €

6 075 €
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Stručný popis projektů

Celkovým cílem projektu je podpora implementace acquis v oblasti boje proti korupci. Konkrétním cílem je poté aktivizace občanů v boji proti korupci.
Jednou z hlavních aktivit je vznik a provoz právního protikorupčního poradenského střediska. Toto pomůže v době existence projektu cca 400 občanům.
Bude vytvořena právní příručka „Jak se bránit korupci“ o cca 600 ks, zvláštní internetová sekce. Závěrem bude realizován seminář pro zástupce státních
a neziskových organizací za účasti ředitelů krajů, poslanců i odborníků z řad NNO. Na projektu budou spolupracovat tři organizace, žadatel a dva partneři.
Projekt má trvat 12 měsíců.

Celkovým cílem projektu je poskytování bezplatné právní pomoci příslušníkům skupin ohroženým diskriminací z důvodů sociálního vyloučení: etnické příslušnosti,
sociálního statusu, věku, (ne)zaměstnanosti. Aktivity: poskytování právních služeb klientům; uplatnění zkušeností z poskytované právní pomoci (podněty pro RVPLP,
Výbor pro občanská a politická práva apod.); absolvování školení pracovníků; supervize právní pomoci; podpůrné aktivity. Cílovou skupinou jsou: (i) klienti právní pomoci
- 40 osob (osoby diskriminované z důvodu věku; zdravotního a duševního postižení; nezaměstnanosti; sociální situace); (ii) „protistrany“ v právním vztahu - 40 subjektů;
(iii) veřejnost - adresáti letáků - 400 subjektů; (iv) účastníci tiskové konference - 10 osob; (v) organizace zprostředkující klienty - cca 8; (vi) adresáti CD - cca 150 NNO;
(vii) Pracovníci a spolupracovníci žadatele - školení - 6-8 osob. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Cílem projektu je poukázat na nedostatky při zadávání veřejných zakázek a otevřít diskusi o možných protikorupčních opatřeních a přispět k zefektivnění rámce pro institucionální
kontrolu zadávání veřejných zakázek na všech úrovních. Konkrétní aktivity zahrnují provedení monitoringu vybraných zadavatelů veřejných zakázek, zpracování policy paper
o černých listinách a metodách kontroly používaných v EU, aktualizace webové stránky TIC, publikace článků, seminář, vytvoření legislativních návrhů na zavedení některých
antikorupčních opatření a komunikace se zákonodárci a veřejností. V rámci projektu má být 10 článků, 3 předložené legislativní návrhy, distribuce 300ks policy-paperů,
10 účastníků na odborných konferencích a fórech, 500 návštěv na webové stránce TIC po zveřejnění výstupů projektu, 10% snížení počtu zakázek napadených ÚOHS
a 20% nárůst počtu zadavatelů, kteří na svých webových stránkách zveřejní interní postupy při zadávání veřejných zakázek. Projekt má trvat 12 měsíců.

Celkovým cílem projektu je podpora implementace acquis v oblasti boje proti korupci. Projekt směřuje jak k posílení vnitřní schopnosti TIC v oblasti politické korupoce, tak
k poukázání na konkrétní nedostatky transparentnosti v jednotlivých politikách, v rozhodovacích procesech. Primární cílovou skupinou jsou pracovníci TIC (cca 20) a politická
reprezentace (280 poslanců a senátorů + 20 vládních politiků + 40 komunálních politiků), sekundární média (10 médií), NNO (30 zástupců) a akademický sektor. Mezi základní
aktivity patří úvodní konference se zahraničními experty (5), realizace školení pro zpracovatele paperů, vytvoření a zveřejnění paperů (na témata: Lobbying, Střet zájmů,
Financování politických stran, Legislativní proces), politizace veřejné správy, vytvoření a provoz webové stránky, rozhovory s cca 35 politiky a organizace semináře
pro představitele státu, kde budou prezentovány výsledky práce, jednotlivých paperů. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Cílem projektu je poskytování sociálně právního a sociálně psychologického poradenství občanům cizích zemí, kteří usilují o začlenění do života většinové české společnosti.
Předmětem projektu jsou zejména tyto činnosti: právní asistence, sociální asistence a psychologické poradenství, vytvoření informační brožury. Sekundráním produktem
je snaha o systémovou nápravu diskriminačních nebo nevhodných zákonných i podzákonných norem a jejich aplikací, odporujících integračním záměrům české vlády
a požadavkům EU. Projekt bude realizován 12 měsíců.

Projekt se zaměřuje na široký okruh veřejnosti, především však na talentovanou mládež a děti z venkovských a okrajových regionů, kterým poskytuje možnost rozvíjet
své schopnosti, získávat a předávat poznatky a vzorce chování v ochraně přírody a životním prostředí. Cílem projektu je vyškolit členy „Sněmu dětí ČR pro ŽP“ v rámci
tématu „Vzduch, lidé a ŽP“ a seznámit širokou veřejnost s významem a stavem ovzduší. Přímý prospěch z projektu bude mít zhruba 70 dětí ve věku 13 - 17 let a stejný
počet spolupracovníků starších 18 let. Kromě toho se projekt dotýká i rodin, škol, veřejných činitelů a NNO. Doba trvání projektu je 12 měsíců.

Hlavním cílem je rozvoj právních kapacit a získáním příslušných odborných neprávních argumentů dosáhnout vyšší úrovně ochrany ŽP. Nástrojem jsou: přístup
k informacím o ŽP, zkvalitnění povolovacích procesů EIA, IPPC a implementace opatření Natura 2000, ochrana lidí před nebezpečnými vlivy. Hlavní činnosti:
Analýza, 8 strategických případů, 2-3-účastenství v procesech, návrhy systémových změn legislativy, zodpovězení 50 právních dotazů, 50 právních podání,
20 tiskových zpráv, 3 druhy právních manuálů, Analýza a návrh strategie, účast na seminářích. Přímý dopad projektu je uváděn jako 30 občanů, odborníci 34 obč.
sdružení, 23 obcí, právníci EPS, poslanci a senátoři, státní úředníci, soudci, 2 nadnárodní korporace. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro odhalování korupce v Liberci. Projekt chce zmapovat korupční prostředí v Liberci až do jednotlivých kauz, diskutovat a shromažďovat
informace o korupci v Liberci na serveru divizna.cz. Projekt je rovněž zaměřen na informování veřejnosti o jednotlivých kauzách formou zpravodaje, na zapojení mladých
lidí do diskuse o korupci ve městě formou literární soutěže. Součástí projektu je veřejná beseda, spolupráce s novináři a účast ve správních řízeních. Konkrétní výstupy
představuje vypracovaná mapa korupce, články o korupci (min. 5 článků), 5 čísel zpravodaje o nákladu 50 000 výtisků, účast na diskusi a v literární soutěži (několik
desítek literárních prací) a příspěvky do konference. Projekt má trvat 12 měsíců.

Celkovým cílem projektu je podpořit implementaci antidiskriminačního aquis EU do českého právního řádu a posílit nevládní sektor v ČR v boji proti diskriminaci.
Aktivity: realizace bloků osvětového, poradenského, praktických právních strategií a bloku dosahování systémových změn. Cílová skupina jsou: poslanci a senátoři,
NNO, odborná veřejnost, širší veřejnost a oběti diskriminace. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Projekt se zaměřuje na analýzu vynakládání veřejných zdrojů na místní tiskoviny (radniční listy) formou jednostranné prezentace radnici vládnoucí politické strany.
Dalším cílem projektu je na základě medializace výsledků průzkumu a realizací vzdělávacích seminářů aktivizovat veřejnou diskusi, následně předložit návrh řešení
a jeho prosazování na úrovni místní i národní. Mezi základní aktivity projektu patří: 1. Průřezový průzkum cca 60 radničních periodik; 2. Zpracování právního stanoviska
k otázce cenzury radničních periodik; 3. Zpracování ideální podoby Radničního zpravodaje; 4. Realizace pilotního projektu pro Prahu a Brno - stanovení závazných
principů tvorby a vydávání periodika a jejich přijetí zastupitelstvy těchto měst; 5. Realizace vzdělávacího semináře pro zástupce samospráv a širší veřejnost; 6. Návrh
změny právní úpravy - lobbying mezi min. 5 poslanci a senátory s cílem přijetí odpovídající legislativy pro tuto oblast. Projekt osloví cca 30 zastupitelů měst prahy a Brna
+ dalších cca 40 účastníků seminářů a cca 5 poslanců a senátorů. Projektem se zpracuje 750 letáků, které budou rozšířeny mezi veřejnost. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Celkovým cílem projektu je soustavný boj proti všem projevům diskriminace formou vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a předcházení projevů diskiriminace za
současné snahy o dosažení systémových změn v této oblasti. Aktivity: realizace bloků: vzdělávacího, systémového a poradensko-informačního. Cílovou skupinou jsou:
zaměstnanci veřejné správy, politická reprezentace, oběti diskriminace, širši odborná veřejnost. Projekt bude trvat 12 měsíců.

Transition Facility 2004 (CZ 2004/006-237/0102)
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Programy připravované pro rok 2006

Transition Facility 2004

Zvyšování efektivity činnosti NNO (CZ 2004/006-237/0101)

NROS vyhlásila 2. výzvu k předložení projektů s cílem Zvyšování efektivity činnosti

NNO na ochranu spotřebitelů 20. 2. 2006. Celková částka k rozdělení v této

výzvě je 848 167 €, budou podpořeny projekty v rámci následujících priorit:

• Podpora dalšího rozvoje kapacit organizací na ochranu spotřebitelů

prostřednictvím zkvalitnění práce poradenských a informačních center a zlepšení

standardní kvality služeb, které tato centra nabízejí

• Zvýšení povědomí veřejnosti o právech spotřebitelů a relevance této ochrany

prostřednictvím zapojení metodologicky zpracovaných vzdělávacích materiálů

o ochraně spotřebitelů do výuky základních a středních škol a prostřednictvím

vzdělávacích kampaní tématicky zaměřených na ochranu spotřebitelů

• Podpora vydávání periodik a letáků pro spotřebitele, kde jsou zveřejňovány

informace posilující povědomí veřejnosti o právech spotřebitelů a srovnávací

testy kvality výrobků jako možná ochrana proti nebezpečným výrobkům

na trhu

• Zapojení organizací na ochranu spotřebitelů do regionálních programů a do

programů prosazování samoregulace v oblasti zkvalitnění obchodních vztahů

a ochrany spotřebitelů, včetně posílení udržitelnosti činnosti organizací

na ochranu spotřebitelů

• Zkvalitnění činnosti NNO na ochranu spotřebitelů v rámci mezinárodního

standardizačního procesu a zapojení těchto organizací do evropských

spotřebitelských struktur

• Poskytování dluhového poradenství

• Zvýšení povědomí veřejnosti o možných nebezpečích krátkodobých

spotřebních úvěrů

• Poskytování poradenství a aktivity ke zvyšování povědomí v oblasti práv

uživatelů sociálních služeb

Posilování činnosti NNO monitorujících a prosazujících zájmy

občanů (CZ 2004/006-237/0102)

NROS vyhlásila 2. výzvu k předložení návrhů projektů s cílem Posilování činnosti

NNO monitorujících a prosazujících zájmy občanů. Celková částka k rozdělení

je 738 727 €. Budou podpořeny projekty v rámci následujících priorit:

• Protikorupční opatření

• Antidiskriminační opatření

• Životní prostředí

Transition Facility 2005

Posilování činnosti NNO při implementaci antidiskriminačního

zákona a antidiskriminačního acquis (CZ 2005/017/518.01.01)

NROS plánuje vyhlásit výzvu k předložení návrhů projektů s cílem Posilování

činnosti NNO při implementaci antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního

acqui. Celková částka k rozdělení činí 786 250 €.
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5.2 NADAČNÍ PROGRAMY

5.2.1 PROGRAM PRO LIDSKÁ PRÁVA Z VÝNOSŮ NIF

Charakteristika programu

V letech 1999 až 2005 získala NROS prostřednictvím výběrového řízení na

přidělení finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) celkem

81 326 000 Kč. V 1. etapě bylo přiděleno 38 810 000 Kč (připsáno na účet

v roce 1999), ve 2. etapě bylo přiděleno celkem 42 516 000 Kč (z toho

19 526 000 Kč bylo připsáno na účet v roce 2002, 11 495 000 Kč v roce 2003

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

jmění v peněžité formě. Každoroční výnosy z navýšeného jmění nadace slouží

na podporu projektů v oblasti ochrany lidských práv.

NROS za pět let v rámci Programu pro lidská práva rozdělila již 7 480 143 Kč

na realizaci 31 projektů usilujících o ochranu a podporu lidských práv.

Cíle programu

• Podpora aktivit NNO zaměřených na rozvoj a ochranu lidských práv a základních

svobod vyhlášených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v dalších

mezinárodních konvencích

• Zlepšení vztahů mezi menšinami a majoritní společností, podpora práv

a rovnoprávného postavení menšin v České republice; budování respektu,

porozumění a důvěry mezi etniky a napříč společností

• Podpora vzdělávání, výchovy a růstu povědomí veřejnosti o lidských právech

• Podpora rovnoprávných příležitostí a nediskriminačních postupů, včetně

opatření v boji proti rasismu a xenofobii

• Ochrana a podpora práv menšin, etnických skupin a uprchlíků

Podporovaná oblast v roce 2005

K podporovaným oblastem v roce 2005 patřil rozvoj asociací, střešních organizací

a spolupráce NNO působících v oblasti podpory a ochrany lidských práv.

Výběrová řízení v roce 2005

V roce 2005 došlo k rozdělení výnosů z roku 2004 v celkové výši 1 539 195,47 Kč.

V 5. ročníku bylo 80 % této částky (1 231 357 Kč) použito k podpoře pěti jednoletých

projektů z celkového počtu 11 projektových žádostí. Po přičtení nedočerpaných

financí z projektů z předešlého ročníku bylo rozděleno 1 264 685 Kč. Zbývajících

20 % výnosu v částce 307 838,47 Kč bylo použito na náklady správy nadace.

O nadační příspěvky mohla žádat občanská sdružení, obecně prospěšné

společnosti a církevní právnické osoby, které se zabývají podporou a ochranou

lidských práv. Maximální výše grantu byla stanovena na 350 000 Kč. Úplná

pravidla výběrového řízení určená žadatelům o nadační příspěvek z 5. ročníku

programu pro lidská práva byla zveřejněna na www.nros.cz.

V roce 2006 činí částka určená na podporu projektů 1 045 040 Kč.

NROS za pět let v rámci

Programu pro lidská práva

rozdělila již 7 480 143 Kč na

realizaci 31 projektů usilují-

cích o ochranu a podporu

lidských práv.

K podporovaným oblastem

v roce 2005 patřil rozvoj aso-

ciací, střešních organizací

a spolupráce nestátních nezis-

kových organizací působících

v oblasti podpory a ochrany

lidských práv.

V roce 2006 činí částka ur-

čená na podporu projektů

1 045 040 Kč.
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Děkujeme Vám všem, kteří jste se do programu jakýmkoli způsobem
zapojili, ať již jako žadatelé výběrového řízení, hodnotitelé komise
programu či dobrovolníci.

5.2.2 SBÍRKOVÝ PROJEKT POMOZTE DĚTEM!

Charakteristika projektu

Pomozte dětem! je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní

veřejnou sbírkou organizovanou společně Českou televizí (ČT) a NROS.

Představuje přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem

do 18 let v celé České republice. Sbírkové konto Pomozte dětem! je otevřeno

celoročně pro individuální a firemní dary i pro výtěžky sbírkových a benefičních

akcí (veselé sbírkové a benefiční akce pořádané během celého roku kdekoli

v České republice jsou jedinečnou součástí projektu a podporou dobrovolnictví).

Prostřednictvím veřejného výběrového řízení NROS jsou peníze ze sbírky

každoročně rozdělovány do všech regionů (NUTS 2) na podporu projektů NNO.

Jarní mediální kampaň každoročně vrcholí sbírkou v přímém přenosu ČT.

Podrobné informace jsou na www.pomoztedetem.cz

Hlavní cíle projektu

• Zvýšení kvality života dětí

• Vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny dětské populace

• Podpora práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí

Hlavní výsledky a „nej“ projektu

• Sbírkový projekt poskytuje v porovnání s dalšími charitativními projekty nejširší

podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice

• Známost sbírky Pomozte dětem! mezi domácí veřejností i její podpora je

dlouhodobě velmi vysoká. Sbírku zná podle opakovaných šetření agentury

STEM cca 85 % populace v ČR (pramen: STEM, Trendy 2001–2005/6)

• Sbírku Pomozte dětem! považovala veřejnost v České republice ve dvou

uplynulých letech za nejznámější (pramen: STEM, Trendy 2003–2005/6)

• Za sedm let sbírkový projekt shromáždil a rozdělil celkem 69 725 389 Kč a pomohl

více než 90 000 dětí v celé České republice prostřednictvím 611 projektů

Známost sbírky Pomozte

dětem! mezi domácí veřejnos-

tí i její podpora je dlouhodo-

bě velmi vysoká. Sbírku zná

podle opakovaných šetření

agentury STEM cca 85 %

populace v ČR

Seznam podpořených projektů 5. ročníku

Název organizace

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

Občanské sdružení
Vzájemné soužití

Česká asociace pro
psychické zdraví

Konzorcium nevládních
organizací pracujících
s uprchlíky v ČR

Přidělená
částka

290 000 Kč

350 000 Kč

300 000 Kč

324 685 Kč

Anotace projektu

Na základě podrobného monitoringu situace nelegálně pobývajících cizinců a srovnání s legislativou
dalších evropských států vypracujeme návrh legislativních opatření, která by zmírnila nedůstojné
podmínky, ve kterých nelegálně pobývající cizinci v ČR žijí. Tato opatření budeme prosazovat pomocí
široké medializace, lobbingu a uspořádáním semináře.

Projekt je zaměřen na prevenci odebrání dětí do ústavní výchovy, mediaci mezi rodinou a státními
institucemi, sociální, poradenskou i právní pomoc rodinám, medializaci modelových kauz
neoprávněného umístění dítěte do ústavní výchovy. Vyvoláním diskuze na toto téma budeme usilovat
o změnu postoje laické i odborné veřejnosti.

Projekt vytváří kritéria a testuje model práce v rámci pacientské advokacie v psychiatrických léčebnách
(PL). Využívá ve 4 PL a 1 léčebném sanatoriu dřívější dobré spolupráce a směřuje k možným metodickým
změnám. Je modelem pro další PL i NNO; tzn. navrhuje transparentní kritéria pro advocacy v léčebnách.
Slibuje si tak napomoci zkvalitnění systému české advocacy a posílení její důvěryhodnosti v PL.

Smyslem projektu je posílení řízení a administrativního zázemí Konzorcia, jež doposud vyvíjelo činnost
převážně na základě ad hoc projektů. Koordinátor s nezbytným zázemím by měl činnosti Konzorcia
dodat řád, zefektivnit dosavadní postupy a pro další období nalézt nové zdroje financování.

Název projektu

Regularizace
nelegální migrace

„Článek 9
– doma je nejlépe“

Práva pacientů
v psychiatrické
léčebně

Organizační rozvoj
Konzorcia
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Za sedm let sbírkový projekt

shromáždil a rozdělil celkem

69 725 389 Kč a pomohl více

než 90 000 dětí v celé České

republice prostřednictvím

611 projektů

Výsledek 7. ročníku projektu 2004/2005

7. ročník sbírky probíhal v období od 16. 5. 2004 do 15. 5. 2005. V tomto

ročníku bylo na sbírkovém kontě Pomozte dětem! shromážděno a rozděleno

celkem 11 884 487 Kč. Peníze byly poskytnuty na přímou a účinnou pomoc

ohroženým a znevýhodněným dětem a mládeži do 18 let v ČR prostřednictvím

celkem 112 nadačních příspěvků. Sbírkový projekt Pomozte dětem!, který

každoročně podpoří tisíce dětí, má ve srovnání s dalšími charitativními projekty

a sbírkami organizovanými v České republice nejširší a nejkomplexnější záběr

cílových skupin dětí, kterým pomáhá:

• děti s výchovnými a vývojovými problémy (VVP)

• děti žijící mimo vlastní rodinu (ŽMR)

• děti týrané, zneužívané a zanedbávané (TZ)

• děti s tělesným, duševním a smyslovým postižením (ZP)

• děti ohrožené drogovou či jinou závislostí (DZ)

• děti žijící v nepříznivých životních podmínkách (JP)

Partneři sedmého ročníku projektu

Projekt Pomozte dětem! se vzhledem ke svému rozsahu neobejde bez partnerů,

kteří se na jeho realizaci finančně podílejí nebo pro něj bezplatně poskytují

určité významné služby.

Hlavní partner: Cisco Systems Czech Republic s.r.o.

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

Euro AWK, Ju - Turn MEDIA, Eclipse, Vizus.cz s.r.o., Czech on Line, a.s.; Radio

Impuls, časopisy Děti a my a ABC.

Partneři: Advanced Telecom Services s.r.o., Accor Services CZ , Tesco Stores

ČR a.s., STEM - Středisko empirických výzkumů s.r.o. a Real Tisk s.r.o.

Pozn.: Bankovní poplatky jsou automaticky odečítány správcem účtu (KB) z konta; 5 % z hrubého výtěžku sbírky je v
souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách odečteno na částečnou úhradu provozních nákladů projektu.

*/ Tito dárci poskytli dar (případně jeho část) na základě jimi realizované benefiční akce. Takovéto dary jsou uvedeny
v přehledu a výtěžku sbírkových a benefičních akcí. Do percentuálního vyjádření smluvních darů za 7. ročník nebyly
zahrnuty.

Výše daru

133 571,00 Kč *

229 495,00 Kč *

70 000,00 Kč *

50 000,00 Kč

37 891,50 Kč

700 957,50 Kč

Dárce

Accor Services CZ s.r.o.

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

Britská obchodní komora

Sdružení Benefiční koncert 2004

Tesco Stores ČR a.s.

Celkem

Smluvní dárci 7. ročníku
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Celková výše příspěvků a darů

1 578 136 Kč

2 271 409 Kč

439 892 Kč

7 595 051 Kč

11 884 487 Kč

12 509 987 Kč

625 499 Kč

Druh vkladu

Sbírkové a benefiční akce

Jednotliví přispěvatelé (veřejnost)

Smluvní dárci (firmy)

DMS (dárcovské SMS)

Celkem k rozdělení

Celkem shromážděno na sbírkovém účtu

5% ze sbírky k úhradě provozních nákladů

Struktura vkladů na sbírkovém kontě 7. ročníku sbírky

Podíl

13,3%

19,1%

3,7%

63,9%

100,0%

pomoztedetem@nros.cz
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Přehled sbírkových a benefičních akcí, které na sbírkové konto 7. ročníku přispěly celkem

částkou 1 578 136 Kč:

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), Praha, Dny kontaktů – konference členů

AČCK: 6 851,50 Kč • Accor Services CZ s. r. o., Praha, Pomáhejme dál! – benefiční akce se zákazníky –

odběrateli stravenek Ticket Restaurant®: 313 571 Kč • APROPO o.s., Praha 1, Divadelní představení

Svatojánská noc a Živý Betlém: 7 099,00 Kč • Sdružení Arietta a dětský pěvecký sbor Arietta, Mohelnice,

Jarní koncert dětských sborů: 15 044,00 Kč • AVE a.s., Praha, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky

v recepci hotelu: 2 377 Kč • Brandýské kulturní středisko, o.s., Brandýs nad Labem, Hopsa hejsa do

Brandejsa: 41 215,50 Kč • Bratrstvo Keltů, Praha, 11. ročník festivalu Svátek keltské kultury BELTINE,

Náměšť nad Oslavou: 14 690,- Kč •  Britská obchodní komora, Praha, STARRY NIGHT, dražba na plese

komory: 70 000 Kč  • Cukrárna pod Žabkou, Nymburk, dlouhodobé umístění sbírkové kasičky v cukrárně:

4 018,50 Kč • Dům dětí a mládeže a Chomutov (DDM), Chomutov, sbírkové akce u příležitosti různých

akcí: 5 877,50 Kč • Eurest spol. s r.o., Praha, sbírka v restauraci v prostorách České televize: 754,00 Kč •

FEST 2004, o.s., Tábor, Dražba velkoplošných festivalových poutačů Táborského videofestu: 7 000,00 Kč

• Gymnázium Jihlava, Jihlava, sbírkové akce u příležitosti různých akcí: 57 000,00 Kč • Harley Owners

Group, Praha Chapter – Czech Republic, Praha, 11th National Harley - Davidson Rally Czech Republic,

5 323,00 Kč • HEMS sdružení - zájmové sdružení právnických osob, Hradec Králové, AIR AMBULANCE

2004: 16 128,50 Kč Junák 76458 Kč • Junák – svaz skautů a skautek v ČR, středisko Balvan, Rudná,

sbírkové akce u příležitosti různých akcí: 2 998,00 Kč • Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia,

Polička, velikonoční sbírka skautek a světlušek v Poličce: 11 480,00 Kč • Junák - svaz skautů a skautek

ČR, různá města a obce v celé ČR, Babí léto mezi skauty a Velikonoční skautské kuřátko: 522 618,00 Kč •

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „Oheň“, Praha - Horní Počernice, Počernické kuře - vítání

jara s následnou individuální sbírkou: 15 025,50 Kč • Klub nemocných cystickou fibrózou, Praha, Pochod

pro kuřátko: 3 745,00 Kč • Klub ochotníků a přátel loutkového divadla, Litoměřice, Sbírkové akce u

příležitosti různých akcí: 4 000,00 Kč • Knihkupectví LYRA, Chrudim, Dlouhodobé umístění sbírkové

pokladničky: 2 646,50 Kč • Kohoutová Ludmila, Kladruby, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky:

2 594,00 Kč • Lékárna U Černého koně, Loděnice, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky v prostorách

lékárny: 2 624,00 Kč • Mateřská škola MATEŘÍDOUŠKA, Frýdek-Místek, Výstava výtvarných dílek dětí

z MŠ Mateřídouška u příležitosti 15. výročí zahájení provozu školy: 881,00 Kč • Městský dům dětí

a mládeže (DDM), Čelákovice, Den dětí: 10 690,00 Kč * Město Litomyšl, Litomyšl, Toulovcovy prázdninové

pátky: 39 732,50 Kč • Město Žirovnice, Žirovnice, Velikonoce na zámku: 6 246,50 Kč • Národní památkový

ústav – územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Státní zámek Mníšek p. Brdy, 3. velikonoční

veselice a kuře na zámku Mníšek pod Brdy: 12 680,50 Kč • Nadace rozvoje občanské společnosti

(NROS), Praha, sbírkové akce při příležitosti Týdne pro děti, mládež a rodiny a Mattoni Grand Prix:

9 987,50 Kč • Obec Byšice, Byšice, Velká výstava vánočních vazeb a rozsvícení vánočního stromku:

1 850,00 Kč • Obec Zabrušany, Zabrušany, Děti dětem: 5 716,50 Kč • Pelclovo divadlo, Rychnov nad

Kněžnou, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky: 21 181,00 Kč • Sdružení „Piafa“ ve Vyškově, Vyškov,

“Pojďte se bavit a pomozte dětem!“ – zábavná akce pro děti: 7 149,00 Kč • Pionýr (Středočeská krajská

organizace Pionýra), Praha, Bambiriáda: 2 428,00 Kč • PONTIS Šumperk o.p.s., Šumperk, Dlouhodobé

umístění sbírkové pokladničky v Kavárničce pro seniory: 1 258,00 Kč • Schneider zaměstnanci 27 495 Kč

• Střední odborné učiliště, odborné učiliště a Učiliště Trmice, Trmice, Sbírka při školní akci „Den bez

kouření“: 2 201,50 Kč • Strnadová Markéta, Praha 10, sbírková akce v rámci vernisáže výstavy „Regrese

v Reprodukci“: 167,00 Kč • Svítání o.s., Jablonec nad Nisou, Masopustní maškarní veselice: 3 140,00 Kč

• Šafářovi Marcela a Zdeněk, Švábov, Dětský den: 2 000,00 Kč • Řeznictví a uzenářství Karapetjan s.r.o.,

Jablonec nad Nisou, sbírka v prodejně: 8 259,50 Kč • TESCO STORES ČR, a. s., různá města po celé ČR,

podpůrné sbírkové, které proběhly v hypermarketech a obchodních domech Tesco v České republice:

100 000,00 Kč • Vamberecká krajka CZ s.r.o., Vamberk, Dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky

v podnikové prodejně a benefiční výstavy Vamberecké krajky: 29 959,50 Kč • VOŠ sociální Jihlava, Jihlava,

II. charitativní ples: 16 500,00 Kč • YMCA Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Orebem, Sbírkové

akce v rámci benefičních recitálů: 4 275,00 Kč • Základní kynologická organizace, Český Brod, Dětský

den: 1 444,00 Kč • Základní škola Zlín, Zlín, sbírková akce pořádaná základní školou: 9 342,00 Kč •

Závodný Adam, Čankov, Juliánská slavnost – Čankov 2004: 4 389,50 Kč • ZŠ Nové Město nad Metují,

Nové Město nad Metují, Různé akce pořádané realizátorem: 6 377 Kč • ZŠ Modřany - Sdružení rodičů

a příznivců Modřanské základní školy, Praha, Výstava „Pro kuře“: 7 014,00 Kč • ZUŠ Říčany, Říčany,

Adventní prozpěvování 2004: 24 633,00 Kč
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Seznam projektů podpořených v roce 2005

Sídlo příjemce

Soběslav

Soběslav

Praha 2

Písek

Praha 4

Hošťálková

Hošťálková

Beroun 2 - Město

Písek

Praha 17

Brno

Praha 1

Ostrava

Čáslav

Ústí nad Labem

Praha 4 - Michle

Šumperk

Třebíč

Klobouky u Brna

Jaroměř

Jaroměř

Rokycany

Praha 10

Ostrava

Praha 5

Praha 2

Ústí nad Labem

Nový Jičín

Lovosice

Rumburk

Vizovice

Frýdek-Místek

Praha 6

Javorník

Kojetín

Olomouc

Opava

Veselí nad moravou

Praha 1

Praha 8

České Budějovice

Praha 6

Praha 6

Místo realizace
(NUTS II)

Jihozápad

Jihozápad

Praha

Jihozápad

Praha

Střední Morava

Střední Morava

Střední Čechy

Jihozápad

Praha

Jihovýchod

ČR

Ostravsko

Střední Čechy

Severozápad

ČR

Střední Morava

Jihovýchod

Jihovýchod

Severovýchod

Severovýchod

Jihozápad

Praha

Ostravsko

Praha

Praha

Severozápad

Ostravsko

Severozápad

Severozápad

Střední Morava

Ostravsko

Praha

Střední Morava

Střední Morava

Střední Morava

Ostravsko

Jihovýchod

Jihovýchod

ČR

Jihozápad

Severozápad

ČR

Přiděleno
v Kč

45 000 Kč

25 000 Kč

111 920 Kč

190 984 Kč

246 400 Kč

125 000 Kč

25 000 Kč

100 000 Kč

150 000 Kč

190 000 Kč

87 415 Kč

116 000 Kč

250 000 Kč

150 000 Kč

100 000 Kč

225 000 Kč

124 200 Kč

200 000 Kč

250 000 Kč

150 000 Kč

25 000 Kč

150 000 Kč

81 387 Kč

119 401 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

100 000 Kč

25 000 Kč

125 569 Kč

100 000 Kč

61 004 Kč

105 000 Kč

69 000 Kč

45 000 Kč

63 700 Kč

160 000 Kč

231 354 Kč

149 158 Kč

100 000 Kč

86 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

25 000 Kč

Příjemce příspěvku

„I MY“ /společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením/

„I MY“ /společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením/*

ANIMA - Občanské sdružení  pro péči o rodiny závislých

Arkáda - sociálně psychologické centrum

ARPZPD v ČR, klub Hornomlýnská

ARPZPD v ČR, klub Auxilium

ARPZPD v ČR, klub Auxilium*

ARPZPD v ČR, klub Klubíčko Beroun

AREPZD v ČR, klub Krteček

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha

Asociace pomáhající lidem s autismem - Jižní Morava

Centrum pro otázky migrace (COM)

Centrum pro rodinu a sociální péči

Církevní speciální škola Diakonie ČCE Čáslav, okr. Kutná Hora

Demosthenes, o.p.s.

Dětské krizové centrum, o.s.

Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

DCHB - Oblastní charita Třebíč

Diakonie ČCE - středisko Betlém

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům*

Diakonie ČCE - středisko Přemysla Pittra

Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě

Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách*

Diakonie ČCE, SKP V PRAZE*

Dobrovolnické centrum

EKOCENTRUM - RS ČSOP Novojičínska*

Farní charita Lovosice

Farní charita Rumburk

Farní sbor ČCE ve Vizovicích

Filadelfie

Husitské centrum, o.p.s.

Charita Javorník

Charita Kojetín

Charita Olomouc

Charita Opava

Charita Veselí nad Moravou

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

KONÍK

KONTAKT bB, o.s.

KONTAKT bB, o.s.*

Cílová
skupina

ZP

ZP

DZ

VVP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

JP

ZP

ZP

ZP

TZ

ZP

DZ

ZP

VVP

ZP

VVP

ZP

TZ

ZP

ZP

TZ

ŽMR

JP

VVP

VVP

VVP

VVP

ZP

TZ

JP

ZP

ZP

VVP

ZP

ZP

ZP

ZP
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Seznam projektů podpořených v roce 2005

Sídlo příjemce

Janské Lázně

Praha 9

Brno

Brno

Brno

Praha 4

Brno

Plzeň

Praha 2

Pardubice

Praha 6 - Břevnov

Praha 1

Náchod

Říčany

Broumov

Praha 6

Třinec 1

Praha 1

Brno

Litvínov

Litvínov

Plzeň

Poděbrady

Brno

Praha 5

Písek

Havlíčkův Brod

Moravská Ostrava

Kroměříž

Kutná Hora

Liberec

Pardubice

Přerov

Bruntál

Ostrava - Kunčičky

Olomouc

Brno

Starý Plzenec

Šumperk

Praha 2

Teplice

Kopřivnice

Vyškov

Místo realizace
(NUTS II)

ČR

Praha

Jihovýchod

ČR

Jihovýchod

Praha

Jihovýchod

Jihozápad

Severozápad

Severovýchod

Praha

ČR

Severovýchod

Střední Čechy

Severovýchod

Praha

Ostravsko

ČR

Jihovýchod

Severozápad

Severozápad

Jihozápad

Střední Čechy

Jihovýchod

Praha

Jihozápad

Jihovýchod

Ostravsko

Střední Morava

Střední Čechy

Severovýchod

Severovýchod

Střední Morava

Ostravsko

Ostravsko

Střední Morava

Jihovýchod

ČR

Střední Morava

Praha

Severozápad

Ostravsko

ČR

Přiděleno
v Kč

80 000 Kč

10 470 Kč

36 500 Kč

150 000 Kč

115 500 Kč

17 820 Kč

110 000 Kč

20 000 Kč

112 000 Kč

100 000 Kč

47 851 Kč

200 000 Kč

144 736 Kč

135 400 Kč

50 000 Kč

125 000 Kč

12 500 Kč

79 300 Kč

66 320 Kč

125 000 Kč

10 000 Kč

7 200 Kč

25 000 Kč

110 000 Kč

30 000 Kč

200 854 Kč

96 777 Kč

7 500 Kč

77 880 Kč

61 740 Kč

125 000 Kč

207 500 Kč

40 000 Kč

222 550 Kč

90 000 Kč

125 000 Kč

52 600 Kč

140 000 Kč

96 200 Kč

100 000 Kč

58 340 Kč

170 000 Kč

150 000 Kč

Příjemce příspěvku

Křižovatka života

Kulturní a mateřské centrum Knoflík*

Labyrint Brno

Liga lidských práv

Liga za práva vozíčkářů

Mirabilis*

Modrá linka - centrum a linka důvěry pro děti a mládež

MOTÝL*

Naděje, o.s., pobočka Litoměřice

o.s. Amalthea

o.s. Prev-Centrum, Centrum komunitních aktivit

o.s. Zvuk ticha

Občanské sdružení Cesta - Stacionář

Občanské sdružení Cesta integrace

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE „Začít spolu“

Občanské sdružení Dům tří přání

Občanské sdružení Filadelfie - Přístav Oldřichovice*

Občanské sdružení LETNÍ DŮM

Občanské sdružení LOGO

Občanské sdružení Porozumění

Občanské sdružení Porozumění*

Občanské sdružení pro hiporehabilitaci Jitřenka*

Občanské sdružení Přístav*

Občanské sdružení RATOLEST BRNO

Občanské sdružení R-mosty

občanské sdružení ŠVAGR

Občanské sdružení Trojka

Občanské sdružení Vzájemné soužití*

Oblastní charita Kroměříž

Oblastní charita Kutná Hora, Komunitní centrum Maják

Oblastní charita Liberec

Oblastní charita Pardubice

Oblastní charita Přerov

Open House

Pavučina, občanské sdružení Den

P-centrum

Petrov, sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze

Pomocné tlapky o.p.s.

PONTIS Šumperk o.p.s.

Rytmus

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Teplice

SALUS, o.p.s.

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově

Cílová
skupina

ZP

ZP

ZP

JP

ZP

ZP

TZ

ZP

VVP

ŽMR

VVP

ZP

ZP

VVP

JP

TZ

ŽMR

ŽMR

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

VVP

ŽMR

ZP

ZP

VVP

JP

TZ

ZP

JP

JP

VVP

VVP

JP

ZP

JP

ZP

VVP

TZ

ZP
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Seznam projektů podpořených v roce 2005

Sídlo příjemce

Valašské Meziříčí

Praha 8

Rokytnice v Orlických
horách

Brno

Brno

Pardubice

Praha 6

Český Těšín

Stochov

Brno

Prostějov

Pardubice

Plzeň

Litvínov

Ivančice

Brno

Brno

Blatná

Praha 1

Kutná Hora

Praha 3

Hradec Králové

Zlín

Zlín

Kolín

Ústí nad Labem

Místo realizace
(NUTS II)

Střední Morava

ČR

Střední Čechy

Ostravsko

Jihovýchod

Severovýchod

Praha

Ostravsko

Střední Čechy

ČR

Střední Morava

Severovýchod

Jihozápad

Severozápad

ČR

Jihovýchod

Jihovýchod

Jihozápad

Praha

Střední Čechy

ČR

Severovýchod

Střední Morava

Střední Morava

Střední Čechy

Severozápad

Přiděleno
v Kč

25 000 Kč

150 000 Kč

13 595 Kč

25 000 Kč

100 000 Kč

230 000 Kč

182 530 Kč

136 900 Kč

200 000 Kč

150 000 Kč

60 000 Kč

66 890 Kč

186 785 Kč

200 000 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

153 750 Kč

25 000 Kč

165 000 Kč

13 450 Kč

100 000 Kč

156 557 Kč

108 000 Kč

25 000 Kč

100 000 Kč

85 000 Kč

11 884 487 Kč

Příjemce příspěvku

Sdružení Člověk člověku Valašské Meziříčí*

Sdružení Linka bezpečí (SLB)

Sdružení Neratov*

Sdružení pěstounských rodin*

Sdružení Podané ruce

Sdružení pro ranou péči v Pardubicích

Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“

Slezská diakonie

Soukromá speciální škola Slunce, o.p.s.

SOZE - Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Speciální škola, o. p. s.

Speciální škola, o.p.s., Pardubice

Společenství „Začít spolu“

Společné soužití Litvínov

Společnost pro pomoc sluchově postiženým dětem

Spolek Josefa Šímy při Galerii Lužánky

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.

Sportovní klub Spastic Tricykl*

Středisko náhradní rodinné péče

Středisko rané péče při Oblastní charitě Kutná Hora*

STŘEP,o.s. - České centrum pro sanaci rodiny

Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdrav. postiž. dětí Daneta

Unie Kompas

Unie Kompas*

VOLNO, o.s.

YMCA v Ústní nad Labem

Celkem

Cílová
skupina

ZP

TZ

ZP

ŽMR

DZ

ZP

ZP

ZP

ZP

JP

ZP

ZP

VVP

JP

ZP

JP

TZ

ZP

ŽMR

JP

TZ

ZP

VVP

VVP

ZP

VVP

Děkujeme všem příznivcům, dobrovolníkům, spojencům, přispěvatelům,
dárcům, partnerům a hodnotitelům za podporu.

pomoztedetem@nros.cz

Pozn.: Projekty označené v názvu * jsou
projekty podporující individuální dítě či děti,
nikoli činnost organizace.
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5.2.3 MAKE A CONNECTION – PŘIPOJ SE

Historie a princip programu

V celosvětovém měřítku byl program Make a Connection zahájen v dubnu roku

2000 jako společná iniciativa nadace International Youth Foundation (IYF)

a společnosti Nokia. Jedná se o nadnárodní program, jehož hlavním posláním je

podpořit pozitivní rozvoj mladých lidí a nabídnout jim příležitost navázat vztah

s okolní komunitou, se svými rodinami, kamarády i sebou samými. Program

Make a Connection rozšiřuje možnosti vzdělávání mladých lidí, pomáhá jim

získávat nové životní zkušenosti, znalosti a dovednosti. Díky tomuto programu

se již zlepšily životy tisíců mladých lidí ve 23 zemích světa. Přestože programy

v jednotlivých zemích probíhají pod společným názvem Make a Connection, jsou

vždy přizpůsobeny specifickým potřebám mladých lidí v příslušné zemi.

Charakteristika programu v České republice

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

mladým lidem ve věku 16 až 24 let. Mladí lidé mohou z programu získat grant ve

výši až 50 000 Kč na své vlastní projekty, které sami navrhnou a řídí. Na projektech

přitom pracují dobrovolně. Oblast zaměření projektu není nijak omezena, důležité

je především to, zda je projekt nějakým způsobem přínosný pro danou lokalitu

nebo skupinu obyvatel, zda se snaží přispět ke zlepšení nějaké oblasti života

společnosti nebo se pokouší řešit aktuální místní problém.

Kromě finanční podpory nabízí program i další pomoc ve formě interaktivních

školení. Při nich se mladí lidé učí, jak svůj projekt dobře řídit, jak se prezentovat

na veřejnosti, jak komunikovat s médii, jak správně vést tým, jak hledat další

možné zdroje financování, získají zde základní informace o neziskovém sektoru

a dobrovolnictví.

Program probíhá v pěti krajích České republiky a v síti dětských domovů v ČR.

NROS jej realizuje ve spolupráci s šesti dalšími NNO, které působí v roli

regionálních koordinátorů programu a konzultantů, kteří pomáhají mladým lidem

v průběhu realizace projektů a jsou hlavími organizátory pro ně určených školení.

Regionálními partery programu jsou:

• o.s. Klub Hurá Kamarád pro Pardubický kraj

• o.s. VITA pro Moravskoslezský kraj

• o.s. Ratolest Brno pro Jihomoravský kraj

• o.s. Dobrovolnické centrum pro Ústecký kraj

• o.s. Hestia - Národní dobrovolnické centrum pro Hlavní město Praha

• Nadace Terezy Maxové pro dětské domovy v ČR

Cíle programu v ČR

• Zvýšit šanci mladých lidí  aktivně se podílet na životě místních komunit, přispět

svým nápadem a svou prací a realizovat své aktivity v prostředí, které je jim

blízké a způsobem, který je baví

• Zlepšit povědomí mladých lidí o dobrovolnictví a NNO obecně, rozvíjet jejich

občanské hodnoty a pocit zodpovědnosti

• Rozvinout schopnosti a dovednosti (tzv. life skills) mladých lidí a přispět tak

k jejich lepšímu a snadnějšímu uplatnění na trhu práce

Čtvrtý ročník programu Make a Connection v ČR

Do čtvrtého ročníku programu se přihlásilo celkem 122 skupin mladých lidí.

Hodnotící komise z nich během dvoukolového výběrového řízení vybraly celkem

79 projektů, kterým byly uděleny granty v celkové výši více než 1,8  mil korun

(přesně 1 809 353,- Kč).

Jedním z podpořených a velmi úspěšných projektů byl například projekt

„Nejen lidé pomáhají“, jehož snahou bylo zavedení cannisterapie v pražské

Motolské nemocnici. Skupina téměř 20 mladých dobrovolníků se speciálně

vycvičenými psy pravidelně navštěvovala pacienty s cílem ulehčit a zpestřit

jim pobyt v nemocnici. Kromě pravidelných návštěv proběhlo v rámci

projektu i několik zábavných akcí - především pro pacienty dětské onkologie

– přímo v areálu nemocnice. Iniciátorka projektu, Karolína Eckschalgerová,

získala v roce 2006 za svou dobrovolnickou práci cenu Křesadlo.

Projektovému týmu se podařilo získat finanční prostředky z dalších zdrojů

a projekt tak úspěšně pokračuje dál.

• Zvýšit šanci mladých lidí

aktivně se podílet na životě

místních komunit, přispět

svým nápadem a svou pra-

cí a realizovat své aktivity

v prostředí, které je jim

blízké a způsobem, který

je baví

• Zlepšit povědomí mladých

lidí o dobrovolnictví a NNO

obecně, rozvíjet jejich

občanské hodnoty a pocit

zodpovědnosti

• Rozvinout schopnosti a do-

vednosti (tzv. life skills)

mladých lidí a přispět tak

k jejich lepšímu a snadněj-

šímu uplatnění na trhu

práce

Jedním z podpořených a vel-

mi úspěšných projektů byl

například projekt „Nejen lidé

pomáhají“, jehož snahou

bylo zavedení cannisterapie

v pražské Motolské nemocni-

ci. Skupina téměř 20 mla-

dých dobrovolníků se speci-

álně vycvičenými psy pravi-

delně navštěvovala pacienty

s cílem ulehčit a zpestřit jim

pobyt v nemocnici. Kromě

pravidelných návštěv proběh-

lo v rámci projektu i několik

zábavných akcí - především

pro pacienty dětské onkologie

– přímo v areálu nemocnice.
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Na přelomu srpna a září 2005 úspěšně proběhl mezinárodní projekt, který inicioval a zorganizoval klub českých

absolventů Make a Connection, Alumnik. V rámci projektu s názvem „AlumNetwork“ se setkalo 29 mladých lidí,

absolventů programu, z České republiky, Polska, Maďarska a Ruska, aby sdíleli zkušenosti ze své dobrovolnické

práce, prohloubili své znalosti nabyté v programu a navázali kontakty pro možnou další spolupráci do budoucna.

Výsledkem týdenního setkání bylo několik navazujících mezinárodních projektů a zároveň „multikulturní minifestival“,

který mladí lidé společně připravili.

Seznam projektů podpořených v roce 2005

Přidělená
částka

11 500 Kč

30 000 Kč

19 900 Kč

7 500 Kč

25 900 Kč

49 950 Kč

6 000 Kč

39 300 Kč

13 500 Kč

23 000 Kč

23 400 Kč

21 500 Kč

30 000 Kč

9 700 Kč

13 500 Kč

18 800 Kč

21 300 Kč

18 000 Kč

20 900 Kč

22 640 Kč

29 000 Kč

11 500 Kč

20 000 Kč

22 500 Kč

25 000 Kč

19 700 Kč

8 640 Kč

25 000 Kč

31 100 Kč

20 000 Kč

26 800 Kč

19 500 Kč

10 000 Kč

24 490 Kč

17 000 Kč

10 500 Kč

Místo realizace

Veselí nad Moravou

Tišnov+okolí, Zbýšov, Zastávka u Brna

Brno-Lišeň

Brno

Olešínky u Bystřice nad Pernštejnem,
Dolní Věstonice

Brno+hrady Cimburk, Plumov, Kuřim atd.

Brno

Nové Zámky u Litovle + Litovel, Olomouc, Brno

projekt nerealizován

Brno a okolí

Brno

Brno - Zábrdovice

Benetice u Světlé nad Sázavou

Brno

Kyjov

Brno a okolí

Hodonín+okolí

Jablonec nad Nisou

Krnov

Vřesina u Bílovce, Poruba

Město Albrechtice

Opava

Bohumín, Karviná

Orlová-Lutyně+okolí

projekt nerealizován

Krnov

Havířov a okolí

Janovice, Rýmařov

Karviná

Ostrava - Dubina

Ostrava, Příbor + okolí

Vendryně

Ostrava

Místek

Klimkovice, Hýlov, Rožnov pod Radhoštěm

Karviná, Lázně Darkov

Název projektu

Cestopisné a přírodovědné večery pro mládež a veřejnost

Poznávám a pomáhám

Slyšíme se…

Canart workshop vol. 1

„Rubikova kostka“

Come and Play…Pojď a hraj

Propojení a integrace studentských aktivit na FSS MU v Brně

Využití současných výtvarných vyjadřovacích prostředků k práci s mentálně postiženými

Mluvme o tom, co nás trápí

Život v pohybu

Tancujeme s MERCI

Rytíři „Kale Foros“

„Říše fantazie“

„S tebou mě baví svět 002“

Žonglérská dílna

Prázdniny v pohodě II.

Jak se žije v dětském domově?

Tancem k poznání

Fantasy klub Krnov

Vřesina v pohybu

Děti a umělci dlouhodobě nemocným lidem

Proměny

Baro Jilo - Velké srdce

Otevřené srdce pro všechny generace

Šance pro mladé v Bruntále

Když se ruce potkají

Webové stránky NNO

Zase přijde den, kdy láska vrátí se k nám

Pohoda mezi haldami

Klub deskových her

Jídlo, hubnutí a hlouposti aneb Z extrému do extrému

Opět léto lidem

Stonožka

Heřmánek hraje divadlo rád

Všichni jsme si rovni

Generace podruhé

Kraj

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Liberecký

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský
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Seznam projektů podpořených v roce 2005

Přidělená
částka

18 000 Kč

40 000 Kč

46 400 Kč

43 000 Kč

15 200 Kč

10 000 Kč

50 000 Kč

22 000 Kč

22 800 Kč

26 000 Kč

13 400 Kč

33 400 Kč

20 000 Kč

24 000 Kč

29 100 Kč

25 000 Kč

16 000 Kč

33 000 Kč

9 500 Kč

23 000 Kč

17 390 Kč

15 300 Kč

20 000 Kč

10 220 Kč

24 900 Kč

19 800 Kč

24 550 Kč

10 000 Kč

34 000 Kč

12 000 Kč

49 503 Kč

39 020 Kč

28 300 Kč

20 550 Kč

10 000 Kč

22 000 Kč

30 000 Kč

5 000 Kč

32 000 Kč

33 000 Kč

30 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

Místo realizace

Lichnov

Čechy pod Kosířem

Ústí nad Orlicí

Neratov, Lázně Bohdaneč, Bukovka

Slatiňany a okolí

Choceň

projekt nerealizován

Dolní Morava

Skuteč

Staňkov

Praha+ Heřmanice

řeky Vltava, Berounka, Česká Vrbná, Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha+okolí

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Žatec

Ústí nad Labem

Litoměřice

projekt nerealizován

Litoměřice

Klíše

Kadaň

Varnsdorf

Ústí nad Labem

Litoměřice + Řepnice

Hora Svaté Kateřiny

Česká Kamenice

Otrokovice

Vizovice+okolí

Název projektu

Výzdoba Jednací síně OU Lichnov II

Ve stopách Josefa Mánesa

Internetový koutek pro pacienty interního oddělení

Naučná stezka Pernštejnskými rybníky

Výprava Egypt 2005

Modrý bál

Domorodec na stěně

Naučná stezka Dolní Morava - II. Část

Zábavné soboty

Hrajeme si spolu

Rozrazil

S vozíkem na rafty

Planeta Naděje

Blízká setkání

Amatérská florbalová liga

Fair Trade do Prahy

Výstavy v prostoru budovy UK Jinonice

Kočovné divadlo 2005

Ve zdravém těle zdravý duch

Zábavná historie aneb co v dějepise nebylo

Zeměkemně

„Zlaté pravidlo“

Kentaur II aneb setkání trojího druhu

Žijí mezi námi

Čekání na azyl

Nejen lidé pomáhají aneb „Teď si všichni pohladíme pejska“

Skate a Connection II

Svět umění a filozofie blíže světu lidí

Sborník a autorská čtení marginálních autorů

Další rozvoj participace mládeže

Malujeme na zeď

Umění pro všechny smysly

Prázdniny 2005

Mladé Litoměřice

Školní noviny, tuning sraz

Dívčí válka

Varnsdorf represent…

Literární časopis PANDORA

Pomáhejme si navzájem

Sportovní hry

Adoptivní dědeček a babička

Přijďte mezi nás

Fotopokus

Kraj

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Pardubický

Pardubický

Pardubický

Pardubický

Pardubický

Pardubický

Plzeňský

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha

Ústecký

Ústecký

Ústecký

Ústecký

Ústecký

Ústecký

Ústecký

Ústecký

Ústecký

Ústecký

Ústecký

Ústecký

Ústecký

Ústecký

Zlínský

Zlínský
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anna.onucova@nros.cz

gabriela.jirku@nros.cz

5.2.4 KLUB-NET

Charakteristika  programu

Díky finanční podpoře Nadace Roberta Bosche realizuje NROS ve spolupráci

s Německou nadací pro děti a mládež a Polskou nadací pro děti a mládež již od roku

2002 mezinárodní program s názvem klub-net. Program klub-net podporuje

v každé ze tří zúčastněných zemí vybudování klubů při škole jako míst pro smysluplné

trávení volného času mladých lidí. Povzbuzuje je při realizaci vlastních aktivit ve svém

okolí, ale i přes hranice své země. Hlavního cíle programu – vytvoření sítě 60

klubů při škole – 20 v každé zúčastněné zemi – bylo v tomto roce dosaženo. Do roku

2008 budou nadace nadále podporovat mladé lidi angažující se v těchto klubech

nejen finančně, ale i organizací setkání na národní a mezinárodní úrovni, zaměřených

na výměnu zkušeností mezi mladými lidmi, neformální vzdělávání a také na plánování

vlastních projektů samotných středoškoláků v rámci sítě klub-net.

Grantová podpora

Ve veřejném výběrovém řízení v r. 2005 vybrala hodnotící komise sedm

projektů NNO pro vytvoření sedmi nových klubů při škole. Zároveň schválila

všech devět předložených projektů klubů, které jsou do programu zapojeny

od šk.r. 2003/04, resp. 2004/05. Projekty byly podpořeny celkovou částkou

ve výši 2 956 100,- Kč.

Byla také uzavřena smlouva o spolupráci a podpoře se čtyřmi organizacemi,

které již čtvrtým rokem provozují kluby při škole v rámci sítě klub-net.

K nadačnímu příspěvku obdržel každý klub finanční příspěvek na cestovné na

národní a mezinárodní setkání. V rámci mezinárodní klubové spolupráce bylo

podpořeno 16 projektů v celkové částce 638 548,- Kč.

Volný prostor pro nápady

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

v nevyužitých sklepních prostorách škol, starých třídách nebo v neobydlených

bytech pro školníky. Studenti si je zařizují a spravují s velkou iniciativou sami. Kluby

mají pevně stanovená demokratická pravidla spolurozhodování a jsou otevřeny

i mladým lidem, kteří nejsou studenty školy, při které klub působí. Otevírají se tak

volné prostory, kde se mohou mladí lidé angažovat a učit se rozvíjet vlastní nápady,

společně s ostatními je uskutečňovat a přejímat za ně odpovědnost. Radu a podporu

přitom nacházejí u dospělého vedoucího klubu. Mladí lidé a dospělí se tak poznávají

zcela jiným způsobem, než je ve školách běžně zvykem.

Poděkování za spolupráci na programu patří všem lokálním partnerům, dále
nadaci International Youth Foundation, společnosti Nokia, členům hodnotících
komisí, členům klubu Alumnik a dalším příznivcům za pomoc a podporu při
realizaci programu.
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Kluby při škole neobohacují

jen život samotné školy, ale

umožňují také otevírání se

školy okolnímu prostředí.

Jejich provozovatelem je mi-

moškolní partner, kterým je

NNO - občanské sdružení nebo

obecně prospěšná společnost

pracující s mladými lidmi.

K otevírání se školy okolnímu

prostředí dochází i díky zapo-

jení samosprávy, firemního

sektoru a veřejných spole-

čenských institucí do aktivit

klubů při škole.

Otevírání se škol na místní úrovni

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

se školy okolnímu prostředí. Jejich provozovatelem je mimoškolní partner,

kterým je NNO - občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost pracující

s mladými lidmi. K otevírání se školy okolnímu prostředí dochází i díky zapojení

samosprávy, firemního sektoru a veřejných společenských institucí do aktivit

klubů při škole.

Národní a mezinárodní propojení a mezinárodní projektová práce

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

na níž se mladí lidé a jejich vedoucí učí nejen interkulturnímu porozumění, práci

s veřejností, ale také mnoho z oblasti projektového managementu, především

o práci na mezinárodních projektech. Během intenzivní spolupráce, při níž jsou

překonávány jazykové bariéry, předsudky a někdy i ostych, vznikají rozmanité

nápady na mezinárodní projekty.

Národní a mezinárodní semináře

• Národní tematický seminář v Praze (duben 2005) - ve spolupráci s o.p.s.

Člověk v tísni, účast 42 osob (mladých lidí a vedoucích z 15 klubů)

• Mezinárodní seminář v Kreisau u Wroclawi (duben 2005) – setkání zástupců

45 klubů z Německa, Polska a ČR – účast 100 osob

• Národní seminář v Moravských Budějovicích (říjen 2005) – zahajovací seminář

pro nové kluby – účast 45 osob (mladých lidí a vedoucích z 8 klubů)

• Mezinárodní seminář v Kreisau u Wroclawi (listopad/prosinec 2005) – seminář

pro nové kluby z Německa, Polska a ČR – účast 55 osob

Seznam projektů podpořených v roce 2005

Přiděleno
v Kč

135 000

200 000

200 000

200 000

50 000

200 000

101 000

150 000

50 000

223 100

230 000

250 000

231 000

250 000

250 000

236 000

2 956 100

Sídlo klubu

Gymnázium a SOŠ Moravské
Budějovice

Gymnázium Písek

Soukromé šestileté gymnázium
v Ostravě, s.r.o.

Gymnázium Chotěboř

Gymnázium a SOŠ Aš

Dvořákovo gymnázium
a SŠ ekonomická

Gymnázium Cheb

SOŠ Stará 100

SŠ sociální, VOŠ
a Komunitní škola s.r.o.

Gymnázium Hladnov

Gymnázium Brno, Křenová 36

Gymnázium Jana Opletala v Litovli

Gymnázium Františka Palackého

Evangelická akademie Náchod

Speciální soukromé gymnázium
Integra s.r.o.

Gymnázium Třeboň

Organizace

Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu
Moravské Budějovice

O.s. Prácheň

O.s. Gymnasion

SRPDŠ při Gymnáziu v Chotěboři

O.s. Karel Ašler

Společnost pro rozvoj Dvořákova
gymnázia, o.p.s.

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia Cheb

Sdružení přátel Střední odborné školy

Sdružení pro SŠS PERSPEKTIVA, VOŠ a
Komunitní školu s.r.o.

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia
ve Slezské Ostravě

Klub rodičů a přátel při Gymnáziu Brno,
Křenová 36

Studentský klub „Párátko“, o.s.

Klub přátel GFP v Neratovicích, o.s.

o.s. Křesťanské sdružení mladých lidí –
YMCA DAP

O.s. Lumina Brunensis Integrae

Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň

Celkem

Obec

Moravské Budějovice

Písek

Ostrava-Hrabůvka

Chotěboř

Aš

Kralupy n. Vltavou

Cheb

Ústí nad Labem

Teplice, Dubí

Slezská Ostrava

Brno

Litovel

Neratovice

Náchod

Brno

Třeboň

Název mezinárodního projektu

Pokračování projektu studentského
klubu Spirála

Klub VOR

SKOK

Euroklub

klub-net POKLOP, NROS

Rekonstrukce klubové místnosti a
podpora činnosti klubu při škole

Club Sušenky

RELAKS jede!

Půdička III.

Klub KPZ

Studentský klub „Smažítko“ při
Gymnáziu, Brno, Křenová 36

Studentský klub „Párátko“ při Gymnáziu
Jana Opletala v Litovli

Klub-net GFP

„Pojďte dál“

Založení a provoz klubu při Soukromém
gymnáziu INTEGRA

Založení školního klubu klub-net při
Gymnáziu Třeboň



36

Projekty mladých lidí

V roce 2005 bylo na mezinárodních seminářích naplánováno a poté zrealizováno

16 projektů, jichž se zúčastnil alespoň jeden český klub. Na přípravě dalších

20 projektů kluby pracují. Jejich realizace by se měla uskutečnit začátkem

roku 2006.

K velmi vydařeným mezinárodním projektům mladých lidí patřil projekt „Aqua Life

Free“, který uspořádali mladí lidé ze tří klubů – německého Storkow, polského

Klodzska a českých Moravských Budějovic. Zabývali se významem vody jako

základního činitele v životě člověka a zjišťovali, do jaké míry přispívá příroda k tomu,

jací lidé kde žijí a jak životní prostředí utváří charaktery a ovlivňuje kulturu.

Pod mottem „Voda spojuje“ navštívili lodní výtah v Niederfinow, rybí trh a aquapark,

plavili se na loďkách a zkoumali znečistění braniborských řek. Projektový týden ale

strávili také společnou zábavou, prací na kalendáři a dokumentací projektu.

Spolupráce nadací

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

zkušeností funguje od jeho počátku pracovní skupina složená ze zástupců

koordinátorů programů z jednotlivých zemí a z Nadace Roberta Bosche. Nadace

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

klubům i nadacím jako komunikační a informační platforma.

Program klub-net děkuje všem svým spolupracovníkům, členům hodnotící
komise, studentům a vedoucím klubů a dalším příznivcům za pomoc a podporu
při jeho realizaci.

Seznam mezinárodních studentských projektů podpořených v roce 2005

Přiděleno
v Kč

26 300

29 750

79 000

8 000

16 610

52 950

63 000

nežádáno
o dotaci

19 158

17 700

45 180

75 800

17 100

66 800

70 500

50 700

638 548

Klub při škole

Oáza při Cyrilometodějském
gymnáziu  Prostějov

KLUB-KA při VOŠ a SPŠ Šumperk

SKLEP 02 při Gymnáziu Šternberk

S.KLUB při Gymnáziu Uherské
Hradiště

SPIRÁLA při Gymnáziu a SOŠ
Moravské Budějovice

Klub-NET-VOR při Gymnáziu Písek

SKOK při Soukromém šestiletém
gymnáziu v Ostravě, s.r.o.

EUROKLUB při Gymnáziu Chotěboř

KSH při Gymnáziu Kojetín

DoGa při Dvořákově gymnáziu a SŠ
ekonomické

Club Sušenky při Gymnáziu Cheb

RELAKS při SOŠ Stará 100

Půdička při SŠ sociální, VOŠ a
Komunitní škola s.r.o.

Organizace

Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilome-
todějského gymnázia Prostějov, o.s.

O.s. KLUB-KA

Obecně prospěšná společnost rodičů a
příznivců Gymnázia Šternberk

O.s. S.KLUB

Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu
Moravské Budějovice

O.s. Prácheň

O.s. Gymnasion

SRPDŠ při Gymnáziu v Chotěboři

o.s. Alienteam.cz

Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia,
o.p.s.

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia Cheb

Sdružení přátel Střední odborné školy

Sdružení pro SŠS PERSPEKTIVA, VOŠ a
Komunitní školu s.r.o.

Celkem

Obec

Prostějov

Šumperk

Šternberk

Uherské Hradiště

Moravské Budějovice

Písek

Ostrava-Hrabůvka

Chotěboř

Kojetín

Kralupy n.Vltavou

Cheb

Ústí nad Labem

Teplice, Dubí

Název mezinárodního projektu

České a bavorské pohádky, pověsti a legendy,
CZ, DE – brožura s fotografiemi a ilustracemi
Similar or Strange, CZ, PL, DE – film o
toleranci a rasismu v nás a okolo nás

Putování po moravských památkách, CZ,
PL - fotovýstava

„Zpívej s námi“, PL, PL, CZ – festival písní
a dílny k tématu hudby
Tour de Franken, CZ, DE, DE – komiksová
kniha s fotografiemi

The Art of Young People, CZ, PL – publikace
uměleckých výtvorů studentů z PL a CZ

Kalendář 2006, CZ, PL, DE s kresbami
osobností ze tří zemí
AQUA II – workshopy a výzkumy o
významu vody v životě člověka

FotoMuSet I, CZ, PL, DE – výstava
fotografií a koncert

SURVIVAL CAMP I , CZ, PL, PL – „přežití
v polské poušti“

CESTA ohne GRANIC, CZ, CZ, PL, DE –
společné sjíždění řeky a počítačová
dokumentace

CESTA ohne GRANIC, CZ, CZ, PL, DE –
společné sjíždění řeky a počítačová
dokumentace

PMM Polish Movie Mission – film o
kultuře mladých lidí v PL

Člověk v krajině, CZ, PL – umělecký
projekt, fotovýstava, kalendář

Křížem krážem, CZ, PL, PL  – zeměpisný a
kulturní projekt, polské dny v Ústí nad Labem

CONTRA, CZ, DE– almanach k tématu
bezdomovectví

vera.zemanova@nros.cz
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• Zvýšení schopnosti českých

NNO získávat finanční

prostředky z fondů EU

• Zapojení české NNO do

evropských sítí nezisko-

vých organizací

• Zajištění systematického

a soustředěného přísunu

relevantních informací

pro české NNO

5.3 VLASTNÍ PROGRAMY

5.3.1 EVROPSKÁ BRÁNA - PŘÍPRAVA ČESKÝCH NEZISKOVÝCH

ORGANIZACÍ NA VSTUP DO EU

Charakteristika programu

Projekt podpořený Nadací VIA z prostředků TRUST pro občanskou společnost

ve střední a východní Evropě, zahájený v roce 2002, pokračoval i v roce 2005,

i když byla Česká republika plnohodnotným členem Evropské unie. Nicméně

před českými NNO zůstávala řada nesplněných „domácích úkolů“ či řada

překážek znemožňujících plné využívání výhod plynoucích z členství v EU.

Z těchto důvodů projekt „Evropské brány“ pokračoval i během celého roku 2005.

Hlavní důraz se oproti předchozím rokům přesunul z oblasti poskytování základních

informací o EU na problematiku zkvalitňování účasti českého neziskového sektoru

na evropském dění. Rok 2005 byl rovněž rokem vyhodnocování prvních zkušeností

s fungováním českých NNO v nových podmínkách, kdy měly přístup k relativně

štědrým finančním zdrojům EU.

Hlavní cíle projektu

• Zvýšení schopnosti českých NNO získávat finanční prostředky z fondů EU

• Zapojení české NNO do evropských sítí neziskových organizací

• Zajištění systematického a soustředěného přísunu relevantních informací

pro české NNO

Mezi hlavní aktivity v roce 2005 patřilo:

• Pokračování provozu webového portálu Evropská brána na adrese

www.ngo-eu.cz. Rok 2005 byl opět rekordní v počtu návštěvníků; celkem

60 000 lidí shlédlo 130 000 stránek. Návštěvnost stránek byla oproti původním

odhadům, jenž po vstupu ČR do EU přepokládaly útlum zájmu, stále rostoucí.

• V roce 2005 byl realizován projekt „STOP sociálnímu začleňování“.

Hlavním cílem bylo informovat české NNO o Evropské strategii sociálního

začleňování. NROS se na tomto projektu podílela jako jeden z partnerů.

Dalšími partnery byli: Informační centrum neziskových organizací (ICN), Svaz

měst a obcí, platforma českých sociálních NNO – SKOK. Tento 18 měsíční

informační projekt, k jehož realizaci jsou využívány i stránky „Evropské brány“,

podpořila Evropská komise a české Ministerstvo práce a sociálních věcí.

• Druhé vydání „Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“. V druhém

vydání této úspěšné knihy byly záměrně vynechány informace o strukturálních

fondech EU, protože tyto finanční zdroje jsou již detailně popsány v jiných českých

publikacích a materiálech. Hlavním tématem se proto staly další finanční zdroje

EU, které nejsou v ČR příliš známé: komunitní programy  a programy rozvojové

spolupráce EU.

• Pokračovalo zapojení českých NNO prostřednictvím Evropského

hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Tento Výbor je oficiální institucí

EU a slouží jako most mezi Unií a občanskou společností, protože jeho

prostřednictvím jsou dalším evropským institucím tlumočeny názory evropské

občanské společnosti. NROS aktivně podporovala proces zapojení českých

NNO do práce EHSV od samotné nominace českých zástupců, až po

pravidelné zprostředkování informací a kontaktů mezi EHSV a českými NNO,

včetně využití vkladu českých NNO do témat diskutovaných v EHSV.

• Mezi hlavní úspěchy v roce 2005 se řadí vypracování Metodiky na zapojování

veřejnosti do přípravy strategických dokumentů, které předkládá veřejná

správa a které podle „evropských“ zvyklostí má konzultovat s občanskou

společností. Tuto metodiku vypracovala NROS společně se Zeleným kruhem

a Centrem pro komunitní práci. Po prezentaci pro zástupce ministerstev

o metodiku projevili zájem zástupci Úřadu vlády, kteří se zabývají reformou

státní správy. Výsledkem jednání byla dohoda, že metodika bude začleněna do

návrhů reformy státní správy.

• V rámci projektu „Evropská brána“ se NROS podílela na přípravě konferencí

NNO, na jejich příspěvcích, na přípravě různých (českých i mezinárodních)

analýz a publikací mapujících stav české občanské společnosti na prahu členství

v EU, především s ohledem na využívání fondů EU a zapojení českých NNO

do evropského dění. david.stulik@nros.cz
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5.3.2 VÝZKUM OBOROVÉ ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE

V OBČANSKÉM SEKTORU ČR

Tento výzkumný projekt proběhl v roce 2005 za finanční podpory Nadace VIA

z prostředků TRUST pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě.

Na jeho realizaci se podílela Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Cílem výzkumu bylo získat poznatky o oborových střechách v ČR, které by

umožnily tuto oblast občanských aktivit dále rozvíjet. V rámci výzkumu bylo

osloveno na 50 oborových zastřešujících organizací, byla realizována interview

s jejich představiteli, ankety mezi členskými NNO a dvě diskusní setkání.

Podařilo se pojmenovat hlavní problémy, kterým zastřešující organizace čelí,

a formulovat doporučení pro veřejnou správu a občanský sektor na podporu

těchto aktivit. Výsledná publikace byla uvedena na závěrečné konferenci v říjnu

2005, kde byly také diskutovány výsledky a doporučení z výzkumu.

5.3.3 VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO VILA ČERYCH

Charakteristika projektu

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

darem od bratří Čerychů, jimž byl dům s přilehlou zahradou vrácen v restituci.

Vzhledem ke statutu a poslání NROS a přání bratří Čerychů nyní vila slouží

jako informační, vzdělávací, osvětové a kulturní centrum. NROS tímto

projektem reaguje na neustále narůstající potřebu profesionalizace

neziskového sektoru, mezinárodní spolupráce v rámci Evropské unie

současně s podporou jednotlivých regionů, mezisektorového partnerství

a místní vzdělanosti.

Vila Čerych je památkově chrá-

něný objekt, který v květnu

2001 získala NROS darem

od bratří Čerychů, jimž byl

dům s přilehlou zahradou vrá-

cen v restituci. Vzhledem

ke statutu a poslání NROS

a přání bratří Čerychů nyní

vila slouží jako informační,

vzdělávací, osvětové a kultur-

ní centrum.

Centrum rozvoje Česká Skalice, Vila Čerych
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vilacerych@nros.cz

Hlavní partner programu

Hlavním partnerem bylo v tomto roce občanské sdružení Centrum rozvoje Česká

Skalice, které sídlí přímo ve Vile Čerych. Sdružení koordinuje vzdělávací

a osvětové programy pro Královéhradecký kraj, především pro zástupce veřejné

správy a NNO.

Charakteristika aktivit

Programy probíhající ve Vile Čerych jsou zaměřeny na přeshraniční spolupráci,

regionální rozvoj, profesionalizaci pracovníků neziskového sektoru a podporu

místní kultury.

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

dárců a dobrovolníků. Podnětem pro uspořádání slavnosti byl dar bratří Čerychů,

kteří právě v květnu darovali vilu do rukou NROS. Centrum rozvoje Česká Skalice

v roce 2005 nominovalo: 18 organizací z Královéhradeckého kraje, 11 dárců

a 18 dobrovolníků, kteří svou dobrovolnou prací nebo finančními dary přispěli

k realizaci veřejně prospěšných projektů. Grafické listy oceněným předávala

poslankyně Táňa Fischerová, radní Královéhradeckého kraje Zdeněk Kraus

a Miloslav Plas a starosta města Česká Skalice Tomáš Hubka. 

Ve Vile Čerych probíhají vzdělávací programy dalších NNO a vzdělávacích

institucí. Tradičními hosty jsou zde například organizace Člověk v tísni či

Institut dětí a mládeže MŠMT. K dalším hostům v roce 2005 patřili například

Institut pro evropskou politiku Praha, Fakulta sociálních věd UK, Svazky obcí

– SO 1866, SO Metuje a SO Úpa, Centrum evropského projektování Hradec

Králové, Společnost pro záchranu Babiččina údolí, Společnost Boženy

Němcové Česká Skalice, A Rocha – ekologická organizace Česká Skalice,

Český Červený kříž a další.

Řada akcí se koná také v zahradě vily, která postupně získává svou původní

krásu. V roce 2005 proběhla rekonstrukce besídky a altánu. Rekonstrukce

probíhala pod odborným dohledem ing. Zuzany Rákosníkové a ing. Evy Vízkové.

Obnově zahrady podle původního plánu Josefa Kumpána z roku 1925 napomáhá

i tradiční Slavnost stromů, během které jsou vždy v zahradě vily, ale i na dalších

místech v okolí, zasazeny nové stromy.

5.3.4 FOND ČERYCH

Fond Čerych je integrální součástí Nadace rozvoje občanské společnosti. Vznikl

v roce 2005 počátečním vkladem pana Ladislava Čerycha, který činil 3 mil Kč.

Cíle fondu jsou odvozeny z hlavního poslání NROS a z hlavního poslání projektu

Vila Čerych. Účelem fondu je podpora rozvoje občanské společnosti

a neziskového sektoru v ČR, evropské spolupráce s důrazem na příhraniční

spolupráci, aktivní účasti v místním a regionálním rozvoji a podpora aktivit, které

rozvíjejí demokracii a ochranu lidských práv.
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6. HOSPODAŘENÍ NROS V ROCE 2005

FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha k 31.12.2005

AKTIVA Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005
(v tisících Kč)  (v tisících Kč)

A. Dlouhodobý majetek celkem 98 514 98 851

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 271 271
4. Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek 271 271

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 19 507 19 482
1. Pozemky 7 812 7 812
2. Umělecká díla, předměty a sbírky 30
3. Stavby 8 758 8 811
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 825 1 717
7. Drobný dlouhodobý hmotný  majetek 1 112 1 112

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 82 270 83 075
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 82 270 83 075

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -3 534 -3 977
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -271 -271
6. Oprávky ke stavbám -937 -1 237
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -1 214 -1 357

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 112 -1 112

B. Krátkodobý majetek celkem 13 958 28 582

I. Zásoby celkem 66 66
1. Materiál na skladě 66 66

II. Pohledávky celkem 553 822
1. Odběratelé 10 88
4. Poskytnuté provozní zálohy 230 530
6. Pohledávky za zaměstnanci 10

10. Daň z přidané hodnoty 289 204
18. Dohadné účty aktivní 14

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 13 257 27 469
1. Pokladna 91 59
2. Ceniny 58 28
3. Účty v bankách 13 108 27 377
8. Peníze na cestě 5

IV. Jiná aktiva celkem 82 225
1. Náklady příštích období 82 156
2. Příjmy příštích období 69

AKTIVA CELKEM 112 472 127 433

PASIVA Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005
(v tisících Kč)  (v tisících Kč)

A. Vlastní zdroje celkem 110 819 113 075

I. Jmění celkem 110 038 112 010
1. Vlastní jmění 97 362 97 362
2. Fondy 12 676 14 648

II. Výsledek hospodaření celkem 781 1 065
1. Účet výsledku hospodaření 781 1 065

B. Cizí zdroje celkem 1 653 14 358

III. Krátkodobé závazky celkem 1 216 13 218
1. Dodavatelé 97 156
3. Přijaté zálohy 21
4. Ostatní závazky 8 30
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 550 652
7. Závazky k  institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění 320 358
8. Daň z příjmů 34 127

10. Daň z přidané hodnoty 3
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 11 895
22.  Dohadné účty pasivní 183

IV. Jiná pasiva celkem 437 1 140
1. Výdaje příštích období 437 1 140

PASIVA  CELKEM 112 472 127 433
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Vyplacené příspěvky a náklady související

se správou NROS v roce 2005 (v % a tisících Kč)

13%

20 177

14%

22 312

73%

116 566

příspěvky vyplacené sekcí DMV

náklady související se správou nadace

příspěvky vyplacené sekcí EU

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
k 31.12.2005

A. NÁKLADY Stav k 31.12.2005
(v tisících Kč)

I.  Spotřebované nákupy celkem 1 249
1. Spotřeba materiálu 950
2. Spotřeba energie 299

II. Služby celkem 6 986
5. Opravy a udržování 172
6. Cestovné 252
7. Náklady na reprezentaci 118
8. Ostatní služby 6 444

III. Osobní náklady celkem 12 917
9. Mzdové náklady 9 633

10. Zákonné sociální pojištění 3 017
12. Zákonné sociální náklady 267

IV. Daně a poplatky celkem 6
16. Ostatní daně a poplatky 6

V. Ostatní náklady celkem 507
19. Odpis nedobytné pohledávky 4
21. Kursové ztráty 145
24. Jiné ostatní náklady 358

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 1 406
a opravných položek celkem
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 550
27. Prodané cenné papíry a podíly 856

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 97
32. Poskytnuté členské příspěvky 97

NÁKLADY CELKEM 23 168

B. VÝNOSY Stav k 31.12.2005
(v tisících Kč)

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 419
1. Tržby za vlastní výrobky 110
2. Tržby z prodeje služeb 309

IV. Ostatní výnosy celkem 8 071
15. Úroky 195
16. Kursové zisky 14
17. Zúčtování fondů 7 448
18. Jiné ostatní výnosy 414

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 3 051
a opravných položek celkem
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 35
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 2 995

VI. Přijaté příspěvky celkem 469
27. Přijaté příspěvky (dary) 469

VII. Provozní dotace celkem 12 223
29. Provozní dotace 12 223

VÝNOSY CELKEM 24 233

C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 065

Vyplacené příspěvky (v tisících Kč) (%)
a provozní náklady

nadační příspěvky/granty
TF 2004 33 294
Phare 2003 6 718
Phare 2002 31 412
JPD3 9 699
OPRLZ 35 443
Pomozte dětem 11 362
Make a Connection 3 669
Klub-net 3 881
NIF 1 265

poskytnuto celkem 136 743

provozní náklady nadace 22 312
(16,32%)

příspěvky vyplacené sekcí EU 116 566 73%
příspěvky vyplacené sekcí DMV 20 177 13%
náklady související se správou nadace 22 312 14%

(159 055)
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Komentář k finanční zprávě

a) Výsledek hospodaření za rok 2005 ve výši 1 065 tis. Kč

vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, vyhlášky č.

504/2002 Sb. a Českých účetních standardů č. 401 až 413.

Hospodářský výsledek odráží

• přijaté příspěvky na vlastní nadační programy

• výnosy z nadačního jmění, které budou rozděleny v

otevřeném výběrovém řízení v roce 2006 formou grantů

• ztrátu z realizace programů Vila Čerych a „Pomozte

dětem!“

Vyplacené příspěvky sekcí DMV v roce 2005

(v % a tisících Kč)

6%

1 265

57%

11 362

18%

3 669

19%

3 881

Pomozte dětem

Make a Connection

Klub-net

NIF

Příspěvky/granty NROS vyplacené v letech

1998 až 2005

rok

miliony Kč

2005

136,74
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% provozních nákladů NROS v letech 1998 až 2005

(* podíl nesmí dle zákona o nadacích a Statutu NROS překročit 20%)

rok

%

2005

16,32
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Vyplacené příspěvky sekcí EU v roce 2005

(v % a tisících Kč)

29%

33 294

30%

35 443

6%

6 718

8%

9 699

27%

31 412

TF 2004

Phare 2003

Phare 2002

JPD3

OPRLZ

b) Celkové náklady za rok 2005 související se správou

nadace ve výši 22 312 tis. Kč tvoří 16,3 % z hodnoty

poskytnutých nadačních příspěvků. Tím byl dodržen

čl. 6.9 Statutu nadace, který omezuje náklady

související se správou nadace na maximální výši 20%

hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků

a zároveň nadace splnila pravidlo uvedené v § 22 odst.

1 písm. b) Zákona o nadacích pro omezení nákladů

souvisejících se správou nadace. Nadační příspěvky

byly vyplaceny ve výši 136 743 tis. Kč.
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7. ZPRÁVA AUDITORA

ZPRÁVA O AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ

SPOLEČNOSTI (NROS) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2005

Identifikační údaje

Název nadace: Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

IČO: 49 27 94 16

Sídlo: Jelení 196/15, Praha 1

Auditorská zpráva: Zpráva o auditu účetní závěrky a výroční zprávy Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

za účetní období roku 2005 a ověření celkových nákladů na správu nadace za rok 2005

Ověřované období: 1. ledna 2005 až 31. prosince 2005

Rozvahový den: 31.12.2005

Auditoři: EURO-Trend Audit, a.s., Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, Osvědčení KAČR č. 317

Ing. Petr Ryneš, Osvědčení KAČR č. 1299

Zpráva auditora pro zřizovatele Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Provedli jsme audit účetní závěrky Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) k 31. 12. 2005 a vydali dne

24. května 2006 samostatnou zprávu auditora k účetní závěrce, a to s výrokem – bez výhrad. Zpráva auditora

k účetní závěrce byla vydána v následujícím znění:

„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace rozvoje občanské společnosti (dále jen „nadace“) k 31. prosinci

2005. Za sestavení účetní závěrky je odpovědná správní rada nadace. Naší úlohou je vydat na základě provedeného

auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími

aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto auditorské standardy vyžadují, aby byl audit

naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné

nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací

uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních metod

a významných odhadů učiněných nadací, a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Vzhledem

k významnosti byla věnována zvýšená pozornost účelovému využití prostředků poskytnutých Fondem národního

majetku v rámci Nadačního Investičního Fondu a zhodnocení těchto prostředků v souladu se stanovenými

podmínkami. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků,

jmění a fondů nadace, finanční situace nadace k datu 31. prosince 2005 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření

za rok 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

V souvislosti s naším výrokem o účetní závěrce ověřujeme skutečnost, že celkové náklady na správu nadace

tvořily 16,32% z částky poskytnutých nadačních příspěvků za rok 2005, čímž byl dodržen §22, odst. 1 zákona

o nadacích a nadačních fondech a článek 6.9. statutu nadace, kterým se stanoví limit nákladů na správu nadace.

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je

zodpovědné vedení nadace. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu

výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami

Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby

získal přiměřenou jistotu, že informace uvedené ve výroční zprávě, které byly převzaty z účetní závěrky či z ní

použity, jsou ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené

ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu

s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne  31. května  2006

Odpovědný auditor:

Ing. Petr Ryneš

Osvědčení  č. 1299

Auditorská firma:

EURO-Trend Audit, a.s.

Osvědčení  č. 317

Za společnost: Ing. Petr Ryneš, předseda představenstva
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8. SPRÁVNÍ RADA A DOZORČÍ RADA NROS

SPRÁVNÍ RADA

Pavel Rozsypal – předseda

Vystudoval řízení a ekonomii energetiky na FEL ČVUT v Praze a v roce 1998

absolvoval studium MBA Sheffield Business School. Po krátké praxi v ČSAV

se po změnách v roce 1989 začal věnovat hospodářské praxi na Ministerstvu

pro hospodářskou politiku ČR a později na Ministerstvu hospodářství, kde vedl

Centrum pro zahraniční pomoc. V roce 1996 přešel do soukromé finanční

společnosti EPIC, a.s. kde vede analytický tým a řídí projekty zaměřené na

analýzu, vyhledávání strategických partnerů, fúze, akvizice a investiční

poradenství. Je rovněž členem správní rady neziskové Agentury Gaia.

Josef Alán – místopředseda

Vystudoval filozofii a historii na Masarykově univerzitě v Brně. Působil jako vědecký

asistent na Ústavu sociálně politických věd UK, obor sociologie. V roce 1990

se stává ředitelem znovu obnoveného Ústavu sociálně politických věd na Karlově

univerzitě v Praze, později ředitelem Institutu sociologických studií Fakulty

sociálních věd UK. V 90. letech působil jako místopředseda Masarykovy

sociologické společnosti, byl zakládajícím členem Nadace Film a Sociologie,

proděkanem a členem vědecké rady Fakulty sociálních věd UK. Dlouholetý člen

a bývalý předseda správní rady NROS, dnes emeritní profesor sociologie.

Helena Dluhošová – místopředsedkyně

Absolvovala obor etnografie a historie na FF UK. Pracovala v Národním muzeu,

v letech 1991–1992 také v Ústavu etnografie a folkloristiky AV ČR. V 90. letech

byla zaměstnána na Úřadu vlády v Radě vlády pro národnostní menšiny, od

roku 1993 v Kanceláři prezidenta republiky na pozici specialisty pro lidská práva

a národnostní menšiny; zabývala se zde i problematikou imigrantů, krajanů

a spoluprací s NNO, vedla projekt Fenomén holocaust a reprezentovala tento

projekt v International Task Force on Holocaust. Nyní se profesionálně věnuje

integraci cizinců v rámci odboru migrace a integrace cizinců MPSV. Dlouhodobě

také spolupracuje s různými NNO.

Renata Elhenická

V letech 1990 a 1991 navštěvovala kurzy Public Relations v Hamburku, poté

pracovala v reklamní agentuře  GHS PARTNER. Od roku 1994 do roku 1997

byla zaměstnána v rádiu Frekvence 1, kde zajišťovala vnější komunikaci firmy.

V letech 1997–1998 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky v pozici osobní

tajemnice manželky prezidenta republiky. Poté působila dva roky v České televizi

jako tisková mluvčí, vedoucí Public Relations a mezinárodních vztahů. Od června

2000 pracuje jako nezávislá konzultantka v oblasti strategické komunikace,

Public Relations a vztahů s médii.

Ladislav Čerych

Z republiky odešel do Anglie, když mu bylo 22 let. Studia ekonomie a sociologie,

která započal ve vlasti, dokončil ve Švýcarsku. Společně s Pavlem Tigridem stál

u zrodu rádia Svobodná Evropa, kde pracoval v letech 1952–53 jako redaktor. O pár

let později se začal zapojovat do vzdělávacích programů a u této oblasti už zůstal.

Spolupracoval s UNESCO a OECD, spolu s Georgem Sorosem stál u zrodu

Středoevropské univerzity. V roce 1994 se stal ředitelem Střediska vzdělávací politiky

při pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1998 mu byla udělena medaile

Jana Amose Komenského. Spolu se svým bratrem Jiřím daroval Nadaci rozvoje

občanské společnosti rodinný dům Čerychů v České Skalici.

Martin Fuk

V roce 1989 ukončil České vysoké učení technické v Praze v oboru ekonomika

a řízení energetiky a elektrotechniky. Od roku 1989 se pohybuje v oblasti médií

a Public Relations (PR), nejprve jako novinář v denících Svobodné slovo

a Večerník Praha, od roku 1993 jako výkonný ředitel vydavatelství pražského

deníku Dobrý večerník. Od srpna 1995 do roku 2001 působil v pražské pobočce

britské agentury Hill and Knowlton, nejprve v pozici PR konzultanta, později
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jako ředitel pobočky. Nyní je jednatelem agentury Q and A, kde se kromě řízení

společnosti věnuje PR pro průmyslové a finanční klienty.

Anna Šabatová

V roce 1988 se stala posluchačkou studia bohemistiky na „podzemní

univerzitě“, která se po listopadu 89 transformovala v řádné dálkové studium

Filozofické fakulty UK. Od září 1990 do konce roku 1991 působila jako poradkyně

ministra práce a sociálních věcí pro styk s NNO. Od roku 1998 pracovala jako

zástupkyně ředitele Městského centra sociálních služeb a prevence pražského

magistrátu. Při příležitosti padesátého výročí Všeobecné deklarace lidských

práv převzala Anna Šabatová 10. prosince 1998 Cenu Organizace spojených

národů za ochranu lidských práv. Od ledna 2001 je zástupkyní veřejného

ochránce práv.

Eva Vavroušková

Studovala na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Praze. Po krátké

praxi v Závodech průmyslové automatizace pracovala nejprve v Tesle

Holešovice, od roku 1978 do roku 1992 pak v Pivovarech a sladovnách jako

projektantka systémů řízení v oddělení výpočetní techniky. Od roku 1990 se

věnuje práci v neziskovém sektoru. V roce 1992 spoluzakládala Společnost

pro trvale udržitelný život (STUŽ), kde dodnes působí jako tajemnice. Je

předsedkyní výběrové komise Ekofilmu.

Robert Tamchyna

Vystudoval Fakultu sociálních věd UK, je novinářem. V rozhlase pracuje od

roku 1989 a uplynulých šestnáct let věnoval převážně tématům domácí politiky

(několik let připravoval Hovory z Lán s prezidentem Václavem Havlem), kultury

a sociální sféry. Za reportážní pořady a rozhlasové komentáře získal několik

ocenění, např.: Cenu Ferdinanda Peroutky, novinářskou Cenu křepelek,

Rozhlasovou cenu Prix Bohemia nebo ocenění Report – kategorie publicistika

(v letech 2000–2002). V současné době pracuje v programu digitální stanice

ČRo Leonardo a v ČRo 2 Praha a příležitostně působí jako pedagog v oblasti

masové a sociální komunikace.
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DOZORČÍ RADA

Zdeněk Vaněk – předseda

Aspiranturu absolvoval v oboru kybernetika na ČVUT Praha. V roce 1989 byl

atestován ČSAV na vědeckého pracovníka stupně 2a. V 90. letech byl zapsán

do seznamu soudních znalců v oboru ekonomika a kybernetika a do seznamu

konkurzních správců. Je certifikovaným účetním a auditorem v oblasti kvality

a informačních systémů. Do roku 1988 se věnoval vědecké práci v oblasti

počítačových sítí. V letech 1990–1993 pracoval v ČTK. Od roku 1993 pracuje

v DCIT Praha, nejdříve jako senior konzultant, v současnosti jako ředitel divize

jakosti. Má sluchově postiženého syna, proto se dlouhodobě věnuje

neziskovému sektoru.

Olga Nováková

V letech 1977–1982 studovala na Vysoké škole ekonomické, fakulta výrobně

ekonomická, obor ekonomika průmyslu. Od roku 1989 pracuje na Ministerstvu

financí v odboru financování neziskové sféry. V letech 1994–2002 pracovala

v rámci Ministerstva financí jako metodik dotací ze státního rozpočtu neziskovým

organizacím, spolupracovala na přípravě právních předpisů za oblast neziskových

organizací (obecně prospěšné společnosti) a na vytváření dotační politiky

v oblasti národnostních menšin a lidských práv. Od roku 2004 pracuje jako

rozpočtář analytik za odvětví kultury.

František Hauser

Vystudoval řídicí techniku na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a na téže

vysoké škole rovněž absolvoval externí vědeckou aspiranturu. Od roku 1994

do roku 2005 působil na Delegaci Evropské komise v České republice jako

vedoucí projektů programu Phare (řízení projektů z oblasti trhu práce, sociální

politiky, zdravotnictví, vzdělávání, telekomunikací, ochrany osobních údajů

a ochrany spotřebitele). Řadu let měl na starosti také projekty zaměřené na

rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru. Od roku 2005 se věnuje

poradenské činnosti v oblasti strukturálních fondů.
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PODĚKOVÁNÍ

NROS děkuje všem, kdo se na činnosti Nadace v roce 2005 podíleli. Dík patří

externím spolupracovníkům, dobrovolníkům, současným i bývalým

zaměstnancům za jejich práci a úsilí, partnerům, dárcům a spojencům.

Děkujeme Janu Urbanovi a tiskárně Triangl s.r.o. za vstřícnost a ochotu při spolupráci

na vzniku této výroční zprávy.

NROS děkuje všem partnerům a dárcům za důvěru, podporu a spolupráci.
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