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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v roce 2013 oslavila 20 let své existence. Připomněli jsme si při této příležitosti, že základní
poslání a hodnoty, se kterými byla NROS založena, jsou stále aktuální. „Obnova a posilování občanské společnosti v České republice“ bylo
a je naše hlavní motto a cíl naší činnosti. Výklad pojmu „občanská společnost“, který má nadace v názvu, prošel zejména v 90. letech ostrou
politickou diskuzí a stal se středobodem názorových střetů o tom, jakým směrem se má naše společnost
po pádu komunistického režimu ubírat. Česká občanská společnost za uplynulých více než 20 let překonala
mnoho dětských nemocí, ale stále je co zlepšovat a čemu pomáhat, je třeba odhalovat slepé uličky
a napřimovat ty nadějné, vedoucí k cíli.
Snahou NROS bylo od počátku podporovat aktivní občanství, svobodné rozhodování o věcech veřejného
zájmu, zapojení občanů do místní či společenské diskuze o prioritách a směřování územních celků i celé naší
společnosti a současně podporovat solidaritu široké veřejnosti s opomíjenými skupinami znevýhodněných
lidí či dětí, jejichž situace vyžaduje systémové změny.
Máme-li po dvaceti letech bilancovat, můžeme s jistotou říci, že NROS prostřednictvím 5 500 podpořených
projektů, mezi něž bylo rozděleno 1,7 mld. Kč., velkou měrou přispěla k profesionalizaci a kvalitě činnosti
neziskových organizací v ČR. Zejména využívaná praxe financování projektů nestátních neziskových
organizací (NNO) ze zahraničních vládních zdrojů i soukromých financí přinesla do mnoha podpořených
organizací standardy kvality, které jsou nezbytné pro zdravé řízení neziskových organizací.
Podpora rozvoje manažerských dovedností v NNO, kterou nadace považuje za součást svého poslání a dlouhodobě se jí věnuje, se v roce
2013 přetavila v nový projekt oborového ocenění „Neziskovka roku“, které hodnotí úroveň správy a řízení neziskových organizací.
Druhým klíčovým výsledkem roku 2013 pak je dokončení přípravy k vyhlášení první grantové výzvy z Fondu pro nestátní neziskové organizace
z finančních prostředků zemí EHP. Fond, který navazuje na předchozí Blokový grant pro NNO, přinese do českých organizací prostředky
v celkové výši 205 milionů Kč.
Na závěr bychom rádi společně poděkovali všem dárcům, příznivcům, neziskovým organizacím, členům poradních a hodnoticích komisí
i svým kolegyním a kolegům – členům správní rady, dozorčí rady a zaměstnancům nadace, kteří mají obrovskou zásluhu na trvale úspěšné
práci nadace.
Hana Šilhánová
ředitelka NROS

Martin Fuk
předseda správní rady NROS

OPENING STATEMENT

Dear friends,
In 2013 the Civil Society Development Foundation (NROS) celebrated 20 years of its existence. Commemorating this opportunity, we
reminded ourselves that the principal mission and values based on which NROS had been established continue to be relevant. “Restoring
and strengthening civil society in the Czech Republic” was and is our main motto and aim of our activities. In the 1990´s, the term „civil
society“ - as found in the name of our Foundation - came under intense political discusion and interpretation, becoming the centrepieceof
opinions regarding the direction our society should go after the fall of the Communist regime. In the past 20 years plus the Czech civil society
overcame many childhood diseases but there is still room for improvement and for helping, it is necessary to identify dead ends and assist
the more promising roads leading to the goal.
Right from the beginning NROS tried to promote active citizenship, free decision-making regarding issues in the public interest,
involvement of citizens in local or social debates of priorities and direction of regions and our society as a whole while supporting solidarity
of the general public with neglected groups of disadvantaged people or children whose situation requires system changes.
Summarizing the developments of the past twenty years we can firmly state that through 5 500 supported projects and allocation
of CZK 1.7 billion, NROS greatly contributed to professionalization and high quality of non-profit non-governmental organizations (NGOs)
in the Czech Republic. In particular the practice of funding NGO projects from foreign governmental resources and private funds brought
quality standards essential for healthy NGO management to many supported organizations.
Development of management skills in NGOs NROS considers to be a part of its mission and has been involved in this for a long time
transformed into a new project “Top NGO Award” (Neziskovka roku) evaluating the standard of NGO administration and management.
The second key outcome of 2013 involved the preparations for the first call for proposals in the NGO Fund from EEA funds. The NGO Fund
follows in the steps of the previous NGO Block Grant Fund and should bring 205 mil. CZK in total to Czech NGOs.
To conclude we would like to thank to all our donors, supporters, NGOs, members of advisory and evaluation committees as well as to our
colleagues – members of the Board, Supervisory Board and employees of NROS who contribute greatly to sustainably successful results
of the Foundation.
Hana Šilhánová
Director

Martin Fuk
President of the Board
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O NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti
„Pomáháte? Pomůžeme.“
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již dvacet let a patří mezi největší neziskové organizace v České republice. Jejím
posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Od svého založení úspěšně podpořila více než 5 500 projektů částkou
přesahující 1,7 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů ze zdrojů Evropské unie a Evropského hospodářského
prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.
Nadace podporuje především neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva
a demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj
a veřejný život. Jednu z klíčových cílových skupin – děti a mladé lidi – nadace podporuje v rámci specifických programů. NROS také trvale
usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru.

VIZE
„Dáváme lidi do pohybu.“
Naší vizí je společnost odpovědných, aktivních jednotlivců, kteří jsou sami nebo v dobrovolně vytvářených společenstvích schopni ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty, občanská práva a svobody, prosazovat toleranci, projevovat solidaritu a podporu sobě
navzájem.
NROS jako své základní poslání chápe podporu organizací občanské společnosti, tak aby byly schopné přispívat k prosazování této vize. Tuto
roli nadace naplňuje financováním, propojováním a slaďováním zájmů, vzděláváním a profesionalizací organizací občanské společnosti
nebo jednotlivců, protože je považuje za důležitý předpoklad pro udržení demokratických hodnot v národním, ale i celoevropském měřítku.

ABOUT NROS

The Civil Society Development Foundation
„Know how to help“.
The Civil Society Development Foundation (NROS) has existed for twenty years already and is one of the major non-profit non-governmental
organizations in the Czech Republic. Its mission is to develop civil society and the Czech non-profit sector. Since its foundation NROS has
supported more than 5 500 projects with more than 1.7 bil. CZK. Grants are provided from grant programs of the European Union and the
European Economic Area but also from individual or corporate resources.
NROS in particular supports non-profit organizations assisting vulnerable and disadvantaged groups, protecting human rights and democratic values, promoting mutual coexistence and tolerance of minorities in the society, or otherwise reinvigorating the interest of citizens
in local development and public life. One of its key target groups – children and youth – NROS supports through several specific programs.
In addition, NROS aims to improve the awareness and education in the non-profit sector.

VISION
“We set people in motion.”
Our vision is to have a society of responsible active individuals capable, on their own or through voluntarily established associations,
of influencing public affairs and consolidating democratic values, civil rights and freedoms, promoting tolerance, demonstrating solidarity
and support to each other.
By supporting civil society organizations NROS pursues its principal mission as civil society organizations contribute to the vision mentioned
above. NROS fulfils this role by financing, networking and harmonizing interests, educating and professionalizing civil society organizations
or individuals as a prerequisite of maintaining democratic values on the national and European levels.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
A LIDÉ V NADACI 2014

SPRÁVNÍ RADA

PROGRAMY

HR/PROVOZ
Ladislava Šebestová

FNNO
Alexandra McGehee
Hana Plšková
Jana Trombiková
Ladislava Šebestová

PROGRAM 3P
Jana Trombiková

V ROCE 2013 V NROS DÁLE PRACOVALI:
Lenka Bakotová
Štěpánka Gray Marková
Kateřina Singerová
Kristina Svobodová

ORGANIZATIONAL STRUCTURE
AND PEOPLE IN NROS IN 2014

SUPERVISORY BOARD

BOARD OF DIRECTORS

DIRECTOR
Hana Šilhánová

PROGRAMMES

HR AND OPERATION
Ladislava Šebestová

EXTERNAL ACCOUNTANT
Marcela Hroncová

FUND FOR NGOs
Alexandra McGehee
Hana Plšková
Jana Trombiková
Ladislava Šebestova

EDUCATION
FOR LEADERS UHK
Jana Trombiková

3P PROGRAMME
Jana Trombiková

FURTHER EMLOYEES WORKING FOR NROS IN 2013:
Lenka Bakotová
Štěpánka Gray Marková
Kateřina Singerová
Kristina Svobodová
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LIDÉ V NROS V ROCE 2014

SPRÁVNÍ RADA

ČLENOVÉ

DOZORČÍ RADA

Předseda správní rady
Ing. Martin Fuk

Členové správní rady
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Alan, CSc.
Ing. Pavla Gomba
PhDr. Helena Dluhošová
JUDr. Hana Frištenská (od 7. 11. 2013)

Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Rozsypal (do 7. 11. 2013)
Ing. Jiří Kepka, CSc. (od 7. 11. 2013)

BOARD OF DIRECTORS

MEMBERS

SUPERVISORY BOARD

Chairperson
Ing. Martin Fuk

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Alan, CSc.
Ing. Pavla Gomba
PhDr. Helena Dluhošová
JUDr. Hana Frištenská

Chairperson
Ing. Pavel Rozsypal (to 7. 11. 2013)
Ing. Jiří Kepka, CSc. (from 7. 11. 2013)

Místopředsedové
PhDr. Věra Haberlová
Ing. Jiří Kepka, CSc.
(do 7. 11. 2013)

Vice-Chairpersons
PhDr. Věra Haberlová
Ing. Jiří Kepka, CSc.
(to 7. 11. 2013)

(from 7. 11. 2013)

Členové
Ing. František Hauser
JUDr. Pavel Švácha (do 7. 11. 2013)
Pavel Rozsypal (od 7. 11 2013)

Members
Ing. František Hauser
JUDr. Pavel Švácha (to 7. 11. 2013)
Pavel Rozsypal (from 7. 11 2013)

PEOPLE IN THE FOUNDATION

Tým NROS v roce 2014

DOBROVOLNÍCI v roce 2013 / Volunteers in 2013

DĚKUJEME
THANK YOU

Kateřina Šoltésová, Monika Rážová, Aneta Rudolfová, Kateřina Klejchová, Zuzana Šestáková, Klára Kvitová, Simona Kolářová,
Petra Raušová, Andrea Hrudková, Viktor Zemánek, Eva Pechová, Hana Kůželová, Eliška Vorbová
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PROGRAMY A PROJEKTY
V ROCE 2013
PROGRAMMES AND PROJECTS
IN 2013

POMOZTE DĚTEM

Generální partner: České teplo
Bankovní partner: Raiffeisenbank, a. s.
Programové zaměření: Program Pomozte dětem podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let věku, žijící v České republice.
Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá NROS společně s Českou televizí.
Přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Sbírkové konto Pomozte dětem
je pro individuální a firemní dary i pro výtěžky sbírkových a benefičních akcí otevřeno celoročně. NROS ve veřejném výběrovém řízení každoročně rozděluje vybrané peníze do všech regionů na podporu projektů nestátních neziskových organizací.
Nadační příspěvky 15. ročníku se rozdělovaly na základě regionálního principu a byly poskytovány na klasické jednoleté žádosti (maximální
výše příspěvku je 350 000 Kč) a individuální projekty (maximální výše příspěvku je 35 000 Kč).
Projekty vybírá celkem devět hodnoticích komisí (osm pětičlenných regionálních komisí pro výběr ročních projektů a jedna tříčlenná hodnoticí komise pro výběr individuálních projektů v termínu tří uzávěrek). Všichni hodnotitelé pracují v komisích jako dobrovolníci a bez nároku
na honorář.
Sbírkový projekt Pomozte dětem má ve srovnání s dalšími charitativními projekty a sbírkami organizovanými v ČR nejširší a nejkomplexnější
záběr cílových skupin dětí. Dle opakovaných šetření agentury STEM je Pomozte dětem nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírkou v zemi.
Tým Pomozte dětem
Manažerka programu: Alena Šváchová
Manažerka PR a marketingu: Kamila Matějková
Koordinátorky programu: Kateřina Tomášová, Hana Plšková
Stážisté a dobrovolníci: Kateřina Šoltésová, Monika Rážová, Kateřina Klejchová, Viktor Zemánek, Petra Raušová
Finanční manažerka programu: Marie Uhlířová
V květnu 2013 skončil 15. ročník sbírky, v rámci kterého bylo rozděleno 11 584 020 Kč a podpořeno 62 projektů nestátních neziskových
organizací. Uskutečnilo se 80 sbírkových a benefičních akcí s celkovým výtěžkem téměř 2 080 000 Kč. Dne 16. května byl zahájen 16. ročník
sbírky.

HELP THE CHILDREN

General Partner: České teplo
Financial Partner: Raiffeisenbank, a. s.
Programme Description: Help the Children provides help to disadvantaged and vulnerable children under 18 years old and living in the
Czech Republic.
Help the Children is a long-term charity project with a national public collection organized jointly by NROS and the Czech Television. Its
mission is to provide direct and efficient help to vulnerable and disadvantaged children under 18 years old in the Czech Republic. Help the
Children collection account is opened all year round for individual and corporate donations as well as profits from fundraisers and benefit
events. In a public selection process NROS distributes the donations to projects of NGOs in all regions of the Czech Republic every year.
In its 15th year donations were allocated according to a regional key and provided to standard one-year projects (max. of 350 000 CZK)
and individual projects (max. of 35 000 CZK).
Projects are selected by nine evaluation committees (eight regional committees with five members to select one-year projects and one evaluation committee with three members to select individual projects in three different calls). All evaluation committee members are unpaid
volunteers.
Compared to other charities and collections organized in the Czech Republic, Help the Children has the broadest and most inclusive target
groups of children. According to STEM agency surveys Help the Children is the best-known and most trusted collection in the Czech Republic.
Help the Children Team
Programme Manager: Alena Šváchová
PR and Marketing Manager: Kamila Matějková
Programme Coordinators: Kateřina Tomášová, Hana Plšková
Interns and volunteers: Kateřina Šoltésová, Monika Rážová, Kateřina Klejchová, Viktor Zemánek, Petra Raušová
Programme Financial Manager: Marie Uhlířová
The 15th year of Help the Children ended in May 2013, distributing 11 584 020 CZK to 62 projects of NGOs. 80 fundraisers and benefit
events were organized with total proceeds of nearly 2 080 000 CZK. 16th year of the collection started on May 16.
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POMOZTE DĚTEM

Příklad podpořeného projektu
Příběh Petra
Petr je 16letý kluk, jedináček, který nikdy nikam „nezapadl“. Snad už od doby, kdy nastoupil do první třídy ZŠ, se v jeho životě opakoval
podobný „scénář“: chtěl si najít kamarády, ale nebyl si jistý, jak se to dělá. Zkoušel různé způsoby – chlubit se před nimi, co všechno umí (to
ale nikdo neocenil, smáli se mu), porvat se s nimi (to se ho pak báli), kupovat jim bonbóny (to vydrželo jenom na chvíli, než došly peníze),
být drzý na učitele (z toho měl pak poznámky)… Výsledkem bylo, že měl pověst rváče a potížisty, zažil si i šikanu a hlavně – byl sám. Za své
problémy vinil okolí, měl pocit, že se všichni proti němu spikli, už dopředu očekával neúspěch. Jeho rodiče byli nešťastní, protože neustále
museli řešit stížnosti na synovo chování. Petr si rozuměl jen s výrazně mladšími dětmi.
Na prostředí podpůrné skupiny zaměřené na nácvik sociálních a komunikačních dovedností (kam začal chodit na přání rodičů a díky doporučení psychologa) si zvykal postupně. Zpočátku se snažil prosazovat na úkor ostatních, strhávat na sebe pozornost, byl velmi nedůvěřivý.
Po nějaké době však přestal vnímat jiné členy skupiny jako ohrožující protivníky. S některými kluky z podpůrné skupiny se spřátelil, zjistil ,
že je spojují třeba podobné zájmy nebo smysl pro humor. S novým úhlem pohledu – že se věci dají dělat společně (nemusí se jen soutěžit
a někomu něco dokazovat) a že může ostatním lidem důvěřovat – se více otevřel i novým spolužákům na střední škole a cítí se teď v novém
kolektivu lépe. Pořád ještě zbývá hodně práce, Petr je už ale ochotný připustit, že může svým chováním ovlivňovat okolí, a více si promýšlí
důsledky svých akcí.

UNIE KOMPAS

HELP THE CHILDREN

Example of supported project
Petr’s Story.
Petr is a 16-year old boy, an only child who never fit it. Maybe already since he started a primary school the same “scenario” repeated in his
life again and again: He wanted to find friends but did not know how. He tried various ways – bragging about all the things he could do (but
no one appreciated that and they laughed at him), fighting (but they feared him instead), buying sweets for other kids (but that worked only
until he ran out of money), being cocky and arrogant when interacting with teachers (bringing home written warnings from school)…As a
result he became known as a bully and troublemaker, but was also bullied himself from time to time and most importantly he was alone.
He blamed everyone else for his problems, believing that they conspired against him and giving up he no longer expected to succeed. His
parents were unhappy because they had to deal with all those complaints about their son’s behaviour and conduct. Nevertheless, Petr found
sympathies and understanding when dealing with much younger kids.
As his parents wished and a psychologist recommended Petr started to attend a support group training social and communication skills but
had trouble adjusting. At first he tried to assert himself at the expense of others, drawing attention to himself and being very suspicious.
However, after some time he no longer perceived other group members as enemies or competitors. Becoming friends with several boys from
the support group Petr realized they had similar interests or sense of humour, feeling a connection for the first time. His new understanding
that they could do things together (instead of competing or trying to prove something) and that people could be trusted helped him to open
up to new classmates at his secondary school and now he feels much better around people there. On the other hand there is still a lot to be
done but having finally admitted that his behaviour might affect others Petr thinks more about consequences of his conduct.
UNIE KOMPAS
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PROGRAM PŘEKLENOVACÍ
POMOCI 3P

Partneři projektu:
V roce 2013 realizovala NROS program sama s tím, že se věnovala vyhledání vhodného bankovního partnera ke spolupráci.
Programové zaměření: Program 3P poskytuje českým neziskovým organizacím překlenovací úvěry formou návratných nadačních příspěvků (dále jen NNP), které jim pomáhají překonat období do obdržení přislíbených finančních prostředků na projekty z veřejných zdrojů.
Na počátku roku 2013 NROS poskytla čtyři NNP v celkové výši 2 850 000 Kč, které v rámci posledního výběrového kola IV. roční výzvy programu schválila v prosinci roku 2012 správní rada (celkem bylo v tomto kole schváleno pět NNP pro čtyři neziskové organizace, jedna organizace
od smlouvy odstoupila).
V průběhu V. roční výzvy programu byla v roce 2013 vyhlášena tři výběrová kola, v rámci kterých:
• požádalo o NNP deset neziskových organizací na dvanáct projektů v celkové výši 6 304 561 Kč,
• schválila správní rada NROS devět NNP v celkové výši 4 109 561 Kč,
• vyplatila NROS pět NNP v celkové výši 2 180 000 Kč na pět projektů neziskových organizací
(čtyři organizace NNP nepřijaly – důvodem bylo, že předčasně obdržely očekávanou dotaci).
Tým Programu 3P
Programová manažerka: Jana Trombiková
Finanční manažerka: Věra Bohuslávková
Příklad podpořeného projektu
Jedním z podpořených projektů, kterým pomohl Program 3P, byl česko-slovenský projekt „Příroda nezná hranic“, realizovaný Severomoravským regionálním sdružením Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí a Ústrednou radou Slovenského zväzu ochrancov přírody a krajiny Prievidza v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013. Projekt se věnoval především rozvoji spolupráce center ČSOP a SZOPK v příhraničních
regionech a hledal společnou cestu k ochraně životního prostředí na obou stranách hranice cestou aktivního chránění přírody, výzkumu
a environmentální osvěty.

3P BRIDGE
ASSISTANCE PROGRAMME

Project partners:
In 2013 NROS implemented the programme on its own while looking for a suitable bank partner to collaborate with.
Programme focus: 3P Programme provides bridge loans to Czech NGOs in the form of repayable grants to bridge the gap before the NGO
receiving the funds promised for their projects from public sources.
At the beginning of 2013 NROS provided four repayable grants of 2,850,000 CZK in total as approved by the Board as part of the last round
of selection in the 4th annual call for applications in December 2012 (applications of 5 NGOs were approved in total as part of that round
but one NGO withdrew from the contract).
In the 5th call for applications 3 rounds of selection were organized in 2013 and:
• 10 NGOs applied for repayable grants for 12 projects amounting to 6,304,561 CZK in total,
• the Board of NROS approved 9 repayable grants of 4,109,561 CZK in total,
• NROS paid out 5 repayable grants of 2,180,000 CZK in total for 5 NGO projects (4 NGOs did not accept their repayable
grants as they had received the promised funds earlier than expected).
3P Programme Team
Programme manager: Jana Trombiková
Financial manager: Věra Bohuslávková
Example of supported project
One of the projects the 3P Programme supported was a Czech-Slovak project called “Nature without Borders” (Příroda nezná hranic) and
implemented by the North Moravian Regional Organization of the Czech Union for Nature Conservation (ČSOP) in Valašské Meziříčí and the
Central Committee of the Slovak Union for Nature and Landscape Protection (SZOPK) in Prievidza as part of the OP Cross-Border Cooperation
Programme Slovak Republic – Czech Republic 2007–2013. The project focused in particular on supporting cooperation between ČSOP and
SZOPK centres in border regions and searching for a common road towards environmental protection on both sides of the border through
active nature conservation, research and environmental education.
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THINK BIG

Partneři: Nadace O2
Programové zaměření: Think Big je celoevropský dlouhodobý sociální program skupiny Telefónica, zaměřený na podporu mladých lidí
během jejich přechodu do dospělosti. Program podporuje jejich dobrovolnické aktivity ve prospěch komunity, ve které žijí.
Mladí lidé mohou dvakrát ročně žádat o podporu svých projektů ve výši od 10 000 do 70 000 Kč. Neformální skupina musí být složena
z mladých lidí ve věku mezi 13 a 26 lety (tento věk musí splňovat v době do uzávěrky žádostí). Musí tvořit minimálně tříčlenný tým. Maximální počet členů týmu není omezen. Alespoň jedna osoba v tomto týmu musí být starší 18 let.
Od 6. výzvy, která byla vyhlášena v říjnu 2013, došlo ke změně programu, a to rozdělením projektů do Levelu 1 a Levelu 2. Do Levelu 1 se
mohou přihlásit týmy mladých lidí nebo jednotlivci, kteří v případě podpory získají na realizaci svého nápadu maximálně 10 000 Kč. Level 2
s finanční podporou až 70 000 Kč na projekt je určen pro týmy alespoň tří mladých lidí vedených zkušenými absolventy programu Think Big.
Projekty by měly iniciovat pozitivní změny v blízkém či širším okolí, ve kterém mladí lidé žijí (obnova komunitního života, starých tradic,
společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance menšin, populárně naučné nebo
ekologické projekty apod.), nebo přinést prospěch a užitek ostatním lidem (například místní komunitě, dětem z místní školy, studentům
univerzity, dětem z dětského domova, lidem s postižením, starým lidem z domova důchodců atd.).
V roce 2013 byly vyhlášeny dvě nové výzvy (4. a 5.) programu Think Big, v rámci kterých bylo podpořeno 302 projektů celkovou
částkou 15 150 222 Kč. V průběhu roku 2013 bylo 476 projektům v rámci 2. až 5. výzvy vyplaceno celkem 14 664 735 Kč.
Zaměření projektů zůstává stále bez omezení; Think Big podporuje projekty sociální, kulturní, digitální, volnočasové, sportovní,
z oblasti vědy, ekologie i multikulturního prostředí. Informace o všech podpořených projektech i o jejich průběhu jsou k nalezení
na www.o2thinkbig.cz.
Tým Think Big
Manažerka programu: Alexandra Janischová
Koordinátorky programu: Klára Čížková, Kristina Svobodová, Kateřina Singerová
Dobrovolnice/stážistka: Simona Kolářová

THINK BIG

Partners: Telefónica Foundation
Programme Description: Think Big is a long-term European social programme of Telefónica group, supporting young people during their
transition to adulthood. The programme supports their voluntary activities for the benfit of local communities they live in.
Twice a year young people can apply for funding for their projects, receiving from 10 000 CZK to 70 000 CZK. Members of informal teams
should be between 13 and 26 years old (as of the deadline for submission of applications). Each team should consist of at least three members while the maximum team size has not been set. At least one team member should be eighteen years old or older.
Beginning with the 6th call for proposals in October 2013 the programme changed, dividing projects into Level 1 and Level 2. Level 1 is
for teams of young people or individuals who if selected may receive up to 10 000 CZK to execute their idea. Level 2 with a financial support
of up to 70 000 CZK per project is intended for teams of at least three young people led by experienced former participants of the Think Big
programme.
Projects should bring about positive changes in the local and wider communities those young people live in (revitalizing its community life,
fostering old traditions, supporting community gatherings, cultural or sports events, harmonious coexistence of citizens, tolerance towards
minorities, promoting educational or environmental projects, etc.) or bring benefits to other people (e.g. local community, children from
local schools, university students, children from children’s homes, the disabled, elderly people from retirement homes, etc..
In 2013 there were two new calls for proposals (4th and 5th) in the Think Big programme announced, providing aid to 302 projects
and 15 150 222 CZK to be distributed in total. Within the 2nd, 3rd, 4th and 5th call for proposals the total of 14 664 735 CZK was paid
out to 476 projects in 2013.
Project focus remains unrestricted; Think Big supports social, cultural, digital, leisure, sports, science, environmental and multicultural
projects. More information about all supported projects and their progress can be found on www.o2thinkbig.cz.
Think Big Team
Programme Manager: Alexandra Janischová
Programme Coordinators: Klára Čížková, Kristina Svobodová, Kateřina Singerová
Volunteer/Intern: Simona Kolářová
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THINK BIG

Příklad podpořeného projektu
Startovací byt pro děti z dětského domova
Díky projektu Think Big jsme mohli s dětmi opravit starý služební byt v areálu našeho dětského domova. V bytě jsou dvě ložnice, kuchyň se
spíží, koupelna a WC. Jednu ložnici jsme koncipovali jako dívčí a druhou jako chlapeckou.
Byt je určen pro mladé lidi z našeho dětského domova starší osmnácti let. Bydlí sami, ale stále jsou tak trochu pod ochrannými křídly vychovatelů. Sami si nakupují, vaří, perou, žehlí, uklízí a každý má na starost malý kousek zahrady kolem bytu, který je v samostatném zahradním
domku. Při sestavení projektu byly děti zapojeny, aby se naučily hospodařit s omezeným rozpočtem.
Z bytu jsme vystěhovali starý nábytek. Natírali jsme okna, což vůbec nebylo snadné, a museli jsme poprosit pana malíře, jestli by nám správně naředil barvu a ukázal nám správný postup. Když jsme viděli, jak dobře natřená okna vypadají, usoudili jsme, že nový nátěr by zasloužily
i dveře. Takže bylo nutné všechny dveře vysadit, obrousit, zakytovat a natřít. Se správným postupem nám opět pomohl pan malíř, který byl
tak hodný a půjčil nám i stojany, na nichž dveře schnuly.
Poté jsme se pustili do generálního úklidu. A že bylo co uklízet v bytě, kde téměř deset let nikdo nebydlel! Naši chlapci navštívili pana truhláře v jeho dílně a s jeho pomocí sestavili polici do spíže. Daniel, který je velmi šikovný malíř a kreslíř, vyzdobil zdi obou ložnic obrázky. S děvčaty jsme vybraly dekorační látky a s pomocí nočních tet jsme z nich ušili závěsy a polštářky. Bylo také nutné navrtat konzole. Pak už nás čekaly
příjemnější věci, třeba vybírání nábytku do obou pokojů. To jsme si užili. I při sestavování nábytku jsme se docela zasmáli. Pak jsme nábytek
rozmístili po pokojích. Dále jsme vybrali spotřebiče – chladničku, pračku a mikrovlnnou troubu. Provedli jsme ještě jeden generální úklid.
A protože na zakončení našeho projektu bylo plánované slavnostní otevření, bylo nutné také nakoupit potraviny a jeden celý den se věnovat
pečení sladkých i slaných dobrot. Dopoledne před slavnostním otevřením jsme se věnovali přípravě chlebíčku a jednohubek.
Zatím ve startovacím bytě bydlíme tři a moc se nám líbí. Děkujeme!
Lucie Trnková

THINK BIG

Example of supported project
Thanks to the Think Big project we together with our children reconstructed an old flat on the premises of our children’s home. The flat
has two bedrooms, kitchen with a pantry, bathroom and toilet. We designed one bedroom as a bedroom for girls and the other one as
a bedroom for boys.
The flat is intended for young people over 18 years old from our children’s home. They live on their own while still partly under the protective wings of our child-care workers. They do their own shopping, cooking, washing, ironing, cleaning and they take care of a small garden
around their flat in a separate garden house. Children were involved in the project planning to learn to manage with a limited budget.
We moved old furniture out of the flat. We painted the windows which was not easy and we had to ask a painter to prepare the colours
for us and show us the right way to do it. When we saw how good the painted windows look we decided that the doors could also do
with a new coat. Thus, all doors had to be unhinged, grinded, puttied and painted. The painter helped us again and he was very kind and
provided stands for doors to dry on.
Then, we did the cleaning. And there was a lot to be cleaned in a flat where no one had lived for nearly ten years! Our boys went to a carpenter’s workshop and with the carpenter’s help they assembled a shelf for the pantry. Daniel, a very skilled painter and drawer, decorated the
walls of both bedrooms. We chose decorative fabrics with the girls and with the help of our overnight aunts we made curtains and cushions.
We also had to drill the holes for consoles. Then only more pleasant things awaited us, e.g. selecting the furniture for both rooms. We really enjoyed that. And we had a laugh when assembling the furniture. After that we placed the furniture into the rooms. We also selected
the appliances – fridge, washing machine and microwave oven. And we had one more cleaning to do.
And because a house warming was planned to conclude our project we had to buy food and we baked sweet and salty delicacies all day.
We prepared sandwiches and canapés the morning before the house warming.
There are three of us living in our starter flat and we love it. Thank you!
Lucie Trnková
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VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Partner: Univerzita Hradec Králové
Programové zaměření: Jednalo se o společný projekt NROS a Univerzity Hradec Králové, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR, který přinesl posílení manažerských dovedností pracovníkům neziskových organizací v Královéhradeckém kraji.
V rámci dvou vzdělávacích celoročních kurzů získali manažeři neziskových organizací základní vhled do problematiky neziskového sektoru,
komplexní pohled na fungování neziskové organizace a manažerské dovednosti k řízení neziskové organizace. Osvojili si legislativu důležitou pro neziskový sektor, strategické plánování a finanční řízení neziskové organizace, možnosti získávání zdrojů, marketing a PR neziskové
organizace.
Semináře lektorovali odborníci na neziskový sektor, např. JUDr. Hana Frištenská, JUDr. Lenka Deverová, Ing. Pavla Gomba, JUDr. Olga Sovová, Mgr. Pavlína Kalousová, Ing. Miroslava Nebuželská, Ing. Marek Šedivý, PhDr. Martin Smutek, Mgr. Petr Vrzáček, MUDr. Jiří Ježek, Ing. Jan
Kamenický či Ing. Pavel Bachmann.
Vzdělávací kurzy probíhaly ve Vile Čerych v České Skalici, vzdělávacím středisku NROS, ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013.
Kurzů se zúčastnilo celkem 44 manažerů neziskových organizací především z Královéhradeckého kraje. Oba kurzy úspěšně absolvovalo 40 účastníků, kteří obdrželi osvědčení podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
„Do kurzu jsem se přihlásila, abych získala přehled o problematice neziskového sektoru. Jako začínající nezisková organizace jsme jen těžko
sháněli tak široký rozsah informací k dobrému fungování a růstu. Kurz mi dal téměř dokonalý, ucelený přehled problematiky neziskového
sektoru a obohatil tak nejen mě, ale především naši organizaci. Velice zkušení a vstřícní přednášející nám během celého roku ochotně předávali své zkušenosti a vědomosti, za což jim patří velký dík. Velkým přínosem bylo i vzájemné sdílení a diskuze na témata přednášek i jiná pro
nás důležitá témata s ostatními účastníky kurzu, tedy zástupci z jiných organizací. Kurz probíhal ve velmi příjemné atmosféře – připravovaný
zástupci NROS – ve Vile Čerych v České Skalici, kde bylo úžasné zázemí a milý a ochotný personál. Kurz mohu vřele doporučit všem, kteří to
myslí se svou neziskovou organizací vážně a chtějí, aby dobře fungovala,“ říká Klára Chlápková, absolventka druhého vzdělávacího kurzu.
Pilotní projekt Vzdělávání manažerů neziskových organizací v Královéhradeckém kraji byl ukončen v srpnu 2013 s tím, že NROS
ve spolupráci s UHK hodlají i nadále pořádat vzdělávací kurzy pro manažery neziskových organizací z celé České republiky v rámci
kurzů akreditovaných MPSV a MŠMT.
Tým Vzdělávání manažerů NNO v Královéhradeckém kraji
Programová manažerka: Jana Trombiková
Finanční manažerka: Marie Uhlířová

TRAINING FOR NGO MANAGERS
IN THE REGION OF HRADECKRÁLOVÉ

Partner: University of Hradec Králové
Programme Description: It was a joint project of NROS and University of Hradec Králové, co-financed by the European Social Fund and
state budget of the Czech Republic, and its aim was to build management skills of people working for NGOs in the Region of Hradec Králové.
In two training and educational courses taking part throughout the year, NGO managers received an introduction to the issues of the non-profit sector, comprehensive view of NGO operations and management skills required to manage an NGO. They mastered legislation important for the non-profit sector, strategic planning and financial management of NGOs, fundraising options, marketing and PR of NGOs.
Seminars were led by people with expertise in the area of NGOs, e.g. JUDr. Hana Frištenská, JUDr. Lenka Deverová, Ing. Pavla Gomba, JUDr.
Olga Sovová, Mgr. Pavlína Kalousová, Ing. Miroslava Nebuželská, Ing. Marek Šedivý, PhDr. Martin Smutek, Mgr. Petr Vrzáček, MUDr. Jiří
Ježek, Ing. Jan Kamenický or Ing. Pavel Bachmann.
Training courses took place in the NROS Educational Centre in Villa Čerych in Česká Skalice during the school years 2011/2012
and 2012/2013. 44 managers of NGOs, mainly from the Region of Hradec Králové, participated in the courses. 40 participants
successfully graduated from both courses and received a certificate pursuant to the Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education
Institutions.
“I signed for the course to get an overview of issues of the NGO sector. As a new NGO we had problems with getting so extensive scope
of information regarding good performance and growth. The course provided a nearly perfect comprehensive overview of the NGO issues,
thus enriching me and in particular our organization. Very experienced and helpful lecturers shared their experiences and knowledge throughout the year and I would like to thank them for that. Sharing and discussing the topics of our lectures and other topics important for us with
other course participants from other organizations was also of great benefit. The course – prepared by NROS - had a very pleasant atmosphere
and incredible facilities and kind and helpful staff in Villa Čerych in Česká Skalice. I can recommend the course to everyone who is serious
about their NGO and wants their NGO to run well,” Klára Chlápková, participant of the 2nd training course, stated.
The pilot project of the Training for NGO Managers in the Region of Hradec Králové was concluded in August 2013 but NROS
in cooperation with the University of Hradec Králové (UHK) intend to continue organizing educational and training courses
for managers of NGOs from all over the Czech Republic through courses accredited by the Ministry of Labour and Social Affairs,
and the Ministry of Education, Youth and Sports.
Project Team
Programme Manager: Jana Trombiková
Financial Manager: Marie Uhlířová
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KONTO MATĚJ
FOND JARMILY SCHULZOVÉ

NROS konala sbírku Konto Matěj od 23. 8. 2010 na základě rozhodnutí MHMP, čj. S-MHMP/667365/2010. Výtěžek veřejné sbírky byl použit
za účelem poskytnutí nezbytné finanční pomoci v souvislosti s náklady na odbornou zdravotní péči a následnou domácí péči o malého Matěje, jehož zdravotní stav byl nenadále velmi vážně poškozen.
NROS veřejnou sbírku k 12. 8. 2013 ukončila a v řádném termínu vypořádala a ze strany MHMP došlo ke schválení celkového vyúčtování
sbírky. Od 1. 5. 2013 se účet veřejné sbírky 123123/0100 stal bankovním účtem občanského sdružení PRO MATĚJE, které veřejnou sbírku
bude nadále realizovat.
V roce 2013 byly na péči o Matěje poskytnuty nadační příspěvky ve výši 303 757 Kč.

Tým Konta Matěj
Manažerka programu: Alena Šváchová

FOND JARMILY SCHULZOVÉ
Správní rada Nadace zřídila v roce 2013 nový fond a vyčlenila z daru zaniklého Nadačního fondu Jarmily Schulzové více než 450 000 Kč, které
budou určeny na podporu vývoje, výchovy a vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči, uplatnění dětí z náhradní rodinné péče v jejich dalším
životě a podporu náhradních rodin pečujících o děti se specifickými potřebami a jejich rodičovských kompetencí. Tyto finanční prostředky
plánujeme v příštích pěti letech přerozdělit neziskovým organizacím, které v této oblasti působí, a také poskytnout prostřednictvím těchto
organizací příspěvky jednotlivým dětem a náhradním rodinám k zajištění jejich péče, vzdělávání a specifických potřeb.

MATĚJ ACCOUNT
FUND OF JARMILA SCHULZOVA

On August 23, 2010, based on the decision of the Municipality of Prague, ref. no. S-MHMP/667365/2010, a new public collection was organized by NROS. The proceeds were used to provide essential financial aid to pay for medical costs and follow-up home care of Matěj, a little
boy with urgent and serious health problems.
NROS ended its public collection on August 12, 2013, settling duly all related accounts, and the Municipality of Prague approved the final
statements. On May 1, 2013 the public collection account 123123/0100 became a bank account of the PRO MATĚJE (FOR MATĚJ) civic
association responsible for organizing the public collection in the future.
The contribution to the care of Matěj was 303 757 CZK in 2013.
The Team of Matěj Account
Programme Manager: Alena Šváchová

FUND OF JARMILA SCHULZOVA
In 2013 the NROS Board established a new Fund, allocating more than 450000 CZK from the dissolved Endowment Fund of Jarmila Schulzová (Nadační fond Jarmily Schulzové) to support the development, upbringing and education of children in foster care, success of foster
children in life, and helping foster families with children with specific needs and improving their parental competencies. In the next five
years the funds should be according to our plan distributed to NGOs specializing in this field and through these NGOs children and foster
families should get financial aid for their care, education and specific needs.
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NEZISKOVKA ROKU 2013

Partneři projektu
ČEZ, a.s , KPMG Česká republika, s.r.o., Česká obchodní banka a.s., Telefónica Czech Republic, IBM Česká republika
Programové zaměření: Neziskovka roku je nezávislé ocenění neziskových organizací z celé České republiky. Hodnotí profesionalitu jejich
práce a efektivitu v oblasti managementu i finančního řízení a inovační přístup ve vlastní prezentaci. Ocenění vychází z hodnocení na základě
metodiky „Zdravého organizačního řízení“, kterou vyvinula Nadace rozvoje občanské společnosti společně s odborníky z Karlovy Univerzity.
Projekt zviditelňuje ty nejlepší a představuje příklady dobré praxe ostatním. Široké veřejnosti ukazuje nový pohled na kvalitu práce neziskových organizací.
O prestižní titul Neziskovka roku 2013 se ucházelo 122 neziskových organizací působících v České republice. Ocenění probíhalo ve čtyřech
kategoriích. Nejlépe hodnocená organizace z každé kategorie obdržela kromě titulu Neziskovka roku 2013 také finanční příspěvek v hodnotě
20 000 Kč, sérii vzdělávacích kurzů a speciální ceny od partnerů projektu. Všechny neziskové organizace, které se do projektu zapojily, získaly
i cenný nástroj pro hodnocení svého „zdraví“ a možnost stát se příkladem pro další organizace.
• Cenu společnosti KPMG Česká republika pro nejúspěšnější malou neziskovku získalo Centrum Alma o.p.s.
• Cenu společnosti Telefónica Czech Republic pro nejúspěšnější střední neziskovku získala Lékořice o.s.
• Cenu Skupiny ČEZ pro nejúspěšnější velkou neziskovku získala IQ Roma servis o.s.
• Cenu veřejnosti ČSOB za nejlepší projekt vyhrálo Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.
Tým Neziskovky roku 2013
Programová koordinátorka: Kristina Svobodová
Ředitelka NROS: Hana Šilhánová
Externí odborní hodnotitelé, kterým tímto děkujeme za výbornou spolupráci.

TOP NGO AWARD 2013

Project Partners
ČEZ, a.s. – project general partner, KPMG Česká republika, s.r.o., Česká obchodní banka a.s., Telefónica Czech Republic, IBM Česká republika
Programme Description:Top NGO Award is an independent award for non-profit organizations in the Czech Republic. It evaluates the professionalism of NGOs,efficiency in the area of management and financial control,and innovative approach to NGO self-presentation.The Award uses the
evaluation based on the “Healthy Organization Management” methodology developed by NROS together with experts from the Charles University.
The project makes the best NGOs more visible and shares their best practice with others. The general public gets a new view of the quality
work of NGOs.
There were 122 NGOs active in the Czech Republic applying for the Top NGO Award 2013. The Award had four categories. In addition
to the Best NGO 2013 award the best NGO from each category received a financial contribution of 20 000 CZK, series of educational
and training courses, and a special award from the Project Partners. All participating NGOs also gained a valuable tool for assessing their
“health” and an opportunity to become a model for other NGOs.
• Award of KPMG Česká republika for the best small NGO – Centrum Alma o.p.s.
• Award of Telefónica Czech Republic for the best medium-sized NGO – Lékořice o.s.
• Award of the ČEZ Group for the best large NGO – IQ Roma servis o.s.
• Award of ČSOB by the public for the best project - Helppes, dog training center for the disabled people, o.s.

Top NGO Award 2013 Team
Programme Coordinator: Kristina Svobodová
NROS Director: Hana Šilhánová
External evaluators, whom we thank for their excellent work.
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FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE, FINANCOVÁN
Z EHP FONDŮ 2009–2014
Partneři projektu: EHP fondy, Norský helsinský výbor, Velvyslanectví Norského království v Praze,
Ministerstvo financí ČR, islandské Centrum pro lidská práva
Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) administruje NROS společně s Nadací Partnerství. Finanční mechanismy EHP a Norska
jsou příspěvkem Islandu, Lichtenštejnska a Norska ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů v rámci Evropského hospodářského prostoru a k posílení bilaterálních vztahů s 15 členskými státy. Podpora občanské společnosti je jednou z klíčových priorit EHP fondů v letech
2009–2014.
České neziskové organizace získají v letech 2014–2016 ve dvou výzvách finanční podporu na své projekty ve výši 205 060 852 Kč.
Program je zacílen na posílení občanské společnosti a na podporu bilaterální spolupráce mezi donorskými státy a Českou republikou. Prostředky přispějí též ke zmírnění regionálních rozdílů v působení neziskových organizací v ČR, k posilování vlastní kapacity a k rozvoji profesionalizace.
Projekty budou podporovány v prioritních oblastech:
• Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory
– Ochrana lidských práv a multikulturalismus
– Genderová rovnost
– Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti
• Děti a mládež v ohrožení
• Sociální inkluze
• Ochrana životního prostředí a klimatické změny

Rozvíjení bilaterální spolupráce je jedním z klíčových aspektů implementace FNNO. Cílem podpory bilaterální spolupráce je posílení přímé
výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty v donorských státech.
Zájemci o rozvoj spolupráce z řad českých NNO budou získávat finanční prostředky na tyto aktivity prostřednictvím Fondu pro bilaterální
spolupráci na programové úrovni. Pro Fond pro bilaterální spolupráci v rámci FNNO byly vyčleněny prostředky ve výši 3 700 000 Kč.
Žadatelé mohou získat prostředky z Fondu pro bilaterální spolupráci prostřednictvím dvou forem podpory:
1. Mikrograntů pro vyhledávání partnerů a rozvoj bilaterálních projektů.
2. Doplňkových grantů jako doplňkového zdroje financování pro posílení bilaterálního partnerství mezi českými NNO,
které obdržely grant z programu FNNO, a subjekty z donorských států.

FUND FOR NON-GOVERNMENTAL
ORGANISATIONS, FINANCED
FROM THE EEA FUNDS 2009–2014
Project Partners:, EEA Grants Norwegian Helsinki Committee, Embassy of the Kingdom of Norway in Prague, Ministry of Finance of the
Czech Republic, Icelandic Human Rights Centre
The Fund for Non-Governmental Organisations (the NGO Fund) is administered jointly by NROS and the Environmental Partnership
Foundation (Nadací Partnerství). EEA/Norway Financial Mechanisms represent a contribution of Iceland, Lichtenstein and Norway to reducing economic and social differences within the European Economic Area (EEA) and strengthening bilateral relations with its 15 member
states. Supporting the civil society is one of the key priorities of the EEA Funds in 2009–2014.
In 2014-2016 Czech NGOs through two calls for proposals shall receive financial aid of 205 060 852 CZK for their projects.
The Programme focuses on strengthening the civil society and supporting bilateral cooperation between the donor states and the Czech
Republic. In addition, the funds shall contribute to mitigating regional differences in activities of NGOs in the Czech Republic, to capacity
building and professionalization.
Projects will be supported in the following priority areas:
• Human rights and key areas of support
– Protection of human rights and multiculturalism
– Gender equality
– Strengthening civil society, democracy mechanisms and transparency
• Children and youth at risk
• Social inclusion
• Environmental protection and climate change
Development of bilateral cooperation is one of the key aspects of NGO Fund implementation. The aim of supporting bilateral cooperation
is to promote direct exchanges of experience and knowledge, sharing and transfer of experience and good practices between Czech NGOs
and entities in the donor states. Czech NGOs interested in developing such cooperation can get financial resources for these activities via the
Fund for Bilateral Relations on the programme level. The amount of 3 700 000 CZK has been allocated for the Fund for Bilateral Relations
within the NGO Fund.
NGOs have the opportunity to receive funds from the Fund for Bilateral Relations through two forms of aid:
1. Micro grants to find partners and develop bilateral projects.
2. Additional grants as an additional financial source to strengthen bilateral partnership
between the Czech NGOs – grant recipients from the NGO Fund, and entities from the donor states.
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FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE, FINANCOVÁN
Z EHP FONDŮ 2009–2014
V první polovině roku 2013 probíhala přípravná fáze a byla nastavována pravidla pro implementaci programu. Program CZ03 – Fond pro
NNO byl 26. 6. 2013 schválen Ministerstvem zahraničních věcí Norska. Dne 24. 9. 2013 proběhla zahajovací konference Fondu pro NNO
v Praze, kde mimo jiné vystoupili: Jens Eikaas (norský velvyslanec v Praze), Michaela Ledňová (Senior Officer oddělení občanského sektoru
v Kanceláři finančních mechanismů), Lillian Solheim (Norský helsinský výbor) a Margret Steinarsdóttir (islandské Centrum pro lidská práva). První výzva pro podávání žádosti o grant z Fondu pro nestátní neziskové organizace byla otevřena v lednu 2014, druhá je plánována
na podzim 2014.
V roce 2013 se NROS společně s Nadací Partnerství připojila ke kampani Rady Evropy proti nenávistným projevům pod názvem No Hate
Speech Movement, která byla spuštěna 22. března 2013 a potrvá do roku 2014.
Tým FNNO v NROS
Alexandra McGehee – programová manažerka FNNO
Emil Zálepa – finanční manažer FNNO
Lenka Bakotová – programová koordinátorka pro výběrová řízení
Štěpánka Gray Marková – programová koordinátorka
Hana Plšková – programová kordinátorka pro monitoring
Jana Trombiková – programová asistentka FNNO
Tým FNNO v Nadaci Partnerství
František Brückner – manažer FNNO
Dagmar Veselá – finanční manažerka FNNO
Zuzana Kyjovská – projektová koordinátorka FNNO
Radim Cenek – technická podpora Grantys

FUND FOR NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

There was a preparatory phase in the first half of 2013 when programme implementation rules were defined. The CZ03 Programme – the
Fund for Non-Governmental Organisations was approved by the Ministry of Foreign Affairs of Norway on June 26, 2013. On September 24,
2013 there was a launch conference of the NGO Fund in Prague with the following guests: Jens Eikaas (Ambassador of Norway in Prague),
Michaela Ledňová (Senior Officer of the Civil Society Sector Department at the Financial Mechanism Office), Lillian Solheim (Norwegian
Helsinki Committee) and Margret Steinarsdóttir (Icelandic Human Rights Centre). Its first call for proposals to apply for grants from the NGO
Fund was announced in January 2014, its second call for proposals is planned for autumn 2014.
In 2013 NROS together with Nadace Partnerství joined the Council of Europe campaign against hate speech called “No Hate Speech Movement” launched on March 22, 2013 and completed in 2014.
NGO Fund Team in NROS
Alexandra McGehee – NGO Fund Programme Manager
Emil Zálepa – NGO Fund Financial Manager
Lenka Bakotová – Programme Coordinator, Grant Selection
Štěpánka Gray Marková – Programme Coordinator
Hana Plšková – Programme Coordinator, Monitoring
Jana Trombiková – NGO Fund Programme Assistant
NGO Fund Team in Nadace Partnerství
František Brückner – NGO Fund Manager
Dagmar Veselá – NGO Fund Financial Manager
Zuzana Kyjovská – NGO Fund Project Coordinator
Radim Cenek – Grantys Technical Support
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VÁCLAVKA
– VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO NROS
NROS aktivně reaguje na vzdělávací potřeby neziskových organizací a pořádá semináře ke zvýšení odborné kvalifikace jejich pracovníků
i dobrovolníků. Dlouhodobým cílem NROS v oblasti vzdělávání je systematická podpora kapacity a růstu organizací občanského sektoru
a otevírání diskuzí o aktuálních tématech občanské společnosti.
V průběhu roku 2013 bylo ve Václavce – Vzdělávacím středisku NROS realizováno třináct seminářů zaměřených především na oblast
finančního, organizačního a personálního řízení a na oblast sociálního podnikání. Celkem se vzdělávacích akcí zúčastnilo 208 účastníků
z celé České republiky.
Díky partnerské spolupráci se společností BVM Audit, s. r. o., a Českou spořitelnou, a. s., jsme nabídli vybrané semináře a workshopy
neziskovým organizacím za sníženou cenu nebo zcela zdarma.
V návaznosti na program „Vzdělávání manažerů neziskových organizací v Královéhradeckém kraji“, který byl ukončen v srpnu 2013, byl
připraven rekvalifikační program „Management“. Program akreditovaný Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy otevřeme v roce
2014.
Tým vzdělávání
Ladislava Šebestová
Marie Uhlířová

VÁCLAVKA
THE NROS EDUCATIONAL CENTRE
NROS actively responds to educational and training needs of NGOs and organizes seminars and workshops to improve professional qualification of their employees and volunteers. The long-term goal of NROS in the field of education is a systematic support to capacity-building
and growth of civil sector organizations and opening discussions of current topics relating to the civil society.
In 2013 there were 13 workshops organized in the NROS Educational Centre Václavka, focusing in particular on financial, organizational
and personnel management and social business. 208 participants from various parts of the Czech Republic attended the educational and
training events.
Thanks to its partnership with BVM Audit, s. r. o., and Česká spořitelna, a. s., we were able to offer selected seminars and workshops to NGOs
for free or at a reduced price.
The “Training of NGO Managers in the Region of Hradec Králové” programme was terminated in August 2013 and replaced by a requalification “Management” programme. We shall launch the programme accredited by the Ministry of Youth, Education and Sports in 2014.
Project Team
Ladislava Šebestová
Marie Uhlířová
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VILA ČERYCH

Vila Čerych a Fond Ladislava Čerycha a Jana a Jiřiny Steinsky-Sehnoutka
Vila Čerych je památkově chráněným objektem, který v květnu roku 2001 získala Nadace rozvoje občanské společnosti darem od bratří
Čerychů. Vila Čerych nabízí prostory pro semináře, konference a společenské akce.
V únoru 2013 byla zahájena veřejná sbírka na obnovu a provoz kulturní památky Vila Čerych a přilehlé zahrady, kterou NROS realizuje na
sbírkovém účtu č. 505333572/5500 (osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy čj. S-MHMP/58245/2013, 59572/2013 ze dne 30. 1.
2013). Nadační příspěvky budou poskytovány na obnovu a provoz Vily Čerych a její zahrady, na podporu vzdělávacích aktivit ve vile s cílem
rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru v ČR a na podporu evropské a přeshraniční spolupráce a aktivit, které rozvíjejí demokracii a ochranu lidských práv.
Díky několikaletému úsilí zahradní architektky Ing. Evy Vízkové se na podzim 2013 podařilo obnovit rozárium, jednu z dominant zahrady.
Tým Centra rozvoje Česká Skalice společně s mnoha dobrovolníky pod odborným vedením architektky vysázel více než 220 sazenic růží. Další
fází obnovy zahrady je plánovaná rekonstrukce kašny.
Fond Ladislava Čerycha a Jana a Jiřiny Steinsky-Sehnoutka je integrální součástí Nadace rozvoje občanské společnosti. Vznikl v roce
2005 počátečním vkladem Ladislava Čerycha ve výši 3 000 000 korun. V roce 2012 byl finančně podpořen také darem paní Georginy Steinsky ve výši 55 000 CAD (tj. 1 084 959 Kč) a zároveň byl přejmenován na Fond Ladislava Čerycha a Jana a Jiřiny Steinsky-Sehnoutka. Účelem
Fondu je podpora rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru v ČR, evropské spolupráce a aktivit v místním a regionálním rozvoji.
Semináře o občanské společnosti
Již od roku 2004 nadace vždy v květnu organizuje ve Vile Čerych semináře o občanské společnosti, které se týkají otázek role občanské
společnosti a různých aktuálních témat. Probíhají formou diskuze mezi předními odborníky politického života, akademického prostředí
i neziskových organizací či státní správy.
V květnu 2013 byl realizován seminář „Evropa na rozcestí“, vzácnými hosty byli pánové Ramiro Cibrian a Jacques Rupnik, mezi dalšími
přednášejícími byli Jan Michal, Vladimíra Dvořáková, Ulrich Teichler, Jean-Pierre Jallade, Andrea Baršová a Jan Koucký. Na www.nros.cz je
k dispozici sborník vytvořený z nejzajímavějších příspěvků dosud realizovaných seminářů.
Květnová slavnost v roce 2013 byla výjimečná. Pan Ladislav Čerych se semináře a předávání ceny letos poprvé nezúčastnil, a právě proto
byl tento den věnován jeho památce. Zvláštní poděkování získala Cathy Soden Čerych, manželka pana Čerycha, za finanční podporu vydání
knihy „Můj evropský závazek“, která byla v rámci slavnostního večera představena veřejnosti. V návaznosti na seminář a udílení ceny také
během slavnostního večera došlo k odhalení portrétu Ladislava Čerycha od akademického malíře Tomáše Císařovského.
Cena Ladislava Čerycha
V roce 2013 byla cena udělena společnosti Platex, s.r.o., z České Skalice za finanční dar určený na obnovu rozária a za materiální podporu
při vydání knihy o Vile Čerych.

VILA ČERYCH

Villa Čerych is a listed building donated to NROS by the Čerych brothers in May 2001. Villa Čerych offers room for seminars, conferences
and social events.
In February 2013 NROS initiated a public collection to renovate and maintain the Villa Čerych and its adjacent garden as a cultural heritage,
the public collection account is 505333572/5500 (as certified by the Municipality of Prague Ref. No. S-MHMP/58245/2013, 59572/2013
dated January 30, 2013). The money collected shall be used to renovate and maintain Villa Čerych and its garden, to support educational
activities in the Villa in order to develop the civil society and non-profit sector in the Czech Republic, and to support European and cross-border cooperation and activities developing democracy and human rights protection.
The rose garden, one of the dominant features of the garden, was rebuilt thanks to a landscape gardener Ing. Eva Vízková and several years
of effort. With the landscape gardener’s guidance the team of Centrum rozvoje Česká Skalice (the Development Centre Česká Skalice) together with many volunteers planted more than 220 roses. The next stage of garden renovation should involve a reconstruction of its fountain.
The Fund of Ladislav Čerych and Jan and Jiřina Steinsky-Sehnoutka is an integral part of the Civil Society Development Foundation
(NROS). It was established in 2005 thanks to Ladislav Čerych’s initial donation of 3 000 000 CZK. In 2012 the Fund received a donation
of 55 000 CAD (i.e. 1 084 959 CZK) from Mrs. Georgina Steinsky and was renamed as the Fund of Ladislav Čerych and Jan
and Jiřina Steinsky-Sehnoutka. The Fund aims to support the development of civil society and the non-profit sector in the Czech Republic,
European cooperation and activities in local and regional development.
Civil Society Workshops
NROS has been organizing Civil Society Workshops in Villa Čerych every May since 2004. The workshops deal with the role of civil society and various current issues. They have take the form of discussions between leading figures from political and academic circles, NGOs
and state administration.
In May 2013 a workshop “Europe at the Crossroads” took place with its honoured guests Ramiro Cibrian and Jacques Rupnik; other speakers included Jan Michal, Vladimíra Dvořáková, Ulrich Teichler, Jean-Pierre Jallade, Andrea Baršová and Jan Koucký. A conference proceedings with the most interesting papers of all workshops is available on our website www.nros.cz.
In 2013 the ceremony was exceptional. For the first time Ladislav Čerych could not attend the workshop and award ceremony, and the day
was dedicated to his memory. Special thanks was offered to Cathy Soden Čerych, wife of Ladislav Čerych, for her financial support to publish
the “My European Commitment” book presented to the public as part of the ceremony. Following the workshop and award ceremony
a portrait of Ladislav Čerych by academic painter Tomáš Císařovský was revealed.
In 2013 Platex, s.r.o., company from Česká Skalice, received the Ladislav Čerych’s Award for its financial contribution to the rose garden
restoration and material contribution to a publication of a book about Villa Čerych.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
A VÝROK AUDITORA

Kompletní účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce), výrok auditora, zpráva o plnění podmínek hospodaření
s příspěvkem z Nadačního investičního fondu a přílohy ke zprávě nezávislého auditora jsou součástí výroční zprávy na přiloženém CD.
A complete financial statement (balance sheet, profit and loss statement, and annex to the financial statement), auditor’s report, report on
compliance with the terms and conditions of the Endowment Investment Fund (Nadační investiční fond, NIF) and annexes to the independent auditor’s report are part of the Annual Report on the CD enclosed.

Základní finanční ukazatele/ Basic financial indicators
I. Výše rozdělených nadačních příspěvků od roku 2004 do roku 2013
Endowment contributions distributed from 2004 to 2013
(v milionech Kč / in million CZK)

FINANCIAL REPORT
AND AUDITOR’S STATEMENT

II. Výše vyplacených nadačních příspěvků v rámci jednotlivých programů v roce 2013
Endowment contributions paid in different programmes in 2013

III. Hodnocení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace – § 22 zákona o nadacích
Nadace má stanoveno pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace dle § 22 zákona o nadacích a nadačních fondech. Znění
tohoto pravidla je: „Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 20 procent hodnoty ročně poskytnutých
nadačních příspěvků.“
Celkové náklady NROS související se správou nadace (bez projektových nákladů) v roce 2013 dosáhly výše 3 071 tis. Kč, celková hodnota
poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2013 činí 32 318 tis. Kč. Náklady spojené se správou tedy činí 9,50 %. Z toho vyplývá, že nadace
v roce 2013 pravidlo dodržela.
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Evaluation of the rule limiting the costs related to the foundation administration – § 22 of the Foundation Act
NROS has a rule limiting the costs related to the foundation administration pursuant to § 22 of the Act on Foundations and Endowment
Funds. The rules states: “Total annual costs related to the Foundation administration shall not exceed 20 % of the annually distributed endowment contributions.”
In 2013 total costs of NROS related to the Foundation administration (without its project costs) amounted to 3 071 000 CZK, the total of
its distributed endowment contributions amounted to 32 318 000 CZK in 2013. Therefore, the administration costs are 9.50 %, i.e. NROS
complied with the rule in 2013.

Nadační jmění z Nadačního investičního fondu
Od roku 2009 nadace postupuje podle Dodatku č. 8 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle §18 odst. 2) písm. a) bod 6) zák. č. 171/91 Sb. Platí přiměřeně i pro
Smlouvu o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu
návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě.
Výnos z NIFu – rok 2012 k rozdělení podle smlouvy s FNM ČR v roce 2013 je v celkové výši 463 942,33 Kč. Nadace naplnila své smluvní povinnosti rozdělit 0,5 průměrného PRIBID za rok 2012 ze svého majetku tím, že vyčlenila pro účely NIF nadační příspěvky v programu Pomozte dětem, které udělila pouze nestátním neziskovým organizacím vybraným v otevřeném výběrovém řízení, a to v celkové výši 483 611,00
Kč. Nadační příspěvky byly poskytnuty dvěma neziskovým organizacím na základě dvou uzavřených smluv o nadačním příspěvku. Jejich
přehled je uveden v tabulce.
Tabulka podpořených projektů nestátních neziskových organizací z vyčleněných prostředků pro účely NIF je součástí výroční zprávy na přiloženém CD.

FINANCIAL REPORT
AND AUDITOR’S STATEMENT
Foundation Equity of the Foundation´s Investment Fund
Since 2009 NROS has complied with Amendment 8 to the Agreement to Transfer Remaining Funds Defined by the Resolution of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic to support foundations in the 2nd phase, concluded under §18 (2) (a) (6) of the Act
No.171/91 Coll. The Amendment applies accordingly also to the Agreement to Transfer Financial Funds Defined by the Resolution No. 413
of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic from its 15th session 8/7/99 relating to the proposal by the Government
to distribute financial funds from the sale of shares for the Endowment Investment Fund in the 1st phase.
Proceeds from the Endowment Investment Fund (NIF) – in 2012 to be distributed pursuant to the Agreement with the National Property
Fund of the Czech Republic (FNM ČR) in 2013 amount to 463 942.33 CZK in total. NROS complied with its contractual obligation to distribute 0.5 of the average PRIBID for 2012 from its assets by allocating endowment contributions of 483 611.00 CZK to the Endowment
Investment Fund in the Help the Children programme and distributing these funds only to non-profit non-governmental organizations
selected in an open selection process. The endowment contributions were provided to two NGOs based on two signed agreements on endowment contributions. Their overview is provided in the table below.
The table of NGO projects supported from the funds allocated for the purposes of the Endowment Investment Fund (NIF) is a part
of the Annual Report on the CD enclosed.
Dary, které byly připsány na sbírkové účty
v roce 2013, dosáhly částky 11 776 tis. Kč,
z toho do nadačního projektu Pomozte dětem 11 648 tis. Kč, na konto Matěj 103 tis. Kč
a na vilu Čerych 25 tis. Kč.
Přehled přijatých dotací
List of subsidies received
Královéhradecký kraj

470 tis. Kč

Přehled přijatých darů nefinanční povahy
List of non-financial donations
České dráhy, a.s.

10 500 Kč

AKV spol. s r.o., softwarové klíče

19 000 Kč

LMC s.r.o., inzerce 		

2 299 Kč

Nadace PRECIOSA, skleněná trofej

5 990Kč
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STATEMENT
Zpráva nezávislého auditora o ověření Výroční zprávy za rok 2013 v Nadaci rozvoje občanské společnosti
Independent Auditor´s Report on the 2013 Annual Report of Civil Society Development Foundation
Výrok auditora k ověření účetní závěrky
Podle našeho názoru organizace Nadace rozvoje občanské společnosti v roce 2013 plnila podmínky týkající se převodu, správy
a užití finančních prostředků nadačního investičního fondu. Ověřený přehled nakládání s prostředky nadačního investičního fondu je součástí přiložené Přílohy k účetní závěrce k 31. 12. 2013.

Výrok auditora k NIFu
Podle našeho názoru organizace Nadace rozvoje občanské
společnosti v roce 2013 plnila podmínky týkající se převodu, správy a užití finančních prostředků nadačního investičního fondu . Ověřený přehled nakládání s prostředky
nadačního investičního fondu je součástí přiložené Přílohy
k účetní uzávěrce k 31. 12. 2013.
Výrok auditora k výroční zprávě
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční
zprávě Nadace rozvoje občanské společnosti k 31. 12. 2013
ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou
účetní uzávěrkou.
BVM Audit, s. r. o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 2092
V Praze dne 2. června 2014

Independent Auditor´s Report
In our opinion the Civil Society Development Foundation (NROS)
in 2013 complied with the terms and conditions of transfer, administration and use of financial funds of its Endowment Investment
Fund (NIF). The audited overview of the endowment investment
funds has been enclosed in the Annex to the Financial Statement
as of December 31, 2013.
Auditor’s Report on the Endowment Investment Fund (NIF)
In our opinion in the year 2013 NROS fulfilled conditions given
by the contract about the transfer, administration and usage of the
endowment investment fund.
The Report about the usage of the endowment investment fund
can be found on the enclosed CD.
The Independetś Auditor´s Statement is a part of the Annual Report and can be found on the enclosed CD.
Auditor´s Report on the 2013 Annual Report of Civil Society Development Foundation
In our opinion, the information included in the annual report of
Nadace rozvoje občanské společnosti for the year ended 31 December 2013 is consistent, in all material respects, with the financial statements referred to above.
BVM Audit s.r.o
Member of MSI Global Alliance, Legal Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
The Chamber of Auditors license no. 277
Ing. Miroslava Nebuželská
The Chamber of Auditors license no. 2092
In Prague, 2nd June 2014

PODĚKOVÁNÍ
ACKNOWLEDGMENT

Náš velký dík patří všem partnerům, dárcům, poradcům, dobrovolníkům a přátelům, kteří se na činnosti Nadace rozvoje občanské
společnosti v roce 2013 podíleli.
The Civil Society Development Foundation would like to thank all its partners, donors, advisors, volunteers and friends who contributed to the work of the Foundation in 2013.

POMOZTE DĚTEM / HELP THE CHILDREN

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PROJEKTU POMOZTE DĚTEM / MEDIA PARTNERS PROJECT HELP THE CHILDREN
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PODĚKOVÁNÍ
ACKNOWLEDGMENT

VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
/ TRAINING FOR NGO MANAGERS IN THE REGION OF HRADEC KRÁLOVÉ

NEZISKOVKA ROKU 2013
TOP NGO AWARD 2013

THINK BIG

VILA ČERYCH A FOND LADISLAVA ČERYCHA A JANA A JIŘINY STEINSKY-SEHNOUTKA / ČERYCH
VILLA AND THE FUND OF LADISLAV ČERYCH AND JAN A JIŘINA STEINSKY- SEHNOUTKA

FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE / FUND FOR NON-GOVERMENTAL ORGANIZATION

DALŠÍ DARY NAD 10 TISÍC KČ / OTHER DONATIONS OVER 10 000 CZK
BMB ocel, Catherine A. Soden, Georginu Steinsky-Schwarz, Městská část Praha 5.
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KONTAKTNÍ INFORMACE
CONTACT INFORMATION

Nadace rozvoje občanské společnosti
Civil Society Development Foundation
Na Václavce 1135/9
150 00 Praha 5
Tel.: +420 227 212 211
Fax.: +420 227 217 217
IČ / Registration number: 49279416
Bankovní spojení / Bank account: 51-2720740217/0100
Sbírkové konto Pomozte dětem / Collection account Help the Children: 505333505/5500
Sbírkové konto Vila Čerych / Collection account Villa Cerych: 505333572/5500
www.nros.cz
www.pomoztedetem.cz
www.o2thinkbig.cz
www.neziskovkaroku.cz
www.fondnno.cz
www.vilacerych.cz
Vydala: Nadace rozvoje občanské společnosti
Foto: archiv NROS a podpořené organizace
Grafika: Logosign
Překlad: Vladimíra Knotková
Korektury: Zuzana Ježková
Tisk: Idigitisk
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