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Úvodní slovo 

Vážení a milí přátelé, dámy a pánové!

V minulém roce jsme hodně diskutovali se správní 
radou i s dalšími kolegy o současném stavu občanské 
společnosti, o měnícím se postavení neziskových 
organizací a zpochybňování jejich přínosu, o stavu veřejné 
diskuze, která je polarizována a nepřináší racionální dialog 
o podstatných záležitostech.

Tématu občanské společnosti a aktuálním problémům se 
tradičně věnujeme na seminářích ve Vile Čerych, které nás 
vyzývají k zamyšlení o budoucích trendech a také k úvahám, 
jak by mohla Nadace jako NROS přispět k jejich řešení.

 V loňském roce jsme navíc také promlouvali s osobnostmi 
z řad expertů neziskového sektoru, akademického 
a mediálního prostředí, které jsme požádali o rozhovor 
k tomuto tématu. Ptali jsme se na jejich názory na současné 
problémy občanské společnosti a neziskových organizací 
a na oblasti, které by zasluhovaly podporu.

Závěry šetření ukazují, že pro populaci jako celek je 
občanská společnost těžko uchopitelné téma a znalosti 
běžných lidí jsou jen velmi mlhavé, případně mylné (např. 
omezování dosahu a vlivu občanské společnosti pouze na 
oblast charity). Malá informovanost a neznalost významu 
a základních prvků občanské společnosti jsou alarmující 
zejména ze dvou důvodů. Zaprvé snižuje aktivitu lidí a jejich 
ochotu podílet se na ovlivňování podmínek, v nichž žijí. 
Malá motivace k vlastní angažovanosti je o to závažnější, 
že v povědomí velké části veřejnosti stále přetrvává 
přeceňování státu jako struktury, která nakonec vše sama 
a správně vyřeší. 

Druhým nepříznivým efektem nedostatečného povědomí 
veřejnosti o občanské společnosti pak je otevírání 
prostoru pro nedůvěřivé nebo nepříznivé postoje vůči 
neziskovým organizacím. Neinformovanost celých skupin 
občanů je podhoubím pro vytváření a snadné přijímání 
zjednodušených, často negativních soudů či dokonce 
výpadů vůči neziskovým organizacím.

NROS se snaží o změnu ve vnímání neziskového sektoru 
svými mediálně známými projekty, jako jsou charitativní 
sbírka Pomozte dětem nebo ocenění Neziskovka roku. 
Pomáhá také organizacím překonávat výpadky průběžného 
financování pomocí překlenovacích půjček z Programu 3P 
a pořádá řadu seminářů, které slouží neziskovkám k jejich 
profesionalizaci.

Moc nás těší spolupráce s firemními dárci, protože díky nim 
můžeme podporovat i místní malé organizace, pro které jsou 
například evropské fondy zcela nedostupné. Tento trend 
spolupráce mezi firmami, které se chtějí angažovat v dané 
komunitě, a nadacemi, jako profesionály v poskytování 
podpory, vidíme jako velmi nadějnou a efektivní šanci pro 
rozvoj občanské společnosti.

Milí přátelé, doufáme, že se v naší výroční zprávě dozvíte 
řadu zajímavých informací a že Vás třeba budou inspirovat 
k Vaší vlastní občanské angažovanosti či dárcovství 
v některé z oblastí, kterým se věnujeme.

Děkujeme všem,  
kteří nám v naší práci pomáhají.
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Martin Fuk
Předseda správní rady NROS

Hana Šilhánová
Ředitelka NROS

O Nadaci 

Po 24 letech působení v neziskovém světě patří Nadace 
rozvoje občanské společnosti k největším a nejaktivnějším 
grantujícím nadacím založeným po roce 1989 v České 
republice. Od počátku své existence až do dnešních dnů 
přitom stále naplňuje své hlavní poslání, kterým je rozvíjet 
občanskou společnost a český neziskový sektor. Za dobu 
své činnosti úspěšně podpořila více než 7 800 projektů 
částkou přesahující 1 832 milionu korun.

Nadačními příspěvky z grantových programů podporuje 
projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným 
skupinám, podporují lidská práva a demokratické hodnoty 
nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný 
život.

Nadace rozvíjí vlastní charitativní a společensky odpovědné 
projekty. Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti 
a mladí lidé, které NROS podporuje v rámci specifických 
programů. Také trvale usiluje o rozvoj vzdělávání 
a zvyšování informovanosti v oblasti neziskového sektoru 
a o jeho celkovou profesionalizaci.

S partnery NROS navazuje dlouhodobá a smysluplná 
partnerství zaměřená na podporu ohrožených cílových 
skupin, na rozvoj filantropie a dárcovství a společensky 
prospěšných projektů či aktivit. Poskytuje také odborné 
konzultace a analýzy.



Personální obsazení Stav k březnu 2018

Ředitelka
Hana Šilhánová

Zástupkyně ředitelky
Jana Vožechová

Vedoucí finančního oddělení
Kamila Veselá

Finanční manažerka a účetní 
Marie Uhlířová

Vzdělávací středisko Václavka 
Jana Vožechová, Tereza Venclová

Fond Čerych a Vila Čerych 
Marie Uhlířová

Recepce
Romana Čunková

HR
Jana Trombiková, Jana Vožechová

Fundraising a PR
Jana Vožechová, Petra Raušová

PROGRAMY

Pomozte dětem
Zlata Kasová, Hana Plšková, Jan Placák,  
Kateřina Šoltésová

Neziskovka roku
Jana Vožechová, Jan Placák

Program 3P
Jana Trombiková

Včasná pomoc dětem
Alena Šváchová, Lucie Asingrová, Lenka Klopcová

Grantový program na podporu komunit  
Plzeňského Prazdroje, a. s.
Tereza Venclová

Podpora innogy Česká republika a. s.
Marie Uhlířová

Externisté

PR
Zuzana Ježková, Johana Turner, Lucie Přibylová

Účetní
Marcela Hroncová, Věra Viktorinová

Finanční konzultant
Petr Hořejš

IT
Adam Hradský

V roce 2017 v Nadaci dále pracovali 
Alžběta Holmanová, Alexandra McGehee, 
Emil Zálepa, Renata Kaňková, Kamil Bednář

Dobrovolníci a stážisté v roce 2017
Štěpán Švarc, Adéla Kolmanová

SPRÁVNÍ RADA

Předseda správní rady 
Ing. Martin Fuk

Místopředsedové 
PhDr. Věra Haberlová, prof. PhDr. Josef Alan, CSc. 

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

DOZORČÍ RADA

Předseda dozorčí rady 
Ing. Jiří Kepka, CSc. 

Členové 
Ing. František Hauser, Ing. Pavel Rozsypal

Lidé v Nadaci – březen 2018
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Programy a projekty 
v roce 2017



Pomozte dětem

Programové zaměření 

Podpora znevýhodněných a ohrožených dětí do 18 let 
žijících v České republice

Slovo generálního ředitele České televize 
Společný projekt České televize a Nadace rozvoje občanské 
společnosti, dobročinná sbírka Pomozte dětem, slaví letos již 
dvacet let. A je to dvacet velmi úspěšných let.

Dokázali jsme vybrat přes dvě stě milionů korun, kterými 
jsme podpořili více než dvě stě tisíc sociálně a zdravotně 
znevýhodněných dětí. I díky tomu lidé po celém Česku 
bezpečně vědí, že když přispějí žlutému Kuřeti, jejich peníze 
budou pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba. Vím, že za 
úspěchem sbírky Pomozte dětem stojí profesionální práce, 
nezměrné nadšení a víra v lepší svět. Snaha věci měnit, 
starat se a pomáhat. A za to patří velký dík těm, kteří sbírku 
připravují, i těm, kteří na ni přispívají.

Těším se na viděnou při dalším benefičním večeru věnovaném 
sbírce Pomozte dětem, který bude již tradičně hostit a vysílat 
Česká televize.

 Petr Dvořák, generální ředitel České televize

Charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou 
realizuje NROS společně s Českou televizí již 20. rokem. 
Sbírka Pomozte dětem tak dlouhodobě přináší přímou 
a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 
18 let věku po celé České republice. Ve srovnání s dalšími 
charitativními projekty a sbírkami organizovanými 
v naší zemi stále zaujímá první místo co do nejširšího 
a nejkomplexnějšího záběru cílových skupin dětí.

Sbírkové konto Pomozte dětem je otevřeno po celý rok 
pro individuální a firemní dary i pro výtěžky sbírkových 
a benefičních akcí. Ve veřejném výběrovém řízení jsou 
vybrané peníze každoročně rozděleny do všech regionů na 
podporu projektů nestátních neziskových organizací.

Tým Pomozte dětem v roce 2017

Zlata Kasová
Jana Vožechová
Jan Placák
Zuzana Ježková
Hana Plšková
Marie Uhlířová
Kateřina Šoltésová 

V květnu 2017 skončil 19. ročník sbírky, jehož výtěžek byl 10 178 497 Kč. Nadační příspěvky byly jako každým rokem 
rozděleny na základě regionálního principu a poskytovány na jednoleté klasické žádosti (maximální výše příspěvku je 
350 000 Kč) a na individuální projekty (maximální výše příspěvku je 35 000 Kč). V průběhu roku 2017 bylo podpořeno 
nadačními příspěvky 97 projektů po celé České republice v celkové výši 10 758 170 Kč.
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Příběhy dětí, kterým Kuře pomáhá

Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti 
připravily v 19. ročníku sbírky Pomozte dětem medailonky 
o dětech, kterým Kuře prostřednictvím podpořených 
organizací pomáhá. Tyto dvouminutové příběhy běžely 
v České televizi v rámci předvelikonoční kampaně 
Pomozte dětem 2017. Nyní je možné je zhlédnout na 
 www.pomoztedetem.cz či v rámci prezentace Pomozte 
dětem na YouTube.

Zitin život (v době natáčení 12letá) určuje její diagnóza: 
autismus. Jde o jednu z nejzávažnějších poruch dětského 
mentálního vývoje, kdy dítě dobře nerozumí tomu, co 
vidí, slyší a prožívá. Charakteristické jsou u dětí s touto 
diagnózou výrazné problémy v sociálně komunikačním 
chování.

Autismus byl u Zity diagnostikován v jejích čtyřech letech 
věku. Velkým problémem byla zejména Zitina nespavost, 
ale také potřeba neměnných rituálů, afekty, sebezraňující 
tendence, potřebovala neustálý dozor a podporu. Po 
stanovení diagnózy hledali rodiče účinnou pomoc, ale nebylo 
to lehké. Díky péči lékařky-psychiatričky, kterou maminka 
našla, dostala Zita odpovídající léky, a celá rodina mohla 
začít trochu klidněji žít. Dostali se také do péče organizace 
APLA (dnes NAUTIS), kde využívali nejprve služby rané péče 
a dostali potřebnou podporu. Později díky Nautisu získali 
osobní asistentku a Zita s nimi také každoročně jezdí na letní 
tábory, na které se vždy moc těší.

Když se Šimonek (1‚5 roku) předčasně narodil, nebylo s ním 
skoro nic v pořádku. Byl v kritickém stavu, dýchal za něj 
přístroj, musel podstoupit operaci kvůli vyústění střeva… 
Na základě genetických testů u něj byla stanovena diagnóza 
Wolf-Hirschhornův syndrom. Jde o velice vzácné a závažné 
genetické onemocnění, přičemž naprostá většina dětí 
narozených s tímto syndromem přichází do rodin, ve kterých 
se toto postižení nikdy nevyskytlo.

Součástí onemocnění, kterým malý Šimon trpí, je rozštěp 
patra, těžké postižení zraku a sluchu, hypotonie (snížené 
svalové napětí) a mentální retardace. Od začátku byla pro 
maminku cenná podpora Centra provázení, velice brzy se 
dostali také k rané péči EDA, jejíž služby jsou pro rodinu 
v péči o Šimonka nepostradatelné. (Obě organizace byly 
součástí TOP 50 projektů 19. ročníku sbírky Pomozte 
dětem.)

Ve svém nynějším 1‚5 roce je Šimon na úrovni tříměsíčního 
miminka. Základní předpověď je, že by se ve vývoji mohl 
dostat na úroveň jednoho roku.

Díky finančním prostředkům a intenzivní pomoci může 
rodina péči o Šimona zvládat v domácím prostředí.

Příběh Zity, 
dívky  
s autismem

Příběh Šimona, 
chlapečka 
se závažným 
genetickým 
onemocněním



Fond pro nestátní neziskové organizace  
financován z EHP fondů 2009–2014 

Partneři programu

Ministerstvo financí ČR, Kancelář finančních mechanismů 
EHP/Norska, Velvyslanectví Norského království v Praze, 
Norský helsinský výbor a Islandské centrum pro lidská 
práva

Programové zaměření 

Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) 
administrovala NROS a Nadace Partnerství. Program byl 
zacílen na posílení občanské společnosti a na podporu 
bilaterální spolupráce mezi donorskými státy a ČR. Přispěl 
též ke zmírnění regionálních rozdílů v působení neziskových 
organizací v ČR, k posilování vlastní kapacity a k rozvoji 
jejich profesionalizace.

Projekty byly 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

Rok 2017 byl pro FNNO rokem závěrečného bilancování. 
V červnu proběhla závěrečná konference, kde měla odborná 
veřejnost možnost seznámit se s celkovými výsledky 
programu. Součástí této celodenní akce byla prezentace 
inspirativního výběru z projektových výstupů, například 
v podobě krátkého dokumentárního filmu nebo divadelního 
představení. Během konference proběhla premiéra čtyř 
dokumentárních filmů, které nechávají nahlédnout do života 
několika projektů podpořených z programu FNNO. 

Závěr roku 2017 byl vyplněn administrativním uzavíráním 
programu a reportingem směrem k donorům. Komplexní 
programové výstupy z podpořených oblastí, včetně 
bilaterální spolupráce, jsou shrnuty v brožuře „Fond pro 
nestátní neziskové organizace 2009–2014“. 

Tým FNNO v NROS v roce 2017

Alexandra McGehee
Petra Raušová
Emil Zálepa
Petr Hořejš
Marie Uhlířová 
Alžběta Holmanová
Petra Raušová
Tereza Venclová

Tým FNNO v Nadaci Partnerství v roce 2017

Dita Tesařová
Dagmar Veselá
Zuzana Kyjovská
Radim Cenek
Jitka Norková 
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České neziskové organizace uzavřely v letech 2014–2016 kontrakty ve dvou výzvách na své projekty ve výši 256 514 445 Kč. 
Podporu získalo 231 neziskových projektů. V roce 2017 byla vyplacena celková suma 8 283 954 Kč na základě schválených 
závěrečných zpráv.

Příběh z podpořeného projektu

Podpořená organizace:  
Amnesty International Česká republika
Název projektu: Živé knihovny Amnesty International – 
čtením k otevřenosti

Sociální klima se v české společnosti zhoršuje a netolerance, 
nenávist, xenofobie a rasismus jsou na vzestupu. Změna 
postojů vůči menšinám jak u pedagogů, tak žáků nebo 
studentů je klíčová pro snižování napětí, nicméně velmi 
složitá. Amnesty International pracuje na poli odstraňování 
nenávisti řadu let, a proto neustále hledá vhodné, efektivní 
a především udržitelné metody práce. K dosažení cíle proto 
projekt využívá unikátní a již pilotní fází ověřenou formu 
workshopů pro pedagogy i žáky a studenty, jejichž součástí 
jsou i setkání a otevřený rozhovor s tzv. živými knihami – 
lidmi patřícím k menšinám (národnostním, náboženským, 
sexuálním atd.). Jde o nový a unikátní způsob práce s lidmi 
usnadňující změnu v postojích k minoritám. 

„Chceme, aby mladí vnímali živé společenské problémy 
prostřednictvím lidských práv. Umožníme jim reflektovat 
jejich stereotypy, předsudky a naučíme je s nimi pracovat. 
Už v minulosti se ukázalo, že Živé knihovny jsou pro to 
skvělý nástroj,” vysvětluje Jiří Bejček, manažer projektu Živé 
knihovny Amnesty International – čtením k otevřenosti. 

Aktivity jsou unikátní tím, že nejde o přednáškovou činnost 
s uzavřenými otázkami, ale naopak o otevřený dialog 
s tzv. živou knihou a doprovodné aktivity umožňující 
žákům a studentům přemýšlet o otázkách diskriminace, 
sociálního vyloučení, extremismu a rasismu v souvislostech, 
na základě reálné osobní zkušenosti. Metoda umožňuje 
vyrovnat se s přirozeným strachem z neznámého a možností 
vyjádření svých úzkostí a předsudků v přímém dialogu se 
zástupci marginalizovaných skupin.

Tam, kde byl projekt realizován, byl přijímán velmi kladně. 
Metoda Živé knihovny vytváří prostor pro konfrontaci 
zažitých postojů a stereotypního nahlížení u pedagogů 
a žáků a studentů ve vztahu k vnímání minorit v České 
republice a podporuje žáky a studenty z cílových skupin 
(tzv. stakeholders) ve školních kolektivech.



Program překlenovací pomoci 3P

Partneři programu

NROS realizuje Program 3P sama, bez bankovního partnera.

Programové zaměření 

Program 3P poskytuje neziskovým organizacím 
překlenovací úvěry formou návratných nadačních příspěvků 
(dále jen NNP), které jim pomáhají překonat období do 
obdržení přislíbených finančních prostředků na projekty 
podpořené z veřejných zdrojů.

Za devítiletou existenci Programu 3P poskytla NROS 
překlenovací pomoc v celkové výši více než 60 mil. Kč na 
téměř 90 projektů, které by jinak nemohly být realizovány.

O tom, jak program neziskovým organizacím pomáhá,  
nám podpořené organizace napsaly:

„Program 3P významně pomohl České společnosti pro 
duševní zdraví úspěšně zrealizovat projekt týkající se 
komplexní komunitní péče pro klienty znevýhodněné 
duševním onemocněním. V době akutního nedostatku 
finančních prostředků, ke kterému došlo v průběhu realizace 
projektu (financovaného ex-post), byl překlenovací úvěr 
Programu 3P pro ČSDZ tou nejzásadnější pomocí. Umožnil 
plynulé financování klíčových aktivit, celkovou finanční 
stabilitu a udržitelnost projektu, přispěl k naplnění cílů 
projektu a všech dalších kritérií, požadovaných ze strany 
poskytovatele finanční podpory.“

Lenka Flášarová, ředitelka 
Česká společnost pro duševní zdraví, z.s.

„Program 3P je pro naši neziskovou organizaci v začátku 
nového roku zásadní. Finanční dotace státu (kraje, města) 
nikdy k organizaci „nepřitečou“ automaticky samy od sebe 
a v lednu nového roku se na účtu neobjeví. Návratný nadační 
příspěvek, o který aktivně u NROS žádáme, však umí přijít 
ve chvíli, kdy finance na život organizace zkrátka chybí. 
Příspěvkem kryjeme nutné finanční výdaje, které se měsíčně 
pohybují v rozsahu několika set tisíc korun. Děkujeme!“

David Petr, ředitel 
PROSTOR PRO, o. p. s.

„Finanční podpora MK ČR a MHMP, bez níž by festival 
Khamoro nemohl existovat, je vázána na kalendářní 
rok, tedy prochází dlouhým formálním procesem, který 
prodlužuje období mezi vyúčtováním uběhlého ročníku 
a obdržením finančních prostředků pro přípravu ročníku 
nového. Organizace festivalu je ale kontinuální celoroční 
činností obnášející dlouhodobou přípravu v mnohačetném 
produkčním týmu. To je jeden z důvodů, proč se festival 
dlouhodobě potýká s problémy financování. Program 3P 
umožňuje Khamoru překlenout kritické období přelomu 
kalendářního roku, a tím napomáhá k hladkému průběhu 
příprav festivalu.“

Josef Novák, koordinátor projektů 
Slovo 21, z.s.

Tým Programu překlenovací pomoci 3P v roce 2017
Jana Trombiková

V roce 2017 proběhl 9. ročník programu; v rámci čtyř výběrových kol požádalo šest neziskových organizací o šest NNP 
v celkové výši 3 715 889‚35 Kč. Správní rada NROS na doporučení výběrové komise programu schválila poskytnutí všech 
šesti NNP v požadované výši. Celkově bylo v roce 2017 vyplaceno pět NNP ve výši 3 465 889‚35 Kč. 

Včasná pomoc dětem I

Partneři programu

Program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný 
z prostředků dánské Nadace The VELUX Foundations

Programové zaměření 

Pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku 
v České republice v oblasti služeb rané péče a v oblasti 
krizové pomoci 

Cílem programu je zaručit dětem s postižením a dětem 
ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat 
v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny 
a přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do 
institucionální péče.

Priorita Krizová pomoc, krizová centra

Děti a mládež do 18 let ohrožené týráním, zneužíváním nebo 
jinou akutní nepříznivou situací, která vyžaduje krizovou 
pomoc prostřednictvím kvalifikovaného odborného centra

NROS si v tomto programovém období stanovila kromě 
hlavního cíle, regrantování finančních prostředků pro 
organizace, které se zabývají včasnou pomocí dětem, 
 i další cíle. K nim patřilo:
— Síťování organizací v rámci šesti kulatých stolů
—  Sdílení příkladů dobré praxe prostřednictvím 

 dvou on-line publikací
—  Zvýšení informovanosti veřejnosti o vybraných oblastech 

natočením a uveřejněním vzdělávacích spotů

Všech cílů jsme dosáhli. Navíc se nám nad rámec plánu 
podařilo vytvořit analýzu zaměřenou na vybrané otázky 
v oblasti rané péče a krizové telefonické pomoci. Součástí 
analýzy bylo kvalitativní vyhodnocení podpořených projektů 
v rámci prvního programového období Včasné pomoci 
dětem. Průzkum odhalil také silné a slabé stránky projektů 
podpořených z programu v letech 2015–2016 a přinesl 
doporučení pro další programové období.

Současně jsme uspěli v nové žádosti o podporu z The VELUX 
Foundations pro tento program na období 2017–2021.
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První kolo programu bylo realizováno v letech 2015–2016. V rámci veřejného výběrového řízení v něm bylo podpořeno 
21 dvouletých projektů celkovou částkou 520 000 eur. Z toho v prioritní oblasti Krizová pomoc, krizová centra bylo 
podpořeno 10 projektů částkou 254 362 eur, v oblasti Služby rané péče bylo podpořeno 11 projektů částkou 265 638 eur. 
V roce 2017 byly vyplaceny závěrečné splátky nadačních příspěvků ve výši 403 651 Kč.



Včasná pomoc dětem II

Partneři programu

Druhý běh programu Nadace rozvoje občanské společnosti 
financovaný z prostředků dánské Nadace The VELUX 
Foundations.

Programové zaměření 

Programové zaměření a cíl programu zůstávaly ve druhém 
navazujícím období stejné jako v prvním běhu. 

Nové programované období je rozděleno do dvou výzev 
a to na roky 2017–2019 a 2019–2021. Výzva pro období 
2019–2021 bude vyhlášena na jaře 2019.

Ve spolupráci s Asociací pracovníků v rané péči (APRP) byly 
v roce 2017 vypláceny ještě tzv. malé granty pro nestátní 
neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti rané 
péče. Finanční příspěvky byly určeny výhradně na pokrytí 
nákladů spojených se „Šetřením kvality služby“, eventuálně 
na „Opakované šetření kvality služby“ po uplynutí doby 
platnosti garance. Celková výše vyplacených příspěvků 
v roce 2017 byla 5 000 Kč.

Další cíle Včasné pomoci dětem II.

Vedle regrantování finančních prostředků organizacím 
poskytujícím včasnou pomoc dětem si NROS i ve druhém 
programovém období stanovila další cíle. Mezi tyto 
doplňkové cíle patří:
—  Participace na založení střešní organizace pro oblast 

Krizová pomoc
— Podpora střešní organizace pro oblast Služby rané péče
—  Vytvoření půlročního vzdělávacího modulu pro 

pracovníky v obou prioritních oblastech
— Participace na dvou konferencích rané péče
— Překlady zahraniční literatury pro obě oblasti
— Zvýšení publicity tématu rané péče a krizové pomoci

Tým Včasné pomoci dětem v roce 2017

Alena Šváchová
Zuzana Ježková
Lucie Asingrová
Lenka Klopcová
Renáta Kaňková
Petr Hořejš
Věra Viktorinová
Marie Uhlířová

V rámci veřejného výběrového řízení bylo na období 2017–2019 podpořeno 21 dvouletých projektů celkovou částkou 
13 350 054 Kč. V prioritní oblasti Krizová pomoc bylo podpořeno 10 projektů celkovou částkou 6 571 452 Kč. V prioritní 
oblasti Služby rané péče bylo podpořeno 11 projektů celkovou částkou 6 778 602 Kč. Maximální výše příspěvku na projekt 
byla 700 000 Kč. 

V roce 2017 byly podpořeným organizacím vyplaceny nadační příspěvky ve výši 6 675 028 Kč.

Příběhy z organizací podpořených v programu Včasná 
pomoc dětem II

Nomia

Příběh 11letého chlapce, který je ve své rodině vystaven 
násilí mezi rodiči, říkejme mu Lukáš. V rodině Lukáše 
probíhají již několik let spory mezi rodiči. Maminka Lukáše 
v rámci těchto sporů ohlásila, že otec Lukášovi ubližuje, že 
ho slovně ponižuje, vymýšlí na něho různé psychické tresty 
a nutí ho do různých aktivit, které Lukáš dělat nechce. 
Případ převzal OSPOD a přes jeho pracovníka se Lukáš 
dostal do našeho zařízení. Otec po rozvodu s matkou Lukáše 
vyžaduje kontakt se svým synem, což však Lukáš důrazně 
odmítá a nechce být s otcem ani v jedné místnosti. Při 
terapeutických konzultacích nám Lukáš vyprávěl o tom, že 
má z otce velký strach a nejvíce má prý strach z toho, když 
křičí. Křičel prý na matku, ale křičí i na něho. Lukášovi vadilo, 
že se mu otec vysmíval, říkal mu, že je neschopný, že jiní 
kluci jsou mnohem lepší. Otec po Lukášovi chtěl, aby hrál 
kontaktní sporty a „byl chlap“. Lukáš toto odmítal a otec 
se mu tím více vysmíval a ponižoval ho. Dle názoru úřadů 
se kontakty s otcem měly praktikovat a mohly být třeba 
i asistované. Lukáš však nesouhlasil s žádnými kontakty. 
Ve chvíli terapeutické konzultace, kdy se mluvilo o otci, byl 
Lukáš velmi nervózní, chvěl se, zadrhával v řeči. Započali 
jsme ve vyjednávání s úřady (zejména OSPOD), kde jsme 
podali zprávu o tom, že kontakt Lukáše s otcem nebude 
možný, neboť jeho psychický stav to nedovoluje. V terapiích 
jsme Lukášovi poskytli zklidnění a společně jsme vytvořili 
cestu, po které Lukáš může jít. Je to cesta respektu k jeho 
prožívání. Ujistili jsme Lukáše, že jsme na jeho straně 
a budeme plně respektovat jeho přání. S Lukášem se nám 
podařilo navázat dobrý terapeutický vztah. Rovněž proběhla 
práce psychologického poradenství s matkou Lukáše 
a OSPOD, kde jsme nastavili společně podmínky tak, aby 
Lukáš nebyl traumatizován.

Slezská diakonie

V rámci rané péče jsme začali v roce 2016 poskytovat 
naši službu rodině s chlapcem ve věku 3‚5 let. V té době 
si chlapec nedokázal říct o své potřeby jinak než taháním 
druhé osoby, objevovalo se agresivní chování vůči mamince, 
která musela ukončit i období kojení s mladším dítětem. 
Chlapec si vyžadoval neustálou pozornost. Jeho hra byla 
velmi stereotypní, pouze ležel na zemi a sledoval auto a jeho 
kola, nenechal si nikoho zasáhnout do své hry, nezvládal 
sedět u stolu. Rodiče měli obtíže navštěvovat různá veřejná 
místa, objevoval se křik, běhání a ubližování ostatním lidem 
nebo dětem. Po půl roce poradenství v rámci rané péče začal 
chlapec využívat také terapii O.T.A., nejdříve individuální 
nácvik a po pár měsících se začlenil také do skupiny dětí. 
V současné době využívá rodina u chlapce vizuální podporu, 
a to jak prostřednictvím struktury dne, kdy si je chlapec 
jistější v tom, co bude daný den následovat, tak také 
komunikační karty, které mu umožňují říct si o své potřeby. 
Začlenil se do prostředí logopedické třídy a více si hraje. 
Velmi rád pracuje u stolu a zvládá mnohem lépe veškeré 
změny, které ho v životě potkají.
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Ocenění Neziskovka roku 2017

Partneři ocenění

Generální partner: Skupina ČEZ

Partneři: Česká spořitelna, Plzeňský Prazdroj, 
Nadace Preciosa, Divadlo Archa, Fórum dárců,  
SANEK Ponte, 22HLAV

Mediální partneři: Česká televize, Deník Právo,  
Český rozhlas Radiožurnál

Neziskovka roku je nezávislé prestižní ocenění pro 
profesionálně vedené neziskové organizace, které uděluje 
Nadace rozvoje občanské společnosti na základě vlastní 
vyvinuté metodiky „Zdravého organizačního řízení“© od 
roku 2013.

Ocenění má za cíl podpořit profesionálně vedené neziskové 
organizace u nás a současně je motivovat k dalšímu zlepšování 
jejich práce. Chceme tak zvýšit kredit neziskových organizací 
ve společnosti a přispět k tomu, aby se i malé lokální 
organizace staly respektovaným partnerem pro komerční 
subjekty či státní správu. Odměňujeme organizace, které svou 
činností dlouhodobě a kvalitně přispívají ke změnám poměrů 
v české společnosti a dokážou nadchnout dárce a širokou 
veřejnost.

Na hodnocení se podílejí nezávislí experti z komerčního 
i neziskového sektoru. Posuzování přihlášených účastníků 
začíná sebehodnoticím formulářem a kontrolou poskytnutých 
podkladů, následují kontrolní návštěvy nejúspěšnějších 
organizací, a nakonec se finalisté prezentují před hodnoticí 
komisí. Ocenění udílí NROS ve třech kategoriích podle 
velikosti organizace. O speciální Ceně veřejnosti rozhodují lidé 
hlasováním. 

Kategorie Malá neziskovka:  
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, o. p. s.

Zakladatelka a ředitelka organizace Eva Katrušáková 
k získání titulu Malá neziskovka 2017 uvedla: „Vnímám to 
jako velké překvapení a obrovské zadostiučinění pro celý 
náš tým, který společně pracuje a dělá to srdcem. Určitě je 
to důležité i pro naše sponzory, pro ty, kteří nás podporují. 
Lidé málo vědí o tom, co se děje ve veřejně prospěšných 
organizacích, takže ze širšího hlediska považuji ocenění za 
důležité v tom, že se tímto způsobem ukáže, kolik z nich dělá 
krásnou, záslužnou práci.“

Kategorie Střední neziskovka:  
DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA, o. p. s.

Ředitel hospice Petr Havlíček na získání titulu Střední 
neziskovka 2017 zareagoval slovy: „Takovéto ocenění 
znamená prestiž pro každou organizaci a pro nás samozřejmě 
také. Hospicová péče se v současné době sice dostává 
do povědomí občanů, ale myslím si, že pořád ještě málo. 
I ocenění v takovéto soutěži může obohatit veřejnost v tom, 
že se seznámí s aktivitami hospicové péče.“

Kategorie Velká neziskovka: ACORUS, z.ú.

Zástupkyně ředitelky Iveta Wollerová k získání titulu 
Velká neziskovka 2017 řekla: „Cítím to tak, že jsme získali 
neziskového Oscara, je to opravdu velká radost. Mám 
pocit, že nám to mimo jiné může přinést nějakou publicitu 
na žádoucích místech, protože jak jsme zmiňovali během 
hodnocení v Neziskovce roku, náš velký cíl je nový azylový 
dům.“

Kategorie Cena veřejnosti:  
HOSPIC SV. JANA N. NEUMANNA

Ředitel hospice Robert Huneš získání Ceny veřejnosti 
okomentoval takto: „Vždycky to je nejhezčí závěr závodu. 
Když se ohlédnu za průběhem toho závodu, tak bych 
s nadsázkou mohl říct, že to je velká dávka paliva do motoru 
naší náročné práce. Se vší poctivostí je to podpora a ocenění 
toho, co děláme. Vnímáme to jako pochvalu a pomoc pro 
všechny hospice v naší zemi. Ta práce je extrémně těžká 
a tohle je účinný doping.“

Hodnotiteli Neziskovky roku 2017 byli: 

Hana Šilhánová (NROS), Ivana Pojslová (Nadace ČEZ), 
Jana Jurášová (Česká televize), Iveta Petrášová (Česká 
spořitelna), Petr Konečný (SANEK Ponte), Klára Šplíchalová 
(Fórum dárců), Lenka Hybšová (Skupina ČEZ), Jan Černý 
(22 HLAV), Petr Hořejš (ADMEKA), Petr Vrzáček (Univerzita 
Karlova v Praze) a Kamil Bednář (NROS).

Partneři o Neziskovce roku řekli:

„V naší zemi je řada lidí v neziskovém sektoru, kteří 
dlouhodobě odvádí vynikající profesionální práci. A řada 
nestátních neziskových organizací, které jsou vedeny 
transparentně a příkladně. Těší nás, že můžeme podpořit 
iniciativu, která tyto organizace ocení a jako příklad je 
předloží české společnosti.“

Mgr. Michaela Ziková, MBA 
ředitelka Nadace ČEZ a manažerka útvaru 
marketing ČEZ, a. s.

„Česká spořitelna coby nejstarší banka na trhu již přes 191 let 
napomáhá rozvoji naší společnosti. Společenská odpovědnost 
je součástí naší DNA. Veškeré aktivity v této oblasti vystihuje 
motto „Pomáháme dobrým věcem“. A právě podpora 
projektu Neziskovka roku pomáhá naplňovat tuto myšlenku.“

Pavel Kváš, manažer útvaru  
Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a. s.

„Podporujeme neziskové organizace na jejich cestě 
k profesionalitě, proto fandíme těm, které se chtějí stát 
Neziskovkou roku. Samotná účast v soutěži jim totiž pomáhá 
zhodnotit dosavadní činnost a vnitřní procesy v organizaci. 
S přispěním cenné zpětné vazby od odborníků tak mohou 
účastníci odhalit své slabší stránky a zaměřit se na jejich 
zlepšení. A to je skvělou motivací do další práce!“

Mgr. Lukáš Novák, předseda správní rady  
Nadace Neziskovky.cz

Tým Ocenění Neziskovka roku 2017

Jana Vožechová
Jan Placák
Zuzana Ježková
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Titul Neziskovka roku 2017 získaly organizace Celé Česko čte dětem z Ostravy v kategorii Malá neziskovka, Domácí 
hospic Vysočina z Nového Města na Moravě v kategorii Střední neziskovka a organizace ACORUS z Prahy v kategorii Velká 
neziskovka. Cenu veřejnosti a poukaz na víkendový pobyt pro celý tým ve Vile Čerych v České Skalici si odnesl Hospic sv. Jana 
N. Neumanna z Prachatic.



Fond Jarmily Schulzové Grantový program na podporu komunit 
Plzeňského Prazdroje, a. s.

Účelem Fondu Jarmily Schulzové je podpora vývoje, 
výchovy a vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči, uplatnění 
těchto dětí v jejich dalším životě a také podpora náhradních 
rodin pečujících o děti se specifickými potřebami a jejich 
rodinných kompetencí. O podporu z Fondu Jarmily 
Schulzové žádají nestátní neziskové organizace, jejichž cílem 
je podpora dětí v náhradních rodinách. Organizace mohou 
žádat o příspěvek na konkrétní pomoc dětem i pečujícím 
rodinám.

Spolupráce mezi známou a úspěšnou korporací a Nadací 
se úspěšně rozvíjí již třetím rokem v oblasti společenské 
odpovědnosti v regionech, kde působí. 

Společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. dlouhodobě podporuje 
neziskové organizace v regionech, v nichž působí. 
V roce 2017 pokračovala ve spolupráci na uvedeném 
grantovém programu s NROS a podpořila 20 projektů 
neziskových organizací v celkové výši 4 300 000 Kč ve 
třech regionech: v Plzni, v Beskydech a na Velkopopovicku. 
Částka byla rozdělena mezi projekty v oblasti oživování 
veřejného prostoru Plzně, ochrany přírodního bohatství 
Beskyd a komunitního rozvoje Velkopopovicka. Byly tak 
reflektovány specifické potřeby daných regionů.

Cílem programu je též podpořit profesionalizaci neziskových 
organizací v regionech. Poté, co hodnoticí komise vybrala 
projekty určené k podpoře, měla veřejnost možnost hlasovat 
a určit tak v každém regionu tři podpořené organizace, které 
dostanou finanční prostředky na budování svých kapacit.

NROS má na starosti především grantovou administraci, 
ručí za hodnoticí a grantové mechanismy, připravuje 
podklady pro hodnoticí komise, uzavírá smlouvy 
s podpořenými organizacemi a monitoruje průběh 
a výsledky projektů.

„Jsme rádi, že jsme si k administraci našich grantových 
programů Kozel, Radegast a Prazdroj lidem vybrali právě 
Nadaci rozvoje občanské společnosti. Spolupráce probíhá 
na vysoce profesionální úrovni. Vždy se můžeme spolehnout 
na expertizu NROS a za to jsme velice vděčni. Věříme, 
že společně s Nadací se nám daří posouvat o krok dál 
koncept zapojení firem do veřejně prospěšných projektů 
a profesionalizovat neziskový sektor k jeho dlouhodobé 
udržitelnosti.“  
Monika Matyáštíková, Public Affairs & CSR Manager CZ/SK

Příklady projektů

V rámci výzvy Kozel lidem byl podpořen projekt Živá 
příroda Velkopopovicka – poznávej a ochraňuj organizace 
ZO ČSOP Velké Popovice. Ta uspořádala fotografickou soutěž 
Přírodní bohatství Velkopopovicka s cílem sestavit benefiční 
kalendář pro rok 2018. Dále byl zpracován informační poster 
o přírodním parku Velkopopovicko a zakoupeny zvířecí budky.

Projekt Mokřady – zdroje vody pro Beskydsko organizace 
ČSOP Salamandr mapoval mokřady v povodí Ostravice 
a Morávky a v hodnotnějších oblastech byl následně 
proveden botanický průzkum. Na dvou lokalitách pak 
proběhla modelová obnova. Pro veřejnost byla na mokřadu 
Hutě zorganizována exkurze, včetně odborného výkladu 
a rad, jak pomoci mokřadům ve svém okolí, jak o ně pečovat.

Projekt TUTO MĚSTO – festival veřejného prostoru 
organizace Pěstuj prostor, z.s. si dal za cíl zkvalitnit plzeňský 
veřejný prostor (zvelebeno bylo 6 míst), zapojit občany 
Plzně do realizace úprav (pomohlo cca 75 dobrovolníků), 
představit v rámci festivalu uskutečněné úpravy, zviditelnit 
téma architektury a veřejného prostoru a možnost realizovat 
se studentům architektury.

V roce 2017 bylo k podpoře z Fondu Jarmily Schulzové vybráno celkem pět projektů a byla rozdělena částka 146 100 Kč. V roce 2017 bylo v Grantovém programu Plzeňského Prazdroje podpořeno 17 projektů neziskových organizací v celkové výši 
3 579 593 Kč.
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Václavka – Vzdělávací středisko

NROS se v oblasti vzdělávání snaží aktivně reagovat na 
vzdělávací potřeby neziskových organizací a zvyšovat 
odbornou kvalifikaci jejich pracovníků i dobrovolníků, 
přičemž spolupracuje se zkušenými a ověřenými lektory 
a lektorkami.

Díky partnerské spolupráci se společností 22HLAV 
jsme neziskovým organizacím nabídli vybrané semináře 
a workshopy za sníženou cenu.

Podpora innogy Energie, s. r. o.

Nadace rozvoje občanské společnosti administruje projekty 
vybrané dárcem innogy Energie, s. r. o. (do roku 2016 RWE 
Energie, s. r. o.). Tato společnost i v roce 2017 finančně 
podpořila rozvoj občanské společnosti, společensky 
prospěšných aktivit, projektů zaměřených na oblast sociální, 
zdravotní a sportovní a dále projektů, které se zaměřují na 
péči o životní prostředí a rozvoj kulturního a společenského 
života obcí, měst a regionů. Prostřednictvím naší Nadace 
tak podpořila různé aktivity neziskových organizací po celé 
České republice. 

ROSKA Plzeň, z.p.s. 

Organizace pomáhá lidem nemocným roztroušenou 
sklerózou, cílem pomoci je oddálit invaliditu nemocného, 
a tím co nejdéle zachovat soběstačnost a schopnost 
sebeobsluhy. Poskytnuté finanční prostředky umožnily 
na rekondičním a rehabilitačním pobytu účast invalidním 
a starobním důchodcům, pro které by jinak byl pobyt 
finančně nedostupný. Efekt rekondičního pobytu je přitom 
pro nemocného velmi přínosný a zvyšuje kvalitu jeho života. 

Projizerky, o. s. 

Příspěvek finančně podpořil projekt Ukliďme Jizerské 
hory 2017, který je zaměřen na ekologickou výchovu 
dětí i dospělých, je propojený s realizací projektu Provoz 
ekovýchovné králičí farmy. Aktivity realizované na králičí 
farmě oceňují celé rodiny, stále častěji se sem vracejí nejen 
za zvířaty ale také jako dobrovolníci.

,‚HASIČI SEZEMICE”, z.s.

Díky poskytnuté podpoře se nám podařilo pořídit dva 
přístřešky s nepromokavou úpravou, které zabezpečují 
zázemí pro děti z kroužku mladých hasičů. Poprvé byly 
využity při letošním Sezemickém braňáčku. Děti tím získaly 
vhodné zázemí v deštivém a chladném počasí a zároveň 
slouží jako jedno ze stanovišť závodu. Jelikož jde o materiál 
dlouhodobého charakteru, budou přístřešky sloužit dětem 
i v následujících letech. Podařilo se pořídit i přepravní vozík 
na převoz hasičské výzbroje – tj. na přepravu materiálu, 
který je nezbytný pro uspořádání tréninků i závodů 
v požárním útoku. Na tento typ aktivity je potřeba větší 
množství materiálu, navíc velká část tohoto materiálu 
je velmi těžká. Přepravní vozík celému sboru manipulaci 
výrazně ulehčuje. 

V průběhu roku 2017 bylo podpořeno 55 neziskových organizací nadačními příspěvky v celkové výši 2 245 000 Kč. V průběhu roku 2017 bylo ve Vzdělávacím středisku Václavka realizováno 11 seminářů zaměřených především na oblast 
finančního a organizačního řízení, financování nestátních neziskových organizací, PR a marketingu, fundraisingu a právní 
problematiky. 
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Vzdělávání pro manažery Vila Čerych a Fond Ladislava Čerycha 
a Jana a Jiřiny Steinsky-Sehnoutka 

Díky finanční podpoře společnosti České spořitelny, a. s. se 
podařilo zrealizovat Akreditovaný rekvalifikační program 
„Management“ pro neziskové organizace z celé České 
republiky.

Kurz byl realizován v období 21. srpna až 18. prosince 
2017 v prostorách NROS a přinesl posílení manažerských 
dovedností. Účastníci absolvovali 120 hodin seminářů, 
největší prostor byl v rámci kurzu věnován oblasti 
financování organizace a přípravě projektů. Zazněly zde také 
cenné informace týkající se marketingu, fundraisingu a PR, 
práva, finančního řízení a strategického rozvoje.

Semináře lektorovali zkušení odborníci na neziskový sektor: 
JUDr. Hana Frištenská, Ing. Pavla Gomba,  
Mgr. Petr Vrzáček, Ing. Marek Šedivý, MUDr. Jiří Ježek, 
JUDr. Lenka Deverová, JUDr. Olga Sovová, Ing. Miroslava 
Nebuželská, Ing. Jan Kamenický, Mgr. Pavlína Kalousová, 
Mgr. Jan Horký, Mgr. Michal Čuřín a PhDr. Vladimíra Říhová.

Členy závěrečných zkoušek byli:  
doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D.,  
JUDr. Hana Frištenská a PhDr. Hana Šilhánová.

Rekvalifikační program úspěšně absolvovalo 16 účastníků 
a sklidil jednoznačně dobré ohlasy. 

„Kurz byl velmi dobře připravený. Všichni lektoři naprosto 
úžasní. Určitě mě kurz inspiroval k novým nápadům, co ještě 
vylepšit u nás v oblasti individuálního dárcovství, strategie 
a PR.“

„Líbil se mi celý blok o strategickém rozvoji – ten mne nejvíce 
inspiroval a pak pro mne byly také velmi užitečné bloky o PR 
a komunikaci – z těch si odnáším nejvíce praktických tipů. 
Velmi inspirativní bylo také povídání s kolegy z kurzu (jejich 
praxe v různých oblastech kurzu, názory, povědomí o tom, 
co22dělají).“

„Vše bylo vynikající, za mne velká spokojenost a ocenění 
všem!“

Památkově chráněnou Vilu Čerych v České Skalici 
dostala Nadace rozvoje občanské společnosti darem od 
Ladislava a Jiřího Čerychových v roce 2001. Tato vzácná 
architektonická památka slouží jako osvětové, vzdělávací 
a kulturní centrum. 

Od roku 2013 probíhá veřejná sbírka, kterou NROS realizuje 
na sbírkovém účtu č. 505333572/5500. Prostředky ze 
sbírky jsou poskytovány na obnovu a provoz Vily Čerych 
a její zahrady a na podporu vzdělávacích aktivit ve vile. 

Fond Ladislava Čerycha a Jana a Jiřiny Steinsky-Sehnoutka 
je integrální součástí Nadace rozvoje občanské společnosti. 
Účelem Fondu je podpora rozvoje občanské společnosti 
a neziskového sektoru v ČR, evropské spolupráce a aktivit 
v místním a regionálním rozvoji.

V průběhu roku 2017 byla zahájena rekonstrukce terasy 
a jižního schodiště. Opravy jsou finančně podpořeny 
z rozpočtu města Česká Skalice částkou 250 000 Kč, 
Královéhradecký kraj poskytl dotaci ve výši 282 000 Kč 
a Ministerstvo kultury České republiky finanční příspěvek 
157 000 Kč. Opravy jsou součástí rozsáhlé rekonstrukce, 
jejímž cílem je odvlhčení celého objektu. 

Semináře o občanské společnosti 

Již od roku 2004 Nadace rozvoje občanské společnosti 
každoročně v květnu pořádá ve Vile Čerych semináře 
o občanské společnosti. Tato setkání probíhají formou 
diskuze mezi předními odborníky politického života, 
akademického prostředí i neziskových organizací či státní 
správy a jsou zaměřeny na roli občanské společnosti a různá 
aktuální témata.

V roce 2017 seminář proběhl 26. května a zabýval se 
tématem občanské společnosti a současné podoby svobody 
projevu. Se svými příspěvky ve Vile Čerych vystoupili Josef 
Alan (člen správní rady NROS), Tomáš Pojar (prorektor 
Vysoké školy CEVRO institutu), Jaroslav Veis (novinář), Jiří 
Pehe (ředitel pobočky New York University v Praze), Josef 
Baxa (předseda Nejvyššího správního soudu), Klára Kalibová 
(ředitelka In Iusticia, o. p. s.), Adam Černý (novinář) a Daniel 
Kroupa (vysokoškolský učitel, UJEP). 

Každým rokem v den pořádání semináře probíhá také 
slavnostní předání Ceny Ladislava Čerycha za dlouhodobou 
spolupráci a podporu Vily Čerych. V roce 2017 byla v rámci 
slavnostního večera cena udělena paní Ireně Vondrákové 
za finanční podporu a nezištnou dobrovolnou pomoc při 
obnově zahrady Vily Čerych.

V závěru setkání byl přítomným premiérově promítnut 
dokument Čerych, který pro Nadaci rozvoje občanské 
společnosti připravil režisér Petr Jančárek.
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Finanční zpráva 
a výrok auditora
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Nadační fond společnosti Tesco

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s naší Nadací 
realizuje grantový program s názvem Vy rozhodujete, my 
pomáháme, zaměřený na podporu projektů nestátních 
neziskových organizací a příspěvkových organizací 
v 90 vybraných oblastech České republiky. Široká 
oblast podpory zahrnuje sociální a humanitární projekty, 
vzdělávání, kulturu, zdraví, ochranu lidských práv, ochranu 
životního prostředí a péči o ohrožené a znevýhodněné děti 
a mládež. Cílem programu je podpořit udržitelný rozvoj 
a přispět ke zlepšení kvality života v České republice.



označ. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) řád. č. Konečný stav  
minulého období

Konečný stav 
sledovaného období

AKTIVA x x x

A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02+10+21+28) 001 90 031 80 035

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř. 03 až 09) 002 3 570 3 570

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003

2. Software 004 3 560 3 560

3. Ocenitelná práva 005

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006 10 10

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20) 010 55 981 56 231

1. Pozemky 011 12 608 12 608

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 012 30 30

3. Stavby 013 42 198 42 448

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 014 1 145 1 145

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 016

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem (ř. 22 až 27) 021 40 137 29 891

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 022

2. Podíly – podstatný vliv 023

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024 23 839 7 393

4. Zápůjčky organizačním složkám 025

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 026

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027 16 298 22 498

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39) 028 -9 657 -9 657

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 029

2. Oprávky k softwaru 030 -3 560 -3 560

3. Oprávky k ocenitelným právům 031

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 032 -10 -10

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 033

6. Oprávky ke stavbám 034 -4 942 -4 942

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 035 -1 145 -1 145

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 036

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 037

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 038

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 039

označ. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) řád. č. Konečný stav  
minulého období

Konečný stav 
sledovaného období

B. Krátkodobý majetek celkem (ř. 41+51+71+79) 040 36 318 40 940

I. Zásoby celkem (ř. 42 až 50) 041 0 0

1. Materiál na skladě 042

2. Materiál na cestě 043

3. Nedokončená výroba 044

4. Polotovary vlastní výroby 045

5. Výrobky 046

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 047

7. Zboží na skladě a v prodejnách 048

8. Zboží na cestě 049

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 050

II. Pohledávky celkem (ř. 52 až 70) 051 553 357

1. Odběratelé 052 167

2. Směnky k inkasu 053

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 054

4. Poskytnuté provozní zálohy 055 56 50

5. Ostatní pohledávky 056 323 301

6. Pohledávky za zaměstnanci 057

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 058

8. Daň z příjmů 059

9. Ostatní přímé daně 060

10. Daň z přidané hodnoty 061

11. Ostatní daně a poplatky 062

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 063

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávních celků

064

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 065

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 066

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 067

17. Jiné pohledávky 068 7 6

18. Dohadné účty aktivní 069

19. Opravná položka k pohledávkám 070

III. Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 78) 071 33 362 35 412

1. Peněžní prostředky v pokladně 072 3 90

2. Ceniny 073 51 50

3. Peněžní prostředky na účtech 074 33 308 35 272

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 075

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 076

6. Ostatní cenné papíry 077

7. Peníze na cestě 078

IV. Jiná aktiva celkem (ř. 80 až 81) 079 2 403 5 171

1. Náklady příštích období 080 35 44

2. Příjmy příštích období 081 2 368 5 127

AKTIVA CELKEM (ř. 01+40) 082 126 349 120 975

Účetní závěrka 
Rozvaha

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)

26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 ANNUAL REPORT 2017 ANNUAL REPORT 2017 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 27



označ. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) řád. č. Konečný stav  
minulého období

Konečný stav 
sledovaného období

PASIVA x x x

A. Vlastní zdroje celkem (ř. 84+88) 083 125 097 120 080

I. Jmění celkem (ř. 85 až 87) 084 127 343 123 852

1. Vlastní jmění 085 83 845 84 095

2. Fondy 086 43 784 39 089

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 087 −286 668

II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 89 až 91) 088 −2 246 −3 772

1. Účet výsledku hospodaření 089 x −3 772

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 090 −2 246 x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 091

B. Cizí zdroje celkem (ř. 93+95+103+127) 092 1 252 895

I. Rezervy celkem (ř. 94) 093 0 0

1. Rezervy 094

II. Dlouhodobé závazky celkem (ř. 96 až 102) 095 0 0

1. Dlouhodobé úvěry 096

2. Vydaněné dluhopisy 097

3. Závazky z pronájmu 098

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 099

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 100

6. Dohadné účty pasivní 101

7. Ostatní dlouhodobé závazky 102

III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 104 až 126) 103 1 192 848

1. Dodavatelé 104 120 243

2. Směnky k úhradě 105

3. Přijaté zálohy 106

4. Ostatní závazky 107 3 1

5. Zaměstnanci 108 568 321

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 110 342 185

8. Daň z přijmů 111

9. Ostatní přímé daně 112 102 46

10. Daň z přidané hodnoty 113

11. Ostatní daně a poplatky 114

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 116

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 117

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 119

17. Jiné závazky 120 3 2

18. Krátkodobé úvěry 121

19. Eskontní úvěry 122

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 123

21. Vlastní dluhopisy 124

22. Dohadné účty pasivní 125 54 50

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126

IV. Jiná pasiva celkem (ř. 128 až 129) 127 60 47

1. Výdaje příštích období 128 24 12

2. Výnosy příštích období 129 36 35

PASIVA CELKEM (ř. 83+92) 130 126 349 120 975
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Označ. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

A. Náklady 001 51 200 0 51 200

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 002 5 148 0 5 148

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 003 699 699

2. Prodané zboží 004

3. Opravy a udržování 005 467 467

4. Náklady na cestovné 006 56 56

5. Náklady na reprezentaci 007 282 282

6. Ostatní služby 008 3 644 3 644

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 009 0 0 0

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 010

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 011

9. Aktivace dlouhodobého majetku 012

III. Osobní náklady 013 7 386 0 7 386

10. Mzdové náklady 014 5 494 5 494

11. Zákonné sociální pojištění 015 1 759 1 759

12. Ostatní sociální pojištění 016

13. Zákonné sociální náklady 017 133 133

14. Ostatní sociální náklady 018

IV. Daně a poplatky 019 10 0 10

15. Daně a poplatky 020 10 10

V. Ostatní náklady 021 267 0 267

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 022

17. Odpis nedobytné pohledávky 023

18. Nákladové úroky 024

19. Kurzové ztráty 025 2 2

20. Dary 026

21. Manka a škody 027

22. Jiné ostatní náklady 028 265 265

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 029 38 363 0 38 363

23. Odpisy dlouhodobého majetku 030

24. Prodaný dlouhodobý majetek 031

25. Prodané cenné papíry a podíly 032 38 363 38 363

26. Prodaný materiál 033

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 034

VII. Poskytnuté příspěvky 035 26 0 26

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 036 26 26

VIII. Daň z příjmů 037 0 0 0

29. Daň z příjmů 038

Náklady celkem 039 51 200 0 51 200

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč) Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)

Výkaz zisků a ztrát



Označ. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

B. Výnosy 040 47 428 0 47 428

I. Provozní dotace 041 3 213 0 3 213

1. Provozní dotace 042 3 213 3 213

II. Přijaté příspěvky 043 322 0 322

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 044

3. Přijaté příspěvky (dary) 045 322 322

4. Přijaté členské příspěvky 046

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 047 678 0 678

IV. Ostatní výnosy 048 4 499 0 4 499

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 049

6. Platby za odepsané pohledávky 050

7. Výnosové úroky 051 10 10

8. Kurzové zisky 052 4 4

9. Zúčtování fondů 053 4 483 4 483

10. Jiné ostatní výnosy 054 2 2

V. Tržby z prodeje majetku 055 38 716 0 38 716

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 056

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 057 38 641 38 641

13. Tržby z prodeje materiálu 058

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 059

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 060 75 75

Výnosy celkem 061 47 428 0 47 428

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 062 –3 772 –3 772

D. Výsledek hospodaření po zdanění 063 -3 772 -3 772
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Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)



ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)

Charakteristika a hlavní aktivity Nadace

Vznik a charakteristika Nadace 

Vycházeje z nutnosti posilovat a rozšiřovat aktivitu nestátních neziskových organizací, vytvořit rámce pro zvýšení role 
nestátních neziskových organizací při budování občanské společnosti, a na základě finančního memoranda CS 9207 
podepsaného komisí Evropských společenství a českou vládou, byla na základě zřizovací listiny ze dne 7. dubna 1993 
zřízena Nadace rozvoje občanské společnosti. Dne 28. srpna 1998 vznikla Nadace rozvoje občanské společnosti zápisem do 
nadačního rejstříku.

Sídlo Nadace

Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5, IČ 492 79 416

Účel Nadace

1.  Nadace je zřízena za účelem posílení úlohy neziskových organizací v České republice, které vznikly iniciativou občanů a které 
usilují o prosazování veřejně prospěšných a demokratických hodnot.

2.  Nadace podporuje projekty a programy občanských organizací zaměřené zejména na oblasti sociální a zdravotní, ochranu 
spotřebitele, lidských práv a menšin, péče o životní prostředí, rozvoje kulturního a společenského života obcí, měst 
a regionů. Nadace zároveň podporuje informační a vzdělávací aktivity potřebné pro práci těchto občanských iniciativ. 
Zvláštní pozornost je věnována projektům, které se zaměřují na evropskou spolupráci, výchovu k občanství a záležitosti 
spojené s plnoprávným členstvím v Evropské unii.

A. Správní rada

Martin Fuk, předseda správní rady 
Pavla Gomba, člen správní rady
Věra Haberlová, místopředseda správní rady 
Jan Jirák, člen správní rady 
Josef Alán, místopředseda správní rady 
Helena Dluhošová, člen správní rady
Hana Frištenská, člen správní rady

B. Dozorčí rada

Jiří Kepka, předseda dozorčí rady 
Pavel Rozsypal, člen dozorčí rady 
František Hauser, člen dozorčí rady
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Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017 C. ZŘIZOVATELÉ NADACE 

Jiřina Hanušová
Dagmar Havlová
Miroslav Pospíšil
Josef Vavroušek 
Erazim Kohák
Štěpán Muller
Jiřina Šiklová
Hana Frištenská

2. Vklady do vlastního jmění

Výše nadačního jmění k 31. 12. 2017 činí 83 845 000 Kč.
V roce 2012 po ukončení rekonstrukce zapsané nemovitosti budovy č.p. 1135 byl vyhotoven aktuální odhad ceny 

nemovitosti, který byl ve výši: 34 900 000 Kč. Výše uvedená cena byla dne 7. 2. 2012 dle Usnesení F 16430/2012 zapsaná do 
nadačního rejstříku.

Dále 20. března 2012 byla do nadačního rejstříku zapsaná nemovitost budova č. p. 477 zapsaná na katastrálním území 
v České Skalici. Odhad ceny nemovitosti, který byl zapsán do nadačního rejstříku, byl ve výši: 23 000 000 Kč. 

Tímto došlo ke změně skladby nadačního jmění a jeho převážná část je tak tvořena nemovitostmi. Zbývající část je 
investována do cenných papírů a správcem je Česká spořitelna a. s., číslo účtu 2609952/0800, v částce 25 945 tis. Kč.

3. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka, rozvahový den

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2017. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1) Zákona o účetnictví je 

31. prosinec 2017.

4. Použité účetní metody

Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, dále 

účtuje dle Českých účetních standardů číslo 401–414.

5. Obecné účetní zásady

5.1. Dlouhodobý majetek

Nadace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny. 

Nadace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou 
vyšší než 40 000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze. 

Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40 000 Kč účtuje Nadace do nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší 
než 10 000 Kč, ale nižší než 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje Nadace v operativní evidenci. 

Nadace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací 
cenou vyšší než 60 000 Kč. 

Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 000 Kč účtuje Nadace do nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně 
vyšší než 10 000 Kč, ale nižší než 60 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje Nadace v operativní evidenci. 

Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku. 



Stavby Nadace od roku 2016 neodepisuje na základě rozhodnutí správní rady na zasedání dne 12. 12. 2016. Stavby jsou 
součástí nadační jistiny a jsou zapsány v nadačním rejstříku. To znamená, že není možné uplatňovat daňové odpisy těchto 
nemovitostí jako daňově uznatelné náklady, protože se jedná o majetek, který slouží k zajištění příjmů osvobozených od daně, 
nikoliv příjmů zdanitelných. 

Mimo to se odpisy podle platných předpisů v případě zařazení do nadační jistiny nezúčtovávají proti zapsanému nadačnímu 
jmění, které se průběžně nesnižuje o zaúčtované oprávky. Tím se obraz účetnictví zkresluje, protože do nákladů vstupuje 
hodnota odpisů, která není nijak vykompenzována na straně pasiv.

Zrušení odpisů významně ovlivní hospodářský výsledek, neboť jejich částka tak nezatěžuje výsledný obraz o hospodaření 
Nadace. 

Z těchto důvodů se správní rada rozhodla odsouhlasit zrušení účetních odpisů.

5.2. Cenné papíry a podíly

Nadace investuje do cenných papírů a podílových listů otevřených podílových fondů za účelem zhodnocení nadačního jmění 
a dalšího majetku Nadace. Metoda oceňování přírůstků a úbytků akcií a podílových listů je metoda průměrných cen. 

Cenné papíry se oceňují pořizovací cenou. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho 
pořízením související (např. poplatky a provize makléřů, poradců). Datum vypořádání je datum účetní operace.

Portfolio Nadace je složeno z následujících skupin:
• akcie (majetkový cenný papír)
• dluhopisy (dluhové cenné papíry držené do splatnosti)
• ostatní cenné papíry 
• peněžní trh
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V účetnictví jsou pořizované cenné papíry účtovány jako dlouhodobý finanční majetek, účtová skupina 06 s analytickým 
členěním dle jednotlivých cenných papírů.

V případě pořízení dluhových cenných papírů se do portfolia pořizují za účelem jejich držení do splatnosti a nejedná se 
o dluhové cenné papíry určené k obchodování. Výnosy z dluhových cenných papírů jsou ve dvou základních formách
• kuponový úrokový výnos
•  rozdíl mezi cenou, za kterou je dluhopis pořízen, a cenou, za kterou je dluhopis opětně prodán, resp. jmenovitou hodnotu, 

která je splacena v době splatnosti dluhopisu.

Operace na peněžním trhu jsou krátkodobé peněžní úložky, které jsou na zřízeném účtu u správce portfolia, kde jsou uloženy 
volné finanční prostředky, které nejsou investovány. 

K okamžiku sestavení účetní závěrky se cenné papíry oceňují reálnou hodnotou, která se přednostně zjistí z podkladů správce 
portfolia.

5.3. Pohledávky a závazky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Nadace 
běžně netvoří opravné položky. 

Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.

5.4. Cizoměnové transakce

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB 
k předchozímu pracovnímu dni). 

5.5. Časové rozlišení

Nadace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově rozlišuje náklady, které souvisejí 
s dalšími obdobími. Nadace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale zatím nepoužitých dotací. 

5.6. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého 

Pořizovací cena Snížení hodnoty Čistá (zůstatková) 
hodnota

Dlouhodobý majetek v tis. Kč Počáteční 
zůstatek

Přírůstky Úbytky Konečný 
zůstatek

Oprávky 
k 1.1.

Opravné 
položky 

k 1.1.

Odpisy Tvorba 
čerpání 

opravných 
položek

Oprávky 
k 31.12.

Opravné 
položky k 

31.12.

Počáteční 
zůstatek

Konečný 
zůstatek

Software 3 560 3 560 3 560 3 560 0 0 0

Ostatní nehmotný majetek 10 10 10 10 0 0 0

Poskytnuté zálohy na 
nehmotný majetek

0 0 0 0 0

Nedokončený nehmotný 
majetek

0 0 0 0 0

Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem

3 570 0 0 3 570 3 570 0 0 0 3570 0 0 0

Pozemky 12 608 12 608 0 0 12 608 12 608

Stavby 42 198 250 42 448 4 943 4 943 0 37 255 37 505

Stroje a zařízení

Dopravní prostředky

Umělecká díla 30 30 0 0 0 30 30

Ostatní věci movité 1 145 1 145 1 145 1 145 0 0 0

Poskytnuté zálohy  
na hmotný majetek

Nedokončený hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem

55 981 250 0 56 231 6 088 0 0 0 6 088 0 49 893 50 143

Dlouhodobý  
majetek celkem

59 551 250 0 59 801 9 658 0 0 0 9 658 0 49 893 50 143



dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak 
rozpouštěna na účet skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů.

5.7. Veřejná sbírka

O zdrojích získaných z veřejné sbírky účtuje Nadace na fondech. Průběžně Nadace účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky 
podvojným zápisem na vrub fondu veřejné sbírky a ve prospěch účtu 648 – Zúčtování fondů. Vykazovaný stav fondu veřejné 
sbírky odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití, tj. stavu sbírkového bankovního účtu. 

Od 20. 8. 2012 má Nadace osvědčení od Magistrátu hlavního města Prahy na konání sbírkového projektu Pomozte 
dětem!, které je na dobu neurčitou, pod číslem S-MHMP/1016564/2012.

Nadace v roce 2013 obdržela osvědčení od Magistrátu hlavního města Prahy na konání veřejné sbírky k získání peněžitých 
příspěvků na obnovu a provoz kulturní památky Vily Čerych a přilehlé zahrady v České Skalici a dále na podporu vzdělávacích 
aktivit ve vile s cílem rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru v České republice, na podporu evropské 
a přeshraniční spolupráce a aktivit, rozvíjejících demokracii a ochranu lidských práv. Veřejnou sbírku lze konat na celém území 
České republiky od 23. února 2013 na dobu neurčitou.

Dary, které byly připsány na sbírkové účty v roce 2017, dosáhly částky 9 369 tis. Kč (v roce 2016 7 883 tis. Kč), z toho 
do nadačního projektu Pomozte dětem 9 343 tis. Kč (v roce 2016 7 869 tis. Kč) a na vilu Čerych 26 000 Kč) (v roce 2016 
14 tis. Kč).

5.8. Přijaté dary

Ve fondech Nadace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 
211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Nadace pro zúčtování fondu používá účet skupiny 68. Vykazovaný stav fondu 
individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů. 

5.9. Přijaté dotace

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtů územně 
samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod. 

O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na účty skupiny 911. V případě, že není celá přijatá částka dotace do konce 
roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 
38. V případě, že je utraceno v rámci dotovaného projektu více, než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na 
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vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy 
nulový. 

Přehled přijatých darů

Jméno dárce částka v Kč 

BB Pharma a. s. 90 000 Kč

Conseq Investment Management, a. s. 20 000 Kč

Česká spořitelna, a. s. 370 000 Kč

innogy Energie, s. r. o. 2 000 000 Kč

Johnson & Johnson, s. r. o. 16 000 Kč

Moneta Money Bank, a. s. 12 100 Kč

Mountfield a. s. 150 000 Kč

Plzeňský Prazdroj, a. s. 4 815 000 Kč

Schneider Electric CZ, s. r. o. 100 000 Kč

drobní dárci 109 800 Kč

Přehled přijatých dotací

Ministerstvo financi České republiky 142 205 Kč

Přehled přijatých nadačních příspěvků

Nadace Martina Romana 100 000 Kč

The Velux Foundations 15 402 104 Kč

Nadační fond Tesco 250 000 Kč

Přehled přijatých darů nefinanční povahy

Balous Richard 80 000 Kč

České dráhy, a. s. 13 200 Kč

LONDA spol. s r.o. 181 515 Kč

Nadace Preciosa 9 547 Kč

SEMPER CORPORATION, s. r. o. 13 298 Kč

Živý Jukebox s. r. o. 12 500 Kč

Drobní dárci 11 763 Kč



6. Komentář k významným položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty

6.1. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky činí 351 tis. Kč (v roce 2016 546 tis. Kč). Krátkodobé závazky vůči dodavatelům činí 244 tis. Kč 
(v roce 2016 123 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem Nadace je platit závazky ve lhůtě splatnosti, a tedy neexistují žádné 
závazky po splatnosti.

6.2. Informace o projektech Nadace

Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena. Nadační příspěvky mohou 
být poskytovány fyzickým nebo neziskovým právnickým osobám, realizujícím obecně prospěšný účel, k němuž se nadační 
příspěvek poskytuje. 

O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá Nadace s příjemcem nadačního příspěvku smlouvu. Nadační příspěvky jsou 
účtovány do fondů na účet 911, který je analyticky členěn dle jednotlivých nadačních příspěvků. 

Nadace v roce 2017 přerozdělovala nadační příspěvky v 8 programech v celkové hodnotě 31 733 tis. Kč (v roce 2016 
58 291 tis. Kč), ve které jsou zohledněny i vrácené finanční prostředky od příjemců (tzv. vratky). Celkový přehled je uveden 
v tabulce 1.

V rámci programu Fond pro nestátní neziskové organizace byla v roce 2017 poskytnuta dotace partnerovi ve výši 
210 tis. Kč (v roce 2016 12 306 tis. Kč). V rámci ukončení programu Fond pro nestátní neziskové organizace je zádržné ve výši 
2 799 tis. Kč a v rámci programu Včasná pomoc dětem je zádržné ve výši 779 tis. Kč. Výše zádržného by měla být vypořádána 
v průběhu roku 2018. 

Tabulka 1

název programu částka v Kč (Výše zádržného by mělo být 
vypořádáno v průběhu roku 2018)

Fond pro nestátní nezisk. organizace  8 283 954 Kč

Fond pro nestátní nezisk. organizace vratky −210 603 Kč

Pěstounská péče 146 100 Kč

Pěstounská péče vratky −9 892 Kč

Pomozte dětem 10 758 170 Kč

Pomozte dětem vratky –101 461 Kč

Podpora komunit 3 579 593 Kč

Podpora komunit vratky −9 949 Kč

Neziskovka roku 80 000 Kč

Včasná pomoc dětem 7 083 679 Kč

Včasná pomoc dětem vratky −111 921 Kč

Konto innogy Energie 2 245 000 Kč

Celkem 31 732 670 Kč

6.3. Zaměstnanci a osobní náklady

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2017 je 12‚89 (v roce 2016 19‚12). Osobní náklady k 31. 12. 2017 jsou 
ve výši 7 386 tis. Kč (v roce 2016 11 072 tis. Kč), z toho mzdové náklady dosahují částky 5 126 tis. Kč (v roce 2016 7 342 tis. 
Kč), mzdové náklady na základě dohod o provedení práce 308 tis. Kč (v roce 2016 957 tis. Kč), mzdové náklady na základě 
dohod o pracovní činnosti 59 tis. Kč (v roce 2016 61 tis. Kč), zákonné sociální pojištění 1 759 tis. Kč (v roce 2016 2 520 tis. Kč) 
a ostatní sociální náklady 133 tis. Kč (v roce 2016 192 tis. Kč).

38 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 ANNUAL REPORT 2017 ANNUAL REPORT 2017 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 39

6.4. Půjčky členům statutárních orgánů

V průběhu roku 2017 nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by Nadaci zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě 
ukončení činnosti jednotlivých členů ve statutárních orgánech Nadace. Členové správní a dozorčí rady a jejich rodinní 
příslušníci rovněž nejsou účastni v právnických osobách, s nimiž Nadace uzavřela za vykazované účetní období obchodní 
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. 

6.5. Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 je ve výši – 3 772 tis. Kč (v roce 2016 – 2 246 tis. Kč). Výsledek hospodaření je tvořen 
zejména vlastními programy Nadace, které jsou financovány z vlastních prostředků Nadace. 

6.6. Stanovení nákladů na správu Nadace

Nadace v roce 2017 evidovala odděleně náklady spojené se správou Nadace dle Statutu bod 6.9 ve výši 2 005 tis. Kč a tvoří 
6‚32 % z ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

6.7. Daň z příjmů

Nadace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZDP). Organizace uplatňuje osvobození darů podle § 19b odst. 2 b) ZDP vždy, když je to možné.  

Za období let 2014–2016 Nadace uplatnila dle § 20 odst. 7 zákona č. 596/1992 Sb., o dani z příjmů snížení základu daně 
a ušetřila daň ve výši 95 tis. Kč. Prostředky, získané touto úsporou na dani, Nadace uplatnila v roce 2017 ke krytí nákladů 
projektu Pomozte dětem.

6.8. Závazky nevykázané v rozvaze

Nadace v roce 2017 realizovala projekt Program překlenovací pomoci „3P“. Tento program byl realizován s vlastními 
prostředky. 

Cílem tohoto programu je přispět k finanční udržitelnosti neziskového sektoru v České republice prostřednictvím 
poskytování návratných nadačních příspěvků (dále jen „NNP“) na již schválené projekty, u nichž je potřeba pomoci finančně 
překlenout období mezi schválením projektu a obdržením finančních prostředků na jeho realizaci či finančně překlenout 
období před/mezi schválením jednotlivých průběžných zpráv projektu, na něž jsou vázány dílčí platby. K 31. 12. 2017 Nadace 
v rámci tohoto programu eviduje částku 1 549 tis. Kč jako návratné nadační příspěvky.

Jiné závazky Nadace k rozvahovému dni, které nejsou vykázány v rozvaze, neeviduje.

6.9. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění

Organizace žádné takové dluhy neeviduje. 

6.10. Dlouhodobé závazky

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne. 
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6.11. Majetek neuvedený v rozvaze

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze. 

6.12. Odměna přijatá statutárním auditorem

Organizace auditorovi za provedení auditu účetní závěrky uhradila 75 020 Kč (včetně DPH).

6.13. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem

V roce 2017 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo objemem.

6.14. Zástavy a ručení

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.

Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 

6.15. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě Nadace známy žádné významné následné události, které by ovlivnily 
účetní závěrku k 31. prosinci 2017.

6.16. Informace dle § 30 Vyhlášky

Nadace v příloze v účetní závěrce neuvádí ty informace dle § 30 Vyhlášky č. 504/2002 Sb., pokud pro tyto oblasti nemá 
obsah.

Datum Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

11. 4. 2018
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Výrok auditora 
k ověření účetní uzávěrky
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2005 136‚74

2006 141‚73

2008 122‚87

2009 93‚90

2010 48‚51

2011 23‚55

2012 23‚33

2013 32‚32

2014 84‚30

2015 100‚87

2016 58‚29

2017 31‚733

2007 168‚20

Výše rozdělených nadačních příspěvků  
od roku 2005 do roku 2017

Číslo smlouvy Organizace Částka NP

817005 Středisko rané péče Educo Zlín z.s. 42 672 Kč

817024 YMCA v Ústí nad Labem 29 042 Kč

817025 Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 51 000 Kč

817027 Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. 52 500 Kč

817031 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 47 091 Kč

817033 Auxilium,o.p.s. 40 950 Kč

817037 Středisko rané péče SPRP Brno 42 693 Kč

817040 Portus Prachatice, o.p.s. 5 861 Kč

817043 Amalthea o.s. 46 290 Kč

817044 Farní charita Roudnice nad Labem 17 735 Kč

817046 Centrum J. J. Pestalozziho 48 883 Kč

817047 Spondea, o.p.s. 37 444 Kč

817049 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 52 500 Kč

817051 SPOLU Olomouc, z.s. 242 Kč

817063 Společnost Podané ruce o.p.s. 14 638 Kč

817065 Dům tří přání, z. ú. 52 500 Kč

817067 Diakonie ČCE - středisko Rolnička 41 785 Kč

817069 Středisko ROSA, z.s. 40 866 Kč

817077 Dobrovolnické centrum, z.s. 27 611 Kč

817095 HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. 34 256 Kč

817097 Popálky o.p.s. 28 130 Kč

817098 Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 45 000 Kč

817101 ACORUS, z.ú. 31 877 Kč

817116 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. 50 890 Kč

817147 Neposeda, z. ú. 52 500 Kč

817152 Cesta domů, z.ú. 35 427 Kč

818163 Barevný svět dětí, z. s. 4 200 Kč

818158 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 35 000 Kč

818162 DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 31 500 Kč

818161 Domov pro mne, z.s. 35 000 Kč

818160 Charita Český Těšín 6 650 Kč

818159 Pes pro Tebe, z. s. 19 000 Kč

818055 EDA cz, z.ú. 40 500 Kč

818002 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 52 398 Kč

818013 SPONDEA, o.p.s. 44 748 Kč

818023 Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 40 917 Kč

818042 Soukromý dětský domov SOS 92, o. p. s. 51 000 Kč

818047 Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s. 52 500 Kč

818078 Cestou necestou, z.ú. 45 000 Kč

818122 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 37 050 Kč

818094 VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú. 51 791 Kč

818087 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 50 925 Kč

818053 Sdružení CHEWAL, z.s. 22 806 Kč

818063 CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost 45 517 Kč

818036 PONTIS Šumperk o.p.s. 52 486 Kč

818005 Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům 39 350 Kč

818059 SPOLU Olomouc, z.s. 21 150 Kč

818014 Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 50 130 Kč

818054 IQ Roma servis, z.s. 10 002 Kč

Seznam podpořených projektů programu 
Pomozte dětem



Číslo smlouvy Organizace Částka NP

818075 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 45 343 Kč

818108 Člověk v tísni, o. p. s. 49 259 Kč

818119 ACORUS, z. ú. 52 429 Kč

818064 I MY, o.p.s 43 701 Kč

818074 STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú. 36 976 Kč

818048 Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno 40 276 Kč

818095 Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú. 32 287 Kč

818037 Oblastní charita Ústí nad Labem 22 837 Kč

818034 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28 736 Kč

819001 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 296 922 Kč

819002 SEMIRAMIS z.ú. 250 614 Kč

819003 Arkadie, o.p.s. 267 750 Kč

819004 Blízký soused, z. s. 273 697 Kč

819005 Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s. 263 024 Kč

819010 CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost 289 020 Kč

819011 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 297 500 Kč

819012 Vzájemné soužití o.p.s. 275 400 Kč

819013 Sdružení D, z.ú. 258 825 Kč

819014 Dům tří přání, z. ú. 255 000 Kč

819016 Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 289 000 Kč

819024 Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. 272 180 Kč

819039 SPONDEA, o.p.s. 297 500 Kč

819040 Ratolest Brno, z. s. 177 300 Kč

819046 Slezská diakonie 88 500 Kč

819049 Auxilium, o.p.s. 293 692 Kč

819050 Cestou necestou, z.ú. 238 000 Kč

819052 DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 196 376 Kč

819054 Demosthenes, o.p.s. 238 578 Kč

819058 Porozumění Litvínov, z. s. 243 381 Kč

819059 APLA Jižní Čechy, z. ú. 241 386 Kč

819065 Oblastní charita Kutná Hora 293 972 Kč

819070 Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 294 823 Kč

819071 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 245 650 Kč

819074 Oblastní charita Most 278 717 Kč

819080 Centrum LOCIKA, z.ú. 294 236 Kč

819081 Hornomlýnská, o.p.s. 276 818 Kč

819087 Sdružení CHEWAL, z.s. 170 459 Kč

819089 Popálky o. p. s. 232 422 Kč

819092 Centrum pro rodinu a sociální péči 148 580 Kč

819099 Cheiron T, o.p.s. 262 242 Kč

819113 Šance pro Tebe, z.s. 297 500 Kč

819119 Rodinné Integrační Centrum z. s. 295 800 Kč

819139 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 35 000 Kč

819140 DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 30 730 Kč

819142 Společnost pro mukopolysacharidosu 35 000 Kč

819145 Oblastní charita Kutná  Hora 35 000 Kč

819151 Národní ústav pro autismus, z.ú. 30 729 Kč

819152 Rodinné Integrační Centrum z.s. 35 000 Kč

10 758 170 Kč

Seznam podpořených projektů programu 
Pomozte dětem

Číslo smlouvy Organizace Částka NP

3610016 ROMEA, o.p.s. 158 715 Kč

3610046 Hospicové občanské sdružení Cesta domů 338 658 Kč

3610048 Multikulturní centrum Praha 132 265 Kč

3610049 In IUSTITIA, o.p.s. 195 506 Kč

3610054 Amnesty International Česká republika, o.s. 206 495 Kč

3610063 RUBIKON Centrum 356 484 Kč

3610067 Centrum pro integraci cizinců 381 628 Kč

3610072 Asi-milovaní 62 588 Kč

3610075 Prague Pride 321 871 Kč

3610079 Institut terezínské iniciativy 239 178 Kč

3620010 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze 389 414 Kč

3620013 Jako doma - Homelike 329 633 Kč

3620015 Gender studies, o.p.s. 345 899 Kč

3620017 Persefona o. s. 185 047 Kč

3630037 Centrum pro komunitní práci západní Čechy 352 551 Kč

3630054 Naši politici o.s. 136 857 Kč

3630060 Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic 232 417 Kč

3630073 NESEHNUTÍ Brno 345 365 Kč

3630074 Zelený kruh 195 837 Kč

3630090 P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. 154 510 Kč

3640049 Občanské sdružení D.R.A.K. 389 326 Kč

3640057 Slezská diakonie 331 010 Kč

3650023 IQ Roma servis 243 526 Kč

3650033 EUROTOPIA Opava o.p.s. 344 434 Kč

3710011 EUROTOPIA Opava o.p.s. 121 707 Kč

3710070 Antikomplex - hnutí proti xenofobii z.s. 194 545 Kč

3710081 Amnesty International Česká republika, o.s. 168 383 Kč

3720002 Oblastní charita Pardubice 146 182 Kč

3720018 Genderové informační centrum NORA, o.p.s. 170 286 Kč

3730006 Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic 72 907 Kč

3730046 Síť mateřských center o.s. 165 037 Kč

3730063 Unie pro řeku Moravu 183 627 Kč

3730078 Plán B 73 352 Kč

3740054 ESTER z. s. 4 438 Kč

3740055 DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 81 201 Kč

3750011 EUROTOPIA Opava o.p.s. 151 046 Kč

3750036 Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze 77 759 Kč

3750048 ROMEA, o.p.s. 131 167 Kč

3750059 Sdružení sociálních asistentů, z.s. 113 130 Kč

3750060 Diecézní charita ostravsko-opavská 59 973 Kč

8 283 954 Kč
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Seznam podpořených projektů programu 
Fond pro nestátní neziskové organizace
– doplatky grantů



Seznam podpořených projektů programu 
Včasná pomoc dětem I
– doplatky grantů

Číslo smlouvy Organizace Částka NP

140 102   SPONDEA, o.p.s. 34 943 Kč

140 106   Dům tří přání 23 431 Kč

140 108   Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s. 15 063 Kč

140 109   Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 26 986 Kč

140 110   Sdružení Linka bezpečí 27 021 Kč

140 111   Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. 26 324 Kč

140 113   DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s. 19 128 Kč

140 202 Středisko rané péče SPRP České Budějovice 17 193 Kč

140 204 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. 18 888 Kč

140 206 DOTYK II, o.p.s 20 143 Kč

140 212 Společnost pro ranou péči, o.s. 27 055 Kč

14 0215 I MY, o.p.s. 26 280 Kč

140 216 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 27 033 Kč

14 0218 Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení dětí s tělesným, mentálním  
a kombinovaným postižením

25 353 Kč

140 221 Národní ústav pro autismus, z.ú. (APLA Praha) 26 873 Kč

14 0223 Raná péče EDA, o.p.s. 26 900 Kč

14 0224 Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA 15 037 Kč

403 651 Kč 

Číslo smlouvy Organizace Částka NP

170101 Dům tří přání, z. ú. 341 777 Kč

170102 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 340 800 Kč

170103 SPONDEA, o.p.s. 349 475 Kč

170104 Portus Prachatice, o.p.s. 315 736 Kč

170105 Dětské krizové centrum, z.ú. 293 780 Kč

170106 Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú. 317 000 Kč

170107 Linka bezpečí 336 600 Kč

170108 Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 350 000 Kč

170110 Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. 290 909 Kč

170111 NOMIA, z.ú. 349 650 Kč

170201 DOTYK II, o.p.s. 190 816 Kč

170203 Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 285 980 Kč

170204 Diecézní charita Brno, Raná péče Třebíč 350 000 Kč

170211 Oblastní charita Kutná Hora 342 995 Kč

170212 Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc 350 000 Kč

170213 Slezská diakonie 347 165 Kč

170214 Národní ústav pro autismus, z.ú. 350 000 Kč

170215 Paspoint, z. ú. 126 900 Kč

170217 SPRP, z.s. 346 224 Kč

170218 EDA cz, z. ú. 349 221 Kč

170220 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 350 000 Kč

6 675 028 Kč

201701 Rodinné Integrační Centrum, z.s. 5 000 Kč

5 000 Kč
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Seznam podpořených projektů programu 
Včasná pomoc dětem II
– doplatky grantů



Číslo smlouvy Organizace Částka NP

1/2017 Hospic sv. Jana N. Neumanna 20 000 Kč

2/2017 Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 20 000 Kč

3/2017 ACORUS, z.ú. 20 000 Kč

4/2017 Celé Česko čte dětem o.p.s. 20 000 Kč

80 000 Kč

Seznam podpořených projektů programu 
Neziskovka roku

Číslo smlouvy Organizace Částka NP

FJS401 Centrum pro náhradní rodinnou péči 28 500 Kč

FJS402 Slezská diakonie 35 000 Kč

FJS403 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 35 000 Kč

FJS404 Centrum pro rodinu a sociální péči 12 600 Kč

FJS405 Slezská diakonie 35 000 Kč

146 100 Kč

Seznam podpořených projektů programu 
Fond Jarmily Schulzové
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Seznam podpořených projektů programu 
Grantový program na podporu komunit 
Plzeňského Prazdroje, a. s.

Číslo smlouvy Organizace Částka NP

3990005 Náš Bukovec z.s. 348 193 Kč

3991012 ZO ČSOP Velké Popovice 75 000 Kč

3991013 ARCHITECTURA, z. s. 250 000 Kč

3991006 Ladův kraj / Kulturní centrum Kamenice 60 000 Kč

3991007 Velkopopovická společnost, z.ú. 50 000 Kč

3991002 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 50 000 Kč

3991005 Nové Habří, z.s. 65 000 Kč

3991030 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 300 000 Kč

3991036 ČSOP Salamandr 330 000 Kč

3991049 Ski Park Grůň, z.s. 282 500 Kč

3991051 SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK 350 000 Kč

3991054 PaNaMo 280 000 Kč

3991055 Auto*Mat, z.s. 91 500 Kč

3991059 Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z.s. 117 465 Kč

3991062 POST BELLUM 280 175 Kč

3991057 Skrytá Plzeň 150 000 Kč

3991068 Plzeň 2015, zapsaný ústav 499 760 Kč

3 579 593 Kč 



Seznam podpořených projektů programu 
Podpora innogy Energie, s. r. o.

Číslo smlouvy Organizace Částka NP

20160187 Katolická beseda v Kopřivnici, z.s. 40 000 Kč

20160188 HZS hl. m. Prahy 50 000 Kč

20160189 soft palm o. s. 90 000 Kč

20160191 Neposeda, z.ú. 35 000 Kč

20160192 Taneční skupina T-Bass Hradec Králové, z.s. 30 000 Kč

20160193 DanceSport Family z.s. 20 000 Kč

20170194 Soukromá MŠ Sluníčko Ostrava-Poruba 20 000 Kč

20170195 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 20 000 Kč

20170196 Taneční country skupina Zuzana, z.s. 40 000 Kč

20170197 Hvězda Countryon o.s. 30 000 Kč

20170198 Charita Přelouč 50 000 Kč

20170199 GameCon z.s. 30 000 Kč

20170200 Pilsen F.A.S.T. z.s. 20 000 Kč

20170201 ROSKA Plzeň z.p.s.                            40 000 Kč

20170202 Hospic sv. Jiří, o.p.s                         20 000 Kč

20170203 Projizerky o.s.                                 60 000 Kč

20170204 Nadace Bona                                        100 000 Kč

20170205 Oblastní charita Moravská Třebová                                             50 000 Kč

20170206 Psychiatrická nemocnice Bohnice                                  100 000 Kč

20170208 Město Bakov nad Jizerou 25 000 Kč

20170209 UJEP v Ústí nad Labem                   50 000 Kč

20170210 Folklorní sdružení Jánošík Brno, z.s. 50 000 Kč

20170212 JSDH Bakov nad Jizerou                    25 000 Kč

20170213 Muzeum města Ústí nad Labem 50 000 Kč

20170214 OSVA spolek - REGI Base 20 000 Kč

20170215 ČSOP Salamandr 90 000 Kč

20170216 Krizové centrum Ostrava, z.s. 30 000 Kč

20170217 Krevní centrum, Fakultní nemocnice Ostrava                         40 000 Kč

20170218 Karate Lions Pardubice z.s.              20 000 Kč

20170219 TJ Chemička ÚL – veslování 15 000 Kč

20170220 Hasiči Sezemice 15 000 Kč

20170221 SK TATRAN 15 000 Kč

20170222 Mensa ČR 20 000 Kč

20170224 SDH Děhylov 20 000 Kč

20170225 SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s 20 000 Kč

20170226 Klub plynárenské historie 30 000 Kč

20170227 Obec Bečov 20 000 Kč

20170228 Sdružení Krajina                                   20 000 Kč

20170229 Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh 40 000 Kč

20170230 Pomocné tlapky o.p.s                   40 000 Kč

20170232 Územní organizace svazu invalidů Mladá Boleslav                                15 000 Kč

20170233 TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.                                                     10 000 Kč

20170234 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická                                   90 000 Kč

20170235 Český červený kříž                                  20 000 Kč

20170236 Městská charita České Budějovice                                           40 000 Kč

20170237 Kult, spolek 60 000 Kč

20170238 Pionýr, z.s. 20 000 Kč

20170239 P + P o.s. , Atelier MarieJan 100 000 Kč

20170240 GO ON, p.o. 50 000 Kč
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Číslo smlouvy Organizace Částka NP

20170241 Crosspoint Olomouc z.s.               70 000 Kč

20170242 Centrum Paraple, o.p.s.              60 000 Kč

20170243 Ústecká komunitní nadace 40 000 Kč

20170244 Sociální služby Uherské Hradiště - Domov pro osoby se zdravotním postižením                                             40 000 Kč

20170245 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 80 000 Kč

20170246 Domov sv. Josefa Žireč                50 000 Kč

2 245 000 Kč

Seznam podpořených projektů programu 
Podpora innogy Energie, s. r. o.

Seznam podpořených projektů programu 
Program překlenovací pomoci 3P
– návratné nadační příspěvky

Číslo smlouvy Organizace Částka NNP

84002 Progressive, o.p.s 1 000 000 Kč

83002 Prostor pro, o.p.s. 300 000 Kč

84003 IQ Roma servis, z.s. 1 000 000 Kč 

93001 Slovo 21, z.s. 480 000 Kč

93002 Tanec Praha, z.ú. 685 889,35 Kč

3 465 889,35 Kč
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Foreword

Dear friends, ladies and gentleman!

During the past year, we have frequently debated with the 
Board of Managers and other colleagues on the current 
state of our civil society, the changing role of non-profit 
organizations and the questioning of their contribution, 
about the state of public debate that is polarized and does 
not bring about a rational dialogue on substantive issues.

The state of our civil society and current issues has been 
customarily discussed at seminars held at the Cerych Villa. 
These debates challenge our views of current societal 
trends and give us the opportunity to ponder the ways in 
which our organisation could be of further benefit to solving 
these issues. 

Last year, we have also been talking with top experts from 
the non-profit sector, academia and media environment 
and have asked for interviews on this subject. We had asked 
about their opinions relating to current societal issues, the 
current role of non-profit organisations as well as other 
related areas that may deserve our support.

Our investigations have lead us to conclude that in 
general, our society is a concept not so easily grasped; the 
awareness of the average citizen on this topic is vague, even 
wronful at times (e.g. secluding the activities of NGOs to the 
charity sector only). The lack of awareness from the general 
public proves especially alarming because of two main 
reasons. Limiting people’s activities and their willingness 
to take part in being the change in the area they live in, the 
meagre motivation to actively engage in what is happening 
is allthemore worrying when put into the perspective of 
most citizens still viewing the state as a structural system 
to ultimately mend all wrongs.

The second adverse effect of the public’s lack of public 
awareness of civil society is opening up space for distrustful 
or unfavorable attitudes towards non-profit organizations. 
Misinformation of entire groups of citizens is a hindrance 
to the creation and easy adoption of simplified, often 

negative judgments or even litigation against non-profit 
organizations.

NROS aims to change this view on NGOs via their popular 
medial projects, such as the well-known charity Pomozte 
dětem (Help the Children) or being awarded the title of Top 
NGO. It also helps organizations overcome outages through 
ongoing bridging loans from the 3P Program and organizes 
a series of seminars that aid non-profits in professionalizing 
their activities.

We are very pleased to cooperate with corporate donors, 
because it is thanks to them that we can also support local 
small organizations for which European funds for instance 
are completely unavailable. This trend of collaboration 
between companies that wish to engage in the community 
and foundations acting as the professional supporters of 
their endeavors is seen as a very promising and effective 
opportunity for the development of civil society.

Dear friends, we hope that you will learn some new and 
interesting information in our annual report and that you 
will be inspired to your own civic engagement or donation in 
the areas we operate in.

We thank all those who help us 
in our work.
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Martin Fuk
Chairman NROS

Hana Šilhánová
Director NROS

About the Foundation

After 24 years of work in the non-profit world, the Civil 
Society Development Foundation has become one of the 
largest and most active grant foundations established after 
1989 in the Czech Republic. From the very beginning of its 
existence to the present day, it still fulfills its main mission, 
which is to develop civil society and the Czech non-profit 
sector. Over the course of its activities, it has successfully 
supported more than 7‚800 projects with an amount 
exceeding 1.832 Million Czech Crowns.

Contributions from grant programs support projects that 
help disadvantaged groups, promote human rights and 
democratic values   and help revive citizens’ interest in local 
development and public life.

The Foundation develops its own charitable and socially 
responsible projects. One of the key target groups are 
children and young people, supported by NROS under 
specific programs. It is also constantly striving to develop 
education and awareness-raising in the non-profit sector 
and its overall professionalization.

With our NROS partners, we build on long-term and 
meaningful partnerships aimed at supporting vulnerable 
target groups, developing philanthropy and donation, and 
supporting socially beneficial projects or activities. Also, 
expert consultations and analyses are provided.



Staffing status as 3/2018

Director
Hana Šilhánová

Deputy Director
Jana Vožechová

Head Of Finance
Kamila Veselá

Financial Accounting Manager
Marie Uhlířová

Vzdělávací Středisko Václavka / Václavka Educational Centre
Jana Vožechová, Tereza Venclová

Fond Čerych A Vila Čerych / The Cerych Fund And Cerych Villa
Marie Uhlířová

Reception
Romana Čunková

HR
Jana Trombiková, Jana Vožechová

Fundraising and Pr 
Jana Vožechová, Petra Raušová

PROGRAMMES

Pomozte Dětem / Help the Chidren
Zlata Kasová, Hana Plšková, Jan Placák,  
Kateřina Šoltésová

Top NGO Award
Jana Vožechová, Jan Placák

Program 3P / 3P Bridge Assistance Program
Jana Trombiková

Včasná Pomoc Dětem /  
Early Intervention for Children
Alena Šváchová, Lucie Asingrová, Lenka Klopcová

Grantový program na podporu komunit  
Plzeňského Prazdroje, a. s.
Tereza Venclová

Podpora innogy Česká republika a. s.
Marie Uhlířová

EXTERNALISTS

PR
Zuzana Ježková, Johana Turner, Lucie Přibylová

Accounting
Marcela Hroncová, Věra Viktorinová

Financial Accountant
Petr Hořejš

IT
Adam Hradský

Others working for the foundation in 2017: 
Alžběta Holmanová, Alexandra McGehee, 
Emil Zálepa, Renata Kaňková, Kamil Bednář

VOLUNTEERS AND INTERNS IN 2017
Štěpán Švarc, Adéla Kolmanová

BOARD OF DIRECTORS

Chairperson of the Board of Directors 
Ing. Martin Fuk

Vice-Chairpersons 
PhDr. Věra Haberlová, prof. PhDr. Josef Alan, CSc. 

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

SUPERVISORY BOARD

Chairperson of the Surpervisory Board 
Ing. Jiří Kepka, CSc. 

Members 
Ing. František Hauser, Ing. Pavel Rozsypal
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Programmes  
and Projects in 2017



Help the Children

Programme focus

Support of disadvantaged and vulnerable children up to 
18 years of age living in the Czech Republic.

A word by the general director of Česká televize

The joint project of the Czech Television company and the 
Civil Society Development Foundation, the charity collection 
Help the Children, celebrates its twentieth year. And it has 
been twenty very successful years indeed.

We managed to raise over two hundred million Czech Crowns 
with which we supported more than two hundred thousand 
socially disadvantaged and handicapped children. Thanks to 
this, people in the Czech Republic know that if they contribute 
to the‘Yellow Chicken’ (Help the Children mascot), their 
money will help where it is really needed. I know that the 
success of the Help The Children collection is largely owed 
to professional work, immense enthusiasm and the belief in 
a better world. Efforts to make a change, to care and to help. 
And so we send a great thank you to all those who are taking 
part in the collection as well as to those contributing to it.

I look forward to seeing you at another benefit evening 
dedicated to the Help the Children collection, which will be 
traditionally hosted and broadcasted by the Czech Television.

 Petr Dvořák, managing director of Česká televize

The charity project associated with the nationwide public 
fundraiser has been realized by NROS together with the 
Česká televize for the past 20 years. The Help the Children 
collection provides direct and effective aid to vulnerable and 
disadvantaged children under the age of 18 throughout the 
entire Czech Republic. Compared to other charity projects 
and fundraisers organized in our country, it still holds first 
place in the widest and most comprehensive range of target 
groups of children.

The Help the Children collection is open all year round to 
individual and corporate gifts as well as to raised funds 
from various collections and benefit events. In the public 
tender, the money raised is distributed annually to all 
regions for the support of non-governmental nonprofit 
organizations.

Help the Children team in 2017

Zlata Kasová
Jana Vožechová 
Jan Placák
Zuzana Ježková
Hana Plšková
Marie Uhlířová
Kateřina Šoltésová 

In May 2017, the 19th run of the fundraiser that ultimately yielded CZK 10‚178‚497 CZK, ended. The grant contributions 
were, as in previous years, distributed on a regional basis and provided on one-year basis applications (the maximum 
contribution is CZK 350‚000 CZK) and individual projects (the maximum contribution is CZK 35‚000 CZK). In the course of 
2017, 97 projects throughout the Czech Republic were supported by a grant of 10‚758‚170 CZK.
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Stories of children aided by the Help the Children Fund

During its 19th run of Help the Children, the Czech 
Television and the Civil Society Development Foundation 
had prepared special medallions about children that 
were helped. These two-minute stories were running 
on Czech TV during the pre-Easter campaign „Help the 
Children 2017“. These are now available to watch at www.
pomoztedetem.cz or on YouTube, video titled Help the 
Children.

Zita’s life (at the time of shooting being 12 years old) is 
determined by her diagnosis: autism. It is one of the most 
serious disorders of children’s mental development, where 
the child does not fully comprehend what he or she sees, 
hears and experiences. Children with this diagnosis are 
characterized by significant problems in communicating 
with their surroundings.

Zita was diagnosed with autism when she was four years 
old. One of the main problems was Zita’s insomnia, but 
also the need for performing repetitive ritual behaviors, 
self-harming tendencies; Zita needed constant supervision 
and support. After the diagnosis, her parents searched for 
effective help, but it was not easy. Thanks to the care of 
a physician-psychiatrist found by her mother, Zita received 
the appropriate medication, and the whole family began 
to live a little more stably. They were also taken into care 
of the APLA organization(now known as NAUTIS), where 
they first benefited from Early Care services and received 
the necessary support they needed. Later, thanks to 
NAUTIS, Zita was given a personal assistant. She visits their 
organized summer camps yearly, something which she 
always looks forward to.

When Šimon (1.5 years) was born prematurely, everything 
was wrong. He was in critical condition and was on life 
support, he had to undergo intestinal surgery. Based on 
genetic tests, he was diagnosed with the Wolf-Hirschhorn 
syndrome. This is a very rare and serious genetic disease, 
with the vast majority of children born with this syndrome 
coming to families where this disorder has never occurred 
before.

The disease that Šimon suffers from is a cleft palate, 
severe impairment of vision and hearing, hypotonia 
(reduced muscle tension) and mental retardation. From the 
beginning, the support center was extremely valuable to 
his mum, and they were also taken under the care of EDA, 
whose services were indispensable for the family. (Both 
organizations were part of the TOP 50 projects of the 19th 
run of the Help the Children fundraiser.)

Šimon, although 1.5 years old now, is at the level of a three-
month-old baby. The prognosis is that he could reach the 
level of a one-year-old.

Thanks to financial resources and intensive help, the family 
can manage Šimon’s care at home.

The story of Zita, 
a girl with  
autism 

The story of 
Šimon, 
 a boy with 
a serious 
genetic disease 
onemocněním



Fund for Non-Government  
Non-Profit Organisations 
Financing from Ehp Funds 2009–2014 

Partners

Ministry of Finance of the Czech Republic, Secretariat 
of Financial Mechanisms EHP/Norway, Embassy of 
the Kingdom of Norway in Prague, Norwagian Helsinki 
Committee and the Icelandic Center for Human Rights

Programme focus

The Nonprofit Fund for NGOs (FNNO) was administered 
by NROS and the Partnership Foundation. The program 
was aimed at strengthening civil society and supporting 
bilateral cooperation between donor states and the Czech 
Republic. It also helped to mitigate regional differences 
in the activities of non-profit organizations in the Czech 
Republic, to strengthen their own capacity and to develop 
their professionalism.

Projects have been supported in priority areas: 
— Human Rights and the so-called key areas of aid 

— Protection of human rights and multiculturalism
— Gender equality 
—  Strenghtening of civil society, democracy and 

transparency
— Children and young adults at risk 
— Social inclusion
— Protection of the environment and climate changes 

2017 was the year of final balancing for FNNO. In June, 
a final conference took place, where the general public were 
given the opportunity to get acquainted with the overall 
results of the program. Part of this all-day event was the 
presentation of an inspirational selection of project outputs, 
such as a short documentary or a theater performance. 
During the conference, the premiere of four documentary 
films provided a chance to take a look at the life of several 
FNNO-supported projects.

The end of 2017 was completed by administrative closure 
of the program and reporting to donors. Comprehensive 
program outputs from supported areas, including bilateral 
co-operation, are summarized in the Non-Governmental 
Non-profit Organizations 2009–2014 brochure.

Team FNNO in NROS in 2017

Alexandra McGehee
Petra Raušová
Emil Zálepa
Petr Hořejš
Marie Uhlířová 
Alžběta Holmanová
Petra Raušová
Tereza Venclová

Team FNNO in Partnership Foundation in 2017 

Dita Tesařová
Dagmar Veselá
Zuzana Kyjovská
Radim Cenek
Jitka Norková 
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In the years 2014–2016, Czech nonprofit organizations sealed contracts in two calls for their projects amounting to 
256‚514‚445 CZK. Support was provided to 231 nonprofit projects. In 2017, a total amount of 8‚283‚954 CZK was paid out 
on the basis of approved final reports.

A story from one of the supported projects 

Supported organisation:  
Amnesty International Czech Republic
Project name: Live Library Amnesty International –  
Reading openness

The social climate is getting worse in Czech society, and 
intolerance, hatred, xenophobia and racism are on the 
rise. Changing attitudes towards minorities, both among 
teachers and pupils or students, is key to reducing tensions, 
albeit this being a very complex endeavor. Amnesty 
International has been working in the field of hate removal 
for many years and is constantly looking for suitable, 
efficient and, above all, sustainable methods of work. In 
order to achieve the goal, the project uses a unique, and an 
already pilot, phase of the workshops for educators and 
pupils and students, including personal meetings and open 
interviews with so-called live books – people belonging to 
minority groups (national, religious, sexual etc.). It is a new 
and unique way of working with people to facilitate change 
in attitudes towards minorities.

‘We want young people to see real social problems 
via human rights. We will allow them to reflect their 
stereotypes, prejudices and learn how to work with them. It 
has been shown in the past that Living Libraries are a great 
tool for this.’ Jiri Bejcek, Amnesty International’s Living 
Library project manager of Reading Openness, explains.

Activities are unique in that they are not a lecture activity 
with closed questions but an open dialogue with a so-called 
live book and accompanying activities enabling pupils and 
students to think about issues of discrimination, social 
exclusion, extremism and racism in context, on the basis 
of real personal experience. The method allows to cope 
with the natural fear of the unknown and the possibility of 
expressing anxieties and prejudices in direct dialogue with 
representatives of marginalized groups.

Wherever the project was implemented, its reception 
was very positive. The Live Library method creates space 
for confronting the attitudes and stereotypes of teachers 
and pupils and students in relation to the perception of 
minorities in the Czech Republic and supports pupils and 
students from target groups (stakeholders) in school 
groups.



3P Program

Programme partners

NROS is the sole realizer of the 3P Program, with no bank 
partner involved.

Programme focus 

Program 3P provides nonprofit organizations with bridging 
loans in the form of repayable endowment contributions 
(NNPs) to help them overcome the period until receiving the 
promised funds for projects supported from public sources.

Over the nine-year existence of the 3P Program, NROS 
provided bridging aid totaling more than CZK 60 million 
to nearly 90 projects that would otherwise not have been 
implemented.

We’ve received the following feedback from organizations 
supported by this programme:

“The 3P program has significantly helped the Czech Society 
for Mental Health to successfully implement a project on 
comprehensive community care for clients with mental 
illness. At the time of an acute shortage of funds, which 
occurred during the implementation of the project (financed 
ex-post), the bridging loan of the 3P Program for ČSDZ 
provided the most critical help. It had facilitated the smooth 
financing of key activities, the overall financial stability 
and sustainability of the project, contributed to meeting 
the project objectives and all other criteria required by the 
financial support provider.”

Lenka Flášarová, director  
of the Czech Society for Mental Health

“3P is essential for our non-profit organization at the start 
of the new year. Financial subsidies for the state (the county, 
the city) will never automatically be accredited to the 
organization and will not appear in the account in January of 
the new year. However, the reimbursable endowment, which 
we actively applied for with NROS, might just come at a time 
when funding for the organization’s life is simply lacking. 
The contribution covers the necessary financial expenses, 
which are monthly in the range of several hundred thousand 
crowns. Thank you!”

David Petr, director 
 of PROSTOR PRO, o. p. s.

“The financial support of the MC Czech Republic and the 
MHMP, without which the Khamoro festival would not exist, 
is tied to the calendar year, thus undergoing a long formal 
process, which prolongs the period between the billing of the 
current year and the receipt of funds for the preparation of 
the new year. The organization of the festival is a continuous 
year-long activity that involves long-term preparation in 
a multi-production team. This is one of the reasons why the 
festival has long been struggling with financing problems. 
The 3P Program allows Khamoro to bridge the critical period 
of the turnaround of the calendar year, thus helping to 
smooth the course of the festival’s preparations.”

Josef Novák, Project Coordinator,  
Slovo 21, z.s.

Team of 3P Program

Jana Trombiková

In 2017, the 9th run of the program took place; during the four selection rounds, six non-profit organizations requested 
six NNPs in the total amount of 3‚715‚889.35 CZK. The NROS Board of Directors, on the recommendation of the Program 
Selection Committee, approved the provision of all six NNPs in the required amount. In total, five NNPs were paid out 2017 in 
the amount of 3‚465‚889.35 CZK.

Early Intervention for Children I

Programme partners

The Civil Society Development Foundation Program, funded 
by the Danish VELUX Foundations

Programme Focus 

Assistance for children at risk under the age of 18 in 
the Czech Republic in the field of   early care and crisis 
assistance.

The aim of the program is to guarantee children with 
disabilities and children at risk of socially pathological 
phenomena grow up in the natural environment of caring 
families or foster families and to help prevent the placement 
of such children in institutional care.

Priority Area – Crisis Services, Crises Centres

In addition to the main objective, NROS has set targets for 
redeploying funding to early child-care organizations in this 
programming period. Among these were:
— Networking of organizations within six roundtables
—  Sharing examples of good practice via two on-line 

publications
—  Raising public awareness of selected areas by filming 

and publishing educational spots

We have achieved all our goals. In addition, we have been 
able to analyze the above-mentioned issues in the areas 
of early care and emergency telephone help. The analysis 
included a qualitative evaluation of the supported projects 
within the first programme period of Early Childhood 
Assistance. The survey also revealed the strengths and 
weaknesses of the projects supported by the program 
between 2015–2016 and provided recommendations for 
the next programming period.

Parallel to this, we succeeded in a new appeal for support 
from The VELUX Foundations for this program for the 
period 2017–2021.

The first round of the programme was implemented in the years 2015–2016. Under the public tender, 21 biennial 
projects were supported in a total amount of 520‚000 EUR. Of this, in the Crisis Assistance Priority Area, crisis centers 
supported 10 projects with the sum of 254‚362 EUR, 11 projects in the Area of     early Care Services were supported by 
265‚638 EUR. In 2017, the final installments of the Foundation contributions were paid in the amount of 403‚651 CZK.
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Early Intervention for Children II

Programme partners

The second run of the Civil Society Development 
Foundation, funded by The VELUX Foundations.

Programme Focus 

The programME focus and programME objective remained 
the same in the second follow-up period as in the first run.

The new programming period is divided into two calls 
for 2017–2019 and 2019–2021. The call for the period 
2019–2021 will be announced in spring 2019.

In cooperation with the Early Caretakers Association (APRP), 
in 2017, so-called small grants for non-governmental 
non-profit organizations providing early childcare services 
were also paid. The financial contributions were intended 
exclusively to cover the costs associated with the Service 
Quality Survey, or the Revised Quality Service Survey, after 
the expiry of the guarantee period. The total amount of 
contributions paid in 2017 was 5‚000 CZK.

Other goals of early Intervention for Children II.

In addition to redeploying funds to early child support 
organizations, NROS also set additional targets in the second 
programming period. These additional objectives include:

—  Participation in the establishment of an umbrella 
organization for Crisis Assistance

—  Support for an umbrella organization for Early Care 
Services

—  Creating a half-year training module for workers in both 
priority areas

—  Participation in two early care conferences
—  Translations of foreign literature for both areas
—  Increasing the publicity of the topic of early care and 

crisis assistance

Early Intervention for Children Team in 2017

Alena Šváchová
Zuzana Ježková 
Lucie Asingrová
Lenka Klopcová
Renáta Kaňková
Petr Hořejš 
Věra Viktorinová
Marie Uhlířová

Within the public tender, 21 biennial projects were supported for the period 2017–2019 with a total amount 
of 14‚000‚000 CZK. In the priority area Crisis Assistance, 10 projects were supported with a total amount of 
6‚571‚452 CZK. In the priority area of     Early Care Services, 11 projects were supported with a total amount of 
6‚778‚602 CZK. The maximum contribution for the project was 700‚000 CZK.In 2017, the subsidized organizations 
received subsidies in the amount of 6‚675‚028 CZK. 
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Stories from organisations supported by Early Intervention 
for Children II 

Nomia

The story of an eleven-year-old boy who is exposed 
to violence among his parents; let us call him Luke. 
Luke’s parents have been in argument for several years. 
Luke’s mother, in the course of these disputes, claimed that 
Luke’s father abused and humiliated him, psychologically 
torturing Luke and forcing him into various activities that 
he did not want to do. The case was taken over by OSPOD 
and Luke eventually came to us. His father, after divorcing 
Luke’s mother, demanded contact with his son, which 
Luke strongly rejected, even refusing to be in the same 
room as his father. During our therapeutic consultations, 
Luke told us that he was very afraid of his father and that 
he felt most afraid when he shouted at him. He screamed 
at his mother, but he also screamed at him. Luke felt that 
his father was constantly mocking him, telling him that 
he was incompetent and that other boys were superior to 
him. The father wanted Luke to play contact sports and “be 
a man.” Luke refused to do so, and his father smirked and 
humiliated him. In the opinion of the authorities, contact 
with the father should have been allowed, perhaps under 
the supervision of a professional childcare worker. But 
Luke disagreed with this – he wanted zero contact with his 
father. At the time of a therapeutic consultation when his 
father was being discussed, Luke became very nervous, 
trembling, stuttering. We began negotiating with the 
authorities (especially OSPOD), to whom we reported that 
contact with Luke and his father would not be possible 
because his psychological condition did not for allow it. 
During therapy, Luke was soothed and calmed. We provided 
him with a path he could take. We assured Luke that we 
were on his side and that we would fully respect his wishes. 
We managed to establish a good therapeutic relationship 
with Luke. Psychological counseling with Luke’s mother and 
OSPOD had occurred, where conditions and boundaries had 
been laid out to ensure Luke was not traumatized.

Silesian diaconia

As part of our early care, we began providing our services 
to a family with a three-and-a-half year old boy in 2016. 
At that time, the boy could not show his needs other than 
by pulling at another person, aggressively acting towards 
his mother who had to end breastfeeding with her younger 
child. The boy demanded constant attention. His game 
was very stereotypical, he was just lying on the ground 
watching the car and its wheels, not letting anyone join 
the game, unable to sit still at a table. His parents had 
difficulty attending various public places with him, with all 
the screaming, running and harming of other people and 
children. After half a year of early-stage counseling, the 
boy began OTT therapy, at first as an individual exercise, 
and after a few months joining a group of children. At 
present, the family was taught to use visual aids for the 
boy, giving his day more structure and making him more 
confident in the workings of the day, as well as making use 
of communication cards that allow him to show his needs 
without the need to pull and tug at others. He became part 
of a logopedic class and now plays and has more fun. He 
likes to work at the table and has gotten better at managing 
the challenges that are to arise in his future life.



Top NGO Award 2017

Award partners

Main partner: Skupina ČEZ

Partners: Česká spořitelna, Plzeňský Prazdroj, 
Nadace Preciosa, Divadlo Archa, Fórum dárců,  
SANEK Ponte, 22HLAV

Media partners: Česká televize, Deník Právo,  
Český rozhlas Radiožurnál

The NGO of the Year award is an independent prestigious 
award for professionally-led non-profit organizations 
awarded by the Civil Society Development Foundation 
on the basis of its own developed Healthy Organizational 
Management© methodology from 2013 onwards.

The award aims to support professionally managed non-profit 
organizations in the Czech Republic while also motivating 
them to further improve their work. It strives to increase 
the credit of non-profit organizations in the community and 
help small local organizations become respected partners 
for commercial entities and the government. It rewards 
organizations that contribute to the changes in Czech society 
in the long-term and in a substantial way, as well as those that 
inspire donors and the general public.

Independent experts from the commercial and non-profit 
sectors participate in the evaluation. The assessment of 
entrants begins with a self-assessment form and a check of 
the provided documents, followed by control visits to the 
most successful organizations, and finalists are presented 
before the evaluation committee. The award is given by NROS 
in three categories according to the size of the organization. 
The special Public Award is voted on by the public.

A word from the awarded organisations:

Small Non-Profit category:  
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, o. p. s.

Founder and director Eva Katrušáková on being awarded 
the Small Non-Profit Award 2017: „I see this as a great 
surprise and a huge satisfaction for our entire team working 
together and doing it with heart. It is certainly important for 
our sponsors, for those who support us. The general public 
knows very little about what is happening in public benefit 
organizations, so I consider the award to be of the utmost 
importance in showing how many of them do a beautiful, 
meritorious job.“

Mid-sized Non-Profit category:  
DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA, o. p. s.

Hospice director Petr Havlíček responded to the award of 
the Mid-sized Non-Profit 2017: „Such an award means 
prestige for every organization and for us, of course, as 
well. Hospice care is slowly entering public awareness, but 
I think there is still much more to be done. An award such as 
this may help increase awareness among the public on the 
activities of hospice care.“

Large Non-Profit category: ACORUS, z.ú.

Deputy Director Iveta Woller for the 2017 Large Non-Profit 
award said: „I feel like we have won a non-profit Oscar, 
it’s really a great joy. I feel that this may also bring us some 
publicity in the desirable places because, as we mentioned 
during the Non-Profit of the Year evaluation, our main goal is 
the building of a new shelter. „

 Public Award category:  
HOSPIC SV. JANA N. NEUMANNA

Hospice Director Robert Huneš took over the Public Award, 
commenting that: “Crossing the finish line is always the best 
feeling. When I look back at the course of the race, I could 
exaggerately say that this is such a energy booster for us 
and our work. We see this award as a show of support and 
appreciation of what we do and as an acknowledgement to 
all hospices in our country. The job is extremely difficult and 
this is effective doping.”

Evaluators for 2017: 

Hana Šilhánová (NROS), Ivana Pojslová (Nadace ČEZ),  
Jana Jurášová (Česká televize), Iveta Petrášová  
(Česká spořitelna), Petr Konečný (SANEK Ponte),  
Klára Šplíchalová (Fórum dárců), Lenka Hybšová  
(Skupina ČEZ), Jan Černý (22 HLAV), Petr Hořejš (ADMEKA), 
Petr Vrzáček (Univerzita Karlova v Praze / Charles University 
in Prague) and Kamil Bednář (NROS).

Our partners on the TOP NGO Award: 

“There are a number of people in the non-profit sector in our 
country who have been conducting excellent professional 
work for a long time. And a number of non-governmental 
non-profit organizations that are run transparently and 
exemplarily. We are pleased that we can support an initiative 
that will appreciate these organizations and will present 
them to Czech companies as an example.”

Mgr. Michaela Ziková, MBA 
Directorof the ČEZ foundation  
and manager of the marketing division of ČEZ, a. s.

“As the oldest bank on the market, Česká spořitelna has 
helped develop our society for over 191 years. Social 
responsibility is part of our DNA. All the activities in this area 
are in line with the motto ‘Helping Good Things’. Supporting 
the NGO of the Year Award helps to fulfill this idea.“

Pavel Kváš, manager for the public division  
and Non-profit sector, Česká spořitelna, a. s.

“We support non-profit organizations on their path to 
professionalism, so we favor those wanting to become Non-
Profit of the Year. The actual participation in the competition 
helps them to evaluate the existing activities and internal 
processes in the organization. By contributing valuable 
feedback from experts, participants can discover their 
weaknesses and focus on improving them. And that’s great 
motivation for the future! “ 

Mgr. Lukáš Novák, Chairman of the Neziskovky.cz 
Foundation Board of Trustees

TOP NGO 2017 Team

Jana Vožechová
Zuzana Ježková
Jan Placák

The title of NGO of the Year 2017 was awarded to the following organizations: Celé Česko čte dětem z Ostravy in the 
category Small Non-Profit, Home Hospitality Vysočina from New Town in Moravia in the category of Mid-sized Non-Profit 
and ACORUS from Prague in the Large Non-Profit category. The Public Award and the weekend holiday voucher for the entire 
team at Villa Čerych in Česká Skalice was taken by the Hospice of St. Jan N. Neumann from Prachatice.
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Jarmila Schulzová Fund

The purpose of the Jarmila Schulzová Fund is to support the 
development and education of children in substitute family 
care, the incorporation of these children into their future 
life as adults and the support of foster care to families with 
special needs. Support from the Jarmila Schulzová Fund 
calls for non-governmental non-profit organizations to 
support children in surrogate families. Organizations can 
request a contribution to help children and caregivers.

In 2017, a total of five projects were selected and 146‚100 CZK was equally distributed among them.
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Grantový program na podporu komunit 
Plzeňského Prazdroje, a. s.

Collaboration between a well-known and successful 
corporation and our foundation has been successfully 
developing for the third year and brings positive results in 
the sphere of social responsibility in the regions where it 
operates.

Plzeňský Prazdroj, a. s., has long supported non-profit 
organizations in their regions of operation. In 2017 it 
continued to cooperate on the grant program with NROS 
and supported 20 nonprofit projects in the total amount 
of 4‚300‚000 CZK in three regions: Plzen, Beskydy 
and Velkopopovnik. The amount was divided among 
projects in the area of   revitalization of the public space 
in Pilsen, the protection of the natural resources of the 
Beskydy Mountains and the community development of 
Velkopopovnik, thus reflecting the specific needs of each 
region.

The aim of the program is also to support the 
professionalization of non-profit organizations regionally. 
After the evaluation committee selected the projects to 
be supported, the public had the opportunity to vote and 
therefore identify three supported organizations in each 
region that would receive funding to build their capacities.

NROS is primarily responsible for the grant administration, 
guarantees evaluation and grant mechanisms, prepares 
documentation for the evaluation commissions, concludes 
contracts with supported organizations and monitors the 
progress and results of the projects.

“We are pleased to have chosen the Civil Society 
Development Foundation to administer our grant programs 
Kozel, Radegast and Prazdroj. Cooperation takes place on 
a highly professional level. We can always rely on the NROS 
expertise for this we are very grateful. We believe that 
together with the Foundation, we will be able to move the 
concept of engaging companies in publicly beneficial projects 
forwardand professionalize the non-profit sector to its long-
term sustainability.”  
Monika Matyáštíková, Public Affairs & CSR Manager CZ/SK

Projects included

In regards to the Kozel challenge, the project was supported 
by the Wildlife Project Velkopopovicka – get to know and 
protect the organization ČSOP Velké Popovice, which 
organized a photo contest called Natural Resources of 
Velkopopovicko in order to prepare a benefit calendar for 
2018. Further, an information poster was created about 
the Velkopopovický Nature Park and various small animal 
housings and booths were purchased.

The Mokřady Water Resources Project for the Beskydy 
Mountains of the ČSOP Salamandr organization mapped 
wetlands in the Ostravice and Morávka basins, and botanical 
research was carried out in more valuable areas. Two 
model sites were restored. For the public, an excursion was 
organized on the Vltava River whch including advice and 
pointers from experts on how to help the wetlands around 
them.

The project TUTO MĚSTO – a public space festival of 
the Pěstuj prostor, z.s. organisation aimed to improve 
the public spaces in Pilsen (6 places were enlarged), to 
involve the citizens of Pilsen in the implementation of city 
beautifications (helped by about 75 volunteers), to introduce 
the modifications made within the festival, to highlight the 
theme of architecture and public space and giving students 
of architecture the opportunity to put their ideas forth.

In 2017, 17 projects of non-profit organizations totaling 3‚579‚593 CZK were supported in the Plzeňský Prazdroj Grant 
Program.



Podpora innogy Energie, s.r.o.

The Civil Society Development Foundation manages 
projects selected by the donor innogy Czech Republic a. s. 
(until 2016 RWE Energy, s. r. o.). In 2017, this company 
also financially supported the development of civil society, 
socially beneficial activities, social, health and sports 
projects and projects that focused on environmental 
care and the development of the cultural and social life of 
municipalities, cities and regions. Via our foundation, it has 
supported various activities of non-profit organizations 
throughout the Czech Republic.

ROSKA Plzeň, z.p.s. 

The organization helps people with multiple sclerosis, the 
goal is to delay the patient’s disability and to maintain 
self-sufficiency and self-service for as long as possible. 
The provided funds allowed for the rehabilitation and 
rehabilitation accommodations for the disabled and old-age 
pensioners, for whom the stay would have otherwise been 
financially unavailable. The reconditioning effect is very 
beneficial for the patient and improves the quality of their 
life.

Projizerky, o. s. 

The contribution was financially supported by the project 
“Let’s Clean Up the Jizera Mountains 2017”, which 
focused on ecological education of children and adults. 
It was connected with the implementation of the project 
“Operating an educational rabbit ecofarm.” The activities 
on the rabbit farm benefited entire families, who have been 
returning more and more frequently because of the animals, 
as well as volunteers.

,‚HASIČI SEZEMICE”, z.s.

Thanks to the support we provided, we managed to 
obtain two waterproof shelters that provide a learning 
environment for children from the young firefighters circle. 
They were first used in this year’s Sezemicky Branacek. 
Since they are made from a very durable age resistant 
material, the shelters will serve children for years to come. 
It was also possible to buy a transport cart for transporting 
firefighting equipment – that is to transport the material, 
which is necessary for the organization of trainings and 
races during fire drills. This type of activity requires more 
material, and a large part of this material is very heavy. 
The transport trolley makes its handling easy for the entire 
ensemble.

In the course of 2017, 55 non-profit organizations were supported by endowments in the total amount of 2‚245‚000 CZK.

Václavka – the Educational Centre

NROS aims to actively respond to the educational needs of 
non-profit organizations and to increase the professional 
qualifications of their staff and volunteers, working with 
experienced and certified lecturers.

Thanks to our partnership with 22HLAV, we were able 
to offer selected seminars and workshops to non-profit 
organizations at a discounted price.

During 2017, 11 seminars were held, focused on financial and organizational management, NGO financing, PR and marketing, 
fundraising and legal issues at the Václavka Educational Center.
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Education for Managers

Thanks to the financial support of Česká spořitelna, a. s., 
the Accredited Retraining Program „Management“for non-
profit organizations from the entire Czech Republic was 
successfully implemented.

The course was conducted between 21st August and 18th 
December 2017 at the NROS premises, strengthening 
managerial skills. The participants attended 120 hours’ 
worth of seminars, the largest part of the course being 
devoted to the financing of organization and preparation of 
projects. There was also valuable information on marketing, 
fundraising and PR, law, financial management and 
strategic development.

The seminars were taught by experienced experts in the 
non-profit sector: JUDr. Hana Frištenská, Ing. Pavla Gomba, 
Mgr. Petr Vrzacek, Ing. Marek Sedivy, MUDr. Jiří Ježek, 
JUDr. Lenka Deverova, JUDr. Olga Sovová, Ing. Miroslava 
Nebuželská, Ing. Jan Kamenický, Mgr. Pavlína Kalousová, 
Mgr. Jan Horký, Mgr. Michal Čurin and PhDr. Vladimíra 
Říhová.

The members of the final examinations were:  
doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D., JUDr. Hana Frištenská  
and PhDr. Hana Šilhánová.

The re-qualification program was successfully completed 
by 16 participants and unanimously received positive 
responses.

“The course was very well prepared. All the lecturers were 
absolutely amazing. The course had certainly inspired me 
with new ideas on how to improve our individual donation, 
strategies and PR.”

“I liked the whole learners’ block about strategic 
development – it inspired me the most and then there were 
the blocks on FR and communication – from which I received 
the most practical tips. It was also very inspiring to talk with 
colleagues from the course (their practice in different areas of 
the course, opinions, awareness of what they are doing).”

“Everything was excellent, greatly satisfied and sending my 
appreciation to all!”
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Ladislav Čerych and Jan and Jiřina  
Steinsky Sehnoutka Fund and Čerych Villa 

The landmark protected Villa Cerych in Česká Skalice was 
given to the Civil Society Development Foundation by 
Ladislav and Jiří Čerychů in 2001. This rare architectural 
monument serves as an educational and cultural center.

Since 2013, a public collection has been running, organized 
by NROS with the collection account No. 505333572/5500. 
The funds from the collection enable the restoration and 
operation of Villa Cerych and its gardens and for the support 
of educational activities taking place there.

The Ladislav Čerych and Jan and Jiřina Steinska-Sehnoutka 
Fund is an integral part of the Civil Society Development 
Foundation. The purpose of the Fund is 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.

During 2017, the reconstruction of the terrace and the 
southern staircase was begun. The repairs are financially 
supported from the budget of the town of Česká Skalice 
amounting to 250‚000 CZK, the Hradec Králové Region 
granted a subsidy of 282‚000 CZK and the Ministry of 
Culture of the Czech Republic financial contribution 
of 157‚000 CZK. Repairs are part of a large-scale 
refurbishment designed to dehumidify the entire building.

 
Civil society seminars

Since as early as 2004, the Civil Society Development 
Foundation has been organizing seminars on civil society 
every year in May in Villa Cerych. These meetings take 
place in the form of a discussion among leading experts on 
political life, the academic environment, as well as non-
profit organizations and the state administration, focusing 
on the role of civil society and various current issues.

In 2017, one such seminar took place on 26 May and 
addressed the subject of civil society and the current state 
of freedom of expression. Contributions to Villa Cerych 
were made by Josef Alán (member of the NROS Board of 
Trustees), Tomáš Pojar (Vice President of CEVRO Institute), 
Jaroslav Veis (journalist), Jiří Pehe (Director of New York 
University in Prague), Josef Baxa (Chairman of the Supreme 
Administrative Court0, Klára Kalibová (director In Iusticia, 
ops), Adam Černý (journalist) and Daniel Kroupa (university 
lecturer, UJEP).

Every year on the day of the seminar, the Ladislav Čerych 
Prize for the long-term cooperation and support of Villa 
Čerych is also held. In 2017, during a celebratory evening, 
Mrs. Irena Vondráková was awarded a prize for financial 
support and her gracious volunteer help during the 
restoration of Villa Čerych’s garden.

At the end of the meeting, the premiere of a documentary 
on the Čerychs was screened for the first time, directed 
by Petr Jančárek for the Civil Society Development 
Foundation.
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Tesco Foundation Fund

The Tesco Endowment Fund, in cooperation with our 
Foundation, implements a grant program called „You 
Decide, We Help“, aimed at supporting projects by non-
governmental non-profit organizations and contributory 
organizations in 90 selected areas of the Czech Republic. 
The broad area of   support includes social and humanitarian 
projects, education, culture, health, protection of human 
rights, environmental protection and care for vulnerable 
and disadvantaged children and young people. The program 
aims to promote sustainable development and contribute to 
improving the quality of life in the Czech Republic.

Auditor’s Report



Auditor’s Report
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Pomozte dětem Help the Children
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Fond pro nestátní neziskové organizace Fund for non-governmental organizations

Pomozte dětem Help the Children Včasná pomoc dětem Early intervention for children

Program překlenovací pomoci 3P 3P Bridge Assistance Programme

innogy Energie, s.r.o. Grantový program na podporu komunit Plzeňského Prazdroje, a. s.

Neziskovka roku 2017 Top NGO Award 2017



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

IČ Registration number 49279416

Bankovní spojení Bank account number 51–2720740217/0100

Pomozte dětem Help the Children Fundraising account 9595959595/0600 

Sbírkové konto na obnovu a provoz kulturní památky Vila Čerych a přilehlé zahrady 
Fundraising account for the renovation and operation of the cultural monument Villa Čerych 
and its adjoining garden 505333572/5500. 
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