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úvodní slovo
Vážení a milí přátelé, dámy a pánové!
Po roce je tu opět výroční zpráva shrnující vše podstatné, co
se v uplynulém roce odehrálo v NROS nebo v souvislosti s ní…
Především stojí za zmínku, že se NROS připojila ke kampani
Posilujeme Česko. Považovali jsme za nutné vymezit se proti
rostoucí nevraživosti vůči občanské společnosti a nestátním neziskovým organizacím, která se projevovala v části veřejnosti i politické
scény. Kdybychom měli každý den uvést jeden příklad, jak spolky,
obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace i aktivní jednotlivci
pomohli spokojenému životu v naší zemi, měli bychom o čem
mluvit po dlouhé roky!
Z iniciativy NROS se odehrály první schůzky směřující
k založení Asociace poskytovatelů krizové pomoci a ke vzniku webu
o dostupnosti pomoci pro děti nebo rodiny v krizi. Vnímáme vznik
asociace (do veřejného rejstříku byla zapsána letos v lednu) jako
potvrzení dlouhotrvajícího zájmu nadace o oblast rané péče
a krizové pomoci. A těší nás, kolik organizací z celého Česka se
do tohoto projektu zapojilo.Milou drobností minulého roku bylo,
že jsme vysadili Enrosku – jednu ze stovky lip v nové Aleji svobody.
Ta vznikla pod Řípem u obce Mnětěš při příležitostí stého výročí
československé samostatnosti. Děkujeme Nadaci Partnerství
za hezký nápad i za pozvání.Nelze samozřejmě nezmínit, že rok
2018 byl ve znamení 20. výročí projektu Pomozte dětem.
Ani tentokrát se oslavy nemohly obejít bez novinek – a tak
se konal historicky první Běh pro Kuře.

Časově to bude už jednou provždy vycházet tak, že současně
s kulatým nebo půlkulatým výročím projektu Pomozte dětem slaví
NROS narozeniny s číslem o 5 vyšším. Rok 2018 tak byl ve znamení
25. výročí založení nadace. Čtvrtstoletí je vždy důvodem k úvahám
o tom, co bylo a co bude dál. Nejinak tomu bylo i tentokrát,
a zamýšleli jsme se o to důkladněji, že došlo ke změně v čele
nadace. Hana Šilhánová (ředitelkou sice nebyla od samého začátku existence nadace, ale mnoho nechybělo) se rozhodla opustit
dennodenní režim řízení NROS. Přijala členství ve správní radě
a svou manažerskou pozici předala své nástupkyni Janě Vožechové. Novým členem správní rady se stal také Martin Kasa, který již
několik let patřil mezi podporovatele projektu Pomozte dětem.
Sluší se všem jmenovaným i při této příležitosti popřát mnoho
úspěchů v jejich další činnosti pro NROS i v osobním životě,
a samozřejmě jim – Hance především – poděkovat za všechno,
co dosud pro NROS vykonali. Poděkování ostatně patří také
Heleně Dluhošové a Věře Haberlové, které do loňska byly členkami
správní rady, stejně jako všem kolegyním a kolegům v nadaci, její
správníi dozorčí radě, spolupracovníkům, dárcům a partnerům.
Děkujeme!

Martin Fuk
Předseda správní rady NROS
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v roce 2018/pomozte dětem/
Charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou
realizuje NROS společně s Českou televizí již 21. 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.
Každoročně je Nadací rozvoje občanské společnosti
vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky
ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR, pomoc
realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím
individuálních a ročních projektů. Maximální výše nadačního
příspěvku ze sbírky Pomozte dětem je u ročních žádostí
350 000 Kč, u individuálních žádostí pak 50 000 Kč.

Slovo generálního ředitele České televize
„Z loňského průzkumu vztahu k charitě a charitativním organizacím
vyplynula velmi pozitivní věc. My, občané České republiky, jsme
ochotni aktivně pomáhat. Téměř dvě třetiny obyvatel naší země loni
totiž podpořily alespoň jednu charitativní organizaci a nadace
a nadační fondy, které v Česku působí, tak díky tomu rozdělily přes
1,5 miliardy korun. K nejpopulárnějším a nejznámějším sbírkám patří
dlouhodobě charitativní projekt České televize a Nadace rozvoje
občanské společnosti Pomozte dětem. Za dvacet let spolupráce se
nám podařilo vybrat přes 230 milionů korun a pomoci tak více než
200 tisícům dětí. A maskota sbírky, žluté kuře s plovacím kruhem,
které se každoročně vydává do ulic během Peříčkového týdne nebo je
k vidění na slavnostním benefičním večeru na obrazovkách České
televize, už netřeba nikomu představovat. Přeji tedy kuřeti, aby
i v dalších letech přinášelo všem zapojeným i všem obdarovaným
nejen dobrý pocit, ale především radost. Pomozte s námi, prosím,
dětem letos i v příštích letech.
Děkujeme.“
Petr Dvořák,
generální ředitel České televize

Počet podpořených projektů: 93

Výše podpory: 10 345 729 kč
“Vždycky jsme chtěli podporovat nadaci, která pomáhá těm
nejslabším a nejzranitelnějším. Současně jsme si chtěli být jistí, že se
tato nadace zabývá smysluplnými projekty a je zcela transparentní.
Pak už jenom zbývalo najít ten správný způsob, jak pomoci se
sbírkou peněz. Velmi mě těší, že se naše spolupráce dále rozvíjí
a dnes již můžu říct, že se jedná o spolupráci dlouhodobou. Budu
rád, když budeme i nadále pokračovat a pomáhat tam, kde je třeba.”
Aleš Fránek, Provozní ředitel řetězce Costa Coffee

“Dobročinná sbírka Pomozte dětem přináší již řadu let pomoc
ohroženým a znevýhodněným dětem. Také pro MONETA Money
Bank je podpora pomoci ohroženým dětem samozřejmostí.
Je nám potěším být již druhým rokem partnerem tohoto sbírkového
projektu, který přináší smysluplnou pomoc dětem, které by se bez
ní jen těžko obešly. Velmi si vážíme práce všech, kteří se na realizaci
sbírky podílejí a věříme, že se „Kuře“ bude i nadále těšit důvěře
a podpoře široké veřejnosti.”
Jana Válková, Expert trvale udržitelného rozvoje
a komunikace, MONETA Money Bank, a.s.

“Veřejná sbírka POMOZTE DĚTEM opakovaně podpořila naše
Poradenské centrum pro děti a mládež. Patří mezi významné dárce
v tomto projektu, díky kterému můžeme realizovat sociálně
terapeutické pobyty pro děti z dětských domovů, výchovných ústavů
a pěstounské péče. Současně máme možnost pracovat s dětmi
na jejich osobnostním rozvoji či jim nabídnout psychoterapii, aby
měly možnost vyrovnat se s traumaty z dětství. Za sbírkou
POMOZTE DĚTEM osobně vidím partu schopných a přátelských lidí,
kteří do pomoci dětem vkládají nemalé úsilí. Zároveň jsou velkými
profíky ve svém oboru. Kuře je prostě značka mezi lidmi velmi
známá, což se nám potvrzuje pokaždé, když s pokladničkou kuřete
naši klienti vyrazí do ulic v rámci Peříčkového týdne. Děkujeme,
že můžeme být součástí skvělého projektu v Pomoci dětem.”
PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel Centra J.J.Pestalozziho Chrudim

„Projekt Pomozte dětem pomáhá nejen dětem, které se ocitly v těžké
životní situaci, ale mnohdy nepřímo i jejich rodinám, které tento
nelehký životní úděl nesou. Ne každý má stejné podmínky pro život,
jako máme právě třeba my. Těší mně efektivně pomáhat těm, kteří
to potřebují nejvíce, a to znevýhodněným dětem. Každá pomoc
má smysl, vždyť přece každé dítě má právo na spokojený život.“
Marta Režová, manažerka Pomozte dětem

včasná

pomoc dětem/
Grantový program Včasná pomoc dětem, financovaný z prostředků The VELUX Foundations, je zaměřený na pomoc ohroženým
a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice, ve dvou prioritních oblastech:
Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče.
Cílem programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat
v přirozeném prostředí biologické nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí
do institucionální péče. Dále rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí, posílit kapacitu poskytovatelů služeb v prioritních
oblastech, posílit odbornost poskytovatelů a podpořit spolupráci napříč specializovanými institucemi.
Priorita Krizová pomoc
Děti a mládež do 18 let věku ohrožené týráním, zneužíváním nebo
jinou akutní nepříznivou situací, která vyžaduje krizovou pomoc
prostřednictvím kvalifikovaného odborného centra.
Priorita Služby rané péče
Děti raného věku (0–7 let) se zdravotním postižením, pečující
osoby, členové rodin těchto dětí, pracovníci služeb rané péče,
osoby prvního kontaktu s rodiči po
diagnostikování zdravotního ohrožení či postižení dítěte.
Doplňkové cíle programu
NROS si v rámci programu Včasná pomoc dětem stanovila kromě
regrantování finančních prostředků pro organizacepracující v obou
prioritních oblastech i 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,
• zvýšení publicity tématu rané péče a krizové pomoci.

Program se realizuje od září 2014. V současné době probíhá druhé
programové období, které bude ukončeno v roce 2021.
Důležité aktivity programu v roce 2018:
Leden–květen realizace vzdělávacího modulu pro oblast Rané
péče a akreditovaných seminářů (čtyři dvoudenní a dva jednodenní), poskytovaných v rámci programu účastníkům zdarma.
Témata seminářů byla: Práce s motivací klienta a hranicí služby,
Jak poskytovat zpětnou vazbu, Intuitivní rodičovství, jeho
poruchy a možnosti prevence, Komunikace v rodině a s rodinou,
Syndrom vyhoření v pečující profesi, Individuální plánování
v sociálních službách.
Srpen–prosinec realizace vzdělávacího modulu pro oblast
Krizové pomoci
5 dvoudenních seminářů (z nichž jeden byl akreditovaný),
poskytovaných v rámci programu účastníkům zdarma.
Témata seminářů byla: Právní rámec, Náročné životní situace,
Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími (akreditace),
Formy krizové komunikace.

26. září 2018 v Praze – Konference Mezioborová spolupráce
Tématem konference, kterou pořádala NROS, byla mezioborová
spolupráce v oblasti krizové pomoci dětem. Příspěvky přednášejících nabídly úhly pohledu různých aktérů, vstupujících do péče
o dítě v krizi, od soudce, přes dětského psychiatra, zástupce policie, zástupce neziskové organizace a zástupce OSPOD.
Účastníci byli seznámeni s výsledky výzkumu zaměřeného
na služby krizové pomoci pro děti, který realizovala pro NROS
společnost STEM, a také s nově vznikající Asociací poskytovatelů
krizové pomoci.
21. listopadu – mezinárodní setkání organizací podpořených
THE VELUX Foundations v Bratislavě
Účast na celodenním setkání zaměřeném na sdílení a výměnu
zkušeností v oblasti rané péče. Jednalo se o zástupce organizací
z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska
a Bulharska, které jsou financované z THE VELUX Foundations.
27. listopadu - Konference Asociace rané péče
Účast na konferenci, představení oblasti podpory Raná péče v
rámci programu Včasná pomoc dětem.
Počet podpořených projektů:
V rámci veřejného výběrového řízení bylo na období
2017–2019 podpořeno 21 dvouletých projektů.
V prioritní oblasti Krizová pomoc bylo podpořeno
10 projektů. V prioritní oblasti Služby rané péče
bylo podpořeno 11 projektů.
Výše podpory:
V roce 2018 byly v rámci programu vyplaceny tyto granty:
6 007 526 Kč: tzv. „velké granty“ (na realizaci dvouletých
projektů podpořených NNO)

16 000 Kč: tzv. „malé granty“ (na šetření kvality služby
pro NNO v oblasti rané péče)
40 000 Kč: dotisk knihy Nanoušovy lumpárny a darování
výtisků do pracovišť RP v ČR
6 063 526 Kč: celková částka poskytnutých nadačních
příspěvků
„Program Včasná pomoc dětem financovaný z prostředků dánské
Nadace The VELUX Foundations má pro naši ranou péči v Třebíči velmi
zásadní význam. Díky programu máme zajištěné finanční prostředky
na realizaci doplňkových terapií pro rodiny s dětmi se zdravotním
postižením, které v rané péči nelze hradit z dotací státu. Projektem
se nám podařilo vyrovnat možnosti rodin žijících v malých městech
či vesnicích s nabídkami velkých měst. Naše rodiny teď mají možnost
výběru hned z několika terapií a aktivně této nabídky využívají.
Už po roce jsou vidět velké pokroky ve vývoji dětí, a proto bychom rádi
v terapiích pokračovali. Finanční podpory si velmi vážíme. Děkujeme!“
Raná péče Třebíč

„V rámci programu Včasná pomoc dětem jsou podporovány sociální
služby zaměřené na stabilizaci a podporu rodin a dětí, které se ocitly
v nepříznivé situaci ať už z důvodu zdravotního hendikepu u nově
narozeného dítěte nebo ohrožením sociálně patologickými jevy
u větších dětí. Hlavním cílem programu je, aby tyto děti mohly vyrůstat
v přirozeném prostředí pečujícírodiny. V tom také spatřuji hlavní přínos
projektu pro celou občanskou společnost. Stabilní rodina a bezpečné
prostředí pro vyrůstající děti je základním předpokladem pro jejich
další bezproblémové fungování ve společnosti.“
Alena Šváchová, manažerka programu Včasná pomoc dětem

program

překlenovací Pomoci 3p/
Program 3P pomáhá neziskovým organizacím překlenout
období do obdržení závazně přislíbených finančních
prostředků z veřejných zdrojů na projekty, které by
jinak nemohly být realizovány.
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obratem po obdržení dotačních peněz z MPSV bez problémů.
Program P3 bych doporučila dalším neziskovým organizacím
pro předfinancování svých projektů.“
Milena Mocová, ředitelka Anděl Strážný, z. ú.

V roce 2018 proběhl X. ročník programu, v rámci kterého požádalo 8 neziskových organizací o 9 návratných nadačních příspěvků
(NNP) v celkové výši 6 600 000 Kč. Správní rada NROS schválila
poskytnutí 7 NNP v celkové výši 5 450 000 Kč. Z těchto 7 NNP
byla v roce 2018 vyplacena částka ve výši 4 450 000 Kč a 1 NNP
bude vyplacen v roce 2019. Dále v roce 2018 byly schváleny
a vyplaceny 2 NNP v rámci IX. ročníku programu v celkové
hodnotě 1 150 000 Kč.
„Jménem naší organizace Anděl Strážný z.ú., poskytující registrovanou sociální službu tísňové péče, bych ráda NROS poděkovala
za poskytnutí finanční podpory na předfinancování provozu naší
nepřetržité sociální služby. Vzhledem k tomu, že příslib veřejných
zdrojů byl pro rok 2018 pro naši organizaci schválen, ale fyzicky
se uvolňují finanční zdroje ze státního rozpočtu až koncem prvního
čtvrtletí, nebylo by možné bez této finanční pomoci službu kvalitně
zajistit a mohlo by dojít i k ohrožení našich klientů, kteří službu
využívají. Na základě vstřícného přístupu a pomoci pracovníků
NROS bylo vše i administrativně dobře a rychle zvládnuté, finanční
pomoc přišla ve správném časovém harmonogramu a provoz služby
nebyl tudíž ohrožen. Stejně tak i vrácení finanční částky proběhlo

„Program překlenovací pomoci 3P pomohl na svět za 10 let své
existence 96 projektům formou jejich stoprocentního nebo
částečného předfinancování, jinak by totiž projekty nemohly být
vůbec nebo jen stěží realizovány. V letech 2008–2018 získaly
neziskové organizace z celé České republiky překlenovací pomoc
v celkové výši více než 65 mil. Kč do oblastí rozvoje občanské
společnosti, ekologie, kultury, sociálních služeb, vzdělávání a práce
s dětmi. Jsem moc ráda, že můžu být u toho.“
Jana Trombiková, manažerka programu 3P

neziskovka

roku 2018/

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.

„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.“

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 svojí 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 komerčníhoi neziskového sektoru. Posuzování
přihlášených účastníků začíná sebehodnotícím formulářem
a kontrolou poskytnutých podkladů, následují kontrolní návštěvy
nejúspěšnějších organizací a nakonec se finalisté prezentují před
hodnotící komisí. Ocenění udílí NROS ve třech kategoriích podle
velikosti organizace. O speciální Ceně veřejnosti rozhodují lidé
hlasováním.

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

„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 novou iniciativu, která tyto organizace ocení a jako
příklad je předloží české společnosti.“

„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
pro další práci!”

Mgr. Michaela Ziková, MBA, ředitelka Nadace ČEZ

„Společenská odpovědnost je pro nás v Plzeňském Prazdroji v srdci
našeho podnikání. Každý rok se proto pomocí našich regionálních
grantových programů zapojujeme i do rozvoje neziskového sektoru.
Profesionalizace neziskovek je společným cílem, který sdílíme s Nadací
rozvoje občanské společnosti. Je nám tedy ctí, že se můžeme
v letošním roce podílet na ocenění těch nejlepších neziskových
organizací roku 2018 a pomoci jim tak v dalším rozvoji.“
Monika Matyáštíková, Public Affairs & CSR Manager CZ/SK
Plzeňský Prazdroj a. s.

a manažerka útvaru marketing ČEZ, a. s
Mgr. Lukáš Novák, předseda správní rady Nadace Neziskovky.cz

Ocenění roku 2018

Kategorie Malá neziskovka:
Titul Malá neziskovka si odnesl spolek Kamarádi
ze středočeského Stochova.
„Nezisková organizace Kamarádi je tu pro děti již od roku 2000.
Pořádáme akce pro děti, volnočasové kroužky, podporujeme děti
s onkologickým onemocněním a děti z dětského domova či ZDVOP.
Děláme to srdcem a pro dětské úsměvy.“

Kategorie Střední neziskovka:
Titul Střední neziskovka získala organizace Debra z Brna.
DEBRA ČR poskytuje lidem s nemocí motýlích křídel (EB) a jejich
rodinám odborné sociální, nutriční a psychologické poradenství, úzce
spolupracujeme s Klinickým EB centrem. Realizujeme ozdravné pobyty
a konference s odborným programem pro rodiny s EB a dále veřejnou
sbírku, ze které je hrazen především nákladný ošetřovací materiál.
Intenzivně se věnujeme také osvětě o nemoci, cílem projektu NADOTEK
je poukázat na křehkost a zároveň nesmírnou sílu lidí s EB a pomoci
tak jejich přijetí společností.

Kategorie Velká neziskovka:
Titul Velká neziskovka obdrželo centrum Modré dveře
se sídlem v Kostelci nad Černými lesy.
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. se již sedmým rokem zabývá
péčí o duševní zdraví. Nabízí komplex služeb od vyšetření klinickým
psychologem, přes péči o pěstouny, psychoterapii až po odbornou
pomoc lidem v psychické krizi. Ročně naše služby vyhledá kolem 700
osob. Hledáme cesty, jak zpřístupňovat péči o duševní zdraví i lidem
mimo velká města. Jak tuto péči udělat dostupnou finančně a bez
zbytečných odkladů. Chceme, aby tato péče byla stejně samozřejmá
jako péče o zdraví fyzické.

Kategorie Cena veřejnosti:
Cenu veřejnosti si letos odnesla organizace Post Bellum, o.p.s.,
získala 913 hlasů z celkového počtu 2675.
Od roku 2000 hledáme a zaznamenáváme příběhy pamětníků 20.
století. Spolu s našimi partnery jsme vybudovali největší veřejnosti
přístupnou pamětnickou sbírku v Evropě: www.pametnaroda.cz.
Jsou v ní zachyceny vzpomínky válečných veteránů, disidentů,
přeživších holokaustu, politických vězňů, ale i agentů StB nebo členů
komunistické strany. Z archivu Paměť národa vycházejí naše další
projekty: rozhlasové pořady Příběhy 20. století, výstavy, knihy, filmy,
vzdělávací programy pro děti. Každý rok 17. listopadu také
oceňujeme hrdiny při Cenách Paměti národa.
Vítěz každé kategorie obdržel nadační příspěvek
ve výši 20 000 Kč.

„Máme velkou radost, že se nám podařilo zorganizovat už šestý ročník.
Za to patří opravdu velký dík partnerům. A ještě větší z toho, že se nám
některé neziskovky přihlásily dokonce opakovaně. V roce 2018 jsme
oslavili 25. výročí založení Nadace a profesionalizace neziskových
organizací bude pro nás do dalšího čtvrtstoletí prioritou.“
Jana Vožechová, ředitelka NROS

Hodnotitelé 6. ročníku Neziskovka roku

<

Jan Černý, 22HLAV, audit & consult
Petr Hořejš, ADMEKA
Lenka Hybšová, Skupina ČEZ
Tereza Kamal, Plzeňský Prazdroj, a.s.
Simona Kolářová, Česká spořitelna, a.s.
Petr Konečný, SANEK Ponte, z.s.
Taťána Plecháčková, Česká spořitelna, a.s.
Ivana Pojslová, Nadace ČEZ
Hana Šilhánová, NROS
Petr Vrzáček, Univerzita Karlova
FOTO: Jakub Hrab

fond

Jarmily Schulzové/
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.
Počet podpořených projektů: 3
Výše podpory: 73 720 Kč

charitativní konto
PEPCO/

Na sklonku roku 2018 bylo založeno charitativní konto společnosti PEPCO Czech Republic s.r.o. Společnost PEPCO je evropská
diskontní síť, která nabízí produkty pro celou rodinu a domácnost za nejnižší ceny. V Česku se dynamicky rozvíjí již několik let.
PEPCO je oblíbeným prodejcem dětských oděvů a významným dodavatelem dekorativního zboží do domácnosti. Účelem Konta
je pomáhat ohroženým a znevýhodněným dětem a mladým lidem v České republice, podporovat prevenci možných negativních
jevů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských projektů a podporovat další projekty, které naplňují strategii
společenské odpovědnosti PEPCO, nebo podporují projekty, které jsou v souladu s posláním Nadace.
Počet podpořených projektů: 1
Výše podpory: 30 000 Kč

charitativní konto
Swiss Life/

Na podzim roku 2018 bylo založeno také charitativní konto společnosti Swiss Life Select Česká republika s.r.o. Účelem Konta je
pomáhat ohroženým a znevýhodněným dětem, rodinám v obtížné životní situaci, lidem se zdravotním postižením a seniorů
v České republice. Cílem podpory je zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života, prostřednictvím projektů, které
naplňují strategii společenské odpovědnosti SwissLife nebo jsou v souladu s posláním Nadace.
Počet podpořených projektů: 1
Výše podpory: 50 000 Kč

grantový program

na podporu komunit Plzeňského Prazdroje/
Grantový program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů v okolí pivovarů Plzeňského Prazdroje, a.s. v Plzni
(Prazdroj lidem), v Nošovicích (Radegast lidem) a Velkých Popovicích (Kozel lidem). Vyhlašovatelem grantového programu
je společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. a odborným garantem grantového procesu je Nadace rozvoje občanské společnosti.
Fungující a úspěšná spolupráce mezi světově známou firmou Plzeňský prazdroj a. s. a Nadací rozvoje občanské společnosti
se začala psát v roce 2016, trvá tedy již 4 roky.

„NROS jsme si vybrali k administraci našich grantových programů
na podporu komunit v okolí našich pivovarů. Velmi si ceníme
profesionality a expertízy, se kterou náš grantový program NROS
spravuje a posouvá ho dál. Na základě našeho doporučení
kolegům NROS začal spravovat i grantový program značky
Gambrinus, Kopeme za fotbal, a i tam spolupráce funguje skvěle.
NROS můžeme vřele doporučit. Díky, že spolu můžeme rozvíjet
neziskový sektor a tím i podporovat rozvoj občanské společnosti
v České republice! Na zdraví a přeji spoustu úspěchů i v dalších
25 letech.“

Prazdroj lidem
Cílem je podpora komunitních a vzdělávacích veřejně
prospěšných aktivit ve vztahu k oživování veřejného prostoru.
Místo realizace projektů: Plzeň.

Počet podpořených projektů: 26
Výše podpory : 5 216 350 Kč

Důležité aktivity programu v roce 2018
Monika Matyáštíková, Public Affairs & CSR Manager CZ/SK

Kozel lidem
Cílem podpory je komunitní rozvoj a podpora místních tradic.
Místo realizace projektů: okolí pivovaru ve Velkých Popovicích.
Radegast lidem
Cílem podpory je péče o přírodní bohatství a udržitelný
turismus v Beskydech. Místo realizace projektů: okolí pivovaru
v Nošovicích (na území okresů Ostrava město, Frýdek-Místek,
Vsetín, Karviná, Nový Jičín)

Procesní analýzy
Plzeňský Prazdroj využil nabídky NROS na zařazení Procesních
analýz do všech tří grantových výzev v rámci programu.
A tak prošlo Procesní analýzou 9 organizací, které získaly
nejvíce hlasů ve veřejném hlasování v jednotlivých regionech
v rámci grantové výzvy v roce 2018. Posuzované organizace
měli různé zaměření své činnosti a nacházeli se v různých
stádií rozvoje – od čistě dobrovolnickýc organizací až
po vysoce profesionální a strukturované organizace.

Ohlasy na procesní analýzu:
„Velmi děkuji za zaslání výstupů procesní analýzy, je pro nás důležitým
bodem k zamyšlení a následné realizaci :), jak naši organizaci lépe
a efektivněji vést.“

ZO ČSOP Velké Popovice
„De facto jsme nenabízeli jen procesní analýzu, ale díky možnostem
a nastavení programu byla kladena větší váha na přenos zkušeností
a doporučení.”

“Program Plzeňského Prazdroje velmi dobře reaguje na potřeby
jednotlivých regionů a obcí, ve kterých jeho pivovary sídlí
a působí. Letos jsme měli v rámci procesních analýz možnost
se podrobněji seznámit s i s názory neziskových organizací ve všech
třech programech a těší nás, že odezva na program byla
velmi pozitivní.”

Ing. Petr Hořejš, hodnotitel
PhDr. Hana Šilhánová, hodnotitelka

podpora innogy
Česká republika/

Nadace rozvoje občanské společnosti administruje projekty
vybrané dárcem Innogy Energie, s.r.o. Tato společnost
i v roce 2018 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

Počet podpořených projektů: 28
Výše podpory: 860 000 Kč

organizací po celé České republice.

innogy Česká republika

„Innogy si vysoce cení výborné a odborné spolupráce s týmem
Nadace rozvoje občanské společnosti. Pomáhat společně s nimi
našim potřebným spoluobčanům je pro nás radostí.“
Jana Stránská, Corporate Affairs Section,

vy rozhodujete,
my pomáháme

Nadačního fondu Tesco/
Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS realizuje
grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“,
který je 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. NROS je odborným garantem programu.
„Grantový program Vy rozhodujete, my pomáháme je vlajkovou lodí
Nadačního fondu Tesco, který cílí na podporu malých komunitních
projektů po celé střední Evropě. Nicméně v každé ze zemí V4 je
prostředí neziskového sektoru velmi specifické a Tesco tak potřebuje
silného odborného partnera na národní úrovni. V samotné ČR v rámci
jedné výzvy podporujeme 270 projektů v 90 oblastech, což už vyžaduje velkou expertízu a přehled o místních podmínkách neziskových
organizací. Jsme proto rádi, že naším lokálním partnerem je právě
Nadace rozvoje občanské společnosti, díky jejíž odborné pomoci
si můžeme být jisti, že naši zákazníci budou vybírat ze skutečně
prověřených projektů, které opravdu mohou přispět ke zvýšení kvality
života v jejich okolí, a příjemci našich grantů mají náležitou podporu
při přípravě svých záměrů. Bez asistence NROS by nebyl dopad
našeho programu ani zdaleka takový, jaký je dnes, ale i pro Nadační
fond samotný je naše spolupráce velkým přínosem.“
Petr Kolařík,manažer firemních vztahů a sociální
odpovědnosti TESCO Stores ČR a. s.

„Program poskytuje dosažitelnou podporu i pro malé lokální
organizace po celém území České republiky. Svým širokým
zaměřením souzní s pestrostí organizací občanské společnosti u nás
a dává jim svobodu navrhnout prakticky jakkoliv zaměřený projekt,
pokud z něj místní komunita bude prokazatelně čerpat.
Organizace zapojené do projektu mají také možnost účastnit
se zdarma vzdělávacích seminářů zaměřených na témata, která samy
spatřují jako nejpotřebnější. V neposlední řadě Tesco pomáhá organizacím být vidět a snáze oslovit veřejnost. Program Vy rozhodujete,
my pomáháme tak nabízí komplexní podporu české občanské
společnosti.“
Lucie Asingrová, manažerka programu

kopeme za fotbal
pivovaru Gambrinus/

Nadace rozvoje občanské společnosti je partnerem grantové výzvy Kopeme za fotbal, jejímž vyhlašovatelem je pivovar
Gambrinus Plzeňského Prazdroje a.s. Cílem podpory je finanční investice směřující ke zvýšení úrovně fotbalového zázemí klubů.
Spolupráce mezi NROS a pivovarem Gambrinus započala na podzim roku 2018, kdy byla vyhlášená první grantová výzva
Kopeme za fotbal. Nadační příspěvky jsou vypláceny od roku 2019.

„Gambrinus podporuje český fotbal dlouhodobě, kdy přes dvacet let
byl partnerem nejvyšší české fotbalové soutěže a reprezentace.
V loňském roce jsme ale podporu profesionálního fotbalu ukončili
s tím, že se raději budeme zaměřovat na podporu tam, kde je pomoc
více potřeba. Právě v amatérském fotbale vidíme tu pravou vášeň ze
hry a emoce, které dělají fotbal tak krásným kolektivním sportem. Ten
převážně na vesnicích a malých městech není pouze záležitostí party
nadšenců, ale plní zároveň významnou společenskou roli v budování
místních komunit. To byl hlavní důvod, proč jsme se koncem roku 2018
rozhodli vypsat grantový program v rámci projektu Gambrinus
Kopeme za fotbal. Zájem o podporu na zkvalitnění fotbalového
zázemí v podobě opravy střídaček, výstavby kiosku pro fanoušky,
rekonstrukci tribun či hřiště byl opravdu veliký a nutno říci, že na
úspěšné žadatele se usmálo i štěstí. Mezi 51 klubů, které uspěly
v žádosti o grant ze všech 130 přihlášených, jsme rozdělili částku
2 miliony korun. Za Gambrinus bych rád poděkoval rovněž Nadaci
pro rozvoj občanské společnosti, ta nám byla v grantovém programu
významným partnerem a ceníme si především rychlou, transparentní
a velice profesionální spolupráci. Věřím, že někdy v budoucnu opět
spojíme síly ve prospěch amatérského fotbalu pod hlavičkou
projektu Gambrinus Kopeme za fotbal.”
Radim Krupka, Brand Specialist Gambrinus

„Ještě jednou bych rád poděkoval za perfektní spolupráci
v rámci této akce. Jak jsme se již zmiňovali v přihlášce o grant, tak nám
tyto prostředky z grantu umožní konečně opravit sezení na tribuně,
jenž je již 62 let staré a místy i nebezpečné. Za takto ušetřené peníze,
které bychom jinak museli investovat z klubové kasy, budeme mít více
peněz na naší fotbalovou mládež a aktivity s tím spjaté. To znamená
například na pomůcky, soustředění, dresy atd.“
Pavel Mařík, TJ Sokol Škvorec z.s.

„ Finanční prostředky z výzvy Kopeme za fotbal nám pomohou
s úpravou naší hrací plochy, která je po několika letech
neinvestování ve velmi špatném stavu, a doufáme, že s lepším
povrchem půjdou nahoru i naše výkony a předvedená hra.
Spolupráce s NROS je z našeho pohledu příkladná, dobrá
a rychlá komunikace, všechny dotazy a nejasnosti jednoznačně
zodpovězené a obecně vše funguje tak, jak by mělo. Nadaci
i Gambrinusu děkujeme za pomoc našemu oddílu.“
Pavel Trojan, FKA Velké Chvojno

vzdělávací středisko Václavka

rekvalifikační vzdělávací kurz Management/
Kurz byl pořádán za laskavé finanční podpory Sociálního bankovnictví České spořitelny, a.s. Vzdělávací program je akreditován
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je určen zejména vedoucím pracovníkům NNO.
Jednotlivé semináře probíhají v rámci těchto vzdělávacích modulů: Strategický rozvoj organizace; Právní minimum; Finanční řízení
organizace; Vícezdrojové financování organizace a příprava projektů; PR, marketing a fundraising organizace. Celková časová dotace
cyklu je 120 hodin. První vzdělávací kurz proběhl v České Skalici na přelomu roku 2011 a 2012.
V roce 2018 úspěšně absolvovalo 18 účastníků.

„Z kurzu jsem nadšená, po obsahové stránce byl vynikající. Velmi
dobrá studijní opora. Lektoři byli skvělí, profesionální a vše uváděli
do praxe, zodpovídali naše otázky, hledali s námi řešení a vysvětlovali
vše, co nám nebylo jasné. Kurz mi přinesl spoustu nových poznatků
a vědomostí.“
Iveta Strnadlová, organizace Auxilium

„Kurz mi přinesl celkový vhled do řízení NNO, vyjasnění spousty pojmů
a konkrétně mě naučil začít přemýšlet jinak o cílových skupinách
z okraje společnosti v rámci hledání zdrojů. Děkuji.“
Martin Holeček, organizace Prostor plus

„Posláním České spořitelny, od samého počátku jejího fungování,
je vést lidi i společnost k prosperitě. Management kurz rozvíjí
dovednosti manažerů právě tak, aby byli schopni vést k prosperitě
neziskové organizace, a tím i občanskou společnost. I proto je nám
ctí být dlouhodobým partnerem tohoto projektu.“
Otto Mach, manažer sociálního bankovnictví

Jednodenní kurzy
V roce 2018 bylo uspořádáno 17 kurzů na různá témata:
finanční řízení, fundraising, strategické plánování, PR pro
neziskové organizace, finance a vedení účetnictví, psaní
projektových žádostí, individuální dárcovství, GDPR
v neziskové organizaci a další. Celkem bylo proškoleno
411 zástupců neziskových organizací.

„Pořádáním kurzů v NROS naplňujeme poslání naší nadace
vzdělávat a profesionalizovat neziskové organizace. Vzděláváme
organizace v širokém spektru a pomáháme jim se více rozvíjet.
Každý kurz využívá profesionální lektory, kteří mají velké
zkušenosti v neziskovém sektoru.“
Jan Placák, manažer vzdělávání NROS

vila Čerých

fond Ladislava Čerýcha a Jana
a Jiřiny Steinsky-Sehnoutka/
Vilu Čerých, památkově chráněný objekt v České Skalici, dostala Nadace rozvoje občanské společnosti darem od Ladislava a Jiřího
Čerýchových v roce 2001. Již 17 let tato vzácná architektonická památka slouží jako osvětové, vzdělávací a kulturní centrum.
V únoru 2013 byla zahájena veřejná sbírka na obnovu a provoz kulturní památky Vily Čerých a přilehlé zahrady, kterou NROS realizuje
na sbírkovém účtu č. 66772222/0800 (osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy čj. S-MHMP/58245/2013, 59572/2013 ze dne 30. 1. 2013).
Prostředky ze sbírky jsou poskytovány na obnovu a provoz Vily Čerých a její zahrady, na podporu vzdělávacích aktivit
ve vile s cílem rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru v ČR a na podporu evropské a přeshraniční spolupráce
a aktivit, které rozvíjejí demokracii a ochranu lidských práv. O vilu pečujeme společně s Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s.,
které je ve vile v dlouhodobém pronájmu.

Fond Ladislava Čerýcha a Jana a Jiřiny Steinsky-Sehnoutka
je integrální součástí Nadace rozvoje občanské společnosti.
Vznikl v roce 2005 počátečním vkladem Ladislava Čerýcha
ve výši 3 000 000 Kč. V roce 2012 byl finančně podpořen darem
paní Georginy Steinsky ve výši 55.000 CAD. Účelem Fondu je
podpora rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru
v ČR, evropské spolupráce a aktivit v místním a regionálním
rozvoji.
V průběhu roku 2018 proběhla rekonstrukce hydroizolace
a obnova bočních zdí jižního schodiště, na kterou Ministerstvo
kultury České republiky poskytlo finanční příspěvek ve výši
235 000 Kč. Oprava hydroizolace je 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 Čerých 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 2018 seminář proběhl 25. května, tentokrát s názvem “Rozpaky z občanské společnosti“. Se svými příspěvky ve Vile Čerych vystoupili
Josef Alan (člen správní rady NROS), Michael Kocáb (bývalý ministr pro lidská práva), Pavol Frič (vysokoškolský pedagog FSV UK), Tomáš Petrů
(ředitel Labka, Ostrava), Vladimír Hyánek (Centrum pro výzkum neziskové sektoru, vysokoškolský pedagog), Jan Hartl (předseda správní rady
STEM), Jan Štern (scénárista a producent), Jolana Turnerová (ředitelka Spiralis), Daniela Brůhová (novinářka, Český rozhlas), Marek Šedivý
(prezident AVPO ČR a ředitel Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda). V rámci slavnostního večera proběhla vernisáž
výstavy obrazů Miroslava Šaška.
Každým rokem v den pořádání semináře probíhá také slavnostní předání Ceny Ladislava Čerycha za dlouhodobou spolupráci
a podporu provozu Vily Čerych. V roce 2018 bylo oceněno a držitelem Ceny Ladislava Čerycha se stalo Zahradnictví Hrabík z České Skalice.
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Děkujeme všem partnerům,
dárcům, poradcům,
dobrovolníkům a přátelům,
kteří se na činnosti
Nadace rozvoje
občanské společnosti
v roce 2018 podíleli.
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seznam podpořených projektů
SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

820011

Pomozte dětem

820019
820021
820022
820023
820029
820037
820044
820045
820049
820051
820052
820053

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně
prospěšná společnost
I My o.p.s.
Dobrovolnické centrum, z.s.
Rodinné Integrační Centrum z.s.
PARENT PROJECT, z.s.
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
Ryzáček z.s.
Auxilium o.p.s
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Porozumění Litvínov, z.s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
Letní dům, z.ú.
Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava

820056
820066
820071
820072
820085
820088
820090
820093
820099
820104
820109
820114
820118
820119
820121
820128
820129
820130
820131
820132
820133
820134

HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.
Centrum LOCIKA, z.ú.
Paspoint, z.ú.
Nomia z.ú.
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
Speciálně pedagogické centrum EDA z.ú.
SPONDEA, o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Amalthea z.s.
APLA Jižní Čechy, z.ú.
EUROTOPIA. CZ, o.p.s.
Charita Frýdek-Místek
Tosara, z.s.
Centrum inkluze o.p.s.
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.
Svaz zdravotně postižených Rakovník, zapsaný spolek
Vzájemné soužití o.p.s.
Charita Kroměříž
Equilibro, z.s.
Apropo Jičín, o.p.s.
Anulika z.s.
Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice

820135
820002i
820005i
820008i
820014i
820016i
820018i
820021i

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s
Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.
Rodinné Integrační Centrum z. s.
Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Oblastní charita Most
ANULIKA z.s.
Občanské sdružení Logo z.s.

Číslo
Název organizace
smlouvy/projektu
819001
819002
819003
819004
819005
819010
819011
819013
819014
819016
819024
819039
819040
819046
819049
819050
819052
819054
819059
819065
819070
819071
819074
819080
819081
819087
819089
819092
819099
819113
819119
819156
819157
819165
819167
820001
820007
820008

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
SEMIRAMIS z.ú.
Arkadie, o.p.s.
Blízký soused, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně
prospěšná společnost
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Sdružení D, z.ú.
Dům tří přání, z. ú.
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.
SPONDEA, o.p.s.
Ratolest Brno, z. s.
Slezská diakonie
Auxilium, o.p.s.
Cestou necestou, z.ú.
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Demosthenes, o.p.s.
APLA Jižní Čechy, z. ú.
Oblastní charita Kutná Hora
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Oblastní charita Most
Centrum LOCIKA, z.ú.
Hornomlýnská, o.p.s.
Sdružení CHEWAL, z.s.
Popálky o. p. s.
Centrum pro rodinu a sociální péči
Cheiron T, o.p.s.
Šance pro Tebe, z.s.
Rodinné Integrační Centrum z. s.
Vzájemné soužití o.p.s.
Farní charita Česká Lípa
EUROTOPIA.CZ, o. p. s.
Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Sdružení D, z.ú.
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Výše
nadačního
příspěvku
52 398 Kč
44 226 Kč
47 250 Kč
46 736 Kč
46 416 Kč
50 281 Kč
52 500 Kč
45 675 Kč
45 000 Kč
51 000 Kč
48 032 Kč
52 500 Kč
31 288 Kč
15 618 Kč
51 828 Kč
42 000 Kč
13 022 Kč
37 651 Kč
42 597 Kč
51 877 Kč
52 027 Kč
43 350 Kč
49 185 Kč
51 924 Kč
48 850 Kč
30 081 Kč
33 874 Kč
26 220 Kč
46 278 Kč
29 709 Kč
52 200 Kč
34 000 Kč
22 389 Kč
32 000 Kč
4 990 Kč
297 500 Kč
297 500 Kč
297 041 Kč

1/

279 670 Kč
265 532 Kč
162 438 Kč
297 500 Kč
287 283 Kč
161 146 Kč
127 500 Kč
294 287 Kč
293 250 Kč
279 009 Kč
296 565 Kč
275 400 Kč
297 500 Kč
286 046 Kč
296 756 Kč
295 273 Kč
297 500 Kč
78 540 Kč
249 050 Kč
297 500 Kč
282 489 Kč
276 382 Kč
241 329 Kč
194 404 Kč
297 500 Kč
297 500 Kč
210 089 Kč
170 850 Kč
18 400 Kč
14 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
14 990 Kč
35 000 Kč
14 000 Kč
18 700 Kč
32 260 Kč
31 200 Kč
20 000 Kč
28 160 Kč
21 000 Kč
41 480 Kč
46 950 Kč

2/

820022i
820023i
820024i
820026i
820028i
820030i
820031i
820032i
820136 SL
820137 SL
820138 SL
820139 SL

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Farní charita Dobruška
Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými
neurologickými onemocněními ČR
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
Diakonie ČCE - středisko Rolnička
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
Společnost pro ranou péči, z. s.
EDA
Porozumění Litvínov
Parent Project
Blízký soused

Včasná pomoc dětem II

50 000 Kč
50 000 Kč

Výše
nadačního
příspěvku
Slezská diakonie - Poradna péče EUNIKA Karviná
2 000 Kč
EDA cz, z. ú.
2 000 Kč
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
2 000 Kč
APLA Jižní Čechy, z.ú.
5 000 Kč
Občanské sdružení LOGO, z.s.
5 000 Kč
ZEMĚ, z.s.
40 000 Kč
Dům tří přání, z. ú.
307 599 Kč
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
306 720 Kč
SPONDEA, o.p.s.
314 528 Kč
Portus Prachatice, o.p.s.
284 162 Kč
Dětské krizové centrum, z.ú.
264 402 Kč
Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.
285 300 Kč
Linka bezpečí
302 940 Kč
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
315 000 Kč
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.
261 818 Kč
NOMIA, z.ú.
314 685 Kč
DOTYK II, o.p.s.
171 734 Kč
Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice
257 382 Kč
Diecézní charita Brno, Raná péče Třebíč
315 000 Kč
Oblastní charita Kutná Hora
308 696 Kč
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc
315 000 Kč
Slezská diakonie
312 449 Kč
Národní ústav pro autismus, z.ú.
315 000 Kč
Paspoint, z. ú.
114 210 Kč
SPRP, z.s.
311 602 Kč
EDA cz, z. ú.
314 299 Kč
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
315 000 Kč
CELKEM: 6 063 526 Kč

Číslo
Název organizace
smlouvy/projektu

50 000 Kč
31 900 Kč
21 000 Kč
21 870 Kč
30 000 Kč
24 490 Kč
51 454 Kč
49 000 Kč
100 820 Kč
53 754 Kč
CELKEM: 10 345 729 Kč

201702
201703
201704
201705
201706
1032018
170101
170102
170103
170104
170105
170106
170107
170108
170110
170111
170201
170203
170204
170211
170212
170213
170214
170215
170217
170218
170220

3/
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seznam podpořených projektů
Program překlenovací pomoci 3P
Číslo
smlouvy/projektu
94001
94002
101001
102001
102002
103001
103002
104001

Název organizace
Prostor pro, o.p.s.
Anděl Strážný, z.ú.
Rodinné integrační centrum z.s.
KULT, spolek
Česká ženská lobby, z.s.
Hnutí Duha Olomouc
Slovo 21, z.s.
Společně - Jekhetane, o.p.s.

Neziskovka roku
Číslo
smlouvy/projektu
kategorie: malá
neziskovka
Kategorie: střední
neziskovka
Kategorie: velká
neziskovka
Kategorie: cena
veřejnosti

Výše nadačního
příspěvku
300 000 Kč
850 000 Kč
1 000 000 Kč
350 000 Kč
350 000 Kč
1 000 000 Kč
950 000 Kč
800 000 Kč
CELKEM: 5 600 000 Kč

Název organizace
Kamarádi, spolek

Výše nadačního
příspěvku
20 000 Kč

Debra ČR

20 000 Kč

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

20 000 Kč

Post Bellum, o.p.s.

20 000 Kč
CELKEM: 80 000 Kč

Fond Jarmily Schulzové
Číslo
Název organizace
smlouvy/projektu
FJS404
Doplatek: Centrum pro rodinu a sociální péči
FJS501
Dětský domov Husita
FJS502
Slezská diakonie
FJS503
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Charitativní konto PEPCO
Číslo
Název organizace
smlouvy/projektu
125/2018
Fyzická osoba - podpora pěstounské rodiny

Charitativní konto Swiss Life
Číslo
Název organizace
smlouvy/projektu
105/2018

5/

Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.

Výše nadačního
příspěvku
20 Kč
19 500 Kč
20 000 Kč
34 200 Kč
CELKEM: 73 720 Kč
Výše nadačního
příspěvku
30 000 Kč
CELKEM: 30 000 Kč

Výše nadačního
příspěvku
50 000 Kč
CELKEM: 50 000 Kč

6/

Podpora komunit Plzeňského Prazdroje
Číslo
smlouvy/ Výzva
projektu
3991066
3991065
3991071
3991041
3992001
3992002
3992007
3992005

Prazdroj
Prazdroj
Prazdroj
Radegast
Kozel
Kozel
Kozel
Kozel

3992006
3992003
3992004
3992025
3992030
3992024
3992029
3992031
3992033
3992014
3992043
3992041
3992035
3992032
3992036
3992040
3992039
3992034

Kozel
Kozel
Kozel
Radegast
Radegast
Radegast
Radegast
Radegast
Prazdroj
Radegast
Prazdroj
Prazdroj
Prazdroj
Prazdroj
Prazdroj
Prazdroj
Prazdroj
Prazdroj

Název organizace
KULTURNÍ SPOLEK 3P
CONEXIS z.s.
ENVIC, občanské sdružení
KČT, odbor Beskydy
ZO ČSOP Velké Popovice
ZUŠ Josefa Lady
Dětenický Betlém, z.s.
Velkopopovická společnost z.ú.
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Lojovice
Nové Habří, z.s.
Kamenicko
Junák
Ski park Grůň, z.s.
Klub českých turistů
Slezský železniční spolek
ČSOP Salamandr
POST BELLUM
KČT, odbor Beskydy
Auto Mat, z.s.
Pěstuj prostor
CONEXIS z.s.
PaNaMo
Biskupství plzeňské
Pap-rna
Skrytá Plzeň, z.s.
Plzeň 2015, z.ú

Výše
nadačního
příspěvku

Bonus

123 100 Kč
358 000 Kč
300 000 Kč
217 500 Kč
70 000 Kč
53 000 Kč
41 800 Kč
44 000 Kč

20 000 Kč
30 000 Kč
0 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Celková
částka Výše
nadačního
příspěvku
143 100 Kč
388 000 Kč
300 000 Kč
237 500 Kč
95 000 Kč
53 000 Kč
41 800 Kč
44 000 Kč

65 000 Kč
20 000 Kč
28 950 Kč
100 000 Kč
252 500 Kč
264 800 Kč
300 000 Kč
175 000 Kč
150 000 Kč
257 700 Kč
100 000 Kč
250 000 Kč
350 000 Kč
300 000 Kč
500 000 Kč
200 000 Kč
50 000 Kč
450 000 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
50 000 Kč
0 Kč
0 Kč
50 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
CELKEM:

65 000 Kč
20 000 Kč
28 950 Kč
100 000 Kč
252 500 Kč
314 800 Kč
300 000 Kč
175 000 Kč
200 000 Kč
257 700 Kč
100 000 Kč
250 000 Kč
350 000 Kč
300 000 Kč
500 000 Kč
200 000 Kč
50 000 Kč
450 000 Kč
5 216 350 Kč

innogy Česká republika
Číslo
Název organizace
smlouvy/projektu

Výše nadačního
příspěvku

20180247
20180248
20180249
20180250
20180251
20180252
20180253
20180254
20180255
20180256

TJ Pátek z.s.
Universitní sportovní klub Slávie, z.s.
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.
TJ Střítež nad Ludinou, z.s.
TJ Sokol Mariánské Hory
Integrační centrum Zahrada
SDH Bílkov
JK Voleč, z.s.
FK Slavoj Stará Boleslav, z.s.
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů
Výčapy
SDH Číhaň
Březno (nejen) pro děti z.s.
Recyklohraní o.p.s.
In-line akademie z.s.
TJ Sokol Nový Hradec Králové
HBC Hostivař spolek
Neposedné tlapky z.s.
REGI BASE Start o.p.s.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
ČSOP Salamandr

20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč

40 000 Kč

20180268

Fakultní nemocnice Ostrava, Krevní
centrum
AKORD & POKLAD, s.r.o.

20180269
20180270

Malá technika, z. ú.
Kult spolek

30 000 Kč
50 000 Kč

20180271
20180272
20180273
20180274

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
spolek GO ON
Folklórní sdružení Jánošík Brno, z.s.
CELKEM:

70 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
860 000 Kč

20180257
20180258
20180259
20180260
20180261
20180262
20180263
20180264
20180265
20180266
20180267

7/

10 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
100 000 Kč
90 000 Kč

40 000 Kč
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opening word
Dear friends, ladies and gentlemen!
This year again, the annual report is here to summarize everything
important that has happened at NROS and that surrounds the
organization...
First of all, it must be mentioned that NROS has joined the
Posilujeme Česko (Strengthening Czech Republic) campaign.
We considered it very important to counter the growing negative
attitude towards civil society and NGOs which occurred across
a part of the society as well as the political scene. If we could
present just one example each day of how various associations,
charities, institutions, foundations and active individuals helped
improve life in our country, we could spend many long years
doing so!
At NROS’ initiative, some of the first meetings were held aimed
at establishing the Association of Crisis Assistance Providers
(Asociace poskytovatelů krizové pomoci) and creation of a website
outlining the availability of assistance for children and families in
need. We perceive the association’s existence (added to the public
register this year in January) as a confirmation of the long-standing interest in early intervention and crisis assistance. We are truly
pleased to see just how many organizations from across the Czech
Republic have participated in this project.
One nice detail of last year is that we planted Enroska – one of the
hundreds of linden trees in the Alley of Freedom. This alley was
created below the Říp Mountain near the Mnětěs village as a way
of celebrating 100 years from the formation of Czechoslovakia.

for a great idea as well as inviting us. It must also be noted that
2018 represented the 20 year anniversary of the Help the Children
project. This year again, the celebrations could not take place
without some news – represented by the first ever Run for the
Chicken (Běh pro Kuře).
In terms of time, it will always be the case that together when the
Help the Children celebrates its anniversary, NROS will be celebrating its own with an additional five years to add to it. 2018 therefore
symbolized the 25 year anniversary since the foundation.
A quarter of a century always poses a look at what passed and
what has yet to pass. It was no different this time around.
We thought about it so much that the management has changed
as well. Hana Šilhánová (she was not the only director from the
start, but almost entirely yes) decided to leave her day-to-day
duties in managing NROS. She became a member of the Board
and handed over her managerial position to her successor Jana
Vožechová. Martin Kasa also became a new member of the Board,
being a long-term contributor to the Help the Children project.
At this occasion, the opportunity arises to thank all of the above
mentioned individuals and wish them the best in their further
activities for NROS as well as in their personal lives. We would
like thank them – and Hanka in particular – for everything they
have done for NROS. Thanks go out to Helena Duhošová and Věra
Haberlová who were members of the Board until 2018 as well
all colleagues at the foundation, its Administrative Board as well
its Supervisory Board, donors and all other partners.
Thank you!

We would like to thank Nadace Partnerství
Martin Fuk
Chairman of the Board at NROS

stuff members
team until 1.3.2019
Jana Vožechová, Director
Alena Šváchová, Manager of the Early Intervention
for Children program and strategic planning
Lucie Asingrová, Coordinator of the Early Intervention
for Children program and corporate funds
Lenka Klopcová, Coordinator of the Early Intervention
for Children program and corporate funds
Marta Režová, Manager of the Help the Children program
Hana Plšková, Coordinator of the Help the Children program
Ludmila Bobková, Coordinator of the Help the Children program
Jan Placák, Manager of the NGO of the Year program
and education manager
Marie Uhlířová, Accountant and financial manager
of the Help the Children program
Jana Trombiková, Manager of the 3P program and HR manager
Daniela Kuhnová, Manager of the Association
of Crisis Assistance Providers
Romana Čunková, assistant
Kateřina Šoltésová, assistant
EXTERNAL MEMBERS
Adam Hradský, IT

VOLUNTEERS AND INTERNS
Ivana Mašejová
Markéta Pekárková
Jiří Vožech
Tereza Zukriegelová
ON MATERNITY LEAVE
Hana Fungačová
Monika Sedláčková
Tereza Venclová
Věra Viktorinová
ADMINISTRATIVE BOARD
Martin Fuk, Chairman of the Board
Martin Kasa, member of the Board from 25. 4. 2018
Pavla Gomba, member of the Board
Věra Haberlová, Deputy Chairman of the Board, do 25. 7. 2018
Jan Jirák, member of the Board
Josef Alán, Deputy Chairman of the Board
Helena Dluhošová, member of the Board until 25. 7. 2018
Hana Frištenská, member of the Board
Hana Šilhánová, member of the Board from 5. 9. 2018, Deputy
Chairman of the Board

Marcela Hroncová, accountant
Johana Turner, PR

SUPERVISORY BOARD
Jiří Kepka, Chairman of the Board
Pavel Rozsypal, member of the Board
František Hauset, member of the Board

programs and projects in 2018
help the children
This charity project is connected with a country-wide fundraiser
and is organized by NROS together with Czech Television for
a period of 21 years. The Help the Children fundraiser brings
a long-term and efficient method of helping children at risk and
disadvantaged children up to the age of 18 across the entire
Czech Republic. When compared to other charity projects and
fundraisers organized in our country, it still holds the first place
in terms of the most wide-reaching and comprehensive group
of children it helps. The Help the Children account is open
all-year-round for personal donors as well as corporate donors,
fundraising activities and beneficiary events. As part of a public
tender, the collected funds are distributed into all regions
to support various NGO projects.
Each year, the Civil Society Development Foundation announces
a public tender for the foundation contributions from the fundraiser. The funds are allocated to all regions of the Czech Republic by NGOs with the help of individual and annual projects. The
maximum amount of the foundation contribution from the Help
the Children fundraiser is 350 000 CZK for the annual request

A word from the CEO of Czech Television
“Last year’s survey covering the opinions of people about charities
and charitable organizations resulted in a very positive result. We,
the citizens of Czech Republic, are willing to help out actively. Almost
two thirds of citizens of our country have supported at least one
charitable organization, foundation or foundation funds in the Czech
Republic in the last year, distributing over 1.5 billion CZK.
The Help the Children charitable project organized by Czech Television and Civil Society Development Foundation is one of the most
popular and most famous public fundraisers. Within the last 20 years
of cooperation, we were able to collect over 230 million CZK and help
over 200 thousand children. The mascot of the event, a yellow chicken
with a swimming ring which is out in the streets each year during the
Feather Week or at the gala charity evening on the screens needs no
introduction. I therefore wish for the chicken to continue bringing
all of those involved as well as those recipients not only a good
feeling but also joy. Help us help children this year as well as in the
years to come.
Thank you.”

and 50 000 CZK for the individual request.
Petr Dvořák, CEO of Czech Television

number of supported projects: 93
amount of funding: 10 345 729 CZ

“We always wanted to support a foundation which helps the weakest
and most vulnerable. At the same time, we wanted to be sure that this
foundation engages in meaningful projects and is fully transparent.
Then, all we needed to do is to find the correct way in which we could
support the fundraising. I am glad to see our cooperation expanding
and today I can say that the cooperation is a long-term one. I will be
happy to continue helping there where it si needed most.”
Aleš Fránek, COO of the Costa Cofee chain

“The charitable fundraiser Help the Children has been offering help
to children who are in danger or underprivileged. For MONETA Money
Bank, supporting endangered children is a given. It pleases us to be
a partner of this fundraising project which provides meaningful help
to children that would find it hard to cope without it. We truly value
the work of all that contributed to the realization of the fundraiser
and we believe the “Chicken” will continue to have the rust and
support of the wider public.”
Jana Válková, Expert in Sustainable Development and Communication, MONETA Money Bank, a.s.

“The Help the Children public fundraiser has been repeatedly
supported by our Advisory Center of Children and Youth. It represents
an important donor for our project thanks to which we are able
to realize socio-therapeutic outings for children from orphanages,
educational institutions and foster care. At the same time, we are
able to work with the children on their personal development or
to offer them psychotherapy so that they can better cope with their
childhood trauma. I see Help the Children as being organized by
a group of capable and friendly people which put a lot of effort on
helping children. They are also true professionals in their field.
The chicken represents a brand that is well known with the public.
This is true every time our clients go out with the chicken moneyboxes as part of the Feather Week. Thank you that we can be a part
of such an amazing project that helps children.”
PaedDr. Pavel Tvrdík, Managing Director of the J.J.Pestalozzi
Center in Chrudim

“The Help the Children program does not help just children that have
found themselves in difficult life situations, but often indirectly their
families which also carry the heavy burden. Not everyone has the
same conditions for life that we often enjoy. I like to help effectively
all those that need it most and that group happens to be underprivileged children. Each bit of help makes sense. Each child has the
right for a happy life.”
Marta Režová, Manager of Help the Children program

early intervention for children

The Early Intervention grant program, financed by the VELUX
Foundations is focused on helping vulnerable and underprivileged children up to the age of 18, living in the Czech Republic.
These are split into two priority areas: crisis assistance, crisis
centers and early intervention services.
The goal of the project is to ensure that children with disabilities
and children in danger from pathological factors can grow up in
natural environment of a caring family or a foster family, as well
as to prevent such endangered children ending up in institutional care. The project aims to widen the availability of services
in the priority areas, to increase the capacity of the prioviders of
services in the priority areas as well as supporting the professionalism of providers, ensuring cooperation among various professional institutions.
Crisis assistance priority
This covers children and youth up to the age of 18 that are
endangered by abuse or other acute situations, which require
crisis assistance of a qualified and professional center.
Early intervention priority
Children of early childhood (0–7 years) with health disabilities,
caretakers, members of the family of these children, workers of
the early intervention centers as well as those that come in first
contact with parents after their children were diagnosed with
health issues or disabilities.

Additional program objectives
NROS, as part of the Early Intervention of Children program has
set other goals aside from its regranting activities in the priority
areas. These additional objectives include:
Participation on setting up an umbrella organization for crisis
assistance.Supporting the umbrella organization in the field of
early intervention care.Setting-up of a ½ year education module
for workers in the priority areas.Participation at two early intervention conferences.Translations of foreign literature for both
areas.Increasing publicity of the topic of early intervention and
crisis assistance.
The program has been active since September 2014. Currently,
it is in its second program period, which will complete in 2021.

Important project activities in 2018:
January – May : implementation of the early intervention
training module
Six accredited seminars (four two-day and two single-day) are
provided to participants as part of the program for free. The
topics of the seminars were: Working on motivating the client
and service barriers, How to provide feedback, Intuitive parenting
and its mistakes and prevention, Communication within the
family and with the family, Burnout syndrome in a caretaker
profession, Individual planning in social services.

August – December : Implementation of the training for the
Crisis Assistance module
Five two-day seminars (one accredited), provided as part of the
program to its participants for free. The topics of the seminars
were: Legal framework, Difficult life situations, Fundamentals
of systemic work with children and adolescents (accreditation),
Forms of crisis communication.
September 26, Prague – Interdisciplinary Cooperation
Conference
The topic of the conference, which was organized by NROS, was
interdisciplinary cooperation in the field of crisis assistance for
children. The contributions of the lecturers provided many angles of views of various individuals involved in assisting children
in need. These included a lawyer, pediatric psychologist, police,
NGO representatives and OSPOD (Authority for Social and Legal
Protection of Children) representatives. The participants were
let informed about the results of the survey focused on crisis assistance services for children which was organized for NROS by
STEM. They were also informed about the formation about the
newly established Association of Crisis Assistance Providers.
November 21 – International meeting of the organizations
supported by THE VELUX Foundations in Bratislava
Participation at an all-day meeting focused on the sharing and
exchange of experience in the field of early intervention. The
event included organizations from the Czech Republic, Slovakia,
Poland, Hungary, Romania and Bulgaria that were all financed
by THE VELUX Foundations.
27. listopadu – Conference of the Early Intervention
Association
Participation at the conference, presenting the area of support
of Early Intervention as part of the Early Intervention for Children program.
Number of supported projects:
As part of a public tender, the 2017-2019 period saw 21 two-year

projects being supported. 10 projects were supported as part
of the crisis assistance priority. The early intervention priority saw
11 projects being supported.
Amount of funding:
In 2018, the following were paid out as part of the grant:
6 007 526 CZK – large grants (Realization of projects as part
of the NGO efforts)
16 000 CZK - small grants (to measure quality at NGOs
in the field of early intervention)
40 000 CZK - Nanoušovy lumpárny book prints and donation
of prints to early intervention centers in the Czech Republic
6 063 526 CZK - total amount of allocated funds
“The Early Intervention for Children program which is financed from
the THE VELUX Foundations plays a major role for our early intervention services in Třebíč. With the help of the program, we have the
resources to implement supplementary therapies for families with
children with disabilities. These services as part of early intervention
care cannot be paid for from state funds. With the help of the program, we were able to level out the services offered by big cities in villages and small cities. Our families therefore have a choice of several
therapy options and make sure of this offering. Within just a year, we
can see great progress in the children’s development and we would
therefore like to continue with such therapies. We truly appreciate
the financial support! Thank you!” Early Intervention Třebíč
“As part of the Early Intervention for Children program, social
services are supported that aimed at stabilizing and supporting
families and their children, who found themselves in unfortunate
situations caused by a health handicap with newborns or endangered older children affected by socio-pathological factors. The
main objective of the program is to ensure that children can grow
up in a natural environment of the caretaker family. This is where
is see the biggest contribution to the concept of civil society.
A stable family and a safe environment for developing children is the
basic principle for their future trouble-free functioning in society.”
Alena Šváchová, Manager of the Early Intervention
for Children program

3p bridge assistance program

The 3P Bridge Program helps NGOs go through a period before
they receive promised funds from public funding sources in order to fulfill projects that would otherwise not be implemented.
In 2018, the X. anniversary of the program took place, within
which 8 NGOs requested 9 returnable fund contributions totaling
6 600 000 CZK. The Board of NROS approved 7 such contributions totaling 5 450 000 CZK. From these seven contributions,
a total amount of 4 450 000 CZK was paid out. 1 contribution will
be paid out in 2019. Further, 2 contributions were signed-off and
paid out as part of the IX. anniversary of the project totaling
1 150 000 CZK.
“In the name of our organization, Anděl Strážný z.ú., providing registered social services of crisis assistance, I would like to thank NROS
for providing financial support to refinance the service aspect of our
nonstop social service. Due to the fact that public funding was secured
for our organization for 2018, but the funds from the state are released
at the end of the first quarter, it would not be possible to secure quality
functioning of the service without the financial assistance and this
could endanger our clients that make use of the service. With the help
of the positive attitude and help from NROS, all administration was
done well, quicklz and financial aid came in time, ensuring that the service itself was not endangered. Even the return of the financial amount
occurred quickly once the funds from the Ministry of Employment and
Social Affairs was received.“
I would recommend the 3P Bridge Assistance program to other NGOs
to pre-finance their projects.
Milena Mocová, Managing Director of Anděl Strážný, z. ú.

“The 3P Bridge Assistance Program, within its 10 year existence, helped
96 projects with its full or partial pre-financing assistance. Without
this, such projects would not be realized or face difficulties. Between
2008 and 2018, NGOs from across the Czech Republic received bridge
assistance totaling 65 million CZK covering regional development of
civil society, ecology, culture, social services, education and work with
children. I am so glad that I can be a part of this.”
Jana Trombiková, Manager of the 3P Bridge
Assistance Program

Jarmila Schulz fund
The objective of the Jarmila Schulz Fund is the support of
personal development, upbringing and education of children
in foster care, their carreer planning and also supporting foster
families caring for children with specific needs as well as their
family competencies. Support from the Jarmila Schulz funds
is available to NGOs which have a goal of supporting children
in foster families. Organizations can request concrete
assistance for children and their respective families.
Number of supported projects: 3
Amount of funding: 73 720 CZK

Pepco charitable
account

Swiss Life charitable
account

At the end of 2018, a charitable fund was set up by PEPCO
Czech Republic s.r.o. PEPCO is a European group offering
discounted products for the family and households for the
lowest prices. In the Czech Republic, the company has been developing dynamically for several years now. PEPCO is a popular
seller of children’s clothes and a major supplier of decorative
goods for the household. The objective of the fund is to assist
endangered and underprivileged children and young people in
the Czech Republic, support prevention of negative influences
by providing cultural, sport and social projects and supporting
other projects, which meet the social strategy of PEPCO. It also
supports projects that are in line with the mission of the
foundation.

In the fall of 2018, a charitable fund was also set up by Swiss
Life Select Česká Republika s.r.o. The purpose of the fund was
to assisted endangered and underprivileged children, families
in difficult life situations, people with disabilities as well as
senior citizens across the Czech Republic. The objective of the
provided support is to ensure the best possible quality of life
and dignity with the help of projects, which meet the strategy
of social responsibility, outlined by Swiss Life or are in line with
the mission of the foundation.

Number of supported projects: 1

Number of supported projects: 3

Amount of funding: 30 000 CZK

Amount of funding: 73 720 CZK

Number of supported projects: 1
Amount of funding: 50 000 CZK

grant program to support the
Plzeňský Prazdroj community
The grant program is focused on supporting socially beneficial
projects surrounding the breweries of Plzeňský Prazdroj a.s. in
Plzeň (Prazdroj lidem), in Nošovice (Radegast lidem) and Velké
Popovice (Kozel lidem). The grant program issuer is Plzeňský
Prazdroj, a.s. and the professional guarantor is the Civil Society
Development Foundation (NROS). This working and successful
cooperation between a world-renowned company, Plzeňský
prazdroj a.s. and the Civil Society Development Foundation
(NROS) began in 2016 and has therefore been active
for 4 years now.

RADEGAST LIDEM
The objective of the support is caring for natural treasures
and sustainable tourism in the Beskydy Mountains.
Place of project realization: surrounding arease around Nošovice
(Ostrava město, Frýdek – Místek, Vsetín, Karviná and Nový Jičín).

“We chose NROS to administer our grant programs to support communities surrounding our breweries. We really appreciate their professionalism and expertise with which NROS manages our grant program and
moves it forward. Based on our recommendation to our colleagues,
NROS began managing the Gambrinus Kopeme grant program and
even there, cooperation is excellent. We can only recommend NROS.
We are thankful that together we can develop the NGO sector and as
a result support the development of civil society in the Czech Republic!
Cheers and I wish it many successes in the upcoming 25 years.”
Monika Matyáštíková, Public Affairs & CSR Manager CZ/SK

Number of supported projects: 26
Amout of funding provided : 5 216 350 CZK

KOZEL LIDEM
The objective of the support is the development of the community
and supporting local traditions. Place of project realization:
surrounding areas around Velké Popovice.

PRAZDROJ LIDEM
The objective is the support of community and education
socially-beneficial activities in relation to adding life to public
spaces. Place of project realization: Plzeň.

Important project activities from 2018
Process Analysis
Plzeňský Prazdroj accepted an offer from NROS to implement
process analysis into all three grant challenges as part of the
program. This meant that 9 organizations which received the
greatest number of public votes in individual regions underwent
process analysis as part of the grant challenges in 2018. The
organizations which were assessed had various focuses of their
activities and were in various stages of development – raning from
purely voluntary organizations all the way to professional
and structured organizations.

innogy support
Czech republic
Reactions to the process analyses:
“I would like to thank (NROS) for sending the results of the process
analysis. It offers points to think about and allows for its subsequent
realization :) covering ways of how to better and effectively lead our
organization.” ZO ČSOP Velké Popovice
“De facto, we did not just offer the option of process analysis, but
due to the possibilities and program options, greater emphasis was
placed on transferring experience and recommendations..”
Assessment committee member Ing. Petr Hořejš
“The Plzeňský Prazdroj program reacts very well to the needs of individual needs of regions and towns around which its breweries are located. This year, we had the opportunity as part of process analyses
to better understanding the opinions of NGOs in all three programs
and we are happy that the response has been very positive.“
Assessment committee member PhDr. Hana Šilhánová

Civil Society Development Foundation (NROS) administers
project selected by innogy Energie, s.r.o. In 2018, this organization supported the development of civil society, sociallybeneficial activities, projects focused on social, health and
sport activities as well as other projects which focus on caring
for the environment and developing cultural and social life
in towns, cities and regions. With the help of our foundation,
we helped support the efforts of many NGOs across
the Czech Republic.
Number of supported projects: 28
Amount of funding: 860 000 CZK
“innogy values professional cooperation with the team of the Civil
Society Development Foundation (NROS). Together with them,
helping fellow citizens is a pleasure for us.”
Jana Stránská, Corporate Affairs Section,
innogy Česká republika

you choose, we help
Tesco Foundation fund
The Tesco Foundation Fund in cooperation with NROS is implementing a grant program called “You decide, we help” which
focuses on supporting projects of non-state, non-profit and
contributory organizations in 90 selected areas of the Czech
Republic. The broad area of support includes social and humanitarian projects, education, culture, health, human rights
protection, environmental protection and care for vulnerable
and disadvantaged children and young people. The goal of this
program is to support sustainable development and contribute
to higher quality of life in the Czech Republic. NROS is the
specialist patron of the program.
Quotes by partner/partners:
„The grant program, “You decide, we help”, is a flagship project of the
Tesco Foundation Fund, which aims to support small community
projects all over Central Europe. However, the environment of each
of the V4 countries is very specific and Tesco therefore needs a strong
specialist partner on a national level. In the Czech Republic, we
support 270 projects in 90 areas within one challenge, which requires
a high level of expertise and an overview of the local conditions
of non-profit organizations. We are pleased that NROS is our local
partner, thanks to which we can be sure that our customers will
choose from truly tried and tested projects that can really contribute
to improving the quality of life around them and be sure our grant
recipients have sufficient support in preparing their projects. Without
NROS’assistance, the impact of our program would not be near
anywhere it is today, but even for the Tesco Foundation Fund, our
cooperation is very beneficial.“
Petr Kolařík, Manager of Corporate Relationships and Social
Responsibility TESCO Stores ČR a. s.

The program provides reachable support even to smaller local organizations all over the Czech Republic. With its broad focus, it resonates
with diverse civil society organizations in our country and gives them
the freedom to design virtually any project if it is demonstrably
beneficial for the community. Organizations involved in the project
also have the opportunity to participate in free training seminars
on topics they see necessary. Last but not least, Tesco helps organizations to be visible and to easily reach the public. “You decide, we help”
therefore offers comprehensive support for Czech civil society.“
Lucie Asingrová, Program Manager

Kicking for football
Gambrinus brewery
The Civil Society Development Foundation (NROS) is a partner
of the Kopeme za fotbal (Kicking for football) grant offering,
which is issued by the Gambrinus Plzeňského Prazdroje a.s.
brewery. The objective is financial investment leading to the
improvement of the football infrastructure.Cooperation
between NROS and the Gambrinus brewery began in the Fall
of 2018, when the first grant offering of Kicking for football

Development Foundation which was a major partner in coordinating the grant program and we truly appreciate their fast, transparent and very professional cooperation. I believe that we will again
come together in the future to benefit amateur football under the
auspices of the Gambrinus Kopeme za fotbal grant program.”
Radim Krupka, Brand Specialist, Gambrinus

was announced. Foundation funds have been paid
out from 2019.

Once more, I would like to thank for a perfect cooperation as part
of this project. As we already mentioned in the grant application,
these grant resources will finally allow us to repair the seating on
the tribune which is now 62 years old and in dangerous in certain
places. For the money that we would otherwise have to spend from
our accounts, we will have more to spend on our football youth and
activities associated with them. This means we will be able to buy
equipment, pay for training, clothing and more.”
Pavel Mařík , TJ Sokol Škvorec z.s.

“Gambrinus has been supporting Czech football for a long time,
being a partner of the highest Czech football game series and its
national team. This year, we ended our support for professional
football and decided that we will focus on supporting those who
need it more. Amateur football represents a true passion from
the game and is full of emotions that make football such a nice
collective sport. Across small cities and villages, such football is
not just a couple of enthusiasts coming together, but plays a major social role in building local communities. This was the main
reason why we decided to start the grant offering as part of the
Gambrinus Kopeme za fotbal project. Interest in improving the
quality of the football infrastructure including repairing player
seating, fan kiosks, reconstructing the tribunes or the playing field
was immense and many applicants were the lucky ones. 51 clubs
which succeeded in the applications out of 130 received 2 million
CZK. For Gambrinus, I would like to thank the Civil Society

“Financial resources gained from Kopeme za fotbal will help us repair
our playing field, which has been neglected for years and is in a bad
shape. We hope that with an improved surface, our performance and
our game will improve. Cooperation with NROS is exemplary.
Communication is quick and good and all questions are clearly
answered and generally, everything works like it should. We woul like
to thank the foundation as well as Gambrinus for helping our team.”
Pavel Trojan, FKA Velké Chvojno

Václavka educational center
retraining management course
The course was organized with the kind financial support of
Sociální bankovnictví Česká spořitelna, a.s. The educational
program is accredited by the Ministry of Education, Youth and
Sports and is primarily intended for managers of NGOs.
The individual seminars take place within the following training
modules: Strategic Organization Development; Legal Knowledge
minimum; Financial Organization Management; Multi-source
Organization Funding and Project Preparation; PR, Marketing
and Organizational Fundraising. The total time cycle is 120 hours.
The first training course for managers took place in Česká Skalice
at the turn of 2011 and 2012. In 2018, 20 representatives of
organizations attended the course and 18 participants
successfully completed the course.
„I am excited about the course, it was excellent in terms of content.
Very good learning support. The tutors were great, professional and
put everything into practice, answering questions and ambiguities,
looking for a solution with us and explaining. The course has given me
a lot of new knowledge.“
Iveta Strnadlová from the Auxilium organization
„ The course has given me an overall insight into the management
of NGOs, clarification of a many concepts and specifically has taught
me to start thinking differently about target groups from the edge
of society in the search for resources. Thank you.“
Martin Holeček from the Prostor plus organization
„Česká spořitelna’s mission, from the very beginning of its operation,
is to lead people and society to prosperity. The management course
develops the skills of managers so that they are able to lead

non-profit organizations to prosperity and thus lead civil
society to prosperity as well. That is why we are honored
to be a long-term partner of this project.“
Otto Mach, Social Banking Manager
Day courses
Our goal is to systematically educate non-profit organizations
and thus support their capacity and growth, as well as to open
a debate on current civil society issues. We want to actively
respond to the educational needs of non-profit organizations
and increase the professional qualifications of their employees
and volunteers. We work with experienced and tried lecturers.
In 2018, 17 courses were organized on various topics: Financial
Management, Fundraising, Strategic Planning, PR for Non-Profit
Organizations, Finance and Accounting, Project Application
Writing, Individual Donations, GDPR in a Non-Profit Organization,
and more. A total of 411 non-profit organization representatives
were trained.
„By organizing courses, we in NROS fulfill the mission of our foundation to educate and professionalize non-profit organizations.
We educate organizations in a wide range and help them further
develop. Each course uses professional lecturers who have vast
experience in the non-profit sector.“
Jan Placák, NROS Education Manager

vila Čerých and the Ladislav Čerých and
Jan and Jiřina Steinsky-Sehnoutka fund
Čerých Villa, a heritage building in Česká Skalice, was given
to NROS as a gift from Ladislav and Jiří Čerých in 2001.
For 17 years, this rare architectural historical monument
has served as an educational and cultural center.
In February 2013, a public collection was opened for the restration
and operation of the Čerých Villa cultural heritage building and
the adjacent gardens, which NROS carried out on its collection
account no. 66772222/0800 (certificate of the Prague City Hall Ref.
on 30 January 2013). Funds from the collection are provided for
the restoration and operation of the Čerých Villa and its gardens,
to support educational activities in the villa with the aim of developing civil society and the non-profit sector in the Czech Republic,
and to support European and cross-border cooperation and
activities that develop democracy and human rights protection.
We take care of the villa in co-operation with Česká Skalice, o.p.s.,
which stays in the villa on a long-term lease.
The Ladislav Čerých and Jan and Jiřina Steinsky-sehnoutka Fund
is an integral part of NROS. It was created in 2005 bwith Ladislav
Čerých’s initial deposit of CZK 3,000,000. In 2012, it was financially
supported by Mrs. Georgina Steinsky’s gift of CAD 55,000. 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 2018, the waterproofing and restoration of the side walls
of the southern staircase were carried out and the Ministry of
Culture of the Czech Republic provided a financial

contribution of CZK 235,000 for it. Repairing the waterproofing
is part of a large-scale reconstruction which aims to dehumidify
the entire building.
Civil society seminars
Since 2004, NROS has held annual seminars in May on civil society,
in the Čerých Villa. These meetings take place in the form of
a discussion between leading experts in political life, academia
and non-profit organizations, and focus on the role of civil
society and various current issues.
In 2018, the seminar was held on 25th May, entitled “Embarrassment from civil society”. Josef Alan (a member of the board of
directors of NROS), Michael Kocáb (a former Minister of
Human Rights), Pavol Frič (a university lecturer at the Faculty of
Social Sciences of Charles University), Tomáš Petrů (director
of Labka, Ostrava), Vladimír Hyánek (research center for non-profit
sector, university lecturer), Jan Hartl (chairman of the board of
directors of STEM), Jan Štern (screenwriter and producer), Jolana
Turnerová (director of Spiralis), Daniela Brůhová (journalist, Český
rozhlas radio) and Marek Šedivý (president of AVPO CZ and
director of the Ronald McDonald’s House Fund) presented their
contributions at the Čerých Villa. An opening exhibition of
paintings by Miroslav Šašek also took place during the evening.
Every year on the day of the seminar, an award ceremony of the
Ladislav Čerých Prize for long-term cooperation and support of the
Čerých Villa operation is held. Hrabík Gardening from Česká Skalice
was awarded the Ladislav Čerých Prize in 2018.
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We thank all our partners,
donors, advisors,
volunteers and friends
who took part in NROS’
activities in 2018.
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