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2.

ÚVODNÍ SLOVA

Rok 2019 je za námi, pro nadaci byl velmi pestrobarevný, veselý i smutný, jak uvedl
Martin Fuk, kterému si hned v úvodu dovolím poděkovat za jeho dlouholeté dobrovolné
předsednictví ve Správní radě a nasazení pro nadaci. Aktuálně v roce 2020, kdy píši tyto řádky,
panuje tzv. nouzový stav. Možná více než kdy jindy si uvědomujeme hodnoty demokracie.
Svobodu především. A také význam zdraví, solidarity, rodiny, spolupráce. Jaro roku 2020 je
pro celou společnost, a tím více pro neziskové organizace, obrovskou výzvou – finanční,
personální a pro některé dokonce existenční. Přitom předchozí rok 2019 byl ve znamení
posilování důvěry v neziskovky v době oslav 30 let svobody, výročí Sametové revoluce.
Tu NROS oslavila koncertem ve vile Čerych. Ten byl zároveň rozloučením s Centrem rozvoje
Česká Skalice, které mělo vilu od roku 2007 v pronájmu a aktivně se podílelo na její obnově
a naplňování poslání. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem zaměstnancům a vedení
Centra za jejich energii a píli, se kterou o vilu pečovali.

Vážení a milí přátelé, dámy a pánové!
Stejně jako naprostá většina předchozích let, byl i rok 2019 pro NROS tvořivý, hektický,
napínavý, zkrátka všeobecně zajímavý. Poděkování za to patří všem partnerům, dárcům,
spojencům, spolupracovníkům i kolegům z NROS – zaměstnancům i členům správní rady
a dozorčí rady. Děkuji!
Nezmíním se tentokrát o jednotlivých programech, s nimiž se můžete podrobněji seznámit
na následující straně, nebo aspoň v krátkém shrnutí ředitelky nadace Jany Vožechové
na další straně. Chci totiž věnovat trochu prostoru dvěma smutným zprávám, které rok
2019 bohužel přinesl. Těsně před jeho koncem nás navždy opustila paní Helena Dluhošová.
Do roku 2018 byla po řadu let členkou správní rady NROS a když jsem ji před rokem
na tomto místě v úvodním slově děkoval za všechno, co kdy pro nadaci udělala, ani
ve snu by mě nenapadlo, že na mne o několik měsíců později připadne smutná povinnost
promluvit nad její rakví. A již v roce 2020, ale před vydáním této výroční zprávy, zemřel také
jeden ze zakladatelů NROS, filozof Erazim Kohák. Čest jejich památce!

V roce 2019 jsme přijali stovky žádostí o pomoc, projektů od neziskových organizací, dopisů
od rodičů nemocných dětí. Každému z nich jsme věnovali náležitou pozornost. Nemohli
jsme pomoci všem, ale jsme pyšní, že jsme v roce 2019 poskytli finanční pomoc ve výši 36
662 236 Kč. A tak se na dalších stranách výroční zprávy můžete začíst do citací od dárců
a příjemců nadačních příspěvků a prohlédnout si fotky, které dle mého nejlépe vystihují
naši práci v roce 2019.

Máme se ale také z čeho radovat. Ředitelce nadace Janě Vožechové se narodilo miminko. Sice
až počátkem roku 2020, ovšem konec roku předchozího, jehož se tato výroční zpráva týká,
byl pochopitelně ve znamení výběru nástupce nebo nástupkyně. Povedlo se, a tak mohu
nejen s radostí popřát hodně štěstí a zdraví Janě, malému Martínkovi a tatínkovi Zdeňkovi,
ale současně totéž – a navíc mnohá dobrá rozhodnutí při vedení nadace – popřát nové
ředitelce NROS Taťáně Plecháčkové. Ta se k nám od 1. května 2020 vlastně vrátila, protože
tu už před časem působila jako koordinátorka programu Pomozte dětem! Zkušenosti
a praxe se jí jistě budou hodit – první měsíce letoška ukazují, že to kvůli koronavirové krizi
nebude jednoduchý rok. Tak si v něm všichni držme palce!

Největší podíl z počtu rozdělených peněz měla sbírka Pomozte dětem. Může se pochlubit
mimo jiné novým bankovním partnerem, MONETA Money Bank, která se rozhodla podpořit
po dobu tří let sbírku i její provoz ročně částkou 1 000 000 korun. Občanskou společnost jsme
dále rozvíjeli prostřednictvím podpory neziskových organizací a komunit, ve kterých působí,
s našimi dlouhodobými partnery společnostmi Plzeňský Prazdroj, Tesco, innogy Energie.
Nově se k nim připojila ŠKODA Auto a Nadační fond ŠKODA Auto. Podporu ohrožených
a znevýhodněných dětí jsme rozšířili o mimoškolní vzdělávání se společností PEPCO. V rámci
programu Včasná pomoc dětem jsme se intenzivně věnovali vzdělávání pracovníků rané
péče a krizové pomoci a propagaci mapy krizové pomoci pro děti. Asociace poskytovatelů
krizové pomoci se rozrostla na 19 členů. Těší nás, když NNO se dokáží spojovat a prosazovat
společné zájmy. Poskytovali jsme odborné konzultace pracovníkům neziskovek a posedmé
vyhlásili ocenění Neziskovka roku pro efektivně řízené organizace.

Martin Fuk
předseda Správní rady

Na závěr mi dovolte poděkovat a rozloučit se. Děkuji stávajícím i bývalým kolegům v nadaci
za jejich výdrž a energii, kterou vložili do naplňování nadační mise. Děkuji jim zároveň
osobně za každé pohlazení těhotenského bříška, milá slova a ustání přechodového období
do nástupu mojí nástupkyně Taťány. Přála jsem si pro sebe, kolegy i nadaci ředitele, který
bude výborným manažerem s otevřeným srdcem, a to se mi splnilo. Děkuji všem z vás,
se kterými jsem se potkala, ať už z neziskového nebo firemního prostředí. Za každým
partnerem nadace i podpořeným projektem vidím konkrétní tváře odhodlané pomáhat.
Loučím se po pěti letech v nadaci a přecházím na životní projekt – mateřství.
Těším se na viděnou
Jana Vožechová
ředitelka
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
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Taťána Plecháčková,
ředitelka

Alena Šváchová,
vedoucí programů

Karolína Černá,
vedoucí financí

Ludmila Bobková,
manažerka programu
Pomozte dětem

Pavel Trousil,
koordinátor programu
Pomozte dětem

Jan Placák,
manažer Neziskovka roku
a vzdělávání

V NROS V ROCE 2019 DÁLE PRACOVALI
Lucie Asingrová
Marcela Hroncová
Daniela Kuhnová
Marta Režová
Kateřina Šoltésová
Marie Uhlířová
Věra Viktorinová

NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
Hana Fungačová
Hana Plšková
Monika Sedláčková
Tereza Venclová
Jana Vožechová

SPRÁVNÍ RADA
Martin Fuk, předseda
Josef Alán, místopředseda
Hana Šilhánová, místopředsedkyně
Hana Frištenská, členka
Pavla Gomba, členka
Jan Jirák, člen
Martin Kasa, člen

DOZORČÍ RADA
Jiří Kepka, předseda
František Hauser, člen
Pavel Rozsypal, člen

EXTERNISTÉ
Adam Hradský, IT
Johana Turner, PR

O NADACI
Lenka Klopcová,
manažerka programu
Podpora komunit
a koordinátorka programu
Včasná pomoc dětem

Hana Trousilová,
manažerka firemních fondů

Nadace rozvoje občanské společnosti jako jedna z nejstabilnějších nadací existuje od roku 1993
a patří mezi nejstarší a největší neziskové organizace v České republice. Dlouhodobým posláním
NROS je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Za dobu své činnosti úspěšně podpořila
více než 8 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun.

Jana Trombiková,
manažerka programu
3P a personalistka

Patříme k nejaktivnějším grantujícím nadacím založeným po roce 1989 v České republice. Našim
posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Nadačními příspěvky
z grantových programů podporujeme projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným
skupinám, podporují lidská práva a demokratické hodnoty nebo jinak oživují zájem občanů
o místní rozvoj a veřejný život.
Rozvíjíme vlastní charitativní a společensky odpovědné projekty. Jednou z našich klíčových
cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které podporujeme v rámci specifických programů.
Také trvale usilujeme o rozvoj vzdělávání a zvyšování informovanosti v oblasti neziskového
sektoru a o jeho celkovou profesionalizaci. Poskytujeme odborné konzultace a analýzy.

Ivana Mašejová,
koordinátorka programu
Včasná pomoc dětem

Romana Čunková,
asistentka

Olga Martinková,
účetní

S partnery navazujeme dlouhodobá a smysluplná partnerství zaměřená na podporu ohrožených
cílových skupin, na rozvoj filantropie a dárcovství a společensky prospěšných projektů či aktivit.
Naším cílem a odpovědností je pomáhat efektivně, cíleně a transparentně.
4.

NADAČNÍ PROGRAMY

Slova dárců
„Posláním Teta drogerie je měnit nákup na příjemný zážitek, zákaznice Teta drogerie jsou převážně
ženy, ke kterým velmi často patří mateřství. Proto v momentě, kdy jsme hledali partnera pro CSR aktivity
vybírali jsme toho – kdo se zaměřuje na ženy resp. děti, kterým se snaží udělat život příjemnějším. Toto
nás myslím spojuje. Jsem ráda, že jsme se mohli spojit s Nadací rozvoje občanské společnosti, která
nejen že má dlouhou historii, ale je zcela transparentní. Jsme vděční, že můžeme být součástí tohoto
úspěšného projektu. Prodejem Teta magazínu tak můžeme aktivně přispět na pomoc ohroženým a
znevýhodněným dětem, kterým naše podpora usnadní život.“
Gali Vondráček Pohlová
Marketing manažer pro produkt a značku, Solvent ČR s.r.o.

POMOZTE DĚTEM

Výše vyplacených nadačních příspěvků: 10 042 436 Kč
Počet podpořených projektů: 88

„S Pomozte dětem spolupracujeme již desátým rokem a jsme jejím hrdým partnerem. Již od počátku
naší spolupráce bylo naším cílem skrze nadaci pomáhat dětem, které potřebují nějaký způsob
pomoci. Jsem přesvědčen, že právě díky Pomozte dětem se nám to již 10 let výborně daří. Za celou
tu dobu jsem v nadaci poznal mnoho skvělých lidí, kteří mě přesvědčili o jejich maximální
profesionalitě a zároveň lidskosti s obrovskou chutí pomáhat dětem. Proto i nadále chceme být
partnerem nadace a mít i nadále radost z pomoci dalším dětem.“
Bc. Robert Hrůza
Ředitel VERA GURMET, VERA GURMET-KASIA vera, s. r. o.

Charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou realizuje NROS společně
s Českou televizí již 22 let. 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.
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 prostřednictvím individuálních a ročních projektů.

Slova příjemců nadačních příspěvků
„Díky projektu POMOZTE DĚTEM můžeme realizovat náš projekt Samostatně do života, jehož cílem
je příprava dospívajících dětí na samostatný život po odchodu z dětského domova. Z příspěvku od
POMOZTE DĚTEM hradíme mzdové náklady speciálního pracovníka (tzv. case managera), který
projekt realizuje. Case manager doprovází a podporuje individuálně každé dítě v nácviku dovedností,
jako je péče o sebe, svou domácnost, hospodaření s penězi, získání brigád, komunikace s úřady,
apod. Každé dítě má vypracovaný Individuální plán rozvoje osobnosti a „plán odchodu“ z dětského
domova. Tyto činnosti se dějí nad rámec běžné činnosti vychovatele, ale v úzké spolupráci s ním. Case
manager má zároveň na starosti provázení zletilých klientů v tréninkových bytech. Děkujeme za
podporu našeho projektu, který dětem pomůže obstát na vlastních nohách.“
Jitka Urbanová, koordinátor péče o dárce
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

„Solidarita je vlastnost, která Čechům rozhodně není cizí. Jen v letošním roce přispěli individuální
dárci na veřejně prospěšné účely téměř dvěma miliardami korun. Společně s nadacemi, firmami
a dalšími institucemi celkově poslali na dobrou věc osm miliard korun. Vysoká čísla o nás
vypovídají, nejen to, že nám záleží na ostatních, ale také, že chceme druhým aktivně pomáhat.
A totéž chceme i my v České televizi. Proto jsme před jedenadvaceti lety založili s Nadací rozvoje
občanské společnosti projekt Pomozte dětem, jehož maskota, žluté kuře s červenobílým
plovacím kruhem, zná v Česku snad již opravdu každý. Letošní sbírka jednoho z nejúspěšnějších
charitativních počinů u nás vyvrcholila již tradičně slavnostním benefičním večerem vysílaným
Českou televizí. Jen během přenosu se podařilo vybrat téměř dva miliony korun a v konečném
zúčtování deseti miliony celkově podpořit přes třicet projektů. Co ovšem kvantifikovat nelze
je radost, kterou kuře za ta léta téměř dvěma stům tisícům dětí přineslo a věřím, že bude přinášet i
nadále. I do následujících roků proto přeji zejména chuť měnit věci k lepšímu, spoustu dalších skvělých
nápadů a co nejvíce hozených záchranných kruhů. A těm nejdůležitějším, samotným dárcům, děkuji,
že jste v tom s námi.“

„Naše olomoucké Sdružení D je již pravidelným žadatelem u NROS. Programy, na které žádáme
podporu, směřují k osobnostně – sociálnímu rozvoji dětí a k prevenci rizikového chování a to
prožitkovou formou. Díky Pomozte dětem tak skutečně můžeme účinně pomáhat dětem ohroženým
závislostmi, agresivitou, šikanou, kyberšikanou a jiným rizikovým chováním a to pro ně atraktivní
formou divadla forum, kterého se samy stávají součástí. V bezpečném prostředí spolu s hlavními
hrdiny příběhu mohou trénovat ty správné reakce a zaujímat vhodné postoje. Za poslední tři roky
jsme tak díky NROS měli možnost pomoci 90 školním kolektivům, které tuto pomoc potřebují – a to
v Olomouckém i Zlínském kraji. U NROS jsme vždy ocenili snadnou administrativu, jasnou strukturu
ročníku a především taky velkou lidskost, ochotu a vstřícnost na všem se domluvit. Třikrát jsme se
také jako organizace zapojili do sbírkové kampaně Peříčkový den a dokonce byli v rámci republiky
díky našim dobrovolníkům nejúspěšnější, z čehož máme velkou radost. Vidíme, že nám jde o stejnou
věc a že to funguje.“
MgA. et Mgr. Magdaléna Strejčková, vedoucí osobnostně - rozvojových a preventivních
programů, Sdružení D, z.ú

Na viděnou u příštího Peříčkového týdne či na obrazovce České televize.
Petr Dvořák, generální ředitel České televize

5.

Děkujeme za finanční dary a podporu těmto společnostem

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

20 000 Kč

Albatros Media a.s.

274 475 Kč

AUTOCONT a.s.

2 000 Kč

Conseq Investment Management, a. s.

20 000 Kč

DHL Solutions k.s.

20 000 Kč

Kasia vera s.r.o.

63 495 Kč

Lagardere Travel Retail, a.s.

200 000 Kč

LINK Holding a.s.

21 615 Kč

MEDIAN, s.r.o.

59 738 Kč

MgA. Adam Richter, Ph.D., Treehouse pod Ještědem

7 000 Kč

Moneta Money Bank, a.s.

308 031 Kč

Mountfield a.s.

150 000 Kč

Mixit, s.r.o.

18 000 Kč

Nadace dětských domovů

10 000 Kč

Nadace Martina Romana

290 000 Kč

PEPCO Czech Republic s.r.o.

1 230 000 Kč

Pilulka Distribuce s.r.o.

19 140 Kč

Q CARGO s.r.o

40 000 Kč

Schneider Electric CZ, s.r.o.

75 696 Kč

Solvent ČR s.r.o.

60 027 Kč

SwissLife

150 000 Kč

TESTA s.r.o.

30 000 Kč

TRASER CZ s.r.o.

200 000 Kč

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.

20 000 Kč

ZONE RUN, z.s.

52 628 Kč

BURNAMAS s.r.o., Fipack s.r.o., PROSPED s.r.o., R&B Mědílek s.r.o., DETOA Albrechtice s.r.o., iMrňous.cz, MimoFilm, SPOLEK BŘEVNOVSKÝCH ŽIVNOSTNÍKŮ, z.s., České dráhy,
Fórum dárců, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., Knowlimits, Koh-I-NOOR a.s., Městská část Praha 5, Městská část Praha 6, Městská knihovna v Praze, Nadace Preciosa, NEWTON Media, a.s.,
PÁRTY TALÍŘ, Pay U, Pražská čokoláda s.r.o., Semper Corporation, s.r.o., ŠKOLY ONLINE, STEM, Ústav empirických výzkumů, z.ú., Zásilkovna

6.

VČASNÁ POMOC DĚTEM

Slova dárce
„The Velux Foundations již několik let spolupracuje na projektech, které Nadace rozvoje občanské
společnosti předložila. NROS má v České republice velkou roli v neziskovém sektoru jako inovátor
nových postupů v oblasti sociální práce pro cílovou skupinu dětí, mladých lidí a zranitelných rodin.
Působení NROS je působivé z hlediska různorodého typu činností, které zastává jako koordinátor,
poskytovatel, distributor a především inspirativními metodami v neziskovém sektoru. The Velux
Foundations také s velkým obdivem oceňuje působivé informační kampaně a fundraisingové aktivity
organizované NROS.“
Christian Holtet
The Velux Foundations, consultant

Výše vyplacených nadačních příspěvků: 7 605 300 Kč
Počet podpořených projektů: 26

Slova příjemců nadačních příspěvků
„Díky projektu si děti s handicapem a jejich rodiče mohli prožít společné pobyty v přírodě. O děti
se starali školení dobrovolníci, rodiče vytvořili skvělou, novou partu, psycholožka Nikola a naše
poradkyně rané péče podpořily, když bylo třeba. Jsou to silné momenty, které mění životy k lepšímu.
Děkujeme!!!“
Klára Csirková, ředitelka
I MY, o.p.s.

Včasná pomoc dětem je grantový program nadace financovaný z prostředků The Velux
Foundations. Program je zaměřený na 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 také přispět
k předcházení umísťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Záměrem programu
bylo rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí, posílit kapacitu poskytovatelů služeb
v prioritních oblastech, posílit odbornost poskytovatelů a podpořit spolupráci napříč
specializovanými institucemi.

„Díky projektu jsme pomohli 56 dětem, které se ocitly v krizi - dětem zasaženým šikanou, týráním
nebo s psychickými problémy. Dalších 296 dětí se prostřednictvím preventivních programů na školách
dozvědělo, kde hledat pomoc, když jsou v úzkých. Děti navíc díky nové interaktivní hře motivujeme,
aby se staly hrdiny všedního dne - těmi, kteří si v obtížných chvílích dokáží poradit. Děkujeme!“
Mariana Zbořilová, projektová manažerka
Spondea, o.p.s.
„Díky finanční podpoře z projektu Včasná pomoc dětem se nám podařilo zajistit dostatek
krizových pracovníků – psychologů, kteří se věnují dětem a jejich rodinám v krizi. Díky tomu
se zlepšila časová dostupnost odborné péče a možnost bezprostředního ošetření krize
a dalšího zpracování v potřebném rozsahu. Když podporujeme děti v krizové situaci, myslíme na
jejich rodiče, celý vztahový systém a prostředí, ve kterém se pohybují, což vyžaduje erudované
odborníky. Rozšířili jsme i nabídku preventivních programů pro děti na téma dětské krize.“
Eva Bicanová
Povídej, z.s.

7.

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P
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Výše vyplacených návratných nadačních příspěvků: 4 425 000 Kč
Počet podpořených projektů: 6
Program 3P poskytuje překlenovací pomoc v situacích, kdy neziskové organizace očekávají na
svoje projekty finanční prostředky, závazně přislíbené z veřejných zdrojů. V roce 2019 proběhl
XI. ročník programu, v rámci kterého NROS poskytla finanční pomoc na projekty, které by jinak
nemohly být realizovány, šesti neziskovým organizacím formou návratných nadačních příspěvků.
Slova příjemce nadačních příspěvků
„Rádi bychom poděkovali Nadaci rozvoje občanské společnosti za možnost využít v rámci Programu
3P návratného nadačního příspěvku. Pro Centrum LOCIKA to byla v tomto roce pomoc opravdu
zásadní. Díky ní jsme totiž mohli kontinuálně pomáhat dětem a jejich rodinách ohroženým domácím
násilím v době, kdy poptávka po našich službách roste a my se neustále snažíme navyšovat kapacitu.
Kdo se ocitl někdy v podobné situaci, dokáže tak jako my ocenit možnost předfinancování projektů,
které byly podpořeny z veřejných zdrojů. Ještě jednou moc díky!“
Petra Wünschová
ředitelka Centra Locika, z.ú.

8.

NEZISKOVKA
ROKU 2019
Vítěz v kategorii Malá

“Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří
a příkladně splňují všechny své povinnosti. Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své
zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”
Mgr. Michaela Ziková, MBA
Ředitelka Nadace ČEZ

2019

„Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním
partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka
roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace“
Pavel Kváš
Manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Výše vyplacených nadačních příspěvků: 80 000 Kč
Počet podpořených organizací: 4
Neziskovka roku je ocenění neziskových organizací z celé ČR. Posuzuje profesionalitu jejich práce
a efektivitu v oblasti managementu, finančního a personálního řízení. V tomto ročníku navázala
Neziskovka roku spolupráci s AVPO ČR, se kterými upořádali společný slavnostní večer, kde
ocenili neziskové organizace.

„V Plzeňském Prazdroji dlouhodobě podporujeme neziskový sektor, ať už finančně prostřednictvím
našich grantových programů nebo formou expertního dobrovolnictví v jejich dalším vzdělávání. Silný
neziskový sektor je jedním z pilířů zdravé demokratické společnosti. Mám velkou radost z toho, že
můžeme být partnerem tohoto ocenění a společně oslavit práci neziskového sektoru a poděkovat tak
neziskovkám za jejich inspirativní práci.“
Tereza Kamal
Specialistka firemní odpovědnosti, Plzeňský Prazdroj a.s.

Titul Neziskovka roku 2019 a nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč obdržely nejlépe vedené
organizace ve třech kategoriích (malá, střední, velká) a v Ceně veřejnosti.
Kategorie Velká neziskovka: Linka bezpečí z.s.,
Kategorie Střední neziskovka: Na počátku, o.p.s.,
Kategorie Malá neziskovka: Tělocvičná jednota Sokol Milovice,
Kategorie Cena veřejnosti: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Děkujeme dárcům a partnerům, kteří podpořili program finančně a poskytnutím služeb
Nadace ČEZ 120 000 Kč

Slova příjemců nadačních příspěvků
„Získání titulu Neziskovka roku mezi středně velkými organizacemi je pro nás velkým povzbuzením
a motivací. Soutěžilo s námi mnoho skvělých organizací a my jsme vděčni, že jsme v průběhu konání
soutěže mohli poznat tolik inspirativních lidí, kteří za nimi stojí. Všechny organizace, které splnily
přísná kritéria a dostaly se do semifinále, si zaslouží pozornost, protože dělají velmi užitečnou práci.
Děkujeme také Nadaci rozvoje občanské společnosti za profesionálně zorganizovanou soutěž i její
snahu upozorňovat na dobře fungující organizace.“
Mgr. Ing. Eva Vondráková, ředitelka
Na počátku, o. p. s.

Plzeňský Prazdroj a. s. 50 000 Kč

Česká spořitelna, a.s. 100 000 Kč

Český rozhlas – Rádiožurnál
Nadace Preciosa
SANEK Ponte z.s.
22HLAV s.r.o.

„Velice si tohoto ocenění vážíme a jsme rádi, že nejsme vnímáni jen jako pomáhající organizace, ale
jsme oceněni i za způsob řízení, nakládání s veřejnými zdroji a zdroji dárců. Titul Neziskovka roku
získáváme již podruhé a je pro nás zároveň motivací Linku bezpečí stále rozvíjet a zajišťovat tak
komplexní krizové služby pro děti,“
Soňa Petrášková,ředitelka
Linka bezpečí z.s.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

“ Vítězství v soutěži Neziskovka roku 2019 nám přineslo neuvěřitelnou radost a hrdost. Jsem osobně
pyšná na celý tým lidí, kteří s námi cvičí, aktivně se podílí na chodu jednoty, jejích akcí a podporují nás
ve všem co děláme, věříme si. Cena pro nás znamená motivaci být takoví jací jsme a třeba ještě lepší,
znamená pro nás další energii i závazek, abychom si oceněnou kvalitu řízení nejen udrželi, ale ještě
více zdokonalovali.”
Bc.Olivie Rubášová, MBA, starostka
T.J. Sokol Milovice
9.

FIREMNÍ GRANTOVÉ PROGRAMY
Slovo dárce
„Spolupráce s NROS funguje velmi dobře. Jsme rádi, že nám naše grantové programy pomáhá
posouvat dál, tak aby byl dopad projektů v okolí našich pivovarů co největší. Velmi si ceníme
profesionality NROS a spolupráci můžeme vřele doporučit.“
Tereza Kamal
Specialistka firemní odpovědnosti, Plzeňský Prazdroj a.s.

GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU
KOMUNIT PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE

Slova příjemců nadačních příspěvků
„Díky podpoře našeho projektu Hory, louky, voda jsme si mohli pořídit novou sekačku. Tu potřebujeme
k péči o horské louky v Beskydech, které jsou plné kamení a pařízků po výřezech křoví. Na horských
loukách nahrazujeme péči starých hospodářů a udržujeme tím krajinu pěknou a přírodu bohatou.
Finanční podpora Plzeňského Prazdroje nám tak umožňuje pečovat o cenné louky plné voňavých
květin a barevných motýlů tak, jak chceme my a jak je to pro louky dobré. Díky spolupráci s NROS je
průběh projektu hladký a my se můžeme soustředit na práci v terénu.“
Barbora Krupová
ČSOP Salamandr

Výše vyplacených nadačních příspěvků: 4 225 000 Kč
Počet podpořených projektů: 20
Grantový program se zaměřuje od roku 2016 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.

„Díky grantovému programu Prazdroj lidem jsme mohli v prosinci 2019 zahájit rekonstrukci bývalé
kuželny na břehu řeky Radbuzy v Plzni, kterou během roku 2020 proměníme v komunitní centrum pro
cyklisty. Velký přínos pro nás mělo i vítězství v hlasování veřejnosti o nejsympatičtější projekt tohoto
ročníku, což nám kromě finančního bonusu 50 000 Kč přineslo i zvýšení povědomí o projektu. Veškerá
administrativa spojená s vyplněním žádosti do grantového programu a samotný podpis smluv
proběhl díky výborné komunikaci s paní Klopcovou z NROS velmi hladce. Je to naše první zkušenost
s grantovým programem a jsem mile překvapena, že administrativa s tím spojená není žádná věda!“
Vendula Mirošovská
Bikeheart z. s.

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

„Projekt Českého svazu ochránců přírody Velké Popovice s názvem „Krajinotvorné prvky na
Velkopopovicku“ je realizován díky finanční podpoře Plzeňského Prazdroje.Z projektu již byla
realizována sousedská výsadba ovocných stromů. Je připravena obnova remízu nad Řepčicemi.
Osázení remízu proběhne ve spolupráci s velkopopovickým pivovarem v rámci dobrovolnického
dne pro přírodu na jaře 2020. Dále jsme navázali na výstupy předchozího projektu „Čistá
voda Velkopopovicka“ zahrnující hydrologickou a hydrobiologickou studii v přírodním parku
Velkopopovicko. Debatovali jsme se zástupci velkopopovického pivovaru o možnostech zlepšení
kvality vody v Mokřanském potoce. Projekt zahrnuje i propagační materiály. Jsou vytištěny pohlednice
a plakáty o stromech a brožura o přírodě Velkopopovicka. Za skvělou spolupráci patří poděkování
zprostředkujícímu subjektu - NROS - vždy rychle a ochotně poradí! :)“
Eva Šrailová
ZO ČSOP Velké Popovice

Kozel lidem
Cílem podpory je komunitní rozvoj a podpora místních tradic. Místo realizace projektů: okolí
pivovaru ve Velkých Popovicích.

10.

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME
NADAČNÍHO FONDU TESCO

Slovo dárce
„Soustavně usilujeme o to, aby každý z obchodů Tesco byl dobrým sousedem a pomáhal zlepšovat život
v místních komunitách. Proto jsme v roce 2016 založili unikátní grantový program „Vy rozhodujete,
my pomáháme“, který za svou existenci podpořil téměř 5000 veřejně prospěšných lokálních projektů
v celé střední Evropě. Jen v rámci České republiky oceníme během jedné výzvy 270 projektů z mnoha
různých oblastí podpory. Abychom si byli jisti, že vybrané projekty budou skutečně kvalitně zpracované,
inovativní a s jasným dopadem na místní komunitu, potřebujeme odborného partnera, který dobře
rozumí prostředí neziskového sektoru v ČR. Takovou oporu jsme našli v Nadaci rozvoje občanské
společnosti. Díky jejich komplexní znalosti problematiky a potřeb neziskových organizací jsou
realizovány ty nejdůvěryhodnější a nejudržitelnější projekty, které opravdu pomáhají zlepšovat naše
okolní prostředí k lepšímu. Na spolupráci zvláště oceňujeme profesionalitu a přístup, s jakým NROS
zkoumá potenciál a dopad každého projektu. Zároveň máme jistotu, že organizace získají důležitou
zpětnou vazbu, která jim pomůže rozvíjet jejich činnost do budoucna a stále zdokonalovat dobročinné
aktivity. Taková spolupráce je pro nás opravdovým přínosem a těšíme se, jak se nám společně podaří
program rozvíjet i v nadcházejícím roce.“
Petr Kolařík
Manažer firemních vztahů a sociální odpovědnosti TESCO Stores ČR a. s.

Výše vyplacených nadačních příspěvků: 5 040 000 Kč
Počet podpořených projektů: 269
Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS realizuje grantový program s názvem
„Vy rozhodujete, my pomáháme“, který je zaměřený na podporu malých veřejně prospěšných
projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací v 90 vybraných oblastech
České republiky. Široká oblast podpory zahrnuje sociální a humanitární projekty, vzdělávání,
kulturu, zdraví, rozvoj komunitního života, ochranu životního prostředí a péči o ohrožené
a znevýhodněné děti a mládež. Cílem programu je podpořit udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních
komunit a přispět ke zlepšení kvality života v České republice. NROS je odborným garantem
programu a od roku 2019 též poskytovatelem nadačního příspěvku.

Slova příjemců nadačních příspěvků
„Díky prostředkům z programu jsme mohli zakoupit kotoučový projektor a zpestřit tak uživatelům
připoutaným na lůžku kvalitu života. Vyplňuje i jejich jednostranné trávení volného času, které již není
tak nudné. U klientů pozorujeme větší koncentraci na promítaný efekt a celkové zklidnění chování.
Navíc tento projektor pozitivně ovlivňuje i myšlenkové procesy (multismyslová terapie), jelikož uživatel
poznává to, co se na projektoru promítá.“
Ing. Ludmila Lorencová
Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
„Program nám umožnil opravit zvonovou stolici a také realizovat koncert paní Edity Adlerové, na který
přišlo ke stovce lidí. Ten den byl státní smutek za pana Karla Gotta a tak zvony zvonily i za něj. Následný
koncert byl velmi důstojný a krásný. Neopakovatelná atmosféra zůstala v srdci nás všech. Rozhodně
došlo k většímu stmelení místní komunity, která je velmi roztříštěná.“
Jitka Kantová
Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s.

11.

GRANTOVÝ PROGRAM ŠKODA STROMKY

Slova příjemců nadačních příspěvků
„Děkujeme mnohokrát za finanční pomoc společnosti Škoda Auto, díky které jsme mohli nakoupit
2000 sazenic a pomoci tak po řádění kůrovce znovu ozelenit naši planetu. V rámci ekologických
a environmentálních akcí našeho spolku jsme je spolu s dobrovolníky vysázeli a dali tak základ
novému smíšenému lesu v Horní Kalné. Děkujeme.“
Barbora Nosková
Kentaurus z. s.
„Skautské středisko VJAS Brandýs n.L. se rozhodlo zvelebit okolí své klubovny, a to výsadbou stromů
a keřů. Díky grantovému programu Škoda stromky jsme mohli pořídit dostatek sazenic stromů pro
realizaci záměru. Za fyzické pomoci členů střediska, jejich rodin a přátel proběhla během dvou dnů
výsadba. Doufejme, že již v tomto roce se okolí klubovny zazelená.“
Jana Zatřepálková
Junák – český skaut, středisko VJAS Brandýs n. L., z. s.

Výše vyplacených nadačních příspěvků: 2 896 118 Kč
Počet podpořených projektů: 55
Grantový program ŠKODA Stromky vznikl v roce 2007, kdy se společnost ŠKODA AUTO rozhodla
za každý svůj prodaný vůz v České republice vysadit jeden strom. Společnost ŠKODA AUTO
si za velké podpory svých zaměstnanců zvolila výsadbu stromků jako symbol firemní orientace
na společensko-ekologické hodnoty. Nadace rozvoje občanské společnosti se stala odborným
garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku.

„Grantový program Škoda Stromky byl využit gymnáziem F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou
k výsadbě listnatých a jehličnatých dřevin v Orlických horách. Studenti gymnázia se aktivně podíleli
na výsadbě. Projekt byl využit v rámci výuky přírodovědných předmětů a byl zdůrazněn význam
a přínos výsadby dřevin v lokálním i širším měřítku. V delším časovém horizontu se budou studenti
aktivnězapojovat do údržby dřevin a jejich další výsadby, aby si do budoucna rozvíjeli vztah k přírodě
a lépe si uvědomovali významnost její ochrany. Na závěr bychom rádi poděkovali Škoda - Auto a.s.
za financování tohoto projektu.“
Mgr. Adam Kajn
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou

Podporované projekty jsou zaměřeny na nekomerční výsadbu se zaměřením na:
• zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi,
• rekultivace území, revitalizace po kalamitě,
• zvyšování biodiverzity lesních porostů.

„Město Opočno zrealizovalo v loňském roce z grantového programu ŠKODA STROMKY projekt
„Dosadby veřejné zeleně v Severním sektoru v Opočně.“ Na panelovém sídlišti nedaleko centra města
bylo vysazeno celkem 23 ks stromů (platanů, jeřábů a višní), které vhodně doplní, rozšíří a celkově
obohatí stávající veřejnou zeleň. Účelem projektu bylo zlepšení životního prostředí a zpříjemnění
bydlení v hustě obydlené městské zástavbě. Město tímto děkuje společnosti ŠKODA AUTO za finanční
podporu tohoto projektu, který má svůj význam jak pro občany města, tak i zaměstnance automobilky
žijící v Opočně.“
Bc. Jaroslav Koudelka
Město Opočno

12.

GRANTOVÝ PROGRAM OBČANSKÁ SPOLEČNOST
NADAČNÍHO FONDU ŠKODA

Výše vyplacených nadačních příspěvků: 3 867 311
Počet podpořených projektů: 48
Grantový program je zaměřen na podporu komunitního života Mladoboleslavska prostřednictvím
veřejně prospěšných aktivit a projektů, které rozvíjejí a navazují na místní tradice, přinášejí
inovace, inspiraci, podněty a vedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů. Cílem programu
je motivovat občany regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života, zejména k rozvoji
vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb či sportovního vyžití.
Podpořené projekty reagují na potřeby místní komunity, přispívají ke zlepšení prostředí a vztahů
v daném místě.
Slova příjemců nadačních příspěvků
„Všichni máme své sny. Naším snem bylo vybavit Divadýlko na dlani kvalitními pěveckými
bezdrátovými porty, které užíváme především pro hraní v plenéru a při letních, zpěvy doplněných
představení. NROS a Nadační fond ŠKODA Auto nám pomohli tenhle sen splnit. Za to jim patří velký
dík. My se pokusíme, toto technické zlepšení přetavit do zážitku našich diváků.“
Petr Matoušek
Principál souboru Divadýlko na dlani
„V prvé řadě bych ještě jednou ráda velmi poděkovala za finanční podporu, díky které jsme vůbec
mohli Historický den ve Zvířeticích realizovat. Na nádvoří zříceniny hradu se sešlo mnoho příznivců
dobové zábavy, ať už účinkujících, tak i diváků. Zakládáme si na tom, že se jedná o akci v rodinném
duchu, bohatou na kostýmy a tentokrát i na zvířata a navštěvovanou nejen místními obyvateli, ale i
z celého Mladoboleslavského okresu. Užijí si ji jak malí, tak dospělí, ale také pořadatelé. A za tuto
milou atmosféru vděčíme právě i vaší nadaci!!!“
Monika Čapková
Spolek Furiant Malá Bělá

13.

KOPEME ZA FOTBAL
PIVOVARU GAMBRINUS

Slova příjemců nadačních příspěvků
„Finanční prostředky z výzvy Kopeme za fotbal nám pomohly s úpravou naší společenské místnosti,
která byla po několika letech neinvestování ve velmi špatném stavu. Vyměnili jsme zde všechny
stoly a židle. Dále jsme z těchto prostředků provedli výstavbu pergoly, která slouží pro návštěvníky
ke sledování našich utkání při špatných povětrnostních podmínkách. 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 Boček
TJ Krásné Loučky
„Chtěl bych Vám moc poděkovat za finanční podporu týkající se zabezpečení ozvučení na našem
fotbalovém stadionu při zápasech, turnajích a kulturních akcích. Díky realizaci můžeme na
jednotlivých akcích podávat všem účastníkům a divákům plnohodnotné informace a zvyšovat
kvalitu zážitku. Velký přínos je i v umožnění moderování z hrací plochy, který je pro kvalitní organizaci
turnajů a zápasů nezbytný (technické informace, rozhovory atd.). Zároveň Vám chci poděkovat za
perfektní a rychlou spolupráci při nutné drobné změně projektu, podání všech informací a pomocí při
doložení vyúčtování.Nadaci i Gambrinusu děkujeme za pomoc našemu oddílu a budeme se těšit na
další spolupráci.“
Milan Menzel
1. FC Žamberk z.s.

Výše vyplacených nadačních příspěvků: 2 007 280 Kč
Počet podpořených projektů: 51
Grantový program Gambrinus Kopeme za fotbal je zaměřen na podporu amatérského fotbalu.
Oblast podpory zahrnuje rekonstrukce nebo výstavbu diváckého zázemí, údržby a úpravy hrací
plochy, ale také rekonstrukce šaten či pořízení jiného technické vybavení areálu. Amatérští
fotbalisté jsou právě ti, kteří mají nemalou zásluhu na budování místní komunity na vesnicích
a malých městech. Jejich zápal ze hry pak, dělá fotbal tak rozšířeným kolektivním sportem.
Slovo dárce
„Gambrinus podporuje český fotbal dlouhodobě, kdy přes dvacet let byl partnerem nejvyšší české
fotbalové soutěže a reprezentace. V roce 2018 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. Mezi 51
amatérských klubů, které uspěly v žádosti o grant ze všech 130 přihlášených, jsme rozdělili částku
mírně přesahující 2 miliony korun. Ty ji využily na zkvalitnění fotbalového zázemí v podobě opravy
střídaček, výstavby kiosku pro fanoušky, rekonstrukci tribun. Za Gambrinus bych rád poděkoval
Nadaci pro rozvoj občanské společnosti, ta nám byla v grantovém programu významným partnerem
a ceníme si především rychlou, transparentní a velice profesionální spolupráci. Realizace celého
grantového programu proběhla bez zádrhelů a Nadace veškeré granty s jednotlivými amatérskými
kluby úspěšně dokončila do konce roku 2019. Věřím, že někdy v budoucnu opět spojíme síly ve
prospěch amatérského fotbalu pod hlavičkou projektu Gambrinus Kopeme za fotbal.“
Radim Krupka
Plzeňský Prazdroj a.s.

PODPORA INNOGY ENERGIE

Výše vyplacených nadačních příspěvků: 765 000 Kč
Počet podpořených projektů: 28
Nadace rozvoje občanské společnosti administruje projekty vybrané dárcem innogy Energie,
s.r.o. Peníze putují na 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.

14.

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. 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. V roce 2019 se konto rozšířilo o celý grantový program PEPCO zaměřený na výchovu
a vzdělávání předškoláků a žáků školního věku. Oblasti podpory se specializují na doučování,
kurzy pro děti, mimoškolní vzdělávací aktivity (hudba, kultura, výchova ke vztahu k přírodě,
apod.), předškolní vzdělávání, podpora nezahrnuje nákup pomůcek. Oblasti podpory mohou
být jak skupinové tak individuální.Cílem programu je podpora neformálního vzdělávání dětí
z mateřských a základních škol v České republice. V rámci výběrového řízení bylo vybráno
k podpoře 50 projektů v celkové výši 1 363 250 Kč.
Slova příjemců nadačních příspěvků
„Díky podpoře z grantového program Pepco jsme mohli zpřístupnit a otevřít hudební zkušebny
skutečně pro všechny. Podařilo se nám snížit návštěvnické poplatky a nalákat tak vice malých
a mladých muzikantů.“
Vít Gruner, předseda
Kikstart, z.s.
„Ze srdce děkujeme za finanční podporu na lezecký kroužek, neboť pro děti to znamená velké poznání,
uvolnění, protažení a zároveň pocit důvěry a bezpečí. Díky podpoře se kroužky mohou účastnit i děti,
které by si tento sport nemohly z finančních důvodů dovolit. A díky našim skvělým dobrovolníkům
vznikla již mezi dětmi kamarádská pouta a ony se na kroužek každý týden těší.“
Mgr. Hana Francová, Ph.D, vedoucí služby Podpora pěstounských rodin
Temperi, o.p.s.

15.

CHARITATIVNÍ KONTO FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT A.S.
ČESKÁ REPUBLIKA

Výše vyplacených nadačních příspěvků: 280 000 Kč
Počet podpořených projektů: 6
Účelem charitativního konta společnosti Fincentrum & Swiss Life Select a.s. Česká republika
je pomáhat ohroženým a znevýhodněným dětem, rodinám v obtížné životní situaci, lidem se
zdravotním postižením a seniorům v České republice. Cílem podpory je zachování co nejvyšší
kvality a důstojnosti života, prostřednictvím projektů, které naplňují strategii společenské
odpovědnosti Swiss Life nebo jsou v souladu s posláním Nadace.
Slova příjemců nadačních příspěvků
„Díky příspěvku z charitativního programu Fincentrum &Swiss Life Select mohl Jiří strávit dva týdny
v Centru HÁJEK a absolvovat čtrnáctidenní intenzivní neurorehabilitační pobyt. Rehabilitace probíhá
4 hodiny denně, 5 dní v týdnu, víkend je určen k odpočinku. Jiří během pobytu absolvoval celou řadu
rehabilitačních terapií, zejména specializovaný program pohybové terapie THERASUIT, který spočívá
v intenzivní léčebné tělesné výchově, ve využití stabilizačního obleku a v širokém spektru podpůrných
procedur. Jiří má viditelnou skoliózu páteře, která nedovoluje samostatný stabilní sed. Během
letošního zářijového pobytu došlo ke zmírnění pohybových obtíží a vylepšení celkové fyzické kondice.
Jiří byl komunikativní a spolupracoval.“
Petra Mahrová
fundraiser a PR Manager Centrum HÁJEK
„Díky podpoře mohl Matěj v průběhu roku absolvovat neurorehabilitace v rehabilitačním centru
Arcada. V rehabilitaci pokračoval i v domácím prostředí. Matějovi pomáhala hlavně k uvolnění
spasticity na všech končetinách, posílení trupu, svalů a zpevnění celého těla.“
Bc. Hana Semenyšinová
ředitelka Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR

16.

OSTATNÍ
VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO VÁCLAVKA

VILA ČERYCH

FOND LADISLAVA ČERYCHA A JANA A JIŘINYSTEINSKY-SEHNOUTKA

Naším cílem je systematicky vzdělávat neziskové organizace, podporovat tak jejich kapacitu
a růst a také otvírat diskusi o současných tématech občanské společnosti. Chceme aktivně
reagovat na vzdělávací potřeby neziskových organizací a zvyšovat odbornou kvalifikaci jejich
pracovníků i dobrovolníků. Spolupracujeme se zkušenými a ověřenými lektory a lektorkami.
V roce 2019 bylo uspořádáno 27 kurzů na různá témata: finanční řízení, fundraising, strategické
plánování, PR pro neziskové organizace, finance a vedení účetnictví, psaní projektových žádostí,
individuální dárcovství a další. Celkem bylo proškoleno 439 zástupců neziskových organizací
a 18 zástupců si odneslo certifikát ze vzdělávacího kurzu Manažer akreditovaného Ministerstvem
školství mládeže a tělovýchovy.

Vilu Čerych, památkově chráněný objekt v České Skalici, dostala Nadace rozvoje občanské
společnosti darem od Ladislava a Jiřího Čerychových v roce 2001. Již 19 let tato vzácná
architektonická památka slouží jako osvětové, vzdělávací a kulturní centrum.
Seminář 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 2019 seminář proběhl dne 31. května a nesl název „Občanská společnost jako součást
života“. Seminář byl poprvé koncipován jako mezinárodní a proto také vystoupili významní
hosté ze Slovenské republiky. Program byl rozdělen na tři diskuzní bloky, které byly na téma
„Občanská společnost jako nástroj politického boje“, „Občanská společnost jako nástroj
sociálního vyrovnávání“ a „Občanská společnost jako zdroj radosti“. Se svými příspěvky ve Vile
Čerych vystoupili Martin Butora (sociolog a poradce presidenta Kisky), Michael Kocáb (bývalý
ministr pro lidská práva), Jakub Kratochvíl (Iniciativa za slušné Slovensko), Helena Wolekova (1.
polistopadová ministryně práce a sociálních věcí SR), Vladislav Matěj (ředitel a správce Nadace
Socia), Selma Muhič Dizarevič (socioložka), Josef Radimecký (ředitel společnosti White Light,
o.p.s), Michal Klíma (předseda Nadačního fondu obětem holocaustu), Lenka Černá (předsedkyně
Národní asociace pro dobrovolnictví), Zora Bútorová (socioložka).
Každým rokem v den pořádání semináře probíhá také slavnostní předání Ceny Ladislava Čerycha
za dlouhodobou spolupráci a podporu provozu Vily Čerych. V roce 2019 ocenění obdrželi
manželé Květa a Štefan Ležovičovi za dlouholetý přínos k zachování Vily Čerych a její zahrady.
V rámci Udílení ceny Ladislava Čerycha proběhlo slavnostní odhalení lavičky s treláží.
Obnova Vily Čerych
V roce 2019 pokračoval projekt Obnova Vily Čerych – hydroizolace východní a západní strany.
Projekt byl podpořen z dotačního fondu Královéhradeckého kraje příspěvkem 308 000 Kč
a dotací Ministerstva kultury ČR ve výši 215 000 Kč. NROS kofinancovala částkou 160 773 Kč.
Díky finanční podpoře 90 000 Kč z příspěvku dotačního fondu Královéhradeckého kraje se konaly
ve vile kulturní akce s názvem „Přicházení v Čerychově vile“, a sice koncert k výročí Sametové
revoluce (účinkovali: Hana Medková – soprán, L. Janhuba – baryton, Václav Uhlíř – varhany)
a výstava Podnikatelské rody Východních Čech. Akce nadace pořádala ve spolupráci s Centrem
rozvoje Česká Skalice a Hradeckým memoriálem. NROS kofinancovala částkou 43 674 Kč.
Fond Ladislava Čerycha a Jana a Jiřiny Steinsky-Sehnoutka je integrální součástí Nadace rozvoje
občanské společnosti. Vznikl v roce 2005 počátečním vkladem Ladislava Čerycha ve výši 3 000
000 Kč. V roce 2012 byl finančně podpořen darem paní Georginy Steinsky ve výši 55 000 CAD (tj.
1 084 959 Kč). Účelem Fondu je podpora rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru
v ČR, evropské spolupráce a aktivit v místním a regionálním rozvoji.
17.

FINANČNÍ ZPRÁVA

ÚVODNÍ ÚDAJE
Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření
Organizace:
Nadace rozvoje občanské společnosti
Adresa:
Praha 5, Na Václavce 1135/9, okres Praha 1, PSČ 15000
IČ:
492 79 416
Předmět činnosti:

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.

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 přípravou i realizací členství v Evropské unii.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2019

Příjemce zprávy
zakladatelé organizace po projednání ve správní radě

Předmět ověřování
v organizaci

účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019

Nadace rozvoje občanské společnosti

Termín provedení auditu
27.4.2020 – 14.5.2020

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval
22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, oprávnění KAČR č. 2455

Praha, 14. května 2020

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

určena zakladatelům organizace Nadace rozvoje občanské společnosti

Zpráva o ověření účetní závěrky



ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a



ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Nadace rozvoje občanské společnosti (dále
také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o
Organizaci jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost správní rady a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Správní rada Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Nadace rozvoje občanské společnosti k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Při sestavování účetní závěrky je správní rada Organizace povinna posoudit, zda je Organizace
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti,
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní
rada Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
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Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol správní radou.



Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.



Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti správní rada Organizace uvedla v příloze účetní závěrky.



Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
správní radou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.



Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277

Digitally signed by Ing. Jan Černý
DN: C=CZ,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-64052907,
O=22HLAV s.r.o. [IČ 64052907],
OU=6, CN=Ing. Jan Černý, SN=Černý,
G=Jan, SERIALNUMBER=P645631
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2020-05-14 17:38:06
Foxit Reader Version: 9.7.2

Ing. Jan
Černý

Ing. Jan Černý
oprávnění KAČR č. 2455

V Praze, dne 14. května 2020

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2019
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2019 – 31.12.2019
 Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2019 – 31.12.2019

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

SEZNAM PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ
(Organizace, projekt, výše nadačního příspěvku)
POMOZTE DĚTEM
APLA Jižní Čechy, z.ú.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spolek uživatelů kochleárního implantátu
ANULIKA z.s.
Pestrá, o.p.s.
Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s.
Společnost pro ranou péči, z. s.
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních
služeb, Kaňka o.p.s.
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Sdružení D, z.ú.
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
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.
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava
HoSt – Home-Start Česká republika, z.ú.
Centrum LOCIKA, z.ú.
Paspoint, z.ú.

Pomůcky pro Emičku s autismem
Chceme žít jako jiné děti
Nové ouško pro Kubíka
Lepší polohování pro Honzíka
Asistenční canisterapeutický pes pro Káju s kombinovaným postižením
Postavíme Matyho na nohy

5 455 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
43 000 Kč

„Koukej Honzíku“
Židle pro Terezku
Terapie ErgoKosmík pro Šimůnka

24 589 Kč
50 000 Kč

Doma napořád
Divadlo forum aneb Emoce pro život II.
Poradenské centrum pro děti a mládež
Spolu to zvládneme

52 500 Kč
52 500 Kč
52 419 Kč

Cesty k dětskému úsměvu
Dobrovolníci dětem
Cesta z PASti aneb chci Ti rozumět – 6
Společnou cestou
Neobyčejný kamarád
LePrKon
O.T.A. na Valašsku – Terapie dětí s PAS
Domluvíme se
Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením „Klubíčko“
Péče o nemocné cystickou fibrózou
Kousek domova
Jezdíme za dětmi domů!
HoStem v rodině
Velká vítězství malých hrdinů
Rozvojové a podpůrné aktivity pro děti s PAS

46 858 Kč
28 666 Kč
52 500 Kč
50 697 Kč
28 438 Kč
22 500 Kč
51 933 Kč
51 750 Kč
49 237 Kč
52 335 Kč
48 600 Kč
52 500 Kč
50 479 Kč
52 369 Kč
7 974 Kč
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50 000 Kč

47 115 Kč

49 354 Kč

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.
Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými
onemocněními ČR
FOR HELP – AUTISMUS z.s.
Spolek uživatelů kochleárního implantátu
ANULIKA z.s.
Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s.
Společnost pro ranou péči, z. s.
Hornomlýnská, o.p.s.
Rodina v centru, z.ú.
Černí koně, z.s.
Společnost pro ranou péči, z. s.
Rodinné Integrační Centrum z. s.
Oblastní charita Kutná Hora
Občanské sdružení Logo z.s.
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Rozum a Cit, z. s.
Slezská diakonie
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních
služeb, Kaňka o.p.s.
Dobrovolnické centrum, z.s.
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Jak to vidí děti
V rytmu ADHD
Umím to už lépe!
Společně z bludného kruhu traumatu
Nízkoprahová přípravka
Cesta k dítěti
Přijedeme častěji i letos
Klíče pro rodinu
Rebel truck
Podpora školní úspěšnosti dětí ve Slaném
Spolu to zvládneme
Samostatně do života
Johanka bude rehabilitovat

52 500 Kč
13 860 Kč
43 461 Kč
52 500 Kč
49 851 Kč
48 773 Kč
42 587 Kč
34 306 Kč
52 370 Kč
52 500 Kč
37 075 Kč
28 557 Kč

Pomoc Klárce
Nikolčino nové ouško
Cvičení pro Valinku
Rehabilitace pro nemocnou Kristýnku

49 140 Kč
15 000 Kč
40 000 Kč

Eliščin čas na koukání
Osobní asistence pro čtrnáctiletou dívku se zdravotním postižením
Lilly
Tricykl pro Natálku
Cestou necestou
Speciální internátní škola pro Bohdana a Romana
Kroky k Tomáškovu běžnému životu
Chodítko pro Ríšu
Asistence pro Daniela
Kočárek pro Petra
Zázemí pro Terezku
Pomoc pro Nicole
Integrované sportovně rehabilitační pobyty pro děti s postižením

26 080 Kč
50 000 Kč
49 992 Kč
44 770 Kč
49 640 Kč
37 880 Kč
40 542 Kč
50 000 Kč
45 100 Kč
45 950 Kč
15 600 Kč
15 119 Kč

Přátelství bez předsudků
Podpora dětí z ústavních zařízení a náhradních rodin.

234 260 Kč
297 330 Kč
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40 000 Kč

50 000 Kč

187 000 Kč

SPONDEA, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
Za sklem o.s.
Porozumění Litvínov, z. s.
APLA Jižní Čechy, z.ú.
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Oblastní charita Kutná Hora
Paspoint, z.ú.
PARENT PROJECT, z.s.
VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú.
HoSt – Home-Start Česká republika, z.ú.
Centrum LOCIKA, z.ú.
Děti patří domů, z. s.
Amalthea z.s.
RATOLEST BRNO, z.s.
Vzájemné soužití o.p.s.
Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými
onemocněními ČR
Sdružení D, z.ú.
I MY, o.p.s.
Česká asociace streetwork
Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Cesta domů, z.ú.
Sdružení pěstounů Polárka, z.s.
Celkem

Společně z bludného kruhu traumatu II
Pravidelná doprava dětí se zdravotním postižením
V rytmu ADHD
Podpora a aktivizace dětí s poruchou autistického spektra
Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením „Klubíčko“
Naučím se, jak vám porozumět
Neobyčejný kamarád
Spolu Na Sioně
Volný čas u dětí s PAS: Pojďme si hrát
Nejste sami
Odlehčovací služby
HOSTem v rodině
Dětství bez násilí a strachu
Hostitelská péče pro děti z dětských domovů a příprava k ní
„Rodiče, já k tomu mám také co říct!“ – zapojení dětí do mediace
4 kroky vpřed
Budu tím, čím chci být
Lépe doma pečovat i rehabilitovat

297 500 Kč
297 500 Kč
125 843 Kč
78 455 Kč
279 989 Kč
209 053 Kč
177 533 Kč
293 186 Kč
295 864 Kč
295 800 Kč
134 477 Kč
297 500 Kč
279 710 Kč
287 525 Kč
297 500 Kč
265 844 Kč
142 354 Kč

Divadlo forum aneb Emoce pro život – rozšíření
Opomíjené dětství
Děti internetu
Edukace rodičů „slaných dětí“
Do školy s odvahou
Pomůžeme dětem změnit život
Samostatně do života
To nejdůležitější je doma
Rozšíření kapacity domácího hospice Cesty domů pro dětské pacienty
Rozvojové víkendy pro děti z pěstounských rodin

297 500 Kč
264 111 Kč
291 125 Kč
250 750 Kč
280 500 Kč
247 605 Kč
216 750 Kč
297 500 Kč
297 500 Kč
140 451 Kč
10 042 436 Kč

VČASNÁ POMOC DĚTEM
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
SPONDEA, o.p.s.

297 500 Kč

34 080 Kč
34 948 Kč
29.

Dětské krizové centrum, z.ú.
Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.
Linka bezpečí
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.
NOMIA, z.ú.
DOTYK II, o.p.s.
Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice
Diecézní charita Brno, Raná péče Třebíč
Oblastní charita Kutná Hora
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc
Slezská diakonie
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Paspoint, z. ú.
SPRP, z.s.
EDA cz, z. ú.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
SPONDEA, o.p.s.
Povídej, z. s.
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.
Dům tří přání, z.ú.
Arkáda - sociálně psychologické centrum,z.ú.
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.
Linka bezpečí, z.s.
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Kolpingova rodina Smečno
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc,Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním
a kombinovaným postižením
APLA Jižní Čechy, z. ú.
Rodinné Integrační Centrum z.s.
I MY, o.p.s.
EDA cz, z. ú.
30.

29 378 Kč
31 700 Kč
33 660 Kč
35 000 Kč
29 091 Kč
34 965 Kč
19 082 Kč
28 598 Kč
35 000 Kč
34 300 Kč
35 000 Kč
31 265 Kč
35 000 Kč
12 690 Kč
34 622 Kč
4 922 Kč
35 000 Kč
350 000 Kč
313 820 Kč
350 000 Kč
337 680 Kč
299 892 Kč
350 000 Kč
317 870 Kč
348 000 Kč
350 000 Kč
350 000 Kč
329 490 Kč
256 271 Kč
271 605 Kč
291 658 Kč
283 374 Kč
326 500 Kč

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
DOTYK II, o.p.s.
Společnost pro ranou péči, z.s.
Diakonie ČCE - středisko Praha
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Asociace poskytovatelů krizové pomoci
Centrum LIRA, z.ú.
Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
Diakonie ČCE - středisko Praha, služba Raná péče Diakonie
Slezská diakonie - Poradna rané péče DOREA
I MY, o.p.s.
Celkem

300 316 Kč
347 407 Kč
288 119 Kč
350 000 Kč
338 000 Kč
277 300
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
7 605 600 Kč

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P
Bona, o.p.s
Centrum Locika, z.ú.
ČSOP Salamandr
VOLNO, z.ú.
Úterský spolek Bart
Slovo 21, z.s.
Celkem

1 000 000 Kč
450 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
500 000 Kč
475 000 Kč
4 425 000 Kč

Služba Chráněné bydlení
Včas a spolu III
Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy
Odlehčovací služby pro dospělé osoby s autismem, výstavba budovy
Turbovna – komunitní centrum v Úterý
Mezinárodní romský festival 2020

GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU KOMUNIT PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE
ZO ČSOP Velké Popovice
Krajinotvorné prvky na Velkopopovicku
Velkopopovická společnost z.ú.
Propagační materiály pro Velkopopovicko
Kulturní centrum Kamenice
Krajinou barona Ringhoffera
Cyklo Petříkov z.s.
Cyklistické MTB závody
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křížkový Újezdec
Podpora kulturních akcí SDH Křížkový Újezdec
ČOPS SALAMANDR
Hory, louky, voda
spolek Po súsedsku
Příště u nás, aneb „SEJDEME SE U CIMBÁLU“
Klub českých turistů
Revitalizace vrcholu Lysé Hory - I. Etapa
Severomoravské regionální sdružení ČSOP
Putování s kapkou vody
Spolek Skalka Mosty u Jablunkova, z.s.
Rekonstrukce hospodaření s odpadními vodami na turistické chatě Skalka
Beskydská šachová škola z.s.
Pobeskydí Open
31.

104 782 Kč
45 000 Kč
104 300 Kč
25 000 Kč
95 918 Kč
115 000 Kč
165 000 Kč
305 000 Kč
180 000 Kč
305 000 Kč
25 000 Kč

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková
organizace
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří
Plzeňská folkórní scéna
Bikeheart z.s.
Plzeň 2015
Biskupství plzeňské
PilsnerJazz Band, z.s.
PaNaMo
CONEXIS z.s.
Podpora vzdělávání podpořených NNO
Celkem

Ochrana včel v Zoo Ostrava
Zalesníme a posedíme pod Pivčánkami
24.mezinárodní folklórní festival CIOFF Plzeň 2020
Bikeheart Centrum cyklistiky
BLIK BLIK 2020 - festival větla a umění ve veřejném prostoru
Revitaliace katedrály sv. Barloloměje v Plzni
V.Mezinárodní dixilandový festival Plzeň
Divadelní léto - 13. ročník
Pilsen Busking Fest 2020

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME NADAČNÍHO FONDU TESCO
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
Léky a zdravotnický materiál pro nevyléčitelně nemocné
Oblastní charita Tišnov
Podpora rodin pečujících o své blízké
HOSPIC TEMPUS, z.s.
Poskytování hospicové péče ve vlastním sociálním prostředí klienta
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
Pomozme dětem s postižením zraku získat lepší pohled na svět
Zdravotní klaun, o.p.s.
Pohotovost
Dům pro Julii z.ú
Podpora terénní odlehčovací služby
Ruka pro život o.p.s.
Keramická pec pro denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením
Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Nové vybavení pro Hospic sv. Alžběty
REMEDIA PLUS z.ú.
Zvedák pro imobilní osoby
Zdravotní klaun, o.p.s.
Dítě
Centrum J.J.Pestalozziho
Krizové centrum pomáhá dětem
Jihočeské centrum rovných příležitostí
Chci zůstat doma!
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
OSOBNÍ ASISTENCE PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Zdravotní klaun, o.p.s.
NOS! neboli doprovod dětí Na Operační Sál
Dětský domov „Země dětí“ a ŠJ Česká Kamenice, KomenTerapeutická péče pro děti z dětského domova v České Kamenici
ského 491, p.o.
Návraty 2017, z.s.
Stárneme spolu - koně pomáhají seniorům
ADRA, o.p.s.
Dobrovolníci u dětí s poruchou autistického spektra
Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace
Zahradou na plné pecky.
Dětské centrum Zlín, p. o.
Chodím rád do školy, ať se děje cokoli!
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90 000 Kč
205 000 Kč
255 000 Kč
505 000 Kč
455 000 Kč
505 000 Kč
110 000 Kč
255 000 Kč
300 000 Kč
75 000 Kč
4 225 000 Kč

30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí,
o.p.s.
Občanské sdružení Smíšek
Spolek přátel dětí DD Nechanice
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
Hradec Králové
Bojovník Nicolas z.s.
Centrum J.J.Pestalozziho
Junior DDM-SVČ
Nová Zahrada Ivančice, z.s.
Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
Sportem proti bariérám, z. s.
Centrum J.J.Pestalozziho
Sbor dobrovolných hasičů
Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve
veřejných službách, z.ú.
Voltiž Duha, z.s.
Centrum hiporehabilitace Mirákl
Šťastný pes - Handicap,z.s.
Fond ohrožených dětí Klokánek
Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením; z. ú.
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Nadační fond Pečovatel
Unie Roska - reg. org. ROSKA KROMĚŘÍŽ, z.p.s
Oblastní spolek Českého Červeného kříže Teplice
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
HOSPIC TEMPUS, z.s.
Zajíček na koni, o.p.s.
AMA - Společnost onkologických pacientů,jejich rodinných
příslušníků a přátel,z.s. Most
Klára pomáhá z. s.
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.
KAFIRA o.p.s.
MIKASA z.s.

Intervenční centrum proFem – Pomozte s námi hradit terapeutické konzultace
30 000 Kč
a právní zastupování obětem domácího a sexuálního násilí
Vánoce pro Smíšky a neb Strom splněných přání
30 000 Kč
Radost dětským očím
30 000 Kč
Život mě baví v pohybu
30 000 Kč
Bojovník Nicolas z.s. - podpora dětí s kombinovaným postižením
Pomáháme dětem prožít šťastnější dětství
Interaktivní herna Junioru
Dětské hřiště v centru města
Multismyslová terapie pro uživatele Domova, kteří jsou upoutáni na lůžko
Nepřetržitá terénní osobní asistence na Novopacku a Hořicku
Pomoc dětem z dětských domovů při startu do života
nákup sportovního a pracovního oblečení pro mladé hasiče
Dobrovolnictví v hospici

30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

„ Nyní se nám trénuje lépe!!“
Ustájení hiporehabilitačního koně Majdy
Tomášek a psí asistent Spajk.
Pračka se sušičkou
Hipoterapie pro děti s postižením
Zakoupení vybavení pro domácí ošetřovatelskou paliativní péči
Financování asistenční péče pro zdravotně znevýhodněné a seniory
Rekondiční pobyt pro pacienty s roztroušenou sklerózou
Nákup výukových pomůcek na kroužky a školení první pomoci
Léky a zdravotnický materiál pro nevyléčitelně nemocné
Poskytování hospicové péče ve vlastním sociálním prostředí klienta
Letní tábory pro handicapované děti
„Podej mi ruku,já tě podržím“

30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

Klára pomáhá z.s. - pomoc pečujícím, pomoc pozůstalým
Pomozte splnit sny pozůstalým dětem - vybavení herničky a zázemí
Mobilní specializovaná paliativní péče pro děti a dospělé v Olomouci
REKONDIČNÍ POBYT S VODÍCÍMI PSY
Podpora terapeutických aktivit pro děti a dospívající s autismem

30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
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30 000 Kč

30 000 Kč

KAFIRA o.p.s.
Jonášův spolek, z.s.
OSTROVSKÝ MACÍK, z.s.

REKONDIČNÍ POBYT S VODÍCÍMI PSY
Školní šikana u dětí s autismem. Jak jí předcházet ?
Poskytování pracovních příležitostí dlouhodobě nezaměstnaným - veřejná
služba.
Amalthea z.s.
Staň se pěstounem! - beseda s pěstouny spojená s kulturní akcí
Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie
Zůstat doma!
Dobrovolnické centrum, z.s.
Tam a ještě dál..
Akademie nadání, z.s.
Volnočasové aktivity pro nadané děti s hendikepem
Zdravotní klaun, o.p.s.
NOS! neboli doprovod dětí Na Operační Sál
Zdravotní klaun, o.p.s.
AU, TO BOLÍ!
Právě teď! o.p.s.
Plavu si ani nevím jak - společné plavání seniorů spojené s kurzy plavání pro
seniory
Pestrá, o.p.s.
Pestrá psí školka - výchova asistenčních psů pro děti s postižením
ACORUS, z.ú.
DĚTEM z AZYLOVÉHO DOMU ACORUS
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
Krizová pomoc dětem i rodinám
SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené, Praha 5
Pobyt českých neslyšících studentů ve škole pro sluchově postižené ve Velké Británii
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Místo betonu květiny a prolézačky
Občanské sdružení , z.s., při škole Jaroslava Ježka pro zrako- Houpačka na zahradu školy pro zrakově postižené děti
vě postižené
Maltézská pomoc, o. p. s.
Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením
Linka bezpečí, z.s.
Linka bezpečí pro děti a mládež z města Přelouč
Charita Přerov
Smyslový chodníček
FIT SENIOR Příbram, z.s.
Ať nás záda nebolí
SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Senec
60 let činnosti kolektivu mladých Hasičů v Senci
Sdružení Neratov, z. s.
Pračky pro Pradlenku
TŘI o.p.s.
Nepostradatelné maličkosti - Nákup vybavení a aktivizačních pomůcek
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Na rychlosti pomoci (ne)záleží! Pomoc dětem ohroženým domácím násilím
Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
Muzikoterapie pro děti s postižením zraku
Sociální služby Šternberk, p.o.
Vybavení herny azylového domu hračkami pro děti
Kaňka o.p.s.
Podpora rodin dětí s postižením na Táborsku
CENTRUM HÁJEK z.ú.
Nová terapeutická židle pro handicapované děti
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
Prevence proleženin
Charita Jablunkov
Hiporehabilitace - cesta ke zdraví na koních.
Atmosféra, z.s.
Patroni pro dospívající z dětských domovů
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30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

PAHOP, z.ú.,Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče
Charita Šternberk
Poruchy autistického spektra
Charita Valašské Meziříčí
Základní škola Vlašim Březinská
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Mateřská škola Puškinova, Vyškov, příspěvková organizace
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.
Spolu dětem o.p.s.
Farní charita Aš
ELIM Letovice o.p.s
Junák-český skaut, středisko VJAS Brandýs n.Labem, z.s.
Slezská diakonie

Domácí paliativní a hospicová péče
Podpora péče o seniory, zdravotně handicapované a umírající
Pobyt pro rodiny s dětmi s autismem
Podpora důstojného prožití závěru života
Chceme se učit a hrát si na zdravém vzduchu
vybavení logopedické třídy na pobočce ve Vysokém Mýtě.
Tady jsme doma
Pomoc rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi - půjčovna pomůcek
Tréninky dospělosti
Zakoupení herních prvků na zahradu Domova sv. Zdislavy
plán B
Zazelenění skautského areálu
Služba rané péče pomáhá u Vás doma - pomůcky do rodin dětí s postižením
do 7 let věku
Dobrovolnické centrum Motýlek, z.s.
Dobrovolníci v nemocnici a v domovech pro seniory
Domov pro mne, z.s.
Edukační pomůcky do zájmového kroužku pro děti s hendikepem
Diakonie ČCE - středisko v Brně
Canisterapie pro klienty brněnského střediska Diakonie
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Chudé děti chtějí poznat Moravský Kras
Linka bezpečí, z.s.
Linka bezpečí pro déti a mládež z Brna-Juliánova
Umělecký mlýn Liběchov
Dětský svět v čase našich babiček
SVČ MOZAIKA POLIČKA
Dědečkův dvoreček
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Vybavení centra pomoci u sv. Františka v Bechyni
Sociální služby SOVY
Lepší kvalita života = rehabilitační cíl = bezpečná manipulace
Charita Český Těšín
Jak se cítí senior
DOBROVOLNÝ PÁTRACÍ TÝM ČR z.s.
Výjezdové vybavení pro pátrání
Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Psychoterapeutická podpora pro dospívající děti z pěstounských rodin
Celé Česko čte dětem, o. p. s.
Čtení dětem mění životy
SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních slu- ,,V sedlu koně“ - hipoterapie pro osoby s postižením
žeb
Středisko volného času, p. o.
Pohybem ke zdraví
Junák - český skaut, středisko Lesní Moudrost DobřichoviChceme klubovnu a její okolí hezčí
ce, z.s.
Potravinová banka Praha a Středočeský kraj z.s.
Huraaa do vaření ! Kurz vaření pro maminky samoživitelky!
Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
Inhalátory a další pomůcky pro rodiče „slaných dětí“
Nomia, z.ú.
Děti cítí víc než si myslíte
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30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
0 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč

Útočiště o.p.s.
Junák - český skaut, středisko Doubravka Chotěboř, z.s.
Amalthea z.s.
PIONÝR, z.s.- Pionýrská skupina „Beskyd“
Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa
ProVize z.s.
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.
SK Ervěnice-Jirkov
Pomáhej SRDCEM, z.s.
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Dobré víly dětem, z.s.
Élie z.s.
Vital life z.s.
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
KAFIRA o.p.s.
Centrum pro rodinu PSS a klinicke adiktologie, z.u.
Debrujáři z TYMY - Středisko volného času, p. o.
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v
Mnichově
Rodinné Centrum Myšák
Domov Raspenava
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Amina o.p.s.
Spolu dětem o.p.s.
Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc
Tělocvičná jednota Sokol Opava
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
S.T.O.P., z.s.
Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s.
Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve
veřejných službách, z.ú.
Junior DDM-SVČ Chotěboř
Majoránek, z.s.

DOBRO-KÁVA
Skauti se stěhují
Staň se pěstounem! - beseda s pěstouny spojená s kulturní akcí
Čarodějný letní tábor s Harrym Pottrem
Mám sklerózu, ale okno nemám
Festival Jinčí čin
Modernizace tísňové péče
Rekonstrukce sociálního zázemí SK Ervěnice-Jirkov
6. ročník Běh s Čelovkou
Děti pomáhájí pejskům v útulcích
Víkend v přírodě s Dobrými vílami
DĚTSKÁ ZAHRADA NA HORÁCH
„Polohovací pojízdné křeslo a rehabilitační polohovací pomůcky“
Terapeutická Kavárna „Zahrádka pod věží“
REKONDIČNÍ POBYT S VODÍCÍMI PSY
Centrum pro rodinu - Slunečnicová zahrada
Pokusohraní
ŠKOLNÍ POMŮCKY PRO DĚTI
Provoněný domov

16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč

Doprovod dětí na odpolední zájmový kroužek
Hry s koňmi - hipoterapie pro děti s postižením
Dětské hřiště pro azylový dům
Individuální doučování dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
Tréninky dospělosti
Podpora samostatného a startovacího bydlení dětí a klientů
VC Bohumína
Žít svůj život - podpora mladých lidí se zdravotním postižením
Zažít školu jinak
Hravé cvičení pro děti s postižením

16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč

Dobrovolnictví v hospici
Interaktivní herna Junioru
Relaxace, radost, smích - to vše nejen na koních
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16 000 Kč

16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč

Farní charita Lovosice
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z.s.
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
Elpida, o.p.s.
HOSPIC TEMPUS, z.s.
Dům tří přání, z.ú.
ROSA - centrum pro ženy, z.s.
Cesta domů, z. ú.
Letní dům, z.ú.

Název projektu Sociálně terapeutické dílny v Lovosicích
TUTO je Skupovka!
AtomFilmFest – aneb filmový festival mezi paneláky.
Zvýšení komfortu bydlení pro obyvatele v Domovech se zvláštním režimem
BABIČKÁM NA VLNU
Poskytování hospicové péče ve vlastním sociálním prostředí klienta
Letní pobyt pro ohrožené děti
Právnička pro oběti násilí
Podpora Cesty domů
Komu to mám říct? Prevence psychického násilí páchaného na dětech v rodinách.
PROSAZ, z. ú.
Podpora chráněné dílny
Linka bezpečí, z.s.
Linka bezpečí pro děti a mládež z města Prostějov
Charita Přelouč - NZDM Jakub klub
IT kamarád pro lepší budoucnost
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Piano pro chudé děti
Dětský domov HUSITA, o.p.s.
Hurá na prázdniny!
Amelie, z. s.
Brožury Amelie pomáhají (nejen) ve Středočeském kraji
OD5K10, z.s.
Service Project Rychnov 2019
Tilia - občanské sdružení, z.s.
Slunce - příprava dětí z dětských domovů na odchod z DD
Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organi- Podpora orchestru ZUŠ band a pěveckého sboru Melodie
zace
Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.
Aktivizační činnosti ve Vlachově Březí
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Děti tančí a zpívají pro domovy pro seniory
Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace
Bezpečně a doma
Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěv- Vybudování nové kuchyňky
ková organizace
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s.
Příroda dětem
TJ TŽ Třinec, oddíl orientačního běhu
Sport pro celou rodinu
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.
Podpora činnosti centra
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková orga- Nové počítačové vybavení pro děti v Nízkoprahovém zařízení
nizace
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Zlepšení vybavení centra pro děti a mládež
Centrum J.J.Pestalozziho
Pomáháme, když je pro Vás život těžký
NADĚJE, pobočka Vsetín
Nadějná dílna Naděje
Statek Vlčkovice, o.p.s.
Podpora rodin v tíživé sociální situaci.
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16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč

NADĚJE
POLYGON bezpečí z.s.
Alzheimercentrum Zlín z.ú.
Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s.
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace
Centrum Motýlek, z.s.
Potravinová banka Praha a Středočeský kraj z.s.
Potravinová banka Praha a Středočeský kraj z.s.
Ratolest Brno, z.s.
ParaCENTRUM Fenix, z.s.
Zámeček Střelice p. o.
Rodinné centrum MaTáTa
Spolu dětem o.p.s.
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Post Bellum, o.p.s.
Benediktus z.s.
Portus Prachatice, o.p.s.
Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.
Dům seniorů POHODA, o.p.s.
Dětský domov a Školní jídelna
PROSTOR PRO, o.p.s.
KAFIRA o.p.s.
Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.
MONOSKIZLIN, z.s.
Potravinová banka Praha a Středočeský kraj z.s.
NADĚJE, pobočka Praha
Oblastní charita Hradec Králové
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s
TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.
Benediktus z.s.
Benediktus z.s.
Kynšperáček, z.s.

Vstávat bude snadnější
I my na to máme !!!
Kontaktní terapie s poníky u klientů s Alzheimerovou chorobou
Rozeznění zvonu
Pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám - hrací prvky do zahrady, zahradní nábytek
Venku to má lepší grafiku
Děti, neplýtvejte!Naučme se společně, jak neplýtvat potravinami!
Děti, neplýtvejte!Naučme se společně, jak neplýtvat potravinami!
Klíč k dětem
Besedy na téma prevence úrazů páteře a míchy aneb chraň si své zdraví
Kavárnička Zvonička
Spolu a zdravě (nejen na cestách)
Tréninky dospělosti
Chudé děti chtějí poznat jižní Moravu
Divadelní kroužky Pamětí národa
Vybudování zázemí pro vznik terapeutické dílny/atelieru
Předškoláček Portusáček
Paběrkování v Jižních Čechách
Slavíme s chutí
Neboj se a zkus to...
SPIRÁLA - Děláme ze škol lepší místa
REKONDIČNÍ POBYT S VODÍCÍMI PSY
„Naučíme Tě chodit“
Hory pro všechny
Děti, neplýtvejte!Naučme se společně, jak neplýtvat potravinami!
Pošlete obyvatele tréninkových bytů za kulturou
Pomoc rodinám a dětem nacházejících se v nepříznivé sociální situaci
Zvyšování odborných kompetencí pracovníků Hradeckého centra pro osoby
se sluchovým postižením o. p. s.
„NAJDĚTE K NÁM CESTU“
Vybudování zázemí pro vznik terapeutické dílny/atelieru
Vybudování zázemí pro vznik terapeutické dílny/atelieru
Založení mateřského centra Kynšperáček
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16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
16 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

Městské kulturní středisko Červený Kostelec
TJ Sokol Přepeře, z.s.; Ochotnický soubor
Unie Roska. reg. ogr. Roska Jihlava z.p.s.
Člověk v tísni, o. p. s.

Hadářek tančí celému světu
Ochotnický soubor Přepeře - příspěvek na vybavení
Rekondiční a rehabilitační pobyt
Komunitní zahrada pro sport a volný čas
Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace Podpora orchestru ZUŠ band a pěveckého sboru Melodie
GALAXIE CENTRUM POMOCI KARVINÁ, z.ú.
Zářící Galaxie, multikulturní slavnost na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním
Kamarádi, spolek
Kamarádi
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základ- Smysluplné trávení volného času dětí a mládeže z Dyády
ní škola, Liberec
LENOX z.s.
Ples handicapovaných 2019
Rozum a Cit, z.s.
Vzdělávejte se s Rozumem!
Jezdecký klub Sviadnov, z.s.
S HIPOREHABILITACÍ O KROK DÁLE
Potravinová banka Praha a Středočeský kraj z.s.
Děti, neplýtvejte!Naučme se společně, jak neplýtvat potravinami!
Rodeso, z.ú.
„Beze spěchu“
Květina, z. s.
Klub Magnet - Hravě a zdravě
Dětský domov Staňkov
Podpora talentů
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
Orientační pochod tmou v Ústí nad Labem (pro nevidomé, zrakově postižené
a širokou veřejnost)
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.
10 let pomáháme potřebným spoluobčanům
Oblastní charita Most
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Statek, z. s.
VRAH 2019
Aut není Out z.s.
Muzikoterapie - muzikanti v mateřské škole
SPOLU Olomouc
Sporťák
Vila Vančurova o.p.s.
Na lavičce sedíme a přitom i cvičíme
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Ještěr
Pro děti, pro Šance, pro Ještěr!
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Ještěr
Pro děti, pro Šance, pro Ještěr!
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava
Pomáháme rodinám
Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organi- podpora orchestru ZUŠ band a pěveckého sboru Melodie
zace
Benediktus z.s.
Vybudování zázemí pro vznik terapeutické dílny/atelieru
Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.
Paběrkování v Jižních Čechách
Oblastní charita Ústí nad Labem
Rotahufest XII.
Občanské sdružení ProCit, z.s.
Cvičení a plavání pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)
SPMP ČR pobočný spolek Plzeň - město
JDEME DO TOHO SPOLU
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10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

SEMIRAMIS z.ú.
JAHODA, z.ú.
Centrum RoSa z.s.
ŽIVOT 90, z.ú.
Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s.

Společnost DUHA, z.ú.
Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.
Potravinová banka Praha a Středočeský kraj z.s.
Junák - český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z. s.
Benediktus z.s.
JSME TADY, o.p.s.
proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí,
o.p.s.
Junák – český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z.s.
Centrum Orion, z.s.
Centrum LOCIKA, z.ú.
Farní charita Karlovy Vary
Portus Prachatice, o.p.s.
Klíč - Centrum sociálních služeb p.o.
Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.
Spolu dětem o.p.s.
Sdružení TULIPAN, z.s.
Charita Frýdek - Místek
Spolu dětem o.p.s.
Charita Luhačovice
Rosenthal, z.s.
Junior DDM-SVČ Chotěboř
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.
Lesní mateřská škola Prostor plus, z. s.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Centrum Ententyky, z.s.
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Občanské sdružení Anthericum, z.s.
Celkem

Bezpečný prostor, kde co zaseješ, to sklidíš.
Komunitní centrum Jahoda Nové Město
Trénování paměti
Senioři v digitálním světě
Tvoje šance Drop In, o.p.s.
HRANÍ POMÁHÁ
Cyklistická akce pro vozíčkáře a jejich děti
Děti, neplýtvejte!Naučme se společně, jak neplýtvat potravinami!
Hravý dvorek - finišujeme
Vybudování zázemí pro vznik terapeutické dílny/atelieru
Rozvíjíme samostatnost 3
Intervenční centrum proFem – Pomozte s námi hradit terapeutické konzultace
a právní zastupování obětem domácího a sexuálního násilí
Tajemství správné komunikace v rodině
Pomůcky pro hudební aktivity v Centru Orion
NEBÝT SÁM POMÁHÁ
„Lidé lidem dveře otevírají.“
Předškoláček Portusáček
Knihovna bez bariér
Paběrkování v Jižních Čechách
Tréninky dospělosti
Bistro TULIPAN - pracovní uplatnění pro hendikepované
Charitní dny umění
Tréninky dospělosti
Pořízení polohovacího křesla pro usnadnění pohyblivosti
Gondor volá Rohan o pomoc! Příběh ze Středozemě v českém podání.
Interaktivní herna Junioru
Canisterapie – když pejsci pomáhají dětem a dospělým
Babičko, dědečku, pojďte s námi do pohádky
Zdravotní a kompenzační pomůcky pro Domácí hospic Alfa-Omega
Vybavení tělocvičny pro děti
Plaváním ke zdraví
Street Hard Workout Battle 2019
40.

10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
5 040 000 Kč

GRANTOVÝ PROGRAM ŠKODA STROMKY
Obec Čestice
Obec Kuchařovice
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře
Obec Plužná
Obec Rybná nad Zdobnicí
Obec Hrušov
Obec Rokytá
Obec Záměl
Městská část Praha 6
Městys Rokytnice nad Rokytnou
Česká dominikánská provincie
Česká dominikánská provincie
Honební společenstvo Lovečkovice
Obec Vrátno
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
Správa Národního parku Šumava
Obec Zichovec
Město Zubří
Město Solnice
Město Rychnov nad Kněžnou
Obec Písková Lhota
Město Opočno
Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
Správa Krkonošského národního parku
Městys Březno
Mladoboleslavský venkov, z.ú.
Junák - český skaut, středisko VJAS Brandýs n. L., z. s.
Město Mnichovo Hradiště
Město Dobruška
Obec Chodská Lhota
Obec Hodonice
Obec Ledce

Výsadba ovocné aleje Čestice - Lípa nad Orlicí
Návrat třešní - alej plodů pro pocestné a pro potěšení
Pekar - stromky
Doplnění veřejné zeleně v obci Plužná
Ovocné a okrasné stromy v obci Rybná nad Zdobnicí
Obnova ořechová alej Hrušov
Občané Rokytě
Alej a sad v obci Záměl
Výsadba zeleně před hotelem Internacionál
Zeleně není nikdy dost
Dominikánské stromořadí II. - Hlupice
Dominikánské stromořadí I. - lesní cesta „K Trkači“
Výsadba stromků
Osázení stromků k místním komunikacím v obci Vrátno,zpevněné polní cesty.
Projekt zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2019
ZALESŇOVÁNÍ V NP ŠUMAVA
Revitalizace pravého břehu Zichoveckého rybníka
výsadba stromků
Výsadba stromů ve spolupráci se Škoda Auto
Podpora zeleně v Rychnově nad Kněžnou v rámci průmyslové zóny ŠKODA
AUTO
Stromky pro obyvatele části sever
Dosadby veřejné zeleně v Severním sektoru v Opočně
Zelená terasa
KRNAP stromky
Revitalizace a výsadba nové zeleně ve vybraných lokalitách městyse Březno
„Děti Svému Okolí“
Skautská klubovna VJAS - sadové úpravy
Alej od zámku Mnichovo Hradiště do Hoškovic
Obnova stromořadí podél ul. Mělčanské - I. etapa
Lípy na Výrově
Alej v Hodonicích
Zvýšení biodiverzity v obecním lese Ledce
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37 500 Kč
9 500 Kč
25 382 Kč
70 000 Kč
3 956 Kč
17 500 Kč
36 058 Kč
12 740 Kč
47 898 Kč
55 000 Kč
5 000 Kč
25 000 Kč
70 000 Kč
55 000 Kč
300 000 Kč
250 000 Kč
54 000 Kč
27 000 Kč
9 071 Kč
5 210 Kč
70 000 Kč
46 000 Kč
10 000 Kč
147 650 Kč
54 000 Kč
233 060 Kč
10 000 Kč
70 000 Kč
50 000 Kč
4 000 Kč
34 000 Kč
30 000 Kč

Obec Nová Telib
Obec Neveklovice
Obec Kochánky
Obec Řepov
PRO FIDELITATE z.s.
České Švýcarsko o.p.s.
Obec Přestavlky
Obec Chudíř
Obec Radiměř
Obec Lhota
Obec Sojovice
Městys Nehvizdy
Obec Kvasiny
Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov
nad Kněžnou
Město Vrchlabí
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
Město Kyjov
Obec Vílanec
MS NATURA
Lemniskáta, o.p.s.
Statutární město Plzeň - městský obvod Plzeň 2 - Slovany
Kentaurus z.s.
Obec Těšetice
Celkem

Ovocná stromořadí v Nové Telibi
Cestička k domovu
Zvýšení biodiverzity v lesním porostu Slepeč
Výsadba stromků v obci Řepov
Obnova lesních porostů poškozených větrnou kalamitou, suchem a kůrovcem
Obnova lesů po kůrovcové kalamitě
Škoda stromky
Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom - Chudíř
Výsadba stromů podél Banínské cesty
„V chládku“
SOJOVICKÁ PLATANOVÁ ALEJ
Alej Horoušanská
Obnova zeleně v obci Kvasiny
Příroda blíž školkáčkům

36 270 Kč
37 500 Kč
69 727 Kč
48 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč
20 000 Kč
41 400 Kč
35 805 Kč
52 000 Kč
40 000 Kč
37 500 Kč
68 275 Kč

Ozelenění Vrchlabí v roce 2019
Stromy pro Orlické hory

40 000 Kč

Alej života 2019
Lipová alej Vílanec-Loučky
Revitalizace lesního pozemku po černé skládce
Za papír sázíme stromy
Výměna aleje v ulici Ruská - 2. etapa
Vysázíme sazenice - kůrovec už nikdy více!
Cyklostezka Těšetice

50 000 Kč
64 000 Kč
15 000 Kč
60 116 Kč
42 000 Kč
16 000 Kč
50 000 Kč
2 896 118 Kč

GRANTOVÝ PROGRAM OBČANSKÁ SPOLEČNOST NADAČNÍHO FONDU ŠKODA AUTO
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kněžmost
Hasičský dětský den
SEMIRAMIS z.ú.
Z ulice do bezpečí!
Naruby, z. s.
Čtenářský klub v Mladé Boleslavi
TJ Stonožka Březina z.s.
Svatovavřinecká pouť
Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi
Komunitní zahrada
Tělocvičná jednota Sokol Benátky nad Jizerou
Gymnastika pro děti s kvalitním a bezpečným vybavením
42.

16 000 Kč

62 000 Kč

20 000 Kč
300 000 Kč
16 500 Kč
30 000 Kč
65 750 Kč
175 720 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pěčice
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav
Spolek přátel umění Mladá Boleslav z.s.

Základní vybavení pro požární sport dětí
Závod požárnické všestrannosti dětí a mládeže - hra Plamen 2019/20
Zakoupení koncertního klavíru Petrof Monsoon pro potřeby koncertů v Městském divadle MB
Rytmus Bakov nad Jizerou z. s.
Oprava tanečního parketu
Římskokatolická farnost – děkanství Mnichovo Hradiště
Vybavení venkovního společenského prostoru dětskými herními prvky
z.s. Dotyk
Provedení Vánočního koncertu 2019
Mnichovohradišťský sportovní klub z.s.
Dětské zázemí na nově zrekonstruovaném hřišti MSK
Furiant o.s.
Historický den na zřícenině zámku Zvířetice
Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem
Zámecký klub a klubík, nový prostor
Pro budoucnost Žerčic
PLNOU PAROU DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Český svaz chovatelů z.s. Základní organizace Bakov nad Ji- Místní výstava drobného zvířectva
zerou
Spolek občanů Domousnic
Loučení s létem!
Spolek Mondík
Trnkova zahrada
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boseň
Slavnostní uniformy
Řeckokatolická farnost v Mladé Boleslavi
Budování vztahu a spolužití národnostních menšin s majoritní společností
Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou
Komunita pro novobenátecké varhany
Spolek přátel kultury Kněžmost
Kněžmostský betlém a Boží hrob
Veselá vesnice z.s.
Veselé kino
Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková
Zámecký klub a klubík, nový prostor
organizace
Kořeny života, z.s.
Spolu-tvoření
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Chloumek
dětský oddíl SDH Chloumek
Naruby, z. s.
Kino V břiše velryby
Sbor dobrovolných hasičů Dneboh
Vybavení hasičárny
Rock Club Ouřece z.s.
Klubové večery platforma pro amatérské umělce
Řeckokatolická farnost v Mladé Boleslavi
Budování vztahu a spolužití národnostních menšin s majoritní společností
Vodní záchranná služba ČČK Mladá Boleslav, pobočný spo- Jarní cena Mladé Boleslavi v záchranářském sportu
lek
SecondLand z.s.
SecondBrand
Junák - český skaut, středisko Povodeň Benátky nad Jizerou, Nákup nových podsadových stanů
z. s.
Naše město Mnichovo Hradiště, z.s.
Environmentální výchova tvořivě a společně
Rodinné centrum Koupák z.s
Jak se slaví Vánoce kolem nás
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40 000 Kč
39 945 Kč
130 000 Kč
50 000 Kč
120 000 Kč
11 000 Kč
90 000 Kč
40 000 Kč
95 642 Kč
40 000 Kč
31 229 Kč
30 000 Kč
120 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
70 000 Kč
120 000 Kč
70 197 Kč
60 500 Kč
110 000 Kč
55 773 Kč
41 680 Kč
98 910 Kč
100 000 Kč
59 290 Kč
66 400 Kč
45 000 Kč
58 000 Kč
20 150 Kč
34 950 Kč

Divadýlko na dlani
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhotice
Společnost Mikuláše Klaudiána, z.s.
Jednota bratrská Mnichovo Hradiště
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů MH
KČT, odbor Mnichovo Hradiště
Komunitní centrum Spokojený svět, z.ú
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mladé Boleslavi

Mladoboleslavský venkov, z. ú.
Kolem na kole, z. s.
Život v sadu, z. s.
Pro budoucnost Žerčic, z.s.
Celkem
KOPEME ZA FOTBAL PIVOVARU GAMBRINUS
Sokol Lovčice, z.s.
SK Horní Lhota, z.s.
SK Nalžovské Hory, z.s.
Tělovýchovná jednota Klášter, z.s.
Fotbalový klub Hostomice, z. s.
SK Čtyři Dvory, z.s.
FO Křovice z. s.
Fotbalový klub amatérů Velké Chvojno
TJ Sokol Velký Ořechov, z.s.
MSK Benešov nad Ploučnicí z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Poděvousy
TJ Tatran Hrochův Týnec, z.s.
TJ Sokol Deštná z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Mělčany
FK Chotusice 1932 z.s.
TJ Sokol Petrůvka z.s.
Tělovýchovná jednota Dynamo Lindava z.s.
TJ Krásné Loučky z.s.

Divadýlko na dlani sezona 2020
Víceúčelové sportoviště ve Lhoticích
Cesta k pomníku Mikuláše Klaudián -propagace pomníku a motivace k veřejné sbírce na uhrazení realizace pomníku.
Truhlářský kroužek pro děti
Celoroční činnost mladých hasičů - záchranářů (základní vybavení)
Po stopách kamenů
Vybudování zázemí pro aktivity rodičů s hlídáním malých dětí
5P - přizpůsobení prostor pro přednášky a projekce
Čistá řeka Jizera 2019
Region, kde se jezdí na kole
Hrátky v sadu
KŘESLO PRO HOSTA

309 915 Kč
150 000 Kč

Rekonstrukce a údržba hřiště
Rekonstrukce a údržba hřiště
Rekonstrukce a údržba hřiště
Rekonstrukce či výstavba diváckého zázemí
Rekonstrukce a údržba hřiště
Ostatní technické vybavení areálu
Ostatní technické vybavení areálu
Rekonstrukce či výstavba občerstvení
Ostatní technické vybavení areálu
Rekomstrukce a údržba hřiště
Rekonstrukce a údržba hřiště
Ostatní technické vybavení areálu
Rekonstrukce šaten
Rekonstrukce šaten
Rekonstrukce a údržba hřiště
Ostatní technické vybavení areálu
Rekonstukce šaten
Rekonstrukce čí výstavba občerstvení

35 640 Kč
39 398 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
39 800 Kč
38 500 Kč
40 000 Kč
38 000 Kč
30 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
39 859 Kč
39 938 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč

44.

84 000 Kč
51 363 Kč
56 696 Kč
75 000 Kč
33 000 Kč
53 201 Kč
100 000 Kč
310 000 Kč
50 000 Kč
57 500 Kč
3 867 311 Kč

SK PETROV - SOBOTÍN z.s.
ČFK Brňany, z.s.
TJ Sokol Jičíněves, z.s.
TJ Sokol Dolní Bělá, z.s.
TJ Roztoky, z.s.
Tělovýchovná jednota Oldřichov, spolek
TJ Baník Zbůch, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Kozolupy, z.s.
TJ Sokol Třebestovice, z.s.
TJ Myslibořice z.s.
Tělovýchovná jednota ZD Vlastiboř
TJ Blatec
Sokol Damnov, z.s.
TJ START Tlumačov, z.s.
FC Lobkovice z.s.
Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek
SK Bezno-Sovínky, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Hradešice, z.s.
Tělolvýchovná jednota Sokol Radnice
FC Křivsoudov, z.s.
Tělovýchovná jednota Tatran Jablonné v Podještědí
Tělovýchovná jednota Sokol Lhota
FK Duchcov
TJ Drozdov z.s.
TJ Jiskra Vranov, spolek
S K Bělá pod Bezdězem - oddíl kopané
FC Švihov
Fotbalový klub Ledce z.s.
TJ SOKOL ŠKVOREC
Tělovýchovná jednota Sokol Myslív
Tělovýchovná jednota Hostim
1. FC Žamberk z.s.
Slavoj Bohušovice nad Ohří z.s.
Celkem

Rekonstrukce šaten
Rekonstukce a údržba hriště
Rekonstrukce či výstavba občerstvení
Rekonstrukce šaten
Rekonstukce či výstavba diváckého zázemí
Ostatní technické vybavení areálu
Rekonstrukce šaten
Ostatní technické vybavení areálu
Rekonstrukce šaten
Rekonstrukce či výstaba občerstvení
Rekonstrukce či výstavba občerstvení
Rekonstrukce a údržba hřiště
Rekonstrukce či výstaba občerstvení
Rekonstrukce či výstavba diváckého zázemí
Rekonstrukce šaten
Rekonstrukce či výstaba občerstvení
Rekonstrukce šaten
Rekonstrukce šaten či výstavba diváckého zázemí
Rekonstrukce šaten
Rekonstrukce či údržba hřiště
Rekonstrukce či údržba hřiště
Rekonstrukce či údržba hřiště
Ostatní technické vybavení areálu
Rekonstrukce a údržba hřiště
Rekonstrukce a údržba hřiště
Rekonstrukce či výstavba diváckého zázemí
Rekonstrukce šaten
Ostatní technické vybavení areálu
Rekonstrukce či výstavba diváckého občerstvení
Rekonstrukce a údržba hřiště
Rekonstukce či výstavba diváckého zázemí
Rekonstrukce a údržba hřiště
Rekonstrukce či výstavba diváckého zázemí
45.

40 000 Kč
40 000 Kč
39 400 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
38 100 Kč
39 765 Kč
40 000 Kč
39 636 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
39 487 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
38 962 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
39 848 Kč
40 000 Kč
38 200 Kč
40 000 Kč
37 906 Kč
39 540 Kč
35 635 Kč
39 751 Kč
40 000 Kč
39 915 Kč
40 000 Kč
2 007 280 Kč

CHARITATIVNÍ KONTO FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT A.S.ČESKÁ REPUBLIKA
Cesta domů, z.ú. domů
Rozšíření kapacity domácího hospice Cesty domů pro dětské pacienty
Centrum BAZALKA, o.p.s.
Intenzivní rehabilitace klienta v Centru Hájek
Liga vozíčkářů, z. ú.
Výcvik asistenčního psa
Dobrý skutek, z.s.
Zajištění úhrady asistenčních služeb pro Filipa Přidala
Jihočeská rozvojová, o.p.s.
Podpora projektu Naproti rodině
Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými Rehabilitační pobyt klienta
onemocněními ČR
Celkem
PODPORA INNOGY ENERGIE
Unie Olašských Romů, z.s.
SK Březiny
Březinka, z.s.
Český rybářský svaz, Místní organizace Teplice
Box Klub TJ Sokol Těmice
SK Union Vršovice
S bojkou v zádech z.s.
Aeroklub Jaroměř
Dětský domov a školní jídelna Olomouc
TJ Sokol Jaroměř - Josefov
SDH Horní Lapač
Hokejky HC F-M 2008 z.s.
Oblastní spolek ČČK Ostrava
Obec Znětinek
Badmintonová Akademie Plzeň, z.s.
LOKOMOTIVA Plzeň
SDH Božštěšice
SDH Libhošť
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Klub plynárenské historie
Hasičský sportovní klub, z.s.
Katolická beseda v Kopřivnici, z.s.
AKORD & POKLAD, s.r.o.

150 000 Kč
30 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč
280 000 Kč

50 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
100 000 Kč
40 000 Kč
35 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
46.

ČSOP Salamandr
Fakultní nemocnice Ostrava - Krevní centrum Ostrava
Kult, spolek
Caballinus z.s.
„Kapradí“, spolek
Celkem

60 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
765 000 Kč

47.

Děkujeme všem partnerům, dárcům,
poradcům, dobrovolníkům a přátelům,
kteří se na činnosti Nadace rozvoje
občanské společnosti v roce 2019 podíleli.

Kontaktní informace
Nadace rozvoje občanské společnosti
Na Václavce 1135/9
150 00 Praha 5
Tel.: +420 227 212 211
E-mail: info@nros.cz
IČ: 49279416
Bankovní spojení: 7273562/0800
Sbírkové konto Pomozte dětem: 9595959595/0600
Sbírkové konto na obnovu a provoz kulturní památky Vila Čerych a přilehlé zahrady:
66772222/0800

www.nros.cz
www.pomoztedetem.cz
www.vcasnapomocdetem.cz
www.neziskovkaroku.cz
www.vilacerych.cz
Vydala: Nadace rozvoje občanské společnosti
Foto: archiv NROS
Grafika: Martin Málek
Překlad: Marcela Kaiserová
Korektury: Václav Harmáček
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