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Úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové,
milí kolegové a spolupracovníci,
jak víte, ﬁlantropie nebo chcete-li česky dárcovství, provází lidstvo už od nepaměti.
Jen v několika málo nešťastných údobích byla potlačena nebo velmi upozaděna,
ovšem po každé se podařilo jí opět rozvinout a měnit jejím prostřednictvím svět k lepšímu.
Z povahy své práce mám možnost sledovat vývoj různých společností a kultur doslova po celém světě. Obzvláště v posledních letech si uvědomuji, jak moc se v tomto směru změnila například Evropa a s ní samozřejmě i Česká republika.
Dvacet let již uběhlo od sametové revoluce, a pokud se dnes rozhlédnete po českých ﬁrmách nebo zahraničních společnostech, které v Čechách nebo na Moravě působí, většina z nich s ﬁremní ﬁlantropií pracuje zcela promyšleně a nikoliv
nahodile, jak tomu bylo ještě před několika lety.
Jsem rád, že i náš nadační fond si po prvních letech, kdy jsme sbírali zkušenosti, našel v českém prostředí své místo a že
projekty, které podporujeme nebo sami realizujeme, mají příznivý ohlas, jsou úspěšné, a co je nejdůležitější: přináší do
života všech zúčastněných pozitivní změnu k lepšímu.
Určitě bych také na tomto místě rád poděkoval všem zaměstnancům všech našich regionálních společností za jejich zapojení do projektu MiNiGRANTY VEOLIA. Skutečnost, že stovky z nich ve svém volném čase dobrovolně pracují pro veřejně
prospěšné organizace, snaží se zlepšovat životní prostředí nebo pomáhají znevýhodněným dětem, pro mne znamená
velmi mnoho. Ovšem s velkou radostí tuto hozenou rukavicí sbírám, protože to nejmenší, co se svými kolegy pro společnou věc mohu udělat, je zasadit se o to, aby nadační poslání i ﬁnance dokázaly na poptávku našich zaměstnanců reagovat
ještě ve větší míře, než tomu bylo dosud.
Děkuji také všem našim partnerům z měst a obcí za dosavadní spolupráci. Je pro nás důležité komunikovat se zástupci
radnic či hejtmanství, protože jakákoliv místní pomoc bez znalosti místních poměrů a důležitých informací nemůže být
efektivní.
Být ﬁlantropem je samo o sobě málo. Darovat nebo pomáhat se totiž dá dobře i špatně. Právě proto jsem rád, že náš
nadační fond umí vytvářet dlouhodobá a pevná partnerství, protože právě ve vzájemné spolupráci nachází ﬁlantropie se
značkou Veolia svůj pravý smysl.

Philippe Guitard
předseda správní rady
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Základní data
Název: Nadační fond Veolia
Datum vzniku: 30. dubna 2003
Zřizovatel: Společnost VEOLIA VODA ČERKÁ REPUBLIKA, a.s
(dříve Vivendi Water Česká republika, s.r.o.) se sídlem v Praze, Pařížská 11
Sídlo: Pařížská 11, PSČ 110 00, Praha 1
Základní kapitál: 100 000 Kč
Identiﬁkační číslo: 27068102
Řídící orgán: správní rada

Členové správní rady
Ing. Philippe Guitard, předseda správní rady
generální ředitel Veolia Eau pro Evropu
pověřen řízením aktivit skupiny Veolia Environnement v České republice
Mgr. Eva Kučerová, místopředsedkyně správní rady
ředitelka externích vztahů Veolia Eau pro Evropu
RNDr. Marcela Dvořáková, členka správní rady
ředitelka komunikace a marketingu Veolia Voda ČR
ředitelka útvaru komunikace a marketingu PVK
Ing. Iveta Kardianová, členka správní rady
ředitelka útvaru komunikace a marketingu SČVK
Mgr. Jan Hrabák, člen správní rady
ředitel právního oddělení Veolia Voda ČR
Jiří Kabíček, člen správní rady (od června 2009)
vedoucí projektu Synergie 2010
Martina Kantorová, členka správní rady (od prosince 2009)
Vedoucí útvaru pro komunikaci Dalkia Česká republika

Ředitel NF
Jan Dolínek
ředitel nadačního fondu

Výkonnost

Účel NF
Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti
životního prostředí, podpory výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, podpory výběru
a přípravy projektů zaměřených na tvorbu a ochranu životního prostředí, podpory
a organizování vzdělávacích akcí a setkávání odborníků a podpory sociálních projektů. V roce 2010 byl účel rozšířen o podporu projektů obsahující prvek dobrovolnictví a konaných ve veřejném zájmu.

Hodnoty NF
Stejně jako společnosti skupiny Veolia Environnement si ve své strategii stanovily hodnoty, na kterých
staví své know how, produkty a služby i správní rada nadačního fondu deﬁnovala pět základních hodnot,
podle kterých se řídí při realizaci vlastních projektů nebo při podpoře projektů jiných organizací.

Solidarita
Vytváříme podmínky a podporujeme životní situace, které narovnávají individuální, skupinové nebo společenské handicapy. Navazujeme spolupráci s jednotlivci
i organizacemi a ve společných projektech každý podle svých možností přispíváme k dosažení stanovených cílů. Dlouhodobě přispíváme k rozvoji demokratické
občanské společnosti založené na sdílení zkušeností, ve které úspěchy představují
společná vítězství všech.
Empatie
Při vytváření všech projektů aktivně a kontinuálně nasloucháme všem, kteří nás
oslovují ke spolupráci nebo předkládají žádost o ﬁnanční podporu. Pokud to okolnosti umožňují, jednáme s nimi osobně, a v případě, že není možné na poptávku
pozitivně zareagovat, snažíme se nabídnout jiná řešení.
Zodpovědnost
Neustále zvažujeme míru našeho „angažování se“ (zejména v rámci sociálních
projektů), s ohledem na dopady naší podpory a činnosti. Vždy reagujeme na jasnou
poptávku řešit konkrétní nepříznivou situaci nebo situaci vyžadujici zvyšenou pozornost. Předem deﬁnujeme roli nadačního fondu tak, aby maximální míra rozhodování a odpovědnosti zůstala těm, kteří naší nadační pomoc přijímají.
Inovace
Hledáme stále nové myšlenky a nápady především proto, abychom dokázali rychle
reagovat na změny, které přináší život. Aktivně podporujeme inovace, které zvyšují kvalitu našich projektů a současně i efekt a užitek pro všechny cílové skupiny
nadačního fondu.
Velkou pozornost věnujeme zejména dětem a mladým lidem, kteří v rámci svého studia nebo svém volném čase hledají a vymýšlí cesty k tomu „jak udělat svět
lepší“.
Výkonnost
Průběžně sledujeme výstupy našich projektů a při hodnocení nebo vytváření našich
projektů pečlivě zvažujeme jejich možné dopady s ohledem na omezené ﬁnanční
zdroje. Pozitivem mnoha projektů nadačního fondu je jejich dlouhodobý charakter.

Mapa nadačních projektů
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MiNiGRANTY VEOLIA 2009
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Sociální projekty
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Projekty NF 2009
„Není na světě nadační fond ten,
který by mohl pomoci lidem všem.

“

Takto jednou větou můžeme uvést další rok našeho snažení o změnu k lepšímu.
V životě jednotlivců, skupin a někdy i v širším kontextu celé společnosti neustále
nacházíme nové a nové příběhy či případy. V mezích možností daných naším rozpočtem se usilovně snažíme o jejich šťastný konec nebo alespoň o hladký průběh.
Každý rok musíme s tíhou, kterou znají všichni dárci a mecenáši na celém světě odmítat žádosti, na které už nám nezbývá peněz a nemůžeme je (byť bychom tak rádi
učinili) podpořit. O to více se pak radujeme z těch, které s naší pomocí dosáhnou
svého předsevzetí a třeba od základu změní život svůj nebo jiných k lepšímu.

Třeba mladí lidé po odchodu z dětského domova se někdy rozpačitě a jindy odhodlaně doslova vrhají do samostatného života. Často se bohužel velmi rychle ukáže,
že moc připraveni nejsou. Upřímně, kdo z nás na prahu plnoletosti byl? V životě
většiny z nás dříve či později nastane chvíle nebo situace, kdy se potřebujeme opřít
o rodinu, přátele nebo někoho poblíž. Kousek své životní cesty potřebujeme jít
společně za ruku nebo i jen tak vedle někoho, kdo poradí, pomůže, vyslechne a nebo
jen tak „je“ s námi. Zdaleka nemusí jít o mladého člověka bez své původní rodiny.
Stejné přirovnání platí i pro některé neziskové organizace nebo projekty, které svůj
životní cyklus od narození, přes první krůčky, dospívání a osamostatňování se …
prožívají také. Nebo senioři. Někdy rezignovaní, pasivně čekající v pokoji „domova
důchodců“, že někdo zaklepe a přisedne na pelest jejich postele. I těm je přeci možné nabídnout ruku a nejen to. A tak by bylo možné pokračovat dál a dál …

V projektech, jimiž žije náš nadační fond, nacházíme mnoho důkazů, inspirace a
naděje, že každý problém má svoje řešení. Kuře se záchranným kruhem pomáhá
znovunalézat ztracené jistoty ohroženým a znevýhodněným dětem. Desetitisíce
dobrovolníků (dětí i dospělých) každoročně pomáhají zlepšovat životní prostředí
úklidem krajiny nebo pečují o vodní toky. Pomáhají vracet do přírody ryby a jiné
živočichy, které zde v minulosti spokojeně a přirozeně žily. Naproti tomu se různé
ústavy pro zdravotně postižené osoby otevírají okolnímu světu a domovy důchodců nabízí lidem ze sousedství možnost zahrát si ve volném čase třeba pétanque
na svém novém hřišti. V nemocnicích se objevují pohádkové ordinace a za dětmi
dochází klauni v bílých pláštích. Zaměstnanci velkých i malých společností realizují
nebo podporují prostřednictvím svého zaměstnavatele veřejně prospěšné projekty
nebo se dokonce účastní ﬁremních dobrovolnických dnů. Objevují se noví dárci a
někdy mnohem důležitější než ti, kteří věnují peníze na charitu. Darovat krev totiž
znamená v mnoha případech doslova zachránit lidský život.

Naše výroční zpráva by byla mnohonásobně delší, pokud bychom se s Vámi chtěli rozdělit o všechny radosti, které nám přináší zrealizované nebo připravované
projekty. Nabízíme vám nyní možnost ponořit se do hlubin ﬁlantropie se značkou
Veolia, ať už jsme vznik projektů iniciovali sami nebo jsme byli k jejich realizaci
přizváni.

MiNiGRANTY
VEOLIA 2009
Mraky skvělých nápadů od prvního ročníku řádně nabraly na síle. Skutečnost, že
jejich rozpočet se meziročně více než zdvojnásobil, bylo znát i na počtu a zejména
kvalitě podpořených projektů.
Druhý ročník našeho úspěšného dobrovolnického programu potvrdil původní
záměr. Zaměstnanci společností skupiny Veolia Voda nejen, že dobře vědí, kde je
naši nadační pomoci třeba, ale moc rádi sami a dobře přiloží ruku k dílu, aby užitek
z naší pomoci byl co možná největší.

Zatím co v prvním ročníku MiNiGRANTů bylo podpořeno více než 20 projektů, o rok
později už to bylo téměř 50. Jejich seznam se stručnou anotací (řazeno abecedně
podle příjmení jednotlivých zaměstnanců) následuje níže.

MiNiGRANTY VEOLIA nadále zůstávají příležitostí pro naše zaměstnance získávat
naši podporu pro nějaký „svůj“ veřejně prospěšný projekt, který sami podporují
nebo jehož se jako realizátoři či dobrovolníci aktivně účastní. Nezáleží přitom na
míře zapojení, protože nesoupeříme v počtu dobrovolnicky odpracovaných hodin.
Klíčová je užitečnost jednotlivých nápadů v životě a povaha předkládaných žádostí, jejichž účelem je veřejný prospěch, nikoliv zisk. Jedná se zejména o projekty v
oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, vědy, zdravotnictví, sociálních věcí, životního
prostředí, ochrany občanských a lidských práv, odstranění diskriminace, provozování amatérského sportu, práce s dětmi a mládeží ve volném čase.

ČOV-KA DĚTEM | Využití multimediální techniky u dětí s autismem | Sociální pomoc žákům v rámci vzdělávacího programu „Stavíme mosty“ | Ozdravný pobyt pro děti, mládež a dospělé s kombinovaným postižením
| „Spolu“ – ozdravný integrační táborový pobyt | Hostitelská péče pro děti z dětských domovů | Zahrada
Jiřího Trnky Velryba Abyrlev | OÁZA 2009 | I my jezdíme do školy sami | Doupovský ranč | Táborový
pobyt pro rodiny s dětmi, které mají epilepsii | Spolu s vodou | Motorová pila a nářadí do Hasiny | Voda
pro zdravý život – Kneippův chodník | Webové stránky o EVVO pro Zlínský kraj | Zelený koutek | Atd.
neboli pokračování po odchodu z dětského domova | Dobrá voda 2009 | Zachování obrazu naší krajiny
i příštím generacím | Zkulturnění kulturní stodoly v Terapeutickém centru Ledovec, o. s. | Letní tábor
Jablečno 2009 | Keramický koutek | Oheň, Voda, Země, Vzduch společnýma očima | Životní prostředí
– náš život, naše zdraví V. 2009 - 2010 | OTAVA 2009 | Zpátky k přírodě | Ekologické výukové programy s Veolia Voda | Budu psát jako ostatní děti | Děti, voda, příroda | Pomozme zvířatům v nouzi |
Čisté zadečky | Likvidace invazivních rostlin povodí Klíčavy | Linka důvěry Kladno | Minimalizace je
naše heslo (odpadová soutěž pro SŠ) | Zkoumání životního prostředí | Zmapování a poznání parku
školy | S MiNiGRANTem na MAXIMUM | Dětský koutek v přírodě Senkov | Nákup šicího stroje
Husqarna Viking Platinum 755Q | Oprava hlavní hráze rybníku Šárovec | Hřiště pro děti | Mobilní telefon pro nevidomou studentku | Tak jako slunečnice každým dnem … | Koňská opera |
Kolo pro všechny | Kamarádi přírody | Středisko na farmě v Liboci | NENÍ ŽIVOT BEZ VODY

ČOV-KA DĚTEM
50 000 Kč pro občanské sdružení Filadelﬁe – Přístav Oldřichovice

Ing. Martin Verfel, vedoucí střediska Káraný
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Cílem projektu bylo vybudovat čistírnu odpadních
vod pro dvě velké pěstounské rodiny.
Občanské sdružení Filadelﬁe podporuje náhradní rodinnou péči mj. tím, že staví nové
rodinné domy pro pěstouny a usiluje o to, aby bylo co nejvíce dětí z dětských domovů
přijato do pěstounské rodiny. Čistička je již postavena, je funkční. I pro děti, které tam
žijí, to znamená, že se mohou ve vlastní domácnosti učit šetrnému přístupu k životnímu
prostředí.

Využití multimediální techniky
u dětí s autismem
30 000 Kč pro občanské sdružení Strom

Ing. Aleš Sedláček, vedoucí odd. pro korporátní klientelu
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Cílem projektu byl rozvoj komunikačních a rozumových
schopností dětí s autismem a mentálním postižením
prostřednictvím využití multimediální techniky.
Sdružení Strom vytváří podmínky pro integraci dětí s těžkým zdravotním postižením
do společnosti. Multimediální technika je používána pro práci na rozvoji rozumových
schopností dětí s autismem. Prostředkem jsou elektronické výukové listy promítané
dataprojektorem a používané při skupinové práci s dětmi a dále přímá práce dětí v individuálním vztahu s pedagogem na počítači. Pravidelná práce s multimediální technikou probíhala prakticky denně v rámci dopolední výuky speciální školy i odpoledních
programů družiny. Za důležité považujeme, že díky podpoře nadačního fondu lze s dětmi
pracovat dlouhodobě, neboť formálním ukončením projektu jeho aktivity nekončí, ale
v nezměněném rozsahu pokračují.

Sociální pomoc žákům v rámci
vzdělávacího programu Stavíme mosty
30 000 Kč pro Základní školu Na Líše, Praha 4

Ing. Karel Palda, manažer ZÚBO
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Cílem projektu bylo umožnit přístup ke vzdělání dětem
s tělesným, smyslovým a mentálním postižením.
Postižení žáci potřebují pro výuku speciální počítačové programy. Výukové programy
nainstalované do nově pořízených notebooků slouží handicapovaným žákům ke zlepšení
názornosti výuky, individuálnímu přístupu a opakování učiva. Používání počítačů při
výuce výrazně zlepšilo motivaci žáků k dalšímu učení.

Ozdravný pobyt pro děti, mládež a dospělé
s kombinovaným postižením
30 000 Kč pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod, Petrklíč – denní
stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením

Jelínek Josef, strojník ÚV Želivka
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Cílem bylo umožnit ozdravný pobyt 15 postižených dětí a 10
zaměstnanců stacionáře, kteří jsou zároveň osobními asistenty dětí.
Týdenní ozdravný integrační pobyt přinesl všem zúčastněným nové zážitky a poznatky.
Děti získaly nové kontakty a kamarády a dozvěděly se také něco nového o sobě samých.
Jejich rodičům pak prospělo mít možnost na chvilku vydechnout a načerpat nové síly na
často velmi náročnou péči o své handicapované dítě.

Solidarita
Empatie
Zodpovědnost

Spolu – ozdravný integrační táborový pobyt
30 000 Kč pro Nadační fond Klíček

Inovace
Výkonnost

Monika Kaňkovská, asistentka, útvar ČS a PČOV
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Cílem projektu bylo zajištění letního ozdravného pobytu pro vážně nemocné děti a jejich blízké.
Nadační fond Klíček dlouhodobě zlepšuje životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin a pomáhá odstraňovat bariéry mezi světem
zdravých a nemocných. Letní ozdravný pobyt pomohl zejména rodinám, které na podobné radovánky pro své děti nemají v tíživé ﬁnanční situaci
dost prostředků.

Hostitelská péče pro děti z dětských domovů
20 000 Kč pro občanské sdružení Děti patří domů, Hradec nad Svitavou

Pavla Bažantová, referent IT
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Cílem projektu bylo zorganizovat odborný seminář zájemcům o tzv. hostitelskou péči.
Tato péče je určena dětem s nařízenou ústavní výchovou, které vyrůstají nejčastěji v dětských domovech. Uspořádaný seminář v Brně a nové
webové stránky přispěly ke zvýšení informovanosti v této oblasti a posílily prostor pro předávání dosavadních zkušenosti s hostitelskou péčí
mezi odborníky i laiky.

Zahrada Jiřího Trnky, Velryba Abyrlev
30 000 Kč pro Integrační centrum Zahrada, Praha 3

Ing. Radka Hušková – technická ředitelka
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Cílem projektu Zahrada Jiřího Trnky je dlouhodobě podpora přirozeného začleňování skupiny handicapovaných
dětí do místní komunity v Praze 3 a tím rozšiřování obecného povědomí o potřebách a možnostech těchto lidí.
S podporou MiNiGRANTu se podařilo vytvořit část zahrady (jezírko). Dokončením jezírka a brouzdaliště ve tvaru velryby vznikl prostor, který je
krásný a inspirativní. Nabízí možnost oddechu nejen klientům a jejich asistentům, ale i lidem z okolí. Tímto způsobem dochází k přirozenému
setkávání lidí s postižením s lidmi bez handicapu. Jde o tzv. integraci naruby, kdy děti z okolí chodí do Zahrady a setkávají se zde s dětmi s postižením.

OÁZA 2009
50 000 Kč pro Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – Most.

Luděk Lukeš, vedoucí dopravy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cílem bylo uspořádat týdenní rehabilitační pobyt pro 35 osob s mentálním postižením na Šumavě.
Pobyt byl zrealizován v hotelu Barborka a koncipován jako rehabilitační s daným programem, který byl přizpůsoben zdravotnímu stavu účastníků. Mentálně postižené děti mají bohužel omezenou možnost účastnit se jakýchkoliv pobytových akcí. Realizace projektu OÁZA 2009 však
dokázala, že když se chce, tak to jde.

I my jezdíme do školy samy
50 000 Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klub Jablonec nad Nisou

Stanislav Říha, manažer provozu vodovodů
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cílem projektu byla faktická podpora rodin pečujících o těžce zdravotně postižené děti,
a to pravidelným dovážením dětí do škol se speciálními třídami v regionu.
Děti z Tanvaldu, Desné, Smržovky, Huti, Velkých Hamrů a Jablonce nad Nisou byly dováženy do pomocných a rehabilitačních tříd při
ZŠ Liberecká 31, resp. do bezbariérových zvláštních tříd ve škole při Domě Dr. Jedličky v Liberci. Dětem byla zajištěna speciální péče tolik potřebná
k rozvíjení jejich dovedností a podporováno jejich začleňování do kolektivu.

Doupovský ranč
20 000 Kč pro Doupovský ranč

Růžena Sedláková, pracovnice velína
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cílem projektu bylo uspořádat – obdobně jako v roce předešlém – setkání dětí z
dětských domovů a ústavů a ukázat jim ranč, koně a péči o ně.
Děti z dětského domova Mašťov a sociálního ústavu v Místě u Chomutova opět zažily menší závody na koních a vyjížďky do okolí. Naučily se
poznávat výstroj potřebnou k péči o koně. Prostě zjistily, že pohled na svět ze hřbetu koně, je opravdu nádherný.

Táborový pobyt pro rodiny s dětmi, které mají epilepsii
20 000 Kč pro sdružení EPI-RODINA

Ing. Pavel Semerád, vedoucí laboratoře
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cílem projektu bylo začlenění dětí s epilepsií do „zdravé společnosti“, získání
nových přátel (jak dětí, tak i rodičů) a předávání osobních zkušeností.
Pobytové akce sdružení EPI RODINA jsou pro malé epileptiky vhodnou a důležitou náhradou za tábor, na který bohužel kvůli své nemoci sami jet
nemohou. Rodiče podávají dětem pravidelně léky a kontrolují jejich aktuální zdravotní stav. Je nutné, aby byly stále na blízku. Sedm rodin prožilo
několik dní táborové zábavy a tak se podařilo původní předsevzetí naplnit bezezbytku.

Spolu s vodou
50 000 Kč pro Kuprospěchu o.s.

Michal Štefaničák, montér
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cílem projektu bylo sblížit různé skupiny chomutovských občanů (seniory, mládež, občany ohrožené
sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením) při pestrých příležitostech spojených s
tématem vody (workshop, sázení stromů, promítání, beseda, kulatý stůl, závody, kampaně).
Projekt v praktické i teoretické rovině přinesl pocit sounáležitosti a vzájemné potřebnosti při řešení problémů, které Chomutov a jeho obyvatele
trápí (nedostatek zeleně, vandalismus, znečištěné vodní plochy a veřejná prostranství, netolerance, bezohlednost a netečnost k okolí). Podařilo
se mj. společně sázet stromy, projít se po sídlišti s architektem a dozvědět se, proč jsou věci v našem bydlišti takové, jaké jsou, a co by se případně
dalo změnit, … aby to bylo ku prospěchu nás všech.

Motorová pila a nářadí do Hasiny
10 000 Kč pro Občanské sdružení za kvalitní žití

Ivana Zběhlíková, specialista odečtů
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cílem projektu bylo vybavit organizaci potřebným nářadím, ochrannými pomůckami pro úklid životního prostředí
a dále nákup motorové pily nutné a potřebné při odstraňování náletových dřevin a suchých větví stromů.
Především díky nákupu nové motorové pily se velice usnadnila práce všem zúčastněným dobrovolníkům. Zakoupené nářadí vyřešilo stálý problém, kdo a co vezme na úklid stezky ze svých vlastních domácích zdrojů. Nyní už vše probíhá s menšími starostmi a také se díky mechanizované
práci podařilo zvládnout následky velkého přívalového deště, který si nikdo z místních rodáků v historii obce nepamatoval.

Voda pro zdravý život – Kneippův chodník
50 000 Kč pro Mateřskou školu Kraslice

Ing. Jana Svátková Fialová, vedoucí laboratoře
Ing. Kateřina Stinglová, manažer kvality
Iveta Trčková, laborant chemik
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cílem projektu bylo začít vytvářet návyky zdravého životního stylu u dětí
předškolního věku za pomoci léčebné metody Sebastiana Kneippa.
Mateřská škola inspirována obdobným projektem v zahraniční vystavěla ve svém areálu chodníček s pestrou škálou různých povrchů podle
Kneippovy teorie. Při léčbě dochází u dětí k dráždění především tepelných receptorů a jejich prostřednictvím k reakci v celém těle. Účinek spočívá
v chůzi ve studené lázni a v procházení se po oblázcích, dřevěných špalících či masážních rohožích. Působením na jednotlivé body na ploskách
nohou lze příznivě ovlivnit funkce vnitřních orgánů, činnost nervového systému a žláz či motorický aparát a harmonizovat tak tělesné a psychické procesy. (O tom se nedá moc psát. Tohle se musí vidět!)

Webové stránky o EVVO pro Zlínský kraj
35 000 Kč pro Lísku – občanské sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji

Hana Tomášková, investiční referent
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Cílem projektu bylo vytvořit praktické, užitečné a dostupné
webové stránky o EVVO a pro Lísku - občanské sdružení pro
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji.
Dnes stránky http://www.liska-evvo.cz/ slouží školám, neziskovým organizacím, veřejné
správě, podnikatelským subjektům i široké veřejnosti. Přináší kvalitní a čerstvé informace
i metodickou podporu a přispívají k prezentaci cílů, principů a aktivit Environmentálního
Vzdělávání, Výchovy a Osvěty.

Zelený koutek
15 000 Kč pro Základní školu Valašské Klobouky

Radka Manišová, referent zákaznického centra
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Cílem projektu bylo zlepšení psychosociálního rozvoje
dětí. Obohacení a zpestření výuky v přírodě vytvořením
pracovního koutku v zahradě areálu školy.
Projekt v současnosti dále rozvíjí v povědomí žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí
se zaměřením na strategické suroviny důležité pro život a rozvoj obnovitelných zdrojů.
Současně posiluje sociální vazby obyvatelstva, protože koutek je otevřený i pro veřejnost
a slouží jako místo k setkávání.

Atd. neboli pokračování po
odchodu z dětského domova
40 000 Kč pro projekt Atd. realizovaný Mgr. Karolínou
Macharáčkovou ve spolupráci s Nadací Jna Pivečky

Helena Koutná, specialista komunikace
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Cílem projektu Atd., je vidět a pokusit se řešit problém dezorientace
klientů dětských domovů po odchodu z těchto zařízení.
MiNiGRANTem podpořený projekt dobře navazuje na náš nadační Krok do života,
a možnými prostředky ulehčuje mladým lidem opouštějícím ústavní výchovu začlenění
do běžného občanského života za pomoci poradenské a konzultantské činnosti – na
principu výměny zkušeností mezi teenagery a dospělými mentory.

Dobrá voda 2009
20 000 Kč pro sdružení SMARAGD

RNDr. Jana Kožíková, specialista technicko-provozní činnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Cíle projektu byly 2: a) posílení vztahu cca 50 účastníků (dětí
7-15 let) k přírodě - pochopení ekologické rovnováhy, ekologicky
odpovědného přístupu, praktické vybudování pevné vazby
k čistému přírodnímu prostředí a schopnosti žít v symbióze
s ní; b) vyčištění říčky Juhyně a okolních menších vodních
toků a jejich břehů v Hostýnských vrších od odpadků.
Oba se podařilo naplnit v rámci čtrnáctidenního prázdninového motivovaného zotavovacího pobytu pro děti a mládež na stanové základně nedaleko Podhradní Lhoty u
Rajnochovic v Hostýnských vrších, organizovaného jako alternativa a prevence sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže ve formě pobytu v přírodě (základna disponuje
minimem běžných lidských vymožeností a vyžaduje symbiózu s okolní přírodou).

Zachování obrazu naší krajiny
i příštím generacím
10 000 Kč pro individuální projekt

Ladislav Křižka, mistr
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Cílem projektu bylo zvýšit počet včelstev a tím
pomoci přírodě při její reprodukci.
V přírodě je mnoho rostlin, které potřebují k tvorbě plodů a semen (tím tedy ke svému
rozmnožování), pomoc opylovače. Ve většině případů je to jedině včela medonosná, která
dokáže těmto rostlinám zajistit kvalitní opylení. Nákupem moderního typu nových úlů,
které jsou postavený podle nejnovějších poznatků o životě včel, se podařilo částečně
pomoci populaci včelstev ve Zlíně a okolí.

Zkulturnění Kulturní stodoly
v Terapeutickém centru Ledovec, o. s.
40 000 Kč pro Ledovec, o. s.

Ing. Františka Rucká, manažer kvality PL
VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Cílem projektu bylo upravit interiér tzv. Kulturní stodoly
tak, aby se zlepšilo prostředí využívané při akcích
pro veřejnost i při práci s klienty v Ledovci.
Stodola se nachází v prostorách Terapeutického centra Ledovec v Ledcích u Plzně. Jedná
se o původní zemědělskou stodolu na skladování sena i chov hospodářských zvířat.
kulturní stodola je nepostradatelná při kulturních a řemeslných akcích pro klienty i veřejnost, které konají v průběhu celého roku, např. koncerty, divadelní a taneční vystoupení
nebo ukázky řemesel. S podporou MiNiGRANTu se začalo zkulturňovat opravdu z gruntu,
takřka od podlahy.

Letní tábor Jablečno 2009
20 000 Kč pro Junáka – svaz skautů a skautek ČR

Helena Cimrmanová, vedoucí sekretariátu
VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Cílem bylo skrze působení zkušených vedoucích rozvíjet
osobnosti dětí, pomáhat jim osamostatnit se, překonávat své
hranice, přežít v přírodě a učít je mnoha novým dovednostem.
(Přesně v duchu skautských pravidel a tradic).
Čtrnáctidenní tábor v Jablečnu učil děti osvojování sociálních dovedností, komunikovat
ve skupině, vyjádřit a obhájit svůj názor, umět přijmout a tolerovat názory ostatních, být
ohleduplný, sám od sebe pomáhat druhým, jednat nesobecky. Enviromentální výchova
cílila pozornost dětí k přírodě kolem, učila je poznávat rostliny a zvířata ve svém okolí a pomáhala jim přijít na možnosti vlastního zapojení se do ochrany životního prostředí. Každý
den děti posilovaly i fyzičku různými sportovními aktivitami. Prostě tábor jak se patří!

Keramický koutek
10 000 Kč pro Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň

Helena Jirsová, účetní
VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Cílem projektu je rozšířit možnosti keramického kroužku pro
základní školu se speciálními výukovými potřebami.
Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň je příspěvková organizace zřízená krajským
úřadem. V pravidelné činnosti (kroužcích) sdružuje více než 5.000 dětí. Pracoviště Skupova
ulice organizuje pro okolní základní školy speciální výukové programy, mj. kroužek keramický, který pracuje každý týden 2 hodiny a kde se vystřídají postupně všechny děti, které
se o keramiku zajímají. Pomocí MiNiGRANTu bylo možno rozšířit činnost na více hodin a
zpestřit program kroužku.

Solidarita
Empatie
Zodpovědnost

Oheň, Voda, Země, Vzduch společnýma očima
20 000 Kč pro Mateřské centrum Barvínek, o.s.

Inovace
Výkonnost

Tomáš Mádr, vedoucí provozu
VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Cílem byl stanoven jako rozvoj a pěstování vztahu k přírodě a formování citlivosti k ochraně
přírody a úcty k životnímu prostředí prostřednictvím společných zážitků dětí a rodičů.
Mateřské centrum Barvínek … děti a rodiče v něm společně a smysluplně využívají volný čas a tentokráte si nejméně čtyřikrát připomněli významů přírody a jejích 4 živlů OHNĚ, VODY, ZEMĚ a VZDUCHU. Kdo si hraje, nezlobí … a nebo také Škola hrou … Barvínek je plný kreativních a dobře
naladěných maminek, tatínků i jejich ratolestí. Skoro by se dalo napsat, že Barvínek je pátý živel … radosti ze života.

Životní prostředí – náš život, naše zdraví V. 2009 - 2010
10 000 Kč pro Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov

Miroslav Tischler, mistr
VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Cíl: Projekt a aktivity v něm jsou nástroji pro získání informací, nových poznatků, zkušeností, adaptace na nové
prostředí i lidi, získání správného sebevědomí a především dobrý vztah k přírodě a ochraně životného prostředí.
Kaznějovksý dům dětí a mládeže poskládal svůj projekt z několika jednorázových akcí, jejichž realizace naplnila výše uvedený cíl. Akce byly pořádány pro děti, žáky, studenty a pedagogy v Plzeňském kraji na základě koncepce a školního vzdělávacího programu. Den Země – výtvarná soutěž,
Klubíčko a Kopretina, Den ve vzduchu – Letiště Plasy, Den dětí se stonožkou, Den životního prostředí – pro MŠ Plasy, Drakiáda, Plasský Vandrovník, Filmový ekofestival, Vánoční bludičky.

OTAVA 2009
10 000 Kč pro Dům dětí a mládeže, Hradec Králové

Pavel Hofman, technik vodohospodářské kontroly
Královehradecká provozní, a.s.

Cílem projektu bylo výrazně ﬁnančně ulehčit dětem ze sociálně slabších rodin,
které by se bez pomoci nemohly letního vodáckého tábora zúčastnit.
Nejeden projekt v sociální oblasti obsahuje prvek solidarity se sociálně slabšími rodinami. Putovní vodácký tábor královéhradeckého DDM je
završením celoroční kontinuální činnost v zájmovém kroužku. Tábor není zaměřen pouze na vodácký výcvik, ale i na ochranu životního prostředí
v okolí tábora a na složky branné výchovy mládeže, včetně otužování. Děti si samy staví stany a starají se o svěřený materiál. Samy se podílí na
přípravě pokrmů a vždy se i v průběhu putovního tábora společně s vedoucími snaží aktivně přispět k ochraně přírody a čištění řeky, po které se
plaví.

Zpátky k přírodě
5 000 Kč pro Mateřské centrum Nechanice, o.s.

Helena Klouzková, pracovník informační kanceláře
Královehradecká provozní, a.s.

Cílem projektu byla spokojenost dětí a pedagogických pracovníků, kteří se budou na projektu podílet.
Prakticky to znamenalo zakoupit a vysázet živý plot v délce 30 metrů podél komunikace a vysadit tři vzrostlé katalpy. Plody společné práce přineslo jaro. Stromy byly již dostatečně veliké, aby poskytovaly, alespoň trochu stínu na jižně orientovaném hřišti. Takže jako vždy se v Nechanicích
dobrá práce vydařila.

Ekologické výukové programy s Veolia Voda
15 000 Kč pro Východočeskou regionální pobočku STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život)

Miroslav Petr, dispečer
Královehradecká provozní, a.s.

Cílem projektu bylo obohacovat školní výuku o nové informace z oblastí týkajících se přírody a životního prostředí,
jakož i seznamovat dorost a studenty s alternativními pohledy na tyto oblasti prostřednictvím zkušených lektorů.
Vizitkou činnosti regionální pobočky STUŽ je zájem a spokojenost těch, kterým jsou všechny přednášky určeny, tedy žáků a studentů. Ocenění ze
strany učitelů je dokladem pozitivního hodnocení projektu. Právě učitelé si z nabídky ekologických výukových programů vybírají a vytvářejí po
nich poptávku. Říká se, že dobré zboží se prodává samo. V případě ekologických přednášek lektorů sdružených okolo Miroslava Petra to platí na
100%.

Budu psát jako ostatní děti
20 000 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu, Smidary

Zdeněk Purma, elektromontér
Královehradecká provozní, a.s.

Cílem projektu bylo umožnit těžce tělesně postiženému žáku Jirkovi možnost
psaného projevu pomocí speciální počítačové sestavy.
Ačkoliv forma těžkého tělesného postižení malého Jirky nedává šanci k běžnému způsobu písemného projevu, podařilo se výrazně zlepšit právě
písemnou komunikaci a celkovou koncentraci při práci na PC. Jirka píše rychleji, dosáhl větší samostatnosti, menší fyzické a psychické zátěže při
psaní. Realizace projektu přinesla i dobrou zkušenost škole a je výborným pobídnutím k dalším podobným integračním aktivitám.

Děti, voda, příroda
40 000 Kč pro Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách

Ivana Vejvodová, referent pro technickou dokumentaci a GIS
Královehradecká provozní, a.s.

Cílem projektu bylo dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětem s mentálním
postižením zprostředkovat možnost nahlédnout v praxi do tajů přírody živé a neživé.
Děti poznaly přírodu ve všech jejích rozmanitostech, absolvovaly besedu o včelařství a vodohospodářství, získaly mnohé nové znalosti o vodě.
Prostřednictvím držitelky MiNiGRANTu paní Ivany Vejvodové, paní učitelky a dívek ze základní školy z Úprkova si prakticky vyzkoušely (většina
poprvé) za pomoci tzv. vodního kufříku různé laboratorní pokusy a kouzla, které sledovaly s velkým zájmem. Návštěvou vodní přehrady Les
Království získali žáci informace o hospodaření s vodou a vytvořili si představu o provozu vodní elektrárny. Díky výletům i přímé práci v přírodě se
děti učili přijímat osobní zodpovědnost za zdravé a čisté životní prostředí.

Pomozme zvířatům v nouzi
10 000 Kč pro Český nadační fond pro vydru

Blanka Kameníková, vodohospodář
Královehradecká provozní, a.s.

Cílem projektu bylo pomoci při zajištění doživotního umístění handicapovaných zvířat a vytvořit jim trvalý domov.
Zvířata, která nebudou nikdy vypuštěna do volné přírody, potřebují vytvořit „náhradní domov“. A to se podařilo výstavbou nových voliér, které
zajistily oddělení trvale handicapovaných zvířat od zvířat, která budou po uzdravení navrácena do volné přírody a od zvířat v karanténě. V širším
kontextu se podařilo rovněž preventivně působit na veřejnost a upozorňovat na problematiku týkající se zbytečného zraňování zvířat.

Čisté zadečky
50 000 Kč pro Letohrádek Vendula

Lenka Kočková, účetní referent
Středočeské vodárny, a.s.

Cílem projektu bylo zakoupení profesionální pračky na špinavé prádlo.
Letohrádek Vendula v současné době při počtu 65 klientů letohrádku používá profesionální pračku, která zvládne desetikilovou náplň pracího
bubnu za cyklus trvající patnáct minut. Dobrá, rychlá, efektivní ... taková je i naše spolupráce s Letohrádkem Vendula mimo projekt MiNiGRANTY
VEOLIA.

Likvidace invazivních rostlin povodí Klíčavy
30 000 Kč pro Český svaz ochránců přírody, 13/18 ZO Silvatica

Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., technolog pitných a odpadních vod
Středočeské vodárny, a.s.

Hlavním cílem byla likvidace lokalit bolševníku velkolepého a křídlatek v části povodí Klíčavy nad
chráněnou krajinou oblastí Křivoklátsko (k.ú. Ruda, Nové Strašecí, Pecínov, Řevničov).
V zájmovém území bylo vymapováno a zklividováno celkem 14 lokalit křídlatky japonské. Dále 11 lokalit bolševníku velkolepého. Seznam všech
lokalit a jejich GPS souřadnice můžete nalézt na stránkách nadačního fondu http://www.nfveolia.cz/likvidace-invazivnich-rostlin/. Sami se tak
můžete přesvědčit o pozitivní dopadu využití jednoho z MiNiGRANTů.

Linka důvěry Kladno
20 000 Kč pro Občanské sdružení V.O.D.A.

Martina Kynclová, manažer útvaru obchodu a odbytu
Středočeské vodárny, a.s.

Cílem projektu bylo zajistit pomocí linky důvěry preventivní
i krizovou pomoc těm, kteří se ocitnou v nouzi.
Volajícím klientům nabízí sdružení telefonický kontakt za účelem rozhovoru o aktuálních problémech neodkladného nebo naléhavého charakteru, dospívající a děti
nevyjímaje. Díky nadační podpoře se podařilo rozšířit poskytované služby o internetové
poradenství na adrese http://www.ldkladno.cz/.

Minimalizace je naše heslo
(odpadová soutěž pro SŠ)
30 000 Kč pro Mech nech! (Ekocentrum Zelená pumpa)

Petr Vašek, technolog pitných vod
1.Sčv, a.s.

Cílem projektu bylo rozšířit mezi středoškolskou
mládeží model minimalizace odpadů jako vyšší
stadium správného nakládání s odpady.
Do vyhlášené soutěže se sice přihlásilo celkem 27 žáků ze 4 škol tj. celkem 5 družstev.
Studenti v Příbrami asi poprvé slyšeli o tom, co se děje s odpadem na skládkách a ve spalovnách. A také o tom, že samotná recyklace nestačí, z mnoha důvodů. Poprvé se museli
zamýšlet nad tím, jak množství odpadu snížit nejen na výstupu, ale hned na vstupu.
Dostali zodpovědnou práci – vytvořit projekt celého města, jehož cílem je zodpovědná
minimalizace odpadů. Takovou koncepční práci bohužel většinou při vyučování nezažijí.

Zkoumání životního prostředí
40 000 Kč pro Mateřskou školu Příbram

Petr Votava, vedoucí střediska provozu sítí
1.Sčv, a.s.

Cílem projektu i dalšího rozvoje školy bylo rozšířit podmínky pro
vzdělávání formou prožitkového učení i na prostor mimo budovu školy.
Stavbou altánu se podařilo využít pro práci dětí v přírodovědném kroužku nevzhledný
koutek zahrady. Hrají s v něm děti samotné, s rodiči při tvořivých dílnách, pořádají zde
výstavy a vystoupení, např. netradiční oslavu podzimního dne s Dýňovým tvořením. Realizací projektu vznikl velmi důležitý prostor pro hry a činnosti s dětmi, dobře využitelný i
za méně příznivého počasí.

Zmapování a poznání parku školy
30 000 Kč pro Základní školu pod Svatou Horou

Ing. Ivan Eis, ﬁnanční ředitel
1.Sčv, a.s.

Cílem projektu bylo na základě dlouhodobého pozorování
dřevin upevnit u žáků základní školy vztah k přírodě
a pochopit všechny environmentální souvislosti.
Žáci vytvořili ucelený soubor prezentací charakterizujících dřeviny v areálu školy, který
uveřejnili na webu školy.
Nashromážděné informace, botanický materiál a fotodokumentace stromů v různém
ročním období nadále slouží jako učební pomůcka pro další ročníky.

S MiNiGRANTem na MAXIMUM
30 000 Kč pro Občanské sdružení Ručičky

Roman Kunčický, klempíř
Česká Voda Czech Water, a.s.
Cílem projektu bylo napomoci utváření kamarádských vazeb
a upevnění pravidel soužití ve skupině u mladších dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí, dětí se zdravotním postižením, které
nemají možnost pobývat v jiném kolektivu než je školní třída.
Děti ze školy ve Zruči nad Sázavou měly během čtyřdenního pobytu dostatek možností
a příležitostí získat nové zkušenosti, prožít si skutečné dobrodružství mimo prostředí
svých rodin a projevit svoji šikovnost a soběstačnost. Výjezdní pobyt napomohl naplnit
i cíle stanovené školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Škola jako
zahrada.

Dětský koutek v přírodě Senkov
35 000 Kč pro Obec Zbrašín

František Passauer, provozní elektrikář
Česká Voda Czech Water, a.s.

Cílem projektu bylo vybudovat nový dětský koutek,
bezpečné a zábavné místo dětem s prohlubováním
výchovy a soužitím s přírodou.
Z velké části se podařilo přebudovat za velmi rozumne naklady zastaralý dětský koutek
na moderní vytvořit bezpečné hřiště pro děti s výsadbou zeleně. Dále se povedlo zapojit
do projektu samotné děti – pomáhaly při rekonstrukci a počítá se s nimi i při budouci
udržbě, bez které se hřiště neobejde.

Nákup šicího stroje Husqarna Viking Platinum 755Q
20 000 Kč pro Dětské centrum Veská

Miroslav Tománek, vedoucí údržby
Veolia Voda ČR, a.s. – BČOV Pardubice
Cíl projektu byl jednoduchý: usnadnění práce
s prádlem v Dětském centru.
V zařízení, které pečuje o děti, je zaměstnankyně, která má na starosti opravy používaného prádla a oblečení (přešívání, došívání, zašívání,…), šití nových textilních potřeb
(potahy, závěsy, záclony, povlečení,…). Proto byl zakoupen nový profesionální šicí stroj
Husqvarna Viking-Platinum 755Q, který je všestranný, má široký výběr stehů a dvě samostatné paměti, které dovolují vytvářet velké množství nových programů.

Oprava hlavní hráze rybníku Šárovec
10 000 Kč pro Místní organizaci ČRS – Třebechovice pod Orebem

František Masař, manažer provozovny
Veolia Voda ČR, a.s. – BČOV Pardubice
Cílem celého projektu byla ochrana města Třebechovice pod Orebem
proti možnosti protržení hráze rybníku Šárovec v době povodní.
Malá pomoc v podobě MiNiGRANTu pomohla při zpevnění a novém vykamenování
spodní lože hráze.

Solidarita
Empatie
Zodpovědnost

Hřiště pro děti
10 000 Kč pro Základní školu a mateřskou školku Živanice

Inovace
Výkonnost

Oldřich Vodička, vedoucí oddělení provozně technologického
Veolia Voda ČR, a.s. – BČOV Pardubice

Cílem projektu bylo pořízení a instalace nového dětského hřiště na zahrádce mateřské školky.
Po konzultaci se zaměstnanci školky byl nejprve vybrán vhodný, ﬁnančně dostupný model dětského hřiště. Následně proběhla samotná instalace v prázdninových měsících, aby nebyl omezen chod školky a hřiště bylo hotové před započetím nového školního roku. Dokončovací práce
(nátěry, terénní úpravy) pomáhali dotáhnout i sami rodiče.

Mobilní telefon pro nevidomou studentku
11 000 Kč individuální projekt

Jaroslav Pokorný, projektový manažer
Solutions and Services, a.s.

Cílem jednoho z nejmenších projektů bylo napomoci mladé nevidomé dívce využívat
ke svému životu plnohodnotně techniku dnešní doby – mobilní telefon.
Velmi rychle se podařilo prolomit dosavadní informační bariéru a dívka získala možnost si kdykoliv a komukoliv zavolat, zařídit si pracovní i
mimopracovní záležitosti a mít také přehled ohledně SMS zpráv, což do té doby musela vždy dělat za asistence někoho vidoucího, kdo jí SMS
přečetl.

Tak jako slunečnice každým dnem …
30 000 Kč individuální projekt

Lucie Strejčková, personální oddělení
Veolia Voda ČR, a.s.

Cílem projektu bylo podpořit aktivní život seniorů, kteří se setkávají v amatérském pěveckém sboru.
Každým rokem připravuje smíšený pěvecký Sbor Josefa Vycpálka nový repertoár na jarní, podzimní a vánoční koncerty. Někteří členové sboru
jsou již staří, nemocní a leckdy velmi opuštění lidé, kteří nemají jinou příležitost se doslova nechat pohltit hudbou – ať již je důvodem jejich
zdravotní stav nebo ﬁnanční situace. Je proto dobře, že se podařilo činnost sboru podpořit a nad to přiblížit některá vystoupení dalším generačním vrstevníkům, zejména obyvatelům domů pro seniory nebo s pečovatelskou službou v Praze i dalších městech ČR.

Koňská opera
10 000 Kč pro Užitečný život, o. s.

Jana Jonášová, personální manažer
Veolia Voda ČR, a.s.

Cílem projektu bylo umožnit jízdu na koni a všechny ostatní zážitky spojené
s koňmi i lidem s tělesným či smyslovým postižením.
Integrovaná skupina účastníků strávila u koní a s koňmi 8 dní. Někteří z hendikepovaných účastníků seděli na koni po dlouhé době a někteří
vůbec poprvé. Vyzkoušeli si, na co sami stačí a do jaké míry potřebují pomoc ostatních. Poznali, že nemusí absolvovat jízdu na koni jen pod
dohledem fyzioterapeuta v rámci hipoterapie. Nyní se nebojí vyrazit si sami „někam zajezdit na koně“ a většina z nich tak po letní zkušenosti
pravidelně činí.

Kolo pro všechny
35 000 Kč pro TOP TEN TEAM Teplice o.s., cyklistický oddíl

Ladislav Bartoš, EHSS manažer
Veolia Voda ČR, a.s.

Cílem projektu bylo zapojit mládež do sportovní činnosti v oblasti cyklistiky,
což je nejlepší prevencí v boji proti drogám a toxikomanii.
Přístup dětí a mládeže, která pravidelně navštěvuje VELOŠKOLU je každoročně úžasný. Přibývají stále další přihlášky hobby cyklistů do oddílu
všech věkových kategorii, např. z organizace pečující o zdravotně postižené teenagery teplické Arkádie na letním táboru v Lásenici. Zdravotně
postižení sportovci se v rámci projektu zúčastnili závodu Krupka – Komáří Vížka. Závodník oddílu TOP TEN TEAM T. Vokrouhlík se stal Mistrem ČR
v maratonu horských kol, a je velkým vzorem pro ostatní členy oddílu, zejména ty mladší.

Kamarádi přírody
25 000 Kč pro Mateřskou škola Sokolov

Jaroslav Horák, provozní montér vodovodů
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Cílem projektu byla výchova dětí k ekologickému myšlení, šetrnému
zacházení s přírodou a ohleduplnému chování v prostředí.
Vybudováním „Koutků přírody“ ve čtyřech třídách MŠ se podařilo umožnit dětem pozozorovat své domácí mazlíčky a jiná zvířátka (svět žížal, svět mravenců). V koutcích nechybí
ybí
ani mikroskopy a pomůcky (např. lupy) k pozorování drobných živočichů. Další využití
koutků je v možnosti výsadby a pozorování růstu rostlin. Koutek živé přírody je trvalým
m
přínosem, který bude užitečný i v budoucích letech.

Středisko na farmě v Liboci
20 000 Kč pro Útočiště, o.s.

Karel Vošta, manažer ﬁnančního útvaru
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Cílem projektu byla pomoc a podpora jendotlivcům v
nepříznivé sociální situaci, posílení jejich schopnosti vést
samostatný a smysluplný život a podpora jejich začlenění
do společnosti a možnosti uplatnění na trhu práce.
Ve středisku na farmě v Liboci našli někteří klienti tohoto sdružení po delší době bezpečečné „útočiště“ a profesionální služby pomoci. Zařízení je určeno mladým mužům od 18 do
26 let. Za poskytnuté ﬁnanční prostředky byly zakoupeny protipožární dveře.

Není život bez vody
25 000 Kč pro Mateřskou škola Sokolov

Jitka Benešová, asistentka ředitele
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Cíl projektu - přinést dětem ve školce nepřeberné množství poznatků
ů
nejen o přírodě a její ochraně, ale též spoustu zajímavých pokusů,
činností a her v různých ročních obdobích k této tématice.
Jako první v Sokolově a možná i celém okrese vybudovala mateřská škola na své zahradě
adě
skutečný skleník. Jeho vznik sledovali s velkým zájmem rodiče se svými malými ratolestmi. Podle slov ředitelky školy následně vypuklo doslova „pěstitelské šílenství“. Děti
si mnoho zajímavých pěstitelských úkonů mohly vyzkoušet úplně samy. Formou hry tak
ak
vstřebávaly informace nejen o přírodních cyklech, ale také o zdravém životním stylu.

Mraky

skvělých nápadů

Za dva ročníky výběrového
řízení MiNiGRANTY VEOLIA
rozdělil nadační fond mezi
71 projektů více než
1,5 milionu korun.

Dlouhodobě podporujeme především projekty a životní situace, které narovnávají individuální, skupinové nebo
společenské handicapy. Úzce spolupracujeme se zaměstnanci skupiny Veolia Environnement, kteří pomáhají
s námi jako dobrovolníci. Své poslání realizujeme jako partneři mnoha neziskových organizací a společně s nimi
přispíváme k rozvoji zdravé občanské společnosti, ve které úspěchy představují společná vítězství nás všech.

Máme mraky skvělých nápadů.

www.nfveolia.cz

Podpořené
Projekty NF 2009
Krok do života
Ze starší ségry náhradní mámou
Mladý pan bakalář
Talent vs. praktické dovednosti
Vybavení domácnosti
Pétanquová hřiště (nejen) pro seniory
Vraťme přírodě, co jí patří
Clean Up the World (Ukliďme svět!)
Dobrovolnictví
Dobrovolnické centrum
Národní dobrovolnické centrum HESTIA
Kojenecký ústav Praha-Krč a Rozmarýna, o.p.s.
Další podpořené projekty a organizace
Město Děčín – Povodně 2009
Základní škola speciální Litvínov
Green Doors
Ježek a čížek
LATA
Komunitní centrum MOTÝLEK
Nadace Jedličkova ústavu
Nadace Via
OS Orion
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Stod
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
Časopis MŮŽEŠ
Vědecká činnost studentů Vysoké školy chemicko-technologické
Nadace Archa Chantal
Pár minut pro život
OKAMŽIK – sdružení pro podporu nejen nevidomých
Darujte sebe! Kampaň Dětského krizového centra
Sbírkový projekt Pomozte dětem!

Krok do života
Pravděpodobně jsme pro náš sociální projekt pomáhající dětem či spíše mladým lidem na prahu dospělosti, kdy
se chystají opustit ústavní péči, zvolili eufemismus. Asi bylo by mnohem výstižnější v některých případech mluvit přímo o „skoku“ do života. Naštěstí rok 2009 nepřinesl žádné tvrdé pády. Sice řada našich účastníků musela
určitě životní turbulence vyrovnávat, ovšem i v tomto případě platilo známé: „konec dobrý, všechno dobré“.
(Vztaženo pochopitelně ke konci roku kalendářního, protože život náš i jejich plyne samozřejmě dál.)

Ze starší ségry náhradní mámou
Už je to dlouho co jedna dívka (dnes už mladá žena) před několika lety s naší pomocí našla první práci a bydlení.
S radostí jsme pozorovali její další život, protože od doby, kdy jsme se poznali, si občas napíšeme, občas zavoláme. Prostě víme o sobě. Je obdivuhodné, jak dokázala ustát změny v zaměstnání – však víme, že v severních
Čechách není trh pracovních sil úplně nejstabilnější. Jak skromně a prakticky si zařídila a udržela bydlení. Ovšem
to vše nebylo nic proti jejímu novému rozhodnutí, pomoci mladšímu bráchovi a převzít jej z péče dětského
domova do své péče, sesterské a s pozdějším požehnáním soudu do oﬁciální péče pěstounské. Jakkoliv jsme se
zpočátku obávali o oba dva, jak to všechno zvládnou, následující dny, týdny a měsíce společného života ukázaly,
že – byť výchova „puberťáka“ rozhodně patří mezi ty náročnější rodičovské úkoly – platí, že žádný učený z nebe
nespadl.

Mladý pan bakalář
Mnoho studentů patří mezi naše podporované teenagery a zpravidla, každý rok některý z nich uzavře svá studia
– ať už na střední, vyšší odborné nebo na vysoké škole. Uplynulý rok přivedl mezi báňské absolventy mladého
pana bakaláře, který před další cestou za titulem Ing. prozatím upřednostnil nástup do praxe. Naštěstí v Lanškrouně už delší dobu před koncem studia aktivně prohledával možnosti budoucího uplatnění a tak se podařilo
vyhnout obligátní pomoci místně příslušného úřadu práce, což se zdaleka všem mladým lidem po odchodu
z dětského domova nepodaří.

Talent vs. praktické dovednosti
Dlouhodobě se mezi projekty navazujícími na spolupráci s dětskými domovy objevují i soutěže nebo beneﬁční
akce, jichž se účastní talentované děti žijící mimo vlastní rodinu. Chomutovský dětský domova pořádá již několik let celonárodní vyvrcholení soutěže „Můj koncert“, na které předvádějí své dovednosti a talent ve zpěvu,
recitaci, tanci a dalších disciplínách mladí lidé doslova ze všech koutů České republiky. Vedle toho i sdružení La
Sophia herečky Yvetty Blanarovičové podporuje nejenom hudebně talentované děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin, ale také míní v budoucnu vybudovat Konzervatoř European Music College a prostřednictvím vyučujících z celého světa rozvíjet talent těchto nadaných dětí.
Ne všichni ovšem dostali do vínku nějaké nadání a už vůbec ne všichni se mohou spolehnout, že je jejich talent
uživí. Proto většinovou část nadační pomoci směřujeme na získávání pracovních zkušeností (někdy i ve společnostech Veolia Voda), další studium (prioritu má řádné ukončení jakékoliv započaté školy) nebo rekvaliﬁkační
a jiné kurzy (autoškola, jazykové dovednosti).

Vybavení domácnosti
Kdo židli má, bydlí! A proto, ať už se jedná o pomoc jednotlivcům nebo přímo dětským domovům či domům
na půl cesty, má někdy naše nadační podpora podobu materiální. V roce 2009 jsme tak např. pomohli změnit
několik pokojů v Dětském domově v Semilech nebo podpořili vybavení prvního bytu sourozenců opouštějících
Dětský domov ve Zlíně.

Pétanquová hřiště (nejen) pro seniory
Říká se, že opakování je matka moudrosti. Po zkušenostech z minulých let raději tedy
znovu opakujeme: „Pétanque je ze své podstaty sport vhodný pro všechny. Vzhledem
k jednoduchým pravidlům a dostupnosti herního vybavení ho mohou hrát i začátečníci
nebo „nesportovci“ a v zemi jeho původu není výjimkou, že jej hrají senioři devadesátiletí i století.“
Stále ještě v českých zemích není úplně snadné nabízet seniorům – ať už žijícím v domácím prostředí nebo domě s pečovatelskou službou – jakoukoliv možnost se aktivně
realizovat ve volných chvílích. Obligátní věta: „To už pro mě není, to je pro ty mladší,“
jakoby se stala mantrou většiny z nich. Navíc k vlastní škodě čeští senioři jen velmi
málo sportují (téměř polovina z nich vůbec, jak praví oﬁciální výzkumy na toto téma),
i když o významu pohybu v každém věku není pochyb.
Pétanque naštěstí není gymnastika nebo vytrvalostní běh, a proto začít s ním lze bez
větší přípravy prakticky ihned. A když ne jako hráč, je docela dobře možné uplatnit se
aktivně jako divák (kibic), což je nám, Čechům o poznání bližší. Hodit ocelovou kouli
„někam do písku,“ přeci dokáže úplně každý. A poradit, jak nejlépe se přiblížit kýženému cíly, to už jde vyloženě samo. V každém případě chceme i nadále motivovat seniory
vyjít si na procházku nebo na čerstvý vzduch, protože – byť existuje i interiérová podoba koulení – , doménou našeho fondu jsou hřiště venkovní.
Za důležité rovněž považujeme skutečnost, že dosud (až na jednu výjimku) jsou
všechna naše hřiště (ať už vznikla na pozemku domova pro seniory nebo na prostranství v jeho blízkosti) přístupná veřejnosti, a některá dokonce i s vybavením. Plzeňska
Charita umístila např. své hřiště do prostoru mezi domov pro seniory a městské startovací byty a tak o potkávání generací tak asi nouze nebude. Ve Šternberku je hřiště na
malém náměstíčku kousek od místního domova pro seniory. Při zahájení se první hry
s panem starostou účastnily místní aktivní dámy, které se už vyloženě těšily, až uspořádají svůj první vlastní turnaj. V pražských Běchovicích hřiště využije i místní nezisková
organizace Neposeda. To vše je důkazem kvality a úspěšnosti našeho projektu.
V roce 2009 vznikla hřiště ve městech: Plzeň, Klášterec nad Ohří, Žatec, Olomouc,
Šternberk, Praha – Běchovice.

Vraťme přírodě, co jí patří
V roce 2009 byl nadační dar Českému rybářskému svazu podobně jako v předchozích
letech rozdělen na několik částí. Konkrétně mezi podporu vysazování ohroženého úhoře říčního, na repatriační program zaměřený na návrat lososa obecného do volných vod
a na rekonstrukci líhně určené k inkubaci a odchovu plůdku pstruha obecného a lipana
podhorního, jejichž stavy v posledních letech trvale klesají.
Na základě předložených žádostí a výběrových kritérií byla dotace na rekonstrukci přiznána pro líheň místní organizace Českého rybářského svazu (ČRS) v Jilemnici.
Podobně jako v minulých letech byla částka určená na nákup úhořího monté rozdělena
vžitým klíčem rovným dílem mezi Územní svaz města Prahy a Radu ČRS. Z daru nadačního fondu tak bylo do jednotlivých revírů vysazeno cca 76 800 kusů malých úhoříků,
což v přepočtu znamená téměř 10 % veškerých úhořů nasazených v roce 2009 v rámci
revírů ČRS.
Částka určená na podporu repatriačního programu lososa byla využita na zajištění
projekčních podkladů pro plánovanou specializovanou lososí líheň ve Vičicích v rámci
Severočeského ÚS ČRS. Díky systémovým změnám v projektu byly poprvé vysazovány
také větší velikostní kategorie. Jednalo se o 7 000 ks strdlic lososa obecného ve velikosti kolem 8 cm, které byly vypuštěny do řeky Kamenice. Vysazování ryb odkrmených
do stádia strdlice, presmolta či smolta zvyšuje přežití nasazených ryb a je dnes běžně
praktikováno ve většině zemí s repatriačními programy zaměřenými na lososa obecného.
S podporou nadačního fondu vzniklo rovněž vzdělávací multimediální DVD pro děti
a mládež obsahující fotogalerii našich vod a břehů.

Clean Up the World (Ukliďme svět!)
Hlavním přínosem naší spolupráce s Českým svazem ochránců přírody, který projekt od
počátku realizuje, je posilování povědomí o odpovědnosti každého jednotlivce za stav
našeho společného životního prostředí.
Velký význam má tento fakt zejména pro výchovu dětí, které zase zpětně působí na své
rodiče. Každý, kdo je v programu aktivní si uvědomí, jak namáhavý a složitý je úklid nashromážděného nepořádku. Důležitým přínosem je rovněž každoroční vyčištění volné
přírody i území obcí ve více než 150 místech České republiky.
V roce 2009 pořádalo s naší podporou tuto akci v ČR celkem 164 organizátorů. Většina
z nich dokonce vícekrát – nejen na různých stanovištích, ale zároveň i v několika termínech. Kampaně se zúčastnilo přes 12 tisíc dětí a mladých lidí a téměř 2 tisíce dospělých.
Dohromady bylo sebráno 105 tun odpadu z volné přírody, území měst a obcí, z toho
bylo 22 tun vytříděno a předáno k recyklaci jako druhotná surovina. Zbylý odpad byl
odvezen na řízené skládky.
Ze zpráv jednotlivých organizátorů jsme se dozvěděli, že se podařilo navíc velké množství tradičních černých skládek odstranit a zlikvidovat. Výchova k odpovědnému přístupu k přírodě je během na dlouhou trať, proto se bohužel stále obávat, že by v příštích
letech neměli naši partneři z ČSOP znova co uklízet.

Dobrovolnictví
Od vzniku nadačního fondu se prvek dobrovolnictví spontánně objevuje u většiny
podporovaných projektů, ať už to jsou kampaně ochránců přírody, Akce Cihla, sbírkový
na Pomozte dětem! atd. Postupem času se mezi projekty nadačního fondu vymezila
skupina organizací, které s dobrovolnictvím pracují prioritně a systémově, a díky tomu
se nadačnímu fondu podařilo do skupiny společností Veolia Voda nabídnout a zrealizovat několik akcí v rámci tzv. ﬁremních dobrovolnických dnů.

Dobrovolni cké centrum
Podpora nadačního fondu umožnila ústeckému Dobrovolnickému centru kontinuálně
pracovat se stávajícími organizacemi, jejichž provozu se dobrovolníci účastní, a v roce
2009 zdvojnásobit počet těchto organizací. Stabilita a prostor pro práci v rámci školení
dobrovolníků a supervizí koordinátorů dobrovolníků se odrazila v rostoucím zájmu
o dobrovolnickou činnost. Toto prostředí je podle zástupců Dobrovolnického centra
výborně připravené pro rok 2011 – Evropský rok dobrovolnictví.
S pomocí našich kolegů z Ústí nad Labem se zaměstnanci Severočeských vodovodů
a kanalizací zúčastnili pomoci dětem z Kojeneckého ústavu v Mostě a dále zrealizovali
výlet do Českého ráje pro seniory z Domova důchodců ve Sloupu v Čechách.

Národní dobrovolnické centrum HESTIA
Podpora „Ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ s názvem KŘESADLO má
už několik let dvojí podobu. Velmi rádi podporujeme průběh udílení, protože ocenění
a poděkování lidem, kteří jsou ochotni zasvětit své ruce, mysl a především svá srdce
službě ostatním stojí na žebříčku hodnot nadačního fondu velmi vysoko. Nejen proto
se s kolegy z národního dobrovolnického centra v posledních letech dělíme i o provozní
část související s hodnocením jednotlivých kandidátů, které probíhá v prostorách nadačního fondu a které spoluřídí jeho ředitel jakožto jeden ze členů hodnotící komise.

Kojenecký ústav Praha – Krč a Rozmarýna, o.p.s.
První větší akcí ﬁremního dobrovolnictví pro zaměstnance Pražských vodovodů a kanalizací připravil nadační fond v pražském Kojeneckém ústavu v Krči. Padesát dobrovolníků celý den škrábalo rez a natíralo ploty, aby na jeho konci zjistili, že je za nimi celý
kilometr zrenovovaného plotu po obvodu rozsáhlé zahrady.
V menším rozsahu pomohli jejich kolegové s úklidem po rekonstrukci a před otevřením
nové chráněné kavárny Rozmar, která svou pomoc směřuje k mladým lidem po odchodu z dětského domova.
V podstatě jsme tak opsali smutný kruh, protože děti, které nemají štěstí (když původní
biologická nefunguje) dostat se alespoň do náhradní rodiny, prožijí celý „nedospělý“
život v ústavní péči a po dosažení zletilosti potřebují pomoc nejen při hledání vlastního
bydlení, ale i práce.

Město Děčín – Povodně 2009
Červencové ničivé povodně postihly opět velkou část naší republiky, tentokráte zejména na severu. Nadační fond v rámci možností opakovaně pomáhá při obnově vodou
zasažených míst, zejména s ohledem na další bezpečný život místních obyvatel. Občané Děčína, kteří měli problém s odpadem vzniklým bleskovou povodní v roce 2009,
obdrželi nadační dar prostřednictvím úřadu Statutárního města Děčín.

Další podpořené projekty a organizace
Základní škola speciální Litvínov
Škola usiluje o rozvoj osobnosti každého žáka, o to, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako občan v demokratické společnosti
jednající v souladu v s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. ZŠ pečuje
o rozvoj identity, osobnosti každého dítěte z národností minority - a považuje to za
předpoklad jeho integrace do společnosti. Snaží se rozvíjet zpěvnost žáků nad rámec
předmětu hudební výchova a také kreativní rukodělné aktivity, které nadační fond
podpořil ﬁnančními prostředky na stavbu keramické pece.

Green Doors
Koncept nabízet kohoutkovou vodu také hostům chráněných kaváren se podařilo společnosti Veolia Voda ČR inovativně zahajit prostřednictvím občanského sdružení Green
Doors. Nadační fond v tomto projektu působil v roli odborného zprostředkovatele.
Jedna ze tří pražských kaváren provozovaných tímto sdružením získala od nadačního
fondu navíc jako poděkování za navázanou spolupráci peníze na modernizaci svého
vybavení.

Ježek a čížek
Občanské sdružení Ježek a čížek pracuje profesionálně a efektivně s bezdomovci
v hlavním městě již několik let. Spolupráce s nadačním fondem měla v tomto případě
poněkud netradiční formu - jejím obsahem bylo zprostředkování práce pro dva z klientů Ježka a čížka téměř na samém konci roku. Nabízet práci a ne peníze je totiž v případě
navracení lidí bez domova zpět do společnosti mnohem efektivnější formou pomoci.
Nadační dar putoval na účet sdružení, které z těchto prostředků zaplatilo několik hodin
úklidových prací pro dva muže v prostorách skladu centrály Veolia Voda ČR.

LATA
Nadační fond Veolia se v Praze aktivně účastní setkávání zástupců několika neziskových organizací, které pečují především o ohrožené děti žijící např. v dětských domovech a pomáhají mladým lidem po odchodu z ústavní péče. Otevřená neformální
přátelská skupina neziskovek se schází od roku 2008. Setkávají se v ní především sociální pracovníci nebo pracovníci z jiných pomáhajících profesí. Hlavním cílem skupiny,
který nadační fond velmi rád podpořil alespoň minimální částkou, je sdílení zkušenosti
vzájemná informovanost a také pokus o jednotný přístup ke státním orgánům sociálně
právní ochrany dětí.

Komunitní centrum MOTÝLEK …
… resp. Sdružení na pomoc dětem s handicapy umožňuje dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Dává jim
příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle jejich potřeb, napomáhá k jejich začlenění
do společnosti a k tomu, aby žily stejně jako jejich vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí. Podpora ze strany nadačního fondu v roce 2009
v jednom ohledu navázala na uplynulý ročník MiNiGRANTů, protože byla iniciována
jedním ze zaměstnanců Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., byť v poněkud odlišné
poloze než „klasické MiNiGRANTové.“

Nadace Jedličkova ústavu
Nákup a provozování mikrobusů určených na svoz dětí resp. žáků do speciálních škol
Jedličkova ústavu patří rovněž mezi opakující se projekty posledních několika let. Bezbariérová individuální doprava přes kapacitní posilování stále ještě má své rezervy i na
území velkých měst. Pozitivní zpráva je to z pohledu rozšiřující se integrace dětí a mladých lidí s postižením, kteří stále ve větší míře poptávají pomoc s dopravou, protože se
mohou častěji než dříve účastnit výuky ve školách a nemusí zůstávat v domácí izolaci.

Nadace Via
V rámci inovativních a rozvojových projektů podpořil nadační fond také fundraisingové
činnosti jedné z nejlepších českých nadací orientované na regionální rozvoj. Na tento
účel je pro neziskovky velmi těžké sehnat peníze. Díky našemu daru se podařilo kolegům z Nadace Via během 7 měsíců získat od neanonymních individuálních dárců další
dary a původní dar původní dar nadačního fondu zdvanáctinásobit! A to je opravdu
příkladné.

OS Orion
Občanské sdružení ORION vzniklo v roce 1998 nejprve jako dobrovolnická organizace.
V Rychnově na Kněžnou připravovali rodiče zdravotně znevýhodněných dětí společná
setkání, výlety, zajišťovali hipoterapii s cílem nejen zlepšit jejich zdravotní stav. Postupem
času se sdružení profesionalizovalo a práci rodičů – dobrovolníků nahradil plně erudovaný
tým odborníků, jimiž se původní zakládající členové stali. Ke spolupráci ORIONU s nadačním fondem v roce 2009 přispěli kolegové z místní vodárenské společnosti, kteří projekty
jedné z nejznámějších místních neziskových organizací rovněž osobně podpořili.

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Stod
Spolupráce s bývalým „ústavem sociální péče pro mentálně postižené muže“ patří
v nadačním fondu mezi ty opravdu dlouhotrvající. Jedná se sice o „státem“ ﬁnancovanou příspěvkovou organizaci, ale nadační podpora směřuje každoročně do oblastí
na něž se provozní peníze z rozpočtu domova uvolnit nedají. Lze to pojmenovat jako
nadstandard, ale přitom jde často jen o materiální pomůcky (schodolez) nebo pomoc
arteterapeutické dílně (barvy na obrazy) či podporu kreativní práce. Tak tomu bylo
právě v roce 2009, kdy vznikla úžasná regionální kuchařka ilustrovaná jedním z klientů,
který se dlouhodobě specializuje na kresby andělů.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
Průnikem obou nadačních fondů (prezidentského a našeho) je podpora dětí a mladých lidí žijících v dětských domovech a vedle toho i aktivizační projekty zaměřené na
seniory. S velkou radostí a poctou na naší straně spolupráce v roce 2009 pokračovala – první dáma paní Livie Klausová mohla u příležitosti slavnostního společenského
večera Veolia Voda ČR převzít dar určený na pomoc mladým lidem žijícím mimo vlastní
(biologickou) rodinu.

Časopis MŮŽEŠ
Prostřednictvím Nadace Charty – Konto BARIÉRY, která získává peníze pro humanitární
účely a na pomoc v sociálních i zdravotních kritických situacích podpořil náš nadační
fond přeměnu a výraznou profesionalizaci časopisu pro zdravotně postižené Můžeš.
Ten vychází již více než patnáct let a přináší handicapovaným lidem informace a pomoc v oblasti zdravotní, právní a ekonomické. Vychází vždy první den v měsíci. Jeho
webové stránky www.muzes.cz přinášejí první polovinu měsíce zkrácené verze článků,
poté plné texty. Web navíc aktuálně informuje o akcích, legislativních změnách a poskytuje prostor k diskusi o závažných společenských tématech.

Vědecká činnost studentů
Vysoké školy chemicko-technologické
Podpora investovaná do studentské vědecké konference pořádané tradičně Ústavem
technologie vody a prostředí získává pro nadační fond „jinou hodnotu“. Každým
rokem se mezi studenty při prezentacích objeví zajímavá práce, která může výrazně
inovovat nebo ovlivnit dosavadní praxi. Rok od roku je více vidět, že účast v soutěži má
na studenty pozitivní vliv. Je znát, že soutěžící již mají za sebou obhajobu bakalářské
práce. Z jejich reakcí na dotazy a připomínky při odborné diskusi je patrná rostoucí
suverenita jejich projevu a kvalita vědomostí. Jejich prezentační jistota roste a nabyté
zkušenosti se rychle úročí při obhajobě diplomové práce a samozřejmě také v prvním
zaměstnání.

Nadace Archa Chantal
Již po druhé se podařilo podpořit zázemí jedné ze známých českých neziskových organizací. Většina ﬁnancí získaných Archou Chantal míří do nemocnic za dětmi, jejichž
zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení a odloučení od rodiny
a kterým se proto stýská po domově. Samotný provoz Archy Chantal považujeme ovšem za neméně důležitý pro existenci této nadace, která vznikla v roce 1993.

Pár minut pro život
Rádio Kiss 98 opět připravilo s podporou našeho nadačního fondu a ve spolupráci
s Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Královské Vinohrady charitativní projekt,
který se zaměřuje na získání nových dárců krve.
Akce, která měla za úkol pomoci krevnímu centru vypořádat se s ubývajícím počtem
bezplatných dárců krve všech krevních skupin, přilákala rekordní počet nových zájemců. Zatímco v roce 2008 jich přišlo 36, v roce 2009 neskutečných 130.

OKAMŽIK
sdružení pro podporu nejen nevidomých
Spolupráce se sdružením Okamžik pokračovala zdárně i v dalším roce. Díky podpoře
nadačního fondu se podařilo této neziskové organizaci stabilizovat fundraisingové aktivity a tím naplňovat své základní poslání – přispívat k plnohodnotnému a samostatnému životu lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení
prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit.

Darujte sebe!
Kampaň Dětského krizového centra
Nikomu ani našemu nadačnímu fondu není lhostejné týrání, zneužívání a zanedbávání
dětí. Na pomoc těmto dětem a jejich rodinám vzniklo, jako vůbec první v naší republice, již v roce 1992 Dětské krizové centrum. Cílem kampaně Darujte sebe! je oslovit co
nejširší veřejnost a přiblížit problematiku týraní, zneužívání a zanedbávání dětí všech
věkových skupin. Nadační fond podpořil její konání již několik let po sobě.

Sbírkový projekt Pomozte dětem!
Jako zakládající člen tzv. Záchranného kruhu přátel Pomozte dětem! patří náš nadační fond mezi několik dalších subjektů, které mají k realizaci nejznámějšího českého
sbírkového projektu opravdu velmi blízko. Kromě samozřemé podpory konta sbírky,
jejíž výtěžek je určený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem na území České
republiky, se naše pomoc zaměřuje i na fungování projektu organizovaného společně
Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Naše spolupráce také probíhá
při veřejném výběrovém řízení, kdy se zástupci nadačního fondu podílí jako členové
hodnotících komisí i na rozdělování peněz ze sbírky mezi neziskové organizace pomáhající ohroženým a znevýhodněným dětem ve všech regionech ČR.

Solidarita
Empatie
Zodpovědnost
Inovace
Výkonnost

Finanční zpráva
za rok 2009
Dary přijaté: 8 255 tis. Kč
Dary poskytnuté: 6 551 tis. Kč

Rozvaha
AKTIVA

1. 1. 2009 | tis. Kč

31. 12. 2009 | tis. Kč

1960

3544

0

916

1960

2628

A Stálá aktiva
B Oběžná aktiva
1. Zásoby

22

0

1845

1000

3. Krátkodobý ﬁnanční majetek

93

1625

4. Jiná aktiva

0

3

1. 1. 2009 | tis. Kč

31. 12. 2009 | tis. Kč

1960

3544

1609

3413

100

100

2. Pohledávky

PASIVA
A Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
1. Vlastní jmění
2. Fondy

0

1674

1509

1639

351

131

351

119

0

12

Hlavní činnost | tis. Kč

Správní činnost | tis. Kč

3. Hospodářský výsledek
B Cizí zdroje
1. Krátkodobé závazky
2. Výdaje v příštích obdobích

Výkaz zisků a ztrát
Výnosy

385

1157

Úroky

0

13

Kurzové zisky

0

1

Tržby z prodeje materiálu

5

0

Zúčtování fondů

380

1143

Náklady

385

1144

Spotřeba materiálu

60

31

Ostatní služby

325

364

Mzdové náklady

0

736

Daně a poplatky

0

1

Jiné ostatní náklady

0

12

Hospodářský výsledek po zdanění

0

13

Zpráva
revizora
Nadačního fondu Veolia
za rok 2009

Poděkování
Seznam dárců nadačního fondu za rok 2009:
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

1. SčV, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

AQUA SERVIS, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Vodohospodářská společnost Sokolov, spol. s.r.o.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Solutions and Services, a.s.

Česká voda – Czech Water, a.s.

Dalkia Česká republika, a.s.

Královéhradecká provozní, a.s.

Česká pojišťovna a.s.

Středočeské vodárny, a.s.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

NICOS s.r.o.

Speciální poděkování
Millenium CZ s.r.o. – zdarma veškeré graﬁcké práce

