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opět se setkáváme u příležitosti velmi příjemné, a to nad stránkami výroční zprávy našeho
nadačního fondu. Rok 2010 byl pro skupinu
Veolia, a taktéž pro náš nadační fond v mnoha ohledech přelomový. Realizace projektu
Synergie 2010 k sobě přiblížila naše tři divize
Veolia Voda, Veolia Transport a Dalkia působící v České republice a prohloubila jejich
vzájemnou spolupráci. Pro nadační fond to
znamenalo výrazný nárůst žádostí i přidělených MiNiGRANTŮ VEOLIA, protože po dvou
prvních úspěšných ročnících klíčového nadačního programu se k našim zaměstnancům ve
vodárenství přidali se svými dobrými skutky
i kolegové z dopravy a teplárenství. Ne nadarmo se říká, že ve dvou se to lépe táhne, a co
teprve ve třech!

„

Děkuji vám všem,
kteří půjdete po
této cestě s námi.

“

S radostí jsem sledoval expanzi malých nadačních
grantů do dalších českých, moravských i slezských měst a obcí. Snažíme se dlouhodobě nemít
klapky na očích a pomáhat efektivně, nikoliv "na
efekt", proto ponecháváme zcela na našich zaměstnancích, kde se rozhodnou prospět dobré
věci. Skutečnost, že z velké části o naší firemní
filantropii v regionech spolurozhodují právě lidé,
kteří zde pracují a žijí, nám dává velkou jistotu, že
investujeme do projektů potřebných a důležitých.
Jsem rád, že v době, kdy na velkou část společnosti doléhají následky globální krize, mnoho
našich kolegů nezůstává s rukama v klíně,
a snaží se ve svém okolí změnit k lepšímu tolik
věcí, na které jim síly stačí. Společně s nadačním fondem pečují o životní prostředí, zmírňují individuální nebo skupinové handicapy,
překonávají sociální vyloučení, předávají své
zkušenosti, rozdávají radost i sebe, jsou výbornými vzory pro své děti i kolegy a přátele.
Mohu za sebe i za celou skupinu Veolia Environnement v ČR slíbit, že Nadační fond Veolia je
připravený pokračovat v započaté cestě s cílem
pomáhat malým i velkým organizacím, malým
i velkým městům, malým i velkým projektům.
Na velikosti totiž nezáleží. Neexistuje malá nebo
velká pomoc. Všechno je jen otázka dobré vůle.
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„

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
obsahujících prvek dobrovolnictví
a konaných ve veřejném zájmu.

“

H O D N OTY

nadačního fondu
SOLIDARITA

EMPATIE

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.

Při realizaci všech projektů aktivně nasloucháme všem, kteří
nás oslovují ke spolupráci. 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. Předem definujeme roli nadačního fondu tak, aby maximální
míra rozhodování a odpovědnosti zůstala na těch, kteří naší nadační pomoc přijímají.

VÝKONNOST
Dopady všech projektů
sledujeme vždy především
s ohledem na kvalitu, nikoliv kvantitu dosažených
výsledků.

INOVACE
Nové nápady podporujeme především proto, abychom do budoucna uměli včas reagovat na změny, které přináší život. Velkou pozornost věnujeme dětem a mladým lidem, kteří hledají a vymýšlí
cesty k tomu, "jak udělat svět lepší".
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PROSTŘEDÍ děti senioři

PROGRAMY NADAČNÍHO FONDU VEOLIA A PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2010

„

Uplynulý rok přinesl do našich
programů jednu nezanedbatelnou
změnu. MiNiGRANTY VEOLIA
se staly hlavním a určujícím
programem nadačního fondu.

“

Vystřídaly po pěti letech dominující Krok do života, který dlouhodobě směřoval naši pomoc k mladým lidem odcházejícím na prahu dospělosti z ústavní
výchovy do samostatného života. Předchozí dva ročníky "minigrantování" nás
přesvědčily o tom, že mezi zaměstnanci všech našich regionálních provozních
společností je velmi mnoho těch, kteří ve volném čase pracují - ať už jako členové různých neziskových organizací či občanských iniciativ nebo výhradně
jako dobrovolníci - ve prospěch svého okolí nebo lidí v komunitě, kteří potřebují
pomoc a podporu - bez rozdílu, zda jde o děti, mládež, dospělé v produktivním
věku či seniory. Skutečnost, že se po dvou letech do programu MiNiGRANTY realizovanému od roku 2008 mezi zaměstnanci skupiny Veolia Voda zapojili i jejich
kolegové ze skupin Veolia Transport a Dalkia, výše uvedené jen podtrhuje.
Přesto, že se podařilo rozdělit prostřednictvím MiNiGRANTŮ s pomocí zaměstnanců v meziročním srovnání výrazně vyšší objem peněz, pokračovala i nadále
podpora programů Krok do života i Pétanquová hřiště nejen pro seniory. Nadále se rozvíjela i spolupráce s některými organizacemi, s nimiž má nadační fond
dlouhodobě velmi dobrou zkušenost.

„

Nové partnerství jsme
v roce 2010 navázali
s internetovým portálem
www.dobrovolnik.cz.

“

K tomuto koncepčnímu kroku nás dovedly
zejména následující skutečnosti:
 dobrovolnictví jako fenomén nacházíme
téměř ve všech organizacích a projektech
podpořených nadačním fondem, a také
 interně pro skupinu Veolia
Environnement není toto téma
vzdálené - ať už se jedná o aktivity
firemního dobrovolnictví nebo programy
MiNiGRANTY a BioGRANTY VEOLIA

MINIGRANTY VEOLIA 2010

KROK DO ŽIVOTA

MiNiGRANTY VEOLIA jsou klíčovým programem
Nadačního fondu Veolia a zároveň příležitostí pro
zaměstnance společností skupiny Veolia Environnement v České republice. Zaměstnanci mohou k finanční podpoře ze strany nadačního fondu jednou
ročně doporučit veřejně prospěšné projekty, na
jejichž realizaci se sami podílejí nebo se jich účastní,
zpravidla jako dobrovolníci.
Program zahájený v roce 2008 poskytl ve třetím roce
své existence téměř čtyřnásobek finančních prostředků než při svém startu. Čtyřikrát více je i adresátů poskytnutých grantů (viz tabulka).
MiNiGRANTY VEOLIA VODA v číslech
ROK

Počet grantů

Celková částka

2008

23

téměř 600 tis. Kč

2009

48

více než 1,2 mil. Kč

2010

83

téměř 2,2 mil. Kč

CELKEM

122

cca 4 mil. Kč

Program od roku 2005 pomáhá mladým lidem
z dětských domovů, jejichž vstup do samostatného života je komplikovaný okolnostmi, které
nemohou vždy sami ovlivnit.
Cílem je pomoci mladému člověku překonat
složité období po odchodu z dětského domova.
Pomoc nadačního fondu spočívá v posilování samostatnosti a sebevědomí těchto mladých lidí,
především v podpoře při jejich studiu na střední
nebo vysoké škole, při získání a financování prvního samostatného bydlení, při získání prvních
pracovních zkušeností.

Z toho v roce 2010 byl celkový počet účastníků 9
(včetně 2 organizací – DD Dolní Lánov a Ekumenická síť pro aktivity mladých -ENYA o.s.). Mezi
jednotlivými účastníky byl v roce 2010 i Michal
z Prahy, který díky podpoře nadačního fondu
absolvoval kurz sanitáře, což mu umožnilo získat
lepší práci v nemocnici, kde byl do té doby pouze
na brigádě, a také Michal z Frýdlantu v Čechách,
který díky nadační pomoci naopak neustále
rozšiřuje své vzdělávací aktivity a přibírá si k vysokoškolskému studiu i praxi v televizi nebo stáž
v českém zastoupení při EU v Bruselu.

Za dobu pěti let, tj. mezi roky 2005 – 2010 jsme
poskytli finanční i nefinanční podporu celkem
79 účastníkům. Převažovala individuální finanční podpora (celkem 57 účastníků - z toho
jedinečných osob bylo 39, neboť někteří účastníci získali podporu opakovaně, ve více letech),
v menší míře byli podpořeni mladí lidé nefinanční pomocí nebo prostřednictvím finanční
pomoci poskytnuté za tímto účelem dětským
domovům, případně dalším organizacím, které
se zabývají touto problematikou.

Vedle jednotlivců pomáhá Krok do života i organizacím, které se mladým lidem věnují v případě
potřeby celodenně, nabízí ubytování a další služby, jakými jsou např. sociální poradenství. Pražský Dům na půl cesty Maják, který je zařízením
ENYA, prostřednictvím individuálního přístupu
pracovníků, dobrých mezilidských vztahů a respektování jedinečnosti každého člověka motivuje mladé lidi k tomu, aby překonali sociální
znevýhodnění, dokázali se postupně obejít bez
pomoci sociálního systému a žili v souladu se
společenskými normami.

PÉTANQUOVÁ HŘIŠTĚ NEJEN PRO SENIORY
Cílem je podpora aktivního
života seniorů a současně
posílení mezigeneračního
soužití ve volném čase obyvatel domovů pro seniory a lidí
žijících v jejich okolí. Projekt
vznikl v roce 2006 a do konce
roku 2010 bylo vybudováno 32
pétanquových hřišť.
V roce 2010 vznikla hřiště ve
městech: Praha 8, Chomutov,
Česká Lípa, Roudnice nad Labem, Meziboří a Litomyšl.
Úspěch programu pétanquových hřišť zaznamenala i Prof.
RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc. ve své knize Fenomén stáří, která vyšla poprvé
již v roce 1989 a setkala se
s mimořádným zájmem. Po
dvaceti letech vyšlo nové,
zcela přepracované, rozšířené
a aktualizované vydání.
"Profesorka Helena Haškovcová se zabývá fenoménem stáří
nejen z pohledu odborníka,
který se gerontologii věnoval
mnoho let, ale v tomto novém
vydání, jak sama připouští,
také z poněkud jiného osobního pohledu člověka, který je

o dvacet let starší, než tomu
bylo při prvním vydání Fenoménu stáří," uvádí v recenzi
na knížku Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka ředitelka Gerontologického centra
v Praze 8 a předsedkyně České
gerontologické a geriatrické
společnosti.
Právě o „našich“ hřištích se
ve své knize profesorka Haškovcová pochvalně zmiňuje
v kapitole o aktivitách seniorů v oblasti volného času
a sportovního vyžití. Její slova
potvrzuje i e-mail z Českých
Budějovic, které získaly hřiště
pro své zařízení v roce 2008:
"… petanqové hřiště, které
jsme díky Vaší nadaci získali,
se u našich seniorů těší veliké
oblibě. Ačkoli také pořádáme
různé turnaje, mám především radost z toho, že se
senioři sami pravidelně scházejí a hru si sami domlouvají
a organizují. Takováto jejich
aktivita se běžně nevidí!,"
napsala Iva Jirovská, ředitelka
Centra sociálních služeb Staroměstská.

PROGRAM VRAŤME PŘÍRODĚ, CO JÍ PATŘÍ
Spolupráce s Českým rybářským svazem
Podobně jako v předchozích letech podpořil
nadační fond prostřednictvím Českého rybářského svazu vysazování ohroženého úhoře říčního, repatriační program zaměřený na návrat
lososa obecného do volných vod a rekonstrukci
líhně, určené k inkubaci a odchovu plůdku
lososa obecného, pstruha obecného, lipana
podhorního.
Pozornost populaci pstruha obecného a lipana
podhorního je dlouhodobě věnována proto,
že jejich početní stavy vykazují v posledních
letech setrvalý pokles. Přímo byly podpořeny

CLEAN UP THE WORLD / UKLIĎME SVĚT!
líhně Jihočeského ÚS ČRS a MO ČRS Děčín.
Podpora repatriačního programu lososa se
promítla i do zajištění projekčních pokladů pro
plánovanou specializovanou lososí líheň ve
Vičicích (v rámci Severočeského ÚS ČRS) a nákup lapacího zařízení pro sledování výsledků
projektu repatriace.
Nadační fond Veolia svým příspěvkem podpořil
v roce 2010 vysazení 31 740 ks malých úhoříků
a 141 672 odkrmených úhoříků. Dále bylo vysazeno celkem 200 000 kusů váčkového plůdku
lososa – v Kamenici (50 000 ks), Chřibské Kamenici (70 000 ks), Ještědce (50 000 ks) a Liboci (30 000 ks).

PROJEKTY JAKUBA VÁGNERA
Nadační fond Veolia podpořil Jakuba Vágnera v roce 2010 v tvorbě populárně
vzdělávacích pořadů, odborných publikací a přednášek o přírodě zaměřených na
význam vod pro rybí druhy.
Jakub Vágner cestuje za rybami a dobrodružstvím téměř do všech koutů světa.
Jeho expedice většinou směřují do odlehlých, mnohdy i málo probádaných oblastí
naší planety. V posledních letech se zaměřuje především na výpravy do povodí
řeky Amazonky v Jižní Americe a také na černý kontinent, kde se věnuje průzkumu
poslední perly Afriky, Kongu.
J. Vágner prokázal jako první masový výskyt sumců v České republice. Je také jedním z klíčových zastánců a propagátorů myšlenky „chyť a pusť“, kdy ryby nejsou
vnímány jako zdroj obživy, ale jsou vraceny zpět do vody. Propaguje rovněž sportovní rybolov a podporuje nejen rybářskou mládež.

Clean Up the World / Ukliďme svět! – je mezinárodní
kampaň, jejímž smyslem je přimět lidi k aktivnímu
zájmu o stav životního prostředí. V rámci ní se organizují skupiny dobrovolníků na celém světě a uklízí černé
skládky, parky, cesty, lesy, břehy řek apod. Akce Ukliďme
svět! se v ČR koná ve dvou termínech (na jaře a na podzim) už od roku 1993 a zapojují se do ní každoročně na
tisíce dobrovolníků. Nadační fond Veolia jako generální
partner podporuje Český svaz ochránců přírody, který
je koordinátorem kampaně na území České republiky.
Hlavním přínosem naší spolupráce s Českým svazem
ochránců přírody je posilování povědomí o odpovědnosti každého jednotlivce za stav našeho společného
životního prostředí.
Velký význam má tento fakt zejména pro výchovu dětí,
které zpětně působí na své rodiče. Každý, kdo se projektu účastní, si uvědomí, jak namáhavý a složitý je úklid
nashromážděného nepořádku.
V roce 2010 se zapojilo do 18. ročníku kampaně v ČR
s naší podporou celkem 166 organizací ze všech regionů. 13 000 dobrovolníků (z toho 2/3 dětí) sesbíralo téměř 100 tun odpadu v okolí obcí, v parcích, lesích, chráněných územích a v korytech potoků i řek. Část z toho
byla po vytřídění předána k recyklaci jako druhotná
surovina. Zbylý odpad byl odvezen na řízené skládky.
Ze zpráv jednotlivých organizátorů jsme se dozvěděli,
že se podařilo navíc několik tradičních černých skládek
odstranit a zlikvidovat. Výchova k odpovědnému přístupu k přírodě je během na dlouhou trať, proto se bohužel stále „nemusíme obávat“, že by v příštích letech
neměli naši partneři z ČSOP znova co uklízet.

V OBRAZECH

POZNEJ! POCHOP! POMOZ!
20 000 KČ pro SRPŠ při ZŠ Těškovice-Klokánek
Ing. Libor David, vedoucí oddělení vibrační diagnostiky, Ampluservis, a.s.

Cíl projektu:

Přiblížit dětem předškolního a školního věku metody pomoci handicapovaným
občanům, posílit jejich vztah k přírodě, životnímu prostředí.

Obsah projektu:

Připravili jsme pro děti celoroční pásmo akcí
s následujícím obsahem, které navazuje na
akce realizované v minulých letech:
1) Návštěvy Záchranné stanice a Centra ekologické výchovy v Bartošovicích (červen 2010) dvě samostatné návštěvy pro děti z MŠ a pro
žáky ZŠ. Pro obě skupiny je připravena přednáška o ekologii a ochraně přírody spojená
s prohlídkou chovaných chráněných druhů
zvířat (dle aktuálního stavu cca 30 druhů)
a jejich mláďat. Cíl - seznámit děti s ohroženými druhy zvířat, posílit jejich vztah k přírodě a k životnímu prostředí.
2) Návštěva Dětského ranče Hlučín (červen
2010) - akce pro děti z MŠ. Návštěva dětského ranče spojená s přednáškou o hipoterapii a o vlivu této metody na zdraví člověka
i s ukázkou této metody v praxi. Dětem bude
předvedena práce s handicapovanými dětmi. Děti si uvědomí, jak je možné pomáhat
našim postiženým spoluobčanům. Prohlédnou si také dětskou rehabilitační ZOO,
projedou se na koních. Cíl – ukázka pomoci

postiženým spoluobčanům, vliv zvířat na
zdraví člověka.
3) Zasaď si svůj strom (září, říjen 2010) - akce
pro děti z MŠ a ZŠ s rodiči. Děti si vysadí svůj
vlastní stromek – bude se pokračovat v započaté výsadbě lipové aleje. Děti si svůj stromek označí trvanlivou jmenovkou, kterou
si samy vyrobí v hodinách výtvarné výchovy
nebo v rámci výuky v MŠ, v budoucnu se
budou moci o svůj stromek starat a sledovat
jak roste. Akce bude pořádána s podporou
OÚ Těškovice. Děti, které se této akce zúčastní, dostanou za odměnu a jako upomínku
tričko s heslem akce a s uvedením názvu
školy. Nákupem triček s potiskem z chráněné dílny Charity Hrabyně podpoříme naše
handicapované spoluobčany (dílna zaměstnává více než 60% osob se zdravotním
omezením). Děti budou trička dále využívat
při různých akcích pořádaných školou, např.
na meziškolní sportovní olympiádě, na škole
v přírodě atd. Cíl - posílit vztah dětí k přírodě, k životnímu prostředí, aktivně je zapojit
do péče o přírodu.

4) Poznáváme nové věci – canisterapie (září,
říjen 2010), akce pro děti z MŠ a ZŠ. Akce
přiblíží dětem psa jako pomocníka. Canisterapeuti ze střediska Podané ruce se cvičenými psi předvedou dětem praktickou ukázku
s výkladem o pozitivním vlivu této metody
na zdraví člověka. Děti si pak samy mohou
vyzkoušet práci se psem. Akce by se bude
konat v místě školy a volně navazovat na již
realizované přednášky o bezpečném chování
dětí ke psům, o hlavních zásadách obrany
v případě napadení psem. Cíl - seznámit děti
s další metodou pomoci handicapovaným
spoluobčanům.
5) Vítáme jaro – akce rozvěšování ptačích
budek (duben 2011) - akce pro děti ze ZŚ.
Tato akce má v ZŠ Těškovice dlouhodobou
tradici. Každoročně na jaře chodí děti rozvěšovat do okolních lesů nové ptačí budky
pro volně žijící ptáky. V průběhu roku je pak
kontrolují a čistí. Akce probíhá za pomocí
členů Slezské ornitologické společnosti, kteří
pro děti připraví navíc i zajímavou přednášku o životě volně žijících ptáků a nutnosti

jejich ochrany. Akci chceme rozšířit i o úklid
části lesa a o úpravu zahrad v okolí základní
a mateřské školy. Cíl – aktivně děti zapojit do
ochrany přírody.

Zapojení zaměstnance:

Od nástupu naší dcery do místní školky pomáhám spolu s manželkou při akcích pořádaných sdružením rodičů pro děti z naší MŠ a ZŠ.
Každoročně jsou pořádány akce pro děti – Maškarní ples, Zamykání lesa, Broučkiáda, Pouštění
draků, atd. Některé akce bývají organizačně
náročné, ale rádi je pro naše děti pořádáme.
Bohužel ne všechny akce, které bychom rádi
realizovali, nakonec uskutečníme, jsme totiž
finančně závislí na omezených zdrojích tvořených převážně z příspěvků rodičů našich žáků.
Díky grantu můžeme uspořádat více akcí, než
bylo zvykem v minulých letech. Děti tuto skutečnost uvítaly s nadšením.

VYBAVENÍ HERNY RODINNÉHO CENTRA HOUSÁTKO, O.S.
12 000 KČ pro Rodinné centrum Housátko, o.s.
Iveta Hrachovinová, vedoucí chemických služeb, Ampluservis, a.s.

Cíl projektu:

Vybavit hernu pro děti tak, aby se v ní cítily příjemně a šťastně, a spolu s rodiči se do ní rády vracely.

Obsah projektu:

Zakoupíme vybavení herny. Herna by měla být
vybavena ke spokojenosti našich dětí, tak aby
sloužila k adaptaci dětí na cizí prostředí a na
kolektiv.
Projekt přispívá k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte od útlého věku, a to prostřednictvím zapojení do zájmových činností. Vybavená
herna napomůže k rozvoji tělesné aktivity,
tvořivé činnosti, kulturního a společenského
vyžití, a v neposlední řadě také k výchově dítěte
v otázkách životního prostředí. Investice do našich dětí je ta nejlepší, na jejich dalším vývoji
můžeme sledovat, jak se naše péče a pozor-

nost úročí. Aktivity dětí by se měly všemožným
způsobem podporovat, aby později nedošlo
k šíření negativních vlivů mezi mládeží (drogová závislost apod.) – přesně podle úsloví „kdo
si hraje, nezlobí“. Občanské sdružení Housátko
je pro mě dobrou zárukou správného směru
prvních krůčků našich dětí.

Zapojení zaměstnance:

Se sdružením Housátko spolupracuji jako dobrovolník, pomáhám při zajišťování akcí, které
sdružení pořádá. Na tomto projektu budu
spolupracovat při jeho realizaci, dle potřeby
cca v rozsahu 10 hodin.

PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
20 000 KČ pro SK KONTAKT OSTRAVA
Ing. Pavel Dostál, ředitel divize, Dalkia Česká republika, a.s. - Divize Karviná

Cíl projektu:

Zpřístupnit plavání jako jednu ze zdravotně nejprospěšnějších pohybových
aktivit co největšímu počtu osob se zdravotním postižením.

Obsah projektu:

Stěžejním impulsem pro zahájení tohoto
projektu v Moravskoslezském regionu je úplná
absence jakéhokoliv komplexního programu
výuky plavání pro osoby s handicapem. Vycházíme z předpokladu, že smysluplné a zdraví
prospěšné využití volného času přímo ovlivňuje schopnost aktivního, tvůrčího a samostatného života a jeho kvalitu. Jde o důležitý prvek
pro rozvoj vlastního intelektu, rehabilitaci,
integraci s prostředím a také mimopracovní
seberealizaci, která má v kontextu celoživotního vývoje a nároků kladených na osoby s handicapem stěžejní význam. Dalšími cíli projektu
jsou: 1. dostat tuto možnost komplexního
pojetí pohybového vyžití handicapovaných
do širšího povědomí a rozšířit tak okruh lidí
s postižením, kteří využijí spojení pohybové či
sportovní seberealizace s individuálně zaměřenými rehabilitačními prvky; 2. začlenit do
života osob s handicapem rehabilitaci, pohybové aktivity a sport handicapovaných jako
nezbytnou a zároveň přirozenou součást; 3.

podpořit činnosti a zázemí pro přípravu a realizaci projektu (plavecké pomůcky, zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, pronájem
bazénu apod.); 4. zaměřit se na komplexní
přístup k handicapovanému sportovci (začlenění rehabilitačních technik do výuky plavání
a vzájemnou návaznost těchto zdánlivě odlišných pohybových aktivit).
Projekt občanského sdružení SK KONTAKT
OSTRAVA je v Moravskoslezském kraji ojedinělý.
Garantuje odbornost a erudici ve vedení plavecké výuky pro osoby se všemi typy postižení
(včetně kombinovaných forem). Účelem projektu je podpořit aktivní přístup v životě s handicapem, rozšířit škálu aktivit, které umožňují
socializaci, integraci a díky zájmům (sport,
plavání, rehabilitace) nabízí prožití plnohodnotného aktivního života. Výsledky projektu
se projeví především v rovině zdravotní (zlepšení zdravotního stavu, tj. zvětšení kloubního
rozsahu, snížení spasticity, zlepšení koordinace
pohybu, omezení výskytu sekundárních komplikací). Dále v sociálně psychologické rovině

(např. sebedůvěra, zdravé sebevědomí ze samostatně zvládnutého pohybu ve vodě, zlepšení sebeobsluhy a soběstačnosti, naplnění
volného času zdravotně prospěšnou aktivitou,
podpora pozitivního osobnostního rozvoje).
Důvodem takto koncipovaného projektu je
na jedné straně absence rehabilitace u osob
se zdravotním postižením (dětí po ukončení
ZŠ, Speciální školy), na straně druhé i potřeba aktivit s kompenzačním a rehabilitačním
efektem v životě handicapovaných osob. Tento
komplexní a zároveň individuální přístup ke
každému plavci zajišťuje dobrovolný personál,
tvořený především fyzioterapeuty s dlouhodobou praxí při výuce plavání osob se zdravotním
postižením.

Zapojení zaměstnance:

V projektu občanského sdružení SK KONTAKT
OSTRAVA budu zapojen jako dobrovolník – asistent při výuce plavání. Mým hlavním posláním je doplnit tým fyzioterapeutů, kteří se
věnují konkrétní výuce plavání v bazénu. Vzhle-

dem k široké škále postižení plavců je nutná
dopomoc i mimo samotnou výuku ve vodě.
Právě potřeba realizátora projektu doplnit tým
personálně o dobrovolníka - entusiastu, který
by pomáhal při přípravě plavců před výukou,
při organizaci výuky apod., mne přivedla k tomuto projektu. V mém případě se tedy bude
jednat zejména o dopomoc při přesunech plavců do vody a zpět (bazén je bohužel bariérový
a není vybaven zvedákem pro imobilní osoby),
pomoc při manipulaci s invalidními vozíky,
přípravě (úklidu) plaveckých pomůcek, měření časů u plavců, kteří se věnují sportovnímu
pojetí plavání aj. Dobrovolné činnosti v tomto
projektu bych se chtěl věnovat pravidelně 1x
týdně 1 hodinu (projekt bude realizován 3 hodiny týdně v odpoledních hodinách).

RELAXAČNÍ A REHABILITAČNÍ MÍSTNOST PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

MALÁ EKOLOGICKÁ LABORATOŘ DINO

20 000 KČ pro Základní škola, Havířov – Město, Mánesova 1, příspěvková organizace

27 000 KČ pro ZŠ a MŠ s polským jazykovým vyučováním, Albrechtice

Magdalena Pabišová, vedoucí ekonomické agendy, Dalkia Česká republika, a.s. - Divize Karviná

Ing. Zygmunt Recman, technik realizace projektů, Dalkia Česká republika, a.s. - Divize Karviná

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Zřízení relaxační místnosti vybavené kompenzačními a rehabilitačními
pomůckami pro bazálně stimulující pedagogickou péči.

Obsah projektu:

V naší škole jsou vzděláváni žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami. Žáci speciální školy
potřebují časté změny činností, s čímž je spojeno
i časté polohování. Do dnešní doby nemá škola
vhodnou místnost vybavenou k tomuto účelu.
Zde by neměly chybět kompenzační pomůcky
pro polohování, odpočinek a bazální stimulaci.
Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský
koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Oprávnění k výkonu
bazální stimulace má na naší škole 18 pedagogických pracovníků. Jedinou nevýhodou k vykonávání bazální stimulace je minimální vybavenost
relaxační místnosti.

Již rok se aktivně zapojuji do činnosti této
školy, především ve třídě, kde jsou dětí s mentálním postižením, zejména s poruchou autistického spektra. Tato místnost jim bude sloužit
pro odpočinek a bazální stimulaci, protože tyto
postižené dětí se těžko soustředí a jsou hned
unavené. V rodině máme takto postížené dítě,
proto vím, jak těžce se zapojuje do společnosti,
jaké má problémy s komunikací, soustředěním
a s pohybem.

Zapojení zaměstnance:

Budu se podílet na zprovoznění této místnosti
(úklid, zvelebení, rozmístění nábytku, příprava
pomůcek).

Pozitivně ovlivňovat a rozvíjet vztah dětí k přírodě a k životnímu prostředí.

Obsah projektu:

Projekt je určen pro mateřskou školu (s počtem
17 dětí), která se zabývá výchovou a rozvojem
osobnosti dítěte ve věku od 2 do 6 let. Svým
výchovně vzdělávacím působením ovlivňuje
postoje dítěte k sobě samému, ke kamarádům,
k rodině, ke zdraví a také k životnímu prostředí.
Poskytuje péči od 7 do 16 hodin ve všední dny.
Zaměřuje se na tzv. činnostní učení, kdy každé dítě samostatně vykonává naplánovanou
výchovně vzdělávací činnost a tento osobní
prožitek si nejvíce ukládá do své paměti.
MŠ v průběhu celého školního roku pořádá
besedy s odborníky o ptácích, psech, včelách
a jiných zvířatech. Děti chodí na vycházky do
okolí MŠ, učí se např. třídit odpad, avšak nízký rozpočet pro tuto příspěvkovou organizaci
neumožňuje hlouběji rozvíjet environmentální
výchovu a další zajímavé miniprojekty.

Pomocí vlastní ekologické laboratoře bude mít
mateřská škola možnost dále rozvíjet environmentální výchovu předškolních dětí, které
většinou bydlí na sídlišti, a nemají proto přímý
kontakt s přírodou. Jednoduchou a přístupnou
formou her budou děti po celý rok provádět
pokusy a pozorování rostlin, hmyzu, čistoty
vody, zjišťovat důvody jejich uhynutí, vliv sucha
a vláhy apod.
Jedná se o vesnickou MŠ s velmi omezeným
rozpočtem, která bez pomoci třetích stran není
schopná takovýto výchovný projekt realizovat.
Je nutné, aby děti od útlého věku byly vedeny
k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí.
K tomu přispěje i tento projekt.

Zapojení zaměstnance:

Osobně budu nápomocen při kompletaci a instalaci vybavení (skleník a domek na nářadí).

LETNÍ TÁBOR
30 000 KČ pro 1. JUDO CLUB Baník Ostrava o.s.
Ing. Jan Babinec, směnový inženýr, Dalkia Česká republika, a.s. - Region Severní Morava

Cíl projektu:

Umožnit dětem z nezdravého životního prostředí Ostravska
vycestovat do nádherné přírody našich hor – Beskyd.

Obsah projektu:

100 dětí - judistů je na ozdravném pobytu rozděleno podle jednotlivých věkových kategorií.
V průběhu tábora se účastní táborových her,
získají základní informace o přírodě v horách,
zdravým pohybem pak utužují své zdraví, a zároveň získají kamarády. Děti rovněž zvýší svou
fyzickou zdatnost a prohloubí technicko-taktické dovednosti v judu. Judistům je umožněno zvýšit si své žákovské či mistrovské stupně
a „žít judem“, ostatním nabízíme plavání, turistiku a poznávání rostlin. Sportovní příprava
zahrnuje přípravku, benjamínky, mladší, starší
žáky(žákyně), dorosten-ce(- ky), junior-y(- ky).
O výchovnou přípravu dětí a mládeže se stará
celkem 10 vybraných kvalifikovaných, dobrovolných trenérů s více než desetiletou praxí. Každý
rok pak navštěvují soustředění i bývalí členové,
kteří mohou předat dětem cenné zkušenosti,
které nabyli v průběhu své životní cesty.
Chceme tedy nabídnout dětem z nezdravého
životního prostředí Ostravska, pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu ke zlepšení jejich

zdravotního, fyzického i psychického stavu.
Zároveň tím pomáháme rodičům, kteří nemají
možnost postarat se v průběhu prázdnin o své
děti a nabízíme jim tedy smysluplnou aktivitu
- judo, pobyt v přírodě, hry, vzdělání, výchovu
tak abychom v budoucnu zabránili možným
negativním projevům mládeže ve společnosti,
jako například sprejerství, alkohol, drogy, dětská kriminalita atd.
Smyslem tohoto projektu je mimo jiné umožnit účast na této akci dětem z nízkopříjmových
rodin, kterým by rodiče takovýto pobyt v přírodě a v kolektivu vrstevníků nemohli za současných náročných ekonomických podmínek
dopřát. Příspěvek umožní nejméně 20 takto
znevýhodněným dětem účast na této sportovně zdravotní akci.
Vidím, jakým nástrahám jsou ve velkoměstě
děti vystaveny (alkohol, drogy, agrese, nuda
atd.), a proto se domnívám, že zmiňovaná
akce, se kterou máme dlouhodobé zkušenosti,
neboť ji pořádáme již 8. rokem, nabízí dětem
nové životní zkušenosti, kamarády, zážitky

apod. a otevírá jim prostor pro aktivní činnost.
Akce se účastní jako trenéři a vedoucí družstev
i moji kolegové z naší společnosti a samozřejmě děti z řad zaměstnanců.

Zapojení zaměstnance:

Práci s dětmi se věnuji více než 16 let. Trénuji
porubské děti 4 hodiny 2 x týdně. Na tento
ozdravný pobyt posílám více než 30 dětí. Sám
se této akce účastním jako vedoucí a trenér.
Aktivně se zapojuji do denních činností a organizování celé akce.

VÍCEÚČELOVÉ ZAHRADNÍ DOPLŇKY PRO HRY DĚTÍ

VOLÁNÍ DIVOČINY

49 845 KČ pro MŠ Sládečkova

12 000 KČ pro Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením, Ostrava

Radim Buček, operátor, Dalkia Česká republika, a.s. - Region Severní Morava

Ladislav Čižmár, operátor, Dalkia Česká republika, a.s. - Region Severní Morava

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Maximální využití zahrady školy pro hry dětí a jejich celkový pohybový a duševní rozvoj.

Obsah projektu:

Jedná se o vybudování pískoviště se zastřešením proti slunci, opravu stávajících laviček
a zahradních stolů - výměnu latí a natření
kovových konstrukcí.
MŠ se hlásí do projektu tohoto typu poprvé.
Chceme dětem vytvořit lepší prostředí pro část
her na školní zahradě.

Zapojení zaměstnance:

Dokončovací práce včetně prací na závěrečných
úpravách (nátěry, úprava a úklid zahrady). Projektu se budu věnovat dlouhodobě.

Uspořádat zážitkový výlet do ZOO Lešná pro děti a dospělé s mentálním postižením.

Obsah projektu:

Smyslem projektu je umožnit dětem a dospělým s mentálním postižením prožít nezapomenutelné chvíle, setkat se s faunou a flórou,
kterou ještě neviděli a prožít nádherný den se
svými kamarády. Lidé s mentálním postižením
mají oproti běžné populaci omezené možnosti v poznávání nových věcí, zejména pokud
jsou vzdálené jejich bydlišti. Akce se zůčastní
35 uživatelů sociálních služeb Čtyřlístku a 10
zaměstnanců. Jde o jednodenní akci s ranním
odjezdem autobusem z Ostravy do ZOO Lešná, kde bude celodenní prohlídka, a večerním
návrtatem zpět.
Díky MiNiGRANTU můžeme pro pro klienty
Čtyřlístku, kteří z důvodu svého postižení mají
jen málo možností zažívat nevšední věci, uspořádat akci, na níž nezapomenou.

Zapojení zaměstnance:

Podílím se na organizaci výletu (jednorázově).

EKOLOGICKÁ RODINA

KROUŽEK MAŽORETEK PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN A PRO DĚTI S MÍRNOU OBEZITOU

25 000 KČ pro ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace

20 000 KČ pro Marcelu Synkovou na Kroužek mažoretek (projekt realizuje sama)

Kamila Dubská, laborantka, Dalkia Česká republika, a.s. - Region Severní Morava

Marcela Synková, laborantka, Dalkia Česká republika, a.s. - Region Severní Morava

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Vzbudit v dětech zájem o ochranu přírody a naučit je chovat se ekologicky.
Inspirovat je k tomu, jak mohou samy přispět k ochraně naší planety.

Kroužek dá dětem možnost pohybově se rozvíjet, a to jak v tělocvičně
tak v přírodě, poznávat nové věci a najít si nové kamarády.

Obsah projektu:

Obsah projektu:

Ekologický výukový program pro děti Jsou na
potoce ráčata (sdružení Vita) a třídní projekt
Jak putovala kapka vody – seznamování dětí
s vodními ekosystémy (potok, řeka, rybník,
moře). Cílem je vedení dětí k řešení jednoduchých problémů, k prožívání vztahu k přírodě
a k sounáležitosti s živou i neživou přírodou.
Den Země – společná akce pro děti a rodiče.
Tvoření mozaiky z recyklovatelných materiálů
a malování ekologickými barvami na téma
Vodní svět. Mozaika bude zaslána do soutěže
O nejkrásnější mozaiku pořádané sdružením
RADAMOK. Koutek přírody – děti si vyzkoušejí
malování přírodními barvivy z rostlin. Tvoření
vlastní ekologické stopy. Uspořádání závěrečné
akce na konci školního roku – rodinné soutěže ve třídění odpadů do barevných popelnic
a soutěže sportovní a motorické s ekologickým
námětem.
Projektu se zúčastní 50 dětí předškolního věku,
rodiče a 8 organizátorů, z toho 4 učitelky mateřské školy a 4 členové OS Mráček. Naučit děti,

jak se chovat k přírodě, a jak ji chránit, je velmi
důležité. Odpadů stále přibývá, ale nemusí to
takto být. Za pomoci MiNiGRANTU máme větší
možnost pro názorné vysvětlení.

Zapojení zaměstnance:

Třetím rokem pracuji jako místopředseda
neziskového občanského sdružení Mráček.
Projektu se zúčastním jako organizátor. Čas?
Dlouhodobě, ale nelze vyčíslit - je to pro děti!

Kroužek mažoretek se snaží děti rozvíjet po
stránce pohybové, naučit je základy správného
držení těla, pochod a práci s hůlkou. Svou výslednou práci pak ukáží na různých vystoupeních,
sportovních a kulturně společenských akcích.
Již sedm let se věnuji mažoretkám a pořádám každoročně také týdenní cvičební pobyt
v přírodě, kde se dětem věnujeme po celý den,
učíme je poznávat přírodu, hrajeme různé hry,
chodíme na procházky, cvičíme venku, chodíme plavat, pořádáme výlety do okolí. Pobyt je
zakončen vystoupením pro okolní rekreanty.
Pobyt se organizuje v době školních prázdnin.
Účastní se ho cca 25 dětí (z toho je 8 dětí ze sociálně slabých rodin) a 4 dospělí jako doprovod.
Děti se zapojí do různých aktivit a pro některé
je to jediná možnost dostat se do jiného prostředí. Na veřejnosti pak mají možnost ukázat,
co se všechno naučily. Z týdenního pobytu se
děti vracejí domů s novými zážitky a s hezkými vzpomínkami. Celý rok se pak těší na další
takovou akci.

Zapojení zaměstnance:

Scházíme se třikrát týdně, děti učím pochodovat a práci s hůlkou. Sestavuji choreografie,
vybírám hudbu na cvičení. Chodím s dětmi na
různá vystoupení v našem městě. Pořádám
cvičební pobyt v přírodě, pro nějž sestavuji celý
program.

POMŮCKY PRO KLIDOVOU TERAPII V DENNÍM STACIONÁŘI
9 000 KČ pro Slezskou diakonii – středisko Benjamín
Daniel Šlachta, vedoucí sektoru Služby, Dalkia Česká republika, a.s. - Region Severní Morava

Cíl projektu:

Klienty denního stacionáře Benjamín jsou lidé s kombinovaným postižením, kteří potřebují častěji
odpočívat. Jejich postižení jim neumožňuje prožít všechen čas strávený ve stacionáři aktivně.

Obsah projektu:

Klienti střediska Benjamín denně procházejí
různými terapiemi, při nichž rozvíjejí své nadání, talent, vlohy, a postupně postupně – byť
s přiměřenou mírou nezbytné asistence, se
osamostatňují. Do denního stacionáře docházejí proto, aby mohli trávit svůj čas jinak než
doma, aby se naučili novým věcem a také, aby
mohli být mezi svými vrstevníky. Denní stacionář Benjamín nabízí tyto aktivity: (1) pracovní
terapie v keramické, košíkářské, textilní, kutilské dílně; (2) vzdělávání – jedná se o veškeré
aktivity potřebné „do života“ – nakupování,
vaření, počítání, práva a povinnosti každého
člověka aj.; (3) zájmové aktivity – dramaterapie, hudební výchova s prvky arteterapie,
výtvarná výchova s prvky arteterapie, hra na
flétnu, turistický kroužek aj..
Jelikož se jedná o klienty s těžším typem postižení, kteří potřebují častěji odpočívat, je přínosné, že tento projekt umožňuje realizaci (4)
klidové terapie a canisterapie, včetně vybavení
střediska potřebnými pomůckami a přípravu

pracovníků na doplňkové poskytování bazální
stimulace. Tato odpočinková a relaxační terapie využije aromaterapii, hudbu a stimulační
techniky vnímání vlastního těla pomocí bazální stimulace. Aktivitu dále doplňuje canisterapie (terapie využívá pozitivní působení psa
na zdraví člověka), která rozvíjí u klientů mentální a fyzické schopnosti, podněcuje verbální
i neverbální komunikaci, orientaci v prostoru,
zvyšuje jejich motivaci a pomáhá jim lépe si
uvědomit sama sebe.
Projekt umožňuje kvalitněji realizovat činnosti s klienty, nabízí jim vhodné pomůcky pro
odpočinek a polohování - jejich postižení jim
nedovoluje delší dobu se aktivně soustředit na
nabízené činnosti (pracovní terapie, vzdělávání), a také nevydrží dlouho sedět na invalidním
vozíku. Proto klienti střídají aktivní činnosti
s odpočinkem - v pohodlném křesle za využití
pomůcek k polohování a stimulačních technik
zprostředkovaných pracovníkem.

Zapojení zaměstnance:

Sympatizuji osobně s lidmi, kteří pracují v sociálních službách neziskových organizací. Středisko Benjamín je jednou z těchto organizací.
Pomoc lidem s různým typem postižení je
v dnešní době ještě náročnější, než v dřívějších
letech i pro školený personál.
Mou pomocí je zprostředkovat tímto adresným
způsobem možnost kvalitnějších pomůcek
v denním stacionáři Benjamín, který je mimo
jiné odběratelem tepla dodávaného společností Dalkia ČR a.s. prostřednictvím teplárny Krnov. Činnosti s klienty mohou být díky projektu
pestřejší a vnímám, že budou více spokojení,
když budou moci střídat odpočinek s aktivitami.

KUNČICKÉ STUDÁNKY

VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY SPECIÁLNÍM NÁŘADÍM PRO PŘÍPRAVU MALÝCH DĚTÍ

19 500 KČ pro ZO ČSOP Skalka 68-15

8 000 KČ pro Gymnastický klub Vítkovice , o.s.

Martin Urbánek, strojník energetických zařízení, Dalkia Česká republika, a.s. - Region Severní Morava

Libor Valový, vedoucí oprav a inestic, ZDS, Dalkia Česká republika, a.s. - Region Severní Morava

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Zřízení nových studánek u nalezených pramenů a zlepšení stavu stávajících studánek
v katastru a blízkém okolí Kunčic pod Ondřejníkem mladými ochránci přírody (v rámci
environmentální výchovy dětí upravit nebo zřídit minimálně 5 studánek).

Obsah projektu:

Úprava studánek bude spočívat ve zkrášlení
studánek, úklidu bezprostředního okolí, zřízení
informačních tabulek a vybudování laviček.
Dále budou odebrány vzorky vody na chemický
a bakteriologický rozbor. Projekt je přínosný
jak z hlediska výchovy dětí k ochraně životního
prostředí, tak přináší užitek široké veřejnosti,
která může navštěvovat upravené studánky.
Finanční podpora tohoto projektu umožňuje
uskutečnit úpravu studánek, kterou provádějí
společně mladí ochránci přírody s dospělými
členy ČSOP Skalka.

Zapojení zaměstnance:

Již několik let pomáhám při pravidelných
schůzkách s vedením mladých ochránců přírody. Pro děti organizuji různé soutěže, výlety
do přírody a další akce. Do tohoto projektu
se aktivně zapojuji - při společných úpravách
studánek s dětmi, odebírání vzorků vod, instalaci nových laviček a upravě okolí studánek. Do
projektu vkládám ze svého volného času několik hodin týdně.

Speciální nářadí umožní malým dětem rozvíjet pohybové schopnosti a získávat
nové pohybové dovednosti s maximálním zajištěním bezpečí.

Obsah projektu:

GK Vítkovice disponuje speciálním gymnastickým nářadím pro cvičení sportovní gymnastiky. V dnešní době se již ve vyspělých zemích
využívá pro přípravu dětí předškolního a mladšího školního věku speciální nářadí, které je
přizpůsobené přípravě nejmenších velikostí
i bezpečnostním zabezpečením – kruhy, bradla, hrazda a jiné gymnastické nářadí pro
nejmenší, dále speciální soustavy žíněnek,
nástavců a jiných pomůcek pro snadné a hlavně správné osvojení nových dovedností, které
přispívají k všeobecnému tělesnému rozvoji
dětí, včetně charakterových vlastností (překonávání překážek, odstranění strachu, soutěživost apod.).
V dnešní uspěchané době je správné rozvíjet
fyzickou a motorickou obratnost dětí, a ještě
lépe je vědět, že se provádí odborně a bezpečně.

Zapojení zaměstnance:

Jako rodič odrostlé gymnastky - nyní na pozici
trenéra - se stálě aktivně zapojuji do úprav
v tělocvičně a jezdím jako doprovod na soustředění. Nákup nářadí budu organizačně
zajišťovat.

VZBUDIT VZTAH K PŘÍRODĚ FOMOU JEJÍ OČISTY A VZTAH KE GENERACI SENIORŮ
16 000 KČ pro ZŠ a MŠ Albrechtice
Ing. Ladislava Vicherková, specialista na přejímku paliv, Dalkia Česká republika, a.s. - Ředitelství společnosti

Cíl projektu:

Využití školního výletu k rozvoji vztahu k přírodě a posílení
vztahu ke spoluobčanům důchodového věku.

Obsah projektu:

Školní výlet zaměřený na zlepšení životního
prostředí v okolí koryta řeky Stonávky v Komorní Lhotce a setkání žáků se seniory v místním
domově důchodců. Během této akce bude
dětem vhodným způsobem vysvětlen význam
a nutnost ekologického chování a přístupu
k nakládání s odpadky. Tímto děti pokračují
v činnosti, se kterou se setkávaly již v době, kdy
navštěvovaly mateřskou školu a pak plynule
v této činnosti pokračují na základní škole
v hodinách prvouky, na vycházkách a školních
výletech.
Již od roku 2006 sleduji náplň práce mateřské
školy a následně základní školy s ohledem na
ochranu přírody a vztah malých dětí k seniorské generaci. Kolektiv dětí, se kterými projekt
chci uskutečnit, je z oblasti silně znečeštěného
ovzduší, kde je zároveň i vysoká nezaměstnanost. Touto cestou chci pomoci dětem v tom,
aby vnímaly přírodu a podílely se na její ochraně.

Zapojení zaměstnance:

Na doposud konaných výletech a akcích se
podílím jako doprovod. Vzhledem k mému
vzdělání (VŠ chemie a technologie ochrany
životního prostředí) žákům 2. třídy ZŠ v rámci
tohoto školního výletu poučím formou zábavné přednášky o nutnosti ekologického chování
a nakládání s odpadky. Současně zorganizuji
s kolektivem dětí čištění koryta řeky Stonávky.
Následně pak předvedeme program pro seniory v místním domově důchodců. Na tuto akci
se budu připravovat průběžně.

JEDEN, DVA POČÍTAČE A INFORMACE BUDOU NAŠE
20 000 KČ pro Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace
Roman Ježek, chemik předák, Dalkia Česká republika, a.s. - Region Střední Morava

Cíl projektu:

Zapojení seniorů do využívání infromačních technologií - POČÍTAČE se bát nemusíme :-).

Obsah projektu:

Pomoc při začlenění seniorů do běžného způsoba života, jehož nedílnou součástí je gramotnost v oblasti práce s počítačem a osvojení si
dovedností při užívání internetu – prostředek
pro kontakt s okolím; pomocník při získávání
informací. I senior potřebuje získávat informace, jako např. obdržel jsem léky, příbalový
leták nelze přečíst, pomůže mi internet a www
stránky léku. Stačí jen kliknout na www.lekarna.cz a číst, stačí jen mít počítač…
a/ Seniorům v sociální službě www.ppd-lostice.
cz je k dispozici pouze jedna počítačová sestava,
která pro svoji zastaralost nesplňuje technické
požadavky – nelze připojit USB, nelze zpracovávat
fotky ze společných akcí, nelze v rámci kulturně-společenského centra využít počítač k prezentacím, nelze tisknout. Tato služba se profiluje jako
otevřená sociální služba a nejenom pro „naše
seniory“. Pro širokou seniorskou veřejnost jsou
připravovány různé vzdělávací programy – Univerzita volného času, Biblické příběhy s výkladem
ředitele…

b/ Společnost VEOLIA je prezentována v Mikroregionu Mohelnicko především autobusovými linkami Veolia Transport. Prostřednictvím
MiNiGRANTU zajistíme vizualizaci společnosti
na našich materiálech a webových stránkách
naší sociální služby, ale také u široké veřejnosti.
Služba umí aktivizovat seniory svými kvalitními
programy. Počítačové vybavení a data projektor
pomohou obohatit nabídku pořádaných akcí
a nových programů a aktivit, o které je zájem.
Přidanou hodnotou projektu bude i nabídka pro
seniorskou veřejnost Mikroregionu Mohelnicko
s možností vzájemného poznávání dvou cílových
skupin – uživatelů sociální služby a seniorů žijících ve svém přirozeném domácím prostředí.

Zapojení zaměstnance:

V minulém období jsem úzce spolupracoval
s akreditovanou vzdělávací institucí, která se
věnovala vzdělávání úředníků veřejné správy.
Dva roky jsem byl aktivním členem týmu, který
realizoval Projekt CAF zaměřený na zlepšení
kvality v pěti „trojkových úřadech“ v Olomouckém kraji. Získané zkušenosti i lektorské dovednosti uplatním v projektu Jeden, dva počítače
a informace budou naše, který je zaměřen na
uživatele sociální služby. V projektu participuji jako odborný lektor v rozsahu 30 hodin
v průběhu tří měsíců. Budu předávat praktické
a uživatelské dovednosti (nejenom při práci
v balíku OpenOffice – používáním tohoto balíku snížíme náklady na realizaci projektu).
Pilotní zkušební projekt, realizovaný v PPD
Loštice potvrdil, že pro didaktický proces
s praktickým nácvikem práce s počítačem,
napomáhá velkoplošná projekce, díky které
senioři získávají lepší přehled o jednotlivých
edukačních etapách výuky.

HUMANIZACE HEMATO-ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ DĚTSKÉ KLINIKY FN V OLOMOUCI

PŘEŽITÍ DĚTÍ V PŘÍRODĚ BEZ UŽITÍ MODERNÍ TECHNIKY

50 000 KČ pro Tip Art, o.p.s.

16 000 KČ pro Pavla Slaměníka na výlety s dětmi do přírody (projekt realizuje sám)

Alena Řezníčková, obchodník – péče o zákazníka, Dalkia Česká republika, a.s. - Region Střední Morava

Pavel Slaměník, operátor MaR, Dalkia Česká republika, a.s. - Region Střední Morava

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Vytvořit příjemnější prostředí pro vážně nemocné děti.

Obsah projektu:

Práce na celkové humanizaci prostředí Hemato-onkologického oddělení zahrnují:
I. Základní přípravu podkladů stěn ( přikrytí,
olepení; disperzní nátěr; škrábání staré
malby, broušení; penetrační hloubkový nátěr;
akrylátování prasklin a spojů; základní nátěr;
druhý základní nátěr). Vše, včetně materiálu
pro rozsah těchto prací, úklidu.
II. Barevné zpracování stěn – dle návrhu výtvarnice (základní barevný nátěr; druhý základní
barevný nátěr, případně nanášení magnetických barev; barevné ztvárnění detailů).
III. Vybavení interiéru (dřevěné prvky vyřezávané; dřevěné prvky; ostatní dekorativní
předměty; fóliové tvary). Vše včetně instalačních prací, úklidu.
IV. Zasklení terasy
Touto humanizací získá Dětská klinika FN
v Olomouci další prostory, které snižují míru
negativního dopadu na psychický a psychosociální vývoj dětí při jejich dlouhodobé hospitalizaci. Výtvarné pojetí je vždy celistvé, obsahuje

i interaktivní prvky a zahrnuje výchovné aspekty. Provedená malba splňuje nejpřísnější hygienické normy a je omyvatelná. Používá se speciálních barev – antibakteriální nátěry Microbarr
od firmy Johnstones. Plochy se nemusí malovat
minimálně 10 let, pouze dochází každoročně
k desinfekci v souladu s desinfekčními řády
jednotlivých oddělení a desinfekčními prostředky, které mají příslušná oddělení schválena, což v konečném důsledku ušetří nemalé
finanční prostředky.;
Zasklením terasy získá Hemato-onkologické
oddělení další prostory, které budou moci využívat bez ohledu na počasí a roční období.

Zapojení zaměstnance:

Bezúplatně spolupracuji se společností Tip,
Art, o.p.s. od jejího vzniku. Pomáhám s návrhy
jednotlivých humanizací, jejich realizací a následným úklidem oddělení. V době, kdy probíhá konkrétní humanizace, vypomáhám po
většinu svého volného času.

Zvu tě k přežití v přírodě. Večeře u taboráku, snídaně uvařená na ohni, pohybové hry, stanování.

Obsah projektu:

Zkouška přežití dětí bez moderních vymožeností v souladu s přírodou, spojená s pohybovou aktivitou.
V dnešní době nemají děti téměř žádnou představu, jak přenocovat mimo domov bez použití
moderních vymožeností. Ukazujeme dětem, že
se zabaví s kamarády při pohybových a jiných
sportovních hrách, nejen při hře spojené se
sezením u počítače. Naše akce bude zaměřena na pěší výlet, pohybovou hru, noční stezku
s orientační soutěží, překonání překážek pomocí lana, přenocování v přírodě a vaření na
ohni. Při realizaci předcházejícího podobného
projektu spojeného s pobytem dětí v přírodě se
ukázaly naše nedostatky v materiální základně.
Přesto Akce byla i přesto velmi zdařilá a děti
nadšené.

Zapojení zaměstnance:

Dlouhodobě spolupracuji v naší obci na podobných aktivitách zaměřených na děti, protože sám mám děti a nechci, aby svůj volný čas
trávily před televizí. Při minulé akci jsem měl
na starosti zapůjčení materiálního vybavení
a bezpečnost základny pro přespání. Pro další
akci jsem přislíbil zajistit lepší materiální vybavení a celkovou promyšlenost akce. Aktivně se
věnuji svému koníčku slaňování a práci s lanem, orientaci v terénu, přenocování v extrémních podmínkách. Děti projevily zájem o tuto
činnost – ta je ovšem přizpůsobena jejich věku
a zdatnosti.

ZDRAVÝ DĚTSKÝ TÁBOR
10 000 KČ pro Pionýrskou skupinu Šenov
Jiří Gurkovský, správce pracovních stanic, Dalkia Česká republika, a.s. - Ředitelství společnosti

Cíl projektu:

Zabezpečení hygienických a ubytovacích podmínek na letním
dětském táboře dle právních předpisů.

Obsah projektu:

1. část - VODA: Na místě konání letního dětského tábora není žádný přívod pitné vody.
Pro zabezpečení podmínek na letním dětském
táboře v souladu s právními předpisy (hygienické požadavky na zotavovací akce pro děti,
dostatek pitné vody pro účastníky tábora). PS
Šenov (provozovatel tábora) toto zajišťovalala
dovozem pitné vody z obce, k němuž byly používány barely, které však již nesplňují potřebné
požadavky na zajištění kvality.
Dále je potřeba zajistit umývání dětí přímo ve
vodoteči, která odpovídá hygienickým limitům
ukazatelů jakosti vody ke koupání. Při konání
tábora je k tomu využívána voda z blízkého
potoka, která však může obsahovat bakterie
či jiné nežádoucí látky, které znemožní využití
této vody k danému účelu. Jiný zdroj vody ke
koupání v blízkosti tábořiště není. Voda je k táboru přiváděna hadicí. Pokud bude do tohoto
přívodu osazena soustava patřičných filtrů,
včetně vodárny, bude jednoznačně zajištěno
odstranění možných nežádoucích bakterií

a látek z vody. Dále je potřeba pro kapacitu 60
účastníků 1 turnusu tábora zakoupit 2 zásobníky na takto filtrovanou vodu.
V minulém roce došlo z dosud nezjištěných
příčin - viz kontroly Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje (KHS) - ke znečištění bočního
přítoku říčky Bystřička, z něhož je pro tábor
odebírána užitková voda, patogenní bakterií
E-coli, která způsobila některým účastníkům
tábora zdravotní komplikace. Její nahodilý
výskyt není možné do budoucna jednoznačně
vyloučit, proto musí PS Šenov zajistit účastníkům umývání ve vodě, která splňuje danou
vyhlášku.
2. část - STANY: Provozovatel tábora používá pro
ubytování účastníků tábora stany OSADA ( 2
postele). Stanová celta je osazena na dřevěnou
nebo kovovou tyčovou konstrukci upevněnou
v rozích k této podsadě. Pro kapacitu tábora
je potřeba minimálně 32 stanů. V minulých 3
letech provozovatel tábora zajistil vlastními
silami výrobu nových 15 ks podsad. Pro značné
opotřebení starých podsad je potřeba vyhoto-

vit nové. Aby byly funkční a měly co nejdelší
životnost, musí být vyhotoveny z hoblovaných
a falcovaných desek. Z MiNiGRANTU lze zhotovit vlastními silami nejméně 8 ks těchto podsad, což je téměř dvojnásobek, než kdyby byly
podsady zakoupeny jako hotové. Za mnohaletou táborovou činnost PS Šenov došlo ke značnému opotřebení všech 32 stanových podsad,
15 z nich bylo v minulých 3 letech nahrazeno
novými.
PS Šenov vykonává svou činnost od 1992 a letní
tábory jsou vyvrcholením jejích aktivit během
roku, při nichž se věnuje také péči o životní
prostředí. V obci má PS Šenov dobré jméno
a vytvořila si zde silné vazby. V dnešní době
je velmi obtížné (např. z důvodů vlastnictví
či jiných omezení) sehnat pro konání letních
stanových táborů tzv. „na louce“ místo, které
bude splňovat potřebné podmínky, zejména
hygienické.

Zapojení zaměstnance:

Jako registrovaný člen PS Šenov se aktivně

zapojuji do její činnost během celého roku.
Zejména se angažuji při zajišťování akcí PS
Šenov, tj. zajišťuji materiál, zásobování, vyřizuji
patřičná povolení apod. Během letního tábora
jsem v minulosti působil jako hlavní vedoucí
jednoho turnusu, což v posledních dvou letech
nebylo z pracovních důvodů možné. Má činnost v rámci tábora v současné době spočívá
před jeho konáním v distribuci přihlášek na tábor, ve vyřizování povolení, zajišťování dopravy
účastníků apod. V době konání tábora zajišťuji
zásobování tábora o víkenech. Zároveň se
aktivně podílím na stavbě tábora před jeho
zahájením, vyčištění blízkého vodního toku
a lesa od nečistot v místě tábora (bezpečnost
účastníků), na bourání tábora po ukončení,
včetně úklidu.
Přípravě projektu jsem věnoval asi 30 hodin.
Realizace projektu a účast na táboře v rámci
jednoho z turnusů zabírá minimálně 10 dnů.
Vybavení pro úpravu vody i stanové podsady
budou na táboře využívány opakovaně několik
let.

S HOKEJEM SE OSTRAVSKÉ DĚTI NENUDÍ

KROUŽEK DOVEDNÝCH RUKOU

12 000 KČ pro HC VOKD Poruba, o.s.

25 000 KČ pro Základní škola Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 12, přísp.organizace

Marie Kotásková, referent právní agendy , Dalkia Česká republika, a.s. - Ředitelství společnosti

Bc. Petr Pánek, referent nákupu, Dalkia Česká republika, a.s. - Ředitelství společnosti

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Aktivní využití volného času dětí od 7 do 10 let. Rozvíjení jejich fyzické a duševní stránky.

Obsah projektu:

Do projektu bude zapojeno 75 dětí od 7 do 10
let. Pod odborným vedením se v měsíci srpnu
zúčastní ve třech turnusech hokejového soustředění v horském prostředí na Bílé v Beskydech. Hlavním cílem je vyplnit volný čas dětí
v době prázdnin, zvýšit jejich fyzickou kondici,
utvářet kamarádská pouta, posilovat jejich
sebedůvěru a zdravý společenský vývoj. Touto
preventivní aktivitou se chce HC VOKD Poruba,
o.s. podílet na eliminaci negativních vlivů na
mládež v nejkritičtějším věku, především v oblasti boje proti drogám a zahálčivému životu.
V dětech je naše budoucnost. A právě sport je
vede k samostatnosti, cílevědomosti a houževnatosti. V rámci kolektivních her také k týmové
spolupráci, naučí se vyhrávat i prohrávat, překonávat vlastní omezení a emoce, navazovat
přátelství. Pro zdraví dítěte je velmi důležitá
rovnováha mezi výživou, tedy energetickým
příjmem a pohybovou nebo sportovní aktivitou. Jedním z nejvíce rozšířených sportů u nás
je lední hokej, i když podpora nejmenších sportovců tomu neodpovídá.

Zapojení zaměstnance:

Jako babička sedmiletého vnuka, který již 2
roky navštěvuje HC VOKD Poruba, jsem se také
zapojila do aktivit tohoto klubu. Na soustředění žáků se podílím na činnosti vychovatele
a pomocníka trenérů (nejen při sportovních
aktivitách, ale také pomáhám těm nejmenším
- od doprovodu na turnaje až k individuálnímu
oblékání do komplikované hokejové výstroje,
zavazování bruslí apod.). I když hokejová sezona končí v měsíci březnu, děti se nadále 3 x
týdně scházejí a pod vedením trenérů sportují
v tělocvičně nebo venku na hřišti. V době letních prázdnin připravujeme letní soustředění,
které je dost finančně nákladné. Dotace na
sport pro děti jsou hodně finančně omezené,
oproti dospělým, proto jsme vděčni za finanční
výpomoc nadačního fondu.

Seberealizace žáků ze sociálně slabých a romských rodin, žáků se slabým
prospěchem. Rozvoj tvůrčích schopností, protidrogová prevence.

Obsah projektu:

Ve školním roce 2010/2011 chce škola rozšířit
nabídku volnočasových aktivit s ohledem na
slabší žáky a žáky z málo podnětného prostředí, zaměřenou na volbu budoucího povolání.
V kroužku zručných rukou se žáci seznámí
s prací se dřevem a jinými materiály, naučí se
vyrábět jednoduché výrobky. Škola chce těmto
dětem dopřát prožití pocitu úspěchu a motivovat je pro aktivity v dalším životě.
Škola se nachází v části Ostravy s velkým počtem Romů a slabým sociálním zázemím. Projektem chceme žákům nabídnout smysluplné
využití volného času při rukodělných aktivitách
ve školní dílně. Smyslem je rovněž podpora
zájmu o řemeslo a pomoc v orientaci při volbě
povolání.

Zapojení zaměstnance:

Příležitostně spolupracuji se ZŠ Chrjukinova
v rámci volnočasových aktivit žáků, a rád tímto
způsobem pomohu při smysluplném využívání
volného času zejména sociálně slabších žáků.
Ke škole mám pozitivní vztah, jelikož jsem ji
navštěvoval.
Sám se zapojuji do organizování činnosti
kroužku – do výběru vhodných aktivit a dle
svých možností do pomoci při jejich realizaci.

TVŮRČÍ DÍLNY PRO RODIČE A DĚTI
10 000 KČ pro o.s.Oříšek
Yveta Sekeráková, technik zásobování, Dalkia Česká republika, a.s. - Ředitelství společnosti

Cíl projektu:

Pokud rodič spolupracuje se svým dítětem, upevňuje se tak jejich vzájemný vztah, který
je zásadní pro život nejen u lidí s handicapem. Tuto spolupráci projekt posiluje.

Obsah projektu:

Naše občanské sdružení pracuje při Základní
škole Těšínská 98, Ostrava. V této ZŠ jsou vzděláváni žáci s fyzickými postiženími, a zejména
s různými stupni mentálního postižení.
Tvořivé dílny, které pořádáme pro rodiče a děti,
bývají většinou dané tematicky (vánoční dílna,
velikonoční dílny, podzimní tvoření), ale také
se zaměřujeme na osvojení různých technik
(decupage, batikování, savování, keramika).
Cílem těchto dílen nejsou primárně výrobky,
i když z nich většinou děti i rodiče mají velkou
radost a zažívají pocit uspokojení z dobře vykonaného díla. Základním cílem dílen je ukázat rodičům, že jejich dítě může být v něčem
úspěšné. Někteří rodiče, především matky, se
často, kromě několika hodin školní docházky,
o své potomky starají nepřetržitě a neumí již
mnohdy u svých ratolestí vidět pokroky a úspěchy. Tento pocit úspěšnosti vlastního dítěte,
a tím potažmo i svůj vlastní, rodičům často
chybí - je pro ně velmi důležité jej s dítětem
alespoň občas zažít.
Pro děti jsou tyto dílny přínosné nejen z dů-

vodu rozvoje tvořivosti a manuální zručnosti,
ale také z psychických důvodů. Děti si během
výtvarné práce mohou „vyřešit“ své problémy.
Prospěšnost dílen spatřujeme také v tom, že
pomáhají přirozeně rodiče zapojovat co nejvíce
do akcí a života školy. Pokud rodič spolupracuje
se svým dítětem, upevňuje se tak jejich vzájemný vztah, který je zásadní pro život nejen
u lidí s handicapem.
Víme, jak náročná je péče o tyto děti, snažíme se proto umožnit rodičům alespoň trochu
relaxace a pocitu uspokojení z takové činnosti. Tvořivá činnost je prospěšná nejen pro
žáky s postižením, ale také pro rodiče, kteří se
starostlivě celé dny o tyto děti starají, a nemají
čas si odpočinout. Tyto dílny dopřávají dětem
i rodičům společný pocit uspokojení. Navíc si
odnáší i výrobky, kterými si vyzdobí svůj domov
nebo je darují svým blízkým. Vzhledem k handicapu našich dětí volíme vždy jednoduché
a zajímavé techniky, u kterých je vždy zaručen
„líbivý výsledek“. Děti se nevydrží dlouho soustředit, pracujeme proto s polotovary (polystyrénové věnce, vajíčka, sklíčka atd.)

Zapojení zaměstnance:

Na tomto projektu budu spolupracovat jako
rodičovský dohled.

DOBROVOLNÍCI JAKO SPOLEČNÍCI HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ NA DĚTSKÉ KLINICE
20 000 KČ pro Občanské sdružení ADRA - Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava
RNDr. Jitka Šedivá, asistent předsedy představenstva, Dalkia Česká republika, a.s. - Ředitelství společnosti

Cíl projektu:

Vyplnit volný čas dětských pacientů na Dětské klinice Vítkovické nemocnice
a zpříjemnit jim tak pobyt v nemocničním prostředí.

Obsah projektu:

1) Aktivní vyhledávání dobrovolníků prostřednictvím kvalitní propagace myšlenky dobrovolnictví v místním tisku, v regionálním
zpravodajství, na školách, úřadech práce,
pomocí propagačních letáčků, přednášek na
školách a vlastních webových stránek
www.adraostrava.cz, kde zájemci o dobrovolnictví naleznou veškeré informace o chystaných školeních ve Vítkovické nemocnici
a o aktivitách v tomto dobrovolnickém programu. Po celý rok se vedoucí dobrovolnického centra snaží propagovat myšlenku dobrovolnictví mezi širokou veřejností v Ostravě
a okolí. Vystupuje v pořadech České televize,
TV Noe, v regionálním zpravodajství TV Polar
a šíří tak myšlenku dobrovolnictví v MS kraji.
2) Příprava dobrovolníků na dobrovolnickou
činnost (školení, výběrové pohovory, smluvní
ošetření a pojištění dobrovolníka). Koordinace dobrovolníků ve Vítkovické nenocnici
a spolupráce s kontaktní osobou ze strany
tohoto zařízení. Dobrovolníci budou, po

absolvování vstupního školení a pohovoru,
v průběhu celého roku docházet za dětmi
v rozsahu 2 - 3 hodin týdně. Dále si v průběhu fungování programu budou připravovat
pro nemocné děti různé tématické akce.
V druhé polovině roku 2010 se plánuje uspořádat např. tyto akce s tímto tématickým zaměřením: Tvorba dráčků, Zdobení vánočních
perníčků. Dále se plánuje uspořádat v tomto
období jedno hromadné školení pro nové
dobrovolníky, které proběhne v měsíci říjnu.
3) Organizace supervizí, kde dochází k vzájemnému setkávání dobrovolníků a zástupců
přijímající organizace za účasti nezaujatého
supervizora a také zde dochází k oceňování
dobrovolníků drobnými dárky. Přínosem
takovýchto setkání je povzbudit a motivovat
dobrovolníky k jejich další činnosti, řešit případné problémy, které mohou nastat v průběhu fungování dobrovolnického programu.
Je zde dán prostor k zaznamenání postřehů
dobrovolníků, kteří mohou sdělit své zkušenosti a poznatky, které získali od pacientů či

personálu nemocnice. Ve Vítkovické nemocnici se koná supervize 1 x za čtvrt roku. Snahou je, aby dobrovolníci viděli, jak je jejich
služba ceněná a užitečná.
4) Vedoucí dobrovolnického centra sestavuje
1x ročně písemné hodnocení dobrovolnického programu a toto zasílá k rukám vedení
Vítkovické nemocnice.
V našem projektu budeme především usilovat
o to, aby se podařilo díky pomoci dobrovolníků
zpříjemnit dětským pacientům pobyt ve na
Dětské klinice Vítkovické nemocnice (lůžková
část a oddělení JIP), kde tráví své období léčby. Jak je všeobecně známo, dobrý psychický
stav pacienta (dítěte) má velký vliv na průběh
jeho léčby. Velmi kladně hodnotí dosavadní
přítomnost dobrovolníků v zařízení pacienti
i personál Vítkovické nemocnice. Vidíme, že
vzájemné schůzky přináší dětským pacientům
radost a úsměv na tváři. Dobrovolníci si při návštěvě s dětmi čtou, hrají s nimi v herně různé
společenské hry, povídají si s nimi a trénují
jejich jemnou motoriku (kreslením, hraním,
rukodělnými pracemi v rámci tématických akcí,
které si pro ně připravují). Vzhledem k lokalitě,
kde se nemocnice nachází, se jedná většinou
o děti ze sociálně slabých rodin, takže mnohdy přichází do nemocnice z prostředí, kde se
jim nikdo takovýmto způsobem nevěnuje. Na
oddělení JIP jde o dětské pacienty upoutané
dočasně na lůžko, proto návštěva dobrovolníka
jim tyto těžké chvilky dokáže alespoň na chvíli
zpříjemnit. V roce 2009 bylo do tohoto progra-

mu zapojeno celkem 62 dobrovolníků, kteří zde
strávili 576 hodin.

Zapojení zaměstnance:

Činnost DC ADRA Ostrava považuji za velmi
záslužnou a potřebnou a jsem ráda, že jsem se
mohla stát jejich dobrovolníkem a napomáhat
tak dobré věci. Žádost o MiNiGRANT je projevem mé snahy tuto organizaci v její činnosti
podpořit. Dobrovolníkem na Dětském oddělení Vítkovické nemocnice jsem od roku 2009.
Docházím sem pravidelně 1 x týdně. Velmi mne
těší a naplňuje, že mohu dětem zpříjemnit jejich pobyt v nemocnici. Hrajeme spolu hry, čteme si, malujeme, zpíváme, povídáme si. Vidím
jejich nadšení, že se někdo věnuje pouze jim,
že jim přináším zábavu a že mohou alespoň na
chvíli zapomenout na svůj zdravotní problém.
Děti se mi také často svěřují s různými trápeními, ty nejmenší hledají i fyzický kontakt, chtějí
obejmout a pohladit, a tak vnímám svou roli,
jakož i všech dobrovolníků na tomto oddělení,
nejen jako zábavnou a ulehčující pobyt v nemocnici, ale i jako psychickou podporu malých
pacientů. Projektu se hodlám účastnit dlouhodobě 1x týdně 2 - 3 hod a dále se podílet na
organizaci jednorázových akcí pro děti s tématickým zaměřením.

OBNOVA KUCHYŇSKÉ LINKY VE CVIČNÉ KUCHYŇCE PRO HANDICAPOVANÉ ŽÁKY

5.ROČNÍK VELYTREND CUP V KOPANÉ - ROČ.1999

40 000 KČ pro Základní školu Kpt. Vajdy

20 000 KČ pro TJ Sokol Bartovice-Lipina

Jarmila Tomanová, vedoucí mzdová účetní, Dalkia Česká republika, a.s. - Ředitelství společnosti

Dalibor Grygar, operator multitechnické služby, Dalkia Česká republika, a.s. - Region Severní Morava

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Zlepšení podmínek praktické výuky vaření a prací v domácnosti. Tvorba bezbariérového prostředí.

Obsah projektu:

Kuchyňky mají již zastaralé vybavení, které
jsme pořizovali svépomocí. Vzhledem k jejich
stálé vytíženosti při běžné i projektové výuce
jsou v nevyhovujícím stavu. Je zapotřebí je
vybavit novými pracovními pulty, dřezy s vodovodními bateriemi, skříňkami, úložnými prostory a ledničkou. Dopravní a montážní práce
provádí ZŠ vlastními sílami.
Handicapované děti, které navštěvují naši
školu, potřebují právě v rámci základního vzdělávání nejvíce posilovat dovednosti potřebné
v běžném životě, aby byly schopny alespoň
částečné sebeobsluhy. Právě tyto dovednosti je
lépe učit se praxí než teorií.
Školní kuchyňka je ve velice špatném technickém stavu, stávající - již velice staré vybavení
- je nevyhovující, mimo jiné je také zapotřebí
snížit pracovní desky kuchyňských linek, pro
lepší přístup dětí na invalidních vozících. Tuto
rekonstrukci a úpravu je třeba provést pro
zkvalitnění praktické výuky.

Zapojení zaměstnance:

Ve škole se uskuteční v rámci mezinárodní spolupráce Vánoční výtvarné workshopy, budou
se péct a zdobit perníčky a cukroví. Této akce
a příprav na ni se aktivně zúčastním.
Příležitostně pak navštívím také kroužek vaření, který probíhá právě ve školní kuchyňce.

Fotbalový turnaj žáků, ročník narození 1999 a mladší.
Možnost konfrontace mužstev v rámci celé republiky.

Obsah projektu:

Každý rok pořádáme fotbalové turnaje, ať už
v hale nebo na venkovních hřištich. Jedná se už
o 5. ročník a pokaždé se nám podařilo sehnat
mužstva z celé republiky a věhlasného jména.
Jedná se o fotbalový turnaj, jenž se odehraje
na hřištich na městském stadionu Vítkovice.
Je pozváno 16 mužstev (celkem asi 260 malých
fotbalistů), která přijedou podpořit i rodinní
příslušnici. Každé mužstvo má zaručeno odehrání minimálně 9 utkání v rámci celého dne,
což je pro kluky pěkná zabiračka. Každý učastník má zajištěn oběd, pitný režim a sladkou
odměnu při vyhlášení výsledků celého turnaje.
Tento turnaj je pod záštitou náměstka primatora města Ostravy.
Hlavním důvodem projektu je „konfrontace“
mužstev z celé republiky. Většinou se kluci
utkávají jen s mužstvy z kraje! Naše turnaje si
udělaly reklamu v prvních ročnících, a mužstva
se k nám těší a pochvaluji si organizaci a zázemí
tohoto turnaje, který bývá mezi účastníky považován za takové „malé mistrovství republiky“.

Turnaj tohoto rozsahu je velice náročný po
organizační i po finanční stránce, takže veškerá
pomoc z řad sponzorů a dárců je vítáná a jsme
za ni vděčni.

Zapojení zaměstnance:

Turnaj mám na starosti jako hlavní organizátor, a jako tajemník oddílů řeším veškeré
zaležitosti organizačního a finančního zabezpečení. Turnaj po stránce organizační vyplní
veškerý můj volný čas tak na půl roku dopředu.
I shánění sponzorů na tento „megaturnaj“
není jednoduchou záležitostí.

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE MS VZS ČČK – ROZKOŠ 2010
15 000 KČ pro MS VZS ČČK Ústí nad Labem
Ing. Michal Ryba, projektový manažer, Dalkia Ústí nad Labem, a.s.

Cíl projektu:

Praktické procvičení celoroční záchranářské přípravy ve skutečných přírodních podmínkách.

Obsah projektu:

Letní soustředění dětí a mládeže Místní skupiny Vodní záchranné služby Českého červeného
kříže Ústí nad Labem na přehradě Rozkoš u Náchoda, na kterém se přibližně 30 dětí z naší organizace seznamuje s technikami první pomoci, s ovládáním plavidel a lanovou technikou.
a) J edná se o projekt, který umožňuje kvalitní
přípravu mladých členů VZS ČČK, pomáhá
rozšiřovat počet poučených dětí a posléze
kvalifikovaných záchranářů v České republice, a tím snižovat procento utonulých a zkvalitňovat poskytování předlékařské první pomoci nejen u vodních ploch, ale i v běžném
životě a při různých živelních katastrofách.
Nejedná se pouze o přímé zachraňování, ale
především o to, vychovat děti a mládež ctící
humánní hodnoty společnosti a schopnou
uvědoměléme se podílet na ochraně zdraví,
života a majetku spoluobčanů. Snažíme se
vychovat jednotlivce, který je pak dvojnásob
prospěšný celé veřejnosti tím, že je ochoten
a hlavně schopen pomoci druhým v nouzi.

b) Kromě důvodů uvedených výše (písmeno a)
s místní organizací již dlouhodobě spolupracuji a dle svých časových možností
pomáhám při realizaci jednotlivých akcí
pro děti a mládež. Kolegové vedoucí, jsou
moji přátelé. Problematika vodní záchranné
služby je mi blízká, zvláště pak problematika
financování takovéto neziskové organizace
se zásadním přínosem pro pro společnost
jako takovou. Proto jsem se rozhodl pomoci
prostřednictvím Nadačního fondu Veolia
a jejího programu MiNiGRANTY 2010. Věřím,
že činnost naší organizace si zaslouží podporu světové enviromentální jedničky Veolia
Environnement a jejího fondu.

Zapojení zaměstnance:

a) Vlastní role v předkládaném projektu je
podobně jako moje činnost v oddíle MS VZS
ČČK převážně organizační a logistická. Spolu
s kolegy připravujeme celoroční program
pro děti a mládež v naší místní skupině. Vše
vrcholí přípravou letního soustředění, na

které se osobně podílím - zvláště na přípravě
programu pro děti a dále na celém technickorganizačním zabezpečení celého soustředění pro kolegy vedoucí, kteří následně děti
na letním soustředění vedou. Snažím se
každoročně letní soustředění navštívit a celý
program ještě zpestřit.
b) Vlastní časová dotace není zanedbatelná, S kolegy z MS VZS ČČK, kteří jsou moji
přátelé. Věnujeme plánování a organizaci
programu pro děti a mládež naší organizace
vždy část naší každotýdenní schůzky. Jedná
se převážně o přípravu akcí pro děti, logistiku, přípravu zdravotního a technického
materiálu, přípravu a pomoc při zajištění
odborných školení. Tuto podporu kolegové
vedoucí, při svém vlastním odborném a pedagogickém výcviku plně využívají.

REKONSTRUKCE KOPULE HVĚZDÁRNY V OLOMOUCI – LOŠOVĚ

OÁZA PRO LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

15 000 KČ pro Občanské sdružení Hvězdárna Olomouc

40 000 KČ pro Studio Oáza

Jan Šustek, operátor multitechnické služby, Olterm TD Olomouc, a.s.

Jana Janžurová, hlavní účetní, Veolia Transport Česká republika a.s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Vytvořit důstojné podmínky pro návštěvníky naší hvězdárny
a zabezpečit ochranu přístrojů před nepřízní počasí.

Obsah projektu:

Zajištění odborného posouzení oprav klempířských prvků kopule. Realizace opravy klempířských prvků kopule. Odstranění starých nátěrů
kopule a provedení nových nátěrů. Provedení
nových vnitřních omítek kopule a provedení
nové podlahy v kopuli.
Kopule je již ve špatném stavu a neodpovídá
dnešním požadavkům návštěvníků. Hvězdárnu
provozujeme více méně ze soukromých peněz
členů sdružení. Opravu kopule bychom z vlastních prostředků těžko zvládli. Astronomie je
můj koníček a jsem rád, že můžu společně
s kolegy předávat vědomosti a ukazovat krásy
noční oblohy návštěvníkům, hlavně těm mladším. Těší nás, že alespoň některé děti jdou na
hvězdárnu místo toho, aby trávily někde volný
čas v partě na ulici.

Zapojení zaměstnance:

Budu zajišťovat opravy, střídat se při dozoru
na hvězdárně, kontrolovat odvedené práce atd.
Hvězdárně se věnuji pravidelně. Každý pátek
je otevírací den pro veřejnost, kdy jsem na
hvězdárně od odpoledne do pozdních nočních
hodin. Další dny provádím v případě potřeby
na hvězdárně udržovací práce nebo při mimořádných úkazech také další pozorování.
O prázdninách jezdíme do dětských táborů
ukazovat noční oblohu. Jinak konkrétně opravě
kopule budu věnovat tolik času, kolik ho bude
k zajištění opravy zapotřebí.

Udržet činnost Studia Oáza v plném rozsahu.

Obsah projektu:

Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením, je nevýdělečným občanským sdružením, jehož cílem je rozvíjení
kulturních a společenských aktivit mentálně
postižených spoluobčanů. Studio organizuje
pravidelné kroužky (dramatický, jazykový, keramický, hudební, výtvarný, počítačový, výuka
zpěvu, baletu apod.) Výsledky své práce Oáza
prezentuje na veřejných vystoupeních připravovaných také známými umělci (např. B. Hrzánová, E. Holubová), chystá vystoupení v divadle
ABC. Významný je zájem a pomoc mladých lidí,
kteří se zde mnohdy poprvé setkávají s lidmi
s mentálním postižením, a nacházejí zde nový
rozměr svého života. Cílem projektu je udržet
činnost Studia Oáza v plném rozsahu a nadále
rozvíjet „Oází aktivity“.
Studio Oáza nemá žádné zdroje pravidelného
financování, a často je tak, i při maximální
úspornosti, ohroženo samotné pokračování
jeho provozu. Pro rok 2010 bylo pokryto financování maximálně do konce školního roku.

Kdyby se nepodařilo získat další prostředky,
znamenalo by to omezení provozu, ne-li jeho
pozastavení.

Zapojení zaměstnance:

Studio Oáza jsem vybrala jako nejvhodnější místo pro mimoškolní aktivity pro mého
mentálně postiženého synovce, který do Oázy
docházel na hodiny klavíru. Pokud mi finanční rodinná situace dovolila, podpořila jsem
Studio Oáza jako dárce. S paní Kurzovou, která
studio vede, spolupracuji na přípravě věřejných setkání, včetně vystoupení v divadle ABC,
kam jsou zváni všichni donoři.

KLAUNI Z BALÓNKOVA JEDOU ZA DĚTMI DO NEMOCNIC

HASIČSKÁ MLÁDEŽ, NAŠI NÁSTUPCI

40 000 KČ pro TRDLA - divadelní společnost absolutních neherců, o.s.

20 000 KČ pro Sbor dobrovolných hasičů Třinec - Nebory

Jiří Beneš, obchodní manager, Veolia Transport Morava a.s.

Josef Brzeček, řidič autobusu, Veolia Transport Morava a.s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Zpříjemnění pobytu nemocným dětem umístěným ve zdravotnických zařízeních na území MS kraje.

Obsah projektu:

Projekt Klauni z Balónkova odstartoval v březnu 2010 ve zdravotnických zařízení MS kraje.
Záměrem občanského sdružení je navštěvovat
nemocnice a jejich dětská oddělení, v nichž
se členové o.s. setkávají s malými pacienty.
Součástí setkání jsou klaunská vystoupení
a scénky. Každý malý pacient navíc dostane
dárek v podobě výrobku z tvarovacích balónků
(Globoflexie).
Projekt Klauni z Balónkova si klade za cíl podporu dětských pacientů hospitalizovaných
v nemocnicích, jejich myšlenkové odpoutání
od nemoci a od eventuálního pocitu úzkosti
spojeného s pobytem v nemocničním zařízení.
Toho by mělo být dosaženo netradiční formou
zábavy spojenou s klauny a s edukačním podtextem - v podobě tvarování balónků, jemuž
se děti také mohou učit. Vzhledem k tomu, že
jsem aktivním členem občanského sdružení,
které se především věnuje práci s dětmi, rád
využívám možnosti nabízené programem
MiNiGRANTY VEOLIA, a spojil činnost, které se

věnujeme v našem sdružení s finančními možnostmi tohoto programu.

Zapojení zaměstnance:

Administrace projektu, zpracování webové
prezentace, kontakt s příslušnými organizacemi, produkční činnost při setkáních. Projektu
se členové o.s. - včetně mne - věnují průběžně
každý měsíc, vždy dle dohod s nemocnicemi.
Občanské sdružení se schází ke svým aktivitám
pravidelně jednou za 14 dní.

Aktivní výchovné působení na mládež v místních školách s cílem
získat je pro aktivní činnost ve sboru dobrovolných hasičů.

Obsah projektu:

K realizaci projektu potřebujeme zakoupit 7
ks pracovních obleků pro mladé hasiče /montérky/, 2 ks hadice typ B, 4 ks hadice typ C, 1 ks
plovoucí čerpadlo, 1 ks elektrocentrála.
Chceme vyškolit mládež v základech účinné
pomoci při živelních pohromách, požárech
a jiných událostech, s cílem ochraňovat život
a zdraví občanů ji jejich majetku. Zakoupená
technika bude sloužit dlouhodobě pro činnost
Sboru dobrovolných hasičů v Neborech.

Zapojení zaměstnance:

Aktivní se podílím na získávání nových mladých hasičů, podrobně je seznamuji s hasičskou technikou. Mládež chci připravovat na
sportovní soutěže pořádané okrskem a dalšími
pořadateli soutěží pro mladé hasiče. Měsíčně
vynaložím na tyto činnosti cca 40 hodin, mimo
samotné soutěže.

VÝUKA V ZOO OSTRAVA
25 000 KČ pro Dalibora Petra na zajištění vzdělávacích akcí pro děti v ZOO Ostrava
Dalibor Petr, vedoucí obchodní oblasti, Veolia Transport Morava a.s.

Cíl projektu:

Přiblížit dětem ZOO (praktická výuka o přírodě) - návštěvou získají
mnoho informací o vztahu a chování k přírodě.

Obsah projektu:

1. Obeznámení odlehlých MŠ, ZŠ a center volného času s výukou v ZOO Ostrava.
V okrese Nový Jičín pro obce Trojanovice,
Jeseník nad Odrou, Bernartice nad Odrou,
Suchdol nad Odrou, Veřovice, Sedlnice,
Ženklava, Štramberk, Příbor - předpokládám
zajištění 14 výukových programů v ZOO Ostrava. Ve spolupráci s vedoucí oddělení pro
kontakt s veřejností v ZOO Ostrava, poskytuji
letáček s výukovými programy. Výukový program trvá asi 60 minut, pro menší 30 – 40
minut.
2. Výběr tématu a termínu návštěvy pro věkové
kategorie: MŠ a 1. stupeň: mláďata – aktuálně u jednotlivých expozic s mláďaty, zvířata
v zimě – o přizpůsobení zvířat v chladu,
stěhovaví ptáci a jak je to s teplomilnými
zvířaty v ZOO, zvířecí jídelníček – o potravinovém řetězci, zvířata naší přírody – zvířata
v lese, na louce, ve vodě, zvířata v blízkosti
lidských sídel, jak se chovat ke zvířatům ve
volné přírodě, příčiny ohrožení zvířat a jak

jim pomáhat. Pro žáky 3.-5. tříd: les všemi
smysly - v lesních partiích areálu zoo zaměřený na smyslové vnímání dětí, děti plní
úkoly s pomocí pracovního listu. Pro žáky 2.
stupně ZŠ a SŠ: obojživelný není jen hroch
– obojživelníci indikující čistotu životního
prostředí, plazi – plazi v ČR, jejich ohrožení,
dravci a sovy – srovnání obou skupin, důraz
na ohrožené druhy fauny ČR, ohrožená zvířena a význam ZOO – význam při záchranných
odchovech ohrožených druhů, ohrožená
zvířata ČR, doma v Evropě – ohrožené druhy,
nepůvodní druhy, druhy u lidských sídel, proč
v Evropě nežijí velká zvířata, život v moři - význam světových moří a oceánů, znečišťování,
nadměrný rybolov, korálové útesy a jejich
obyvatelé. Plánuji vždy jednou týdně návštěvu ZOO Ostrava.
3. Realizace: Vlastní realizaci předchází seznamovací schůzka s výběrem tématu, termínu,
odsouhlasením časového plánu akce a uzavřením smlouvy. Časový plán bude pro všech
14 programů stejný. Odjezd autobusu od

vybrané školky v 8:00; příjezd do ZOO Ostrava
v 9:00; výukové programy začínají v 9:15; od
10:30 do 12:00 prohlídka ZOO, příjezd zpět
ke školce v 13:00. Plán je postaven pro menší
děti, v případě požadavků může být i zkrácen
(oběd). Průměrně počítám s ujetím 100 km
na jednu výuku, v průběhu 14 týdnů realizace
programu. 4. Vyhodnocení přínosu výuky-programu proběhne v ZOO, vyplněním jednoduchého dotazníku, u malých dětí jen ústním
vyjádřením zážitků a dojmů. Pedagogický dohled bude vázán vypracováním krátké zprávičky, která bude sloužit hlavně vedoucí oddělení
pro kontakt s veřejností v ZOO Ostrava.
Užitečnost tohoto projektu se dá posuzovat
jako netradiční způsob výuky pro děti předškolního a školního věku. Především náklady
na dopravu z okrajových částí kraje jsou ty
rozhodující při realizaci těchto akcí. Již v útlém
věku dítěte cítíme potřebu upevňovat velice
blízký vztah k přírodě a zvířatům takovými
způsoby které zůstanou v paměti díky zážitku,
ve kterém při povídání přijdou do kontaktu

i s přírodou.

Zapojení zaměstnance:

Vzhledem ke svému pracovnímu zaměření
budu garantem dopravy. S učiteli dohodnu
termín realizace výuky a výukového programu
v ZOO Ostrava. Již dnes nabízíme školám tuto
možnost netradiční návštěvy – výuky v ZOO
Ostrava, s časovým plánem. Pocházím z venkova, kde nyní i žiji, od dětství jsme se starali
o chovaná zvířata. V dětství jsem běžně vídal
mloka, ale při dnešních toulkách přírodou už je
to vzácnost. Věřím, že i tato pomoc ve výchově
a vzdělávaní vede k celkové ochraně životního
prostředí.

CESTA ZA POZNÁNÍM
15 000 KČ pro Klíč - centrum sociálních služeb, p.o.
Jiří Prázdný, řidič, Veolia Transport Morava a.s.

Cíl projektu:

Přispět k sociální integraci lidí s mentálním postižením do společnosti.

Obsah projektu:

Projekt umožní 16 obyvatelům chráněného
bydlení Domov zpřístupnění nových poznatků
a zážitků, které získají cestováním, návštěvami
kulturně společenských a sportovních akcí, výstav a pamětihodností. Obyvatelé chráněného
bydlení Domov jsou dospělí lidé s mentálním
postižením, klienti Klíče – centra sociálních
služeb p.o. Olomouc.
Posláním chráněného bydlení Domov je prostřednictvím individuálně poskytovaných
sociálních služeb umožnit lidem s mentálním
postižením, popř. s přidruženým tělesným
postižením využívat vlastní schopnosti a dovednosti k osobní realizaci a vedení plnohodnotného života srovnatelného se životem jejich
vrstevníků.
Klienti chráněného bydlení, vzhledem k vyšší
finanční náročnosti vyplývající z platné právní
úpravy poskytování sociálních služeb, nemají dostatek finančních prostředků na výdaje
spojené s cestováním a návštěvami různých
kulturních, společenských a sportovních akcí.

Finanční prostředky poskytnuté na MiNiGRANT jim umožní úhrady jízdného a vstupného – možnost cestovat v doprovodu pracovníků
Klíče a dobrovolníků po celé České republice
a nebýt „odkázáni“ pouze na oblast Olomouce
a blízkého okolí.
Moje dcera Kateřina Prázdná, pracuje v chráněném bydlení jako dobrovolnice již 3 roky.
V rámci svých dobrovolnických aktivit doprovází klienty na různé akce. Od ní se dozvídám
o přáních a zájmech klientů Domova, které
jsou velmi často pro ně nerealizovatelné z důvodu nedostatku finančních prostředků na
jízdné či vstupné.

Zapojení zaměstnance:

Na projektu se budu podílet organizováním
a občasnou účastí na akcích, které budou
s klienty realizovány. Na těchto akcích se velkou
měrou podílí moje dcera, která působí v Klíči css jako dobrovolník - 1x týdně (obvykle v sobotu) se věnuje klientům.

KLUB ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI A MLÁDEŽ
40 000 KČ pro sdružení rodičů a přátel postižených dětí JITRO o.s., Olomouc
Květoslav Zbořil, řidič, Veolia Transport Morava a.s.

Cíl projektu:

Pokračování a inovace funkčního klubu environmentální výchovy v JITRU o.s.

Obsah projektu:

Činnost Klubu probíhá převážně v prostorách
JITRO o.s. a na zahradě (v miniarboretu), která je součástí areálu sdružení. Realizována je
1 x týdně v časovém rozsahu 2 hodin. Součástí
programu jsou i odborné exkurze a práce v terénu, navazující na tématické okruhy aktivit
klubu. Spolupracujeme s Centrem ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov, využíváme jeho ekologických programů pro děti,
organizujeme vzdělávání vychovatelů. Mládeži
se věnuje jeden odborně vyškolený vychovatel
(dalším vzděláváním v rámci projektu).
Harmonogram činností a aktivit v projektu:
1) Vytvoření plánu činnosti; 2) Zajištění dalšího vzdělávání vedoucího klubu; 3) Výroba
ručního papíru (mixér, nádoby, formy, barvy);
4) Antquarium - domácí mraveniště, (chov
a pozorování života mravenců); 5) Akvárium
- akvárium, filtr, osvětlení, rostliny, kameny,
písek, rybičky; 6) Nákup pomůcek a potřeb pro
práci s přírodninami v klubovně – (laminovací
folie – herbář, průvodce arboretem, pracov-

ní listy, papíry, pastelky, fixy, deskové hry); 7)
Zajištění spolupráce a odborného poradce
při rekultivaci (zajištění bezpečnosti pohybu
v arboretu) dřevin v areálu arboreta; 8) Nákup
dřevin, rostlin; 9) Zajištění termínu exkurzí
a spolupráce s ekologickými sdruženími; 10)
Činnost klubu – průběžná úprava pracovních
plánů a metodiky práce s handicapovanými
dětmi, zajištění a proškolení dětí i pracovníků
v bezpečnosti práce při činnostech na zahradě
i v terénu. Činnost dle plánu. Práce na rozšiřování mini arboreta; 11) Závěrečné zhodnocení
a ukončení projektu – závěrečná zpráva, medializace projektu.
Potřeba tohoto projektu je nejen v širších
obecných souvislostech, kdy cílevědomá péče
o životní prostředí je jednou z nejdůležitějších úloh současnosti. Její komplexní řešení je
natolik široké, že vyžaduje aktivní a uvědomělý
postoj všech lidí. To však předpokládá, že každý
bude mít patřičné vědomosti z oblasti životního prostředí. Hlavní cílem je správně pochopit
vzájemný vztah člověka a jeho životního pro-

středí a vypěstovat takové postoje, které jsou
potřebné při utváření zdravých podmínek pro
rozvoj společnosti a každého jednotlivce. Dalším fungováním a kvalitním vedením klubu
chceme poskytnout dětem, které mají zájem
o životní prostředí, ekologii a přírodu a chtějí
se aktivně podílet na utváření tohoto prostředí
v rámci svých schopností a dovedností, aby se
v tomto směru mohly realizovat. Smysluplné
trávení volného času podpoří jejich zdravý
psychický a fyzický rozvoj. K dispozici je mini
arboretum, které je součástí areálu Jitra o.s.
Vím, jak důležité pro postižené děti a mládež
je, aby se mohly realizovat v tom, co mají rády,
a v čem mohou uspět - tím podporujeme růst
jejich sebevědomí a možnost uplatnit se.

Zapojení zaměstnance:

Zapojím se aktivně do práce klubu (v případě
potřeby i dlouhodobě) - zejména při venkovních aktivitách a při rekultivaci arboreta – jako
pomocník handicapované mládeže.

TANDEMOVÉ KOLO PRO NEVIDOMÉHO PŘÍTELE
20 000 KČ pro Jana Pšeničku na pořízení tandemového kola (projekt realizuje sám)
Jan Pšenička, řidič autobusu, Veolia Transport Praha s.r.o.

Cíl projektu:

Poskytnutí možnosti cykloturistiky nevidomému příteli.

Obsah projektu:

Můj zrakově postižený přítel jezdil od pěti let
na běžném kole. V pozdější době, kdy přišel
o zrak zcela, přešel na kolo tandemové, které mu bylo zapůjčeno sportovním oddílem
a umožňovalo mu pokračovat v jeho velké zálibě. Tandem je však již starý (12 let). Navíc v loňském roce došlo k opotřebení dílů, které se již
vzhledem k vývoji v cyklistice nedají nahradit.
Kolo je tak dále neschopné dalšího provozu.
Díky projektu - koupi nového tandemového kola pro trekingovou jízdu - mohu příteli
umožnit návrat k naší společné zálibě, kterou
spolu sdílíme již mnoho let.
Tandemové kolo umožňuje nevidomému
člověku sportovní vyžití a obecně i typ pohybu,
ve kterém je kvůli svému handicapu o proti
zdravé populaci omezen. Pohyb ovšem není
jedinou výhodou. Tandem pomáhá při společných výletech či náhodných setkáních.také
v sociálním zařazení mezi běžnou (nehandicapovanou) veřejnost .
Pořízení tandemového kola je náročným

finančním nákladem, který si nevidomý
z běžných příjmů, které má, nemůže dovolit.
Vzhledem k našemu dlouhodobému přátelství
a společnému zájmu vím, že možnost získat
finanční podporu na pořízení tandemu, je tím
správným vyřešením aktuální situace.

Zapojení zaměstnance:

Na projektu se podílím pomocí při výběru
vyhovujícího tandemu (několik dní) a dále jako
trasér - řidič při společných cyklo výletech (to je
činnost dlouhodobá a opakovaná).

POŘÍZENÍ NOVÝCH HERNÍCH PRVKŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADU MATEŘSKÉ ŠKOLY

NAŠLOSE VYBAVENÍ

40 000 KČ pro ZŠ a MŠ Solenice

30 000 KČ pro NAŠLOSE občanské sdružení

Blanka Kadečková, strojník, 1. SčV, a.s.

Jaroslava Kuncová, strojník VHS, chemik úpravář, 1. SčV, a.s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Rozvíjet osobnost dítěte. Podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní
spokojenost a pohodu. Chceme nabízet vhodné a pro dítě zajímavé prostředí.

Obsah projektu:

ZŠ a MŠ Solenice se vzhledem ke svému umístění snaží u dětí pěstovat kladný vztah k životnímu prostředí zařazováním aktivit, které
pomáhají získávat základní znalosti o přírodě
a péči o ní. Žijeme uprostřed krásné přírody,
kde je mnoho lesů. To vše využíváme při pobytech venku a poznávání přírodního ekosystému. Máme tak jedinečné podmínky naučit děti
vážit si života ve všech jeho podobách. Mateřská škola využívá při pobytu venku též školní
zahradu, která by díky novému, účelnému
vybavení poskytla dostatečný čas a prostor pro
dynamické spontánní aktivity dětí.
Obsahem našeho projektu je veřejně prospěšný cíl v oblasti výchovy a vzdělávání dětí.
Společně s ostatními rodiči dětí se chci podílet
na rozvoji tělesné aktivity a zdraví našich dětí.
Chceme jim zajistit vhodné prostředí školní zahrady s novými bezpečnými cvičebními prvky.
Myslím si, že to bude pro děti zajímavé a podnětné prostředí, v němž se budou cítit bezpečně, radostně a spokojeně.

Zapojení zaměstnance:

Zapojím se při závěrečných úpravách školní
zahrady a okolí MŠ, čas tomu věnuji dle potřeby a dokud nebudeme s výsledkem všichni
spokojeni.

Interiérové vybavení divadelní zkušebny pro dětský divadelní soubor.

Obsah projektu:

Vytvoření návrhu pro interiérové vybavení
prostoru divadla. Vymalování (barvy). Nákup
interiérového nábytku (věšáky, skříně, poličky,
lavičky, stolky, židle, osvětlení), vnitřního vybavení divadelních prostorů (klip rámečky na nástěnky, textilie na závěsy). S tím souvisí úhrada
těch činností, které není možno provést svépomocí prostřednictvím členů sdružení, např.
doprava a doplňkové služby jako čalounické
práce pro zhotovení textilních sedáků. Závěrečné zhotovení dokumentace.
Svým zaměřením spadá projekt mezi sociální
projekty. Občanské sdružení NAŠLOSE zaměřuje své úsilí na smysluplné naplňování volného
času dětí a mládeže, čímž se snaží předcházet
možným sociálně patologickým jevům. Originálním způsobem přibližuje dětem tradice,
řemeslo a historii a tím podporuje osobnostní
a sociální rozvoj svých členů.

Zapojení zaměstnance:

Pomoc při svépomocných pracech, věnovaný
čas je odvislý od potřeby a domluvy s ostatními
členy souboru.

POJĎME POMOCT PŘÍRODĚ

MÍT ZAŘÍZENÝ BYT, NORMÁLNĚ SI ŽÍT

20 000 KČ pro ZO ČSOP 11/11 Zvoneček

24 000 KČ pro PFERDA - sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením

Marcel Turner, strojník vodohospodářských zařízení, 1. SčV, a.s.

Darja Bašková, sekretářka generálního ředitele, AQUA SERVIS, a.s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Podpořit ochranu přírody ve svém okolí. Zapojit do této činnosti co nejvíce lidí.

Obsah projektu:

Projekt obsahuje několik konkrétních aktivit
z praktické ochrany přírody:
1) Podpora cenných lokalit a biotopů vzácných
organismů a realizace odpovídající údržby
lokality. Konkrétně se jedná o kosení několika
míst výskytu orchidejí a čištění tůněk s výskytem obojživelníků.
2)Ochrana obojživelníků a monitoring lokalit
jejich výskytu. Monitoring výskytu a rozmnožovacích míst obojživelníků v okolí Vraného
nad Vltavou (cca prostor 100 km2).
3) Podpora a ochrana hnízdících ptáků – čištění
a opravy 40 hnízdních budek včetně budek
pro dravce a sovy. Monitoring doupných
stromů. Mapování hnízdišť rorýsů.
4) P
 odpora biodiverzity v centrech lidských
sídel – zakládání květnatých luk v parcích,
výsadba původních a vzácných druhů stromů – realizace ve Vraném a Zbraslavi.
5) Přiblížení přírody veřejnosti a dětem – realizace 3 exkurzí, zapojení dětského oddílu Mladých
ochránců přírody i do předchozích aktivit.

Ochrana přírody je v zájmu všech lidí, a přesto je obtížné získat prostředky především na
menší, ale neméně užitečné projekty. Příroda
v okolí Prahy je pod velkým tlakem. S podporou
MiNiGRANTU rádi přispějeme k jejímu zachování i citlivějšímu přístupu okolí.

Zapojení zaměstnance:

Na praktické ochraně přírody se podílím v naší
organizaci po celou dobu svého působení
pravidelně, i několik dní v měsíci. Projekt je pro
mne pokračováním této činnosti.

Vytvořit lidem s mentálním postižením stejné podmínky k bydlení, jaké mají
ostatní, a naučit je pohybovat se v prostředí každodenního života.

Obsah projektu:

I lidé s mentálním postižením chtějí žít samostatně ve „svých bytech“. Vzhledem ke svým
možnostem potřebují pomoc – materiální
a lidskou. Občanské sdružení PFERDA v roce
2010 začalo v projektu Tréninkový byt s intenzivní připravovou šesti osob s mentálním
postižením na samostatný život. Učí se nakupovat, vařit, prát, uklízet, jednat na úřadech,
cestovat – prostě vše, co potřebují pro běžný
život. První absolventi skončili trénink a vstoupili do projektu tzv. podporovaného bydlení ve
dvou bytech, které jim o.s. PFERDA obstaralo.
S ohledem na výši jejich invalidních důchodů
je pro ně téměř nereálně nakoupit si vybavení
do bytu z vlastních finančních zdrojů.
Lidé s mentálním postižením, kteří chtějí žít
samostatně, většinou nemají žádný majetek
ani naspořené finance, proto je nezbytné jim
poskytnout vstupní pomoc. Formou MiNiGRANTU získávám finanční prostředky na nákup základních domácích spotřebičů a v rámci
svých dobrovolnických aktivit pod supervizí

terapeuta lidi. V trénkovém bytě mohu učit
tyto spotřebiče obsluhovat. Myšlenka na samostatný život lidí s mentálním postižením, kteří
dosud žili v rodině či ústavu, mě oslovila.

Zapojení zaměstnance:

Ve spolupráci s pracovníky o.s. PFERDA učím obyvatele podporovaného bydlení obsluhovat domácí spotřebiče nakoupené díky MiNiGRANTU. Ráda
bych lidem s mentálním postižením věnovala 2
hodiny týdně po dobu trvání projektu.

CANISTERAPIE A HIPOTERAPIE PRO DĚTI S HANDICAPEM
20 000 KČ pro CANISTERAPIE A HIPOTERAPIE pro děti s handicapem
Lucie Hanušová, referent, AQUA SERVIS, a.s.

Cíl projektu:

Získat finance na částečnou úhradu canisterapie a hipoterapii. Tyto zooterapie
velmi pozitivně ovlivňují psychický i fyzický vývoj dětí s handicapem.

Obsah projektu:

Pro podporu rozvoje dětí s handicapem jsou
úspěšně využívány různé terapeutické metody.
Canisterapie a hipoterapie jsou metody, které
jsou pro ně velice vhodné. U těchto dětí dochází díky zvířecím kamarádům nejen k psychomotorickému rozvoji, ale i k citovému rozvoji
a posilování komunikačních dovedností. Jsou
to ale terapie velice nákladné, bez finančního
příspěvku by děti nemohly tyto aktivity využívat.
Bohužel žádné zdravotní pojišťovny nefinancují tyto metody, i když pozitivní výsledky těchto
terapií jsou znatelné, doporučují je pro zlepšení zdravotního stavu dítěte i odborníci. Navíc
nejsou považovány ani za sociální službu.
Canisterapie využívá pozitivního působení psa
– vede k uklidnění, zmírnění napětí, agrese,
povzbuzuje sebevědomí. Aktivity zahrnují hry
se psem, hlazení, krmení, nácvik povelů, polohování, apod.
U nás do Centra za dětmi přichází dva pejsci –
retriever Darien a bernský salašnický Bernie.

Canisterapie probíhá dle připraveného plánu-3
x týdně tak, aby se během týdne vystřídaly
všechny přihlášené děti. Terapie probíhá buď
individuálně (v případě těžších postižení) nebo
v menších skupinkách (maximálně 5 dětí).
Terapeut i pes musí projít speciálním výcvikem
přímo pro canisterapii.
Další metodou je hipoterapie, využívající
psychických i předpokladů koně. Jízda na koni
nebo jen kontakt s ním má nezanedbatelný
vliv na lidskou psychiku. Jezdec se učí zvíře
ovládat a spolupracovat s ním, ale také je zavázán k zodpovědnosti a péči o ně. Při hipoterapii
dochází k rozvoji koordinace celkové motoriky
i k rozvoji citových, rozumových, komunikačních a pohybových schopností. Aktivity zahrnují polohování na koni, jízdu ve vzpřímeném
sedu, balanční cvičení na koni, seznamování se
s koněm – hlazení, krmení, hřebelcování.
Hipoterapie probíhá na dvou farmách v rychnovském regionu – v Rybné nad Zdobnicí
a v Záměli. Děti sem přijíždí spolu se svými
rodiči, terapie je individuální. Je zde připrave-

né zázemí i pro vozíčkáře – speciální rampa
pro usnadnění nasednutí, pomůcky pro cvičení
koordinace a pro zvyšování obratnosti, potřebné ochranné pomůcky. Na hipoterapii se podílí
hipolog se speciálním výcvikem pro děti s postižením a pracovník odpovídající za pedagogicko-psychologické ježdění s klientem.
Canisterapie a hipoterapie patří k terapiím
doplňujícím celou škálu léčebných metod
a technik, které mohou rodiče nabídnout
svému dítěti s postižením v rámci zlepšení
jeho psychomotorických schopností. Díky
speciálně vyškoleným zvířatům dítě zažívá
úplně nové vjemy a podněty a ani si neuvědomuje, že během hry vlastně cvičí a pracuje. Pes
i kůň jsou v tu chvíli pro dítě partneři, kteří ho
poslouchají a spolupracují s ním. Každé dítě
má vzhledem k svému handicapu připravený
individuální plán pro průběh této terapie, připravují ho specialisté na tyto obory.

Zapojení zaměstnance:

Ráda se aktivně zapojuji do průběhu canisterapie, protože vedle školeného canisterapeuta je
zapotřebí i přítomnost asistenta, který pomáhá dětem s těžším postižením. Tuto práci chci
vykonávat dobrovolnicky - bez nároku na honorář. Také mě zajímá hipoterapie, obdivuji co
dokážou děti i s postižením dokážou. Všímám
si, jak je na jejich tvářích po každé lekci vidět
spokojenost a radost z kontaktu s tímto velkým
zvířetem, které jim předává část své energie,
síly, ... a jak mu pak děti v závěru děkují za tuto
pomoc nějakým pamlskem - např. jablíčkem či
mrkví.

BROUČEK HRAVÝ – POHYB ZDRAVÝ
6 000 KČ pro OS Brouček Solnice
Josef Horák, montér vodovodů, AQUA SERVIS, a.s.

Cíl projektu:

Zajistit materiální podmínky pro zdravý psychomotorický vývoj dětí předškolního
věku a vytvořit u nich kladný vztah k pohybu v zázemí známého prostředí.

Obsah projektu:

V rámci projektu Brouček hravý – pohyb zdravý
rozšíříme materiální podmínky pro podporu
pohybových aktivit a zdravý psychomotorický
rozvoj dětí předškolního věku v prostorách OS
Brouček Solnice v rámci již zavedených denních aktivit. V těchto prostorách se mohou děti
věnovat pohybovým aktivitám společně s rodiči, sourozenci či prarodiči, se kterými jsou sem
zvyklé docházet i za jinými aktivitami. Motivační výhodou je známé prostředí. Za nejdůležitější výstup projektu považujeme vytvoření
kladného vztahu k pohybu. Předškolní děti
tráví pohybem většinu času, kdy jsou vzhůru,
jsou velmi dynamické a aktivní. Činnosti, které
vyžadují dlouhodobé soustředění, je v tomto věku zaujmou jen na kratší dobu. Je proto
vhodné je kombinovat s pestrými pohybovými
činnosti. Naproti tomu v pozdějším věku kladný vztah k pohybu často vymizí, což může vést
k řadě zdravotních problémů. Je proto vhodné
dětem v předškolním věku nabídnout v oblasti
přiměřených sportovních aktivit co nejvíc mož-

ností a vést je k různorodé pohybové činnosti.
Děti tak rozvíjí svou celkovou obratnost, pokud jsou navíc motivovány pro ně atraktivním
sportovním vybavením, hračkami podněcujícími je k pohybovým hrám a podporou či vzorem
svých rodičů, sourozenců, prarodičů či vzorem
ostatních dětí, je snadné je nadchnout pro jakýkoliv sport. Období předškolního věku je velmi příhodné pro správné nastavení kladného
vztahu dětí k pohybu. Pokud si pohyb zafixují
jako něco příjemného, zábavného a přinášejícího uspokojení, zvyšuje to šance, že u sportu
zůstanou až do dospělosti, což je bezpochyby
benefitem pro jejich další život.
MiNiGRANT slouží k pořízení sportovního vybavení, přehrávače za účelem propojení hudebních,
rytmických a pohybových aktivit a hraček používaných při v pohybových hrách. Veškeré toto
vybavení je využíváno v prostorách herny OS
Brouček Solnice, případně během akcí, které toto
sdružení pro děti pořádá.. Rozšíření celkového
vybavení herny OS Brouček Solnice otevírá další
cestu k řadě možností zavedení více pohybových

aktivit do běžných denních programů pro děti.
Herna OS Brouček Solnice se stává místem, kde
jsou děti přirozeně motivovány a vedeny ke zdravému pohybu.

Zapojení zaměstnance:

Projekt jsem se rozhodl podpořit na základě
velmi dobrých zkušeností s OS Brouček Solnice.
Moje dcera je aktivní členkou tohoto občanského sdružení a pravidelně s dětmi dochází na
různé aktivity a akce tímto sdružením nabízené. I já se rád se svými vnučkami účastním
těchto akcí. S jejich kvalitou jsem jako prarodič
dlouhodobě spokojen, a rád proto toto občanské sdružení podporuji v jeho činnosti.
S vnučkami se konkrétně účastním akcí pořádaných OS Brouček Solnice pro veřejnost –
např. karneval, Broučí bál, Velikonoční tvoření,
Koloběžkyáda, Drakyáda, Ježíškování. Z pozice
dobrovolného hasiče radím se zabezpečním
akcí a zapojuji se také jako dobrovolník do asistování na různých stanovištích při organizování her a aktivit při výše zmíněných akcích.

NÁKUP A UVEDENÍ DO PROVOZU MIXÉRU SANTOS N 37C

HÁJSKÝ KOHOUT 2010

32 000 KČ pro Dětské centrum Veská, Veská 21, Sezemice 533 04

22 000 KČ pro Ústav sociální péče

Miroslav Tománek, vedoucí údržby, BČOV Synthesia

Jiřina Ondráčková, referent technickoprovozní činnosti, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Nákup kuchyňského mixéru SANTOS N 37C.

Obsah projektu:

Vlastním projektem – obdobně jako v předcházejícím MiNiGRANTU – pomáhám DC Veská.
V tomto případě jde o pořízení stolního mixéru
SANTOS N 37C. Přístroj musí být profesionální,
musí vydržet celodenní náročný provoz. Tyto
požadavky splňuje právě tento přístroj s plynulou regulací + součástí je 4l nerezová nádoba.
Kuchyň disponuje mixerem z roku 1996, který
je většinu času rozbitý, nefunkční nebo v opravě. Po opravě vždy je chvíli funkční, ale porouchá se něco dalšího. Mixer je využíván celodenně - je to jeden z nejdůležitějších přístrojů
v kuchyni. Denně se připravuje několik jídel
- ovocné kaše, zeleninové polévky, omáčky, pudinky. Každý den se pro někoho, kdo má dietu,
chystá rýžový odvar nebo se mixují banány. To
znamená - svačiny, obědy, večeře a navíc ještě
diety podle aktuální situace - cca pro 30 dětí.

Hledání motivace, zdokonalování se v sebevědomí, získání sebedůvěry,
samostatnosti a integrace klientů ústavů do společnosti.

Zapojení zaměstnance:

Moje zapojení je naprosto shodné jako u předešlého MiNiGRANTU (nákup pračky se sušičkou do DC Veská). To znamená - zajištění
administrativy, pomoc při dopravě či likvidace
starého zařízení. Času věnuju tolik, aby se vše
podařilo, nezáleží, zda-li to je v odpoledních,
večerních hodninách či o víkendech. V DC jsem
byl již několikrát na schůzkách s vedením, materiály zpracovávám doma po večerech.

Obsah projektu:

Jedná se o prezentaci tvořivosti a osobního
rozvoje mentálně postižených klientů ústavů
sociální péče z krajů Ústecký, Plzeňský, Liberecký a hl. m. Praha. Klienti každého ústavu
představí, co se za uplynulý rok nového naučili
v oblasti recitace, divadla, tance a hudebních
vystoupení. Počet přímých účastníků této akce
je 160 osob (z ÚSP).
Záleží mi na tom, aby se tito mentálně postižení lidé integrovali do společnosti a touto
finanční částkou chci částečně podpořit jejich
úsilí a sounáležitost s ostatními lidmi. Společným úsilím dokážeme mnoho prospěšného.

Zapojení zaměstnance:

Ústav, pro který navrhuji MiNiGRANT, se nachází v oblasti mého rodiště a navštěvuji ho
několikrát do roka, po pracovní době. Samotného projektu se účastním každoročně aktivní
spoluprací.

VÝLET VLAŠTOVKY
26 000 KČ pro Centrum pro rodinu Hodonín
Pavel Kraus, technik ASŘ, Česká voda – Czech Water, a.s.

Cíl projektu:

Přispět k větší socializaci, integraci a obohacení života dětí s postižením.

Obsah projektu:

Projekt je určen pro děti, které navštěvují Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka. Stacionář Vlaštovka je zařízení denního typu určené
dětem s postižením od 1 roku do 15 let. Jedná
se o děti zdravotně, fyzicky, mentálně, zrakově
postižené, o děti s autismem a děti s kombinovanými vadami.
Posláním Stacionáře Vlaštovka je předcházet
sociální izolaci dětí s postižením a jejich rodin.
Pro tyto děti se snažíme zajistit komplexní
péči - výchovně vzdělávací, sociální, rehabilitační, terapeutickou a poradenskou přispívat
k psychickému a fyzickému rozvoji dětí, jejich
soběstačnosti a integraci do společnosti při zachování možnosti žít běžným způsobem života,
být i nadále denní součástí rodiny. Vytváříme
pro ně podnětné prostředí, aktivity a činnosti,
které jim zpestří jejich život s handicapem.
Jednou z aktivit, kterou pro ně připravujeme,
jsou pobytové výlety. Aktuálně chceme pobyt
zrealizovat v rekreačním zařízení Mlýnky v oblasti Strážnicka. V rámci pobytu se konají pro

děti zábavné hry, vycházky, táborák …. Samotná změna prostředí je pro ně něčím novým,
zajímavým a pozitivním v jejich velmi často
stereotypním životě. Mohou poznávat nové
věci, krajinu, aktivity. Projekt je přínosem i pro
rodiče těchto dětí, získají tak čas na relaxaci
a odpočinek od každodenních povinností při
péči o postižené dítě. Dětem je nutné zajistit
potřebnou péči týkající se sebeobsluhy, základní hygieny a naplnit jejich individuální potřeby
během celého dne. K tomu je zapotřebí dostatečné personální obsazení - zde využijeme dobrovolnictví studentů vysokých škol. Čtyřdenní
pobyt je organizován pro 9 dětí a 12 dospělých
(7 zaměstnanců + 5 dobrovolníků). Děti budou
přivezeny na akci a po ukončení pobytu odvezeny zpět domů naším svozovým autem.
Děti s postižením mají velmi málo příležitostí
účastnit se výletů, škol v přírodě, prožít několik
dnů v jiném prostředí. Dětem z Vlaštovky jsme
již několik takových pobytů připravili. Byly velmi nadšené a spokojené. Pro většinu z nich je to
jediná možnost prožít několik dnů v roce jinak

než obvykle a prožít nové zážitky a prožitky.
Mám přátele, kteří pečují o postižené dítě.
Velmi obdivuji rodiče, kteří tuto péči zvládají.
Velkou pomocí při péči jsou jim právě zařízení
typu jako je stacionář Vlaštovka., který jsem
měl možnost díky mým přátelům osobně poznat. Je zřejmé, že pobyt ve stacionáři dětem
prospívá a přispívá k jejich rozvoji, a to díky
péči a aktivitám, které pro ně pracovníci připravují. Osobně obdivuji i zaměstnance, kteří
k těmto dětem přistupují s úctou a ochotou
jim pomáhat. Myslím, že pro každého z nás je
setkání s těmito dětmi určitou výzvou a příležitostí k zamyšlení.

Zapojení zaměstnance:

Pobytové dny pro děti je potřeba dopředu
dobře organizačně připravit. Jako dobrovolník
jsem se stal členem organizačního týmu. Pomohl jsem najít a kontaktovat rekreační zařízení, s nímž mám dobré osobní zkušenosti. Další
moje činnost je specifikována před samotným
pobytem při virtuálních poradách. Jednou

z mých aktivit je také doprava kompenzačních
pomůcek, které děti potřebují a jsou součástí
jejich každodenního života.
Stacionář Vlaštovka jsem poznal díky mým
přátelům před třemi lety. Mohl jsem více
poznat, jak žijí děti, které jsou nějakým způsobem handicapované, a také, kolik úsilí je stojí,
než se naučí nebo si osvojí některou z běžných
činností. V době, kdy jsem stacionář navštívil,
jeho provozování přebíralo občanské sdružení Centrum pro rodinu Hodonín, které mělo
a má spoustu nových plánů a aktivit. S tím je
však spojeno velké úsilí při organizování všech
aktivit. Jsem rád, že i já jsem mohl již několikrát jako dobrovolník přispět k dobré organizaci aktivit stacionáře – budování zahrady,
zorganizování pobytu v Beskydech, jednodenní
výlety. Můj příspěvek je také také v poradenství
a telefonických konzultacích poskytovaných
vedoucím pracovníků Centra pro rodinu Hodonín v oblasti IT. Jakákoliv pomoc pro dobrou
činnost tohoto zařízení mě těší a je pro mě
odpovědí na výzvu.

DRACI V MRACÍCH
20 000 KČ pro o.s. Ručičky
Roman Kunčický, dělník, Česká voda – Czech Water, a.s.

Cíl projektu:

Ahoj Fonde, máme pro Tebe další skvělý nápad do sbírky tvých Mraků.
Neumožnil bys nám zas jeden výletík ze Zruče do Zbraslavic?

Obsah projektu:

Projekt Draci v Mracích je koncipován jako
dvoudenní podzimní turistický pobyt skupiny
Draků – mladších dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, dětí se zdravotním postižením, které nemají možnost pobývat v jiném
kolektivu než je školní třída. Pobyt se uskuteční
v rekreačním a sportovním středisku U Starého
rybníka ve Zbraslavicích (www.sicco.cz/zbraslavice). Pro děti je připraven pestrý program
zaměřený na turistiku, sportovní hry a soutěže.
Hlavní bod programu - Drakiáda a následná
výtvarná soutěž o ztvárnění Draka v Mraku.
V Základní škole praktické ve Zruči nad Sázavou pracuje již osmnáctým rokem moje manželka. Často jí ve škole pomáhám se zajištěním
drobných oprav apod., a proto školu i její žáky
velice dobře znám, stejně jako jejich rodinné
zázemí. Ekonomická situace rodin mnohých
žáků je natolik nepříznivá, že nedovoluje dětem účastnit se některých školních akcí, na něž
rodiče finančně přispívají (divadlo, školní výlet,
exkurze). Zůstávají pro ně nedostupné i letní

tábory či jiné kolektivní pobyty, čímž jsou tyto
děti ochuzeny o společné zážitky a pocit sounáležitosti s dětskou skupinou.
Jsem aktivním členem o.s. Ručičky, které je založeno při ZŠ Zruč nad Sázavou, Okružní ulice.
Toto občanské sdružení se snaží pomáhat škole
s pořádáním různých aktivit pro žáky, ale jeho
finanční zdroje na mnohé nestačí. V loňském
roce díky NF Veolia mladší děti z této základní školy praktické poprvé poznaly, jaké je to
usínat večer bez maminky, bydlet na pokoji
s kamarádem ze školní lavice, muset se o sebe
sám postarat. Jejich spontánní nadšení a neskrývanou radost ze všeho pro ně nového bych
jim chtěl dopřát znovu.

Zapojení zaměstnance:

V den odjezdu dětí odvezu na místo pobytu
zavazadla a potřebné pomůcky a materiály. Po
oba dny v odpoledních hodinách budu pomáhat učitelkám při organizování her a soutěží
pro děti. Po ukončení pobytu odvezu dětem
zavazadla zpět do Zruče nad Sázavou. Průběh
celého projektu konaného s podporou NF
Veolia bude zveřejněn na webových stránkách
školy http://zs-okruzni.zruc.info/, bude o něm
informován regionální tisk – Zručské noviny
a Kutnohorský deník. Rovněž budu projekt prezentovat v interním časopise pro zaměstnance
společnosti Veolia Voda - Voda je život a v informačním zpravodaji PéVéKáčko. Po dobu vlastní
realizace projektu budu nonstop přítelem na
telefonu.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U VODÁRNY KÁRANÝ

MLADÍ SPORTOVCI

40 000 KČ pro obec Káraný

40 000 KČ pro Radka Boniše na podporu fotbalové „přípravky“ v malé obci

Petr Zatloukal, manažer provozu, Česká voda – Czech Water, a.s.

Radek Boniš, strojník vodohospodářských zařízení, Královehradecká provozní, a.s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Umožnit cílené využití volného času předškolním dětem obyvatel obce
Káraný i zaměstnanců Veolia pracujícím ve vodárně Káraný.

Obsah projektu:

Vybudování dětského hřiště, tj.
- úprava pozemku (vyčištění, posekání, vyrovnání);
- osazení a ukotvení herních prvků (prolézačky
a houpadel);
- zapískování okolo herních prvků;
- osazení několika laviček pro dohlížející rodiče.
V obci vzrůstá počet předškolních dětí, včetně
dětí zaměstnanců Veolia Voda. V obci jsou realizovány kolektivní akce (dětské dny, společná
cvičení pro děti, divadelní kroužek apod.), ale
v současnosti chybí možnost individuálních
aktivit pro malé děti. Vybudování dětského hřiště umožní jeho bezpečné a časově variabilní
vyžití předškolními dětmi.

Zapojení zaměstnance:

Důvody mého zapojení jsou:
1. snaha o celkové zlepšení podmínek v naší
obci;
2. mám malé dítě;
3. mám řadu přátel, kteří mají malé děti a jsou
ochotni se na podobné akci aktivně podílet.
Malá obec není schopna realizovat veškeré
potřebné akce tohoto typu a pokrýt náklady na
jejich uskutečnění, proto jsem požádal o MiNiGRANT. Zajistím veškeré náležitosti okolo
projektu, zajistím dodání podpůrných prací
a materiálu, společně s přáteli zajistím montáž
a osazení herních prvků. Vlastní fyzické práce
vložím v rozsahu cca 4 dnů.

Pomoc malým fotbalistům.

Obsah projektu:

V projektu jde o to pomoci malým fotbalistům.
Pořádáme pro ně turnaje, hodně trénujeme,
letos pojedeme i do zahraničí. Jsme z malé
obce a chtěli bychom, aby nás malí sportovci
reprezentovali co nejdůstojněji. MiNiGRANT
jsem chtěl získat proto, že jde o malé děti, zapálené pro tento sport, a šťastné při úspěšném
reprezentování, ale třeba i tehdy, když dostanou nový balon, dres apod.

Zapojení zaměstnance:

Já sám jsem doposud hrál fotbal, ze zdravotních důvodů již nemohu. Věnuji se těmto
malým dětem již několik let. Trénuji je, sháním
levnější dresy, boty i dopravu. Veškerý volný čas
(několikrát týdně včetně sobot a nedělí) jsem
s těmito „malými fotbalisty“.

OBNOVA LODNÍHO PARKU
15 000 KČ pro Klub dětí a mládeže
Pavel Hofman, technik VH kontroly, Královehradecká provozní, a.s.

Cíl projektu:

Oprava a stavba kánoí.

Obsah projektu:

Začátkem června musíme připravit kánoe na
letní putovní tábor. Všichni vedoucí se sejdeme a provedeme kontrolu lodí. Rozbité kánoe
musíme opravit a zalepit. Pokud máme dostatek peněz, můžeme vyřadit lodní vraky, a místo
nich postavíme kánoe nové. Lodě si stavíme
z laminátu sami podle vlastního kopyta. Důvodem je jejich tvar, který nám vyhovuje, a také
fakt, že snížíme náklady na pořízení kánoí.
Již několik let jsem oddílovým vedoucím vodáckého kroužku. Děti vedu k dobrému vztahu
k přírodě a k rekreačnímu sportu. Společně
pomáháme čistit řeku Orlici, pořádáme výlety
na kolech či po vodě. MiNiGRANT nám pomáhá
zlepšit materiální podmínky pro naši činnost
a zároveň odměnit děti za jejich úsilí.

Zapojení zaměstnance:

Já sám se budu podílet na opravách i stavbě
lodí. Bude to i proto, že s tím mám poměrně
hodně zkušeností. Oprava lodí „po odpolenech“ si vyžádá přibližně týden až dva, stavba
jedné nové lodi vyžaduje minimálně týden.

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY S NADAČNÍM FONDEM VEOLIA 2010/ 2011
15 000 KČ pro Východočeskou regionální pobočku STUŽ
Miroslav Petr, výroba vody/dispečink/ dispečer, Královehradecká provozní, a.s.

Cíl projektu:

Obohacovat školní výuku na ZŠ a SŠ v Královéhradeckém kraji o nové poznatky
týkající se přírody a ŽP a o alternativní pohledy zkušených lektorů.

Obsah projektu:

Ekologické výukové programy nabízejí základním a středním školám v regionu besedy s odborníky v oblasti ochrany přírody a životního
prostředí, včetně vodohospodářské tématiky,
s profesionály i zkušenými dobrovolníky, a také
s dalšími zajímavými lidmi, kteří mají k této
oblasti blízko. Klademe důraz na to, aby besedy
byly vedeny interaktivní formou, tedy snahou
aktivně do nich zapojit žáky a studenty.
Projekt sestává z prezentací zkušených lektorů.
Minimální délka trvání jedné prezentace je
přizpůsobena jedné vyučovací hodině. Realizátor projektu nabídne témata do projektu
zapojených lektorů prostřednictvím environmentálních, školských a vlastních kontaktů
školám v kraji. Na základě jejich požadavků
zajistí realizaci jednotlivých prezentací jak po
organizační, tak i finanční stránce.
Finanční náklady zahrnují honoráře a cestovné
pro lektory a administrativu projektu, včetně
jeho propagace.
Naše zkušenosti potvrzují, že o tento typ

projektu, a témata, která přináší, je ze stran
pedagogických pracovníků nemalý zájem. Ten
nalézáme i u samotných studentů. Toto tvrzení
vychází z našich nemalých zkušeností s podobnými projekty od roku 2006. V loňském roce
potěšily naše prezentace kromě Hradce Králové
i další centra regionu, jako Kostelec nad Ohří,
Náchod, Dvůr Králové nad Labem či Vrchlabí.
Celkem 1487 posluchačů ze ZŠ a SŠ.
Standardem nabízených besed je videoprojekce. Promítáme diapozitivy, videosnímky, a také
krátké filmy především z fondu Ministerstva
životního prostředí. Obohacením jsou i ukázky
živočichů, přírodnin, přístrojů apod., a samozřejmě diskuse o environmentálních problémech a možnostech jejich řešení.
Nabízíme rovněž terénní exkurze s doprovodem příslušného odborníka, tedy entomologem, ornitologem, botanikem, lesníkem.
a) Předkládané ekologické výchovné programy
naplňují cíle a představy politiky environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, tedy
rozvíjejí a doplňují školní výuku, podporují

zájem o otázky životního prostředí, přispívají k rozšiřování vědomostí o něm a k jeho
ochraně.
Přednášky jsou příspěvkem Východočeské
regionální pobočky STUŽ (Společnost pro
trvale udržitelný život) k šíření myšlenek
udržitelného rozvoje a jejich uvádění do praxe, což je jejím základním posláním.
b) Osobně, jako její dlouholetý člen, se s těmito zásadami ztotožňuji, a vítám příležitost
dle svých možností přispět v uvádění těchto
zásad a principů do života. Zároveň vítám
příležitost využít podpory Nadačního fondu
Veolia, firemního fondu společnosti, ve které
pracuji a která je známa svým pozitivním přístupem k problematice životního prostředí.

Zapojení zaměstnance:

Budu se podílet na organizaci projektu a jeho
administrativě. Sám hodlám prezentovat
v rámci přednášek dvě témata, včetně přednášky s názvem Cesta pitné vody aneb od
pramene po vodovodní kohoutek. Z mé strany
se jedná řádově o hodiny volného času, které
věnuji administraci projektu. Pokud jde o časový rozsah vlastních prezentací, ten je přesně
evidován, a je odvislý od počtu a délky objednaných přenášek. V předcházejícím projektu:
Ekologické výukové programy s Veolii Voda
2009/ 2010 jsem absolvoval téměř 16 hodin
přednášek.

ZA PRAMENY ŘEK NAŠEHO KRAJE, FAUNOU A FLÓROU POLABÍ
30 000 KČ pro MŠ,Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové
Ivana Vejvodová, referent-operátor GIS, Královehradecká provozní, a.s.

Cíl projektu:

Umožnit dětem ověření znalostí z hodin přírodopisu, vlastivědy a přírodovědy,
a tím naplnit jedno z průřezových témat environmentální výchovy.

Obsah projektu:

Žáci školy dle individuálních schopností a možností budou vyjíždět k pramenům řek našeho
regionu – Labe, Metuje, Orlice. V každé lokalitě
na žáky bude čekat - mimo jiné aktivity - také
odborný pracovník dané chráněné oblasti s podrobnými informacemi. Pedagogové připraví
pro žáky pracovní listy pro prověření nabytých
znalostí z terénní výuky. Učivo o flóře a fauně Polabí si žáci doplní v historickém centru
Botanicus v Ostré nad Labem. Seznámí se zde
nejen s flórou Polabí, ale také s tradiční řemeslnou výrobou. Historické centrum i zahrady
se významně prolínají. Důvodem vybudování
zahrad bylo nejen pěstování rostlin a bylin
pro výrobu a jejich další zpracování, ale i pro
možnost poznání a oddechu. Žáci zde využijí
rozsáhlé prostory zahrad k poznávání druhů stromů a bylin. Součástí jsou i zeleninové
a ovocné zahrady. Historické centrum vzniklo jako myšlenka ukázat nejen zapomenutá
řemesla, ale i význam a podíl řady přírodních
materiálů při výrobě běžných věcí, které nás

v denním životě obklopují. Proto si zde kromě
ukázek mohou děti vyzkoušet řemesla vlastníma rukama. Tento prvek je velmi důležitý i pro
výchovně vzdělávací proces zaměřený na žáky
s mentálním postižením.
Hlavní důvody pro získání MiNiGRANTU jsou:
Pokračovat ve spolupráci žáků z různých typů
škol (ZŠ Speciální a ZŠ Praktická), věkových skupin a rozdílného stupně mentálního postižení,
včetně kombinovaných vad. Prohloubit vztah
učitel - žák v jiném prostředí než školním,
a tím posílit vzájemnou důvěru. Upevnit vztah
k přírodě a ekologickému způsobu života. Chci
podpořit zájem žáků o přírodu regionu, ve
kterém žijí. Ukázat dětem možnosti aktivního
využití volného času. Podnítit aktivní přístup
k ochraně životního prostředí.

Zapojení zaměstnance:

Budu se podílet na organizaci projektu a osobně se zúčastním akce. Opakovaně poskytnu
konzultace k projektu.

CANISTERAPIE ZDARMA VŠEM, KTEŘÍ JI POTŘEBUJÍ
20 000 KČ pro Canisterapeutické centrum Zlín
Jan Fagoš, strojník VHZ, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Cíl projektu:

Zajištění canisterapie zdarma pro všechny potřebné, kteří se na nás se žádostí o pomoc obracejí.

Obsah projektu:

Vzhledem k tomu, že centrum poskytuje své
služby zdarma a dobrovolníkům za jejich činnost nenáleží finanční odměna, je lidí s chutí
pomáhat stále méně a méně. O to více si vážíme těch, kteří se k nám přidali, aby ve svém
volném čase a na své náklady pomáhali se
svými čtyřnohými chlupatými miláčky postiženým a opuštěným lidem.
Canisterapie je velmi náročná nejen pro canisterapeuta, ale především pro psa. Pes může
pracovat jen 2 - 3 hodiny týdně, aby nebyl
zahlcen a fyzicky a psychicky příliš vyčerpáván. Musí vydržet až hodinu ležet bez hnutí
a to i v situace, kdy je mu od klientů nechtěně
ubližováno.
Projekt je zaměřen na zajištění provozu a chodu centra, na to, abychom mohli ve své činnosti i nadále pokračovat, a mohli tak klientům
dále pomáhat. Snažíme se zajistit dostatek
finančních prostředků pro týmy na alespoň
částečnou úhradu nákladů, spojených s pořízením, výchovou a výcvikem a speciální péči

o canisterapeutického psa.
Náklady spojené s výchovou a péči o canisterapeutického psa:
• krmivo (canisterapeutičtí psi potřebují např.
speciální krmivo pro posílení kloubů, také
různé vitaminy aj.),
• veterinární úkony (očkování aj, psi vyžadují
v této oblasti speciální péči),
• pravidelné kontroly u veterináře (u canisterapeutického psa je kladen velký důraz na jeho
zdraví),
• pomůcky a výbava pro canisterapii,
• výcvik psa,
• různé poplatky za psa aj.
Náš projekt pomáhá postiženým dětem, převážně dětem s DMO a jinými kombinovanými
vadami. Canisterapie je výrazným prostředkem,
jak těmto dětem pomoci alespoň částečně od
permanentní bolesti, tzv. spazmy. Během terapie se jim svaly prohřejí a ony jsou schopny
dělat cviky, které by jinak nebyly vůbec schopné
zvládnout. V případě, že nemají polykací reflex a jsou krmeny sondou přímo do žaludku,

nahřívá se jim bříšní část, a ony jsou schopny
bezprostředně po canisterapii pozřít potravu
klasickým způsobem, což je pro ně obrovská
úleva a zážitek. Canisterapie nemá vliv jen na
fyzickou stránku, ale také na psychiku. Pes je
obrovský motivátor. Proto je canisterapie hodně využíváná v zařízeních pro seniory. Mnoho
seniorů mělo doma své psy, ale v zařízení je mít
nemohou. Pes dává lásku všem stejně a dokáže
zlepšit náladu i v těch nejtěžších chvílích života.
Toto jen pár příkladů užití canisterapie, užívá
se i u drogově závislých, u autistů, u zneužívaných dětí atd. Využítí je obrovské a její přínos
také. MiNiGRANT nás podporuje v tom, aby
naše činnost byla zachována. V současné době
je jen velice málo lidí ochotno pomoci druhým
zcela zdarma, naše týmy to dělají. Zaslouží si
proto tuto formu uznání.
Naše sdružení se věnuje projektu již 5 let, některé týmy realizují tuto činnost ještě mnohem
déle. Myslím, že náš projekt a naše činnost
stojí za pozornost. Zájem o ní je obrovský.

Zapojení zaměstnance:

S Canisterapeutickým centrem Zlín spolupracuji od roku 2007. V tomto roce jsem se začal

pod vedením zkušené terapeutky a zakladatelky sdružení připravovat se svým psem dlouhosrstou kolií Florou - na složení zkoušek.
Jejich činnost mě velice nadchla! V roce 2008
jsme složili canisterapeutické zkoušky a začali
dojíždět za seniory do Charity sv. Anežky v Otrokovicích. Naše terapie měla velký úspěch,
a tak jsme si přibrali i domov SENIOR v Otrokovicích. Čas od času dojíždíme také do Canisterapeutického centra na polohování za chlapečkem postiženým DMO a autismem. Dále
bychom chtěli rozšířit naši činnost i ve Zlíně
a docházet do Naděje. Do budoucna se chceme
více účastnit přednášek a předváděcích akcí,
které sdružení pořádá, nebo na které je velice
často zváno.
Projektu se věnuji téměř každodenně, 2x týdně
dojíždíme do Otrokovic (někdy i častěji, když je
potřeba), občas také polohujeme a věnujeme
se osvětové činnosti o canisterapii. Účastníme
se přednášek a seminářů, neustále se v tomto
oboru vzdělávám. Do budoucna chceme své
působení ještě rozšířit (samozřejmě vše v rámci
možností psa). Projektu věnuji týdně cca 7 hodin (nepočítám 2x týdně cestu Otrokovice/Zlín
a zpět), tj. zhruba cca 300 hodin ročně.

OBNOVA SPORTOVNÍCH POMŮCEK

ZVÍŘATA V NOUZI

5 000 KČ pro Klub TKW WTF Zlín

23 000 KČ pro ZO ČSOP Haná

Jiří Janečka, mistr, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

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

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Obnova sportovních pomůcek pro mladé sportovce v oddílu Taekwondo WTF Zlín.

Obsah projektu:

Klub Taekwondo WTF Zlín se zaměřuje na
trénink kyorugi neboli sportovního zápasu.
Zlínský oddíl je v této disciplíně velmi úspěšný
a pod vedením Ing. Svatopluka Štípka, dlouholetého trenéra reprezentace ČR, vychoval několik úspěšných reprezentantů. Současnost a budoucnost vedení oddílu vidí ve výchově dětí
a mládeže, v jejich podpoře - v rozvoji osobnosti, posilování jejich houževnatosti a odvahy.
Děti si v oddíle zvýší sebevědomí, naučí se nové
dovednosti a smysluplně prožijí svůj volný čas.
Tréninky oddílu probíhají ve Zlíně v Sokolovně v Prštném. Dobrým způsobem pro rozvoj
schopností a dovedností sportovců je účast
na nejrůznějších turnajích, např. v Olomouci,
Praze, Pelhřimově, Humpolci. Na turnaji v Olomouci získal oddíl 2 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili a na dětském turnaji v Humpolci 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile.
Naše děti se při tomto sportu učí novým dovednostem, rozvíjí si svoje schopnosti, zvýšují
si sebevědomí, seznamují se s východní kultu-

rou, a v první řadě smysluplně při sportu prožijí svůj volný čas. Oddíl, který potřebuje zajistit
obnovu sportovních pomůcek, navštěvují děti
zaměstnanců MOVO.

Zapojení zaměstnance:

Jsem fanouškem oddílu, snažím se pro děti
zabezpečovat zázemí na trénincích a při účasti
na nejrůznějších turnajích.

Pomoci zvířatům v nouzi tak, aby se většina mohla zdravá vrátit
zpět do přírody, ke svému přirozenému způsobu života.

Obsah projektu:

Záchranná stanice Němčice nad Hanou se
věnuje záchraně zraněných zvířat a zvířatům
v nouzi.
Záchranná stanice Němčice nad Hanou se jako
jediná stará o zvířata v nouzi v regionu Střední
a Východní Morava. Převzala i činnost zaniknuvší záchranné stanice ZOO Kopeček. Záchranná stanice zajišťuje nejen péči o zvířata,
ale i environmentální výchovu. Pořádá výchovné a poznávací akce pro veřejnost i pro školy.
Ve stanici je umístěna expozice pro veřejnost,
ve které žijí zvířata, která již není možno vrátit
zpět do přírody. Dále pak má stanice pronajatý objekt, určený pro léčbu, rekonvalescenci
a přípravu živočichů na návrat do přírody. Do
tohoto objektu je veřejnosti přístup uzavřen,
aby zvířata neztratila svoji plachost vůči lidem.
Stanicí ročně projde cca 300 zvířat. Finanční
prostředky, které stanice dostává od kraje, obce
atd. jsou značně nedostatečné.
Mnozí lidé říkají, že záchrana zraněných živočichů vybočuje ze zákonů přírody. Oslabená a ne-

mocná zvířata slouží v potravinovém řetězci
k nasycení dalších zvířat. Jenže člověk dnes už
natolik zasahuje do přírody, brání zvířatům
v přirozeném způsobu života, působí jim zranění (auta, skleněné plochy, silnice, elektrické
vedení), že má povinnost se o zvířata starat,
vracet je zpátky do přírody, obzvlášť když
některé druhy už nepočítáme na tisíce ani na
stovky, ale na desítky. Zvířata mají ohromnou
regenerační schopnost – sposta z těch, která
byla zachráněna ve stanicích, se daří vyléčit
a vrátit do přírody. A ta zvířata, jejiž zranění
by jim už neumožnilo přežít ve volné přírodě,
mohou velmi dobře žít ve stanicích a působit
v osvětové činnosti a učit tak lidi přírodu nejen
milovat, ale i starat se o ni.

Zapojení zaměstnance:

Jako dobrovolník se účastním prací ve stanici,
snažím se dále předávat informace, jak se chovat ke zvířatům v nouzi. Svůj čas věnuji podle
potřeby, nárazově.

ATD.- SNAHA O INTEGRACI DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA DO SPOLEČNOSTI
40 000 KČ pro Nadaci Jana Pivečky
Mgr. Helena Koutná, tisková mluvčí, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Cíl projektu:

Nabídnout nejen informace ale i kontakty na na dobrovolníky, kteří jsou ochotni
podat ruku těm, kdo odchazejí z dětského domva do „labiryntu života“.

Obsah projektu:

Jde o setkání dětí z dětských domovů za účelem výměny zkušeností a interaktivní přípravy
na samostatný život po odchodu z dětského
domova. Důležité na tomto setkání je střetávání mladých lidí vychovaných v dětských domovech s realitou, konfrontace s povinnostmi
dospělého člověka zodpovědného za svá rozhodnutí. V neposlední řadě se tito mladí lidé
rozhodují sami za sebe a pro sebe, pracují na
uvědomění si vlastních snů a cílů.
Tématické celky, na něž se setkání zaměřuje:
Osobnostní koučing – vůle udržet si zaměstnání; Pracovní pohovor a pracovní právo; Sestavení a prezentace životopisu; Soft skills: mezilidské vztahy, asertivita, sebedůvěra; Finance ;
Bydlení; Základy internetu; Možnosti Evropské
unie; Mateřství a rodičovství; Poskytování první pomoci;
Proč jsem požádala o MiNiGRANT: konkrétně
pomáhá velmi ohrožené a přehlížené skupině
dětí z regionu, kde Veolia působí. I tyto děti
mají dostat víc nez jen ústavní přístup. Osobně

mám pocit, že se pro to dá něco udělat. Cítím
sílu pomoci. Prostředky z MiNiGRANTU nám
k tomu vytvářejí prostor.

Zapojení zaměstnance:

Tohoto projektu se účastním aktivně, opakovaně a s veškerým nasazením již několik let.
Pomáhám s organizací, dopravou i při samotném programu. Myslím si, že projekt má smysl
a rozhodně je pro mladé lidi z dětských domovů užitečný a prakticky využitelný.

OUTDOOROVÉ AKTIVITY - CESTA K INTEGRACI ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE
18 000 KČ pro TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Mgr. Helena Koutná, pozice, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Cíl projektu:

Zvýšení kondice, posílení psychiky, navázání přátelství a vysoce
integrační prvky zrakově postižených do běžné společnosti.

Obsah projektu:

Pobytové soustředění zaměřené na outdoorové
aktivity pro mladé lidi se zrakovým postižením
ve věku 15 - 35 let z Olomouckého kraje i dalších
regionů Moravy, které naváže na dosavadní
zkušenosti s pořádáním 7 soustředění, orientovaných na tandemovou cykloturistiku a na
další outdoorové aktivity s velice příznivými
ohlasy (jízda na koni, pěší turistika, vodní
sporty a rybolov). Bylo vybráno vhodné zařízení
(hotel Renospond, Zderaz) - jak pro ubytování,
tak pro realizování různých pohybových aktivit
vhodných pro osoby se zrakovým postižením.
Pobytu se zúčastní max. 15 zrakově postižených, 15 asistentů, vedoucí pobytu, asistent
vedoucí a servisní pracovník (tandemy).
Domníváme se, že jde o velmi prospěšný projekt, protože jeho obsahem je moderní a atraktivní způsob motivace lidí se zrakovým postižením ke sportovním aktivitám.Jeho cílem je
také zapojení zrakově postižených do skupiny
lidí zdravých (piloti tandemů, průvodci). Outdoorové aktivity s různými typy sportů a čin-

ností jsou velmi účinným prostředkem pro
získání lepší fyzické a psychické kondice zrakově postižených. Tyto aktivity mohou motivovat
mladé lidi k zapojení se do různých sportovních odvětví a jejich dalšímu provozování.

Zapojení zaměstnance:

Jako zaměstnanec společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. požádám o zapůjčení služebního auta pro převoz 5 - 7 kol pro tandem
z Olomouce na místo pobytu a zpět. Strávím
s Tyflocentrem Olomouc také celý týdenní
pobyt a pomohu s organizačními věcmi, které
se vyskytnou během celé akce. Samozřejmě
nejsem školený pracovník, ale ráda se dozvím
něco nového o práci se zrakově postiženými
a péčí o ně.

ŽIJEME TU SPOLEČNĚ
20 000 KČ pro Středisko rané péče Educo Zlín o.s.
Ing. Renata Jankovičová, specialista pohledávek, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Cíl projektu:

Zkvalitnit život postižených dětí a jejich rodin, jejich začlenění do běžného života.

Obsah projektu:

• terénní konzultace - podpora rodiny v obdobi
krize, podpora vývoje dítěte - návrh stimulačního programu podle metody PORTAGE,
vypracování individuálniho plánu rozvoje
dovedností (návštěvy konzultanta v rodinách
1x za čtyři až dvanáct týdnů), na požádání
jednorázové, ambulantní a telefonické konzultace;
• praktické a odborné rady pro práci, hru
a komunikaci s dítětem, pomoc při výchově,
vzdělávání a rozvoji (práce podle speciálních
pedagogických metod a programů);
• pomoc při výběru vhodných rehabilitačnich
a kompenzačnich pomůcek, stimulačnich
hraček, odborné literatury a jejich půjčování;
• sociálni poradenstvi, pomoc při prosazování
práv a zájmů rodiny, např. při jednání s institucemi;
• zprostředkování kontaktů mezi rodinami
navzájem, jejich setkávání a společné pobyty, společná setkání a pobyty s rodinami se
zdravými dětmi;

• umožnění aktivit – hiporehabilitace, rehabilitační plavání, táborák.
Naučit rodiče správně s dítětem pracovat
a umožnit aktivity, kterých se dosud nemohli
účastnit (např. hipoterapie, rehabilitační plavání apod).

Zapojení zaměstnance:

O činnosti EDUCA jsem se dozvěděla od přátel
naší rodiny, kterým středisko rané péče pomáhalo s péčí o jejich postiženou dceru. Protože
já sama mám děti zdravé, chtěla bych pomoci
ostatním, kteří toto štěstí nemají. S prací střediska jsem se osobně seznámila a nabídla jim
pomoc s organizací akce Setkání rodin v Koryčanech s hipporehabilitací. Dále se s rodinou,
jako aktivní golfisté, zúčastníme Benefičního
golfového turnaje EDUCO CUP v Ostrožské
Nové Vsi, jehož výtěžek pomůže činnosti střediska.

ASISTENTI NA POBYTY PRO DĚTI Z PĚSTOUNSKÝCH RODIN
20 000 KČ pro Děti patří domů, o.s.
Pavla Bažantová, referentka IT, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Cíl projektu:

Zajistit dostatek kvalitní individuální péče pro děti se specifickými
potřebami, které vyrůstají v pěstounských rodinách.

Obsah projektu:

Občanské sdružení Děti patří domů se v jednom ze svých projektů zaměřuje na pobyty pro
děti z pěstounských rodin. Tyto pobyty jsou
vedeny zkušenými pěstounkami, které mají
k dispozici potřebný počet asistentů pro zvýšení bezpečnosti při jednotlivých činnostech.
Řada dětí vyžaduje při pobytu také asistenta
osobního.
Přijaté děti mají za sebou traumatizující minulost, jsou „výchovně náročné“, mívají zdravotní
potíže, což vše dohromady významně limituje
jejich možnosti volnočasových aktivit. Realizací
pobytů pro tyto děti vytváříme pro pěstouny
prostor pro odpočinek, a pro jejich děti možnost zažití úspěchu mezi svými vrstevníky, navázání důvěry a přátelství. Pro zajištění dostatečné individuální péče pro účastníky těchto
pobytů zajišťujeme asistenty z řad studentů,
především studentů sociálně zaměřených škol,
z nichž většina s námi jezdí opakovaně. Velmi
si vážíme toho, že svůj čas věnují práci s těmito
dětmi a dobře víme, jak je tato práce náročná.

Chceme ocenit aktivitu studentů i finančně
– dosud s námi spolupracují jako dobrovolníci, neboť pěstounské rodiny nemají dostatek
finančních prostředků na jejich ohodnocení,
zvláště pokud je v rodině dětí se specifickými
potřebami více. Možností finančního ocenění
práce se také zvýší šance zvolit nejvhodněnjší
kandidáty pro případné nové asistenty.
Z vlastních zkušeností víme, jak účinně pomáhat rodinám s dětmi v pěstounské péči, co jim
chybí. Pobyty, které organizuje naše sdružení,
mají již tradici – začali jsme je pořádat ještě
před vznikem sdružení - a jsme přesvědčeni,
že jsou velmi potřebné (také je o ně stále větší
zájem). Obecně je nabídka pobytů pro děti pestrá, ale ne pro děti se specifickými potřebami.
Pokud se člověk stane rodičem takového dítěte, poznává, že vůbec není lehké takové dítě
zapojit do volnočasových aktivit nebo poslat
na tábor. Pobyt bez asistentů se pro takové děti
dělat nedá.
Protože sami se dlouhé roky věnujeme různé
dobrovolnické práci, víme, že sama o sobě při-

náší člověku spousty radosti, a že kvůli finanční odměně by ji člověk nedělal. Je ale milé, když
přece jen není třeba úplně vše financovat jen
z našich rodinných rozpočtů – u asistentů tedy
vlastně i z rozpočtů jejich rodin.

Zapojení zaměstnance:

Sama působím ve sdružení jako pokladník
a ekonom. Bude tedy na mě, abych ohlídala
správné využití peněz a jejich řádné vyúčtování. Práci ve sdružení věnuji rozhodně desítky
hodin měsíčně.

CENTRUM HANDICAPOVANÝCH LYŽAŘŮ
45 000 KČ pro Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.
Ing. Ondřej Chramosta, manažer Provozu sítě-oblast 1, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Cíl projektu:

Zpřístupnit lyžování na monoski a biski široké veřejnosti s těžkým
tělesným postižením bez rozdílu věku a handicapu.

Obsah projektu:

Centrum handicapovaných lyžařů je ojedinělým projektem, který se zaměřuje na lyžování
tělesně postižených lyžařů bez rozdílu věku či
svazové příslušnosti. Jedná se zejména o projekt Kurzy monoski zaměřený výhradně na výuku lyžování začátečníků a mírně pokročilých
(se zaměřením na mladou poúrazovou generaci vozíčkářů). Dlouhodobě je realizován od roku
1998. Na výukové kurzy navazuje sportovní
program Monoski team, který je zaměřen na
sportovní přípravu handicapovaných lyžařů.
Pod vedením trenérů se připravují na závodní
kariéru a účast na závodech Evropského a Světového poháru. Třetí projekt je zaměřen na
naše dobrovolníky, kteří se dlouhodobě podílí
na realizaci výukových lyžařských kurzů pro
tělesně postižené a získali již určité zkušenosti.
Vedle pravidelného školení dobrovolníků na
licenčním kurzu Instruktor lyžování – monoski, pořádaného akreditovaným pracovištěm
MŠMT FTK UP v Olomouci, se centrum chce
tímto projektem přiblížit běžným lyžařským

školám a motivovat mladé lidi pro práci s tělesně postiženými. Poslední program, kterému
se centrum věnuje od roku 2007, je pořádání
vrcholových domácích závodů - Mistrovství ČR
tělesně postižených lyžařů v alpských disciplínách.
Jedná se o projekt, který umožňuje lyžovat
lidem, u kterých to „na první dojem“ není
možné. Mohou tak zažít něco, co je psychicky
pozvedne a pomůže jim. Myslím si, že jako aktivní lyžař dokáži tento pocit velice ocenit. Je to
pocit z překonání strachu a sama sebe. Projekt
mne oslovil, a proto jsem se rozhodl usilovat
o MiNiGRANT VEOLIA 2010.

Zapojení zaměstnance:

S vlastním zapojením počítám účastí na výukových lyžařských kurzech jako dobrovolník
Samozřejmě vše v rámci svých schopností
a dovedností.

ZAVEDENÍ BEZLEPKOVÉ DIETY PRO DĚTI S CELIAKIÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ MENDELOVA
46 000 KČ pro Základní škola Mendelova 550, Praha 4
Mgr., Karel Kolář, Ph.D., vedoucí laboratorní skupiny, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Cíl projektu:

Poskytnout dětem s celiakií lepší integraci do kolektivu stravováním ve školní
jídelně a usnadnit situaci rodinám pečujícím o dítě s tímto postižením.

Obsah projektu:

Celiakie je vrozené autoimunitní onemocnění
způsobené trvalou nesnášenlivostí lepku, tj.
hlavní bílkovinné složky obilovin. Podrobněji
o celiakii - viz poznámka.
Jediným lékem pro takto postižené pacienty
je přísné dodržování diety s vyloučením lepku,
a to i ve stopovém množství. Přitom lepek je
běžnou součástí normálního jídelníčku i tam,
kde ho laik nepředpokládá (uzeniny, kečup,
hořčice, kypřící prášky do pečiva, zmrzlina, pomocné látky v lécích,…) – je tedy nutné vyloučit
nejen běžné pečivo, ale i např. běžné těstoviny,
knedlíky, průmyslově upravené potraviny za
pomocí škrobů, pomocné přísady do široké
škály potravin atd.
Tyto suroviny je nutné nahrazovat speciálními
bezlepkovými moukami a výrobky, které jsou
i řádově několikrát dražší než běžné potraviny.
Každá odlišnost dítěte v kolektivu je pro jakkoliv postižené dítě další traumatizující skutečností. Projekt se snaží přispět k řešení této
situace. (Díky lepší diagnostice stoupá počet

dětí s prokázanou celiakií.)
Projekt v 1. kroku zahrnuje nákup nádobí a dalšího kuchyňského vybavení pro školní jídelnu,
které je nutné vyčlenit pro vaření této diety,
aby nedocházelo ke kontaminaci potravin lepkem. Další významnou částí, která by měla být
projektem podpořena, je vyškolení personálu
školní kuchyně a zavedení nových návyků do
praxe. Z dosavadních zkušeností s přípravou
diety vyplývá, že tato fáze bude trvat pravděpodobně celý školní rok. Úspěšnost bezlepkové
diety vyžaduje týmový přístup, který v našem
případě zahrnuje jak postižené dítě, rodinu,
lékaře, tak i školní personál - na tuto oblast je
tedy v návrhu MiNiGRANTU vyčleněna nejvyšší částka. Součástí projektu je i symbolický
příspěvek na dotaci potravin k vaření 1 bezlepkového jídla denně. Vlastní nákup a donáška
potravin do školní jídelny, konzultační a koordinační činnost je mým dobrovolnickým podílem na celém projektu.
Zavedení bezlepkové stravy ve školní jídelně ZŠ
Mendelova poskytne dětem s celiakií z našeho

regionu možnost školního stravování. To, že
podobný projekt není v našem okolí realizovaný, je jen ukázkou toho, že je vždy co zlepšovat.
Dětí s tímto postižením přibývá díky novým
možnostem diagnostiky. Tento projekt umožňuje jejich snazší integraci do kolektivu tím, že
se mohou společně stravovat, využívat školní
družinu a nabídku dalších zájmových aktivit,
které škola poskytuje. Bez této možnosti je dítě
odkázané na stravování doma nebo na stravu
donášenou z domova, kterou je nutné ohřívat.
Individuální příprava a donáška stravy pak
handicapuje finančně i sociálně celou rodinu.
Naše dcera nastoupila ve školním roce
2010/2011 do 1.třídy v ZŠ Mendelova. Na podzim roku 2009 jí byla diagnostikována celiakie
a od října 2009 dodržuje bezlepkovou dietu.
Během doby, kdy jsme se s onemocněním dcery vyrovnávali a detailně se seznámili s přípravou bezlepkové diety, jsme zjistili, jak časově
i finančně je náročná. Využívali jsme informací
a pomoci zájmové organizace celiaků, sháněli
informace na internetu. Největší pomoc přišla
od rodičů stejně postižených dětí, se kterými jsme mohli naše problémy konzultovat.
Tak jsme došli k závěru, že základní úskalí, se

kterým se tyto rodiny potýkají, je hromadné
stravování ve školních zařízeních. V mateřské
škole, kterou dcera navštěvovala, nebylo možné zajistit odpovídající dietu, museli jsme tedy
stravu sami vařit a do MŠ jí donášet. Z hlediska
dítěte, rodiny ani školky tato situace nebyla
optimální. Během školního roku byla celiakie diagnostikována dalšímu dítěti v „naší
MŠ“, přesto se vaření dietní stravy nepodařilo
dohodnout. Vybraná ZŠ, kterou navštěvuje již
starší dcera, je velmi vstřícná k zavedení nové
diety do jídelníčku i přes skutečnost, že se
sama již delší dobu potýká s obrovským nárůstem strávníků z okolních ZŠ a MŠ, které nemají
vlastní vývařovny.

Zapojení zaměstnance:

Koordinace při zavádění diety a vyškolení
personálu (ve spolupráci s manželkou), včetně
nákupu a distribuce potravin do školní jídelny.
Opakovaná konzultační a koordinační činnost
během pravidelných návštěv školy v průběhu
celého trvání projektu – minimálně 1 x týdně distribuce potravin a osobní i telefonické
konzultace ohledně přípravy stravy několikrát
týdně.

V TANDEMU TO ZVLÁDNU I JÁ
45 000 KČ pro TyfloCentrum Praha, o. p. s.
Tomáš Kysela, referent technicko provozních činností, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Cíl projektu:

Poskytnout našim klientům další možnost trávení volného času a sportovního vyžití - mít pro ně
k dispozici tandemové kolo k bezplatnému zapůjčení.

Obsah projektu:

Praha o.p.s. usiluje o podporu dospělých osob
s těžkým zrakovým postižením v samostatném
životě a jejich začlenění do společnosti. Toto
poslání naplňuje prostřednictvím poskytování
sociálních služeb na území hlavního města Prahy
a Středočeského kraje. TyfloCentrum eviduje
poměrně velkou skupinu aktivních lidí v mladém
a středním věku, kteří hledají možnosti sportovního vyžití. TyfloCentrum Praha mimo jiné poskytuje dobrovolnický program Jeden na jednoho
a volnočasové aktivity, které pro půjčování kola
vytváří vhodné zázemí - přivádí a spojuje klienty,
kteří chtějí trávit čas aktivně. Společný zážitek,
jako třeba jízda na tandemovém kole, upevňuje
vztah mezi dobrovolníkem a klientem, a nabízí oběma zajímavou změnu ve výběru aktivit.
Záměrem je využít tandemové kolo na několika
akcích během roku. V létě uskutečníme pobytovou zážitkovou akci s názvem Mathilda junior
2010 a jednou ze stěžejních aktivit bude právě
jízda na tandemovém kole. Tato akce proběhne
v srpnu v Českém ráji; plánovaný počet klientů
je 15 + 15 dobrovolníků. Na programu jsou další

zajímavé sportovní aktivity, např. lezení na umělé
stěně, jízda na kánoích apod. Při všech aktivitách
má každý k dispozici průvodce a zároveň traséra.
Smyslem celé akce je zpřístupnit lidem s těžkým
zrakovým postižením netradiční sportovní zážitek a zároveň zprostředkovat prolnutí světa lidí
vidících a lidí zrakově postižených.
Další akcí je jednodenní výlet na tandemových
kolech koncem června. Tuto akci v průběhu
roku ještě několikrát zopakujeme. Tandemové kolo bude celoročně k dispozici pro klienty
TyfloCentra, kteří si ho budou moci bezplatně
zapůjčit. Jedno tandemové kolo již organizace
vlastní. První kolo bylo pořízeno v roce 2009 z velké části díky financím z veřejné sbírky, která se konala v rámci Duhové Slepojízdy Prahou.
Pořízením kola vzrostl zájem klientů o jeho
zapůjčení, a tak TyfloCentrum není schopno
pokrýt aktuální poptávku.
Tandemové kolo bude dále využito při každoroční akci Zažít město jinak, pořádané iniciativou Auto*Mat. Součástí této akce je i Velká
podzimní cyklojízda, které se TyfloCentrum
Praha také účastní - zapojí se do ní klienti

i dobrovolníci. Účast zástupců TyfloCentra
a jeho cílové skupiny má především osvětový
a vzdělávací charakter.
Největším problémem nevidomých a slabozrakých občanů je vyrovnat se s nutností dělat
mnoho věcí naprosto jiným způsobem než
většinová populace. Úkoly, které pro vidícího
člověka mohou být triviální, může člověk se
zrakovým postižením v určitých případech
zvládat jen s velkými obtížemi - např. jízdu na
kole, kterou sám nevidomý či slabozraký člověk
nezvládne. Proto tedy tandem, který mu umožní jinak nedostupnou jízdu na kole. Pro člověka
se zrakovým postižením je jízda na dvojkole
vzácným odpočinkem od jinak víceméně neustálé potřeby se soustředit na něco, co souvisí
se směrem pohybu, charakterem povrchu, po
kterém jde nebo běží, a tak podobně. Dvojkolo
nabízí sportovní vyžití a současně úplné uvolnění a duševní relaxaci.
Tandemové kolo bude využíváno v rámci dobrovolnického programu a rozšíří tak možnost
aktivního trávení volného času dvojice klient-

-dobrovolník. Při jízdě je důležitá komunikace
– jezdci musí být sehraní, vytvořit tým, dobře
a jasně spolu komunikovat. Jízda na tandemu
tak obohatí nejen naše klienty, ale také piloty,
kteří je na společné cestě budou doprovázet.

Zapojení zaměstnance:

Jako dobrovolník se budu podílet na propagaci a realizaci projektu. Pobytového týdne
Mathilda se zúčastním o víkendu, kdy budu
k dizpozici jako pilot na tandemovém kole pro
některého z klientů. Vypomůžu při přepravě
kol z Prahy do místa akce a v případě potřeby
budu poskytovat servis kol.
Při cyklojízdě pořádané iniciativou Auto*Mat
pomůžu především organizačně - registrace
účastníků, sestavení dvojic, seznámení účastníků s trasou (event. její předchozí projetí).
Ve zprostředkování zážitku z jízdy na kole osobám se zrakovým postižením vidím význam
i proto, že cyklistika je mým oblíbeným sportem. Výletů na kole, které TyfloCentrum pořádá, se hodlám účastnit jako pilot nebo trasér.

SPECIÁLNÍ OSVĚTLENÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ VĚDKYNI
45 000 KČ pro Janu Lorenz Myškovou na podporu pro handicapovanou vědkyni
Ing. Jana Lorenz Myšková, specialista ekolog, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Cíl projektu:

Zajistit pro vědkyni speciální osvětlení pro práci z domova spojenou s péčí
o děti. Jedná se o jasné, kontrastní a bodové směrovací osvětlení.

Obsah projektu:

Projekt spočívá ve speciální úpravě osvětlení
domova zrakově postižené vědecké pracovnice, jejíž práce z domova je spojená s péčí o její
malé děti. Speciální úprava spočívá v zajištění
(výběru, nákupu a instalaci) speciálního jasného a kontrastního osvětlení domova. Jedná se
o víceramenné lustry s možností umístění více
úsporných zářivek s možností jejich směrování
a o bodové směrovací osvětlení pro jednodušší
orientaci v prostoru.
Dílčí kroky projektu:
1. Odborný návrh rozmístění a typů speciálního
osvětlení
2. Nákup osvětlovacích zařízení
3. Výběr odborné osoby/firmy, která zajistí elektroinstalaci vybraného osvětlení
4. Provedení elektroinstalace
Proč jsem usilovala o grant? Představím Vám
člověka, kterému chci pomoci. Věřím, že to
bude dostačující odpovědí. RNDr. Hana Vaisocherová, Ph.D. Hanka. Je ztělesněním skromného a silného člověka. Známe se z víceletého

gymnázia. Holka, která měla problémy s očima
a vystudovala „matfyz“. Nikdy se nechlubila.
O tom, jak dobrá je ve vědě, jsem se dočetla
v časopise. Od studia PhD. pracuje jako vedoucí
vědeckého týmu v AV. Její tým pracuje na vývoji
optických biosenzorů, jejichž využití je v důležitých oblastech života, jako je medicinální
diagnostika, vývoj léků, implantáty, kontrola
kvality potravin, ochrana životního prostředí. Vysvětlila mi, že biosenzory napomáhají
identifikovat částice velikosti virů či vláken
DNA slouží v genové terapii k zastavení růstu
nádorových buněk, reprodukci virů, urychlení
stanovení diagnózy Alzheimerovy nemoci. Ona
je opravdu dobrá. Došlo mi to, když s čerstvým
doktorátem odjela pracovat na Universitu do
Seattlu. Takových lidí víc! Nezastavilo jí ani to,
že je téměř nevidomá. Od raného dětství trpí
degenerativním onemocněním sítnice, projevujícím se postupnou ztrátou zraku. V současnosti vidí jen na jedno oko, vidí mozaikovitě
a při zhoršení osvětlení je zcela nevidomá.
Absolvovala kurz orientace v prostoru pro nevi-

domé, v terénu se pohybuje s pomocí bílé hole.
Vyrovnala se s tím. Nikdy si nestěžovala, nelitovala se. Když zjistila, že se jí zrak nezadržitelně zhoršuje, uvědomila si, že kromě schopné
vědkyně, chce být matkou. Má dvě malé dcerky.
Ani na „mateřské“ vědecky nezahálí. Odborné
články sepisuje doma, v domě za Prahou, kam
se odstěhovala. Domácnost má uzpůsobenou
dostatečně, ale nevyhovuje jí zmíněné osvětlení. Čím více světla k dispozici má, tím lépe se
v domě pohybuje. Svým životem skromného,
schopného a nefňukajícího člověka mi Hanka
dokazuje, že je možné všechno. Já jsem naštěstí nemusela ničemu podobnému čelit, tak chci
aspoň takto pomoci ženě, která svým výzkumem pomáhá zachraňovat lidské životy, i když
na její nemoc lék neexistuje.

Zapojení zaměstnance:

Projekt spočívá v částečné rekonstrukci domu,
aby byly upraveny elektrické rozvody a požadované osvětlení řádně namontováno. Svou
pomoc tedy vidím nejen jako pravá ruka Han-

ky – tedy něco jako koordinátor s vybranou
firmou, která bude rekonstrukci zajišťovat, ale
i jako doprovod Hanky pro nákup vybraného
osvětlení. Jelikož Hanka kvůli své oční vadě nemůže řídit auto, zavezu ji, kam bude potřeba,
případně vybrané osvětlení po dohodě s řemeslníky zařídím sama. V době rekonstrukce bude
mít Hanka několikaměsíční miminko, a proto
vidím svou pomoc i v příležitostném hlídání
starší dcerky. Po dokončení realizace projektu,
pokud bude třeba, mohu Hance zajistit úklid
po řemeslnících. Je mi jasné, že při samotné
realizaci projektu se najdou další činnosti, při
kterých mohu přiložit svou pomocnou ruku
k dílu.

ROVNÁ ŠANCE
35 000 KČ pro Základní školu Na Líše, Praha 4
Ing. Karel Palda, manažer Zákaznického útvaru Back Office, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Cíl projektu:

Zkvalitnění péče o žáky s tělesným, smyslovým a mentálním postižením
v procesu integrace do tříd běžné základní školy.

Obsah projektu:

Jako škola, která se svým školním vzdělávacím
programem profiluje integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), chceme
zkvalitnit naši dosavadní již devítiletou práci
s těmito dětmi.
Jsme základní škola běžného typu, kterou
v současné době navštěvují 293 žáci, z toho je
25 žáků integrovaných.
Integrovaní žáci mají diagnostikovány tyto
druhy postižení:
- tělesné postižení (dětská mozková obrna,
neuromuskulární postižení, Moebiův syndrom);
- mentální postižení (Downův syndrom);
- kombinované postižení (multihandicap zrakový, sluchový a tělesný);
- autismus (Aspergerův syndrom);
- poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie);
- poruchy chování (ADHD spojené s agresivitou);
- vývojová dysfázie;
Na základě dlouhodobě dosahované kvalitní

péče je škola vyhledávaným zařízením pro
integraci žáků z celé Prahy. Potřebnost a kvalitu
práce dokazují kladná hodnocení z pražských
Speciálních pedagogických center a Pedagogicko-psychologických poraden. Jednou
z mnoha aktivit, jak děti se SVP integrovat do
populace zdravých vrstevníků, je zvýšení jejich
komunikačních, smyslových a motorických
schopností. To umožňují speciální kompenzační a relaxační pomůcky, didaktické hry a v neposlední řadě i software. Tímto technickým
vybavením chceme zařídit místnost určenou
pro specializovanou výuku a relaxaci handicapovaných žáků.
Zajistit účinné inkluzivní prostředí je kromě
jiného také finančně náročné. Příspěvky od
MHMP a zřizovatele školy nemohou v plné šíři
pokrýt potřebnost. Proto vítáme další možnosti získání finančních prostředků na jeho zkvalitnění.
Integrace dětí se SVP je prioritou a jedním z pilířů vzdělávacího programu naší školy Stavíme
mosty. Dlouholetá zkušenost spolu s výsledky

dobré praxe dokazují, že soužití zdravotně
postižených a zdravých dětí vede k výchově
k toleranci, respektování odlišností a odstraňování oboustranných psychických bariér. Neopominutelným momentem je zlepšení uplatnění
našich handicapovaných žáků na trhu práce.

Zapojení zaměstnance:

Pro mě osobně tento projekt znamená velké
rodičovské ponaučení. Skrze své děti, které
jsou žáky dané ZŠ, SE UČÍM VĚTŠÍ TOLERANCI
A POKOŘE - jakým způsobem nahlížet na osoby
s postižením a zároveň je brát jako sobě rovné.
V tomto směru prostřednictvím svých dětí
se mi otevírají obzory k většímu porozumění
a lidskosti. Tímto MiNiGRANTEM v podstatě
neobohacuji postižené děti, jak by se na první
pohled mohlo zdát , ale naopak ony mi ukazují
cestu k tomu lepšímu a krásnějšímu, co je ve
mě nebo v lidech kolem nás.

POSÍLENÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH

12. JESENICKÝ FESTIVAL PŘÍRODNÍCH SPORTŮ A CESTOVÁNÍ

30 000 KČ pro SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5

20 000 KČ pro Dětský domov Nové Strašecí

Hana Šmatláková, specialista pro korporátní klientelu, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Eva Kršková, referent vodohospodářského rozvoje, RAVOS, s.r.o.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Získat co nejvíce sluchově postižených žáků ke sportovním aktivitám.

Obsah projektu:

Chceme pro sluchově postižené žáky uspořádat
školní turnaje a závody, ale nemáme dostatek
vybavení, takže můžeme pracovat jen s částí
zájemců o mimoškolní sportování. Je to škoda,
protože o sport by mělo zájem více žáků. Tato
činnost je pro sluchově postižené velice potřebná a užitečná, protože vyplní jejich volný
čas. Dobré výsledky pak zvyšují zájem o sport.
Víme, jak je důležité adolescenty a děti v pubertě zaměstnat nějakou činností, aby nevyhledávaly špatné party.

Zapojení zaměstnance:

Budu pomáhat při sportovních soutěžích –
příprava a realizace. O připravovaných akcích
se dozvím od přítele, který na škole učí. Podle
potřeby školy a podle mých možností

Podpora volnočasových aktivit, motivace dětí a mládeže ke smysluplnému trávení volného času.

Obsah projektu:

Třídenní festival, v jehož průběhu se uskutečňuje řada aktivit spojených s pobytem a pohybem ve volné přírodě - proběhnou turistické
pochody a jízdy na kole, současně s tím závody horských kol; Dále pak lezení ve skalních
oblastech s instruktory a závody v terénním
běhu. Všechny tyto aktivity mají kategorie pro
dospělé i děti. Děti a mládež neplatí startovné,
dostávají zdarma veškeré občerstvení a získávají hodnotné ceny. Akci doplňují výstavy
přednášky cestovatelů. Na závěr se uskuteční
přelanění zatopeného lomu v délce 60 metrů
a výšce 10 metrů nad vodou. Grant slouží pro
pokrytí nákladů spojených s dětskými kategoriemi, na ceny a občerstvení pro děti a mládež.
Akce je určena pro nejširší veřejnost.
Jde o významnou podporu motivace dětí
a mládeže pro cílevědomé naplnění volného
času. Jde o jejich „přesměrování“ od patologických jevů a aktivit k aktivitám, které jim prospívají, mohou je obohatit a rozvíjet. Na organizaci tohoto festivalu se významnou měrou

podílím od jeho vzniku a vidím, že přináší své
ovoce.

Zapojení zaměstnance:

Stála jsem u zrodu festivalu a jeho přípravě
i vlastní realizaci se po celou dobu věnuji. Čas
strávený přípravou a realizací projektu nelze
vyčíslit. Vlastní příprava dalšího ročníku začíná
již po ukončení předchozí akce.

TÝDEN PRO RODIČE DĚTÍ S HANDICAPEM
40 000 KČ pro Občanské sdružení Nová Ves
Petra Baštová, specialista - správce aplikace, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cíl projektu:

Zlepšit kvalitu života několika rodin s handicapovanými dětmi.

Obsah projektu:

Pro rodiny s handicapovanými dětmi připravujeme v herně setkávání s programem, na které
navazuje pobyt v přírodě.
Výsledek projektu - přirozené zapojení rodin
postižených dětí do aktivit Občanského sdružení Nová Ves, ale i poučení zdravých, že setkání
s handicapem není „problém“.
Do aktivit (výlet, táboření, naučná stezka) se
zapojím přípravou kreativního kurzu a her
pro děti. Podnět k tomuto projektu daly samy
maminky postižených dětí, které se nechtěly
zúčastnit vánočního posezení se seniory s vysvětlením, že se obávají, aby přítomnost dětí
ostatní neobtěžovala.
Význam tohoto projektu spatřujeme zejména
v následujícím:
Projekt narušuje izolaci maminek a tatínků,
kteří pomáhají svým dětem, a přirozenou cestou překonává bariéru mezi zdravými a handicapovanými. 2. Nemáme ambice evidovat
čím a jak jsou děti odlišné. Chceme jen vytvořit
vstřícnou atmosféru a ujistit rodiče i děti, že

být jiný neznamená nepřekonatelná omezení.
Nechceme upozorňovat na rozdíly, ale přirozeně pomáhat potřebným jen tím, co je opravdu
třeba.
I my sami se postupně učíme, jak dosáhnout
cílů projektu, jak nevylučovat handicapované,
jak nehledat problémy, kde nejsou, jak si vyjít
vzájemně vstříc, ale i umět požádat o pomoc či
toleranci.
Rodiny s postiženými dětmi žijí většinou z jednoho platu, proto chceme tímto projektem
přispět k financování pobytu v přírodě, výletů, zorganizováním kreativního kurzu apod.
Příspěvek na dospělého s dítětem nepřesáhne
1500 Kč/den. Dohled nad dětmi při přípravě
programů pro rodiče zabezpečí organizátoři
z řad členů Sdružení. V případě nižší finanční
náročnosti vícedenní akce použijeme zbylé
prostředky k uspořádání jednodenních výletů.
Domnívám se, že se jedná o velice přínosnou
aktivitu. Péče o handicapované děti je pro rodiče vyčerpávající. Spojením zdravých s handicapovanými se děti odmalička mohou učit vní-

mat jiný svět a odlišnosti jako samozřejmost.
Finanční příspěvek Nadačního fondu VEOLIA
společně s vloženým volným časem členů
sdružení (včetně mého) umožňuje rodinám
s handicapovanými dětmi užít si něco tak
obyčejného, jako je výlet nebo pobyt v přírodě,
ze kterého si mohou přivézt nejen zážitky, ale
např. i vlastnoručně vytvořený výrobek.

Zapojení zaměstnance:

Podle potřeby se zapojím do organizace akcí.
Pomohu s vlastní realizací kreativního kurzu
a zapojím se do přípravy her pro děti.

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

POBYTOVÝ VÝJEZD S ENVIROMENTÁLNÍ TÉMATIKOU

40 197 KČ pro Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.

25 360 KČ pro Základní a praktickou školu Arkadie o.p.s.

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

Ing. Aleš Neruda, finanční ředitel, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Zvyšování tělesné zdatnosti, rozvoj a posilování pohybové výkonnosti dětí s mentálním postižením.

Obsah projektu:

Děti, pro které je projekt určen, jsou děti s lehkým až těžkým mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Rehabilitační výchova
je pro tyto děti velmi důležitá. Je zaměřena
na správné držení těla, zvládání základních
pohybových dovedností, na rozvíjení a posilování pohybové výkonnosti a zvyšování tělesné
zdatnosti.
Finanční dotaci využijeme na zakoupení rehabilitačních a cvičebních pomůcek, které jsou
vhodné pro zlepšení kondice dětí pro léčebný
a zdravotní tělocvik, logopedii, procvičování
koordinace, ale také pro zábavu.
Pomůcky budou využívány denně v rámci vzdělávání dětí, ale i ve volnočasových aktivitách
(klubová činnost).
Žádost o příspěvek jsem předložil na základě
dlouholetého přátelství s členkami sdružení
OÁZA. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat
a ocenit jejich těžkou práci, kterou vykonávají
v rámci tohoto sdružení pro postižené děti.

Zapojení zaměstnance:

Mým osobním příspěvkem v rámci tohoto MiNiGRANTU je zajištění přepravy vybraných pomůcek na mé náklady do sídla sdružení OÁZA.

Žákům projekt umožní sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem
a prostředím, vede je k aktivní účasti na jeho ochraně.

Obsah projektu:

Většina aktivit je uskutečňována v průběhu
pobytu prostřednictvím jednotlivých, vzájemně se doplňujících výukových projektů .
Téma je Země, vzduch, voda. Ostatní aktivity se
zařazují v závislosti na aktuálních podmínkách
a individuálních dispozicích dětí, jsou však
úzce spjaty s tématikou projektů a mají vedle
výchovně vzdělávací roviny také terapeutický
charakter (canisterapie, arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie).
Environmentální pobyt je pro žáky důležitý
z hlediska získávání znalostí a dovedností
přímo v přírodě pomocí zážitkové pedagogiky.
Environmentální výchova je součástí školního
vzdělávacího programu a tento pobyt umožňuje její plnění s názornou výukou.
Pobytu se mohou zúčastnit i žáci ze sociálně
slabých rodin, pro které často tento týden bývá
jedinou šancí strávit je s vrstevníky, což vzhledem k jejich postižením přispívá k osamostatňování. Měl jsem možnost sledovat minulé
pobyty, kdy se žáci účastnili např. úklidu příro-

dy v okolí Tisé, učili se třídit odpad, druhotně
zpracovávat suroviny (např. ruční papír).

Zapojení zaměstnance:

Opakovaně se podílím, společně s rodinou, na
zajištění a financování projektů školy Arkadie.

BUDE NÁS VÍC ...
50 000 KČ pro Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub Jablonec n. N.
Stanislav Říha, manažer provozu vodovodů, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cíl projektu:

Rozšířit počet míst pro imobilní klienty v automobilu dovážejícím těžce
zdravotně postižené děti do škol se speciálními třídami v regionu.

Obsah projektu:

Organizace zajišťuje od roku 2001 dopravu
těžce zdravotně postižených dětí do škol se
speciálními třídami v regionu v rámci projektu Sociální automobil. V roce 2009 obdržela
z Konta BARIÉRY prostředky na nový automobil
Fiat Ducato Combi. Následně byla realizována technická úprava vozidla pro potřeby těžce tělesně postižených žáků a studentů – tj.
nájezdová rampa, homologované kurty pro
bezpečnou přepravu na invalidním vozíku
a nástupní schůdek. Tato úprava byla finančně
podpořena MiNiGRANTEM VEOLIA 2009. Takto
jsou zajištěna 2 místa pro přepravu imobilních
klientů přímo na invalidním vozíku. Bohužel
tato kapacita nestačí, děti rostou a není ve
fyzických silách pečujících osob ani asistentů
vysadit imobilního pasažéra na sedadlo. Jako
řešení se nabízí instalace elektricky výsuvného
sedadla, na které by se žák či student přesadil
vedle auta. Tím by se kapacita rozšířila o 1 až 3
místa (přesazení na sedadlech v automobilu
samém již není tak obtížné).

Projekt fakticky podporuje rodiny pečující
o těžce zdravotně postižené děti, a to pravidelným dovážením dětí do škol se speciálními třídami v regionu. Dětem je tak zajištěna
speciální péče tolik potřebná k rozvíjení jejich
dovedností a je podporováno jejich začleňování do kolektivu. Pečujícím osobám a ostatním
členům rodiny je pak zajištěn i čas na jejich
další aktivity, což podporuje dobré fungování
rodiny, která je celoživotně zatížena péčí o svého postiženého člena.
Automobil obsluhují řidiči ČSAD a. s. Jablonec
nad Nisou. Tento podnik také zajišťuje pohonné hmoty a drobnou údržbu vozidla i garážování automobilu ve svých prostorách. Tyto
služby jsou následně dle čerpání přeúčtovány.
Denní dovážení a svážení zdravotně postižených dětí do škol se speciálními třídami v regionu je nesmírnou pomocí pro rodiny, které se
rozhodly vychovávat své těžce postižené děti
v láskyplném rodinném prostředí, a přitom jim
zajistit právo na vzdělání dle jejich mentálních
schopností. Ne všechny obce mají na svém

území odpovídající typ školy nebo alespoň
třídy pro děti s kombinovaným postižením či
jiným specifickým handicapem. A ne všechny děti je možné integrovat do běžných škol
bez toho, abychom ublížili jejich sebevědomí.
Denní dovážení postiženého dítěte (imobilního
obzvláště) do vzdáleného města za odpovídajícím vzděláním není pro rodinu jednoduchým
úkolem. Zvýšením kapacity pro přepravu imobilních dětí a studentů je možno pomoci ještě
více rodinám a uspokojit tak poptávku po této
potřebné službě.

Zapojení zaměstnance:

Při neformálních setkáváních se zdravotně postiženými dětmi a jejich rodiči, které organizace pořádá, mám možnost dozvědět se z jejich
života mnoho podstatného - jsem dlouholetý
člen z řad přátel. Velmi si vážím toho, že za
horou vykonané práce jsou „schováni“ právě
rodiče velmi těžce postižených dětí, ti, kteří
nenaříkají, ale problémy řeší a tím pomáhají
i ostatním. O to je pak odevzdaná práce adres-

nější.
Získání finanční podpory na technické dovybavení vozidla považuji za velmi důležité pro zvýšení kapacity služby, která přispívá k zajištění
jednoho ze základních práv handicapovaných
dětí – práva na vzdělávání.
Přispívám k využití automobilu i pro další
mimoškolní vzdělávání handicapovaných dětí
a mládeže, a to hlavně v oblasti ekologie. Mým
přínosem jsou nápady a technické zajištění při
realizaci tohoto způsobu vzdělávání. Vynaložený čas a energie pro tuto skupinu velmi vnímavých a otevřených lidí nechci počítat, ale jde
o velmi intenzivně prožitý čas.

BALÓNKY ŠTĚSTÍ
47 575 KČ pro Rosku Teplice
Jana Sekerová, plánovač, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cíl projektu:

Rehabilitace zaměřená na zlepšení zdravotního stavu.

Obsah projektu:

Jsme neziskové občanské sdružení osob postižených roztroušenou sklerózou mozkomíšní.
V současné době má naše organizace 55 členů,
jejichž zdravotní stav je závislý na stupni postižení. Od zcela imobilních vozíčkářů, chodících
o dvou francouzských holích, pomocí jedné
hole, až po postižené pohybující se bez ortopedických pomůcek, byť jenom s poruchami
řeči nebo zraku. Onemocnění postihuje zvláště
mladé lidi v produktivním věku.
Rehabilitace je nezbytná součást lékařské péče
a napomáhá k udržení aktivity a zkvalitnění
života nemocných. Vzhledem k tomu, že část
členů Rosky Teplice je z okolí Teplic a nemůže
se z důvodu svého zdravotního stavu účastnit
pravidelných rehabilitačních aktivit, pořádá
Roska Teplice rekondiční pobyty. Jedná se o pobyty buď víkendové nebo týdenní.
Protože mezi sebou máme členy, kteří jsou méně
pohybliví nebo na vozíku, musíme hledat ubytování v bezbariérových objektech a na rekondice
se dopravujeme vlastními automobily.

Rekondiční pobyt plánujeme v bezbariérovém
hotelu Racek v Úštěku ve dnech 11. 6. – 20. 6.
2010. Hlavním cílem každodenního programu
je rehabilitační péče zaměřená na zlepšení
zdravotního stavu. Rehabilitační cvičení je na
měkkých podložkách (karimatkách) bez cvičebního náčiní nebo s ním. Potřebnými pomůckami jsou overbally, cvičební gumy, dřevěné tyče,
různé míčky apod. Další součástí rehabilitace
je ergoterapie, která je nutná ke zlepšení jemné motoriky, masáže a různé formy hydroterapie. Na poslední večer je pro účastníky připraveno malé překvapení v podobě pouštění
Balónků štěstí, ve kterých každý může poslat
své tajné přání.
Je třeba podpořit aktivity postižených, směřující k zapojení do běžného života.
Roztroušená skleróza – kdo se s ní nesetkal na
vlastní oči, často nemá ponětí, co tato nemoc
způsobuje a jak se s ní žije. Před několika lety,
na srazu spolužáků ze ZŠ po x.. letech jsem
zjistila, že touto nevyléčitelnou nemocí trpí již
od studentských let jeden z nich a že kvůli ní

musel zanechat vysokoškolského studia. Prakticky ze dne na den se musel začít vyrovnávat
s novou skutečností – už nikdy nebude zcela
zdráv. Omezí se mu kontakt s okolím, protože ostatním, zdravým lidem, nebude rovnocenným partnerem. Rozhodl se, že se nevzdá
a bude bojovat. Je spoluzakladatelem, v současné době vedoucí osobností, sdružení ROSKA
Teplice. Hlavně díky němu - hlavnímu organizátorovi, se postižení mohou setkávat a společně rehabilitovat. Neodmyslitelnou součástí
jsou i besedy s lékařem.
Chci jim tímto projektem pomoci se zprostředkováním financí - nejen na realizaci samotného pobytu ale i na následné zakoupení cvičebních pomůcek.

Zapojení zaměstnance:

Pomohu s přípravou a zajišťováním rekondicí
a poté s nákupem cvičebních pomůcek.
Projektu se budu věnovat dlouhodobě, dle potřeby organizátora.

TÁBOROVÝ POBYT SKRYJE PRO DĚTI S EPILEPSIIÍ A JEJICH RODIČE

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

20 000 KČ pro Občanské sdružení EPI-RODINA,Soběslavská2377/1, 13000 Praha 3

35 000 KČ pro občanské sdružení Naše Buškovice

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

Petra Trochová, strojík ČOV, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Alternativa dětského tábora , na který děti s epilepsií kvůli svému handicapu nemohou jet samy.

Obsah projektu:

Táborové setkání EPI-RODINY. Účastní se rodiče, zdravé děti i děti s epilepsií. Jde o začlenění
nemocných dětí do zdravého kolektivu, pod
dozorem rodičů. Tento pobyt není jen sportovně kulturním odpočinkem pro celé rodiny, ale
má velice dobrý vliv na rodiče, kteří často pod
tíhou starostí a stresu neúmyslně izolují svoji
rodinu od okolní společnosti.
Na tomto táboře bychom chtěli - kromě sportovních aktivit a ručních prací, které nám
připravuje pedagogický dozor, navštívit hrad
Křivoklát a Koněpruské jeskyně. Bude-li nám
přát počasí, rádi bychom jeli převozem přes
Berounku do muzea O. Pavla. Ani na našem
táboře nesmí chybět večery u ohně, buřtíků
a kytary. Tento pobyt si účastníci hradí sami.
Program je koncipován cca pro 35 osob, upravuje podle počasí, zdravotního stavu účastníků
a jiných okolností.
Epilepsii a epileptikům se mnoho neziskových
organizací nevěnuje. Je velmi těžké sehnat na
nějakou akci pro děti s tímto handicapem fi-

nanční podporu. Takovéto akce alespoň trochu
pomáhají zapojit epileptiky a jejich rodiny do
„běžného“ aktivního života, i jeho radostí, které
zdraví jedinci berou jako samozřejmost.
Naše rodina je členem EPI-RODINY. Mám
dcerku ve věku 4,5 roku s diagnosou tuberosní
skleróza (od 1 roku života rozvoj těžké farmakorezistentní epilepsie-i po předloni prodělané
těžké operaci mozku se jí po roce a půl záchvaty vrátily. S dcerkou jsme tak po normálně
prožitém krátkém období mezi zdravými dětmi
opět izolováni doma a jsme rádi za jakoukoliv
akci pořádanou EPI-RODINOU.
Poskytnutí grantu umožňuje, aby se letní tábor pro takto nemocné děti mohl vůbec konat
i s lékařským a pedagogickým dohledem.

Zapojení zaměstnance:

Zúčastňujeme se akcí, které pořádá EPI-RODINA, pomáhám opakovaně s organizací letních
táborů.

Zkrášlení okolí dětského hřiště.

Obsah projektu:

Úprava okolí nově vybudovaného dětského hřiště
a okolí hřiště – vytvoření zelených ploch a výzdoba mozaikou z dlaždic vyrobených v keramické
dílně. Dlaždice vyrábějí místní děti a rodiče.
Zkrášlení okolí dětského hřiště, kde se scházejí
matky s dětmi: Přirozeně se tím prohlubují
mezilidské vztahy, podnětné prostředí podporuje zdravý pohyb dětí a napomáhá trávení
volného času jinými aktivitami než počítačovými hrami. Navíc si děti při výrobě kachlí procvičí jemnou motoriku a rozvinou fantazii.
Město Podbořany, pod které naše obec patří,
po mnoha letech vybudovalo hřiště. A když už
ho v naší obci konečně máme, tak chceme aby
bylo v pěkném prostředí. Naše o.s. Naše Buškovice nemá peníze, ale přesto se snaží v obci
pořádat různé akce pro děti a jejich rodiče,
které jsou financovány z dobrovolných příspěvků občanů, členských příspěvků členů sdružení
a příspěvku Města Podbořany. Na ostatní již
peníze nemáme. Proto jsme se rozhodli usilovat o MiNiGRANT.

Zapojení zaměstnance:

Dlouhodobě se účastním všech prací, které
jsou zapotřebí k dosažení našeho vysněného
cíle - ať již v keramické dílně, při úpravě terénu
v okolí hřiště, při vytváření mozaiky i při údržbě zeleně.

POŘÍZENÍ VHODNÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SW PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DÍTĚ

CHCEME TAKY JEZDIT

44 547 KČ pro Lubomíra Váně na počítač a SW pro dítě s handicapem

49 000 KČ pro Tomáše Bártu na závěsné vozíky za kolo pro handicapovaná dvojčata

Lubomír Váně, mechanik M a R zařízení, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Tomáš Bárta, IT administrátor, Solutions and Services, a.s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Zajištění dostupné formy vývoje a vzdělávání pro zdravotně těžce postižené dítě.

Obsah projektu:

Dlouhodobě pomáhám rodině s těžce zdravotně postiženým dítětem s jeho vývojem
a přístupem ke vzdělání. Kvůli velmi omezené pohyblivosti dítěte nelze použít obvyklých
cest k jeho rozvoji a vzdělávání - dítě nemůže
sedět ani psát. Jednou z mála forem práce
s dítětem je využívání výpočetní techniky
a výukového SW.
Pomoc zdravotně postiženým dětem je pro
mne jednou z nejvyšších priorit. S finanční pomocí MiNiGRANTU můžu pomoci postiženému
dítěti nesrovnatelně lépe, než pouze vlastními
prostředky.

Zapojení zaměstnance:

Mým oborem je slaboproud a výpočetní
technika: můj vklad a pomoc proto spočívá
v osobním zajištění nákupu vytipované výbavy,
v instalaci a konfiguraci veškerého SW a v trvalé práci s postiženým dítětem při využívání
výpočetní techniky.

Získání závěsných vozíků za kolo pro šestiletá tělesně postižená dvojčata.

Obsah projektu:

Eliška s Oldou jsou od narození tělesně postižení, držitelé ZTP/P – nechodící. Rodina je
sportovně založená a ještě loňský rok jezdila
i s jejich starším desetiletým bratrem Fandou
na cyklistické výlety v cyklosedačkách. Jelikož
jsou to děti a rostou jako z vody, do sedaček už
se nevejdou a dnes již vědí, o co přicházejí. Rodina tak většinu volného času tráví odděleně,
protože jeden z rodičů dopřává sportovní vyžití
alespoň staršímu bratrovi. Koupě těchto vozíků
umožní rodině podnikat aktivní výlety po okolí
a trávit čas společně. Děti se stanou mobilnějšími, a stejně jako my ostatní si budou užívat
„sportovního“ vyžití v přírodě, do které se samy
jinak nemohou dostat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dvojčata,
finanční zatížení rodinného rozpočtu by bylo
neúnosné. Jelikož není v mých silách umožnit
jim, aby děti mohly chodit, myslím, že právě
MiNiGRANT NF Veolia může být tou pravou
formou podpory.
Snaha o umožnění pobytu v přírodě v průběhu

celého roku: Protože jsou sourozenci odkázáni
na invalidní vozík, většinu svého volného času
tráví doma, popřípadě na zahradě, která je
však pouze slabou náhražkou širokého okolí.

Zapojení zaměstnance:

Projektu se věnuji již dlouhodobě a opakovaně.
Osobní přítomnost při objednání, vyzkoušení
a zaměření, zadávání do výroby specializovanému výrobci a montáži při dodání. Následně
účast na společném výletě na zámek Loučeň,
kde se nacházejí vyhlášené přírodní labyrinty
a bludiště.

EKOSYSTÉM VE ŠKOLNÍ LAVICI
21 000 KČ pro Gymnázium TGM Litvínov
Robert Podolka, správce aplikací, Solutions and Services, a.s.

Cíl projektu:

Vytvoření variabilní učební pomůcky pro zkvalitnění výuky
průřezového tématu enviromentální výchova.

Obsah projektu:

Enviromentální výchova (dále EV) je výchovou
k odpovědnému zacházení se životním prostředím. Ve všech vyspělých zemích je součástí
základního, středoškolského i odborného vzdělávání. V novém systému vzdělávání v České
republice podle rámcových vzdělávacích programů tvoří EV průřezové téma, které se prolíná přírodovědnými předměty jako je biologie,
přírodovědný základ, chemie a fyzika. Pro kvalitní výuky těchto předmětů však nestačí pouze
teoretický výklad. Ke skutečně kvalitní EV patří
také laboratorní cvičení, které se odehrává
v terénu nebo v kvalitně vybavené laboratoři.
Cílem tohoto projektu je vybavit laboratoř biologie na Gymnáziu TGM Litvínov tak, aby žáci
mohli vytvořit nebo přenést malou část vodního ekosystému přímo do laboratoře, a tam ho
pak pod vedením učitele určitou dobu pozorovat a zkoumat.
Zařízení se bude skládat ze tří částí. Základní
částí budou tři miniakvária o velikosti 30 l
s příslušenstvím. Druhou částí bude výkonný

externí filtr. Díky němu bude možné modelovat prostředí s různě velkým průtokem vody.
Vrstvy filtru bude možné měnit podle potřeby (např. písek, rašelina, aktivní uhlí), a tak
demonstrovat různé samočisticí pochody
v přírodním prostředí. Třetí část zařízení bude
diagnostická. S odebranou vodou nebo substrátem z nádrží nebo filtru budou žáci provádět další pokusy. Pod mikroskopem budou
sledovat změny zastoupení vodních mikroorganismů a sledovat změny chemického složení
vody v průběhu vývoje ekosystému. Osádku
nádrží bude možné měnit podle potřeby.
Počítá se s využitím rostlinných a živočišných
druhů naší přírody (nechráněných zákonem),
přenesených přímo z venkovního prostředí.
Také je možné modelovat různé exotické ekosystémy, s využitím organismů zakoupených ve
specializovaných obchodech nebo zapůjčených
od partnerů (kroužky, soukromí chovatelé).
Žáci budou pracovat maximálně samostatně
- ve skupinách o 3-5 žácích. Učitel je povede
k tomu, aby sami dokázali formulovat odpově-

di na otázky, které před nimi budou v průběhu
pokusu vyvstávat. Od tohoto projektu očekáváme zvýšení intenzity výuky EV a v neposlední
řadě zvýšení její atraktivity pro žáky i učitele.
Je velmi dobře, že se EV se stala povinnou součástí školních vzdělávacích programů. Donutit
člověka k odpovědnému zacházení se životním
prostředím pouze prostřednictvím zákonných
úprav a nařízení totiž dost dobře nelze. Je
třeba, aby se lidé chovali odpovědně k přírodě z vlastní vůle, ne pod pohrůžkou represí.
Nejefektivnějším způsobem, jak to zajistit, je
výchova od útlého mládí. Výchovou lze docílit
toho, že určitý model chování přejde člověku
do krve a stane se pro něj přirozeným. S takovou výchovou se musí začít hodně brzy a hodně nenásilně. Nemůže samozřejmě probíhat
bez snahy o pochopení toho, jak to v přírodě
funguje. Ekonomická situace našeho školství
neumožňuje nákup příliš mnoha pomůcek.
Proto se škola obrací na různé firmy se žádostí
o granty. Činí tak se vědomím, že má na oplátku co nabídnout, byť v dlouhodobém hori-

zontu. Studenti jsou budoucí zákazníci, pro
firmu je přínosem to, že její zákazníci vědí, jak
náročná je její práce, jak těžké je udržet kvalitu
a nízkou cenu poskytovaných služeb, co obnáší
dodržování všech norem a předpisů. S dobře
informovanými zákazníky se dobře jedná, dobře obchoduje. Návratnost investice do vzdělávání je dlouhodobá a složitě měřitelná, ale
pro firmu která hodlá působit na našem trhu
dlouhodobě, je výchova zákazníků nutností.
Projekt Ekosystém ve školní lavici si zaslouží
MiNiGRANT právě z těchto důvodů - je oboustranně prospěšný - jak pro firmu, tak i pro
školu - hlavně z dlouhodobého hlediska pro
ochranu životního prostředí.

Zapojení zaměstnance:

Pomoc při sestavování a zprovoznění akvárií.

LIKVIDACE INVAZNÍCH ROSTLIN V POVODÍ KLÍČAVY
8 000 KČ pro Český svaz ochránců přírody, 13/18 ZO Silvatica
Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., technolog pitných a odpadních vod, Středočeské vodárny, a.s.

Cíl projektu:

Likvidace lokalit bolševníku velkolepého a křídlatek v části povodí Klíčavy
nad CHKO Křivoklátsko - pokračování projektu z roku 2009/10.

Obsah projektu:

Pokračování v likvidaci invazních rostlin. V případě bolševníku malé lokality mechanicky
(vyrytím rostlin), větší lokality chemicky postřikem herbicidu pomocí zádového postřikovače.
Křídlatky chemicky stejným způsobem.
Definitivní likvidace rostlin vyžaduje 3 - 4 zásahy za rok, a to po dobu několika let.
Jak je uvedeno výše, tento projekt byl zahájen
a podpořen Nadačním fondem již v roce 2009.
Projekt je dlouhodobého charakteru, a přestože nejvyšší náklady jsou v prvním roce, je
i druhý rok finančně nezanedbatelný. Kontrola
a zásahy v dalších letech jsou již zvládnutelné z vlastních zdrojů. Nedůslednost kontroly
a zásahu může během jednoho roku zhatit
všechnu předešlou práci vzhledem k charakteru množení rostlin.
Dané problematice se věnuji dlouhodobě (více
než 15 let) a nadační fond je jednou z mála
institucí, která tuto činnost podporuje (a podpora není vázána přímo na předem vymezené
území, např CHKO).

Zapojení zaměstnance:

Jednorázově se podílím se na vlastní práci
v terénu.

ŠŤASTNÉ KILOMETRY

RELAXACE A HRANÍ V MC PERMONÍČEK

30 000 KČ pro Letohrádek Vendula

21 500 KČ pro Mateřské centrum Permoníček, o.s.

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

Ing. David Kodym, provozní ředitel, Středočeské vodárny, a.s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Kvalitní a bezpečná doprava klientů denního a týdenního stacionáře,
krizového centra a chráněného bydlení domů, k lékaři či na úřady.

Obsah projektu:

Letohrádek Vendula - poskytovatel sociálních
služeb a řemeslná manufaktura pro lidi se
zvláštními potřebami - poskytuje mimo denního a týdenního stacionáře, krizového centra
a chráněného bydlení také autodopravu, jako
další související sociální službu. Tato služba je
provozována proto, že převážné většině klientů
právě zdravotní postižení nedovoluje používat
veřejnou hromadnou dopravu či řídit vůz. Absence této služby vylučuje pobyt mimo domov,
je tedy často nejdůležitější podmínkou jakékoli integrace. Má navíc ještě hlubší význam,
a tím je zachování kontaktu klientů s rodiči
a se svým nejbližším okolím, právě díky každodennímu dovozu domů (v případě týdenního
stacionáře klienti odjíždějí domů na víkend).
Tyto automobily používáme také v případech
náhlé životní nouze postižených lidí (krizové
centrum), při jejich dopravě k lékaři apod. Kvůli
náročnosti a vytíženosti služby dochází k velmi
rychlému opotřebení pneumatik (denně se
s jedním autem najede i přes 300 km), tento
fakt snižuje kvalitu a bezpečnost poskytované

služby. Poskytnutí grantu umožňuje nanakoupení nových kvalitních pneumatik na většinu
vozů a tím umožňuje cestu do zaměstnání
i domů - jak klientům Letohrádku Vendula, tak
řidičům zařízení.
Jak všichni víme, bez pneumatik auto nejezdí...
a nové pneumatiky jsou důležité pro plynulý
a hlavně bezpečnou dopravu klientů Letohrádku Vendula, která je zajišťována celkem 4 auty.
Výměna pneumatik na všechna auta se vyšplhá na několik desítek tisíc, které se těžko dávají
dohromady. A náklady se ještě navyšují, protože na provoz každého vozidla s celoročním provozem jsou zapotřebí dvoje pneumatiky (letní
a zimní). Rozhodla jsem se věnovat se danému
problému, protože vím, že v této sféře je více
potřeb než financí a pomůže „každá částka“.

Zapojení zaměstnance:

Jelikož se bude jednat o nákup a výměnu pneumatik, spočívá moje role zejména v dohledu
nad realizací nákupu a provedením výměny.
V případě potřeby či nutnosti určitě přidám
ruku k dílu... Věnuji tolik času, kolik bude třeba.

Poskytnout dětem v Jílovém netradiční hraní, které nemohou zažít doma
a umožnit jim setkávání a společné hraní s ostatními dětmi.

Obsah projektu:

Realizátor projektu v rámci MiNiGRANTU pořídí míčkovou koupel, což je bazének o rozměru
200 x 200 x 40 cm naplněný velkým množstvím terapeutických míčků. Hraní je tak pro
děti současně relaxací a terapií.
Pomocí tohoto projektu může dojít k rozšíření
vybavení herny místního mateřského centra
atraktivní a velmi oblíbenou míčkovou koupelí,
ve které si mohou děti hrát a zároveň vhodným
způsobem relaxovat. Předpokládáme, že se
díky této atrakci zvýší počet návštěvníků mateřského centra a dojde k většímu sdružování
místních rodičů a dětí.

Zapojení zaměstnance:

Pomocné práce při instalaci bazénku v rozsahu
několika hodin.

TRÉNINKOVÝ AREÁL SDH STEHELČEVES

EKOHRÁTKY

41 200 KČ pro Sbor dobrovolných hasičů Stehelčeves

30 000 KČ pro Junáka - svaz skautů a skutek ČR, středisko STŘELA Plzeň

Pavel Pobříslo, manažer provozu, Středočeské vodárny, a.s.

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

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Vybudovat tréninkový areál pro naše mladé hasiče, aby mohli
plnohodnotně využít volný čas a něco se naučit.

Obsah projektu:

Náplní projektu je zajištění tréninkových
podmínek pro všechna (celkem tři) družstva
mladých hasičů v požárním sportu. To znamená zajistit a osadit jednotlivé prvky překážek
používaných v hasičském sportu a vybudovat
areál, kde by družstva mladých hasičů mohla
trénovat nejen požární útok, ale i ostatní disciplíny hasičského sportu. Za neméně důležité
považuji to, že projekt řeší kvalitní využití volného času naší mládeže (od 4 do 15 let), což je
v nynější době „plné drog a agresivity“ potřebné. Celkově se těchto aktivit nyní zúčastňuje 32
dětí - mladých hasičů.
Mé argumenty, proč se věnuji danému problému, jsou zejména následující: Žiji v malé
obci (cca 650 obyvatel), kde je spousta dětí, ale
není zde mnoho možností jak sportovního, tak
jiného vyžití pro naše děti. Proto se věnujeme
v této oblasti dětem po celý rok (v létě venku,
v zimě uvnitř), pořádáme každoročně dětský
tábor. Asi pro toto nasazení se naše dětská
členská základna SDH Stehelčeves rozrůstá.

Nechci, aby se naše děti scházely ve volném
čase v čekárnách, učily se kouřit, popíjet alkohol a podobně.

Zapojení zaměstnance:

Aktivně se zúčastním projektu po celou dobu
jeho realizace - od začátku až do konce. Projektu se budu věnovat stejně, jako podpoře práce
s dětmi, tzn. aktivně a dlouhodobě.

Podnítit zájem veřejnosti o aktuální enviromentální problematiku
s důrazem na aktivní zapojení dětí a mládeže.

Obsah projektu:

Úvod projektu tvoří motivační aktivita ve třídách ZŠ Starý Plzenec a ZŠ Sedlec, spojená s následným vyhlášením výtvarné soutěže s enviromentální tématikou. Žáci se zúčastní aktivit
v několika různých kategoriích (malba, kresba,
fotografie, prostorová tvorba). Vyvrcholením
soutěže je veřejné vyhlášení výsledků v rámci
projektového dne s doprovodným programem,
týkajícím se různých oblastí ochrany životního
prostředí. Příkladem je diskuse s odborníkem,
módní přehlídka v modelech z recyklovatelných materiálů či ekologické aktivity pro děti.
S programem je spojeno poukázání na zlozvyky konzumní společnosti a nabídka jiných
alternativ životního stylu šetrného k prostředí.
Myslíme si, že veřejnost je velmi málo informovaná o možnostech ochrany životního prostředí
a jiných oblastech ekologie. Náš projekt je důležitý v tom ohledu, že vybízí nemalé množství lidí
k zamyšlení nad touto problematikou. Forma
soutěže je pro děti jistě atraktivní, povzbuzuje
jejich tvořivost a přináší zajímavé nápady.
Enviromentální výchova a láska k přírodě je úzce

spojena se skautským hnutím. Máme proto chuť
se v této oblasti dále vzdělávat, a také se o svoje
poznatky podělit s širší veřejností. Věříme, že aktivní práce s dětmi a mládeží má velký smysl a je
potřeba jí věnovat dostatek pozornosti.

Zapojení zaměstnance:

Při realizaci projektu se stávám samozřejmou součástí přípravného týmu. Podílím se
na organizaci průběhu projektu a vyhlášení
výtvarné soutěže. Při hodnocení děl je mým
úkolem vžít se do role jednoho z porotců, kteří
rozhodují o vítězích v jednotlivých kategoriích.
Zároveň zajistím spolu se skauty část programu pro děti v den konání projektového dne.
Příprava projektu je dlouhodobá. Prostřednictvím pravidelných organizačních schůzek, kterých se účastním, věnujeme několik měsíců před
vyhlášením soutěže naplánování projektu. Skauty zároveň podpořím na táboře, kde se mnohé
aktivity připravují přímo s dětmi. Má spolupráce
na projektu skončí až poslední den jeho konání, i nadále však zůstanu se skauty v kontaktu
- budu jim vypomáhat jako doposud.

EKOLOGICKÝ VZDĚLÁVACÍ PRVEK VEOLIA POMÁHÁ DÁT VODĚ ŽIVOT
48 800 KČ pro Waldorfská mateřská škola
Ing. Ondřej Beneš, technický ředitel, Veolia Voda ČR, a.s.

Cíl projektu:

Zpřístupnit předškolákům na praktickém vodním prvku v exteriéru školky
základní principy vodního cyklu s prvky objevování tajemství.

Obsah projektu:

Projekt obsahuje návrh prvku, simulujícího
vodní cyklus od samého zrodu (pramen), tůně,
průtok kameništěm, skryté napájení propojené přehrady, vodní řečiště s možností instalace
zařízení využívajícího energetický potenciál
(vodní kolo), hrazení přehrady s možností manipulace a přepouštění do biotopu. Projekt je
rozdělen do dvou částí - technologické (zajišťující akumulaci, rozvod, cirkulaci a dezinfekci
vody) a stavební (nadzemní objekt s jednotlivými pohyblivými částmi, které umožňují dětem
seznámit se s principy chování vody a jejího
dalšího využití).
V technologické části jsou jednotlivé prvky dodávané od tradičních partnerů skupiny Veolia.
Spolupráce na tomto prvku již byla předjednána, vč. možné popularizace těchto firem prostřednictvím projektu, pokud se dále rozšíří.
Hlavní výhodou řešení je modularita, kdy již
jednou instalované zařízení je možno jednoduše replikovat pro další použití a upravovat dle
požadavků partnerů skupiny Veolia (kterými

nemusí být pouze školky a jesle). Zařízení je
napojeno na veřejný vodovod a současně může
používat i vodu dešťovou, což dále zvyšuje jeho
ekologickou hodnotu. Hygienické zabezpečení obsahuje kombinaci mikroporézního filtru
s výměnnou kartuší a UV lampy; odtok z prvku
do dalšího užití (mokřad) je jednocestný, takže
voda nebude kontaminovaná. Přesto je prvek
nutné udržovat (např. růst řas), což poskytne dětem další zkušenosti. Vlastní dodávka
je řešena kombinací dodávky od dodavatelů
technologických celků, montáže stavební firmou a spoluúčastí rodičů dítek, (jak je to v MŠ
běžné).
Jedná se o inovativní řešení, které přináší řadu
pozitiv - rozšiřuje pozitivní povědomí o společnosti Veolia mezi rodiči a děti MŠ; replikovatelnost zařízení umožňuje snadnou multiplikaci
pro další případy; prvek spojuje vhodně ekologickou a naučnou stránku vnímání vody se
stránkou hry a objevování tajemství. Na závěr
je nutné zmínit vysoký zájem této konkrétní
MŠ projekt dotáhnout do konce, neboť vhodně

doplňuje stávající prvky v zahradě (školka se
zaměřuje zejména na seznamování dětí s prací
s přírodními materiály, a zde hraje voda prioritní roli).

Zapojení zaměstnance:

Příprava celého technického řešení, vč. zajištění schémat zapojení, nacenění. Komunikace
s návrháři nadzemní části prvku s cílem zahrnout části vodního cyklu, které ovlivňují činnost skupiny Veolia. Návazná realizace technické části prvku v MŠ.

S VEOLIÍ A CELOU RODINOU NA VÝLET JEDEM MAŠINOU
15 000 KČ pro Mateřské centrum BARVÍNEK, o.s.
Tomáš Mádr, vedoucí provozu kanalizace, VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Cíl projektu:

Společně na výlety za poznáním, přírodou, zábavou a sportem, a navíc si tentokrát vlakem.

Obsah projektu:

Cílem projektu je zrealizovat 3 výlety pro rodiny s dětmi na různá místa dosažitelná vlakem.
V plánu je výprava do přírody, do železničního
muzea, a - pokud bude počasí příznivé - i výlet
za sněhem na hory. Protože i cesta může být
cíl, zvolili jsme za dopravní prostředek vlak.
Dnešní rodiny, pokud se někam přesouvají,
většinou volí za dopravní prostředek auto.
Jízda vlakem se tak z životů většiny našich dětí
pomalu vytrácí. Přitom ale nabízí ve srovnání
s autem jednu velkou výhodu, a tou je fakt,
že místo na řízení vozu, se rodiče mohou plně
soustředit na sebe a své děti. Mohou si s nimi
klidně povídat, kochat se pohledem z okna na
ubíhající krajinu, vyprávět si. Cesta vlakem tak
může být ideálním prostředím k zastavení se
a radosti z obyčejných věcí. Cesta je ale pouze
dílčím zážitkem, který na děti a jejich rodiče na
výletě čeká. Kromě putování k určenému cíli ve
společenství ostatních dětí a rodičů, je pro děti
a jejich rodiny na každém výletě připraveno
plnění zábavných úkolů, vědomostních, doved-

nostních a sportovních disciplín.
Naše mateřské centrum BARVÍNEK se dlouhodobě zaměřuje na práci s maminkami a malými dětmi. Protože rodinu tvoří ale i tatínci,
případně prarodiče, kteří jsou pro zdravý vývoj
dětí neméně důležití, MiNiGRANT je využit na
aktivity, které přispívají k podpoře celé rodiny. V dnešní uspěchané době zbývá rodinám
stále méně času na činnosti, do kterých se
mohou zapojit všichni členové rodiny společně.
Z akcí pořádaných naším mateřským centrem,
a zároveň i z předchozího MiNiGRANTU, díky
němuž jsme zorganizovali 4 prorodinné akce,
máme vyzkoušeno, že rodiče rádi využijí možnosti strávit se svými dětmi volný čas společnou činností. Tentokrát nabízíme rodinám
možnost zúčastnit se společných jednodenních
výletů. Z těchto výletů si rodiny odnášejí společné zážitky, o kterých mohou vyprávět známým a kamarádům, na které budou společně
vzpomínat a obohatí třeba i své rodinné album
o pár pěkných fotek. Každá příležitost, kdy tráví
děti a jejich rodiče svůj volný čas společně, je

nezaplatitelnou investicí do budování a upevňování vzájemných vztahů, obohacuje jak děti,
tak i jejich rodiče. Finance z MiNiGRANTU jsou
určeny na přípravu kvalitního doprovodného
programu během výletů, a tak se obyčejný
výlet vlakem stává dobrodružnou výpravou
za konkrétním cílem, poutavým a hravým
způsobem vtahuje děti a jejich rodiče do děje
a umožňuje prožití nevšedních zážitků při plnění a překonávání připravených úkolů společnými silami.

Zapojení zaměstnance:

Akcím pořádaných mateřským centrem Barvínek se díky své manželce, která je jednatelkou

centra a zároveň jednou z organizátorek veškerých akcí mateřského centra Barvínek, věnuji
pravidelně, a to jak ze strany pořadatele (jako
člen zajišťující technickou podporu - řezání,
štípání dříví, zakládání a udržování táboráku,
opékání, hašení a jiné chlapské činnosti :-),
logistiku - převoz, dovoz, svoz, odvoz, návoz
nejrůznějšího materiálu a příslušenství :-)), tak
i jako aktivní rodič, který se akcí účastní se svými dětmi. Kromě toho akci dokumentuji jako
fotograf. Nemá cenu na tomto místě vyčíslovat konkrétní hodnotu odpracovaných hodin,
protože práce pro mateřské centrum Barvínek
je činnost, která se pravidelně prolíná životem
naší rodiny, potažmo mým.

DOBRODRUŽSTVÍ V SRDCI ŠUMAVY
20 000 KČ pro TJ Sokol Kozolupy
Jana Radová, obchodní referent, VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Cíl projektu:

Vést děti k aktivnímu a pozitivnímu přístupu k přírodě a ochraně životního prostředí
i vodních zdrojů, nabídnout jim alternativu pro využití volného času.

Obsah projektu:

Každý rok pořádáme dětský letní tábor, který
je svým způsobem jedinečný, děti tráví 14 dní
v čisté přírodě šumavských lesů v blízkosti
hradu Kašperk. Tábor stavíme na louce v bezprostřední blízkosti potoka, o který se táborníci
každoročně starají a čistí jej. Tábor je velice
ekologický, snažíme se žít v souladu s přírodou,
není zde zavedena elektřina, což je pro většinu
dětí úžasný zážitek. Dbáme na třídění odpadu
a každý rok čistíme nedalekou naučnou stezku,
vedeme děti k praktickým zkušenostem, aby
to, co se naučí o přírodě, nebylo jen na teoretické úrovni, ale aby si samy vyzkoušely, jak se
v přírodě žije a jak se k ní mají správně chovat.
Naším dílčím cílem je učit mládež novým dovednostem, rozvíjet jejich představivost a vést
je k samostatnosti a účelnému využití volného
času. Zároveň se snažíme o to, aby veškerý program probíhal naučnou, ale zábavnou formou.
Pro děti pořádáme odborné besedy se správcem Národního parku Šumava a navštěvujeme
s nimi kulturní, přírodní i technické památky

v blízkém okolí (nap. Šumavské muzeum, hrad
Kašperk, rozhledna Na Sedle, Naučná zlatokopecká stezka a mnoho dalších). Tábor má dlouholetou tradici (25 ročníků) a je velice oblíbený
hlavně díky své jedinečnosti.
Hlavním důvodem je zajištění cenové dostupnosti pro širokou škálu dětí, a to i dětí ze
sociálně slabších vrstev (cca 35 dětí každý rok).
Zároveň chceme neustále zlepšovat úroveň
táborových akcí a samozřejmě zvyšovat kvalitu ubytování. Realizace a organizace tábora
je velice náročná, vedoucí stavějí tábor sami,
zajišťují všechny funkce, včetně kuchařky,
zásobování, lékaře atd. bez nároku na finanční odměny. Dále je nutné neustále obnovovat
a doplňovat pomůcky a materiály (knihy, sportovní vybavení, výtvarné potřeby) k zajištění
kvalitního programu pro táborníky (hlavně
s ohledem na zvyšující se poptávku). Peníze
z grantu slouží k zakoupení dvou plachtových
stanů, které jsou odolnější proti nepřízni počasí, dále k nákupu nových knih a pracovních
sešitů (deníčků).

Zapojení zaměstnance:

Osobně se podílím na tvorbě programu pro
děti, což samozřejmě nezahrnuje daných
14 dní, které společně trávím v táboře. Několik měsíců předem promýšlíme s vedoucími
koncept táborové hry, domlouváme organizaci,
připravujeme pomůcky, vybavení pro ubytování a stravování. Zprostředkovávám informace
o vodě, ochraně vodních zdrojů a poskytuji
příslušné výukové materiály. Chceme, aby si
děti si uvědomily, že čistá příroda (voda, lesy, …)
je nezbytným předpokladem pro kvalitní život.

ZDRAVÝ SPÁNEK NAŠIM NEJMENŠÍM
35 000 KČ pro Obec Hromnice
Štěpánka Rottová, referentka, VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Cíl projektu:

Zajistit vybavení nově budované mateřské školy nábytkem a lůžkovinami
pro zdravý odpočinek a spánek dětí (lehátka, polštáře a přikrývky).

Obsah projektu:

Tímto projektem bych chtěla podpořit rozhodnutí Obecního úřadu v Hromnici vybudovat
v části obce Žichlice u stávající základní školy
mateřskou školu pro 30 dětí, která by plně
uspokojila potřeby 6 obcí v působnosti tohoto
obecního úřadu s cca 1 000 obyvateli. Předškolní zařízení v obci citelně chybí již dlouhou řadu
let, a vzhledem k rozrůstající se výstavbě rodinných domků je potřeba rodičů umístit své děti
do školky stále aktuálnější. Většina produktivních obyvatel dojíždí denně za prací do 15 km
vzdálené Plzně, přičemž dopravní obslužnost je
problematická. Nemožnost umístit děti do MŠ
v místě bydliště situaci ještě komplikuje.
Výstavba mateřské školy byla po mnohaletém
úsilí OÚ Hromnice započata v březnu r. 2010
s tím, že v září až říjnu 2010 zahájí provoz.
Vzhledem k tomu, že se OÚ nepodařilo dosáhnout na finanční prostředky formou jakýchkoliv dotací, bude celá stavba realizována vlastními finančními prostředky obce, a to i přes
skutečnost, že dojde ke značnému zatížení

obecního rozpočtu ve výši cca 6 mil. Kč.
MiNiGRANTEM chci pomoci vybavit mateřskou
školu kvalitním nábytkem a umožnit tak rodičům, aby jejich děti trávily čas v prostředí, které zajistí jejich zdravý růst a dostatečně rozvíjí
jejich přirozený vývoj. Děti tráví v předškolním
zařízení velkou část dne, kromě vzdělávání,
hraní, cvičení a stolování potřebují také místo na kvalitní spánek a odpočinek. Získanými
finančními prostředky obec vyřeší nákup stohovatelných dětských lehátek, polštářků a přikrývek, které svými parametry zaručují zdravý
spánek a odpočinek dětí, a které zároveň plně
vyhovují všem předpisům, jež je třeba v mateřské škole dodržet. Kromě toho stohovatelné
lehátko umožňuje snadnou, lehkou a rychlou
manipulaci a vyžaduje minimální nároky na
skladovací prostor.
Moje úsilí o podporu výstavby mateřské školy
v obci podporuje současný trend obnovy venkova a zdravého bydlení obyvatel v naší zemi.
Obec se nachází ve zdravém životním prostředí, je obklopena poli, loukami a lesy, v obci

se nachází chráněný přírodní útvar Červené
jezírko. Nejbližší průmysl je vzdálen několik
km. Obec má základní školu, zdravotní středisko, kulturní zařízení. Nevýhodou je špatná
dopravní obslužnost, nedostatek pracovních
příležitostí i nedostatečná prodejní síť v místě
bydliště. Přesto po letech všeobecně známé
stagnace venkova dochází v Hromnici a přilehlých obcích k trvalému osídlování a rekonstrukci stávajících domků i k nové řízené zástavbě,
a tím k přílivu obyvatel produktivního věku.
Pro udržení tohoto pro obec jistě příznivého
trendu je určitě nezbytná výstavba mateřské
školy. Ta pokryje veškeré požadavky na umístění dětí do zařízení předškolní výchovy, ale zároveň bude i pojítkem pro přechod těchto dětí do
první třídy sousední základní školy.
Sice jsem se v Hromnici nenarodila jako většina mých předků, ale mám zde trvale zapuštěné
kořeny již přes 25 let a na příznivém rozvoji
naší obce mi velmi záleží. Z tohoto důvodu
bych jsem se rozhodla podpořit úsilí zastupitelstva obce o vybudování MŠ. Vzhledem

k tomu, že výstavba MŠ je velkou investicí,
a maximální možná částka MiNiGRANTU je 50
000 Kč, vybrala jsem si část zařízení, a to vybavení prostoru pro spaní a odpočinek dětí.

Zapojení zaměstnance:

Vím, jak je výstavba předškolního zařízení pro
obec Hromnice důležitá, a jak zatíží obecní
rozpočet. Protože jsem několik let členkou kulturní komise OÚ, mám dobré informace o hospodaření obce i o místní školské problematice.
Výstavbu nové mateřské školy budu průběžně
sledovat až do úplné realizace a zprovoznění.
Osobně se zúčastním výběru a nákupu výše
uvedeného zařízení. Získám tak zpětně možnost sledovat, jak je toto zařízení využíváno
a zda účelně plní potřebnou funkci.

ODBORNÁ SOCIÁLNÍ PORADNA, CHODOV

PRO ŠŤASTNÝ ÚSMĚV DĚTÍ

30 000 KČ pro Útočiště o.s.

25 000 KČ pro Mateřskou školu Habartov

Petra Faustová, asistentka ředitele, Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Pavel Majer, provozní elektrikář, Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Rekonstrukce (oprava) sociálního zázemí odborné ambulantní poradny v Chodově, Revoluční ulici.

Obsah projektu:

Odborná ambulantní porada slouží k bezplatné konzultaci, podpoře a asistenci lidem, kteří
řeší obtížné životní situace. Ze zákona je nutné,
aby bylo sociální zázemí pro klienty a pracovníky poradny oddělené. Vzhledem k tomu, že
v tuto chvíli je toto zázemí v havarijním stavu,
je potřeba provést rekonstrukci.
Vycházím ze zkušeností ve svém blízkém okolí,
kdy se víc než dříve dostává mnoho lidí do
existenčních problémů, spojených se ztrátou
zaměstnání či dalších těžkých životních situací (problémy s drogami, s dětmi...). Je proto
potřeba těmto lidem věnovat větší pozornost,
pokusit se jim nejen pomoci, ale i nasměrovat
je na to, aby byli v budoucnu schopni řešit své
problémy sami. Právě o toto se snaží občanské
sdružení Útočiště. Chci nejen pro klienty poradny, ale i pro její samotné pracovníky díky
MiNiGRANTU vytvořit slušné sociální zázemí,
které je základem k tomu, aby služba mohla
bez problému fungovat.

Zapojení zaměstnance:

Aktivním způsobem se zapojit do realizace celé
akce.

Zpestření nabídky vyžití dětí v době, kdy probíhá výchovně
vzdělávací činnost v mateřské škole s pedagogy.

Obsah projektu:

Možnost většího zapojení rodičů do činnosti školy, a tím boření bariér a vytváření větší
otevřenosti ve vzájemné komunikaci, která
vede zejména ke spokojenosti dětí a jejich
harmonickému rozvoji. Chceme nadále rozvíjet
úroveň výchovně vzdělávací činnosti, protože
mateřská škola je někdy jediným místem, které
naplňuje sny dětí a vyrovnává nesoulad mezi
bytím v rodině a ve společnosti.
Myslím, že by nám mělo záležet na budoucnosti našich dětí, mezi předpoklady patří i dobrý
začátek ve vzdělávání.

Zapojení zaměstnance:

Chci pomoci s montáží a uvedením houpaček
do provozu (hlavně chci vidět úsměv na tvářích
dětí, které si budou užívat na těchto bezpečných houpačkách). Tomuto projektu chci věnovat co nejvíce mého volného času, a rád bych
se k takovým projektům vracel častěji.

Podpora jiných organizací
a jejich projektů
Vedle vlastních programů podporuje Nadační fond Veolia i programy a projekty jiných organizací, a to formou poskytnutí
peněžního nebo věcného daru.
Všechny takto podpořené programy a projekty musí být v souladu se statutem nadačního fondu, tj. musí směřovat do oblastí
sociální, environmentální nebo výchovně vzdělávací, případně
musí být realizovány ve veřejném zájmu s přímou účastí dobrovolníků.

„Spojenými silami a ve spolupráci
s našimi partnery rozšiřujeme
působnost našeho fondu i do míst,
lokalit a komunit, kam vlastními
silami ještě nedosáhneme. Většinou se
snažíme udělit podporu v dlouhodobém
horizontu, abychom měli větší jistotu,
že se společného cíle podaří dosáhnout
beze zbytku, ale v případě, že si to
žádají okolnosti, umíme pomoci
i jednorázově nebo ad hoc podle hesla,
kdo rychle dává, dvakrát dává,“
popisuje fungování nadačního fondu jeho ředitel Jan Dolínek.

DOBROVOLNICTVÍ, ŽIVÁ VODA
ZDRAVÉ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Dobrovolnictví je leitmotivem mnoha aktivit našeho nadačního fondu. Od podpory stovek projektů s dobrovolnickou účastí
zaměstnanců skupiny Veolia Environnement, přes zásadní účast
na rekonstrukci největšího českého dobrovolnického internetového portálu Dobrovolnik.cz, až po snahu zvyšovat povědomí
o konkrétních dobrovolnických skutcích a poděkování lidem,
kteří se rozhodli věnovat zdarma ve svém volném čase svůj um
a energii ve prospěch svého okolí.
Nadační fond dlouhodobě spolupracuje zejména s Národním
dobrovolnickým centrem Hestia, dále s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem (největším svého druhu v severních
Čechách) na rozvoji fenoménu dobrovolnictví v České republice. V Praze spoluorganizuje udílení ceny KŘESADLO = Ceny pro
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Cílem je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.
Ředitel nadačního fondu patří do úzkého kruhu redakční rady
www.dobrovolnik.cz a společně se zástupci dalších významných
dobrovolnických nebo neziskových organizací či reprezentantů
státní správy již více než deset let spoluutváří podobu největšího
českého portálu zaměřeného právě na fenomén dobrovolnictví.
V neposlední řadě se nadační fond ve skupině společností Veolia
Environnement spolupodílí na organizování některých aktivit
firemního dobrovolnictví. V roce 2010 se podařilo mezi jinými:
vymalovat několik dětských pokojíčků v azylovém zařízení Fondu
ohrožených dětí Klokánek, připravit spuštění nové poradny pro
oběti domácího násilí Psychosociálního centra občanského sdružení Acorus, a nebo vyrobit a úspěšně prodat několik desítek
vánočních ozdob a jiných výrobků ve prospěch služeb Hospicového sdružení Cesta domů.

POVODNĚ 2010
V roce 2010 třikrát zasáhly území České republiky povodně velkého rozsahu, při kterých
přišlo o život více než 10 lidí. Poprvé voda
postihla v květnu obce v Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském a Ústeckém kraji.
Menší povodně zasáhly v červnu a červenci
také oblast Pardubicka. V srpnu způsobily přívalové deště bleskové povodně v Libereckém
a Ústeckém kraji.
Prostřednictvím humanitární organizace
Člověk v tísni, o.p.s. poskytl finanční prostředky náš nadační fond při posledních povodních
do jejího programu Přímá finanční pomoc
domácnostem. Největší část financí, kterou
z veřejných sbírek směřoval Člověk v tísni do
postižených oblastí, byla určena právě na
pomoc rodinám. Terénní pracovníci provedli
podrobné dvoukolové šetření v postižených
domácnostech, které měly zájem se do programu zapojit, a následně jim byl poskytnut
finanční příspěvek na obnovu domácnosti
v rozmezí 10 až 180 tisíc korun.
Náš nadační fond se angažoval i při odstraňování následků bleskové povodně na Lučničce
protékající Dolním Podlužím, která se počátkem srpna 2010 změnila z jinak klidného
potůčku po přívalovém dešti na ničivý živel.

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
Nadační fond Veolia dlouhodobě poskytuje Fakultě ochrany přírody
VŠCHT dary na každoroční podporu studentské odborné činnosti a studentských vědeckých konferencí.
V roce 2010 získali 1. místo na Studentské vědecké konferenci studenti
posledního ročníku inženýrského studia Josef Drechsler a Lucie Krayzelová, oba v sekcích zaměřených na technologie vody. V letním semestru
akademického roku 2010/2011 oba úspěšně ukončili pětileté studium a na
VŠCHT budou dále pokračovat ve studiu jako doktorandi.

NADACE VIA
Projekty, které získávají grant od Nadace VIA, mají nejrůznější zaměření,
ale vždy jeden společný motiv: Podporují aktivní lidi, kteří věnují svůj čas
a energii péči o své okolí, osudy druhých lidí, ale i péči o věci veřejné a nečekají, až jejich problémy vyřeší někdo „z moci úřední“. Nadace VIA působí
také jako průvodce neziskových organizací na jejich cestě k profesionalitě a investuje nemalé prostředky do jejich životaschopnosti. Podporuje
rozvoj dárcovství udělováním Ceny VIA Bona za filantropii a prostřednictvím seminářů pro firmy posiluje a rozvíjí efektivní dárcovství. Hodně sil
věnuje získávání darů do nadačního jmění, které je základním stavebním
kamenem každé nadace, a které umožňuje podpořit správnou věc ve
správnou chvíli.
Náš nadační fond sdílí s Nadací VIA mnoho společných principů, proto
jsme v roce 2010 opět této renomované neziskové organizaci poskytli
finanční dar na zajištění jejího chodu.

CELONÁRODNÍ SBÍRKOVÝ PROJEKT POMOZTE DĚTEM!
Jako zakládající člen Záchranného kruhu, klubu přátel Pomozte dětem! patří náš nadační fond mezi
několik dalších partnerů a donorů, kteří mají k realizaci nejznámějšího českého sbírkového projektu
opravdu velmi blízko. Kromě samozřejmé podpory konta, jehož výtěžek je určený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice, se naše pomoc zaměřuje i na fungování projektu,
který společně organizuje Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Naše spolupráce
také probíhá při veřejném výběrovém řízení, kdy se každoročně několik zaměstnanců společností
Veolia Environnement podílí v roli zástupců nadačního fondu na práci hodnotících komisí a spolurozhoduje o návrzích na rozdělení peněz ze sbírky mezi neziskové organizace pomáhající dětem
a mládeži di 18 let ve všech regionech ČR.

SENIOŘI
V souvislosti s rozvojem vlastního programu budování pétanquových
hřišť zaměřeného na aktivizaci seniorů se náš nadační fond dostává
i k dalším aktivitám a tématům zaměřeným na tuto specifickou skupinu populace, její potřeby a proměny. Byť jsou to aktivity zatím spíše
doplňkového charakteru, je na místě je zde uvést.
V roce 2010 jsme zakoupili několik desítek výtisků knihy Fenomén stáří,
jejíž autorka Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc. zde nabízí různé pohledy na stáří a stárnutí a „recepty“, jak negativním důsledkům
dlouhověkosti co nejlépe čelit. Knihu jsme v minulém roce věnovali
všem našim partnerům v programu pétanquových hřišť, která budujeme „nejen“ pro seniory.
„Dlouhověkost vnímáme jako významný civilizační úspěch, i když na
důsledky není společnost připravena“, říká v uvedené knize Helena
Haškovcová, která na jiném místě knihy vyslovuje uznání programu
našich pétanquových hřišť, když jej uvádí mezi příklady dobré praxe.
Knihu považujeme za inspiraci pro naše další směřování, pokud jde
o sociální oblast naší nadační činnosti.
Rok 2010 nám přinesl další možnosti, abychom se na pomoc či podporu seniorské populaci podívali „očima nadace“.

SDRUŽENÍ GEMA
Do spolupráce se sdružením GEMA jsme vstoupili v roce 2010 prostřednictvím paní Dany Fischerové, manželky tehdejšího premiéra Jana Fischera. Tato organizace vznikla v roce 1993 na podporu
gerontologie a geriatrie. Seznámili jsme se s Doc. MUDr. Ivou Holmerovou PhD., která se problematikou stárnutí a stáří zabývá posledních dvacet let. „Ano, stárnout je normální, jen se o tom jaksi
taktně mlčí, jako by to bylo cosi nepatřičného. Přitom stárne všechno (pravděpodobně) a stárneme
všichni (zcela jistě),“ shrnula při jednom z našich setkání předsedkyně České gerontologické společnosti, spoluzakladatelka České alzheimerovské společnosti.

Stárnout je normální! Tahle jednoduchá věta
se stala díky pomoci našeho nadačního fondu
i novou internetovou adresou, kam se v příštích měsících a letech chystá tým českých gerontologů a geriatrů pod vedení Ivy Holmerové
umístit všechny důležité informace, odkazy
a texty - ať už ty ryze odborné nebo i populárně naučné, které si se zaujetím v různých
lifestylových časopisech čtou na pokračování
nejen senioři.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ REMEDIUM PRAHA
REMEDIUM Praha poskytuje seniorům, kteří dosáhli důchodového věku, kontakt
se společenským prostředím, duševní a tělesné aktivity, podporuje jejich samostatnost a soběstačnost a běžný způsob života v domácím prostředí s využitím
jejich vlastních možností.
Programy pro seniory poskytují sociálně aktivizační služby pro seniory podle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách bezplatně s podporou státu. Další návazné
placené služby, a to jazykové, počítačové a pohybové, kurzy, společenské a pobytové
akce nebo výlety si hradí z části senioři, a z části jsou hrazeny z darů.
V roce 2010 mohli kolegové z REMEDIA také díky podpoře našeho fondu nabídnout
seniorům 24 vzdělávacích přednášek, více než 240 lekcí pohybových, vzdělávacích,
společenských a volnočasových aktivit. Otevřeli 42 jazykových, pohybových a počítačových kurzů, 3 ARTE dílny a cvičení paměti.
"Podpora komunitních a svým způsobem ,samonosných´ aktivit nejen ve
velkých městech, ale i v malých obcích je důležitou věcí. Tradice spolkového
života, velmi dobře organizovaného zejména za první republiky, je výbornou inspirací i pro současnou společnost. Doufám a věřím, že část seniorů,
kteří zatím kulturní, sportovní nebo vzdělávací nabídky spíše konzumují,
se velmi brzy ujme role jejich hlavních organizátorů. Jsem proto rád, že
podobnou změnu kurzu podporuje náš nadační fond již dnes,"
říká k podpořeným projektům se seniorskou tématikou ředitel našeho
nadačního fondu Jan Dolínek.

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, STOD (DOZP)
Spolupráce s bývalým Ústavem sociální péče pro mentálně postižené muže
(ÚSP) patří v nadačním fondu mezi nejdéle trvající.
Nadační podpora této příspěvkové organizaci Plzeňského kraje každoročně
směřuje do oblastí či aktivit, na něž se provozní finance uvolnit nedají, protože
jsou ze své povahy jakýmsi „nadstandardem“.
Naše spolupráce s nástupnickou organizací bývalého ÚSP je oboustranně velmi obohacující. Nabourává jedno společenské klišé či mýtus, tj. že ve „státních
ústavech“ na rozdíl od neziskových organizací nepracují kreativní a schopní
lidé.
Návštěvou terapeutické dílny Šikovná myš, chráněných bytů v Holýškově i minipekárny, která navíc ve Stodě chyběla, lze zjistit, že v případě DOZP Stod tým
pracovníků usilovně přemýšlí o své úloze, kterou mají hrát v životech klientů
tohoto zařízení. Potvrzují to výsledky jejich práce, ale i samotný fakt, že celý
domov de facto pracuje na svém „zrušení“. Pekárna s prodejnou je jen první
vlaštovkou rozsáhlého procesu transformace stodského domova. Ten se má do
roku 2015 od základů změnit. Z původních cca dvou set klientů domova jich
má zůstat v ústavu jen asi čtyřicet, kteří se bez vyšší míry cizí pomoci neobejdou. Ostatní se v rámci svých možností více osamostatní, a to právě díky práci
v pekárně, chráněnému bydlení apod. Velký klasický ústav přestane existovat a jeho zaměstnanci budou poskytovat služby klientům v domácnostech.
Všechno tohle jsou důvody, proč náš nadační fond této organizaci dlouhodobě
poskytuje finanční pomoc.

OKAMŽIK – SDRUŽENÍ PRO PODPORU NEJEN NEVIDOMÝCH
Mezilidské dobrovolnictví je jedním ze svorníků vzájemné tříleté spolupráce Okamžiku a našeho fondu. Okamžik jako první v ČR začal poskytovat osobní asistenci pro nevidomé zajišťovanou profesionálně vedenými dobrovolníky. Dobrovolnické nebo poradenské centrum, kulturní
či ediční činnost patří do barevné – pro většinu svých klientů však spíše
pro oko neviditelné či tmavomodré - nabídky profesionálních služeb
sdružení, které založil a vede Miroslav Michálek.
Spolupráce je v tomto případě opravdu vzájemná, protože díky Okamžiku a jeho "auditu“ či spíše odborné pomoci se podařilo ve skupině
Veolia Voda doladit systém hlasových zpráv pro nevidomé zákazníky
tak, aby se k informacím a službám vodárenské společnosti dostali bez
barier způsobených jejich oční vadou.
"Vážíme si obrovského úsilí, díky kterému Okamžik od svého vzniku za
deset let vytvořil pro nevidomé mnoho užitečných služeb a projektů.
Současně oceňujeme velkou otevřenost, se kterou se na různých fórech
a setkáních kolegové z Okamžiku dělí o své know-how, nejen v oblasti
vlastní práce s klienty, ale také pokud jde o oblast koordinace a získávání dobrovolníků, s níž mají bohaté zkušenosti," říká ředitel Nadačního
fondu Veolia.

DOMOV SVATÉ MÁŘÍ MAGDALÉNY JIŘETÍN POD JEDLOVOU
Domov, který je zařízením Diecézní charity Litoměřice ve Šluknovském výběžku jen pár kilometrů od hranic, poskytuje od svého vzniku velmi netypickou a menšinovou službu.
Stává se na přechodnou dobu (stejně jako všechny ostatní azylové domy) domovem pro matky s dětmi. Liší se ovšem v tom základním, protože v Jiřetíně pod
Jedlovou nachází svůj azyl handicapované matky s dětmi. Tento typ pomoci je
unikátní – jedná o jediné zařízení svého druhu v České republice. Dvě budovy
azylového domu obývají maminky a děti, třetí slouží jako Centrum sociální rehabilitace a dva tréninkové byty.
Handicap maminek je převážně mentální, ale objevují se i matky s kombinovaným, smyslovým či neurologickým postižením, a také - což je obzvláště smutná
skutečnost - matky, které prošly jako děti ústavní výchovou, špatným sociálním
a rodinným prostředím. Pobyt v azylovém domě je pro rodiny posledně uvedené
skupiny matek typický už po několik generací - jejich matky a babičky také vychovávaly své děti po střechou některého z českých azylových domů.
"Posláním Domova svaté Máří Magdalény je přetnout někde tento „začarovaný
kruh“ ústavní výchovy, týrání, zneužívání a všeho toho špatného v jejich dětství,"
vysvětluje vedoucí domova Hana Venturouvá, která v Jiřetíně působí mnoho let.
Správní rada Nadačního fondu Veolia v roce 2010 podpořila program volnočasových a vzdělávacích aktivit pro matky a jejich děti žijící v azylovém domě.

ASOCIACE MANŽELEK DIPLOMATŮ (DIPLOMATIC SPOUSES ASSOCIATION – DSA)
Mezinárodní vánoční bazar je nejvýznamnější počin DSA, která jej tradičně připravuje každý rok
v čase adventu. Bazar se koná pod záštitou české první dámy, paní Livie Klausové, která se také aktivně bazaru účastní. Každoročně se obměňuje organizační tým složený vždy ze zástupkyň několika
zemí, které mají v ČR svoji diplomatickou reprezentaci.
Manželky velvyslanců a zástupců diplomatických misí v Praze získávají prodejem velkého množství
výrobků z celého světa každoročně několik milionů korun, které míří do českých, zpravidla neziskových organizací - především na humanitární pomoc.
Nadační fond Veolia pořádání vánočního bazaru podporuje od svého vzniku.

NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH
Mezi tradiční partnery našeho nadačního fondu patří již několik let i Nadační fond manželů Livie
a Václava Klausových. Náš dar byl i v roce 2010 určen na podporu fungování fondu a realizaci některých jeho projektů.
Nadační fond Veolia a Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových mají k sobě velmi blízko
tím, že své projekty realizují zejména v sociální oblasti a ve své činnosti věnují dlouhodobě pozornost seniorům a potřebným mladým lidem. Seniorům pomáhají žít aktivní a plnohodnotný život
stejně tak jako mladým lidem v období před a zejména po jejich odchodu z dětského domova do
samostatného života.

LETOHRÁDEK VENDULA
Každý rok se mezi podpořenými
projekty objevují i dobré skutky
povahy vzájemné prospěšnosti. Někdy zahřejí u srdce, jindy
jsou sladké … a právě nákupem
vánočního cukroví jsme před
Štědrým dnem 2010 podpořili
báječnou, skvělou, neodolatelnou pekárnu Letohrádku
Vendula. S radostí už několik let
při spolupráci s Letohrádkem
říkáme, že tento druh pomoci
by měl "ochutnat" každý.

UŽITEČNÝ ŽIVOT
Ve druhé polovině roku 2009 vyhlásil nadační fond fotografickou soutěž pro všechny podpořené
organizace. Vítězem se stalo občanské sdružení Užitečný život. V lednu 2010 převzali jako dar fotoaparát CANON PowerShot G11 z rukou ředitele nadačního fondu na opravdu úžasné fotografie
ze života své organizace. Organizace, která se stala úspěšným nositelem MiNiGRANTU VEOLIA,
tak zúročila naší podporu ještě jednou.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Dary přijaté: 7 200 tis. Kč
Dary poskytnuté: 7 365 tis. Kč
ROZVAHA

V ČÍSLECH

tis. Kč
AKTIVA
A. Stálá aktiva
B. Oběžná aktiva
1. Zásoby
2. Pohledávky
3. Krátkodobý finanční
majetek
4. Jiná aktiva
PASIVA
A. Vlastní zdroje krytí
stálých a oběžných
aktiv
1. Vlastní jmění
2. Fondy
3. Hospodářský
výsledek
B. Cizí zdroje
1. Krátkodobé
závazky
2. Výdaje příštích
období

1.1.2010
3544
916
2628
0
1000

31.12.2010
2089
411
1678
1
0

1625

1586

3
3544

91
2089

3413

2031

100
1674

100
290

1639

1641

131

58

119

58

12

0

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
tis. Kč
VÝNOSY
Úroky
Kurzové zisky
Tržby za zboží
Tržby z prodeje
materiálu
Přijaté příspěvky
Zúčtování fondů
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Mzdové náklady
Daně a poplatky
Dary
Prodané zboží
Jiné ostatní náklady
Hospodářský
výsledek
po zdanění

Hlavní
činnost
43
0
0
0

Správní
činnost
1222
3
0
0

0

0

0
43
43
43
0
0
0
0
0
0

0
1219
1219
97
470
636
10
0
0
6

0

2

MAPA REALIZOVANÝCH A PODPOROVANÝCH
PROJEKTŮ A PROGRAMŮ

Pétanque
Burešov (Zlín)
Hradec Králové
Kladno
Liberec - Františkov
Liberec - město
Most
Praha 10 - Malešice
Praha 10 - Zahradní
město
Říčany u Prahy
Sokolov
České Budějovice
Kadaň
Kralupy nad Vltavou
Litvínov
Louny
Příbram
Sedlčany
Praha 4
Slaný
Teplice
Plzeň
Klášterec nad Ohří
Žatec
Olomouc
Šternberk
Praha - Běchovice
Praha 8
Chomutov
Česká Lípa
Roudnice nad Labem
Meziboří
Litomyšl

Krok do života
Dolní Čermná
Dolní Lánov
Frýdlant v Čechách
Most
Praha
Sedloňov
Zlín

Sociální projekty
Praha
Člověk v tísni, Dětské
krizové centrum,
Kniha Fenomén
stáří, Gerontologické
centrum, NDC Hestia,
JAHODA, Okamžik,
Remedium PRAHA,
Acorus, Cesta domů,
Diplomatic Spouses
Association, AD
Klokánek, Nadace Via,
Užitečný život
Dolní Podluží
povodně
Jiřetín pod Jedlovou
Azylový dům pro matky s dětmi

Horní Bezděkov
Letohrádek Vendula
Litvínov
Mateřské centrum
Klubíčko
Hradec Králové
Centrum zdravotně
postižených
Stod u Plzně
DOZP
Ústí nad Labem
Dobrovolnické centrum, Dětský domov
Ústí nad Labem
Celorepublikové
Pomozte dětem!,
Nadační fond manželů
Klausových

Environmentální
projekty
Regionální
Český rybářský svaz, Český svaz
ochránců přírody, Jakub Vágner
Praha
Vysoká škola chemicko-technologická

MiNiGRANTY VEOLIA 2010
Albrechtice
Brno
Buškovice Podbořany
Dolní Přím
Habartov
Háj u Duchcova
Havířov
Hodonín
Horní Bezděkov
Hradec Králové
Hranice
Hromnice
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Janské Lázně
Jílové u Prahy
Kamýk nad Vltavou
Káraný
Kozolupy
Krnov
Krnsko
Krupá
Kunčice pod Ondřejníkem
Litvínov
Loštice
Měnčice nad Hanou

Náklo
Nové Strašecí
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Poděbrady
Praha
Přerov
Rychnov nad Kněžnou
Sedlčany
Slavičín
Sokolov
Solnice
Stehelčeves
Šenov
Teplice
Teplice Nová Ves
Těškovice
Třinec
Ústí nad Labem
Veská - Sezemice
Vítkovice
Vrané nad Vltavou
Zlín
Zruč nad Sázavou

ZPRÁVA REVIZORA
NADAČNÍHO FONDU
VEOLIA ZA ROK 2010

DÁRCI NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2010:
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Česká voda – Czech Water, a.s.
Královéhradecká provozní, a.s.
Středočeské vodárny, a.s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
1. SčV, a.s.
AQUA SERVIS, a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov, spol. s.r.o.
Solutions and Services, a.s.
Dalkia Česká republika, a.s.
Veolia Transport Česká republika a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ:
Millenium CZ s.r.o.
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