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Základní data:
Název: Nadační fond Veolia*
*V červnu 2008 správní rada schválila nový název „Nadační fond Veolia Voda”, který jsme v komunikaci používali.
Bohužel nadační rejstřík a následně ani odvolací soud změnu
názvu nepovolil, a tak se v dalším období vracíme k původnímu názvu Nadační fond Veolia.
Datum vzniku:
30. dubna 2003
Zřizovatel:
Společnost VEOLIA VODA ČERKÁ REPUBLIKA, a.s (dříve Vivendi Water Česká republika, s.r.o.) se sídlem v Praze, Pařížská 11

Sídlo:
Pařížská 11, PSČ 110 00, Praha 1
Základní kapitál:
100 000 Kč
Identiﬁkační číslo:
27068102
Řídící orgán:
správní rada

Členové správní rady

Ing. Philippe Guitard,
předseda správní rady
generální ředitel Veolia Eau
pro Evropu pověřen řízením
aktivit skupiny Veolia
Environnement v České republice

RNDr. Marcela Dvořáková,
členka správní rady
výkonná ředitelka komunikace
a marketingu Veolia Voda ČR
manažerka útvaru komunikace
a marketingu PVK

Mgr. Eva Kučerová,
místopředsedkyně správní rady
ředitelka externích vztahů Veolia
Eau pro Evropu

Ing. Iveta Kardianová,
členka správní rady
manažerka útvaru komunikace
a marketingu SČVK

Ředitel nadačního fondu:
Jan Dolínek
ředitel nadačního fondu

Mgr. Jan Hrabák, člen správní rady
ředitel právního útvaru
Veolia Voda ČR
(do dubna 2008
Mgr. Tomáš Haltuf)

Vážené dámy a vážení pánové,
i když moje rodná francouzština nezná slovní hříčku „mraky nápadů”, jsem velice rád, že Vás opět po roce mohu na stránkách naší nadační výroční zprávy pozdravit v češtině a představit Vám MRAKY NÁPADŮ, kterými jsme žili v uplynulém roce.
Pevně věřím, že nám tyhle „mraky” nikdy nevyprší a budou poskytovat energii našemu snažení dál stejně jako ty opravdové, které dávají skrze vodu život nám všem. A pokud se občas v bouřce přeci jen zablýskne, jsem si jistý, že to bude v našem
případě blýskání na lepší časy.

Stejně jako se společnosti skupiny Veolia Voda zavazují poskytovat našim zákazníkům služby na vysoce profesionální
úrovni, zavazuje se i náš nadační fond narovnávat ve svých
projektech společenské handicapy a vytvářet prostředí, kde
se lidem i přírodě bude dařit lépe.
Symbolicky jsme se zavázali v roce 2006 vystavět do dvou let
20 pétanquových hřišť nejen pro seniory a s radostí mohu
konstatovat, že se tak v loňském roce stalo. Ještě větší radost
mám z toho, jakým způsobem naše hřiště žijí dál. Chceme lidem žijícím např. v domovech pro seniory umožnit potkávat
se s přáteli a třeba se díky této hře „francouzských důchodců” seznámit nebo nalézt možný důvod, proč nezůstávat
celý den na svém pokoji mezi čtyřmi stěnami. Skutečnost,
že v několika penzionech vznikla oﬁciální družstva nebo že
se podařilo místním uspořádat turnaj pro veřejnost či mezi
jednotlivými penziony, je toho krásným důkazem.
Novým projektem roku 2008, o kterém se rozhodně musím
v úvodu zmínit, se staly MiNiGRANTY VEOLIA. Daleko více
než letní přeháňkou byly pro nás vydatným lijákem „dobrých
skutků a nápadů”, jež naši zaměstnanci navrhli k nadační
podpoře a díky kterým se v prvním ročníku podařilo tuto
podporu poskytnout více než dvěma desítkám především
menších regionálních projektů. Rád bych na tomto místě
poděkoval vám všem, kteří jste společně s nadačním fondem
nebo sami jako dobrovolníci pomáhali ve svém okolí zdravotně postiženým dětem, realizovali kampaně na ochranu
životního prostředí, učili veřejnost ohleduplnosti vůči přírodě

nebo nabízeli svou rodičovskou náruč. Byl jsem osobně
velmi překvapen rozmanitostí všech projektů, které jsme na
jednání správní rady hodnotili a z nichž jsme vybírali. Znovu
jsem si uvědomil, jak moc důležité je zapojení zaměstnanců
do práce našeho nadačního fondu.
Děkuji Vám, že slova jako solidarita nebo dobročinnost
naplňujete skutečným obsahem a věřím, že v tom budeme
společně dále pokračovat.
Těší mě rovněž zájem o naše nadační aktivity z řad dodavatelů služeb společnosti Veolia Voda ČR. S využitím nabízených služeb, které představují např. tisk této výroční zprávy,
můžeme výrazně ušetřit ﬁnanční prostředky a naopak je
investovat v maximální míře do projektů, které tak díky společnému zájmu získávají větší a větší podporu.
Našim partnerům z krajů, měst a obcí rovněž děkuji za dosavadní spolupráci. Bez jejich otevřeného a vstřícného přístupu
bychom v řadě našich projektů nemohli být úspěšní. Je pro
nás skutečně velkou odměnou, když se zástupci radnic či
hejtmanství osobně účastní našich nadačních projektů …
… společně totiž můžeme dokázat mnohem víc.

Philippe Guitard
předseda správní rady

Účel nadačního fondu
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.

Hodnoty nadačního fondu
Společnost Veolia Voda ČR si ve své strategii stanovila hodnoty, na kterých staví své know-how, produkty a služby. Obdobně i nadační fond deﬁnuje pět základních hodnot, podle kterých řídí realizaci vlastních projektů nebo podporuje projekty jiných organizací.

Solidarita
Vytváříme podmínky a podporujeme životní situace, které
narovnávají individuální, skupinové nebo společenské
handicapy. Dlouhodobě přispíváme k rozvoji demokratické
občanské společnosti založené na sdílení zkušeností, ve které
úspěchy představují společná vítězství všech.

Inovace
Hledáme stále nové myšlenky a nápady především proto, abychom dokázali rychle reagovat na změny, které přináší život.

Výkonnost
Průběžně sledujeme výstupy všech podpořených subjektů či organizací s důrazem na kvalitu, nikoliv kvantitu, dosažených úspěchů.

Empatie
Kontinuálně nasloucháme všem, kteří nadační fond oslovují
ke spolupráci. Pokud to okolnosti umožňují, jednáme se
všemi osobně, nejlépe v místě jejich působení.

Zodpovědnost
Vždy reagujeme na jasnou poptávku řešit konkrétní nepříznivou situaci. Předem deﬁnujeme roli nadačního fondu tak,
aby maximální míra rozhodování a odpovědnosti zůstala
těm, kteří získávají nadační pomoc.

Projekty nadačního fondu
Veřejně prospěšné projekty, které vybíráme k podpoře,
rozdělujeme podle různých klíčů:
• podle účasti nadačního fondu – interní a externí
• podle cílové oblasti nadačního fondu – sociální a environmentální

SOCIÁLNÍ
Zpravidla se jedná
o projekty, které
narovnávají nějaký
individuální, skupinový
nebo společenský
handicap.

EXTERNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ
Projekty, které předloží
Projekty, které mají
nadačnímu fondu s žádostí
přímý (dobrovolnické aktivity
o podporu jiná organizace. V přía kampaně, které čistí přírodu)
padě, že je správní rada přesvědčena
nebo nepřímý (vzdělávací projekty
o naléhavosti řešení předložené situace
zaměřené na změnu životního
a stanovené cíle projektu a postupy
stylu, ohleduplnost k přírodě,
INTERNÍ
k jejich dosažení korespondují s účelem
pozitivní vztah k ekologii) vliv
Projekty, které od samotnadačního fondu, je předkladateli
na zlepšování životního
ného počátku až po dokončení
MINIGRANTY
(zpravidla neziskové organizaci)
prostředí.
realizujeme vlastními silami, tj.
MiNiGRANTY VEOLIA
udělena ﬁnanční podpora na
prostřednictvím členů správní rady,
v sobě snoubí všechny čtyři
jeho realizaci.
ředitele nadačního fondu nebo zaměstnaše projektové oblasti, protože
nanců společností skupiny Veolia Voda.
se jedná o příležitost pro zaměstPatří sem zejména konkrétní pomoc
nance společností skupiny Veolia
mladým lidem po odchodu z ústavní
Voda získat ﬁnanční podporu pro
formy náhradní rodinné péče nebo
veřejně prospěšný projekt, který
výstavba pétanquových hřišť
sami podporují a jehož reanejen pro seniory.
lizace se nějak aktivně
účastní.

Mapa nadačních projektů:

Pétanque 2007
Burešov (Zlín) • Hradec Králové • Kladno •
Liberec Františkov • Liberec město •
Most • Praha 10 Malešice • Praha 10
Zahradní město • Říčany u Prahy • Sokolov.

Pétanque 2008
České Budějovice • Kadaň • Kralupy
nad Vltavou • Litvínov • Louny • Mělník
• Příbram • Plzeň • Sedlčany • Praha 4
• Slaný • Teplice

MiNiGRANTY VEOLIA 2008
České Budějovice • Habartov (okr.
Sokolov) • Hradec Králové • Hradec
Králové • Kaznějov (okr. Plzeň) • Kladno
• Ledce (okr. Plzeň) • Nechanice •
Olomouc • Pardubice • Plzeň • Praha
• Příbram • Pyšely (okr. Benešov) •
Roztoky u Prahy • Slaný • Sokolov •
Teplice • Třeboň • Varnsdorf • Vrané
nad Vltavou • Zlín • Zlín

Krok do života
Environmentální projekty
Praha - Český rybářský svaz • Český
svaz ochránců přírody • Vysoká škola
chemicko technologická • Údlice (okr.
Chomutov) – ZŠ Údlice

Dolní Čermná (Ústí nad Orlicí) • Dolní
Lánov (Vrchlabí) • Frýdlant v Čechách
• Humpolec • Lanškroun • Lhota pod
Libčany (Hradec Králové) • Litoměřice
• Praha • Sedloňov (Deštné v Orlických
horách) • Zlín

Sociální projekty
Borovany – Borůvka • České Budějovice
– Arpida • Horní Bezděkov (Únhošť)
- Vendula • Pasohlávky – ATD. • Praha
– Chantal, Radio Kiss, Okamžik, JAHODA, Hestia, DKC, Neposeda, Portus •
Stod u Plzně – DOZP

Celorepulikové
Praha – Zlatý oříšek • České hlavičky •
Pomozte dětem!

Sociální projekty 2008
Když se rozhlížíme kolem sebe, každý den potkáváme
osobně nebo zprostředkovaně nějaký sociální problém.
Podle své povahy ohrožuje děti, dospělé, sousedství
menších usedlostí, komunity velkých měst nebo dokonce celou společnost. Někdy je jeho řešení snadné
a nabízí se rychle, a jindy naopak představuje zdlouhavý
a komplikovaný proces. Jsme si vědomi hranic a možností, které limitují pomoc našeho fondu, a tak při
výběru všech projektů, které nadační fond podporuje, je
pro nás nejdůležitějším kritériem reálná dosažitelnost
pozitivního výsledku.

Často se orientujeme na menší projekty, které je možné s naší
podporou dotáhnout do úspěšného konce, protože se s nimi
nejvíce setkáváme na regionální úrovni, kde nadační fond
působí především. V sociální oblasti prioritně podporujeme
konkrétní mladé lidi, kteří po odchodu z ústavní formy náhradní
rodinné péče potřebují pomoc v prvních týdnech či měsících
samostatného života. Naproti tomu pétanquová hřiště (nejen)
pro seniory mají výrazný skupinový či společenský dopad.
Nabídka seniorům žijícím v domovech důchodců je totiž stejně
tak platná jako nabídka veřejnosti zahrát si v areálu domova se
svými dětmi, vnoučaty nebo přáteli.

Krok do života
Jen těžko si dovede většina z nás představit, jaké to je
vyrůstat v dětském domově. V odborné literatuře a výzkumech nacházíme mnoho pasáží, které jasně a zřejmě
popisují nevýhody tzv. ústavní péče a handicapy, které
mladí lidé žijící mimo vlastní nebo náhradní rodinu oproti
svým vrstevníkům mají. Již několik let se o tom sami
přesvědčujeme v našem “Kroku do života”. Přes to všechno
obdivujeme, jak se i přes zjevnou nepřízeň osudu dovedou
někteří mladí lidé v životě prosadit a jak málo někdy stačí,
aby s vnější pomocí nalezli tu správnou a především
„svou” životní cestu.
„Dát mladým lidem příležitost i s vědomím, že
každý může udělat chybu, chvíli při nich stát
a být jim oporou,” popisuje nadační sociální
práci ředitel nadačního fondu a pokračuje: „Je
to jako když učíte děti jezdit na kole. Chvíli je
držíte za sedlo a utíkáte vedle nich, pak sedlo
pustíte, ale pořád zůstáváte s nimi. Dáváte
pozor na případný pád a třeba jen hlasem je
ujišťujete, že jste na blízku. Najednou se přistihnete, že stojíte opřeni o plot a pyšně, i když
stále pozorně, sledujete, jak Váš junior šlape do
pedálů a uhání vpřed bez Vaší pomoci.”
Na podobném principu pracujeme v tomto projektu
s mladými lidmi, kterých jsme v roce 2008 takto přímo
podpořili celkem 20.

Atd., neboli pokračování po odchodu
z dětského domova
Posláním projektu Atd. je vidět a pokusit se řešit problém
dezorientace mladých lidí po odchodu z dětských domovů
na střední a jižní Moravě a možnými prostředky jim ulehčit
začlenění do běžného života. Hlavním pracovním nástrojem
je poradenství a konzultace, které výborně fungují na principu výměny zkušeností.
„Každoročně nejen v rámci společného víkendového
setkání upozorňujeme mladé lidi vychované v dětských
domovech na realitu skutečného života. V omezených

možnostech, ale neméně intenzívně je konfrontujeme
s povinnostmi dospělého člověka zodpovědného za svá
rozhodnutí,” říká Karolína Macharáčková, hlavní realizátorka a spoluautorka projektu Atd.

Pétanquová hřiště (nejen) pro seniory
Mluvíme o tom už více než dva roky a stále se ujišťujeme, že je
to pravda: „Pétanque je ze své podstaty sport vhodný pro všechny. Vzhledem k jednoduchým pravidlům a dostupnosti herního
vybavení ho mohou hrát i začátečníci nebo „nesportovci“ a v zemi jeho původu není výjimkou, že jej hrají senioři devadesátiletí
i století.” Po dvou letech už můžeme jednoznačně shrnout,
že se naše nabídka setkala s pozitivní a příjemnou odezvou.
Počáteční ostych seniorů při slavnostním předávání hotových
hřišť po několika minutách odezní a pak (přeje-li nám počasí)
sehrajeme často i několik zápasů po sobě.
Konečné naplnění našeho projektu přichází o několik týdnů či
měsíců později, kdy se v komunikaci se zástupci nebo obyvateli
domova důchodců dozvídáme, že vznikl pétanquový tým nebo
se konal turnaj, který zorganizovali samotní senioři.
Navíc je báječné, když hřiště pomáhá posílit
místní vztahy mezi obyvateli města, a tak např.
ve Slaném v místním periodiku vyšla výzva, že
si občané města mohou přijít zahrát do areálu domova s pečovatelskou službou (herní
vybavení je zdarma k zapůjčení na recepci).
V Litvínově vzniklo hřiště přímo na veřejném

místě, kam mají vedle seniorů blízko i studenti Scholy Humanitas. V Příbrami je hřiště rovněž snadno dostupné veřejnosti, neboť stojí před panelovým domem pro seniory, a stejně
jako v Sedlčanech je k dispozici všem prakticky nepřetržitě.
V roce 2008 vzniklo druhých deset hřišť, která se náš
nadační fond zavázal do dvou let v Čechách a na Moravě
postavit, a to ve městech: Slaný, České Budějovice, Sedlčany, Příbram, Kralupy nad Vltavou, Praha 4 Háje, Kadaň,
Litvínov, Louny a Teplice.

Environmentální projekty 2008
Ekologická témata, ochrana životního prostředí, pomoc zdevastované nebo negativními jevy zasažené přírodě tvoří vedle
sociálních problémů druhý pilíř našeho nadačního fondu.
Výhodou je u nás úzké spojení s know-how vodohospodářské
společnosti, která nabízí široké zázemí a informace důležité pro
posuzování jednotlivých environmentálních projektů.

Lidé svým životem zatěžují planetu, neboť každá lidská
činnost (včetně dýchání) se nějak na životním prostředí
odrazí. Právě proto neustále vyhledáváme a podporujeme projekty, ve kterých lidé zmírňují negativní dopady
existence našeho společenství na svět, kde žijeme. Slovy
Antoine de Saint-Exupéryho: “Nedědíme Zemi od svých
předků, ale půjčujeme si ji od svých dětí.”

Víme, že díky fungující síti čistíren odpadních vod se daří
v posledních letech kontinuálně zvyšovat kvalitu vody
v českých řekách, a proto je možné ve spolupráci s Českým
rybářským svazem do vhodně vytipovaných lokalit navracet
ohrožené druhy ryb, které tu dříve žily ve velkých populacích.

Clean Up the World (Ukliďme svět!)
Podle údajů poskytnutých organizátory se
16. ročníku kampaně “Ukliďme svět!” zúčastnilo
téměř 10 000 dobrovolníků, kteří sesbírali přes
85 tun odpadu. Okolí řek, turistických cest i lidských sídel je tedy opět o něco čistší.

Vraťme přírodě, co jí patří
Podobně jako v předchozích letech pokračovala spolupráce
mezi naším nadačním fondem a Českým rybářským svazem,
který je pro společnost Veolia Voda odborným garantem
a partnerem v oblasti navracení ohrožených druhů ryb zpět
do českých řek.
V roce 2008 byla nadační podpora zaměřena především
na vysazování ohroženého úhoře říčního a návrat lososa
obecného do volných vod. Novinkou byla podpora nativních populací pstruha obecného a lipana podhorního,
jejichž stavy vykazují v Čechách v posledních letech trvalý
pokles početnosti.
Na základě geograﬁcké polohy, migrační prostupnosti
a vžitého klíče byla v roce 2008 nadační podpora určená na
nákup úhořího monté rozdělena rovným dílem mezi rybáře
v západních a severních Čechách.

Úhoři vysazení na severu mají větší šanci dostat se bez
poškození do moře, neboť se nacházejí v povodí dolního
Labe, odkud pak mohou volně migrovat přes oceán na místa
svých původních trdlišť v oblasti Sargasového moře, u břehů
Střední Ameriky. Úhoři vysazení ve vodách západočeských
migrují především povodím Berounky, která je jednou z prioritních oblastí zprostupňování našich toků.
Díky pomoci nadačního fondu bylo v roce 2008 do českých
řek vypuštěno více než 50 000 kusů malých úhoříků a více
než 83 000 ks jiker lososa obecného.
Současně se podařilo zrekonstruovat v jižních Čechách líheň
pro pstruha potočního a lipana podhorního, která byla slavnostně otevřena za účasti ředitele nadačního fondu v lednu 2009.
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Dobrovolnictví je fenomén, který má své kořeny hluboko v dějinách lidstva. V současných moderních společnostech najdeme
rovněž jeho organizovanou nebo spontanní podobu. Společně s dárcovstvím patří mezi občanské ctnosti, které si zaslouží
naší pozornost, jakkoliv je jejich majitelé často nedávají na odiv. Nadační aktivity společností skupiny Veolia Environnement
nejen v České republice, ale i v ostatních zemích zóny Veolia mají často velmi úzkou vazbu na dobrovolnictví, protože zaměstnanci se jako dobrovolníci účastní některých nadačních projektů. Organizovaně např. jako členové Veolia Force nebo
individuálně jako realizátoři podpořených projektů. Dobrovolnictví je zkrátka živá voda zdravé občanské společnosti.

MiNiGRANTY VEOLIA 2008
Myšlenka zapojit zaměstnance do nadačních projektů se
datuje od vzniku našeho fondu. První roky po jeho založení
takovou spolupráci umožňovaly spíše jednotlivě a teprve
„výběrové řízení na dobré skutky” s názvem MiNiGRANTY
bylo zcela jednoznačným naplněním této snahy.
MiNiGRANTY jsou především příležitostí pro zaměstnance
společností skupiny Veolia Voda získávat nadační podporu
pro nějaký „svůj” veřejně prospěšný projekt, který sami podporují nebo jehož se jako realizátoři či dobrovolníci účastní.

Mnoho našich pracovníků je aktivními členy nejrůznějších
občanských sdružení nebo sympatizují s charitativními projekty neziskových a jiných organizací (např. škol, domů dětí
mládeže, nemocnic). Řada z nich se navíc ve svém volném
čase snaží pomáhat tam, kde je to podle nich zapotřebí nebo
kde je to prostě baví. MiNiGRANTY se pro nás staly úžasným
zdrojem informací. Představují doslova „mraky nápadů“ a inspiraci k nasměrování našich nadačních ﬁnančních toků a ke
způsobu, jak zajistit řádné čerpání naší nadační podpory

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Letní týdenní pobyt pro pěstounské rodiny s dětmi

Podpora hostitelské péče

Navrhovatel: Petr Svoboda (front ofﬁce – vedoucí
oddělení pro korporátní klientelu)

Navrhovatel i realizátor:
Pavla Bažantová (referent IT) s rodinou

Realizátor: Amalthea, o.s.

Výše podpory nadačního fondu: 20 000 Kč

Výše podpory nadačního fondu: 50 000 Kč

Cíl projektu: Pomoc konkrétnímu dítěti, žijícímu v dětském
domově. Seznámit ho s životem funkční rodiny, zapojit ho do
jejího života, vybudovat hlubší vztahy. Smyslem tzv. hostitelské péče je umožnit dítěti, které již nemá šanci na náhradní
rodinnou péči, kontakt s fungující rodinou jako životním modelem a samozřejmě částečně poskytnout rodinné zázemí.

Cíl projektu: Prostřednictvím intenzivní skupinové a individuální práce s dětmi, která je náplní letního týdenního
pobytu, podpořit zdravý vývoj osobností dětí s přihlédnutím
k prožitým traumatům. Letní pobyt pro pěstounské rodiny
s dětmi je významnou činností Centra náhradní rodinné
péče Amalthea, o.s., které poskytuje platformu jak pro setkání dětí z pěstounských rodin, tak jejich rodičů a umožňuje
značný posun v práci s dítětem a rodinou. Letního setkání se
zúčastnilo 12 pěstounských rodin, tj. 43 dětí a 18 rodičů-pěstounů, dále 11 dobrovolníků, 7 odborníků z centra Amalthea
a další 4 externí lektoři.
Co se podařilo: Pobyt byl koncipován do odděleného programu pro rodiče a pro děti. Program pro rodiče v podobě
skupinové práce představoval terapeutickou a supervizní
práci, byly rovněž zahrnuty individuální konzultace, podstatnou součástí programu bylo také sdílení a reﬂektování
životních příběhů rodin. V programu pro děti bylo připraveno
široké spektrum edukačních, aktivizačních, volnočasových,
zážitkových a terapeuticky zaměřených aktivit.
A CO VÍC?
Ke spokojenosti všech, jak rodin a dětí, tak dobrovolníků
a pracovníků, byl hodnocen připravený program a aktivity
v něm zahrnuté. Rodiči i dětmi byla pozitivně oceněna náplň
letního pobytu, rodiče vyjadřovali spokojenost s vlastním
programem i vyžitím dětí. Z odezvy dětí byl znát velký přínos
zejména sebepoznávacích a zážitkových aktivit a možnosti
poznat se s vrstevníky s podobným životním osudem.

Co se podařilo:
• vybudovat a zařídit dětský pokoj pro teenagera z dětského
domova
• prohloubit vztahy mezi členy rodiny a novým „synem či
sourozencem”
• pravidelně spolupracovat s psychoterapeutkou, aby „hostitelé i host” všechno úspěšně a pohodově zvládli
A CO VÍC?
Březen 2009 – paní Bažantová s rodinou převzala z rukou
senátora Tomáše Töpfera a ředitelky Národního dobrovolnického centra HESTIA – KŘESADLO „Cenu pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci”.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Letní integrovaný tábor
Navrhovatel: Ing. Aleš Neruda (ﬁnanční ředitel)
Realizátor: Základní praktická škola Arkadie o. p. s.
Výše podpory nadačního fondu: 50 000 Kč
Cíl projektu: Rozvoj oblasti socializace a integrace zdravotně
postižených dětí. Klienti a jejich kamarádi či příbuzní mají
možnost získávat zkušenosti v nových sociálních situacích
a podmínkách odlišných od domova, učit se vzájemné pomoci a toleranci. Pobyt dětem prospěje i z hlediska terapeutického, do programu jsou zařazovány prvky ergoterapie,
canisterapie a muzikoterapie.
Co se podařilo: Děti ze sociálně slabých rodin se od 21.
července do 1. srpna v Turistické a chatové osadě Zdravotník
v Horní Vysoké u Úštěku mohly stát pravěkými lidmi a zažít
opravdový letní tábor se vším všudy. Na 12 dní se děti i se
svým doprovodem proměnily ve tři tlupy pravěkých lidí
a utkaly se v „boji o oheň“, ve znalostní soutěži, vytvářely
a vypalovaly keramiku, vyráběly oděv, lovily mamuty.
A CO VÍC?
Děti zažily nové odlišné situace a podmínky, než na které
jsou zvyklé z domova nebo ze školy. Učily se spolupracovat
a správně odhadnout vlastní možnosti a schopnosti. Pro
pedagogy to byla příležitost, která jim umožnila mnohem
přesněji diagnostikovat potřeby dětí, se kterými pracují
během školního roku.

Den dětí zdravě
Navrhovatel: Ing. Petr Šperga (mistr ČOV)
Realizátor: Základní škola Varnsdorf
Výše podpory nadačního fondu: 20 000 Kč

Cíl projektu: Zajištění společné komunikace dětí s rodiči
a pedagogy a vytvoření základních představ o zdravém životním stylu a ochraně životního prostředí.
Co se podařilo: Zapojit děti a rodiče do aktivit zaměřených
na pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu a životnímu prostředí. Na řízení celé akce se podílely 3 vychovatelky,
kterým pomáhali ředitel školy, pan Šperga (pracovník SČVK)
a 6 učitelek s hospodářkou školy. Celkem se akce zúčastnilo
65 dětí a 42 rodičů.
A CO VÍC?
Díky webovým stránkám a tisku se celá akce dostala
do povědomí široké veřejnosti regionu. Na tento grant
navíc navázala Akce čisté město, která bude pokračovat
i v příštím roce.

Fotosoutěž 2008
Navrhovatel: Ing. Alexander Mutňanský (manažer provozu
IZ Turnov)
Realizátor: Renáta Kolářová
Výše podpory nadačního fondu: 5 000 Kč
Cíl projektu: Probudit v lidech větší zájem o dění ve městě,
životní prostředí, lásku ke zvířatům, propagovat sportovní
vyžití.
Co se podařilo: V přísálí roztocké sokolovny, přístupné pro
tento účel veřejnosti, bylo vystaveno celkem 82 fotograﬁí od
19 autorů z Roztok, ale i z nejbližšího okolí. Nejvíce zastoupené téma bylo Stromy v krajině.
A CO VÍC?
Objevit nové pohledy na život v Roztokách očima neprofesionálních fotografů, kteří si rádi všímají svého okolí.

1.Sčv, a.s.

Kolo pro Pepu
Navrhovatel i realizátor:
Miroslav Novák (vedoucí střediska ČOV)
Výše podpory nadačního fondu: 20 000 Kč
Cíl projektu: Pořídit osmiletétmu klukovi speciálně upravené
kolo, které by mu umožnilo alespoň zčásti překonat omezení
daná jeho postižením. Pepa bude mít díky tomu možnost
přiblížit se radostem z jízdy, kterou u většiny jeho vrstevníků
považujeme za samozřejmou.
Co se podařilo: Koupit a sestavit speciální kolo a naučit malého Pepu šlapat do pedálů.
A CO VÍC?
Víc už nic. Protože tolik báječného úsilí, které Novákovi jako
rodina investují do setkávání s Pepou, by zcela jistě zaplnilo
podstatnou část naší výroční zprávy :o).

Provoz a rozšíření zookoutku
Centra ekologické výchovy Zvoneček
Navrhovatel: Marcel Turner (strojník ČOV)
Realizátor: ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
Výše podpory nadačního fondu: 20 000 Kč
Cíl projektu: Rozšířit a zrekonstruovat zookoutek Centra ekologické výchovy, a tím umožnit rozšíření vědomostí a ovlivnění postojů jeho návštěvníků z řad dětí i veřejnosti.

Co se podařilo: Vytvořit interiéry terárií, zajistit tepelný
a světelný komfort pro chované druhy a vytvořit informační
cedule. Zookoutek otevřít základní škole, oddílům mladých
přírodovědců a posléze i veřejnosti z Vraného nad Vltavou.
A CO VÍC?
V duchu zásady Jana Amose Komenského přinesl projekt
trochu „hry do školní výuky” a současně vhodně doplnil celoroční činnost Ekocentra Zvoneček.

Nejsme lhostejní k prostředí, ve kterém žijeme
Navrhovatel: Ing. Ivan Eis (ﬁnanční ředitel)
Realizátor: Základní škola pod Svatou Horou
Výše podpory nadačního fondu: 5 000 Kč
Cíl projektu: Nákup zahradního nářadí.
Co se podařilo: Vhodně doplnit výuku realizovanou
podle vlastního vzdělávacího programu s názvem
„Škola pro zdravý život“. Zušlechtit školní pozemek,
který se stal učebnou pod širým nebem.
A CO VÍC?
Přenést dílčí odpovědnost ve vztahu k péči o zeleň v prostoru
školy na samotné žáky.

Středočeské vodárny, a.s.

Péče o dyslektiky ve Slaném
Volný čas pro děti se speciﬁckými
poruchami učení a chování

Vidí správně Vaše dítě?
Navrhovatel: Vladimír Čermák (montér)
Realizátor: Mateřská škola speciální Kladno

Navrhovatel: Ing. Jaroslav Barták (technický ředitel)

Výše podpory nadačního fondu: 50 000 Kč

Realizátor: DYS-centrum®Praha, o.s.,pobočka Slaný

Cíl projektu: Screening očních vad u dětí předškolního věku,
tj. u dětí problematicky spolupracujících.

Výše podpory nadačního fondu: 20 000 Kč
Cíl projektu: Pomáhat dětem se speciﬁckými poruchami
učení a chování a jejich rodičům. Současně spolupracovat
s pedagogy (od učitelů mateřských škol až k pedagogům na
vysokých školách), s pracovníky ped. psych. poraden, psychology, speciálními pedagogy, logopedy a dalšími odborníky,
kteří s těmito dětmi pracují.
Co se podařilo: Děti získaly pomocí psychorelaxačních cvičení zdravé pocity pozitivního sebepřijetí, citovou vyrovnanost
a došlo k uvolnění jejich projevu v oblasti pohybové, kreativně výtvarné, hudební či literární
A CO VÍC?
Dospívající měli v klubu DYS centra možnost setkat se s vrstevnickou skupinou. S počátečním ostychem i odvahou si
vyzkoušeli v příjemném a bezpečném prostředí komunikaci
s dospělou autoritou, která rozumí jejich potížím a dokáže
na jejich problémy vhodně reagovat.

Co se podařilo: Zakoupit přístroj PLUSOPTIX S08 a zkrátit
dobu vyšetření u dětí na řádově vteřiny.
A CO VÍC?
Omezily se případy dětí, u kterých se na oční vadu přijde až
v pozdějším věku, kdy už nelze oči např. rozcvičit.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Klub environmentální výchovy
pro handicapované děti a mládež
Navrhovatel: Petr Tříska (provozní zámečník)
Realizátor: Jitro, o.s.
Výše podpory nadačního fondu: 50 000 Kč
Cíl projektu: Navázat na environmentální výchovu, která
prolíná všemi výukovými předměty ve škole občanského
sdružení Jitro. Přizpůsobit všechny vzdělávací aktivity tělesnému a mentálnímu handicapu dětí.
Co se podařilo: Dětem, které mají zájem o životní prostředí
a ekologii, umožnit podle jejich omezených schopností a dovedností smysluplné trávení volného času a přístup k informacím jinou než čtenou formou.
A CO VÍC?
Vznikla speciální environmentální učebna či laboratoř, kde si
mohou všechny děti nejen prohlédnout, ale i prakticky samy
vyzkoušet různé přírodovědné experimenty.

Šance dětem
Navrhovatel: Marcela Podhajská (vedoucí oddělení
zákaznického centra)
Realizátor: Rehabilitační stacionář
Výše podpory nadačního fondu: 20 000 Kč
Cíl projektu: Zakoupení nového speciálního kočárku.
Co se podařilo: Koupit kočár pro děti s diagnózou dětská
mozková obrna, která výrazně omezuje jejich pohyb, zejména venku mimo interiéry stacionáře.

A CO VÍC?
Děti nemusí trávit den pouze na lůžku a mohou se účastnit
programu nejen v budově stacionáře, ale především na jeho
zahradě nebo ještě lépe mimo celý areál (kino, divadlo atd.).

Počítač s logopedickými programy
pro děti ze speciální logopedické třídy
Navrhovatel: Jiří Janečka (rozvod vody, mistr)
Realizátor: Mateřská škola Zlín
Výše podpory nadačního fondu: 5 000 Kč
Cíl projektu: Obohatit výuku ve speciální třídě pro děti
s vadami řeči využitím nového počítače a speciálních
logopedických programů. Umožnit dětem vedle tradičních
metod a technik přístup k efektivní a edukačně zábavné
formě vzdělávání. Urychlit jejich vývoj a překonání často
vrozeného handicapu.
Co se podařilo: Nakoupit speciální software určený na rozvoj
alternativní a augmentativní komunikace, a pomoci tak
dětem, které mají problém s dorozumíváním. Počítačové
programy výborně doplňují kontinuální práci logopedů
a dalších odborníků, kteří se dětem ve školce věnují.
A CO VÍC?
Na počítačovou sestavu přispěla společnost MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ , a.s., a díky ředitelce mateřské školy jsou
úspěšné výstupy a zkušenosti z celého projektu nabízeny
dalším speciálním školkám v dalších městech a regionech.

Královehradecká provozní, a.s.

Ekologické výukové programy
v Královéhradeckém kraji
Navrhovatel: Miroslav Petr (dispečer)
Realizátor: Východočeská regionální pobočka STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život)
Výše podpory nadačního fondu: 5 000 Kč
Cíl projektu: Obohatit školní výuku o nové informace z oblastí týkajících se přírody a životního prostředí, jakož i seznamovat dorost a studenty s alternativními pohledy na tyto
oblasti.
Co se podařilo: Uskutečnit 8 přednášek v celkové délce 9 a ¼
hodiny na dvou základních a jedné střední škole. Konkrétní
témata: Rostliny a houby v Královéhradeckém kraji, Ornitologie, Včelařství a příroda, Cesta pitné vody, Ekologicky šetrná
doprava ve městě, Ekologie jako věda, Příroda Hradecka
a Pardubicka.
A CO VÍC?
Přispět malým dílem k lepší komunikaci a k odbourávání
případných předsudků vůči ekologii a ochraně životního
prostředí vůbec.

Notebook pro nevidomé s hlasovým výstupem
Navrhovatel i realizátor: Jitka Truksová (účetní referent)
Výše podpory nadačního fondu: 20 000 Kč
Cíl projektu: Zakoupení speciálního notebooku s hlasovým
výstupem.

Co se podařilo: Počítač LENOVO THINK PAD R61 s hlasovým
výstupem pomáhá nevidomému panu Michalu Krchovi
překonávat informační bariéru a dále pracovat v oblasti
poradenství – Poradenské centrum UHK – u studentů se
speciﬁckými potřebami.
A CO VÍC?
Kontinuálně, vedle realizace projektu, proběhlo několik
setkání dětí s panem Krchem (ve družině ZŠ Plotiště se žáky
prvního stupně nebo v MC Nechanice), který jim ukázal,
jakým způsobem notebook nevidomým pomáhá a představil
jim mnoho dalších pomůcek a her, které nevidomí používají.

Nechanické dětské hřiště
Navrhovatel:
Helena Klouzková (pracovnice zákaznického centra)
Realizátor: Mateřské centrum Nechanice
Výše podpory nadačního fondu: 50 000 Kč
Cíl projektu: Vybudování dětského hřiště pro děti z Nechanic
a okolních obcí.
Co se podařilo: Vtáhnout do stavby hřiště nejen rodiče, ale
i další obyvatele Nechanic a společnými silami vytvořit místo
vhodné pro společná setkávání a bezpečné hry především
mladších dětí.
A CO VÍC?
Posílit komunitní soužití a sdílení místních obyvatel a vytvořit příjemné místo k setkávání cca 30 rodin z Nechanic, které
je samozřejmě otevřené a přístupné i všem ostatním.

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Pečení chleba na ledovci
Navrhovatel:
Ing. Františka Rucká (manažerka kvality, chemik, analytik)
Realizátor: Ledovec, o.s.
Výše podpory nadačního fondu: 5 000 Kč
Cíl projektu: Zavedení nekomerční výroby domácího chleba
v Terapeutickém centru Ledovec jako další pravidelné řemeslné aktivity pro uživatele denního stacionáře.
Co se podařilo: Nakoupit základní know-how a literaturu.
A CO VÍC?
Připravit vstupní podmínky pro stavbu pece.

Nebojím se již počítače
Navrhovatel: Radek Brůha (vedoucí měřicí skupiny)
Realizátor: Občanské sdružení Klíč Plzeň
Výše podpory nadačního fondu: 20 000 Kč
Cíl projektu: Získání základní počítačové gramotnosti pomocí několika již metodicky zpracovaných počítačových kurzů
především pro seniory, sociálně slabší, nezaměstnané.
Co se podařilo: Proběhlo 5 konkrétních počítačových kurzů
z nabídky občanského sdružení Klíč (2x Počítače pro začátečníky, 1x Excel v praxi, 1x Digitální fotograﬁe a 1x Internet
a e-mail), vyhlášených na základě momentální poptávky lidí.
A CO VÍC?
Celou řadu seniorů jsme zbavili počátečních zbytečných
obav, že práci s počítačem vůbec nezvládnou, že je to něco
příliš složitého a obtížného. Každý kurz byl takřka plně obsazen a celkem bylo proškoleno cca 40 lidí.

Životní prostředí – náš život, naše zdraví IV. - 2008
Navrhovatel: Miroslav Tischler (mistr)
Realizátor: Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK
Výše podpory nadačního fondu: 50 000 Kč
Cíl projektu: Kompletní osvěta a aktivní zapojení do ochrany
životního prostředí
• vzbuzovat v dětech a studentech úctu k životnímu prostředí
• vysvětlovat, jaké problémy vznikají v důsledku průmyslového znečištění
• navrhnout pozitivní, zdravý a životnímu prostředí neškodící styl
• rozvíjet pocit osobní zodpovědnosti
• podporovat studenty při realizaci pozitivních změn v životě
• uvádět příklady z péče o životní prostředí (recyklace, šetření
energií, prevence znečištění atd.)
Co se podařilo: Uskutečnit několik perfektně zorganizovaných akcí pro děti a veřejnost: Den Země, Klubíčko a Kopretina, Letecký den, Den dětí se stonožkou, Den životního
prostředí, Drakiáda, Vánoční Bludičky.
A CO VÍC?
Realizovaný projekt vhodně doplnil celoroční velmi pestrou
nabídku vzdělávacích kroužků a plynule navázal na tradici
z minulých let.

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
1.JVS a.s.
Dětská klubovna

Veselá zahrada

Navrhovatel: Jitka Benešová (asistentka ředitele)

Navrhovatel: Pavel Majer (provoz sítí vodovody)

Realizátor: Dům dětí a mládeže Sokolov

Realizátor: Mateřská škola Habartov

Výše podpory nadačního fondu: 50 000 Kč

Výše podpory nadačního fondu: 20 000 Kč

Cíl projektu: Rozšíření cílové skupiny DDM, celoroční využití
zájmového vzdělávání ve všech oblastech. Vybudování
klubovny – zázemí pro rodiče s předškolními dětmi, klub
dvojčat, dále děti z MŠ.

Cíl projektu: Radost ze hry na školní zahradě beze strachu
o bezpečnost dětí.

Co se podařilo: Rozšířit nabídku zájmových činností (Klub
dvojčat, Mraveneček, Cvičení pro rodiče s dětmi, Klubíčko,
Veselá ﬂétna, akce pro MŠ).
A CO VÍC?
Podařilo se vytvořit další podmínky pro budoucí udržitelnost
projektu a nabídnout využití klubovny i jiným organizacím
spolupracujícím s DDM.

Fotograﬁcká soutěž
kašny a pítka v Českých Budějovicích
Navrhovatel i realizátor: Ing. Martin Kalač (provozní ředitel)
Výše podpory nadačního fondu: 20 000 Kč
Cíl projektu: Propagace správy vodohospodářského majetku,
seznámení veřejnosti s prací vodohospodářů a obtížností při
udržování funkčnosti kašen a pítek na území statutárního
města České Budějovice.
Co se podařilo: Upozornit na postavení 1.JVS na českobudějovickém vodárenském trhu a rozšířit oblast spolupráce se
statutárním městem.
A CO VÍC?
Českobudějovičtí obyvatelé měli možnost dozvědět se mnoho nových nebo ne zcela známých informací o městských
kašnách a pítkách.

Co se podařilo: Odstranit nefunkční herní prvky a nahradit
je novými, které nejen esteticky, ale hlavně po bezpečnostní
stránce splňují všechny nutné předpoklady pro bezpečnou
hru dětí.
A CO VÍC?
Děti s vadami řeči, epilepsií a jinými vývojovými poruchami
mohou využít místo, které dobře znají, i ve volném čase
společně se svými rodiči.

Léto koní a dětí
Navrhovatel:
Zbyněk Náhlík (vedoucí dopravy a mechanizace)
Realizátor: Jezdecký klub Argos Třeboň, o.s.
Výše podpory nadačního fondu: 20 000 Kč
Cíl projektu: Vytvořit dětem alternativu k neživému světu
počítačových her. Ukázat živou přírodu a připomenout, že nic
není zadarmo a že zvířata, která obdivujeme (zejména koně),
potřebují naši péči a pomoc.
Co se podařilo: Uspořádat pro děti dobrodužný pobyt s indiánskou tématikou, zaměřený na historii koní.
A CO VÍC?
Děti a zejména teenageři dnešního moderního světa mohli
sami s pomocí zkušených instruktorů zažít letitou pravdu, tj.,
že nekrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.

Další podpořené projekty

lzrêosh}h

VŠCHT PRAHA

Zlatý oříšek www.zlaty-orisek.cz
Nadační fond ruku v ruce se společností Veolia Voda podpořil soutěž Zlatý oříšek, která oceňuje talentované děti nebo
dětské kolektivy ve věku od 6 do 15 let, jež v daném roce
vytvoří nebo učiní něco mimořádného. V roce 2008 tak získal
ocenění např. desetiletý Filip Zaykov, který pobral talentu
hned v několika oborech. Získal řadu ocenění na národních
a mezinárodních houslových a klavírních soutěžích v letech
2005 – 2008. Vedle toho v golfu zvítězil na President Erpet
Master Cup a má “3 kju” v aikidu. Nad to sám skládá hudbu,
je vynikajícím žákem, zejména ve francouzštině a matematice, dobře lyžuje, plave a bruslí.
Ostatních devět vítězů můžete blíže poznat na oříškovém
webu.

České hlavičky www.ceskahlava.cz
Projekt zaměřený na podporu talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí
o studium technických a přírodovědných oborů a o vědeckou
kariéru. Realizace probíhá v úzké spolupráci s Českou hlavou,
VŠE v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
Asociací pro mládež, vědu a techniku a Sdružením na podporu talentované mládeže České republiky.
Cena GENUS, patřící do kategorie pod patronací Veolia Voda,
se uděluje za nejvýraznější projekt, počin, objev nebo odbornou činnost v oblastech vztahujících se k lidskému zdraví,
zdravému životu a životnímu prostředí. V roce 2008 ji spo-

lečně s ﬁnančním příspěvkem 25 000 Kč získala oktaviánka
Gymnázia v Plasech slečna Markéta Korcová za soutěžní
práci „Neuroanatomie učení a paměti: úloha asociační
parietální kůry v navigačním chování u potkana”. Markéta se
věnovala studiu mozku a jeho úlohy při učení a paměti. Ve
spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd pracovala
s experimentálními zvířaty – potkany, kterým provedla operativní změny v mozku, a zjišťovala, do jaké míry jsou zvířata
schopna v prostoru rozlišovat mezi důležitými a nedůležitými podněty ve svém okolí.

Studentská vědecká činnost
pražské VŠCHT www.vscht.cz
Studentská vědecká konference patří na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha mezi nejvýznamnější
události. Důležitá je nejen pro studenty, kteří zde dostanou
často první příležitost prezentovat výsledky své práce, ale
i pro jejich vedoucí. Význam má také pro udržování kontaktů
mezi jednotlivými výzkumnými skupinami, protože soutěž
je v podstatě průřezem práce celého ústavu. Studenti velmi
oceňují podporu našeho nadačního fondu. Rok 2008 přinesl
jejich velký zájem a soutěže se účastnilo 17 studentů, z nichž
každý prezentoval právě jednu práci.
Mezi soutěžícími tradičně dominovali studenti z druhého ročníku navazujícího magisterského studia a jednou
z vítězek byla s prací na téma „Využití dezintegrace aktivovaného kalu pro zlepšení procesu denitriﬁkace” slečna Kamila
Grymová. Cílem její práce bylo porovnat vliv dezintegrace
aktivovaného kalu na denitriﬁkaci v SBR reaktorů. Aktivovaný
kal byl dezintegrován termicky, mechanicky a ultrazvukem.

Nadace Archa Chantal www.archa-chantal.cz
Pro ty z vás, kdo by snad nevěděl: Přáním nadace je zateplit
studené, neosobní nemocenské prostředí barvami, obrázky,
hernami a všemi dostupnými prostředky navodit u nemocných dětí pocit bezpečí, co nejvíce zmírnit jejich duševní
strádání, strach a stesk po domově. „Důvod, proč o tohle
všechno usiluji, je prostý. V nemocnici by se nemělo léčit
pouze tělo, ale i obolavělá duše. Pohoda a harmonie jsou
přece základním předpokladem fyzického zdraví”, říká paní
Chantal. Archa Chantal má s aktivitami našeho nadačního fondu zejména v sociální oblasti mnoho společného,
a proto získala v roce 2008 ﬁnanční podporu na rozvoj svých
projektů a zejména samotné organizace, která procházela
v loňském roce výraznou změnou.

Pár minut pro život aneb “krev je přeci voda”
www.kiss98.cz
Charitativní akce, kterou připravilo potřetí v roce 2008 rádio
Kiss 98 ve spolupráci s Transfuzním oddělením Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady, oslovila desítky nových
dárců krve. Po dobu trvání akce, od pondělí 4. srpna do pátku
8. srpna, přišlo krev darovat celkem 355 lidí, z toho 98 úplně
nových dárců – posluchačů rádia. Akce, která měla za úkol
pomoci krevnímu centru vypořádat se stálým nedostatkem krve všech krevních skupin, pomohla radikálně zvýšit
počet nových dárců krve, a to zhruba o 1/3. Během týdne se
podařilo posluchače rádia Kiss 98 přesvědčit, že darovat krev
neznamená jen podstoupit čistě zdravotní úkon, ale že je to
také způsob jak pomoci druhým. A protože ze své podstaty je
voda hlavní součástí krve, byli jsme velmi rádi u toho.

OKAMŽIK – sdružení pro podporu
nejen nevidomých www.okamzik.cz
Spolupráce se sdružením Okamžik vznikla velmi spontánně
a má v různé intenzitě trvání dodnes, protože patří mezi ty
nejen veřejně, ale i vzájemně prospěšné. Pomoci Okamžiku učit
samostatnému, plnohodnotnému a tvořivému životu lidi se
zrakovým postižením je v souladu hned s několika hodnotami
nadačního fondu jako solidarita, zodpovědnost nebo empatie.
Nad to však naše partnerství ukázalo svou sílu, protože
i neziskové projekty mají co nabídnout velkým společnostem, jakou bezesporu je skupina Veolia Voda v ČR. A tak se
díky naší vzájemné spolupráci podařilo např. vyladit systém
zákaznických SMS INFO tak, aby nevidomí obyvatelé mohli
přijímat hlasové zprávy na místo textových.

JAHODA, občanské sdružení
www.jahodaweb.cz
JAHODA je pražská nezisková organizace, která od roku 1997
pomáhá ohroženým a znevýhodněným dětem a rodinám
především na periferním sídlišti Černý Most. Díky podpoře
nadačního fondu bylo možné posílit tým sociálních pracovníků a výrazně navýšit nabídku služeb pro malé dětské klienty. Běžné fungování klubu a volnočasové aktivity (ping-pong,
stolní fotbal, basket, kroket, výtvarné činnosti, stolní hry,
apod.) zajišťují v JAHODĚ dobrovolníci a sociální pracovnice
se věnují zejména poskytování služeb tzv. nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež (poradenství, informační servis,
krizová intervence, situační intervence, doprovod, jednání
s institucí ve prospěch klienta, jednání s blízkou osobou).

Další podpořené projekty

Národní dobrovolnické centrum HESTIA

Celonárodní charitativní veřejný sbírkový

www.hest.cz

projekt Pomozte dětem! www.pomoztedetem.cz

Už v části našich MiNiGRANTů zaznělo, že „dobrovolnictví je
živou vodou zdravé občanské společnosti”. Podporou “Ceny
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci” s názvem KŘESADLO vyjádřil náš nadační fond uznání desítce dobrovolníků, kterou každoročně oceňují pražský primátor MUDr. Pavel
Bém a patron ceny senátor a herec Tomáš Töpffer, ale
i poděkování všem ostatním stovkám či spíše tisícům odvážných lidí, kteří jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni
zasvětit své ruce, svou mysl a především svá srdce službě
ostatním. Odměnou za to je jim vědomí, že jejich činnost má
skutečný význam. Jejich odvaha a odhodlání by měly být pro
nás všechny inspirací k činům.

Darujte sebe! Kampaň Dětského
krizového centra www.darujtesebe.cz
Další z úžasných dobrovolnických projektů v sociální oblasti má
za úkol již několik let oslovit nejširší veřejnost a přiblížit problematiku týraní, zneužívání a zanedbávání dětí všech věkových
skupin. Kampaň citlivě a přesvědčivě informuje a apeluje na
osobní účast každého z nás, a tak vás prosíme společně s dětmi,
které nutně potřebují naší pomoc: Darujte sebe!

Pitná voda patří mezi nejkontrolovanější potraviny na českém
trhu. Podobně i projekty podpořené nejznámější českou veřejnou sbírkou patří mezi ty pečlivě vybírané a hodnocené a současně i v průběhu jejich realizace je na ně opravdu (nejen díky
partnerství s Českou televizí) vidět. Přinášejí konkrétní měřitelnéměřitelné pozitivní změny do života desítek tisíc českých dětí.
V roce 2008 se stali dva z našich kolegů hodnotiteli projektů
Pomozte dětem!. Svojí zkušenost popsal ﬁnanční a obchodní ředitel Veolia Voda východní Čechy pan Stanislav Máslo:
„Nabídka stát se hodnotitelem projektů Pomozte dětem!
mě samozřejmě potěšila. Jsem rád, že se hodnocení projektů
z regionu NUTS II SEVEROVÝCHOD uskutečnilo právě na půdě
společnosti Královéhradecká provozní. Vzhledem k existenci
našeho nadačního fondu, který se již pět let úspěšně stará jak
o sociální, tak i o environmentální projekty a jehož činnost sleduji, mi problematika projektů tohoto typu není cizí. Musím ale
říci, že nejsem odborník. Pro mě, jako hodnotitele, to byla první
zkušenost a možnost získat v této oblasti širší rozhled. Netušil
jsem nicméně, o jak komplexní proces se jedná. Projekty byly
kvalitně a vysoce profesionálně připravené a celkovou ﬁnanční
částku bylo obtížné adekvátně a spravedlivě rozdělit. Překvapilo mě množství podmínek, které musí organizace žádající
o přidělení grantu splnit a následný seznam kritérií, která jsou
při hodnocení uplatňována.”

Letohrádek Vendula
www.letohradekvendula.cz
Řemeslná manufaktura a poskytovatel sociální služeb
Letohrádek Vendula se v roce 2008 stal vítězem v soutěži
Sociální podnikatel roku 2008. Z pohledu našeho nadačního
fondu je to jeden z nejinovativnějších, neustále se rozvíjejících a takřka unikátních projektů v českých sociálních
službách. Každodenní praxe ve středočeském Horním Bezděkově ukazuje, že tradiční řemeslná výroba (tkaní, batikování,
korálkování, výroba svíček) může být za vhodně vytvořených
podmínek úžasnou rozvojovou i výdělečnou činností pro
lidi prakticky s jakýmkoliv i těžkým zdravotním postižením.
Jelikož ve Vendulce je otevřeno prakticky stále, rozhodně si
nenechte ujít její návštěvu, pokud byste někdy náhodou jeli
kolem.

Neposeda, občanské sdružení
www.neposeda.cz
Malé běchovické sdružení bylo sice naším nejmenším
podpořeným projektem, ovšem jednalo se o velmi výhodnou
vzájemně prospěšnou spolupráci. „Neposední dobrovolníci” pomohli s prezentací nadačního fondu při beneﬁčním
golfovém turnaji Pomozte dětem! v Praze Hodkovičkách
a nadační fond na oplátku podpořil sociální projekty pro děti,
mládež, rodinu a komunitu.

PORTUS PRAHA, občanské sdružení
AKCE CIHLA www.akcecihla.cz
Akce cihla byla založena před deseti lety v Praze a od té
doby se rozšířila do více než 20 měst po celé ČR. Výtěžek
z prodeje benefičních cihel putuje pravidelně na konkrétní
projekty podporující lidi s mentálním postižením v daném
regionu. Jedná se především o integraci v oblasti zaměstnávání (podpora vzniku chráněných a sociálně terapeutických dílen, podpora pracovních center pro lidi s mentálním postižením) a oblast bydlení (podpora a budování
chráněných bydlení a bytů) apod. Na konci roku 2008 před
odstartováním jubilejního 10. ročníku se v ulicích českých
měst prodalo už 176 400 cihel!

Poděkování
Děkujeme za pomoc a podporu v roce 2008
všem dárcům našeho nadačního fondu.
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Královéhradecká provozní, a.s.
Středočeské vodárny, a.s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
1. SčV, a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov, spol. s.r.o.
1. JVS, a.s.
SMP CZ, a.s.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Ofﬁce Depot s.r.o.

Finanční zpráva
za rok 2008
Rozvaha
tis. Kč
AKTIVA
A Stálá aktiva
B Oběžná aktiva
1. Zásoby
2. Pohledávky
3. Krátkodobý ﬁnanční majetek
PASIVA
A Vlastní zdroje krytí stálých
a oběžných aktiv
1. Vlastní jmění
2. Hospodářský výsledek
B Cizí zdroje
1. Krátkodobé závazky

Výkaz zisků a ztrát
1.1.2008
2267
0
2267
179
895
1193
2267

31.12.2008
1960
0
1960
22
1845
93
1960

1993

1609

100
1893
274
274

100
1509
351
351

tis. Kč
Výnosy
Úroky
Tržby za zboží
Přijaté příspěvky
Náklady
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Mzdové náklady
Dary
Prodané zboží
Jiné ostatní náklady
Hospodářský výsledek po zdanění

Hlavní
činnost
7886,4
21,7
112,6
7752,1
7141,6
1,7
1135,7
0
5934,9
69,3
0
744,8

Správní
činnost
24,6
0,3
24,3
0
1153,6
16,5
462
642,7
0
0
32,4
-1129

Dobré projekty jsou ty
které pomáhají

Jsme partnery dobrých projektů

Autorem obrazu je pan Petr Marek uživatel sociálních služeb v DOZP Stod u Plzně.

