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Úvodní slovo | En guise d’introduction

Philippe Guitard

Vážené dámy a vážení pánové,
už po páté se Vám dostává do rukou výroční zpráva
našeho nadačního fondu a je mou milou povinností
promluvit k Vám skrze mé úvodní slovo několik slov.
Rok 2007 byl pro náš nadační fond v mnoha ohledech
přelomovým. Především se nám podařilo upevnit
a stabilizovat fungování nadačního fondu v rámci
struktury celé skupiny společností Veolia Voda v České
republice a současně na jeho existenci upozornit širší
laickou i odbornou veřejnost. Získali jsme ke spolupráci prvního profesionálního zaměstnance nadace
v pozici manažera a v polovině roku jsme spustili první
verzi nadačních internetových stránek. V závěru roku
jsme na jednání správní rady rovněž schválili novou
strategii nadačního fondu do dalších let a tak aktuální
výroční zpráva je současně i malým ohlédnutím za
prvním obdobím naší nadační práce.
V projektech, které dlouhodobě realizujeme nebo
ﬁnancujeme nebo, které jako předseda správní rady
posuzuji a hodnotím, mě neustále překvapuje rozmanitost a pestrost, kterou v jednotlivých regionech
České republiky nacházím. Osobně velmi obdivuji úsilí
zástupců různých neziskových nebo příspěvkových organizací, kteří se snaží často výrazně nad rámec svých
povinností získat podporu pro znevýhodněné spoluobčany nebo zvelebit kousek zanedbané přírody. A když
pak slyším, že se s podporou našeho nadačního fondu
se podařilo prosadit nějakou novou myšlenku nebo
pomoci potřebným či znevýhodněným lidem, vždy se
znovu ujistím, jak důležité a správné bylo rozhodnutí
nadační fond založit a podporovat.
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Rád bych zde poděkoval všem našim partnerům z krajů, měst a obcí ať už se jedná o čelní představitele
radnic, pracovníky úřadů nebo zaměstnance jimi zřízených organizací tj. ředitele dětských domovů, domovů
pro seniory nebo ředitele škol a další za spolupráci a za
ochotu, se kterou do partnerství s nadačním fondem
vstupovali a vstupují.
Nemenší dík patří i mým spolupracovníkům a zaměstnancům všech společností skupiny Veolia Voda nejen
za to, že pomáhají ﬁnancovat projekty nadačního
fondu, ale především, že v úzké spolupráci s nadačním
fondem pomáhají směřovat ﬁnanční toky a podporu
do míst, kde je naše pomoc nejvíce třeba.
Jsem velmi rád, že se nám společně daří naplňovat
stanovené hodnoty a priority a věřím, že příští roky
budou stejně tak úspěšné jako ten, co je právě za
námi.

Philippe Guitard
předseda správní rady
nadačního fondu Veolia

Mesdames, Messieurs,
C’est aujourd’hui déjà la cinquième fois que vous
obtenez le rapport annuel de notre fondation. Je suis
heureux à cette occasion de pouvoir vous adresser
quelques mots.
Pour notre fondation, l’année 2007 s’est montrée,
à plusieurs égards, fructueuse en nouvelles impulsions. Nous avons surtout réussi à ﬁxer et à stabiliser
davantage le fonctionnement de notre fondation au
sein de la structure du groupe Veolia Voda République tchèque et, en même temps, à faire remarquer
son existence à un public et à une communauté
professionnelle plus larges. Nous avons recruté le
premier employé spécialiste au poste de manager et,
en été, nous avons lancé la première version du site
web de la fondation. Vers la ﬁn de l’année, le conseil
d’administration a approuvé la nouvelle stratégie
de la fondation pour les prochaines années. Pour ces
raisons, l’actuel apport annuel représente également
une petite rétrospective de la première étape de notre
travail de fondation.
Les projets que nous réalisons, auxquels nous prêtons
un soutien ﬁnancier ou que je juge ou évalue en tant
que président du conseil d’administration, ne cessent
de me surprendre par la variété et la diversité qu’ils
m’amènent à découvrir dans les diﬀérentes régions de
la République tchèque. Personnellement, je porte une
grande admiration aux eﬀorts des représentants des
diﬀérentes organisations non gouvernementales ou
publiques à but non lucratif qui s’eﬀorcent, souvent
très au-delà de leurs devoirs, d’assurer soutiens pour
les citoyens désavantagés ou d’embellir une part de
l’environnement souﬀrant de dégradation. Et chaque
fois lorsque j’apprends qu’on a réussi, avec le soutien
de notre fondation, à promouvoir une nouvelle idée
ou à aider les gens dans le besoin ou désavantagés, je

me rends compte comment la décision de fonder et
soutenir la fondation a été importante et juste.
Je voudrais remercier tous nos partenaires venant des
diﬀérentes régions, villes et communes, qu’il s’agisse
de principaux représentants de municipalités, fonctionnaires d’organismes publics ou des institutions
fondées par ces derniers, c’est-à-dire directeurs de
foyers d’enfants, de maisons de retraite ou d’écoles,
ainsi que tous les autres, pour leur collaboration et
pour la complaisance avec laquelle ils sont entrés et
entrent en partenariat avec la fondation.
J’adresse un second remerciement, mais non le moindre, à mes collaborateurs et aux employés de toutes
les compagnies du groupe Veolia Voda, et ce non
seulement pour leur aide au ﬁnancement des projets
de la fondation, mais surtout parce qu’ils aident, en
étroite collaboration avec la fondation, à diriger les
cours et le soutien ﬁnanciers aux endroits où il y a le
plus de besoin de notre aide.
Je suis très heureux du fait que nous réussissons
à remplir les valeurs et les priorités déﬁnies ; je crois
que les années à venir seront marquées du même
succès que celle qui vient de s’écouler.

Philippe Guitard
président du conseil d’administration
de la Fondation Veolia
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Eva Kučerová

Vážení a milí kolegové a přátelé,
uteklo to jako voda. Ještě si dobře vzpomínám na první myšlenku o založení nadačního fondu, naše první
projektové nápady, první jednání správní rady, první
dětské úsměvy nebo první distribuci vodních kufříků
a už je tu chvíle, kdy se ohlížíme a bilancujeme naší
pětiletou historii.
V prvních letech jsme se intenzívně zaměřovali na
oblast výchovy a vzdělávání a byli aktivní především
v oblasti základního školství. Naše vodní kufříky
a později i mapy doslova zaplavily stovky školních tříd
a tisíce žáků díky nim okusily ono známé „škola hrou“.
Později jsme přidali i rozměr ekologický a s radostí
sledovali rozvoj projektu „Ekoškola“, kterým za naší
účasti prošlo několik desítek škol doslova ze všech
koutů České republiky. Environmentální podstatu
měly i některé další naše projekty. Za všechny vzpomenu ten největší s názvem „Vraťme přírodě, co jí
patří“, ve kterém jsme se po několik po sobě jdoucích
let zavázali ke spolupráci s Českým rybářským svazem
a výsledkem našeho úsilí je postupný návrat ryb úhoře
říčního a lososa obecného do toků řek v severních
Čechách.
Třetí a postupně hlavní cílovou oblastí se staly projekty v oblasti sociální. Nejvíce energie a entuziasmu
jsme od roku 2005 investovali do projektu „Krok do
života“, který podporuje mladé lidi žijící dlouhou dobu
v ústavní formě náhradní rodinné výchovy tj. dětských
domovech. Po dosažení zletilosti nebo po skončení
studia tj. na prahu dospělosti jsou oproti svým vrstevníkům výrazně znevýhodněni při vstupu do samostatného života. Opouští dětský domov a často poprvé
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v životě musí činit samotná rozhodnutí a nést plně
důsledky svého jednání, a to není snadné ani pro děti,
které vyrůstaly v úplných rodinách. Náš nadační fond
za poslední tři roky nabídl více než třem desítkám
z nich šanci zlepšit svou životní situaci ať už formou
dalšího vzdělávání, získáním lepšího bydlení nebo
skutečné pracovní příležitosti.
Ještě je brzy dělat závěry nakolik naše pomoc ovlivnila jejich budoucí život a možné úspěchy či nezdary.
Už dnes, ale mohu napsat, že všichni získali možnost
a především zkušenost, že nejsou na své starosti úplně
sami, a že v jejich okolí existují lidé, na které se mohou
v případě potřeby obrátit a požádat je o pomoc. Tak
trochu jsme je vzali za ruku a nabídli jim směr. Kdyby
to bylo to jediné, co jsme za pět let vykonali, můžeme
na to být hrdí.
Děkuji všem, kteří pomáhali s námi, a doufám, že
budeme společně pokračovat dál.

Eva Kučerová
místopředsedkyně správní rady
nadačního fondu Veolia

Chers collègues et amis,
Le temps a de nouveau passé à toute vitesse. Je me
souviens très bien encore de notre première idée de
mettre en place une fondation, de nos premières idées
de projets, de la première réunion du conseil d’administration, des premiers sourires d’enfants ou de
la première distribution des mallettes d’eau, et voilà
l’instant où nous jetons un regard en arrière et faisons
le bilan de notre histoire quinquennale.
Les premières années, nous nous sommes consacrés
intensément au domaine de l’éducation en opérant
surtout dans les écoles élémentaires et collèges.
Nos mallettes d’eau et, plus tard aussi les cartes, ont
littéralement inondé des centaines de classes et des
milliers d’élèves ont connu, grâce à elles, le fameux «
apprentissage ludique ».
Plus tard, nous y avons rajouté la dimension écologique. Nous avons pris plaisir à voir se développer le
projet « Euroškola/Euroécole », auquel ont participé,
avec notre concours, plusieurs dizaines d’écoles de
toutes les régions de la République tchèque. Certains
de nos autres projets ont également eu une base
écologique ; je cite le plus étendu, intitulé « Rendons à
la nature ce qui lui appartient » dans le cadre duquel nous nous sommes engagés, pendant plusieurs
années successives, à une collaboration avec l’Association tchèque de pêche, dont le résultat est le retour
progressif de l’anguille et du saumon dans les rivières
de Bohême du Nord.
Le troisième et, peu à peu, le champ-cible le plus
important de nos interventions s’est développé dans
le domaine social. Depuis 2005, nous avons investi
le plus d’énergie et d’enthousiasme dans le projet
« Entrée dans la vie » dont le but est de soutenir les
jeunes gens vivant, pendant une longue durée, en
forme institutionnelle de suppléance familiale, c’està-dire dans les foyers d’orphelins. Après avoir atteint

l’âge de la maturité ou après avoir ﬁni leurs études,
donc au seuil de l’âge mûr, ils sont fort désavantagés
vis-à-vis des gens du même âge en entrant dans la vie
indépendante. Ils quittent le foyer d’orphelins et sont
obligés, souvent pour la première fois dans leur vie, de
prendre des décisions indépendantes et en soutenir
pleinement les conséquences. Or, pour les enfants
ayant grandi dans une famille complète ceci n’est pas
non plus facile. Pendant les trois dernières années, notre fondation a oﬀert à plus d’une trentaine d’eux la
possibilité d’améliorer leur condition de vie – soit par
la formation continue, par l’acquisition d’un meilleur
logement ou d’une occasion réelle de travail.
Il serait encore prématuré de conclure dans quelle
mesure notre aide a inﬂuencé leur vie future, leurs
succès ou échecs possibles. Cependant, aujourd’hui
déjà je peux dire qu’ils ont tous gagné une expérience
consistant dans le fait qu’ils ne sont pas seuls à résoudre leurs problèmes et qu’autour d’eux il y a des gens
auxquels ils peuvent s’adresser en cas de besoin et
leur demander de l’aide. Nous les avons pris, pour ainsi
dire, par la main et leur avons proposé un sens. Même
si c’était la seule chose que nous avions fait pendant
cinq ans, nous pouvons en être ﬁers.
Merci à tous ceux qui avec nous ont aidé. J’espère
qu’ensemble nous poursuivrons cette œuvre.

Eva Kučerová
vice-présidente du conseil d’administration
de la Fondation Veolia
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Základní data:
Název: Nadační fond Veolia (od června 2008 změna názvu Nadační fond Veolia Voda)
Datum vzniku: 30. dubna 2003
Zřizovatel: Společnost VEOLIA VODA S. A. (dříve Veolia Water ČR, 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
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Členové správní rady:
Ing. Philippe Guitard
předseda správní rady

Ing. Iveta Kardianová,
členka správní rady

generální ředitel Veolia Eau pro Evropu

manažerka útvaru komunikace
a marketingu SČVK

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

Mgr. Jan Hrabák,
člen správní rady
(do dubna 2008 Mgr. Tomáš Haltuf)
manažer právního oddělení Veolia Voda

RNDr. Marcela Dvořáková
členka správní rady
zástupce ředitele komunikace a marketingu
Veolia Voda • manažerka útvaru komunikace
a marketingu PVK

Manažer nadačního fondu:
Jan Dolínek
(od června 2007)
manažer nadačního fondu Veolia
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Empatie

Poslání

Všechny projekty vznikají aktivním nasloucháním těm,
kteří nadační fond oslovují ke spolupráci nebo předkládají
žádost o ﬁnanční podporu. Pokud to okolnosti umožňují, probíhají všechna jednání formou osobního jednání
nejlépe v místě, odkud žádost pochází. Díky tomu mohou
zástupci nadačního fondu snáze pochopit i kontext celé
situace a vcítit se do potřeb jednotlivců nebo komunity.

&cíle

Zodpovědnost
Realizace všech projektů vychází ze zřejmé a jasné poptávky ze strany jednotlivců, skupin, měst či obcí. Vždy
Nadační fond Veolia byl zřízen za účelem osvěty a šířejsou předem stanovené role nadačního fondu i těch, kteří
ní informací zejména v oblasti životního prostředí, podpomoc nadačního fondu přijímají. Kontinuálně během
pory výchovy a vzdělávání
vzájemné spolupráce probíhá zvažování (zejména v rámci
dětí a mládeže, podpory
sociálních a individuálních projektů), zda míra „nadačního
Nadační fond
výběru a přípravy projekangažmá“ nepřináší i negativní dopady a nečiní podpoVeolia je neziskovou tů zaměřených na tvorbu
řené osoby či subjekty „závislé“ na poskytování ﬁnanční
a ochranu životního proorganizací
nebo jiné pomoci. I zde platí
známé přísloví: „Mohu dát
hladovému rybu, pak ještě
středí, podpory a organizování
Mohu dát hladovému rybu, pak ještě
jednu, a zítra zase. Zůstane
vzdělávacích akcí a setkávání
jednu, a zítra zase. Zůstane hladový,
hladový, závislý a chudý.
odborníků a podpory sociálních
závislý a chudý. Naučím-li jej však
Naučím-li jej však ryby chytat,
projektů.
ryby
chytat,
pak
jsem
mu
pomohl
pak jsem mu pomohl k nezáNadační fond Veolia je neziskovislosti a dobrému životu.“
k nezávislosti a dobrému životu.
vou organizací ve smyslu záko-

„

“

„

“

na č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech v platném
znění.
Nadační fond Veolia ctí regionální princip a je aktivní
zejména v regionech, kde působí společnosti skupiny
Veolia Voda a podle možností i v dalších lokalitách České
republiky.

Hodnoty
Stejně jako společnost Veolia Voda Česká republika si ve
své strategii stanovila hodnoty, na kterých staví své know
how, produkty a služby i správní rada Nadačního fondu
Veolia deﬁnovala pět základních hodnot, podle kterých
se řídí při realizaci vlastních projektů nebo při podpoře
projektů jiných organizací.

Solidarita
Obecně existují dvě východiska našeho pojetí solidarity:
a) vytvářet podmínky a podporovat životní situace, které
narovnávají individuální, skupinové nebo společenské
handicapy
b) přispívat k rozvoji demokratické občanské společnosti
založené na sdílení zkušeností, ve které úspěchy představují společná vítězství všech
Prioritou je sdílení zkušeností a praxe s ohledem na regionální odlišnosti a místní speciﬁka. Spolupráce probíhá s jednotlivci i organizacemi, kdy ve společných projektech každý
podle svých možností přispívá k dosažení stanovených cílů.
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Inovace
Nové myšlenky a nápady, které zlepšují kvalitu projektů
nadačního fondu nebo zvyšují jejich efekt a užitek jsou
vždy vítané. Prioritu zde mají zejména děti a mladí lidé,
kteří v rámci svého studia nebo svém volném čase hledají
a vymýšlí cesty k tomu “jak udělat svět lepší”.
Podporu mají školní projekty, semináře a workshopy
s tématikou životního prostředí a zveřejněné výsledky
jejich práce studentů často překvapují odborníky a znalce
působící v daném oboru.

Výkonnost

„Řada projektů
nadačního fondu

Sledování výstupů a efektů
má dlouhodobý
všech projektů je jedním ze
charakter
základních parametrů hodnocení úspěšnosti projektů
slouží k rozhodování o udělení další podpory s ohledem na omezené ﬁnanční zdroje.
Řada projektů nadačního fondu má dlouhodobý charakter, což je oboustranně výhodné jak pro partnerské
organizace nebo cílové skupiny, tak pro samotnou správu
nadačního fondu.

“

Projekty
Nadační fond Veolia od svého vzniku realizuje zejména
projekty “vlastní” tj. ﬁnancuje a realizuje své záměry
a nápady od počátku do konce. V projektu Krok do života
je např. podpora udělována přímo mladým lidem po
jejich odchodu z dětského domova. Někdy je v určité fázi
udělena podpora mladým lidem prostřednictvím nějaké
organizace např. přes tzv. domy na půl cesty a projekt
částečně realizován „dodavatelsky“. V obou případech se
však jedná o myšlenku původem nadační a při komunikaci s jednotlivými příjemci podpory jsou hlavním jednatelem nebo realizátorem jednotliví členové správní rady
nebo manažer nadačního fondu.
Současně vedle vlastních projektů ještě nadační fond
jednorázově či opakovaně podporuje projekty “jiné” resp.
jiných organizací, které požádají o pomoc a jejichž záměr
nebo předmět činnosti je v souladu s posláním a cíly
nadačního fondu. Za pět let tak Nadační fond Veolia podpořil desítky neziskových organizací (např. Dobrovolnické
centrum Ústí nad Labem, Nadační fond Livie a Václava
Klausových, Canisterapeutické centrum Zlín), desítky
příspěvkových organizací (např. Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod, Dětský domov a školní jídelna
Sedloňov, Domov pro seniory Kladno) a v neposlední řadě
stovky základních a středních škol.
Statut nadačního fondu vymezil v prvních pěti letech tři
základní oblasti, ve kterých byl aktivní prostřednictvím
vlastních nebo jiných projektů:

Sociální projekty
výrazně podporovaly mladé lidi žijící v dětských domovech, kteří se po dosažení zletilosti chystají udělat svůj
první samostatný “krok do života”. Pomoc nadačního
fondu spočívala v posilování jejich samostatnosti a sebevědomí, v podpoře při jejich studiu na střední nebo vysoké
škole a také ve sdílení či předávání životních či pracovních
zkušeností.
Dalším sociálním projektem byla podpora aktivního života seniorů v domovech důchodců a to prostřednictvím
výstavby pétanquových hřišť přímo v areálech penzionů
pro seniory nebo jejich bezprostřední blízkosti.

Environmentální projekty
cíleně sledovaly zlepšování kvality životního prostředí
a podporovaly ohleduplné chování k přírodě i jednotlivým
živočišným a rostlinným druhům.

Výchovné a vzdělávací projekty
byly jednou z hlavních priorit nadačního fondu v uplynulých pěti letech a zaměřovaly se především na školní
mládež a projekty podporující talentované děti nebo děti
zajímající se o ochranu životního prostředí včetně péči
o vodní toky a činnosti související vodním hospodářstvím.
(Od roku 2008 byly vzdělávací výchovné projekty sjednoceny a začleněny
přímo pod společnost Veolia Voda Česká republika, a.s.
a více podrobných informací o těchto aktivitách nadále získáte
na http://www.veoliavoda.cz)
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Jirka

Sociální
projekty v roce 2007

„

Krok do života
Projekt je orientovaný na mladé lidi z dětských domovů, jejichž vstup do samostatného života mimo ústav je
komplikovaný okolnostmi, které sami nemohou ovlivnit.
V České republice žije v dětských domovech přibližně
4 500 dětí. Po dosažení plnoletosti (event. po skončení
studia) musí mladí lidé ústavní formu náhradní rodinné
péče opustit často bez ohledu na jejich další
zajištění. V mnoha případech se ocitají
v novém prostředí bez ﬁnančních
prostředků a bez materiálního
zázemí a velmi obtížně hledají uplatnění a své místo
ve společnosti.
Nadační fond Veolia
pomáhá mladým lidem
v prvních měsících či
letech po jejich odchodu z dětských domovů
a poskytuje jim různou
míru podpory v začátcích
nového života. Podstatou
pomoci je vytvořit atmosféru klidu a důvěry a nabídnout
mladým lidem prostor k nalezení správného životního postoje
a vytvoření pozitivního žebříčku hodnot. (V praxi to především znamená, aby řádně dokončili
své vzdělávání
nebo ještě zvýšili
svojí kvaliﬁkaci,
Nadační fond Veolia
nalezli si dobrou
pomáhá mladým lidem
práci a udrželi si
v prvních měsících či
jí a v soukromém
letech po jejich odchodu
životě hledali budoucího partnera
„neukvapeně“
a s citem.) Díky
spolupráci s nadačním fondem si mladí lidé často poprvé
vážně uvědomí zodpovědnost k sobě samému i zodpovědnost za své jednání a to je první důležitý krok na jejich
cestě plnohodnotnému samostatnému životu mimo
ústavní zařízení.

„

“

Za všechny podpořené mladé lidi, kterých bylo v roce 2007
celkem 18, předkládáme dva krátké příběhy, u kterých
z důvodů zachování anonymity uvádíme jiná jména.
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Do 11 let žil Jirka s rodiči, kteří se ho po rozvodu “zřekli”
a matka ho následně předala do péče nejbližšího dětského domova. Zpočátku prošel diagnostickým ústavem,
krátce žil v pěstounské rodině, ale převáženě mezi 11. a 15.
rokem bydlel v dětském domově v severomoravském
kraji. Další 3 roky do své plnoletosti žil střídavě v domově
nebo u tety, která se ho snažila získat do své péče. Po dovršení 18 let se přestěhoval z dětského domova na druhý
konec republiky do tzv. Domu na půl cesty a teprve v této
době začal mít na svůj život zásadnější vliv, protože dosud
mu většinu života
linkovaly vychovatelky
Do 11 let žil Jirka
z dětského domova.
s rodiči, kteří se ho
Jirka je vyučen jako
kuchař, ale ze zdrapo rozvodu “zřekli”
votních důvodů se
nemůže práci v kuchyni věnovat a tak se rozhodl studovat „administrativu“
a hledat uplatnění v oblasti kancelářské práce.
S podporou Nadačního fondu Veolia absolvoval první ročník
na soukromé škole „administrativně-správní“ a jeho hodnocení ze strany třídní učitelky bylo více než uspokojivé.

“

Eliška
Od svého narození žila Eliška v dětském
domově (nejprve v kojeneckém ústavu)
a tak v podstatě za celý život nepoznala
jinou formu výchovy než kolektivní mezi
dalšími 70 dětmi. V prostředí „tet (vychovatelek) a strejdů (ředitelů)“ se jí tak ne
vlastní vinou nepodařilo osvojit základní
životní dovednosti, aby se mohla po 18
letech a odchodu z dětského domova postavit na vlastní nohy. Lehký pro ni nebyl
ani samotný odchod z „děcáku“. Usínat
sama v pokoji, kde nemohla slyšet šuškání
spolubydlících dětí, ani cítit jejich blízkost,
na kterou byla za tolik let zvyklá, bylo pro Elišku
hlavně zpočátku velice těžké. Ještě že měla štěstí
a v domě na půl cesty, kam se z dětského domova přestěhovala, našla dobré zázemí a vřelé přijetí od pracovníků,
kteří s ní pozvolna pracují (tentokráte už doopravdy) na
dovednostech, které pro svůj samostatný a bezpečný
život potřebuje.
Velkou výhodou je u Elišky chuť na sobě pracovat. Je sice
na první pohled velmi nesmělá, ale na druhou stranu
pracovitá a svým způsobem i cílevědomá. Po několika
týdnech se jí podařilo najít si práci v oboru, který s vyznamenáním vystudovala
tj. kuchařka. Bohužel
Po několika týdnech
první pracovní zkušese jí podařilo najít si
nost nedopadla dobře
a tak nezbylo než znopráci v oboru
vu hledat a přemýšlet
i o jiných možnostech.
Nadační fond Veolia pomohl Elišce se základním vybavením pokoje, ve kterém nyní žije a s vybavením profesním
(kuchyňské potřeby a oblečení), tak aby se doma mohla
cítit opravdu jako ve svém a v práci se nemusela stydět, že
je „z děcáku“ a tak nosí obnošenou zástěru.

„

“

Pétanquová hřiště
pro seniory
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. Nadační
fond Veolia přišel s projektem výstavby
pétanquových hřišť jako s možnou nabídkou právě seniorům žijícím v domovech
důchodců nebo penzionech pro seniory,
kteří ve volném čase chtějí sportovat
nebo se jinak aktivně realizovat (pořádáním turnajů, přátelských zápasů apod.).
V roce 2007 vzniklo prvních deset hřišť
ve městech: Zlín-Burešov, Liberec město,
Liberec Františkov, Praha-Malešice, Kladno,
Praha-Zahradní město, Říčany u Prahy, Hradec Králové, Most a Sokolov.
Cílem projektu je podpora aktivního života seniorů a současně posílení mezigeneračního soužití
ve volném čase obyvatel domovů pro seniory a lidí
žijících v jeho okolí.

Zaostřeno na život
Projekt vznikl na počátku roku 2006 jako reakce na
průzkum Nadace Terezy Maxové provedený v dětských
domovech v roce 2005. Výzkum se týkal zjišťování úrovně
vzdělanosti dětí v dětských domovech. Koncepci projektu
Zaostřeno na život vytvořila a organizaci zajistila nejprve v úzké spolupráci s Nadačním fondem Veolia Nadace
Terezy Maxové a v roce 2007 projekt pokračoval jako
samostatný projekt nadačního fondu.
Cílem projektu bylo zvýšení úrovně zejména kultury
osobního projevu a autoprezentace u mladých lidí, kteří
dosáhli 17 let a již se připravovali na svůj odchod z dětského domova.
Na jednotlivých setkáních, kterých bylo v rámci kurzu
celkem šest, jim profesionální lektoři postupně pomohli
interaktivní formou poznat sebe a získat nové zkušenosti
v oblastech: sebepoznání, společenského chování, rozhodování při řešení problémů, akčního plánování nejen
vlastní budoucnosti, hledání zaměstnání nebo adaptace
na životní změny.

učilo reagovat v nových situacích (např. při ﬁktivní pohovoru s potenciálním zaměstnavatelem), nacházet řešení
možných problémů (ve skupinové diskusi) nebo plánovat
svou budoucnost (při malování a prezentaci svého života
po odchodu z dětského domova).
Další přidanou hodnotou kurzu bylo i navázání přátelských vazeb mezi mladými lidmi navzájem a samozřejmě
se všichni účastníci dozvěděli o projektu Krok do života, ve
kterém by mohli nadační fond požádat o pomoc ve chvíli
skutečného odchodu z dětského domova.

Celkem 12 dospívajících teenagerů
se tak během několika jarních
dvoudenních setkání
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Environnmentální &
Výchovně vzdělávací
projekty v roce 2007

Ekologie zaujímá mezi nadačními projekty od počátku fungování fondu důležité
místo, a proto i v této oblasti nadační
fond vyvíjí vlastní aktivity či podporuje
projekty jiných organizací.
Vraťme přírodě, co jí patří
S cílem přispět ke zlepšení
našeho životního prostředí navázal Nadační
fond Veolia spolupráci s Českým
rybářským svazem
a podpořil aktivity rybářů zaměřené na návrat
úhořů a lososů
do našich řek.
Losos atlantský
obecný byl u nás
až donedávna považován za vyhynulý
druh. Intenzivní zásahy
člověka do jeho životního
prostředí mu znemožnily
realizovat jeho přirozený životní cyklus,
proto může nadační fond
a následkem toho
pomáhat a navracet do
z českých řek vymizel.
našich řek ryby, které zde
Největší vliv na to
dříve žily.
měla výstavba příčných staveb v tocích,
které nebyl schopen
při svých tazích na
trdliště překonat, a také znečištění řek.

„

“

Společnost Veolia Voda provozuje v ČR přes 400 čistíren
odpadních vod, které přispívají k lepší kvalitě vody v našich řekách, a proto může nadační fond pomáhat a navracet do našich řek ryby, které zde dříve žily.
Projekt předpokládá pravidelné vysazování plůdku lososa
nejméně po dobu 10 let. Za toto období lze dosáhnout
návratu k pravidelným tahům lososa k přirozenému
výtěru do řek na českém území. Neméně alarmující je
12

situace dalšího ohroženého druhu ryb tj. úhoře říčního,
jehož populace se v našich řekách vyskytuje stále vzácněji. Z tohoto důvodu byl úhoř zařazen na červený seznam
ohrožených druhů. V rámci projektu „Vraťme přírodě, co
jí patří“ je rovněž vysazováno monté úhoře do vhodných
míst řek a podporována jeho přirozená migrace.
Zajímavý článek např. o historii lososa obecného v Čechách je zveřejněn také na webu nadačního fondu a další
informace a reportáže z rybářského prostředí lze nalézt
na www.chytej.cz

Clean Up the World (Ukliďme svět!) …
… je mezinárodní kampaň v rámci níž se organizují skupiny dobrovolníků na celém světě a uklízí černé skládky,
parky, cesty, lesy, břehy řek apod. Akce Ukliďme svět! se
zpravidla koná ve dvou termínech (jarním a podzimním)
už od roku 1993 a zapojují se do ní

„odpadky končili na

řádných skládkách..“

každoročně tisíce dobrovolníků. Nadační
fond Veolia v roce
2007 podpořil
kampaň prostřednictvím
Českého svazu
ochránců přírody,
který je koordinátorem Clean Up the
World u nás a odpadky
z okolí nejen vodních toků a přilehlého území
končili nejprve v pytlích s logem nadačního
fondu a posléze na řádných skládkách a místech
určených ke svozu odpadu.

Kufřík Tajemství vody
Vodní kufřík je malá přenosná laboratoř, která umožňuje
dětem na základní škole (zejména žákům 4. – 7. tříd) objevit vlastnosti vody, pochopit a vyzkoušet si v praxi proces
úpravy a čištění vody.
Nadační fond Veolia ve spolupráci se společností Veolia
Voda ČR rozdal základním školám, pedagogickým a ekologickým centrům do současnosti
více než 1100 kufříků.
Kufřík byl vytvořen s cílem
vzdělávat děti již od
raného věku a učit
je lásce k přírodě.
Voda je život a tato
minilaboratoř napomáhá pochopit,
v čem spočívá její
důležitost i vzácnost. Děti, které se
ve škole díky kufříku
aktivně podílejí na výu-

ce a prostřednictvím téměř čtyřiceti pokusů se seznamují
s tajemstvím této vzácné tekutiny, si z výuky odnesou
řadu praktických a zajímavých poznatků.
Kufřík si můžete prohlédnout na www.vodnikufrik.cz
a další informace a hry naleznete na www.tajemstvivody.cz.

Vodní strážci
Klub vodních strážců a jejich časopis patřil dříve rovněž
mezi projekty nadačního fondu.
Bližsí informace na http://klub.pvk.cz

Mapa rozložení
sladké vody na Zemi
Ve spolupráci se společností P.F. art,
spol. s r.o., vytvořil Nadační fond
Veolia nástěnné výukové obrazy
rozložení sladké vody na Zemi
a následně je rozeslal do více
než 1300 škol v regionech České
republiky. Cílem projektu je šíření
osvěty ve školách v oblasti ochrany
životního prostředí. Plakáty tvoří
mapa světa s vyznačením zásob sladké
vody v jednotlivých oblastech, která je
doplněna dalšími informacemi o koloběhu vody.

Studentská vědecká činnost VŠCHT v Praze
Nadační fond Veolia dlouhodobě podporoval studentské
vědecké konference na Vysoké škole chemicko-technologické, na kterých
prezentují nejlepší studenti 3.
až 5. ročníků výsledky své
odborné práce, z nichž
část řeší i praktické
problémy v oblasti
úpravy pitných
vod, čištění
odpadních vod,
zpracování kalů
a analytických
metod.

„

Vědecké práce mají
tradičně vysokou úroveň a je velmi pozi
tivní, že mladí lidé nacházejí ve vědecké činnosti
perspektivu a motivaci pro své
budoucí zaměstnání. Ocenění za první
místo ve své kategorii
Vědecké práce mají
si v roce 2007 odnesly
tradičně vysokou úroveň..
studentky Lenka Vacková za práci „Chemická
dezintegrace vratkého
aktivovaného kalu“, Lucie Coufalová za práci „Hodnocení
biologické stability vody na úpravně vody PLAV“ a Hana Bábíková za práci na téma „Možnosti využití Granových titrací
v terénních podmínkách“.

“

České hlavičky
České hlavičky jsou
součástí velkého a známého
projektu popularizujícího českou
vědu České hlavy.
Cílem „Českých
hlaviček“ je
upozornit nejen
na talentované děti
a teenagery, ale zároveň vzbudit a posílit
jejich zájem o studium
technických a přírodovědních oborů a vědeckou
kariéru. V rámci soutěže byly
v roce 2007 uděleny ceny v pěti soutěžních kategoriích (za oblast Technických a přírodních věd
s ekonomickým aspektem; za oblast Technologií
a inovací; za oblast Informatiky a komunikace; za
oblast Zdraví a životní prostředí a pro studenty do
15 let v technických a přírodních oborech) a vítězní
laureáti převzali svá ocenění na slavnostním galavečeru, za účasti kamer Česká televize. Cenu Veolia Voda za
rok 2007 převzala studentka 3. ročníku Gymnázia na Praze
6 slečna Lucie Zemanová za práci na téma: „Vliv různých
forem chronické hypoxie na tělesný růst, hermatokrit
a myokard laboratorního potkana“.

Zlatý oříšek
Nadační fond Veolia rovněž ve
spolupráci se společností
Veolia Voda dlouhodobě podporuje soutěž
Zlatý oříšek, která
oceňuje talentované děti ve věku od 6
do 15 let. Držitelem
ceny se může stát
chlapec či dívka,
kteří v daném roce
vytvoří nebo učiní
něco mimořádného
v kterémkoliv oboru.
Může jít o zábavu (zpěv,
žonglování), zájmovou činnost
(šachy, malování), sport (vodní slalom) uměleckou činnost
(cimbál, literatura, jevištní kouzla) nebo o počátky činnosti vědecké (péče o životní prostředí).
V roce 2007 byla soutěž rozšířena
o novou část s názvem „Zlatý
oříšek dětských diváků České
televize“ a všichni vítězové jsou
i s krátkými prezentacemi své
práce zveřejněni na webu
www.zlaty-orisek.cz.
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Poděkování

Děkujeme za pomoc a podporu
v roce 2007 těmto dárcům
Veolia Voda Česká republika, a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Středomoravská vodárenská, a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov, spol. s.r.o.
1. SčV, a.s.
Středočeské vodárny, a.s.
Zlínská vodárenská, a.s.
Královehradecká provozní, a.s.
Vodárna Plzeň, a.s.
1. JVS, a.s.
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
C.E.B., a.s.
Oﬃce Depot s.r.o.

Speciální poděkování za podporu
projektu Krok do života
Fondation d´enterprise Veolia Environnement

Speciální poděkování za
výrobu a tisk této výroční zprávy
Millenium CZ s.r.o. – zdarma graﬁka výroční zprávy

NICOS s.r.o. – zdarma tisk výroční zprávy
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Finanční zpráva za rok 2007
Rozvaha
tis. Kč k 1. 1. 2007

tis. Kč k 31. 12. 2007

3161
0
3161
523
1401
1237

2267
0
2267
179
895
1193

tis. Kč k 1. 1. 2007

tis. Kč k 31. 12. 2007

3161
2428
100
2328
733
733

2267
1993
100
1893
274
274

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
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 (tis. Kč)

Správní činnost (tis. Kč)

Celkem (tis. Kč)

8303,8

0,6

8304,4

0
493,8
7810,0

0,6
0
0

0,6
493,8
7810,0

7700,4

1038,7

8739,1

1220,3
304,4
0
5919,4
256,3
0
603,4

348,3
396,1
254,1
0
0
40,2
-1038,1

1568,6
700,5
254,1
5919,4
256,3
40,2
-434,7

Zpráva revizora Nadačního fondu Veolia za rok 2007
V souladu s ustanoveními §20 zákona o nadacích a nadačních fondech a v souladu
se statutem Nadačního fondu Veolia, článek 7, vydávám tuto zprávu.
Prohlašuji, že jsem:
• zkontroloval plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a konstatuji, že v žádném
z případů nebyly tyto podmínky porušeny – přezkoumal správnost účetnictví vedeného společností
CONTA pro nadační fond a konstatuji, že je v souladu
se zákonem o účetnictví,
• se ujistil, že správní náklady fondu jsou evidovány
odděleně od nákladů hlavní činnosti pomocí analytických účtů,
• se ujistil, že činnost vyvíjená Nadačním fondem Veolia
je v souladu se statutem nadačního fondu i v souladu se zákonem 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních
fondech,

• se seznámil se zprávou auditora vypracovanou Ing.
Milošem Turkem.
Konstatuji, že nadační fond splnil povinnosti dané zákonem č.227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech,
zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalšími právními
předpisy.
Zároveň vyjadřuji názor, že informace uvedené ve výroční
zprávě jsou v souladu s ověřovanou účetní závěrkou a že
tato účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění
a ﬁnanční situace k 31. 12. 2007 a výsledku hospodaření za
rok 2007.

V Praze 20. června 2008
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za zrealizovanými a podpořenými projekty v uplynulých
letech. Mezi desítkami podpořených organizací a současně
našimi vlastními projekty překládáme pro ilustraci několik
zajímavých ukázek se života nadačního fondu

v uplynulých 5 letech.
17

Česká hlava a České hlavičky

V roce 2004 se Nadační fond Veolia stal jedním
z hlavních partnerů projektu na podporu vědecké
a technické inteligence Česká hlava, který byl poprvé
vyhlášen v roce 2002. Smyslem projektu bylo vytvářet
povědomí, že naše země může prosperovat jenom
tehdy, dokáže-li vychovávat nové Heyrovské a Wichterle a bude je umět i materiálně i společensky ocenit.
Projekt tvořil soubor vzájemně provázaných aktivit,
jejichž cílem bylo a je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž
tuzemských techcílem bylo a je
nických a vědecpopularizovat vědu
kých pracovníků
coby hlavních
tvůrců ekonomické prosperity země.

„

“

Nadační fond Veolia uděloval vlastní cenu pro mladého vědce. Cenu Nadačního fondu Veolia „Naděje“
spojenou s ﬁnanční odměnou získal v roce 2004
absolvent Gymnázia Christiana Dopplera v Praze Petr
Kučera za studii ochrany pražských historických památek v prostředí moderní výstavby.
České hlavičky je projekt, který vznikl v roce 2007 se
zaměřením na podporu talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých
lidí o studium technických a přírodovědných oborů
a vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou
mládež a žáky vyšších ročníků základní školy. Je realizován ve spolupráci projektu Česká hlava s VŠE v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Asociací pro mládež,
vědu a techniku (AMAVET)
a Sdružením na podporu
talentované mládeže
České republiky.

Cílem projektu je příprava a realizace každoroční celostátní soutěže pro děti ze základních škol a středoškolskou mládež. V rámci soutěže se udělují ceny v pěti
kategoriích, o jejichž vítězích
rozhoduje odborná porota.

Cenu „Genus“
Cenu Veolia Voda a.s.
za oblast Zdraví
a životní prostředí
získala poprvé
slečna Lucie Zemanová (1988) za
práci „Vliv různých
forem chronické
hypoxie na tělesný růst, hematokrit
a myokard laboratorního potkana“.
Studentka 3. ročníku Gymnázia
v Praze 6 se věnovala výzkumu chronické hypoxie, tedy chronickému nedostatku kyslíku
v organizmu. Nedostatek kyslíku je závažné onemocnění vyvolané mnohými příčinami (onemocnění plic,
ale i zborcení páteře, kdy jsou plíce stlačeny žebry).
Důsledky hypoxie jsou obecně známy a to i veřejnosti
např. u potápěčů či horolezců (nemoc z převýšení),
málo se však ví o tom, jaké patologické důsledky u organizmu vyvolávají jednotlivé druhy hypoxie. Toto složité téma, které není ještě dobře v medicíně prozkoumáno, studovala na potkanech. Zjišťovala vliv hypoxie
například na růst srdečního svalu, tělesný růst atd. Její
experimenty vedly ke zcela novým poznatkům, které
budou dále publikovány ve vědeckých časopisech.
Další informace na www.ceskahlava.cz
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Ekoškola

V letech 2005 a 2006 podpořil Nadační fond Veolia
mezinárodní program Ekoškola (Eco-Schools), v rámci
kterého se žáci učí o environmentálních tématech
a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů,
úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní
tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují
současnou situaci na škole v uvedených oblastech
a navrhují zlepšení, která
se snaží posléze naplvytvářejí si
nit. V České republice je
koordinátorem projektu
vlastní ekokodex
Ekoškola Sdružení TEREZA
a díky společné spolupráci v minulosti mohly desítky tříd českých škol usilovat
o titul Ekoškola a posléze i o obhájení svého ocenění.

„

“

Stručný popis jednotlivých kroků
k získání titulu Ekoškola:
1. krok – založení pracovního týmu Ekoškoly
Založení pracovního týmu je praktickým vyjádřením
společného rozhodnutí, že škola bude usilovat o titul
Ekoškola a bude se snažit o pozitivní změny ve svém
fungování.
2. krok – analýza ekologického stavu školy
Žáci mají za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit
současný stav školy v oblastech odpady, energie, voda
a prostředí školy. Důležité je, aby se na analýze co
největší měrou podíleli sami.
3. krok – plán činností
Hlavním cílem při sestavování plánu je ekologizace školy
a zlepšení jejího prostředí a okolí. Úkoly by měly být navrženy tak, aby za ně mohli zodpovídat především žáci.

4. krok – monitorování a vyhodnocování
Proces monitorování a vyhodnocování výsledků klade
důraz na průběžnou kontrolu, zda škola v programu
postupuje směrem k vytčeným cílům a zda se plány
naplňují.
5. krok – environmentální výchova ve výuce
Program Ekoškola je založen na tomto principu: témata EV, kterým se žáci věnují ve výuce, by měla ovlivňovat celkové fungování školy. Díky této návaznosti
konkrétních činností na teoretické studium přestává
být environmentální výchova něčím, o čem se žáci ve
škole sice učí, ale brzy na to zase zapomenou.
6. krok – informování a spolupráce
Pracovní tým Ekoškoly by se měl neustále snažit informovat o programu a svých záměrech, jak uvnitř školy,
tak navenek.
7. krok – ekokodex
Ekokodex je společným vyznáním hodnot a návodem
k ohleduplnému chování k životnímu prostředí pro
každého, kdo školu navštěvuje. Ekokodex by měl být
výsledkem vyjednávání žáků a zaměstnanců školy.
Další informace na
www.terezanet.cz nebo www.ekoskola.cz
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Vraťme přírodě, co jí patří
aneb stručně z historie lososa v Čechách

Miloš Urych z Českého rybářského svazu v Ústí nad Labem
sepsal článek o historii lososa v Čechách jako jeden z výstupů spolupráce rybářů s nadačním fondem. Úplný text můžete nalézt na internetových stránkách nadačního fondu.
Lososi byli v minulosti rybou, která měla své místo v říčním
hospodářství. Připlouvali na naše území v celých hejnech přes
německou část Labe až do horních toků našich řek a museli
překonávat vzdálenosti přesahující několik set kilometrů.
První lososi se objevovali v oblasti Litoměřic už brzy na jaře.
Obvykle to byly větší ryby, až 15 kg těžké. Nejpočetnější hejna
však připlouvala koncem května a v červnu. Jejich cesta končila obvykle na hranici našeho území zpravidla v řece Kamenici.
Vltavou pokračovali až do Teplé a Studené Vltavy, druhý proud
pak do Otavy a jejích přítoků.
Mezníkem v tahu
Připlouvali na naše
lososů do našich řek
se stala výstavba
území v celých hejnech
jezů, zahájená už ve
13. století. Nejsilnější
lososí populací byla populace otavská, ale i ta
byla ohrožena i těžbou otavského zlata, při
které docházelo k významnému odlovu
připlouvajících lososů. První vltavský jez
v Praze byl postaven v roce 1241, postupně
pak další. Je nutno poznamenat, že první
jezy nebyly příliš vysoké a lososi se s nimi
dokázali vyrovnat. Vznikl tak ale další
fenomén, lov lososů právě na těchto jezech. Přesto, že lososi dokáží překonat až
4 m vysoké překážky, pokud mají k dispozici dostatečný sloupec vody, nebyli schopni
se ubránit nástrahám v podobě lososnic
– zvláštních zařízení na odlov lososa.

„

“

Ve 20. létech minulého století byly obnoveny lovy
lososů, podle záznamů Prvního rybářského klubu
v Praze bylo pod jezem na Štvanici v roce 1922 uloveno 32 kg
lososů, v roce 1923 to bylo 35 kg, v roce 1924 pak 53 kg,

v roce 1925 celkem 116 kg
a v roce 1926 přišel silný
tah, kdy bylo uloveno
1326 kg. V téže době se
chytali lososi i do sítí
v Lužci nad soutokem
Vltavy s Labem. Rokem
1927, kdy byl vytřen
poslední losos, končí
také umělé výtěry lososů
v lososí líhni v Sušici. Lososi
se vraceli ještě i v létech 1928,
1932, 1933, podle zpráv jezného
v Českých Kopistech táhli lososi Labem
až do roku 1935. V roce 1934 byl uveden do provozu jez ve
Střekově a vytvořil nepřekročitelnou barieru tahu lososů
proti proudu Labem. Svůj vliv mělo i zastavení výstavby
rybích přechodů v roce 1915.
Nastupující doba rozvoje průmyslu
pak silně zasáhla do přirozených
tahů lososů, které prakticky
ustaly. Po stavbě Střekovského zdymadla jsou ještě
záznamy o posledních
úlovcích lososů. Porybný Matěj Hlavsa ulovil
posledního lososa
v Žichovicích v roce
1936. V Horažďovicích
byl nalezen poslední
utlučený losos v roce
1940, v Sušici ulovil 19.
6. 1941 lososa B. Laně. Na
Labi byli poslední lososi
uloveni v roce 1947 pod
Střekovem a v roce 1948 byl
uloven losos 1,3 kg u Lovosic. Ještě
v roce 1949 chytil správce líhně v Sušici
(K.Kopelant) strdlici jikrnačku. Poslední otavskou strdlici chytil
na udici v roce 1953 sušický rybář František Ritter u sušického
nádraží. Uvádí se délka 23 cm.
Jak bylo uvedeno, stavby příčných překážek na cestě lososů
do horních toků řek, ale také podstatnou měrou se rozvíjející nejprve válečný a později poválečný průmysl zabránily
zvýšeným znečištěním Labe dalším přirozeným tahům
lososů do Labe.
Díky novým přístupům k životnímu prostředí v posledních létech, zejména po sametové revoluci, došlo k výraznému zlepšení kvality vody v Labi a podaří-li se usnadnit lososům cestu
proti proudu i při překonávání příčných překážek v tocích je
reálná naděje na opětný návrat této ryby do českých řek.
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Nadace
Terezy Maxové

V minulých letech realizoval Nadační fond Veolia
některé projekty v úzké spolupráci s Nadací Terezy
Maxové. Nejprve byla udělena ﬁnanční podpora
vánočnímu koncert NTM, jehož výtěžek byl věnován
dětem z dětských domovů a později vznikl společný
vzdělávací projekt pro dospívající mladé lidi z dětských
domovů s názvem „Zaostřeno na život“.
V kurzech se mladí lidé mj. naučili
Nadace Terezy Maxové pronapsat správně životopis, ucházet se
vedla v roce 2005 specializovzdělávací kurzy pro
o práci, založit si a obsluhovat účet
vaný průzkum, který mapoval
mladé lidi, kteří opouštějí
v bance, správně zvolit druh společenúroveň vzdělanosti dětí z 85
dětské domovy
ského oblečení, dívky základy líčení,
dětských domovů celé České
mladí muži uvázat kravatu atp. Celkem
republiky. Z výzkumu vyplykurzy absolvovalo téměř 30 mladých
nulo, že 30% dětí navštěvuje
lidí z dětských domovů z celé ČR.
speciální a zvláštní školu, 22 % se léčí s disfunkčními
a jinými poruchami učení a jen 1,2 % studuje střední
školu a dokonce 0,3 % vysokou školu. Průzkum ukázal, V závěru roku 2006 byl Nadační fond Veolia podruhé
generálním partnerem vánočního charitativního konjak důležité jsou vzdělávací kurzy pro mladé lidi, kteří
certu Nadace Terezy Maxové, který připomněl desáté
opouštějí dětské domovy.
výročí založení této nadace.
Cílem společného projektu určeného mladým lidem,
V roce 2007 ještě Nadační fond Veolia podpořil nový
kteří dosáhli 17 let, byl rozvoj dovedností nezastupiprojekt Nadace Terezy Maxové „Brigády“, který byl
telných při plánování vlastní budoucnosti, při rozhopilotně spuštěn v Ústeckém kraji, a který výborně nadování o důležitých životních krocích a při vstupu do
vázal na „Zaostřeno na život“. Projekt měl dvě roviny:
zaměstnání.
a) speciální školení určené nejen dětem připravujícím
se na odchod z domovů, ale i jejich vychovatelům,
V roce 2006 proběhl první kurz „Zaostřeno na život“
kteří jim jsou v dané době oporou.
organizovaný společně a v roce 2007 pokračoval kurz
b) samotné brigády – tedy praktická možnost připrauž pouze s účastí Nadačního fondu Veolia s pomovit se na pracovní rytmus a povinnosti, které každého
cí zkušených lektorů ICV. Oba kurzy byly zaměřeny
z nás provází v pracovním procesu.
především na rozvoj sebepoznání, komunikačních
dovedností, společenského chování, rozhodování při
Další informace na www.nadacetm.cz
řešení problémů, akčního plánování nejen vlastní
budoucnosti, hledání zaměstnání nebo adaptace na
životní změny.

„

“
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Spolupráce s
Vysokou školou chemicko-technologickou

Nadační fond Veolia opakovaně podpořil studentské
vědecké konference na Vysoké škole chemicko-technologické, na kterých prezentují nejlepší studenti 3. až
5. ročníků výsledky své odborné práce, z nichž část řeší
i praktické problémy v oblasti úpravy pitných vod, čištění
odpadních vod, zpracování kalů a analytických metod.
Rozhovor s vítězkou soutěže v roce 2007 Lucií Coufalovou zajímavou formou přibližuje atmosféru takové
soutěže a studia na VŠCHT vůbec.
NF: Jak se to tak stane, že se člověk rozhodne být vodohospodářem?
LC: Možná tak, že když putujete v létě čtrnáct dní s batohem na zádech, tak každou studánku či potůček s nadšením uvítáte. A když z něj potřebujete uvařit, přejete si
zároveň, aby vám ráno nebylo špatně.
NF: Vaše práce se jmenovala „Hodnocení biologické stability vody na úpravně vody PLAV“, můžete nám přiblížit
„hovorovou“ češtinou co je podstatou vaší vědecké práce?
LC: Když se voda přivede na úpravnu vod, projde celou
technologií a poté se vede distribuční sítí do akumulačních prostorů. Ke konečnému spotřebiteli se tedy
dostane někdy i v řádu dnů. Tato doba zdržení pak
může vést k různým změnám v kvalitě vody, například
k rozvoji mikroorganismů. Aby k tomu nedošlo, snažíme se eliminovat snadno rozložitelné organické látky,
které by mikroorganismy mohly ke svému pomnožení
využít. A právě odstraňování tohoto biodegradabilního
rozpuštěného organického uhlíku je předmětem mého
sledování. Konkrétně ve Vámi zmiňované práci jsem
se zabývala Úpravnou vody Plav u Českých Budějovic
a odstraňováním tohoto využitelného uhlíku v průběhu
zdejší technologie.
NF: Jak vlastně účast na vědecké konferenci probíhá?
LC: Celou přípravou studenta provází jeho školitel, bez
něj by těžko vznikaly kvalitní práce. A je to také on, kdo
najde vhodné téma práce a dá základní podnět. Student
si prostuduje související literaturu a pustí se do laboratorních zkoušek a měření. Následuje asi nejnáročnější část
– vyhodnocování výsledků a diskuze nad nimi. Opět je zde
nepostradatelnou oporou studentovi vedoucí práce. Pak už
se sepisuje, tiskne a celá práce se nakonec odevzdá.
Před vlastním představením práce si student připraví
počítačovou prezentaci, vyzkouší přednes a jde se na věc.
Nervozita je všude znát, ale zpětně se na vše vzpomíná
jinak. Po prezentaci se členové komise ptají svými zvídavými otázkami. Vyhodnocení práce a vyhlášení výsledků
je pak už třešničkou na dortu. Zvlášť když se to podaří.
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NF: Zvítězila jste ve své
sekci. Blahopřejeme. Jak
silná byla konkurence?
Konkurujte si vůbec
jako kolegové z ročníku nebo si práce
třeba i vzájemně
konzultujete?
LC: Konkurence
ostatních studentů
je veliká, to se nedá
popřít. O to větší
radost ale člověk
má, když se podaří
zvítězit. Náročnost
prezentování spočívá hlavně v tom, že
student je po dobu studia
většinou v pozici posluchače, nikoliv přednášejícího.
Dále pak musí zpracovat a hlavně vyhodnotit soubor dat. V mém
případě se práce týkala oboru z praxe,
ne tedy laboratorního modelování. A získávání praktických zkušeností je v době studia spíše
sporadické.
S ostatními studenty z ročníku práce příliš nekonzultujeme, tedy co se týká vlastního předmětu zkoumání. Každý
se totiž zabývá jiným tématem, jediné shodné jsou
náležitosti sepsání a podobné formality. Samozřejmě
společná je také nervozita.
NF: Jaký je vůbec váš vztah k vodě jako k H2O? Co je podle Vás na vodě nejdůležitější, nejpříjemnější, o čem třeba
normálně lidi vůbec nepřemýšlí?
LC: Vztah k vodě – k její chemické podstatě – mám asi jen
školní, naštěstí. A nestrašte mě tím, že by tomu jednou
mohlo být jinak. Na vodě je jednoznačně nejdůležitější
její kvalita, a to nejen pro lidi, ale pro celé životní prostředí. Tím pádem o ní přemýšlím i jinak, než ostatní lidé.
Často se mě například lidé ptají, jakou vodu si v obchodě
kupuji. Na to jim s úsměvem vždy odpovím, že piji vodu
z kohoutku. Nic špatného v ní není, některé stolní vody
jsou, co se složení týká, dokonce horší.
Další informace na www.vscht.cz

Domov pro osoby
se zdravotním postižením Stod

Domov je následovníkem přejmenovaného Ústavu
sociální péče pro mentálně postižené a v současnosti
poskytuje široké spektrum sociálních služeb lidem
resp. mužům s mentálním postižením v celoročním
nepřetržitém provozu. Nadační fond Veolia již několik
let ﬁnančně podporuje Domov ve Stodu a díky ﬁnančním darům se daří pracovníkům domova realizovat
pro své klienty “nadstandardní” aktikvity a poskytovat jim širší nabídku služeb, na kterou by ve svém
základním rozpočtu hledali prostředky jen velmi
obtížně. V roce 2007 byl např. za ﬁnance
nadačního fondu zakoupen speciální
schodolez, který umožňuje težce
postiženým klientům “bezbariérový” přístup do místností a pater, kam by se bez cizí pomoci
nebo bez schodolezu jinak sami
nedostali.
Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Stodu sestává
z celkem pěti budov, ve kterých se
nachází sedm pobytových oddělení.
Uživatelé služeb žijí v buňkách rodinného typu či ve vlastních pokojích a bytech
téměř jako jiní lidé v garsonkách či malometrážních
bytech. V budovách se kromě bytů nacházejí výtvarné
ateliéry a dílny pro pracovní rehabilitaci, tělocvična
s docela pestrým vybavením a místnosti pro fyzioterapii, která hraje v životě se zdravotním postižením důležitou roli. K dispozici je též volně přístupná čajovna
s počítači a připojením k Internetu.
Všech pět budov stojí v rozlehlé zahradě určené ke
sportu (součástí zahrady
je i malý bazén pro
plavce i neplavce),

relaxaci (lavičky jsou umístěny na
slunci i ve stínu košatých stromů),
ale i k práci (v létě je třeba posekat
trávu, v zimně odhrabat sníh). V její
zadní části leží farma s hospodářskými
zvířaty a tak milovníci zvířat chodí pravidelně navštěvovat své čtyřnohé miláčky.
Péči o zdraví (tělesné i duševní) všech obyvatelů domova zajišťují diplomované zdravotní sestry a fyzioterapeutky ve spolupráci s praktickým lékařem,
který ordinuje přímo v zařízení dvakrát týdně.
Dále v domově působí psychiatrička, kožní
lékař, neurolog a praktická zubní lékařka. Psychologická péče je zajištěna ve
spolupráci se Speciálně-pedagogickým
centrem v Plzni.
Fyzioterapii dále výborně doplňují aktivity v bazénech, rekondiční a rekreační
pobyty v Březí na Šumavě a také hippoterapeutické ježdění vÚstavu sociální péče
ve Zbůchu.
Všechny jmenované služby ještě doplňují relaxační
a muzikoterapeutické činnosti a canisterapie se zlatým retrívrem Kristýnou a velkým kníračem Severkou.
A pokud mají obyvatelé chuť posedět s přáteli mimo
areál domova nebo mohou navštívit pracovně-tréninkové centrum “kavárna Rychlá myš” v centru města,
kam ostatně chodí i občané a obyvatelé Stodu a kde je
velmi příjemné posedět nad
šálkem čaje nebo sklenkou dobrého vína.
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Darujte sebe !

Již třikrát v minulých letech podpořil Nadační fond
Veolia projekt Darujte sebe!, který připravilo pražské
Dětské krizové centrum. Cílem projektu je oslovit co
nejširší veřejnost a přiblížit problematiku týraní, zneužívání a zanedbávání dětí všech věkových skupin.
Projekt se skládá ze dvou částí jarní a podzimní. Na
jaře se jedná o sportovně-zábavný den určený široké
veřejnosti, který se opakovaně v minulých letech konal
za aktivní účasti nadačního fondu a společnosti Veolia
Voda zastoupenou symbolicky Vodním barem.
Nikomu v České republice není lhostejné týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Na pomoc takto znevýhodněným dětem a jejich
rodinám vzniklo, jako
vůbec první v naší reNikomu v České republice
publice, již v roce 1992
není lhostejné týrání, zneužíobčanskéo sdružení
vání a zanedbávání dětí.
Dětské krizové centrum (DKC), které se
zabývá se problematikou syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte).
Psychologové, sociální pracovníci a terapeuti DKC pracují
v oblasti prevence, diagnostiky a terapie tohoto závažného sociopatogenního jevu kontinuálně již přes 15 let.

„

“

V praxi to znamená práci s klientelou z řad dětí, dospívajících i jejich rodin. Děti, jimž byla odepřena rodičovská
láska nebo, které se staly obětí trestných činů - znásilnění, sexuálního zneužívání a týrání, mají možnost získat
odbornou a rychlou pomoc a to
je v těchto případech
klíčové.

Aby se děti i občané
mohli svěřit se svými starostmi, nebo podezřením
na jakoukoli formu násilí
či zneužívání je od roku
1996 v provozu non stop Linka
důvěry DKC na telefonním čísle
241 484 149 a od roku 2000 též Internetová linka důvěry
na emailové adrese problem@ditekrize.cz

Stručně ze slovníčku
Dětského krizového centra:
Fyzické týrání = nejen vědomé tělesné ubližování
dítěti, ale také nezabránění takovému zacházení
s dítětem. Představuje vlastně všechny nepřiměřené
akty násilí na dítěti. Zahrnuje vedle hrubého útoku
na dítě, jehož důsledkem je tělesné zranění, trvalé
poškození dítěte nebo dokonce úmrtí dítěte, také
pravidelně užívané tělesné trestání dítěte užívané jako převažující výchovný prostředek.
Psychické týrání = chování vůči dítěti, které má
negativní dopad na jeho citový vývoj, vývoj jeho
chování, osobnosti a sebehodnocení či negativní dopad na rozvoj interpersonálních vztahů.
Psychické týrání v podstatě vždy provází ostatní
diagnostické kategorie syndromu CAN – fyzické
týrání, sexuální zneužívání, šikanování, navíc se
může vyskytovat samo o sobě.
Zanedbávání = takový nedostatek péče, který zapříčiňuje vážnou újmu na vývoji dítěte , a to v oblasti
tělesné i duševní.
Více informací o činnosti Dětského krizového centra
můžete nalézt na www.ditekrize.cz.
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Celonárodní charitativní veřejný sbírkový projekt
Pomozte dětem!

Posledním velkým projektem, kterého se v prvních
pěti letech své existence Nadační fond Veolia zúčastnil je většině obyvatelů v Čechách na Moravě i ve
Slezku známý (podle opakovaných oﬁciálních výsledků
sociologického šetření STEM) projekt žlutého kuřete
s červenobílým kruhem – Pomozte dětem!
Důvody spojení naší „vody k kohoutku“ a úžasných
projektů pomáhajících českým týraným, zanedbávaným
nebo jinak ohroženým dětem jsme shrnuli pro „Zpravodaj klubu přátel Pomozte dětem!“, jehož je nadační fond
zakládajícím členem v následujícím textu.

Živá voda pro kuře
Pitná voda je pro většinu z nás běžnou, automatickou
součástí života a její „důležitost“ si uvědomujeme
často až ve chvíli, kdy neteče. Stejně tak možná často
nedoceňujeme práci tisíců dobrovolníků nebo pracovníků v „neziskovkách“, kteří přímo pomáhají znevýhodněným a ohroženým dětem, nebo prostřednictvím veřejné sbírky Pomozte
dětem! sbírají korunku ke korunce
a všichni společně pomáhají
a pomáhají a pomáhají …
Je to takový mohutný
proud „dobra“, že si
nedokážeme představit – stejně jako
život bez vody – život
bez projektů jakým
je právě Pomozte
dětem!.

Pro Nadační fond Veolia má členství v klubu Záchranný kruh smysl
v několika rovinách. Předně rozšiřujeme naše aktivity a projekty s cílem
naplnit strategii společnosti Veolia Voda jako společensky zodpovědné ﬁrmy, což je jedna z rolí, kterou
nadační fond dlouhodobě plní. Nadační fond Veolia
také v minulosti podporoval talentované a nadané
děti v soutěžích Zlatý oříšek a České hlavičky. Díky spolupráci s Pomozte dětem! jsme naší podporu rozšířili
i pro další děti, a tentokrát ty, které nemají štěstí, že
mohou vyrůstat v harmonické nebo fungující rodině
nebo mají jiný druh handicapu a jejich nadání se tedy
nemůže spontánně rozvíjet.
Měli jsme v minulosti možnost poznat řadu podpořených organizací a projektů z „kuřecí“ veřejné sbírky
a jsme si beze všech pochyb jistí, že právě lidé v nich
jsou živou vodou v životech opuštěných, týraných
nebo jinak strádajících dětí.
V roce 2008 budou i naši kolegové v Královehradecké provozní, a.s. a MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. mít
možnost posuzovat projekty předložené neziskovými
organizacemi a naplní tak jednu z rolí nadačního fondu tj. rozdělit v jubilejním 10. ročníku Pomozte dětem!
peníze určené znevýhodněným a ohroženým dětem.
Další informace na www.pomoztedetem.cz
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