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Vážené dámy, vážení pánové,
kolegyně a kolegové,
stalo se již tradicí, že se jedenkrát v roce setkáváme na stránkách výroční zprávy našeho
nadačního fondu. Mou milou povinností je
přivítat vás u pročítání stránek o naší firemní
filantropii.
Uplynulý rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen jako „Evropský rok dobrovolných činností
na podporu aktivního občanství“. To je téma,
ke kterému máme již několik let výrazně blízko.
V programu MiNiGRANTY VEOLIA, jenž zaznamenal meziročně opět významný nárůst počtu
žádostí i podpořených projektů, se nám stále
více daří podporovat aktivní zaměstnance, kteří
ve volném čase pomáhají starat se o komunitu
a prostředí jako dobrovolníci.

Tisíce dobrovolníků se mohly pustit i v roce 2011
v České republice do úklidu potoků, parků, veřejných prostranství nebo likvidace černých skládek
v rámci celosvětové kampaně Clean Up The World,
a to díky dlouholeté spolupráci mezi naším nadačním fondem a Českým svazem ochránců přírody.
Nejviditelnějším přínosem Nadačního fondu Veolia v oblasti českého dobrovolnictví byla modernizace a přeměna největšího českého internetového
portálu Dobrovolnik.cz, věnujícího se problematice
dobrovolnictví. Navázali jsme tím na dlouhodobou
širokou spolupráci s Národním dobrovolnickým
centrem Hestia. V závěru roku jsme získali za toto
naše angažmá uznání Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, které mělo průběh evropského roku dobrovolníků v gesci.

Těší mne, že činnost našeho nadačního fondu
významně doplňuje náš hlavní cíl - poskytovat
zákazníkům komplexní služby s přidanou hodnotou. Daří se nám kontinuálně podporovat
především regionální organizace a projekty,
za kterými je vidět konkrétní práce a přínos,
a nezanedbatelnou měrou tak pomáhat k všestrannému rozvoji obcí i celé občanské společnosti v České republice.
Děkuji všem našim partnerům, zákazníkům, zaměstnancům i spolupracovníkům, že nás v našem
úsilí podporují. Za celou skupinu Veolia Environnement v České republice mohu slíbit, že i nadále
bude naše nadační činnost jednou z priorit, které
jsme si pro nadcházející období stanovili.

Přeji vám příjemné čtení,

		
Philippe Guitard
předseda Správní rady Nadačního fondu Veolia
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ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU
Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační
fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí,
podpory výchovy a vzdělávání dětí a mládeže,
podpory výběru a přípravy projektů zaměřených
na tvorbu a ochranu životního prostředí, podpory a organizování vzdělávacích akcí a setkávání
odborníků a podpory sociálních projektů. V roce
2010 byl účel rozšířen o podporu projektů, obsahujících prvek dobrovolnictví a konaných ve
veřejném zájmu.
Základními hodnotami, které jsou součástí
všech našich řídících a rozhodovacích procesů,

jsou především: Solidarita, Empatie, Zodpovědnost, Inovace a Výkonnost.
Vytváříme podmínky a podporujeme životní
situace, které narovnávají individuální, skupinové nebo společenské handicapy. Navazujeme
spolupráci s jednotlivci i organizacemi a ve společných projektech každý podle svých možností
přispíváme k dosažení stanovených cílů. Jsme
solidární. Dlouhodobě přispíváme k rozvoji demokratické občanské společnosti založené na
sdílení zkušeností, ve které úspěchy představují
společná vítězství všech.

Projevujeme empatii. Při realizaci všech projektů
aktivně nasloucháme všem, kteří nás oslovují ke
spolupráci. Pokud to okolnosti umožňují, jednáme s nimi osobně, a v případě, že není možné na
poptávku pozitivně zareagovat, snažíme se nabídnout jiná řešení.
Neustále zvažujeme míru našeho "angažování
se" (zejména v rámci sociálních projektů), s ohledem na dopady naší podpory a činnosti. Předem
definujeme roli nadačního fondu tak, aby maximální míra rozhodování a odpovědnosti zůstala
na těch, kteří naší nadační pomoc přijímají. Chováme se zodpovědně a zodpovědnost předpo-

ČINNOST NADAČNÍHO FONDU

JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY VEOLIA VODA - VEOLIA ENVIRONNEMENT

Skupina Veolia Voda v České republice se prezentuje jako společensky odpovědná – společnosti
skupiny začleňují do všech oblastí své činnosti dobrovolný závazek zodpovědného chování
k prostředí a společnosti, v níž působí. Koncept

společenské odpovědnosti naplňuje Veolia Voda
v sociální, environmentální a výchovně vzdělávací oblasti společně s Nadačním fondem Veolia.
Ve vzájemné spolupráci usilujeme o směřování
k tzv. strategickému CSR, vyjádřené společným

mottem - Pečujeme o prostředí a komunitu – týkajícím se všech oblastí naší činnosti.

kládáme i u našich partnerů.
Oceňujeme nové nápady a inovativní přístupy.
Nové nápady podporujeme především proto,
abychom do budoucna uměli včas reagovat na
změny, které přináší život.
Dopady všech projektů sledujeme vždy především s ohledem na kvalitu, nikoliv kvantitu dosažených výsledků. Výkonnost chápeme zejména
jako kvalitu dosaženého.

mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY
péče síťování biodiverzita ekologie projekty

MiNiGRANTY

nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST
setkávání zkušenosti výchova vzdělávání dovednosti zkušenosti
PARTNERSTVÍ spolupráce trénink EKOSYSTÉMY energie dobro
inovace

empatie

ZAM Ě ST N A N C I
vztahy

občanská

dostupnost

o b c e M Ě S TA o c h r a n a r o z v o j
dobrovolníci P R I O R I T Y
společnost

povědomí

neziskový

sektor

Ž I VOTN Í P RO STŘ E D Í děti

senioři

PROGRAMY

NADAČNÍHO FONDU VEOLIA A PROJEKTY DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE PODPOŘENÉ V ROCE 2011

PROGRAM MiNiGRANTY

„U příležitosti Evropského roku dobrovolnictví
2011 byl v nadačním programu MiNiGRANTY
VEOLIA podpořen rekordní počet podaných žádostí rekordní částkou věnovanou v jednom roce
na dobré skutky zaměstnanců skupiny Veolia Environnement, kteří ve svém volném čase pomáhají jako dobrovolníci,“ říká ředitel Nadačního
fondu Veolia Honza Dolínek. V roce 2011 jsme
pro tento program zavedli označení dobrovolnictví s firmou a našim zaměstnancům, kteří
projekty - podpořené MiNiGRANTY nadačního
fondu - pomáhají uskutečňovat, říkáme dobromani (=dobré skutky, dobrovolníci).
MiNiGRANTY se staly v roce 2011 klíčovým programem Nadačního fondu Veolia, který má
„nakročeno“, aby v dalších letech ještě rozvinul svůj potenciál. Společnosti skupiny Veolia
Environnement v ČR poskytly prostřednictvím
nadačních MiNiGRANTŮ v letech 2008 až 2011
více než 7 mil. Kč na realizaci 267 projektů
s dobrovolnickou účastí svých zaměstnanců,

z toho nejvíce – více než 3 miliony Kč - v letošním 4. ročníku.
Program, založený na spolupráci mezi nadačním
fondem, společnostmi skupiny Veolia Environnement a jejich zaměstnanci, je dobrým příkladem společenské odpovědnosti všech, kdo se
na něm podílejí. Podpora veřejně prospěšného
dobrovolnictví zaměstnanců celé skupiny přináší možnost realizovat „mraky skvělých nápadů“
ve prospěch prostředí a komunity. Jde o program
podpory dobrovolnictví, konaného pro veřejně
prospěšné regionální projekty, kdy zaměstnanci
pomáhají ve svém volném čase - po práci nebo
o dovolené. Každý zaměstnanec se může jednou za rok (v březnu) přihlásit do grantového
programu MiNiGRANTY VEOLIA, realizovaného
v regionech firemním Nadačním fondem Veolia
ve spolupráci se skupinou společností Veolia Environnement v ČR.
Čtyři dosavadní ročníky ukázaly, že ve většině
případů se zaměstnanci do veřejného dění v komunitě, kde žijí, pracují nebo se rekreují a tráví

Srovnání MiNiGRANTŮ VEOLIA v letech 2008 – 2011
MiNiGRANTY VEOLIA za skupinu Veolia Environnement
ROK

Počet žádostí

Počet přidělených grantů

Celková rozdělená částka

2008

134

23

595 000 Kč

2009

119

48

1 251 000 Kč

2010

158

83

2 210 524 Kč

2011

244

113

3 006 069 Kč

CELKEM

655

267

7 052 593 Kč

Poznámka: V letech 2008 a 2009 byl program realizován pouze ve skupině Veolia Voda.

svůj volný čas, zapojují dlouhodobě. Řada z nich
působí v různých neziskových organizacích,
angažuje se ve prospěch komunity v místním
spolkovém životě - ať už například jako dobrovolní hasiči či záchranáři, dobrovolníci v sociální
oblasti, při organizování zájmových aktivit dětí,
mladých sportovců nebo jako ochránci přírody
či dobrovolníci, pečující o kulturní dědictví apod.
Do grantového programu MiNiGRANTY VEOLIA
se může každý zaměstnanec přihlásit jednou za
rok na jaře. Uzávěrka pro podávání žádostí byla
vloni stanovena na 7. února. Následně proběhlo ve
spolupráci Nadačního fondu a hodnotících týmů
jednotlivých společností skupiny výběrové řízení,
v němž byly žádosti posouzeny. Výsledky MiNiGRANTŮ VEOLIA 2011 byly zveřejněny 29. března
2011. Nadační fond Veolia společně s vedením
jednotlivých společností skupiny symbolicky pře-

dal MiNiGRANTY na několika slavnostních akcích
všem zaměstnankyním a zaměstnancům Veolia
Environnement, kteří byli ve výběrovém řízení
úspěšní. Akce se postupně konaly během měsíce
června v regionech, kde skupina Veolia Environnement působí.
Nadační fond opakovaně propagoval tento svůj
program – jeho principy i výsledky - v některých
tištěných celostátních médiích i v interních časopisech skupin Veolia Environnement i Veolia Voda jako jedinečný příklad společenské
odpovědnosti firmy i jejího nadačního fondu.
V průběhu roku 2011 natočil nadační fond sérii
7 krátkých videodokumentů, představujících
v pestrém kaleidoskopu vybraných projektů tematickou různorodost dobrovolnických aktivit,
podpořených MiNiGRANTEM v roce 2011.

PODPORA DOBROVOLNICTVÍ
Sdružení Hestia o.s., Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem a cena Křesadlo
Na rozvoji a podpoře dobrovolnictví v České republice nadační fond dlouhodobě spolupracuje
zejména s Národním dobrovolnickým centrem
Hestia a s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad
Labem.

Dobrovolnický portál dobrovolnik.cz, evropský rok dobrovolnictví 2011
Zásadním oceněním fenoménu dobrovolnictví
je podpora nadačního fondu, věnovaná od roku
2010 dobrovolnickému portálu Dobrovolik.cz,
a tomu, aby v roce 2011 – v Evropském roce dobrovolnictví – co nejlépe obstál v roli servisního
a informačního portálu o dobrovolnictví v České republice. Nadační fond významně přispěl
k tomu, že do roku 2011 mohl portál vstoupit
s novou grafikou a hlavně s novým obsahem.
Mnohem více umožňuje vzájemnou interakci,
protože využívá služeb např. sociální sítě Facebook a současně se na jeho obsahu začalo podí-

let větší redakční zázemí, než tomu bylo v uplynulých letech. Navíc se stal naprosto unikátním
příkladem spolupráce státního, komerčního
a neziskového sektoru.
Ředitel Nadačního fondu Veolia působil v roce
2011 v ustavené mediální skupině Evropského
roku dobrovolnictví a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a v redakční radě portálu
Dobrovolnik.cz. Aktivně se také účastnil několika
veřejných aktivit, např. kulatého diskusního stolu k tématu dobrovolnictví, který zorganizovalo
o.s. Lékořice.

Národní dobrovolnické centrum Hestia zahájilo
v roce 2001 udílení ceny KŘESADLO - ceny pro
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Cílem
je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví
a vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Nadační
fond Veolia a společnost Veolia Voda se dlouhodobě podílí na jejím předávání v Praze (jako
partner HESTIA o.s.) a v Ústí nad Labem (jako
partner Dobrovolnického centra). V roce 2011
se účastnil i prvního předávání ceny KŘESADLO
v Liberci. Ředitel nadačního fondu byl opět v roce
2011 členem hodnotící komise pro nominace na
KŘESADLA v Praze a v Ústí nad Labem, v Liberci hodnotící komisi předsedal.
V roce 2011 – u příležitosti Evropského roku
dobrovolnictví (ERD 2011)- jsme měli
příležitost ocenit cenou KŘESADLO
také 7 zaměstnanců společností
skupiny Veolia Voda, kteří jsou ve
svém volném čase aktivními
dobrovolníky, a pomáhají tak
uskutečňovat různé veřejně
prospěšné projekty.
V roce 2011 jsme začali naplňovat dlou-

hodobý záměr podpory rozvoje dobrovolnictví
v regionech a v místní komunitě. Posilujeme
informovanost zainteresované veřejnosti a vytváříme příležitosti k předávání zkušenosti
i k diskusi o tématech. Naší pilotní realizací byla
Konference pod Řípem o dobrovolnictví v Roudnici nad Labem, kterou uspořádaly Nadační fond
Veolia a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
ve spolupráci s městem.

Firemní dobrovolnictví a dobrovolnictví s firmou
Specifickou oblastí dobrovolnictví, na níž se
jako firemní nadační fond podílí i NF Veolia, je
firemní dobrovolnictví. Od roku 2008 pořádají
společnosti skupiny Veolia Voda v ČR dny firemního dobrovolnictví, kterých se účastní zpravidla
celé pracovní týmy. V rámci běžné pracovní doby
tak mají zaměstnanci možnost pomoci například potřebným lidem se speciálními potřebami
nebo přispět ke zlepšení kvality života v konkrétním místě. Na přípravě a realizaci některých akcí
se podílel Nadační fond Veolia.
Jaké akce byly za účasti NF Veolia uspořádány
v roce 2011? Výroba rukodělných dárkových předmětů pro obchůdek, provozovaný ve prospěch
domácí hospicové péče Hospicového občanského
sdružení Cesta domů. Nebo výroba originálních
šperků, z výtěžku jejichž prodeje upraví o.s. Design
Help – Za nemocnice vlídnější prostory pro přijímání návštěv pacientů plastické chirurgie ve Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady.

Jinou formu dobrovolnictví představovaly grantové programy (MiNiGRANTY, BioGRANTY),
jejichž prostřednictvím se mohl každý zaměstnanec jednou za rok zúčastnit výběrového řízení a získat finanční podporu pro svůj vlastní
dobrovolnický projekt. Tuto formu jsme začali
označovat jako dobrovolnictví s firmou (resp.
s podporou firmy).
BioGRANTY realizovala v letech 2010 - 2011 skupina Veolia Voda ve spolupráci s Nadačním
fondem Veolia s cílem podpory biodiverzity v regionech. Od roku 2012 již není tento program
realizován samostatně, ale prostřednictvím MiNiGRANTŮ VEOLIA, do nichž je dobrovolnictví
v oblasti péče o životní prostředí začleněno.
Z významných projektů, které náš nadační fond
podporuje dlouhodobě jako partner, má pravděpodobně nejvýraznější dobrovolnický charakter
Ukliďme svět/ Clean up the World.

Dobrovolné dárcovství krve
Náš nadační fond také dlouhodobě podporuje
ve spolupráci s KISS Radiem propagaci dobro-

volného dárcovství krve. Kampaň k dárcovství
krve jsme podpořili také v roce 2011.

PROGRAM VRAŤME PŘÍRODĚ, CO JÍ PATŘÍ
projekt Jakuba Vágnera Cesta Pstruha

PROGRAM PÉTANQUOVÁ HŘIŠTĚ (NEJEN) PRO SENIORY
Nadační fond realizuje od roku 2006 program
Pétanquová hřiště (nejen) pro seniory. Jeho cílem je podpora aktivního života seniorů a současně posílení mezigeneračního soužití ve volném čase obyvatel domovů pro seniory a lidí,
žijících v jejich okolí. Projekt vznikl v roce 2006,
a do konce roku 2010 bylo vybudováno 32 pétanquových hřišť, během roku 2011 jich přibylo
dalších 6, a to v Bílině, Děčíně, Chomutově, Meziboří, Praze – Uhříněvsi a Roudnici.
Ve spolupráci nadačního fondu a společnosti
Veolia Voda vzniklo v letech 2006 až 2011 celkem 38 hřišť - jsou téměř ve všech „regionech
Veolia Voda“, ale i mimo ně. Rok 2011 byl však
posledním rokem fungování tohoto samostatného programu. Základna z naší iniciativy
a s naší podporou byla vytvořena – téměř 40
fungujících pétanquových hřišť, rozesetých
po celé republice je nemalý počet! Budou-li
tato hřiště inspirovat vznik dalších, pak náš
program naplnil svůj účel. V rámci našeho poslání pečovat o prostředí a komunitu se však
i nadále k podpoře takových hřišť budeme
hlásit.

Skutečnost, že hřiště opravdu fungují i s odstupem času, můžeme doložit také příklady z roku
2011. Necelá třicítka seniorů se v září 2011 zúčastnila v Domově pro seniory v Děčíně malého turnaje v pétanque. Zahrát si přijeli senioři z měst
a míst, kde náš nadační fond postavil v minulosti hřiště. Děčínský turnaj navázal na obdobné
sportovní klání v Chomutově, které se konalo rok
před tím.
V Praze jsme v roce 2011 také nabídli všem zájemcům o pétanque trénink s profesionálem.
A tak se od jara každý týden na hodinu a půl
scházeli nejen senioři z okolí Gerontologického
centra v Praze 8, kteří měli chuť si společně zatrénovat. V časopisu Prahy 8 opakovaně vycházela pozvánka na otevřené tréninky. Na hřišti
před Gerontologickým centrem se potkávalo i 25
hráčů různého věku najednou. Výsledek zhodnotila sociální pracovnice centra Michala Tučková: „Musím říci, že když jsme začali se sdružením
Pétanque pro Vás plánovat tréninky, nečekala
jsem, že to bude mít takový ohlas. Dokonce pokaždé přicházeli i noví zájemci. Je to velmi příjemná
a důstojně vedená aktivita.“

V roce 2011 pokračoval program Vraťme přírodě,
co jí patří - repatriační program, zaměřený na
návrat ryb do našich řek. V minulém roce jsme se
pro pokračování tohoto programu spojili s Jakubem Vágnerem a jeho projektem Cesta pstruha
– Návrat lososovitých ryb do evropských vod.
První etapa projektu Cesta pstruha – Návrat
lososovitých ryb do evropských vod vyvrcholila
2. listopadu 2011 vypouštěním velkých pstruhů
potočních do říčky Střely v západočeských Plasech. Jde o společný projekt společnosti Veolia
Voda, Nadačního fondu Veolia a organizace
Sladkovodní giganti o. s. Jakuba Vágnera. „Oceňuji, že Veolia tento projekt podpořila, protože
ten je dnes bez finančních zdrojů a podpory velké
společnosti zcela nemyslitelný,“ řekl při této příležitosti známý český rybář Jakub Vágner. Podporovat je třeba původní genofond domácích ryb
a jejich návrat do lokalit, kam historicky patří.
„Populace lososovitých ryb byla v posledních
desetiletích značně decimována. Kvalita vody se

však díky čističkám odpadních vod značně zlepšila, a tak se pstruzi i jiné lososovité ryby mohou
vrátit do svých původních domovů. V posledních
letech jsou novou hrozbou nálety kormoránů. Ač
se situace s čistotou vody i kormorány relativně
zlepšila, pstruhové revíry nejsou schopny obnovy
rybí populace bez pomoci,“uvedla mluvčí společnosti Veolia Voda Marcela Dvořáková.
V rámci projektu, který je naplánován na pět
let, bude každý rok vypuštěno kolem 4 000 ks
pstruhů. Loni bylo vypuštěno 2,5 tuny ryb. Všichni pstruzi budou vypuštěni do celého toku řeky
Střely, která není ohrožena kormorány. Pstruzi,
kteří již byli do Střely vypuštěni, by měli být podle Vágnera odolnější, než populace pstruhů odchovaná v klasických sádkách, protože pocházejí
z volné přírody, konkrétně z přírodního jezera na
Slovensku.

CLEAN UP THE WORLD/ UKLIĎME SVĚT!
Clean Up the World / Ukliďme svět! – je mezinárodní kampaň, jejímž smyslem je přimět lidi
k aktivnímu zájmu o stav životního prostředí.
V rámci ní se organizují skupiny dobrovolníků
na celém světě a uklízí černé skládky, parky, cesty,
lesy, břehy řek apod. Akce Ukliďme svět! se v ČR
koná ve dvou termínech (na jaře a na podzim)
už od roku 1993 a zapojují se do ní každoročně
na tisíce dobrovolníků. Nadační fond Veolia jako
generální partner podporuje Český svaz ochránců přírody, který je koordinátorem kampaně na
území České republiky.
Hlavním přínosem naší spolupráce s Českým
svazem ochránců přírody je posilování povědo-

mí o odpovědnosti každého jednotlivce za stav
našeho společného životního prostředí. Velký význam má tento fakt zejména pro výchovu dětí,
které zpětně působí na své rodiče. Každý, kdo
se projektu účastní, si uvědomí, jak namáhavý
a složitý je úklid nashromážděného nepořádku.
Do 19. ročníku kampaně Ukliďme svět! se v roce
2011 zapojilo 210 organizací z celé České republiky.
Akcí se zúčastnilo 17 600 dobrovolníků (z toho jsou
2/3 děti), kteří sesbírali 160 tun odpadu. Uklízelo se
v okolí obcí, v parcích, lesích, v chráněných územích,
čistila se koryta potoků a řek a bylo zlikvidováno
několik černých skládek.

ASOCIACE FIREMNÍCH NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ
V září 2011 začala oficiálně fungovat nová Asociace firemních nadací a nadačních fondů. U jejího zrodu stáli kromě Nadačního fondu Veolia
i Nadace ČEZ, Nadace O2, Nadace OKD, Nadační
fond GSK a Nadace České spořitelny.
Cílem asociace je především nacházet standardy
pro jednotlivé oblasti strategického firemního
dárcovství, kultivovat firemní dárcovství v České
republice a přístupy k němu, přinášet nové trendy a příležitosti pro firmy v oblasti odpovědného
přístupu ke společnosti, propagovat inovativní
modely odpovědného dárcovství pro lokální trh
a podílet se na rozvoji podmínek pro ně, motivovat další firemní dárce u nás a také získávat

mladé leadery pro problematiku odpovědného
přístupu k firemnímu dárcovství.
„Náš fond nepatří celkovým objemem poskytnutých finančních darů mezi největší u nás. Nicméně od roku 2003 máme již poměrně mnoho
zkušeností. Budeme proto velmi rádi, když nová
asociace založená pod křídly Fóra dárců nalezne prostor pro komunikaci s odbornou i laickou
veřejností. Věřím, že se tak podaří dostatečně
etablovat i v České republice trochu netypické postavení těchto specifických ,firemních´ subjektů,
které jsou však ze zákona neziskovými organizacemi,“ řekl u příležitosti vzniku asociace ředitel
NF Veolia Honza Dolínek.

SBÍRKOVÝ PROJEKT POMOZTE DĚTEM
Od roku 2007 se Nadační fond Veolia významně
angažuje - jako jeden z klíčových donorů a partnerů - ve prospěch sbírkového projektu Pomozte
dětem, který je organizován společně Českou
televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.
Za třináct let už bylo jeho prostřednictvím rozděleno víc než 166 milionů korun, a pomohl tak
prostřednictvím téměř dvanácti set projektů 172
tisícům děti.
Projekt Pomozte dětem v sobě zahrnuje mnoho
forem dobrovolnické práce a podpory ve všech
regionech ČR. NF Veolia finančně i nefinančně podporuje realizaci a rozvoj projektu. V roce
2007 se stal jedním ze zakládajících členů Záchranného kruhu, klubu přátel Pomozte dětem.
Vybraní zaměstnanci skupiny Veolia se každoročně dobrovolnicky podílejí na náročném procesu hodnocení projektových žádostí.

Kromě finančních darů, věnovaných Nadačním
fondem Veolia jak na konto veřejné sbírky Pomozte dětem, tak přispívajících na realizaci tohoto celonárodního projektu, získal v roce 2011
projekt díky spolupráci společnosti Veolia Transport Česká republika i významnou propagační
podporu. Tou je „vlastní flotila autobusů“ s grafickým designem povrchu karoserie, propagující
na příměstských linkách v okolí Prahy, Olomouce
a Hradce Králové tento nejznámější charitativní
projekt v ČR. V posledních letech Nadační fond
Veolia podporuje i sérii golfových turnajů, pořádaných ve prospěch veřejné sbírky Pomozte
dětem. „Svými firemní golfisty“ obsazuje zpravidla celý flight, za hráče hradí předem startovné,
firemní dobrovolníci – golfisté pak přispívají na
konto sbírky v souladu s pravidly každého turnaje částkami, odpovídajícími kvalitě jejich hry.

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE (VŠCHT )
Nadační fond Veolia dlouhodobě poskytuje
Fakultě ochrany přírody VŠCHT dary na každoroční podporu studentské odborné činnosti
a studentských vědeckých konferencí. Již tradiční Studentská vědecká konference Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze se konala 29.
listopadu 2011. Jejím výhradním donorem je
rovněž tradičně Nadační fond Veolia společně
s Veolia Voda ČR.
Práce studentů posuzovaly dvě komise. Vlastního hodnocení se účastní vždy i zástupce skupiny

Veolia Voda – v roce 2011 jím byl technický ředitel
Ing. Ondřej Beneš. Mezi nejkvalitnější patřila práce
Petra Dolejše s tématem Anaerobní rozklad fytomasy pod taktovkou anaerobních hub. Zaměřil se
na možnosti předúpravy substrátů pro bioplynové
stanice. Možnostem využití moderní metody FISH
k identifikaci přítomnosti nitrifikačních bakterií
v kalu se věnovala Lucie Chovancová. Tito studenti
byli vyhodnoceni jako nejlepší s nejkvalitněji připravenými pracemi.

DĚTSKÝ DOMOV DOLNÍ LÁNOV
Dětský domov Lánov využil finanční dar nadačního fondu na placení nájemného a energií
(voda, plyn, elektřina) za byty v Prosečné č.p. 27
a nákup potřebného vybavení do těchto bytů
pro účastníky programu Krok do života. Tímto
darem byla realizace tohoto víceletého programu Nadačního fondu Veolia ukončena.
Program od roku 2005 pomáhal mladým lidem
z dětských domovů, jejichž vstup do samostatného života je komplikovaný okolnostmi, které
nemohou vždy sami ovlivnit. Kladl si za cíl pomáhat mladým lidem překonat složité období
po odchodu z dětského domova. Pomoc nadačního fondu spočívala v posilování samostatnosti
a sebevědomí těchto mladých lidí, především
v podpoře při jejich studiu na střední nebo vysoké škole, při získání a financování prvního samostatného bydlení, při nabývání prvních pracovních zkušeností.

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, STOD
Spolupráce s bývalým Ústavem sociální péče pro
mentálně postižené muže – nyní Domovem pro
osoby se zdravotním postižením ve Stodu patří
v nadačním fondu mezi nejdéle trvající. Nadační
podpora této příspěvkové organizaci Plzeňského
kraje každoročně směřuje do oblastí či aktivit, na
něž se provozní finance uvolnit nedají, protože
jsou ze své povahy jakýmsi „nadstandardem“.
Přesvědčili jsme se, že tým pracovníků DOZP
Stod zodpovědně přemýšlí o své úloze - o tom,
jakou roli má hrát v životech klientů tohoto zařízení. Potvrzují to výsledky jejich práce, ale i sa-

motný fakt, že celý domov de facto pracuje na
svém „zrušení“. Do roku 2015 se má toto zařízení
od základů změnit. Z původních cca dvou set
klientů jich má zůstat „v ústavu“ jen asi čtyřicet,
a to těch, kteří se bez vyšší míry cizí pomoci neobejdou. Ostatní se v rámci svých možností více
osamostatní, a to právě díky práci v pekárně,
chráněnému bydlení apod. Velký klasický ústav
přestane existovat a jeho dřívější zaměstnanci
budou poskytovat služby klientům v domácnostech.

Za dobu pěti let, tj. mezi roky 2005 – 2011 jsme
poskytli finanční i nefinanční podporu celkem 79
účastníkům. Převažovala individuální finanční

podpora (celkem 57 účastníků - z toho jedinečných osob bylo 39, neboť někteří účastníci získali podporu opakovaně, ve více letech), v menší
míře byli podpořeni mladí lidé nefinanční pomocí nebo prostřednictvím finanční pomoci, poskytnuté za tímto účelem dětským domovům,
případně dalším organizacím, které se zabývají
touto problematikou.
Z toho v roce 2011 byl celkový počet účastníků 9
(včetně 2 organizací – DD Dolní Lánov a Ekumenická síť pro aktivity mladých - ENYA o.s.). Vedle
jednotlivců pomáhal Krok do života i organizacím, které se mladým lidem věnují v případě
potřeby celodenně, nabízí ubytování a další služby, jakými jsou např. sociální poradenství. Pražský Dům na půl cesty Maják, který je zařízením
ENYA, prostřednictvím individuálního přístupu
pracovníků, dobrých mezilidských vztahů a respektování jedinečnosti každého člověka motivuje mladé lidi k tomu, aby překonali sociální
znevýhodnění, dokázali se postupně obejít bez
pomoci sociálního systému a žili v souladu se
společenskými normami.

ZLATÝ OŘÍŠEK
Veolia Voda ve spolupráci s Nadačním fondem
Veolia také podporuje tvořivé a talentované děti
v soutěži Zlatý oříšek. Zlatý oříšek vyhledává už
víc než 10 let nadané a aktivní děti v celé České

republice. Není důležité, jakému oboru se věnují,
nezáleží na etniku, ani na případném zdravotním handicapu. Jediným omezením je věk, a to
od 6 do 14 let.

VODA PRO AFRIKU
Veolia Voda a Nadační fond Veolia uspěly u veřejnosti již podruhé na přelomu roku 2011/2012
s benefičním prodejem unikátních designových
karaf na vodu z křišťálového skla, jehož výtěžek
je určen na uskutečnění jejich projektu Voda pro
Afriku. Ten již druhým rokem pomáhá financovat projekty podporující vodní zdroje v Etiopii,
které realizuje společnost Člověk v tísni. Na nemoci způsobené nedostatkem nezávadné pitné
vody zemře v Etiopii 55 tisíc malých dětí ročně.
Projekt Voda pro Afriku byl příspěvkem k tomu,
podílet se na zlepšení této situace.
Stoprocentní výtěžek z prodeje karaf druhé edice
činil 385 tisíc korun a v září 2012 bude použit na
opravu vodního vrtu v etiopské vesnici. Výtěžek
z první edice karaf ve výši 450 tisíc korun byl vyu-

žit na stavby a opravy vodních zdrojů ve školách.
Větší část této akce byla realizována do konce
roku 2011, její dokončení však proběhlo až na počátku roku 2012. Dar proto mohl být společnosti
Člověk v tísni poskytnut až v lednu 2012, a účetně proto spadá do tohoto roku.
Charitativní projekt byl realizován ve spolupráci s našimi partnery ve prospěch veřejné sbírky
Skutečná pomoc společnosti Člověk v tísni. Hlavním partnerem projektu byl Člověk v tísni, o.p.s.,
partnery o.s. POHODA – společnosti pro normální život lidí s postižením (balení a expedice karaf
objednaných prostřednictvím e-shopu nadačního fondu), Mamacoffee (přímý prodej karaf v síti
kaváren v Praze) a VIZUS.CZ s.r.o. (program pro
e-shop).

NADAČNÍ FOND LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH
Mezi dlouhodobé partnery našeho nadačního
fondu patří také Nadační fond manželů Livie
a Václava Klausových. Náš dar byl i v roce 2011
určen na podporu fungování fondu a realizaci
jeho projektů.

Nadační fond Veolia a Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových mají k sobě velmi blízko
tím, že své projekty realizují zejména v sociální
oblasti, a ve své činnosti věnují pozornost seniorům a potřebným mladým lidem.

MINIGRANTY

Iveta Hrachovinová, Ampluservis, vedoucí oddělení chemických služeb

Růžová zahrada - Nechme rozkvést květiny, jejichž krása není patrná na
první pohled
30 000 Kč pro Taneční kroužek pro mentálně postižené ženy (individuální projekt)

Cíl projektu:

Napomáhat integraci skupiny žen s mentálním postižením, které navštěvují taneční kroužek, s nímž se
účastní řady veřejných vystoupení a společenských akcí, do většinové společnosti.

Anotace projektu:

Iveta Hrachovinová získala MiNiGRANT ve prospěch tanečního kroužku pro ženy s mentálním postižením z Denního pobytu Přerov. Kroužek, jehož činnost je financována výhradně z darů, dlouhodobě realizují 2 lektorky Tanečního studia ESET, a kromě postižených žen jej navštěvují i dobrovolnice. Tanečnice
tančí tance různých národů a předvádějí také různé kreativní variace. Kroužek se každoročně účastní
řady veřejných vystoupení, tanečních projektů a společenských akcí v regionu, vystoupil i v Národním
divadle v Praze. Rok 2011 přinesl kroužku mimořádnou příležitost – spolupráci se světoznámým perským
tanečníkem Sasharem Zarifem, žijícím v Kanadě. „Do projektu se zapojuji jako dobrovolník - pomáhám
různými činnostmi při přípravě a realizaci tanečních projektů, včetně samotného nácviku tanců,“ dodává
ke své roli v projektu Iveta Hrachovinová. Ze závěrečné zprávy vyplynulo, že v roce 2011 tvořilo realizační
tým kromě 2 lektorek 8 tanečnic s mentálním postižením, 5 pomáhajících dobrovolnic a 8 spolupracujících tanečnic studia Eset. Diváků bylo a bývá mnoho – asi 120 na vystoupení v Divadle hudby, podobně
asi 120 na Benefiční koncertě v Nezamyslicích, cca 80 v Domově důchodců v Přerově, cca 80 na Vánoční
besídce pro rodiče a přátele.

Ing. Libor David, Dalkia, Ampluservis, vedoucí střediska montáží a oprav

Malotřídky v pohodě!!!

21 700 Kč pro ZŠ a MŠ Těškovice

Cíl projektu:

Umožnit účast na integrované pobytové akci handicapovaným a dětem ze sociálně slabších rodin.

Anotace projektu:

Od ledna 2011 probíhá v ZŠ a MŠ Těškovice projekt Malotřídky v pohodě!. Hlavním cílem projektu je
příprava a realizace vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na zvýšení znalostí a dovedností žáků
v oboru řešení a prevence krizových situací, rizikového chování, ochrany zdraví a životního prostředí.
Realizace probíhá v rámci školní i zájmové činnosti, kterou škola nabízí. Nadační dar pomohl přizvat do
projektu i handicapované děti ze spřátelené školy. Děti se mohly společně zúčastnit zážitkové pobytové
akce v přírodě. Projekt počítal i s finanční a osobní spoluprací rodičů při přípravě a realizaci pobytu (např.
náklady na stravování byly hrazeny z finančního příspěvku rodičů). Projekt je primárně zaměřen na žáky
I. stupně ZŠ. ZŠ měla ve školním roce 2010/2011 celkem 55 žáků v rozmezí 6 až 12 let. „Finanční příspěvek
umožnil do projektu Malotřídky v pohodě!, zahrnout kromě teorie, přednášek a praktických cvičení v rámci
vyučování a přípravy do školy, i letní tábor, kde bylo možno veškeré nově nabyté znalosti ověřit i v praxi.
Finanční příspěvek umožnil účast na tomto táboře širšímu okruhu účastníků - i handicapovaným dětem ze
spřátelené školy a dětem ze sociálně slabších rodin. Projekt probíhá ve spolupráci s občanským sdružením
ANTONÍN (www.os-antonin.com), které má dlouholetou historii od roku 1989 v pořádání dobrovolnických
akcí pro děti a je zaměřeno na pořádání Letních integračních táborů pro děti zdravé, sluchově i jinak postižené“, sdělil Ing. Libor David. „Stanoveného cíle jsme dosáhli. Děti se úspěšně zapojily, postižené děti ze
školy z Ivančic byly integrované mezi děti zdravé a probíhala výborná spolupráce a kooperace. Děti si vzájemně velmi dobře rozuměly a chápaly se,“ chválí úspěch projektu za ZŠ Těškovice Mgr. Miroslav Čmelík.

Milan Kuchár, Dalkia, Ampluservis, revizní technik elektrozařízení

Jiří Kruliš, Dalkia Česká republika – Divize Karviná, provozní zámečník

21 700 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Ostrava - Plesná

7 000 Kč pro Asociaci TOMČR,TOM 19078 Beskydská 9 Havířov

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Ochrana osob a majetku

Obnova technických prostředků požární ochrany.
„Jako člen Sboru dobrovolných hasičů v Ostravě – Plesné zasahuji při požárech a mimořádných událostech.
Máme-li plnit náročné úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany životů a veřejného majetku je nutno disponovat účinnou a funkční technikou a technickými prostředky,“ objasnil Milan Kuchár. Finanční prostředky
z MiNiGRANTU byly využity na výměnu zastaralých proudových hadic, savic, rozdělovače, proudnic a kalového čerpadla. Milan Kuchár je člen zásahové jednotky a zástupcem starosty sboru pro technické věci.
V závěrečné zprávě k projektu konstatuje, že cíl projektu byl naplněn - výměna technických prostředků
PO byla provedena: „Špičkový tým předpokládá špičkové vybavení.“

Poznej svou vlast - Letní turistický tábor v Janově nad Nisou

Vzít na letní turistický tábor děti ze sociálně slabších rodin a děti zaměstnanců Dalkia ČR.
„Téměř 30 let se věnuji turistice a pracuji s mládeží. Pod hlavičkou Asociace TOM ČR a KČT (Klub českých turistů) působím již 14 let jako hlavní vedoucí turistického oddílu Beskydská 9. Vyvrcholení naší celoroční činnosti je letní turistický tábor. Ten se koná pod vedením zkušených mladých vedoucích, kteří mají akreditaci
MŠMT (stejně jako já). V minulosti jsem zastával na táborech tři funkce (hlavní vedoucí tábora+metodik,
hospodář a zdravotník). V současnosti LTT zajišťuji po organizačně-administrativní stránce a jako hospodář. Vše ostatní ponechávám mladším -studentům vysokých škol a středoškolákům. Projektu i činnosti
v oddíle věnuji veškerý volný čas. Ovšem bez dobrého zázemí a pochopení rodiny bych tuto činnost nemohl
dělat,“ říká o své angažovanosti v projektu Jiří Kruliš. V létě 2011 vedlo letní turistické putování hlavně po
Jizerských a Lužických horách i po Krkonoších. Kromě turistiky byla pro účastníky připravena celotáborová hra z doby středověku, kterou připravili vedoucí. Kromě cca 20 dětí z turistického oddílu TOM UFO
z Ostravy se tábora mohly zúčastnit i děti zaměstnanců Dalkia ČR (celková kapacita tábora byla 30 dětí,
dětí zaměstnanců bylo celkem 10). V závěrečné zprávě pan Kruliš uvádí: „ Co se týká dětí, tak spokojenost
byla na 100% s programem připraveným vedoucími, které ,nezlomil´ ani počet dětí. Podařil se naplnit
připravený program: turistika, kultura, hry na chalupě v duchu TV - Milionář, Nikdo není dokonalý apod.“

Magdalena Pabišová, Dalkia Česká republika – Divize Karviná, vedoucí ekonomické agendy

Ing. Zuzana Ledvinová, Dalkia Česká republika – Divize Karviná, praktikantka

20 000 Kč pro Poradenské a informační centrum pro sluchově postižené

25 000 Kč pro Občanské sdružení Věnujeme se dětem

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Sociální a poradenská práce pro sluchově postižené

Dosáhnout větší informovanosti osob se sluchovým postižením v oblasti sociální péče.

Anotace projektu:

Poradenské a informační centrum pro sluchově postižené provádí výuku odezírání a nápravu řeči s odborným logopedem již více než pět let. Spolupracuje s psychologem a dalšími logopedy. Výuka odezírání
je pro všechny věkové kategorie: malé děti s těžkou sluchovou vadou, kterou mimo toto postižení mají
i další, převážně mentální a tělesné; neslyšící mladé klienty, kteří chtějí nejenom rozumět, ale i dobře,
srozumitelně mluvit; klienty vyššího věku s kochleárním implantátem (po operaci); klienty po CMP s těžkou vadou řeči apod. „Víme, jak je důležité, aby se sluchově postižení lidé necítili být na okraji společnosti
proto, že špatně slyší nebo mluví. Víme, že v dnešní uspěchané době není čas v rodinách, který by mohl být
věnován trpělivosti, ochotě komunikovat s člověkem, který nejen neslyší, ale i špatně mluví a má tak obrovské trauma komunikovat s okolím. Mnoho našich klientů nám píše a děkuje za to, že jsou zase sami sebou
a že malé potíže s komunikací zdolávají daleko lépe než dříve. Vysoká návštěvnost klientů nám ukazuje,
jak je naše práce velice potřebná. Všichni pracovníci Poradenského centra – včetně mě - vykonávají svou
činnost pro centrum jako dobrovolníci. Prakticky veškerý svůj volný čas během týdne věnuji této práci,“ dodává k fungování poradenského centra Magdalena Pabišová. A k využití MiNiGRANTU doplňuje: „Peníze
z NF jsme použili zejména na zvelebení prostředí, ve kterém provádíme výuku. Zakoupili jsme podlahové
krytiny, místnost jsme zateplili, kulturně a esteticky zlepšili, což se projevilo na větší spokojeností posluchačů - v místnosti bývala taková zima, že jim dělalo potíže se soustředit na výuku.“

Letní dětský tábor i pro sociálně slabé skupiny

Umožnit účast dětem ze sociálně slabších rodin nebo z dětských domovů na patnáctidenním letním
dětském táboře - zlepšit jejich tvůrčí schopnosti, předpoklady pro spolupráci v kolektivu, vztah k přírodě,
posílit fyzickou zdatnost a rozšířit vědomosti.

Anotace projektu:

Občanské sdružení Věnujeme se dětem pořádá tábory, víkendové pobyty pro děti a dětské karnevaly již
16 let. MiNiGRANT umožnil realizovat v červenci 2011 letní tábor pro 21 dětí v Bojanovicích u Znojma.
Děti se učily tábořit v přírodě, poznávat rostliny, plnit bobříky odvahy, zúčastnily se noční výpravy a byly
na výletě ve Znojmě. Jeden den byl věnován základům první pomoci, děti si vyzkoušely, jak reagovat
v různých situacích. Program tábora byl navázán na celotáborovou hru doplněnou různými sportovními
aktivitami. „Formou her jsme se snažili přiblížit dětem vývoj lidstva, lidské společnosti a kultury. Věkové
rozpětí je velké a nebylo jednoduché vytvořit program, který by byl zábavný pro každé dítě. Díky MiNiGRANTU jsme mohli nakoupit vhodné hry a pomůcky a připravit program, který bavil mladší i starší děti.
Cílem - hlavně pro nás - bylo, ať jsou děti spokojené a nenudí se. Děti měly spoustu zábavných her, které
byly zaměřeny na logiku, na zlepšení paměti, kondice a vzájemné spolupráce. Přesvědčili jsme se, že děti
v dnešní době neumí mezi sebou přímo komunikovat, jelikož často spolu komunikují prostřednictvím chatu. Část záměru ale naplněna nebyla. Chtěli jsme umožnit, aby na tábor jely děti ze sociálně slabých skupin,
i přes kontaktování různých dobrovolných sdružení a dětských domovů se nám toto nepodařilo. Přesto
jsme se na táboře setkali s dětmi, které vyžadovaly významnější péči, ať šlo o poloviční autisty nebo o děti
s problematičtějším chováním, hyper aktivitou.“ říká Ing. Zuzana Ledvinová.

Ing. Zygmunt Recman, Dalkia Česká republika – Divize Karviná, technik realizace projektů

Ing. Dalibor Mierva, Dalkia Česká republika – Region Čechy, technik BOZP a PO

13 000 Kč pro DROPS – divadelní, taneční a pěvecký dětský soubor

24 000 Kč pro oddíl kuželek TJ Sokol Kolín

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Příroda a kultura

Pozitivně ovlivňovat vztah dětí ke kultuře, tradicím a přírodě.
DROPS je dobrovolný divadelní, taneční a pěvecký soubor zaměřený na práci s dětmi a na rozvoj kulturní
činnosti mládeže ve věku od 3 do 15 let. V současnosti vytváří kulturní, výchovné a vzdělávací prostředí
pro 20 děti ve věku od 3 do 10 roků. V programu souboru jsou zastoupeny divadelní hry pro děti, tradiční
lidové zvyky a obyčeje, nejrůznější „pracovní náměty“ a samozřejmě lidové písně a tance. Hlavní část
prostředků z MiNiGRANTU byla určena na nákup aparatury, materiálů a pomůcek pro výrobu kostýmů
a kulis, druhá část pro financování intenzivních nácviků nových vystoupení v přírodě. „Osobně se zapojuji
do fungování souboru již třetím rokem, a to buď jako dozor, případně formou pomoci při přípravě představení. Myslím, že aktivity tohoto typu jsou nezbytné pro výchovu a kulturní vzdělávání mládeže. Stanovený
cíl se nám povedlo dosáhnout. Nakoupili jsme audio aparaturu a materiály na výrobu kostýmů i kulis, a realizovali jsme vystoupení.,“ doplňuje ke své účasti v DROPS a k realizaci projektu Ing. Zygmunt Recman.

Nábor dětí do oddílu a jejich trénink

Zajistit perspektivu sportovního oddílu kuželek a dětem užitečné vyplnění volného času.
Kuželky jsou malý nekomerční sport, který má v ČR dlouholetou tradici. Oddíl kuželek Sokola Kolín patří
k nejúspěšnějším oddílům v republice. Vychoval mnoho reprezentantů, kteří také přivezli medaile z Mistrovství světa, naposledy v roce 2007 z MS žáků dvě zlaté a tři stříbrné. MiNiGRANT umožnil provést
na několika ZŠ v Kolíně nábor dětí od 12 do 13 let, vytvořit tréninkové skupiny po 4 - 6 dětech, zahájit
s nimi sportovní trénink v kuželkářském sportu a od sezóny 2011 - 2012 zahájit zapojení dětí do krajských
soutěží a Poháru mladých nadějí České kuželkářské asociace. „Těmito aktivitami jsme chtěli do oddílu
zapojit další perspektivní hráče a současně nabídnout dětem zapojení do atraktivní hry, která kvalitně
vyplní jejich volný čas v pubertě, a zároveň může u nich rozvíjet řadu vlastností, které jim budou pomáhat
v životě. Do oddílu jsme získali 5 nových členů - dětí, po půlročním tréninku jsme je na podzim zařadili do
dlouhodobých soutěží. MiNiGRANT VEOLIA nám výrazně pomohl realizovat naše plány s rozvojem oddílu,“
říká o smyslu svého dobrovolnictví a o výsledku projektu Dalibor Mierva.

Aleš Friedl, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, multifunkční operátor

Aleš Rataj, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, provozní elektrikář

31 500 Kč pro florbalový klub MVIL Ostrava, o. s.

9 486 Kč pro MŠ Ukrajinská, Ostrava, příspěvková organizace

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Aktivní sportování mládeže v letních měsících

Sportování mládeže ve venkovních prostorách umožní jejich fyzický i duševní rozvoj a zároveň eliminuje
negativní vlivy na jejich dospívání.
Občanské sdružení MVIL Ostrava se již od roku 1998 věnuje sportu, především florbalu. V současnosti má
již více než 350 členů, z nichž největší podíl připadá na mládež ve věku 8 – 18 let, na kterou se přednostně
a dlouhodobě zaměřuje. Tréninky a soutěžní sezóna probíhají především v halách, od konce jara a v letních měsících, kterých se týká projekt, podpořený MiNiGRANTEM, probíhá sportování ve venkovních
prostorách a na pobytové akci. „Náš projekt umožní dětem a mládeži prospěšně a smysluplně vyplnit svůj
volný čas, udělat něco pro své zdraví, naučit se komunikovat a působit v kolektivu a získat spoustu nových
zážitků,“ hodnotí práci s mládeží Aleš Friedl. Při trénincích (2x týdně) na venkovních hřištích, které probíhají od začátku května do konce letních prázdnin, jsou účastníci rozděleni do věkových kategorií. Hlavní
náplní tréninků, které vedou školení trenéři s licencí, je rozvoj fyzické kondice mládeže prostřednictvím
různých sportovních disciplín a her. Projektu se přímo účastnil kolektiv mládeže, který docházel na pravidelné tréninky (v průměru se tréninků účastnilo 17 osob + 2 trenéři). Čtyřdenního sportovního pobytu
v Beskydech s tréninkovým programem kombinovaným s pěšími tůrami se zúčastnilo během letních
prázdnin 20 mladých sportovců a 6 vedoucích.

Kdo si hraje, nezlobí

Umožnit dětem, nadaným i těm ze sociálně slabých rodin, rozvíjet své schopnosti a dovednosti v různých oblastech a vytvořit jim k tomu v MŠ odpovídající a podnětné prostředí.
Pro děti by měla být v MŠ k dispozici různá centra aktivit, kde se mohou realizovat a dále tak rozvíjet svůj
talent a schopnosti. V centru pohybových aktivit, které již existuje, jsou rozvíjeny pohybové schopnosti.
MiNiGRANT umožnil doplnit jej o další herní prvky pro rozvoj fyzické kondice dětí. Centrum výtvarných
aktivit se zaměřuje na rozvoj estetického vnímání, jsou zde využívány netradiční techniky a práce s přírodním materiálem. Díky poskytnutému grantu bylo možné začít budovat centrum šikovných rukou,
zaměřené na rozvoj dětské fantazie, kreativity, ale také k procvičování jemné motoriky apod. Darja Prokopová z MŠ Ukrajinská zhodnotila přínos projektu: „Projekt pomohl zvýšit zájem rodičů i dětí o pohybové aktivity při sportovních hrách, dovybavit malou tělocvičnu MŠ. Z jeho realizace má prospěch 150 dětí MŠ
a při společných akcích i jejich rodiče.“ A Aleš Rataj doplňuje: „Do projektu se zapojujeme spolu s dalšími
rodiči. Ve volném čase pomáháme s organizací a zajišťováním soutěží, tvořivých dílen, sportovních či výtvarných akcí, a tím se snažíme o aktivní využití volného času a všestranný rozvoj dětí předškolního věku. “

David Strachota, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, manipulant

Jiří Novák, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, dispečer

14 252 Kč pro Charitu Hlučín

30 000 Kč pro Základní školu, Havířov – Město, Mánesova 1, příspěvková organizace

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Zakoupení transportního vozíku - větší mobilita a kvalita pro klienty

Cílem projektu je zakoupením univerzálního vozíku usnadnit v Domově sv. Mikuláše přepravování imobilních klientů upoutaných na lůžko.
V Domově sv. Mikuláše – charitním domově pro seniory v Ludgéřovicích je umístěno 30 klientů, z nichž je
velká část upoutaná na lůžko. Řadě z nich realizace projektu a poskytnutí MiNiGRANTU pomáhá zlepšit
kvalitu života – umožňuje jim například účastnit se společně s ostatními kulturních a společenských
akcí. Bohužel, chodby domova - a zejména výtah - nejsou uzpůsobeny na průjezd velkého elektrického
lůžka. Rovněž při přepravě klientů na lékařská vyšetření apod. musel být jejich transport prováděn na
skládacích nosítkách, což bylo pro zaměstnance fyzicky náročné a pro klienty nepohodlné, a často i nebezpečné. Lukáš Volný z Charity Hlučín k tomu doplňuje: „ Zakoupený transportní vozík s nosítky slouží
k přepravě imobilních klientů. Jakákoliv přeprava klientů upoutaných na lůžko byla velmi komplikovaná,
protože elektrické polohovací postele svou šíří přesahují šíři dveří. Rovněž je není možné přepravovat ve
výtahu, a to vzhledem k jeho nevyhovujícím rozměrům. Pořízení transportního vozíku s nosítky tyto obtíže
odstranilo.“ Cílovou skupinou jsou zde velmi zranitelní a společností často opomíjení senioři - klienti
Domova sv. Mikuláše, ale také zaměstnanci. Celkový počet osob, pro které je MiNiGRANT přínosem, je
tak více než 50. „Každoročně přispívám na Tříkrálovou sbírku, jíž se účastní Charita Hlučín. Také navštěvuji
růžné koncerty a akce pořádané touto organizací, a tím se snažím ji finančně podporovat“, vysvětluje
různé způsoby své angažovanosti David Strachota.

Ozdravný pobyt na ekofarmě

Celodenní pobyt dětí na zdravém vzduchu v horské přírodě na ekofarmě. Seznámení s domácími zvířaty
a péčí o ně. Obohacení jídelníčku o biopotraviny.
Z příspěvku MiNiGRANTU VEOLIA byl realizován týdenní pobyt pro děti s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením a autismem. Jako místo pobytu jsme si vybrali ekofarmu v Jeseníkách. Na ekofarmě se děti seznámily s běžnými domácími a hospodářskými zvířaty, naučily se, jak o zvířata správně
pečovat. Poznaly, k čemu se hospodářská zvířata využívají. Nové vědomosti získaly praktickou zkušeností,
nejen prohlížením knih a obrázků. Viděly, jak a kde se pěstuje ovoce a zelenina. Děti měly také možnost
projet se na koni. Navštívili jsme lázeňské město Karlova Studánku, děti měly možnost ochutnat léčebné
prameny a seznámit se s lázeňským prostředím. Jiří Novák o realizovaném projektu říká: „Pobyt byl určen
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které se vzdělávají ve speciálních, rehabilitačních a autistických třídách naší školy. Většina dětí pochází ze sociálně slabých rodin a nemůžou si hradit ozdravné
pobyty. Děti žijí v městském prostředí, kde jsou většinu roku zhoršené rozptylové podmínky, což nepřispívá
k jejich zdravotnímu stavu. Sám jsem se podílel na realizaci projektu …“. Za MŠ se k projektu vyjádřila
v závěrečné zprávě Mgr. Jiřina Vozná: „Mnohokrát děkujeme, že naše děti mohly absolvovat tak nádherný
pobyt. Byly spokojené a nadšené!“

Ladislav Čižmár, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, zámečník

Ing. Lukáš Bemer, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, technik technického rozvoje

30 000 Kč pro Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace

35 000 Kč pro individuální realizaci projektu

Netradiční cestování uživatelů ve Stacionáři Třebovice

Cíl projektu:

Seznámit uživatele s památkami, tradicemi, kulturou, přírodními zajímavostmi i rekreačními objekty
nejen v ČR, ale i ve světě.

Anotace projektu:

Prostřednictvím DVD, CD a knih umožnit lidem se zdravotním postižením - mentálním, kombinovaným,
tělesným i smyslovým postižením - poznávat svět jim přístupnou formou za účasti odborných zaměstnanců. Činnosti provádět v rámci výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností s maximální individuální podporou každého uživatele. Lidé s různými formami postižení mívají velmi omezenou možnost
cestování. Platí to i pro klienty Stacionáře Třebovice, kteří se prostřednictvím vzdělávacích a aktivizačních
činností mohli díky MiNiGRANTU seznamovat se s pamětihodnostmi, přírodními zajímavostmi, kulturou i tradicemi nejen v rámci ČR, ale i v Evropě a ve světě a rozšířit tím své znalosti a poznání. „K realizaci
tohoto projektu jsem dodal materiál ve formě CD, DVD, různých publikaci, encyklopedií, fotografií, propagační materiálů pamětihodností, hradů, zámků a jiných zajímavých objektů s cílem informovat uživatele
Stacionáře Třebovice o těch, které jsou bezbariérové a které mohou společně se zaměstnanci stacionáře
nebo se svými rodiči navštívit“, uvádí o svém zapojení do projektu Ladislav Čižmár. Ze závěrečné zprávy
Čtyřlístku se od Hany Jurečkové, DiS. dozvídáme: „Cíl byl splněn. Zkvalitněním prostředí a zakoupením
doplňkového materiálu bylo umožněno všem klientům seznámit se s památkami, kulturou a přírodními
zajímavostmi nejen v ČR, a to bez nutnosti někam vycestovat - tedy prstem po mapě. Projektu se zúčastnilo
celkem 16 osob, z toho 10 klientů Čtyřlístku.“

Čištění a údržba břehů v povodí řeky Stonávky

Cíl projektu:

Zkvalitnění životního prostředí a zvýšení informovanosti o výskytu vzácné flóry a fauny v dané lokalitě
(okolí řeky Stonávky, důlní propadliny v lokalitě Kateřina).

Anotace projektu:

„Neuspokojivý stav životního prostředí v okolí řeky Stonávky a v lokalitě Kateřina mne dovedl k tomu, aby
se zde situace změnila. V této lokalitě, silně postižené důlními vlivy, se po mnoha letech začínají vytvářet
nové biotopy, do nichž se vracejí vymizelé druhy živočichů a rostlin. Tato skutečnost je známa jen úzké
skupině nadšenců. Je nanejvýš žádoucí, aby se zvýšilo povědomí obyvatel o mnohdy izolovaných ostrovech
života v průmyslové krajině. Oblast je s návratem přírody čím dál vice využívaná k relaxaci a volnočasovým
aktivitám. Na realizaci projektu se podílím spolu s dalšími dobrovolníky,“ vysvětluje blíže ideu a své zapojení do projektu Ing. Lukáš Bemer. A k čemu byl MiNiGRANT konkrétně využit? K čištění břehů a koryta
řeky Stonávky (Albrechtice u Českého Těšína, pstruhový revír), k vyčištění břehů zatopených důlních propadlin, k vybudování informačních tabulí v češtině a polštině o vzniku vodní plochy a její fauny a flóry
a konečně i k odbírání a vyhodnocení vzorků pro zjištění kvality vody.

Ing. Rostislav Naivert, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, technolog

Dušan Fojtík, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, operátor ASŘ

30 000 Kč pro Občanské sdružení Zahrada dětí při MŠ Ostrava – Výškovice, odloučené pracoviště Srbská

12 000 Kč pro Klub vodního póla Přerov

Sedíme spolu u pěkného stolu

Cíl projektu:

Mladí záchranáři

Cíl projektu:

Vybavit třídu MŠ nábytkem, který bude podporovat správné sezení dětí a jejich zdravý vývoj.

Poskytnout dětem, účastnícím se příměstského tábora, možnost osvojit si základy první pomoci a rozvíjet jejich způsobilost řešit nenadále krizové situace.

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Díky kvalitním, anatomicky tvarovaným dětským stolům a židlím zakoupeným z prostředků MiNiGRANTU je možno podporovat u dětí z MŠ správné způsoby sezení při stolování, stolních hrách či při grafomotorických cvičeních. Stoly a židle byly dodány firmou, která je držitelem certifikátů TÜV. Děti tak mohou
být lépe vedeny ke správnému držení těla. „Rozhodl jsem se zlepšit interiér třídy MŠ, kterou navštěvují nejmladší děti, včetně mého syna. Zlepšení bylo dosaženo jak po stránce funkční, tak z hlediska bezpečnostního i estetického. Nové dětské stoly a židle nahradily dřívější, nejlevnější´ a nevyhovující vybavení, které bylo
před cca 9 lety poskytnuto jako dar nadnárodní firmou vyrábějící nábytek. MŠ financovaná z prostředků
úřadu městského obvodu nemá prostředky na takovéto investice. Žalostnou ekonomickou situaci MŠ vylepšují také samotní rodiče dětí, kteří však svými dary nedokážou na nákup kvalitního dětského nábytku
sami dosáhnout,“ zdůvodňuje úspěšné podání žádosti o MiNiGRANT Ing. Rostislav Naivert. V závěrečné
zprávě pan Naivert konstatuje: „ Za největší úspěch je považováno rozšíření původního projektu určeného
pro 28 dětí na dvojnásobný počet, tedy pro 56 dětí. Neméně důležitým ukazatelem zdařilosti projektu je
celkový, dosud v MŠ neotřelý, vzhled třídy.“

Projekt je určen pro děti. Děti od 10 do 15 let získaly v průběhu letního příměstského tábora – realizovaného s podporou MiNiGRANTU - znalosti v oblasti první pomoci. Formou zážitkového vzdělávání
a v podobě her si osvojily znalosti a dovednosti, jakými jsou základní techniky první pomoci, transport
zraněného, záchranu tonoucího (včetně praktických ukázek v bazénu) apod. Byly u nich také rozvíjeny
schopnosti a připravenost pro týmovou spolupráci a komunikaci v náhodně vytvořené skupině v zátěži
(týmové hry zaměřené na první pomoc, orientační hry s pohybem v terénu se zaměřením na plnění
úkolů první pomoci). „S naším žákovským oddílem jsme byli před časem svědky epileptického záchvatu.
Následně jsem zjistil, že děti by nebyly schopny poskytnout patřičnou první pomoc, a také by si některé
nevěděly rady v jiných krizových situacích v oblasti první pomoci. Této problematice není věnováno dost
pozornosti ani ve školách. Proto jsme se v našem oddíle Klubu vodního póla Přerov rozhodli uspořádat
letní příměstský tábor se zaměřením na první pomoc“, říká o důvodech realizace projektu Dušan Fojtík.
A s jakým výsledkem tábor proběhl, doplňuje Mgr. Petr Přikryl: „ S podporou MiNiGRANTU se děti mohly
zúčastnit - kromě sportovní přípravy - kurzu první pomoci. To bylo hlavní náplní našeho tábora, mezi dětmi se tento koncept setkal s velmi pozitivním ohlasem. Děti si prohloubily znalosti, zejména velmi dobře
zvládly krizové situace v poskytnutí první pomoci masáže srdce a záchraně tonoucího. V kurzech první
pomoci budeme i nadále pokračovat.“

Ing. Jana Žebráková, Dalkia Česká republika – Region Střední Morava, vedoucí lokality Nový Jičín

Petr Hrachovina, Dalkia Česká republika – Region Střední Morava, specialista řízení výroby

50 000 Kč pro DĚCKO, o.p.s.

12 000 Kč pro Klub důchodců Náklo

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Zajištění speciálních dopravních podmínek dětem a žákům

Zajistit v okrese 35 dětem a žákům s těžkým zdravotním postižením denní svozovou skupinovou dopravu.
Do ZŠ a MŠ speciální v Novém Jičíně jsou zařazeny děti s těžším zdravotním postižením (kombinace
mentálního s tělesným nebo smyslovým postižením) z větší části Novojičínska. Škola při vzdělávání cca
60 dětí využívá alternativní formy výuky, a její činnosti výrazně převyšují standard takového typu školy.
Problém s denní dopravou dětí do a ze školy byl řešen tím, že několik dobrovolníků založilo neziskovou
organizaci DĚCKO o.p.s., která organizuje a financuje svoz a realizaci zájmových aktivit dětí a rodičů. Roční náklady na svoz činí cca 600 tis. Kč Se spoluúčastí rodičů, obcí a grantů se daří tuto službu realizovat
již 12 let. Podle ředitelky o.p.s. PaedDr. Marcely Komendové je přínos této služby pro děti i jejich rodiče zásadní, neboť profesionálně organizovaná svozová služba přináší každý všední den pomoc cca 35 dětem
a jejich rodinám. Jen díky ní mohou takové rodiny fungovat podobně jako rodiny se zdravým dítětem.
„Se speciální školou jsem spojena pracovně (škola je odběratelem tepla Dalkia). Projekt podporuji proto,
že skupinová svozová doprava těžce handicapovaných dětí do školy není státem systémově řešena. Jsem
i osobně v kontaktu s ředitelkou školy a s rodiči. Mohu potvrdit její záslužnost a profesionální úroveň. Z projektu má prospěch 35 ,cestujících dětíˇ a celé jejich rodiny,“ uvedla k MiNiGRANTU Ing. Jana Žebráková.

Stále aktivní – neomezeno věkem

Zachovat kvalitu života starších spoluobčanů a umožnit seniorům aktivně trávit svůj život.
Projekt zahrnuje společenské, kulturní a vzdělávací akce, které jsou především zaměřeny na cílovou skupinu seniorů. Součástí projektu byly přednášky na témata zdravověda, první pomoc, psychologie, sociální problematika, ekologie apod. Nadační příspěvek umožnil zakoupit dataaprojektor, který slouží k promítání prezentací při odborných přednáškách a společenských akcích. Další část příspěvku byla použita
k financování dopravy na poznávací zájezdy a exkurze v rámci ČR. „Podporu zájmových, vzdělávacích,
kulturních a společenských aktivit starších spoluobčanů považuji za jakousi prevencí před jejich samotou
a vyčleněním ze společnosti i po odchodu do starobního důchodu. A protože starší generace mívá problém s ovládáním výpočetní techniky, zapojil jsem se aktivně do projektu technickou pomocí při realizaci
přednášek. Pomáhal jsem i s organizací a zabezpečením zájezdů. Podařilo se zvýšit zájem o činnost klubu
důchodců v obci Náklo. Projektu Stále aktivní – neomezeno věkem se pravidelně zúčastňuje 24-30 osob a to
především z řad seniorů,“ uvedl Petr Hrachovina.

Petr Turek, Dalkia Česká republika – Region Střední Morava, předák zauhlování

Rostislav Brázda, Dalkia Česká republika – Region Střední Morava, mistr strojní údržby

46 000 Kč pro Mateřské centrum Sluníčko, o. s.

46 000 Kč pro Stáj Fénix o. s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Vybavení kuchyně a herny pro děti

Poskytnout s podporou projektu bezpečné a moderní prostředí pro rodiče s dětmi - vybudovat nové
zázemí mateřského centra, vybavit je hračkami a pomůckami pro nejmenší děti, zařídit kuchyň pro přípravu pokrmů.

Anotace projektu:

MC Sluníčko poskytuje vzdělávání rodičům na rodičovské dovolené a poskytuje jim i možnost hlídání
dětí, což rodičům usnadní návrat na trh práce. Dětem umožňuje aktivní strávení volného času společně
s rodiči, v herně je k dispozici pestrá škála kroužků. „Myslím, že MC nabízí kvalitní projekt pro nejmladší
děti a jejich rodiče. Moc se mi líbí, že MiNiGRANT pomohl zlepšit stav objektu a přispěl k dobrému jménu
Dalkie v našem městě. Sám s dětmi využívám MC Sluníčko a aktivně se zúčastňuji sportovních a kulturních
akcí. Pomohl jsem při vymalování objektu, s montáží a instalací kuchyňské linky, s montáží nábytku do
herny i s výměnou mis na WC. Osobně jsem projektu věnoval podle svých možností volný čas po celý rok,“
řekl ke „svému“ MiNiGRANTU Petr Turek. A Mgr. Vladimíra Pospíšilová z MC Sluníčko hodnotí realizaci
projektu: „Díky finanční podpoře jsme zrekonstruovali kuchyň v MC Sluníčko, ve kterém se scházejí rodiče
se svými dětmi, aby společně a aktivně strávili volný čas. Podařilo se nám vyměnit sociální zařízení, zrekonstruovat osvětlení a zásuvky, vymalovat prostory herny a kuchyně. Mohli jsme také nakoupit drobné
vybavení do herny.“

Nové WC pro Stáj Fénix

Rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zařízení v prostorách občanského sdružení stáj Fénix.

Anotace projektu:

Stáj Fénix o. s. sídlí v malé obci s 250 obyvateli. Sportovní a kulturní vyžití je zde pro děti a mládež takřka
nulové. Dětem a mládeži o. s. nabízí netradiční využití volného času. Členy sdružení jsou převážně děti
a mládež z Odrlic a okolních vesnic ve věku od 10 do 18 let. Členské příspěvky jsou v symbolické výši sto
korun měsíčně, aby sdružení bylo otevřeno pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit jezdit na koni, ale
také se o ně umět postarat. Sdružení má 22 členů, kteří dochází do stáje celoročně minimálně 3 krát týdně. „MiNiGRANT nám především pomohl uskutečnit záměr zkvalitnit zázemí pro členy sdružení (zrekonstruovat sociální zařízení) Stáje Fénix o. s, a dále rozvinout aktivity sdružení (např. nábor nových členů, rozšíření služeb pro širší veřejnost apod.). Finance jsme použili na nákup materiálu k rekonstrukci sociálního
zařízení. Většinu prací provedli naši členové a přátelé, pouze odborné práce jsme svěřili profesionálům. Sám
jsem aktivním členem o. s., byť jezdím jen rekreačně. Sdružení pomáhám hlavně s dopravou koní a mladých jezdců na závody a také – společně s dalšími rodiči - prací při budování zázemí. Jsem rád, že grant
a naše vlastní síly umožnily udělat něco dalšího pro kvalitu volného času v obci,“ konstatuje Rostislav
Brázda. Na doplnění ještě citujeme ze závěrečné zprávy: „Nejvíce se nám povedlo to, že se do vybudování
zapojili nejen všichni členové, ale i přátelé a fandové našeho sdružení. Díky tomu se naše sdružení ještě více
stmelilo a začlenilo se do dění obce a podvědomí občanů Odrlic. Naše nejmladší členky nám sice nemohly
pomáhat při stavebních pracích, ale velmi pomohly tím, že o letních prázdninách zajišťovaly každodenní
péči o koně. Zajistily nám tak potřebný čas, který jsme využili na budování nových WC. V neposlední řadě
nám nové sociální zařízení v příštích letech umožní pořádat akce pro širší veřejnost.“

Ing. Arnošt Gross, Dalkia Česká republika – Ředitelství společnosti, specialista kontroly řízení

Kamila Vigášová, Dalkia Česká republika – Ředitelství společnosti, specialista vymáhání pohledávek

39 848 Kč pro Mateřskou školu Havlíčkova, Opava

9 950 Kč pro ZŠ Těšínská, Ostrava

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Dětský koutek pro širokou veřejnost s důrazem na handicapované děti

Umožnit smysluplnou nabídku sportovních a herních aktivit – bez rozdílu pro všechny děti a jejich rodiče.

Anotace projektu:

„Snahou projektu bylo rozšířit využití zahrady mateřské školy v lokalitě, kde je minimální možnost využívání veřejných zahrad. Zahrada je v odpoledních hodinách zpřístupněna veřejnosti. Po nástupu mého syna
do této MŠ jsem si blíže uvědomil problémy handicapovaných dětí. Rozhodl jsem se jim pomoci konkrétněji
než pouze zasláním dárcovské SMS,“ hodnotí svůj projekt Ing. Arnošt Gross. V zahradě MŠ byly s podporou MiNiGRANTU realizovány 2 záměry: (a) Vznikly 3 pískovničky určené jak dětem z MŠ, tak dětem handicapovaným (se zbytky zraku, na vozíčku…), aby si mohly také hrát v písku a nebyly tím ošizené o běžné
dětské činnosti. MŠ spolupracuje se specializovanou ZŠ, která nemá prostor pro vlastní hřiště, a tak handicapované děti z obou škol společně využívají hřiště MŠ. Přístup k písku je bezbariérový, a díky umístnění pískoviště na kovových nožkách s kolečky, umožňuje mobilitu pískovniček po zahradě. Dodavatelem
je Střední škola technická z Opavy. (b) Dále byl vytvořen rehabilitační chodník, střídající různé materiály.
Realizaci chodníku zajistil partnerský Dětský domov s internátem Velké Heraldice, v němž jsou umístěny
děti a mládež s poruchami chování. „Výběrem dodavatele jsme této mládeži ukázali, že je schopna udělat
něco, čeho si všichni ostatní mohou vážit,“ dodává Ing. Gross.

Cesta do pravěku pro handicapované děti

Zprostředkovat dětem - žákům speciální školy nové zážitky, které vzhledem ke svému postižení, a často
i znevýhodněnému sociálnímu prostředí, nemohou běžně prožívat.

Anotace projektu:

„Se ZŠ Těšínská spolupracuji již delší dobu, zúčastnila jsem se tvůrčí dílny, pekla pro děti vánoční perníčky
apod. Důvod, proč jsem začala pomáhat handicapovaným dětem, je velmi prostý. Tyto děti jsou velmi
bezprostřední, upřímné a rychle vám dají znát, co se jim líbí a nelíbí. Jejich život není jednoduchý, a jsou
velmi vděčné, za každou chvíli, kdy se jim někdo věnuje. Energii, kterou vynaložím, mi děti vždy vrátí svým
úsměvem. Prostě mám chuť někomu pomáhat“, komentuje své dobrovolnictví Kamila Vigášová. Nadační dar byl využit na uskutečnění výletu pro 33 žáků ZŠ Těšínská, která poskytuje základy vzdělání pro
mentálně postižené žáky. Cílem výletu byla návštěva Dinoparku Ostrava v Doubravě. Pro cestu bude objednán nízkopodlažní autobus, který děti a jejich doprovod (asistenty a pedagogy) dopraví do cíle cesty.
Pro pohodlné a bezpečné cestování jsme pro děti zakoupili vhodné polohovací pomůcky. V Dinoparku
děti navštívily různé expozice, 3D kino a svezly se Dinoexpresem. Výlet se uskutečnil v červnu 2011. „Do
projektu jsem se zapojila především svou účastí na výletě – zejména jsem pomáhala dětem se zhoršenou
pohyblivostí a asistovala dětem na vozíčcích apod.,“ doplňuje paní Vigášová.

Ladislava Vicherková, Dalkia Česká republika – Ředitelství společnosti, specialista pro přejímku paliv

Mgr. Martina Zichová, Dalkia Česká republika – Ředitelství společnosti, specialista marketingu

12 000 Kč pro Základní a Mateřskou školu Albrechtice

20 100 Kč pro kurz minitenisu (projekt realizuje sama)

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Asanujeme a mapujeme krajinu našich hor

Vysadit mladé jehličnaté stromky do znečištěné lokality Beskyd a zmapovat prostředí z hlediska typu
krajiny, rostlinstva a živočišstva.

Anotace projektu:

Autobusový výjezd kolektivu 30 žáků 3. ročníku základní školy a doprovodu 5 dospělých na Pustevny, odkud se vydaly s pracovníkem Lesů města Rožnov směrem na Radhošť do místa, kde v příhodné, předem
vybrané lokalitě vysadily nové jehličnaté stromky. Cestou podle atlasu poznávaly rostliny, zaznamenávaly, zakreslovaly je. Obdobně zakreslily také panorama nejbližšího okolí Radhoště. Část stromků byla určena pro výsadbu a zkrášlení prostředí kolem kmenové základní školy v Albrechticích, a to kvůli nedaleké
skládce a vybudování nové spalovny odpadu. „…Zajistila jsem dopravu autobusem, nákup jehličnatých
stromků a dohodla výsadbu stromků. Projekt sledoval i širší cíl – chtěli jsme, aby děti i po letech mohly
zhodnotit výsledky své práce a pozorovat, jak se ujaly vysazené stromky - jak rostou v novém prostředí
Beskyd, a jak v okolí školy. Přitom budou srovnávat, kde se jim lépe daří,“ uvedla ve své úspěšné žádosti
o MiNiGRANT Ladislava Vicherková.

Minitenis do mateřských škol

Cílem projektu byl nákup pomůcek (dětských raket, sítí, míčů, atd.) pro realizaci kurzu Minitenis do mateřských škol. Cílem kurzu bylo nejen seznámit děti s tenisem, ale především přivést je ke sportu, ukázat
jim, že pohyb přináší radost a je důležitou součástí života.

Anotace projektu:

Jako bývalá profesionální hráčka tenisu jsem byla MŠ Barevný svět v Olomouci, kterou navštěvuje můj
syn, požádána o organizaci kurzu minitenisu pro děti. Tento kurz proběhl v roce 2010. I přes nedostatek
vybavení přizpůsobeného pro malé děti byl kurz velmi oblíben, a v následujícím roce proběhl díky zájmu
2 MŠ. „Do projektu jsem velmi aktivně zapojena, celý kurz sama zdarma připravuji a lektoruji. Myslím si,
že je to jedinečná příležitost, jak seznámit s tenisem, sportem i v dnešní době stále často vnímaným jako
sportem vyšších tříd, děti ze všech sociálních vrstev. Minitenis napomáhá harmonickému rozvoji dětí, rozvíjí motorické dovednosti, zvyšuje sebedůvěru,“ říká o svém kurzu a individuálním dobrovolnictví Mgr.
Zichová. Jednalo se o 10 hodinový kurz minitenisu pro děti z mateřských škol. Kurz probíhá 1x týdně
v dopoledních hodinách přímo v prostorách mateřských škol (v jarních měsících na terasách školek,
v zimních měsících přímo ve třídách). Velmi hravou formou se děti učí základním pohybovým dovednostem a základům tenisu. Vše je přizpůsobeno věku, používají se dětské rakety, přenosná dětská síť,
měkké dětské tenisové míče atd. A právě na nákup těchto pomůcek byl použit finanční příspěvek z MiNiGRANTU VEOLIA. Po skončení kurzu jsou děti schopné zahrát všechny tenisové údery a nadšeně se snaží
o první tenisové zápasy. A ještě jednou Martina Zichová – tentokrát v závěrečné zprávě o realizaci kurzu:
„Stanoveného cíle jsem dosáhla. S pomocí nadačního fondu jsem zakoupila vybavení pro výuku minitenisu
nejmenších dětí od 3-5let. V mateřských školách Barevný svět v Olomouci jsem připravila zájmový kroužek
minitenisu, o který byl obrovský zájem (přihlásilo se 20 a 16 dětí). Během měsíců duben, květen a červen
jsme se pravidelně 1x týdně scházeli a učili základních pohybovým a tenisovým dovednostem. Měli jsme
i štěstí na počasí, a s výjimkou jedné hodiny jsme všechny hodiny odehrály venku na čerstvém vzduchu na
zahradě MŠ.“

Martin Gřes, Dalkia Česká republika – Ředitelství společnosti, specialista pro řízení mezd

Milan Hrubý, Dalkia Česká republika – Ředitelství společnosti, Specialista studií

28 000 Kč pro oddíl Národní házené SSK Vítkovice (projekt realizuje sám)

23 000 Kč pro Dobrovolnické centrum FN v Motole

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Bezpečné hřiště

Zabezpečit vhodné podmínky pro sportovní vyžití. Získat vhodného vybavení na ochranu a údržbu zrekonstruovaného víceúčelového hřiště.
„Jsem místopředsedou oddílu Národní házené SSK Vítkovice, který má od roku 2010 na svém víceúčelovém
hřišti nový povrch. Pro bezpečné fungování víceúčelového hříště, které je přístupné i širší veřejnosti, jsme
díky MiNiGRANTU zakoupili tlakovou myčku (WAP) a motorový foukač listí. Jako funkcionář oddílu, který
má ve svých řadách cca 150 členů a provozuje tento amatérský sport ve velké konkurenci populárnějších
sportů pro všechny věkové kategorie od mladších žáků a žaček až po dospělé složky, mám snahu o bezpečné a kulturní prostředí v areálu hřiště. Díky nákupu nového vybavení se nám daří lépe udržovat pořádek
v areálu hřiště a v neposlední řadě se podařilo aktivně zapojit do údržby areálu více členů oddílu,“ říká
o oddílu a sportu, kterému se věnuje ve volném čase Martin Gřes. Oddíl financuje svůj chod v podstatě
pouze z příspěvků svých členů. Oddíl se po dlouhých letech snahy dočkal nového umělého povrhu. V sousedícím parku jsou vzrostlé stromy, které v průběhu celého roku ohrožují bezpečnost všech sportovců,
pohybujících se po hřišti. Napadané listí na umělém povrchu klouže a hrozí nebezpečí úrazu. Zakoupené
vybavení je využíváno na čištění a ochranu nového povrhu.

Relaxační koutek pro pacienty LDN

Zpříjemnění prostředí v Léčebně dlouhodobě nemocných ve FN v Motole. Ve vstupním vestibulu bude
pro pacienty vytvořen relaxační koutek s příjemným posezením.
V současné době jsou prostory kolem LDN ponuré a dlouhodobě hospitalizovaní pacienti raději zůstávají
pasivně na pokoji, než aby trávili čas na čerstvém vzduchu. I když za nimi pravidelně chodí dobrovolníci
jako společníci nebo jako organizátoři skupinových kroužků, nemají pacienti mnoho příležitostí pro příjemné posezení mimo vlastní pokoj nebo oddělení, na kterém jsou hospitalizováni. Díky tomuto projektu klienti mohou využít bližšího spojení se „zdravým světem“ a aktivněji se tak podílet se na samotném
procesu léčby. „Zhruba tři roky jsem do motolské nemocnice docházel jako dobrovolník, abych se pokusil
pacientům (dětským i dospělým) pomoci rozbít stereotyp nemocničního prostředí. Proto si uvědomuji, že
i pouhá možnost vyjít z pokoje či oddělení má na pacienty pozitivní vliv a dokáže je motivovat pro často
psychicky i fyzicky náročnou léčbu. Dobrovolnickou činnost jsem z důvodu přestěhování za prací do Ostravy musel přerušit. Proto se ale aspoň tímto projektem snažím podpořit činnost Dobrovolnického centra,
jehož působení v rámci nemocnice považuji za velmi přínosné,“ vysvětluje svoji angažovanost Milan Hrubý. „Potěšilo nás, že relaxační koutek propojil dohromady pacienty, naše dobrovolníky, kteří tam se seniory
sedávají a taky zdravotnický personál, který si vzal péči o toto posezení za své. Zajistil upevnění laviček proti
odcizení a květinovou výzdobu. Okolí léčebny teď působí příjemně barevně a lavičky jsou denně využívány.
Nejvíc jsme si je pochvalovali při pořádání odpoledne s canisterapeutickými pejsky a s drobnými zvířaty,
na které se přišlo podívat mnohem víc seniorů než obvykle. Díky slunečníkům mohli i v parném dnu zůstat
ve stínu, pohodlně si sednout a pobavit se s dobrovolníky. Kromě toho jsme menší slunečníky zapůjčili i na
pořádání Indiánských prázdnin pro dětské pacienty, kde také pomáhali naši dobrovolníci, “shrnuje úspěch
projektu Renata Dohnalová z FN Motol.

Olivier Rigaux, Dalkia, Dalkia Česká republika – Ředitelství společnosti, specialista pro evropské fondy

Zavedení arteterapie (léčení pomoci umělecké tvorby) pro handicapované děti
45 000 Kč pro Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje

Cíl projektu:

Umožnit rozvoj osobnosti žáků s mentálním handicapem a podpořit jejich začlenění do společnosti
pomocí arteterapeutických metod. Zabezpečit kontinuitu projektu.

Anotace projektu:

Jde o dlouhodobý projekt školy založený na arteterapii – léčebné metodě, využívající výtvarného umění.
Realizace projektu měla tří roviny: (a) materiální vybavení školy výtvarnými pomůckami - pomůcky lze přenášet do kterékoli učebny ve škole a umožnit tím práci dětem s těžším i kombinovaným postižením; (b)
vlastní skupinovou práci s dětmi, popřípadě rodiči dětí - součástí projektu byla též práce se skupinou rodičů
s cílem umožnit výměnu zkušeností a proškolení vybraných pedagogů školy školenou arteterapeutkou
s praxí; (c) uspořádání výstavy k prezentaci prací dětí a rodičů - akce přinesla možnost představit tento
projekt dalším školám. „Máme dva syny, kteří chodí do výtvarného kroužku. S manželkou jsme si všimli,
že tvorba na ně působí pozitivně: jsou klidnější, vyrovnanější a získali sebevědomí, když pozorovali, že lidé
oceňují jejich práci. Lektorka kroužku nám vysvětlila, že výtvarné umění také dokáže výraznějším způsobem
podpořit kreativitu a sebevědomí handicapovaných dětí. Podporovaná potřeba sebevyjádření aktivizuje
zachované schopnosti dětí, pomáhá jim kompenzovat jejich postižení a zpracovat emoce vázané na jejich
současné i minulé situace. Proto jsem se rozhodl ve spolupráci se Základní školou a Praktickou školou v Opavě
požádat o MiNiGRANT a pomáhat dětem s handicapem“, uvedl Olivier Rigaux. Ze závěrečné zprávy učitele
Mgr. Jakuba Janečka se dozvídáme: „Umožnili jsme rozvoj osobnosti žáků s kombinovanými vadami a podpořili jejich začlenění do společnosti pomocí arteterapeutických metod. Proběhlo celkem 10 společných arteterapeutických sezení dětí s arteterapeutkou a speciálním pedagogem. Zabezpečili jsme kontinuitu projektu
formou pokračovací aktivity pro handicapované děti a jejich rodiče, a na základě nabytých zkušeností jsme
nabídli další školicí aktivity pedagogickým pracovníkům v rámci kraje ( KVIC Ostrava). Našeho projektu se
účastnilo 7 dětí a jedna matka, pedagog, arteterapeutka a pracovník Dalkia.“

Radek Sittek, Dalkia Industry CZ, manipulant rozvoden

Rozvoj ragby nejmenších žáků

33 000 Kč pro Rugby Club Havířov, občanské sdružení

Cíl projektu:

Seznámit děti ve věku od 7 do 13 let s rugby a zapojit je do pravidelné sportovní zájmové činnosti. Kdo
má zajištěnu volnočasovou aktivitu, nebude se „poflakovat“ po městě.

Anotace projektu:

„Řídíme se heslem: Kdo sportuje, nezlobí. Rugby je bezkonkurenční v celostním působení na fyzicky i duševní rozvoj mládeže. Jako pomocný trenér mladších žáků pomáhám při trénování, podílím se na organizování turnajů pro mládež a doprovázím družstvo k turnajům na Moravě i na Celostátní turnaj v Praze.
Pomáhám při pořádání Dne rugby a Beach rugby a také při Mikulášském odpoledni. Jsem nápomocen i při
náborech a ukázkových hodinách ve školách,“ přibližuje své dobrovolnictví Radek Sittek. V rámci projektu
podpořeného MiNiGRANEM organizoval Rugby Club v MŠ a ZŠ v Havířově a spádových obcích nábor
s předvedením ukázkové tréninkové jednotky, seznamoval žáky se základními prvky a herními činnostmi
rugby s cílem přivést je k pravidelnému sportování pro zdraví a rozvoj osobnosti. Pro všechny zájemce
pak byly pořádány pravidelné tréninkové hodiny. Podle věku následně mohli být začleněni hráči do družstev přípravky, mladších žáků apod. Kromě běžné sportovní přípravy se hráči mohly účastnit i dalších aktivit (cyklistické výlety, vodní aktivity, prázdninové tábory. Karel Gaman, vicepresident klubu je s výsledky
projektu spokojen: „Projekt seznamování dětí mateřských škol s ragby má nejen velkou odezvu ve školkách
a u rodičů, ale má také velký společenský ohlas ve městě a okolí. O účast v projektu se ucházejí i školy ze
spádové oblasti. Pokud jde o počty účastníků našich náborových aktivit – celkový počet je cca 1500 (z toho
nábor na školách 200; turnaje mládeže 250; školní liga 650; Šišatý míč pro školky 210; Den ragby a Open
Beach Rugby 190 účastníků)“. Pan Sittek se vyjádřill v projektové žádosti i ke své osobní motivaci pro
rugby: „Oba moji synové se věnují rugby - hrají za mládežnická družstva. Starší syn prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry, nyní je v juniorské reprezentaci ČR. Proto jsem se také zapojil a do činnosti
klubu, je to pro mne nejen určitá seberealizace, ale i pomoc dobré věci.“

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

Domácí hospic Cesta domů

40 000 Kč pro Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Cíl projektu:

PhDr. Jaroslava Mohylová, Veolia Transport Česká republika a.s., psycholog - specialista, vedoucí
školicího střediska

Bezpečně na silnici
40 000 Kč pro ZŠ a MŠ Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace

Pacienti hospice prožijí konec svého života důstojně doma tak, jak si přejí. Rodinám umírajících bude
poskytnuto veškeré odborné zázemí a podpora.

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

„V letech 2007/2008 jsem absolvovala dobrovolnický kurz Cesty domů a stala se tak oficiální dobrovolnicí.
Snažím pomáhat především při nejrůznějších akcích Cesty domů (Světový den hospiců, koncerty, plesy, benefiční akce, semináře apod.) formou různých produkčních činností,“ uvedla Jana Janžurová. Cesta domů
provozuje v Praze od roku 2001 Domácí hospic Cesta domů, jehož činnost umožňuje umírajícímu člověku
žít poslední dny důstojně, bez zbytečné bolesti a strádání, a zároveň v domácím prostředí a mezi svými
blízkými. Multidisciplinární tým domácího hospice složený z lékařů, zdravotních a sociálních pracovníků,
psychoterapeuta a dobrovolníků poskytuje komplexní služby umírajícím a jejich rodinám 7 dní v týdnu
a 24 hodin denně. Mobilní hospice bohužel nejsou financovány ze zdravotního pojištění, a hrazení nákladné péče je tak závislé na přízni sponzorů a dárců. „Hlavním důvodem, proč jsem se stala dobrovolnicí
Cesty domů, je moje vlastní osobní zkušenost. Před pěti lety jsem za podpory Cesty domů doprovázela svého
tatínka na konci života. Vím, že poskytovaná péče je kvalitní, a znám reakce a pozitivní ohlas pozůstalých.
Tým hospice musí mít nejen odborné znalosti, ale také vysoký morální kredit. Ke své pomoci mohu jen
dodat: Když někdo může pomáhat, tak musí. A mě to navíc velmi těší. MiNiGRANT byl použit na podporu
mzdových nákladů, neboť právě lidská činnost je v uvedené práci stěžejní,“ vysvětluje Jana Janžurová. A co
bylo podle Ondřeje Krásy z Domácího hospice Cesta domů největším úspěchem projektu v roce 2011?
„Zřejmě to, že i přes nedostatečné legislativní zakotvení domácí paliativní péče, a především přes absenci
úhrad od zdravotních pojišťoven, se daří v roce 2011 provozovat domácí hospic Cesta domů pro umírající
pacienty, pobývající na území hlavního města Prahy. A to také díky NF Veolia. Projekt s podporou MiNiGRANTU byl realizován od začátku května do konce srpna. Celkem jsme v době realizace projektu pečovali
o 43 pacientů. Na péči se podílelo 5 lékařů, 5 zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, psycholožka a cca 20
dobrovolníků.“

Bezpečnost dětí v silničním provozu. Snížení nehodovosti cyklistů a předcházení smrtelným úrazům.
Projekt byl zaměřen na bezpečnost dětí v silničním provozu s využitím při realizaci dopravní soutěže
Mladý cyklista a při výuce budoucích cyklistů ve Středisku dopravní výchovy při ZŠ a MŠ v Ostravě –
Hrabůvce. Tato soutěž je pro začínající cyklisty a vyhlašuje ji Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a MŠMT ve spolupráci s Policejním prezidiem a řadou dalších
organizací. Cílem soutěže je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách,
správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat
zájem žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu. Projekt byl zaměřen především na děti města
Ostrava (asi 2500 dětí a asi 250 dospělých). „Jsem dlouholetou členkou aktivu BESIP, každoročně se podílím na přípravě a realizaci dopravních soutěží Mladý cyklista v městském kole i v krajském kole, spolupracuji s Klubem Dopravní výchovy a lektoruji na pravidelných seminářích pro metodiky dopravní výchovy,“
říká o svých mimopracovních aktivitách PhDr. Mohylová.

Jiří Beneš, Veolia Transport Česká republika a.s., obchodní manažer

Jiří Prázdný, Veolia Transport Česká republika a.s., řidič

20 000 Kč pro TRDLA - divadelní společnost absolutních neherců

10 000 Kč pro Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Smíchem ke zdraví - Klauni z Balónkova jedou za dětmi a seniory

Podpora dětských pacientů, mládeže a seniorů, hospitalizovaných a umístěných v zařízeních působících
v oblasti zdravotnictví a sociální sféry.
Smyslem projektu je umožnit hospitalizovaným dětem i seniorům myšlenkové odpoutání od nemocí,
eventuálního stavu úzkosti, spojeného s pobytem v daném zařízení, rozvoj kulturních aktivit a kreativity
nad rámec standardních možností, poskytovaných daným zařízením. Projekt byl realizován formou návštěv klaunů přímo u lůžek pacientů a spojený s celou řadou vystoupení, scének, gagů i vystoupení hosta
projektu - divadelního souboru ANTERPRYZA z Polska s loutkovým představením. Některých návštěv se
také zúčastnil moderátor ČT Roman Pastorek. Během realizace projektu, podpořeného MiNiGRANTEM,
byly navštíveny nemocnice na území Moravskoslezského kraje a dále ústavy s lůžkovými odděleními pro
děti a seniory (léčebny, ústavy sociální péče, lázeňské ústavy a domovy pro seniory). „Realizací projektu
chceme alespoň na krátký časový úsek rozptýlit myšlenky hospitalizovaných a zaměřit je na něco veselého
a milého. Jsme přesvědčení, že touto formou můžeme zlepšit jejich psychický stav, a tím i přispět k celkové
lepší pohodě. Moje zapojení je v oblasti organizační, zabezpečení dopravy vystupujících osob, fotodokumentace, zpracování dokumentačních materiálů a prezentace činnosti,“ vyjadřuje se ke svému dobrovolnictví Jiří Beneš. A co realizátoři projektu nejvíce ocenili? „To, že se v přítomnosti klaunů baví děti a aktivně
se zapojují do klaunského blbnutí, to jsme věděli. Velice mile nás však překvapilo, že i senioři v pokročilém
věku se baví a přijímají všechny předváděné kousky s nadšením. Projektu se zúčastnilo 7 členů realizačního
týmu. Při 30 návštěvách nemocnic a sociálních zařízení se více či méně účastnili našeho ,blbnutí´ cca 700
pacientů a klientů zdravotnických a sociálních zařízení,“ raduje se z úspěchu Jiří Beneš.

Cesty za poznáním II aneb kamarádi kultury

Umožnit lidem s mentálním postižením - klientům Klíče - návštěvu kulturních, sportovních a společenských akcí, a tím podpořit jejich integraci do společnosti.
„Projekt byl úspěšně realizován s podporou MiNiGRANTU již v předcházejícím roce, a jsem rád, že jsem
v něm mohl dále pokračovat i v roce 2011,“ říká úvodem Jiří Prázdný. Pokračování přineslo 16 obyvatelům chráněného bydlení Domov nové poznatky a zážitky, které získali cestováním, návštěvami kulturně společenských a sportovních akcí, výstav a pamětihodností. Obyvatelé chráněného bydlení Domov
jsou dospělí lidé s mentálním postižením, klienti Klíče – centra sociálních služeb z Olomouce. Posláním
chráněného bydlení Domov je prostřednictvím individuálně poskytovaných sociálních služeb umožnit
lidem s mentálním postižením, popř. s přidruženým tělesným postižením využívat vlastní schopnosti
a dovednosti k osobní realizaci a vedení plnohodnotného života srovnatelného se životem jejich zdravých vrstevníků. Klienti chráněného bydlení nemají dostatek finančních prostředků na výdaje spojené
s cestováním a návštěvami různých kulturních, společenských a sportovních akcí. Finanční prostředky
z MiNiGRANTU jim umožnily cestovat v doprovodu pracovníků Klíče a dobrovolníků po celé České republice. „ Moje dcera pracuje v chráněném bydlení Klíče jako dobrovolnice již 4 roky. Od ní se dozvídám
o přáních a zájmech klientů Domova. Společně s dcerou jako dobrovolník doprovázím klienty při akcích,
z nichž některé pomáhám organizovat“, doplňuje pan Prázdný.

Jiří Prázdný, Veolia Transport Česká republika a.s., řidič

Pavel Waliczek, Veolia Transport Morava a.s., řidič

20 000 Kč pro Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

40 000 Kč pro pěstounskou rodinu (projekt realizuje sám)

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Pořízení zahradního dřevěného domku do chráněného bydlení Domov

Ulehčit práci na zahradě, snadnější dostupnost a manipulaci se zahradním nářadím obyvatelům Domova, chráněného bydlení Klíče – centra sociálních služeb.

Anotace projektu:

V chráněném bydlení Domov, žije 16 dospělých klientů s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. O svůj domov se řádně starají. Jednou z jejich povinností, ale pro mnohé také radostí, je práce
na zahradě. V Domově mají velkou krásnou zahradu, které dominuje buk lesní - více než 250 let starý
památný strom. V části zahrady pěstují rajčata, cibuli, česnek, okrasné dýně, ale také léčivé bylinky. Další
část zahrady je osázená květinami a největší plochu tvoří travnatá zeleň. „Při rozhovorech s klienty a pracovníky jsem zjistil, že práci jim stěžuje také ne úplně vhodné uložení pracovních pomůcek, které ukládají
do nízkého prostoru pod terasou, kde mají problém s manipulací i s udržením funkčnosti (zatékající voda,
nářadí na hromadě se ohýbá atp.). Sekačku na trávu zase musí vždy vynést po schodech ze suterénu budovy, což je zejména pro dívky složité. Zahradní domek umožňuje klientům lepší orientaci v nářadí, lépe
se udržovala jeho funkčnost. Vzhledem k umístění domku přímo v zahradě je nářadí vždy po ruce. Domek
také zahradu esteticky dotváří. Moje zapojení spočívalo v přípravě místa na osazení zahradním domkem,
a poté v asistenci při jeho vlastním postavení. Byl jsem si vědom toho, že rozpočet Klíče neumožňoval
nákup takového zahradního domku. Chtěl jsem přispět lidem s mentálním postižením k ulehčení práce
na zahradě,“ odůvodnil svůj druhý MiNiGRANT, který získal pro tuto organizaci v roce 2011 pan Prázdný.

Pěstounská rodina

Vybavení pro děti přijaté do pěstounské rodiny.

Anotace projektu:

Pěstounská rodina Waliczkových se dvěma vlastními dětmi ve věku 18 a 16 let přijala v průběhu dvou
let do pěstounské péče tři děti (šestiletá dvojčata, kluky a dvouletou holčičku). Waliczkovi předělali k tomuto „novému účelu“ z vlastních zdrojů svůj rodinný domek - zejména bylo třeba vybudovat na půdě
kompletní nový pokoj. S dalším záměrem se obrátili na NF Veolia. Grant získali na některé vybavení pro
děti a na stůl pro společné rodinné stolování sedmičlenné rodiny. Pavel Waliczek v žádosti o MiNiGRANT
napsal: „ Jídelní stůl, který máme, je již pro tak velkou rodinu malý, a tak při společném stolování musíme
dělit vše nadvakrát. Rádi bychom stolovali všichni společně u jednoho velkého stolu. Trampolínu si děti
moc přejí, měli ji i v dětském domově, ale při naších finančních výdajích bychom jim ji nemohli sami pořídit. Skříň je do dětského pokoje v podkroví, kde je třeba ji zabudovat na míru. Čtyřiadvacetihodinová péče
o tyto děti je velmi náročná, ale krásná … A když se na vás dítko usměje, a řekne, mámo nebo táto, je to
k nezaplacení. Pokroky těchto dětí jsou největší odměnou. Jsem vděčný, že mohu pracovat ve společnosti,
která mi vyšla maximálně vstříc i v přijetí těchto dětí, a která podporuje i děti z dětských domovů při jejich
startu do života na prahu dospělosti. Budeme rádi za podporu prostřednictvím MiNiGRANTU.“

Piotr Folwarczny, Veolia Transport Morava a.s., řidič autobusové dopravy

Václav Úchvat, Veolia Transport Morava a.s., řidič autobusu

35 000 Kč pro 9. Přední Hlídka Royal Rangers v ČR

10 000 Kč pro SHČMS SDH Náměšť na Hané

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Zdravotnické vybavení pro první pomoc a její výuku

Získat kvalitní vybavení pro poskytování předlékařské první pomoci a pro výuku první pomoci.
„Aktuálně ve svém volnu navštěvuji kurz pro řidiče rychlé zdravotní pomoci. Informace a znalosti získané
v rámci tohoto kurzu bych chtěl předat dětem/dorostencům 9. Přední Hlídka Royal Rangers v ČR. Moji dva
synové jsou členy této organizace a já již několik let v rámci jejich aktivit se občasně dobrovolně zapojuji,“
uvedl ve své úspěšné žádosti o MiNiGRANT Piotr Folwarczny. V rámci podzimních schůzek organizace
realizovala za dobrovolnické účasti pana Folwarczného sérii školení na téma první pomoci a jejího poskytování. A v návaznosti na toto školení předpokládá provést v roce 2012 přezkoušení – simulaci nehody,
kde prakticky prověří znalosti účastníků školení. Úspěšní absolventi získají tzv. „odborku“ ve svém hodnocení. „V rámci aktivit, které organizujeme, jsme potřebovali zabezpečit kvalitní poskytnutí první pomoci.
Za nadační dar jsme nakoupili kvalitní zdravotnické vybavení jako batoh, vakuové dlahy, skládací nosítka,
soupravy pro ošetření popálenin atd. s cílem zabezpečit ze zdravotnického hlediska námi pořádané akce
a pro výuku první pomoci figurínu pro nácvik masáže srdce a dýchaní z úst do úst. Cílovou skupinou, které se to dotkne nejvíce, jsou členové naši přední hlídky – tzn. děti a dorostenci, a déle i veřejnost. Naše
akce navštěvuje v průměru okolo 80 dětí,“ konstatuje pan Piotr Folwarczny. Celou akci zhodnotil za její
organizátory Marek Mitrenga: „Dosáhli jsme asi 95 % toho, co jsme si předsevzali. Akce se zúčastnilo 30
osob. Asi nejlepší v rámci výuky byl čas strávený v bazénu, kde jsme starší dorostence učili, jak poskytnout
technickou první pomoc a následně předlékařskou první pomoc. Učili jsme je techniky skoku do neznámé
vody, přiblížení k tonoucí osobě a způsoby vytažení utonulého. Taky jsme je vyučovali techniky dopomoci
unavenému plavci a další. Užili jsme si spoustu legrace a získali hodně nových užitečných informací“.

Dresy mladých hasičů Náměšť

Pořízení dresů pro družstva mladých hasičů při SDH Náměšť na Hané.
„Podařilo se nám díky MiNiGRANTU nadačního fondu zakoupit 16 ks dresů pro družstva mladých hasičů,
a tím také motivovat mladé závodníky k ještě lepším výsledkům na soutěžích,“ uvedl v závěrečné zprávě
k projektu Jiří Mach z SDH Náměšť na Hané. A Václav Úchvat vysvětluje svoji angažovanost pro SDH:
„Jsem dlouholetým člen SDH Náměšť, začínal jsem v 17 letech již za dospělé. ,Hasičina´ je mou velkou zálibou, jsem také členem zásahové jednotky jako řidič – strojník. Náš sbor vždy získával nové členy zejména
z řad dětí a mládeže, které již od mládí připravoval ve zmíněných družstvech mladších a starších žáků.
I přesto, že náš sbor je početně větší (cca 87 dospělých), je v dnešní době nesnadné získat finanční podporu
na družstva dětí (stále rostoucí náklady, takřka nulová podpora obce či kraje). Za naši práci s mládeží hovoří naše dobré výsledky, ať již v jednotlivých soutěžích či v okresních a krajských kolech.“ K podpořenému
projektu ještě dodává: „Jak vyplývá z podstaty projektu, na jeho samotné realizaci jsem se podílel jen
nepřímo podáním úspěšné žádosti o MiNiGRANT, neboť moje činnost je zaměřena na samotná družstva,
ať jejich technickou přípravu – oprava a údržba techniky, hadic, či doprava družstev na jednotlivé soutěže
a pomoc vedoucím na závodech“.

Mgr. Zdeňka Báťková, Veolia Transport Morava a.s., asistentka GŘ (na mateřské dovolené)

Dagmar Sedláčková, Veolia Transport Praha s.r.o., provozní účetní

10 000 Kč pro Rodinné centrum Pohádka o. s. Náměšť na Hané

35 000 Kč pro o. s. Pojďte dál

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Máme hezké prostředí, učíme se lépe uklízet

Cílem je vybavit prostory pro společná setkávání rodičů, pečující o malé děti, novým nábytkem a hračkami.

Anotace projektu:

Rodinné centrum Pohádka slouží jako zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi. Přispívá k socializaci dětí a jejich všestrannému rozvoji od útlého věku. Centrum umožňuje seberealizaci jednotlivých
návštěvníků formou dobrovolnického zapojení se do přípravy programu, pořádá oblíbené akce jako je
slet čarodějnic, dětský den, lampiónový průvod, mikulášský bál atd. Má stálé provozní hodiny, organizuje
pravidelné cvičení, pořádá rekvalifikační kurzy pro rodiče na rodičovské dovolené, a nabízí i hlídání dětí
v době prázdnin. Zařízení je jediné svého druhu ve spádové oblasti Olomouc – Litovel – Prostějov. Cílem projektu původně bylo vybavit prostředí pro malé návštěvníky rodinného centra novým nábytkem
a hračkami. „Bohužel, množství přidělených peněz nám nedovolilo prostory kompletně změnit, a ani náš
napjatý finanční rozpočet nenašel potřebné prostředky. Rozhodli jsme se z financí, poskytnutých nadačním fondem, zakoupit novou kuchyňku do tematického koutku. Nový kus nábytku připomíná kuchyňskou
stěnu, jakou najdou děti i u nich doma, má dřez s otočnou baterií na vodu, nechybí trouba, myčka ani nezbytná mikrovlnná trouba. Prostor je maximálně využit. Nové vybavení splňuje všechny estetické standardy, kladené na prostředí vhodné pro děti. Utváří pro ně do budoucna jejich cítění pro hezké věci, zapojuje
fantazii. Rodiče s dětmi si změny ihned všimli, a kuchyňka je stále obsazena hrajícími si dětmi. Děti se zde
cítí příjemně a rády se vracejí. Projekt přispěl ke zvýšení atraktivity centra. Rodinné centrum je organizace sloužící rodinám s dětmi a potřeba využívat jeho služeb neustále stoupá. Podílela jsem se na založení
rodinného centra v dubnu 2007 a v současné době zastávám funkci místopředsedkyně sdružení. Znám
dobře cíle a potřeby centra. Se svými dcerami plně využíváme nabízených služeb. Jako matka malých dětí
se dokážu vžít do situace rodin a odhadnout, co přesně potřebují a co děti vyžadují,“ vyjádřila se k projektu
Mgr. Zdeňka Báťková.

Rekonstrukce pracovního prostředí Chráněné kavárny v Neratovicích

Zlepšení pracovních podmínek pro lidi s mentálním postižením - rekonstrukce kuchyňky, zřízení oddělené šatny pro zaměstnance, rekonstrukce dětského koutku v chráněné kavárně

Anotace projektu:

Kuchyňka chráněné kavárny byla nevyhovující, příliš úzká. Na kompletaci zákusků, výrobě krémů a šlehačky apod. mohl proto pracovat vždy jen jeden klient. Také pro záměr rozšířit nabídku o teplé dezerty
(palačinky a vafle), vyžadující umístění dalšího výrobního zařízení, bylo nutno provést rekonstrukci celého prostoru (ten navíc sloužil jako šatna pro lidi s mentálním postižením, kteří v kavárně pracují). Přesunutím šatny na jiné místo se situace vyřešila - na přípravě a výrobě se nyní v kuchyňce může podílet
více klientů najednou. Zároveň s rekonstrukcí pracovního prostoru došlo k nezbytné rekonstrukci dětského koutku. „Myslím si, že zaměstnávání lidí s mentálním postižením je velice důležité, že jim dává pocit
sounáležitosti a užitečnosti, upevňuje jejich pracovní návyky, posiluje jejich sebedůvěru a soběstačnost.
Umožňuje integraci klientů do plnohodnotného života, odstraňuje sociální izolaci, přináší společnosti zisky
ve formě zařazení těchto lidí do pracovního procesu. Zvětšení pracovního prostoru umožní dalším členům
sdružení podílet se na ostatních činnostech. Chráněná kavárna ,Pojďte dál´ je jediným zaměstnavatelem
lidí s mentálním postižením v okrese Mělník. Na projektu rekonstrukce jsem se podílela dobrovolnicky při
vyhledávání dodavatelských firem, pomocí při závěrečném úklidu a prováděním administrativních prací,“ uvedla Dagmar Sedláčková. Libuše Procházková z občanského sdružení výsledky projektu shrnula:
„Všechny vytyčené cíle projektu se nám podařilo úspěšně splnit. Přebudováním prostoru bývalého skladu
na šatnu pro klienty jsme zlepšili pracovní podmínky v kuchyňce a zajistili soukromý prostor pro klienty.
Nejlépe se nám podařilo vytvořit větší pracovní prostor v kuchyňce, důmyslné vytvoření polic a úchytek na
pracovní pomůcky zjednodušilo orientaci klientů v pracovním prostředí.“

Vratislav Šváb, Veolia Transport Praha s.r.o., řidič

Petr Bartůněk, Veolia Transport Teplice s.r.o., automechanik

5 000 Kč pro Den dětí (projekt realizuje sám)

20 000 Kč pro fotbalové a šipkové turnaje mládeže (projekt realizuje sám)

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Den dětí

Zajistit pro děti zábavu i poučení při Dni dětí.
Seznámení s prací hasičů, skákací hrad, ceny za zdolané úkoly, občerstvení, projížďka na koních, seznámení s historickou vojenskou technikou … - to je stručný výčet nabídky při Dni dětí. Účelem akce bylo
uspořádat pro děti krásný den, ve kterém se pobaví a zároveň seznámí s nevšedními věcmi. „Osobně
jsem se zapojil do celé přípravy. Organizoval jsem zábavné úkoly pro děti, zabezpečoval občerstvení, táborák i ceny, produkčně jsem se postaral o prezentaci hasičů, koně i o vojenské auto,“ upřesnil svoji roli
dobrovolníka na Dni dětí Vratislav Šváb.

Sportovní aktivita mládeže

Podpora sportovních aktivit mládeže.
Pan Petr Bartůněk se dlouhodobě věnuje ve volném čase sportování mládeže – fotbalu a šipkám. Na tyto
sportovní disciplíny a uspořádání celkem třech turnajů (1. Fotbalový turnaj pro mládež mladší kategorie;
2. Fotbalový turnaj pro mládež starší kategorie; 3. Šipkový turnaj mládeže) byl zaměřen i jeho úspěšný
projekt v roce 2011. Každého z obou fotbalových turnajů se zúčastnilo cca 80 dětí a šipkového turnaje
více než 20. „Fotbalové turnaje pořádám již 11 let. Ročník 2010 byl zrušen z důvodu nedostatku sponzorů,
kteří si stěžovali na finanční krizi, a také kvůli delší nemoci hlavního sponzora. Proto jsem rád, že jsme
mohli další ročník tohoto oblíbeného turnaje, který podporuje volnočasové aktivity mládeže, uspořádat
s podporou MiNiGRANTU VEOLIA. Snažím se stále zvyšovat úroveň turnajů. Jsem jejich hlavním pořadatelem - zajišťuji pronájem, rozhodčí, občerstvení, ceny, propagaci i účastníky turnajů. Volný čas, který věnuji
pořádání turnajů, se dá jen obtížně vyčíslit. Je to několikaměsíční soustavná příprava,“ vyjádřil se o svém
dobrovolnickém angažmá Petr Bartůněk. Turnaje byly úspěšné, zúčastnilo se jich cca 500 sportovců.

Milan Horák, Veolia Transport Východní Čechy a.s., řidič autobusu

Veronika Brůhová, Veolia Transport Východní Čechy a.s., mistr

50 000 Kč pro souseda – vozíčkáře (projekt realizuje sám)

30 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Prachovice

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Aktivní mechanický vozík pro aktivní život

Zajistit finanční prostředky na speciální mechanický vozík pro vozíčkáře, který má po autonehodě ochrnuté dolní i horní končetiny.
Jsem rád, že mi MiNiGRANT VEOLIA umožnil pomoci šestadvacetiletému vozíčkáři zajistit finanční prostředky na zakoupení speciálního odlehčeného mechanického vozíku, který mu umožňuje snazší pohyb,
a tím i aktivnější život, zlepšil jeho možnost sebeobsluhy a pomohl mu dosáhnout alespoň částečné
samostatnosti a nezávislosti na pomoci blízkých. „Pavel, pro kterého je vozík určen, je mým sousedem.
Je mu 26 let, po autonehodě, která se stala před pěti lety, má přerušenou míchu v oblasti krčních obratlů.
V důsledku toho zcela ochrnul na nohy a z velké části i ruce. Po autonehodě byl více než rok a půl ležícím
pacientem. Po první rehabilitaci, kterou absolvoval až téměř dva roky po úrazu, získal na základě svého
tehdejšího zdravotního stavu plně hrazený mechanický vozík, který je ale uzpůsobený spíše na obsluhu
druhou osobou. Velkým úsilím pak dosáhl stavu, kdy je schopen se pohybovat sám. Současný vozík mu
ale funkčně nevyhovuje, na nový má nárok až za dva roky. Navíc typ vozíku, který by mu umožnil snadnější pohyb, není plně hrazený zdravotní pojišťovnou“, uvedl ve své žádosti Milan Horák. A po získání
MiNiGRANTU ještě doplnil: „Vzhledem k tomu, že žijeme v malé vsi v Železných horách, má Pavel mizivé
možnosti oslovit dárce. Rodina mu pomoci nemůže (o rodiče přišel při autohávárii) a kamarádi mu již
pomohli s pořízením dalších potřebných pomůcek. Nový vozík je pro Pavla účinnou pomocí nejméně na 10
let. Umožňuje mu zapojit se do aktivit, kterým se dříve věnoval. Do svého úrazu byl velitelem dobrovolných
hasičů a věnoval se hasičskému sportu.“

Mladí hasiči na cestách

Vytvářet podmínky pro smysluplné a aktivní trávení volného času dětí a mládeže - získat materiální
zázemí pro děti, které jsou organizovány v Kroužku mladých hasičů v obci Prachovice.
„Kvalitní využívání volného času u dětí i dospívajících je prevencí negativními vlivy. Volnočasové aktivity
dětí a mládeže patří mezi ty možnosti, které eliminují negativní vlivy, kterými jsou děti a mládež ohrožovány. Mnoho rodičů dojíždí z naší vsi za prací do okolních měst. Velmi ocení mimoškolní organizovanou
činnost svých dětí, a rovněž jí i podporují. V obci není mnoho příležitostí, pro využívání volného času nejen
dětí i dospělých. Kroužek mladých hasičů má v obci dlouholetou tradici a dobré jméno. Jsem jednou z vedoucích tohoto kroužku. Kroužek máme pravidelně každý týden ve čtvrtek, v případě nějaké soutěže i o víkendech. Samy děti chtějí trávit volný čas se svými kamarády v kolektivu, který je jim znám, a ve kterém
je jim dobře,“ sdělila své zkušenosti z dobrovolnické práce Veronika Brůhová. V rámci směrnic mladých
hasičů se děti zúčastňují pravidelně vícedenních soutěží a soustředění. A pro tyto účely bylo zakoupeno
v roce 2011 díky poskytnutému MiNiGRANTU šest šestimístných stanů.

Irena Janovská, Veolia Voda, 1.SčV a.s., strojník vodohospodářského zařízení

Emil Tabaček, Veolia Voda, 1.SčV a.s., provozní ředitel

40 000 Kč pro Mateřskou školu Petrovice, p. o.

25 000 Kč pro rozšíření včelstev (projekt realizuje sám)

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Kdo si hraje, nezlobí

Dopřát dětem z mateřské školy vyžití hrou i sportem na zahradě mateřské školy.
Díky MiNiGRANTU, který pro školu získala Irena Janovská, byla zahrada doplněna o oblíbené herní prvky - skluzavku, prolézačku, houpačku atd. Paní Janovská informaci o projektu doplňuje: „Naše mateřská
škola je více než 30 let stará! Jsou-li nějaké peníze, dávají se především na nutné věci, jako je oprava vnitřků
budovy, nové stolky, židle apod. Děti ale potřebují i vyžití na zahradě. Na tu ovšem již finance nikdy nezbyly.
Dětem tak zahrada mohla sloužit tak nanejvýše k proběhnutí. Ráda jsem se proto podílela na úpravách zahrady, které prováděly zaměstnanci školy společně s dobrovolníky (např. na začišťování okolí jednotlivých
herních prvků apod.).“ A co k tomu dodává Dana Kolínová, ředitelka MŠ: „Dokázali jsme s pomocí Veolie
dopřát dětem vylepšení chátrající školní zahrady o nové herní prvky. Základním tým tvořila paní Janovská
z Veolie a já. Velkou podporu jsme cítili i ze strany obce, se kterou jsme se dosud marně snažili o všelijaké
dotace. Podporováni jsme byli i ze strany rodičů, kteří přáli dětem lepší zahradu.“

Rozšíření a modernizace včelařství

Přispět k zachování včely v přírodě a ke zvýšení produkce českého medu.
S přispěním MiNiGRANTU dosáhl Emil Tabaček rozšíření počtu svých včelstev. O svém projektu říká:
„Včelařím od roku 1979. V té době v naší obci bylo registrováno asi osm včelařů, dnes jsme pouze tři. Mým
dlouhodobým cílem je zapojení mladé generace do této činnosti, příležitost vidím v místní základní škole.
Jsem členem ZO včelařů Příbram. Svojí činnost provádím ve svém osobním volnu. Ctím tradici, a tak do této
činnosti chci zapojit svého syna a vnuka.“

Ladislav Vašíček, Veolia Voda, 1.SčV a.s., montér

Ing. Bc. Martin Srb, Veolia Voda, 1.SčV a.s., specialista – technolog vod

20 100 Kč pro Mateřskou školu Kličkova vila, Příbram

25 000 Kč pro Oblastní sdružení Českého červeného kříže Praha 1

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

S kapičkou za vodou na Šumavu

Rozvíjet a upevňovat poznatky dětí o vodě, jejím významu pro člověka, o jejích vlastnostech a potřebě
chránit ji pro nás i další generace.
„Jako rodič dítěte z této MŠ, jsem chtěl podpořit snahu mateřské školy a jejího sdružení rodičů a přátel
školy, obohatit dětský svět o nové zážitky a poznatky a umožnit dětem pobyt v čistém prostředí Šumavy,
kde mohly mimo jiné rozvíjet svoji manuální zručnost,“ zdůvodnil své zapojení do projektu školy v přírodě
Ladislav Vašíček. Děti, které se zúčastnily školy v přírodě v Hnačově v roce 2011, výtvarně zaznamenávaly
svá pozorování vody v rybníku, potoku a jezírku: kreslily a malovaly vodní živočichy – ryby, kachny, vodoměrky…; pozorovaly vodu nabranou do misky, kterou si vytvořily z hlíny, a také si ve vodě hrály, a přitom
poznávaly její vlastnosti. Téma vody bylo pro děti doplněno různými knihami. Učitelky zdokumentovaly
fotografiemi a na DVD, co děti dělaly a tvořily. Květoslava Vrbková, ze SRPŠ Mateřské školy Kličkova vila
v závěrečné zprávě o projektu konstatuje: „Cíle projektu byly splněny všemi zapojenými dětmi a dospělými – školy v přírodě se zúčastnilo celkem 23 dětí a jejich čtyřčlenný doprovod. Děti se hrou s vodou seznámily s jejím významem pro život na naší planetě.“

Příprava na pomoc spoluobčanům při katastrofách

Zlepšit připravenost Oblastního sdružení Českého červeného kříže Praha 1 na pomoc občanům, zasaženým přírodní nebo jinou katastrofou (povodně apod.).
OS ČČK Praha 1 se systematicky připravuje na pomoc občanům při katastrofách – je to jednou z jeho
priorit. V roce 2010 se podařilo účinně pomoci občanům, zasaženým oběma povodněmi. Ať se jednalo
o získání a distribuci humanitární pomoci v hodnotě přes 600 tis. Kč při povodních v Moravskoslezském
kraji nebo o pomoc lidem v obci Višňová. „OS ČČK Praha 1 pomohl při těchto katastrofách mnoha lidem
v nouzi, ale také odhalil rezervy ve své připravenosti. Realizace projektu s podporou NF Veolia pomohla
tyto mezery zaplnit - jak v oblasti materiálního vybavení, tak v oblasti lidských zdrojů. Podporou tohoto
projektu nebyla podpořena naše organizace, i když byla příjemcem grantu. Jeho skutečným ,příjemcem´
budou ti, kterým se takto dostane rychlejší a kvalitnější pomoc. Dobrovolníci, kteří se přihlásili do projektu
krizové připravenosti naší organizace, investují do pomoci lidem v nouzi svůj čas i energii. Od roku 2007 působím jako velitel Humanitární jednotky OS ČČK Praha 1 a nyní také jako místopředseda oblastní výkonné
rady. Celý projekt byl tedy pod mou plnou kontrolou, a to jak ve fázi faktické realizace, tak ve fázi vyúčtování poskytnutých prostředků. Stejně jako v minulých letech jsem byl přímým vedoucím cvičení i spolupořadatelem vzdělávacích akcí,“ objasnil v předloženém projektu Ing. Martin Srb. V závěrečné zprávě pak
uvedl: „Cíl se podařilo splnit. V oblasti materiálního vybavení byl pořízen nový generátor a osvětlovací
sada, odpovídající normám bezpečnosti práce, boxy na humanitární pomoc, skládací stoličky pro zasažené
obyvatele nebo pracovní oděvy. Pro vlastní výcvik byl zakoupen materiál a pohonné hmoty na pořádaná
cvičení, dále byly vytištěny vzdělávací a propagační materiály. Mezi hlavní milníky projektu patřila velká
cvičení nadregionálního významu - Labe 2011 a Brdy 2011.“

Lucie Chmelíková, Veolia Voda, BČOV Synthesia, referent - účetní

Miroslav Tománek, Veolia Voda, BČOV Synthesia, vedoucí údržby BČOV

31 000 Kč pro Dětské centrum Veská, Pardubice

39 000 Kč pro TyfloCentrum Pardubice, o. p. s

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Nákup vyhřívané podložky RD-95

Vyřešení problému možnosti disponovat vlastní vyhřívanou podložkou RD-95 v DC Veská u Pardubic.
DC Veská je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, jedná se o zdravotnické zařízení výjimečné
a mimořádné v rámci ČR tím, že poskytuje kompletní péči dětem, které jsou opuštěné, týrané či handicapované. Životní příběh každého jedince je velmi smutný, někdy až nepochopitelný. V neposlední řadě
je zde poskytována i péče dětem spolu s jejich matkami, a to v případě, kdy je u dětí nařízena ochranná
nebo ústavní péče. Od roku 2008 zde funguje samostatné Azylové zařízení pro matky s dětmi Trojlístek.
Vzhledem k tomu, že jsou zde umísťovány děti hned po narození, toto zařízení potřebuje disponovat
vlastní vyhřívanou podložkou RD-95, kterou si v současné době zapůjčuje z dětského oddělení nemocnice. Dle vyhlášky mají takováto zařízení od roku 2011 povinnost disponovat takovouto podložkou. Jejím
pořízením z MiNiGRANTU se vyřešila řada problémů. Podložka je doplňkovým lokálním zdrojem tepla
pro řešení hypotermických stavů pacientů – tj. u rizikových těhotenství, u nedonošených jedinců, u dětí
s nízkou porodní hmotností či jinak handicapovaných. Ve všech těchto případech je hlavních problémem špatná termoregulace. „Smysl vidím v pomoci příspěvkové organizaci, která je závislá na dotaci od
státu (rozpočet mají již po 4 roky naprosto stejný) a na darech občanů nebo firem. Já osobně navštěvuji
toto zařízení pravidelně a mohu to doporučit komukoliv. Každý uvidí maximální úsilí a starost zaměstnanců, s nimiž vytvářejí náhradní domov pro děti i matky. Je to prostředí plné radosti a lásky. Vážím si toho,
že nadační fond pomáhá tímto způsobem a že jsem se mohla zúčastnit,“ shrnuje svoji dobrovolnickou
zkušenost Lucie Chmelíková.

Pobytový kurz pro 20 účastníků se zrakovým postižením nebo úplnou slepotou

Napomoci lidem se zrakovým postižením získat větší důvěru v sama sebe a zdokonalit se v komunikaci.
Projekt Učíme se komunikovat byl čtyřdenním pobytovým kurzem pro 20 účastníků (15 lidí se zrakovým
postižením a jejich průvodce, kteří jsou z důvodu bezpečnosti nutní) s cílem zdokonalit skupinu lidí
se zrakovým handicapem v komunikaci, lépe poznat sebe sama a získat větší sebedůvěru. Jednalo se
o tzv. rekondiční pobyt, který podporuje u uživatelů proces integrace do společnosti, zvyšuje možnost
seberaelizace, působí výchovně, kompenzuje důsledky zrakového postižení. V neposlední řadě působí absolvování kurzu pozitivně na psychiku uživatelů. Účastníci pobytu mají možnost hovořit o svých
komplikacích, sdělit si techniky kompenzace (vyzkoušené a ověřené v praxi) a poskytnout si vzájemnou
podporu apod. TyfloCentrum má již několikaletou zkušenost s organizováním obdobných kurzů, které mají různá zaměření, a jsou uživateli vždy pozitivně přijímány. Vzhledem k tomu, že na pobytových
kurzech pro zrakově postižené je nutná přítomnost průvodců, často se tyto pobyty pro lidi se zrakovým
postižením prodražují, jelikož musí zaplatit náklady i za své průvodce. „Spatřuji smysl v pomoci nestátní
neziskové organizaci, která tak není závislá jen na dotaci státu. Obdobně jako v minulých letech, kdy jsem
se zaměřil na podporu DC Veská, vidím, že i zde jsou postižení, kteří by bez pomoci a péče zaměstnanců
a dobrovolníků nemohli žít ve společnosti, a těžko by se začleňovali do běžných životních situací. Tímto MiNiGRANTEM jsem se snažil alespoň trochu přispět k ulehčení jejich ztížených životních podmínek. Pobytový
kurz se uskutečnil ke spokojenosti postižených, lektorů i vychovatelů,“ uvedl pan Tománek.

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

Pavel Kraus, Veolia Voda, Česká voda – Czech Water, a.s, technik ASŘ

24 000 Kč pro obec Zbrašín

20 000 Kč pro Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Oprava venkovního sportovního areálu Senková

Dosáhnout s přispěním MiNiGRANTU záchrany a opravy venkovního areálu pro děti, a zajistit tak pro
děti možnost bezpečného sportovního vyžití.

Anotace projektu:

Z nadačního daru bylo financováno nové oplocení areálu a nejnutnější opravy vybavení areálu - především lavice, stoly, drobné sportovní nářadí, úprava zeleně a okolí areálu. Cílovou skupinou, která areál
nejvíce využívá, jsou především děti a mládež, ovšem čas od času zde „aktivně odpočívají“ i dospělí. „
Účastním se všech veřejně prospěšných aktivit v naší obci již několik desetiletí. Vím, jak je obtížné zajistit
pro takovéto projekty finanční prostředky. S podporou MiNiGRANTU jsme mohli přispět k záchraně sportovního areálu před postupným chátráním, a zároveň zabránit možným zraněním, zapříčiněným stavem
sportoviště. Byla by veliká škoda areál neopravit - už z toho důvodu, že jsme si sami před časem svépomocí
areál vybudovali. Opravu si zrealizovali občané obce opět sami dobrovolnicky – uvědomují si, že co si sami
nevybudují, to mít nebudou. Opravený areál bude sloužit občanům spoustu let. Myslím, že tento projekt je
dobrým příkladem spolupráce malé obce s velkou společností. Moje vlastní zapojení do projektu bylo a je
jednoduché – účast od začátku až dokonce, a to jak na přípravě projektu, tak při shánění peněz, materiálu,
organizaci brigád apod. Při realizaci jakéhokoliv projektu musí vždy být alespoň jeden člověk, který ostatní
táhne a malinko popostrkuje. A to je přesně moje role. Areál se nám povedlo opravit vlastními silami s relativně malými náklady. Jsem velice potěšen z hojné účasti místních obyvatel na realizaci projektu – celkem
se zúčastnilo cca 30 osob. Našeho stanoveného cíle jsme beze zbytku dosáhli – areál se stal bezpečným
prostředím pro volnočasové sportovní aktivity,“ zkonstatoval František Passauer.

Výletujeme!

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

Anotace projektu:

Projekt byl realizován pro děti, které navštěvují Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka. Stacionář Vlaštovka je zařízením denního typu, je určen dětem s postižením od 1 roku do 15 let. Jedná se o děti zdravotně, fyzicky, mentálně, zrakově postižené, o děti s autismem a děti s kombinovanými vadami. Posláním
Stacionáře Vlaštovka je předcházet sociální izolaci dětí s postižením a jejich rodin. Pro tyto děti se snaží
zajistit komplexní péči - výchovně vzdělávací, sociální, rehabilitační, terapeutickou a poradenskou, přispívat k jejich psychickému a fyzickému rozvoji, jejich soběstačnosti a integraci do společnosti při zachování možnosti žít běžným způsobem života, být i nadále denní součástí rodiny. Pro velký úspěch a spokojenost dětí a také rodičů jsme požádali o MiNiGRANT na stejný projekt – a opět úspěšně - již podruhé.
V loňském roce jsem vedoucím pracovníkům pomohl vícedenní výlet organizačně připravit, a z vlastní
zkušenosti jsem doporučil rekreační zařízení Mlýnky. Podruhé již vedoucí zařízení sama převzala celou
organizaci pobytu. Já sám jsem pomohl s náročnou přepravou kompenzačních pomůcek. Pobytová akce
byla opět přínosem i pro rodiče, kteří tak zase na pár dní získali čas na relaxaci a odpočinek od svých
každodenních povinností při péči o postižené dítě. Stacionář Vlaštovka jsem poznal díky mým přátelům
před čtyřmi lety. Více tak vím, jak žijí děti, které jsou nějakým způsobem handicapované a také, kolik úsilí
je stojí, než se naučí nebo si osvojí, některou z běžných činností. Jsem rád, že i já jsem mohl již několikrát,
jako dobrovolník, přispět k dobré organizaci aktivit stacionáře“, hodnotí Pavel Kraus.

Pavel Kubík, Veolia Voda, Česká voda – Czech Water, a.s, manažer provozu Most

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

12 000 Kč pro Letní dětský tábor Smetanova Lhota

20 000 Kč pro obec Káraný

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Táborový výlet dětí z II. turnusu Letního dětského tábora Smetanova Lhota

Zajistit celodenní výlet pro 110 dětí II. turnusu LDT Smetanova Lhota na zámky Březnice a Orlík s plavbou
lodí po Orlické přehradě se zastávkou na Zvíkově.

Anotace projektu:

V závěrečné zprávě k realizovanému projektu se dočteme, že táborového výletu dětí II.turnusu Letního
dětského tábora Smetanova Lhota na zámek Březnice, hrad Orlík a Zvíkov spojeného s plavou lodí i pěším výletem se zúčastnilo celkem 112 osob – dětí s doprovodem svých vedoucích. „Více než třicet let se
věnuji prázdninovým aktivitám dětí, a to především organizování dětských táborů. Každoročně se snažíme
táborový program naplňovat či jej zpestřovat různými kulturními činnostmi. Celodenní výlet je příjemným
zpestřením táborového programu s aktivním přispěním k poznání a seznámení se s kulturním a historickým bohatstvím naší země. Mé osobní zapojení spočívá především v hlavní organizátorské, řídící činnosti
II. turnusu LDT Smetanova Lhota, neboť již asi 15 roků jezdím do tohoto rekreačního zařízení jako hlavní
vedoucí,“doplnil ke své dlouholeté práci s dětmi a k podpořenému projektu Pavel Kubík.

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zlepšit í vybavení aktivní zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Anotace projektu:

„Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Káraný je velmi aktivní a její členové ve svém volném čase zasahují
i mimo vlastní obec. Jednotka díky své činnosti získala vysoké renomé v rámci celého kraje i vyznamenání
za mimořádnou pomoc při povodních. Její ochota a osobní nasazení při záchranách cizích životů si zasluhuje všestrannou podporu. Jako starosta obce s jednotkou SDH úzce spolupracuji a osobně pomáhám při
osvětové činnosti“, vyjádřil se v souvislosti se ´“svým“ MiNiGRANTEM Petr Zatloukal. Zásahová jednotka
Sboru dobrovolných hasičů obce Káraný byla díky grantu NF Veolia dovybavena dvěma zásahovými obleky a dvěma páry speciálních rukavic, chránících zasahující dobrovolné hasiče. Došlo tím ke zlepšení
podmínek zasahujících hasičů, zejména v oblasti jejich bezpečnosti.

Radek Charous, Veolia Voda, Česká voda – Czech Water, a.s, provozní zámečník

Roman Kunčický, Veolia Voda, Česká voda – Czech Water, a.s, dělník

24 000 Kč florbalový oddíl SK Dubí (projekt realizuje sám)

10 000 Kč pro o. s. Ručičky

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Podpora dětského florbalového oddílu SK Dubí

Pořízení potřebných sportovních náčiní (florbalových mantinelů a prostředků pro podporu tréninků) pro
dětský florbalový oddíl.
Z nadačního daru byly peníze použity na pořízení florbalových mantinelů, jejichž pořizovací cena je okolo 100 000 Kč, a na sportovní vybavení, potřebné k vedení kvalitních tréninků pro děti z florbalového
oddílu SK Dubí. „V roce 2010 jsme založili kvůli nedostatku sportovního vyžití pro děti florbalový oddíl.
Děti se díky tomuto sportu mají čím zabavit a netoulají se jen tak po ulicích. K řádnému vedení dětí je však
zapotřebí spousta sportovního náčiní, které stojí nemalé peníze. Do činnosti florbalového oddílu jsem zapojen osobně. Jsem oficiálně veden jako referent oddílu, neoficiálně jako pomocný trenér. S dětmi máme 2
-3x týdně tréninky, jezdíme po registrovaných i neregistrovaných soutěžích, na kterých jsme zaznamenali
již dost dobrých umístění. Mimo tréninky a soutěže se věnuji v oddíle také právním otázkám. Na čerpání
přiděleného daru jsem také osobně spolupracoval. Plánovaných cílů jsme dosáhli v plné míře,“ sdělil Radek
Charous.

U kteréhopak rybníka potkáme Ladova Vodníka?

Pokud platí „do třetice všeho dobrého“, budeme bydlet u rybníka Starého. Před sebou máme letos úkol
veliký: prozkoumat všechny zdejší rybníky.
Děti z Okružní ulice mohly díky MiNiGRANTU prozkoumat břehy rybníků, které se nacházejí v blízkosti rekreačního střediska U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Během tří zářijových dnů 2011, kdy měly možnost být tady
ubytované, hledaly a pojmenovávaly obyvatele okolních rybníků, pokoušely se určit rostliny, které na březích
rostou. Při pozorování okolí zjišťovaly přítoky a odtoky, poznávaly hráze, stavidla, naučily se rozlišit vodu užitkovou a pitnou, a naučily se pracovat s novými pojmy. V objektu rekreačního střediska si zahrály hry, soutěžily
a sportovaly a užívaly si vodnické večery. Součástí tohoto projektu byla celoškolní exkurze na Úpravnu vody
Želivka, která je zdrojem pitné vody i pro Zruč nad Sázavou. „Proč tohle všechno dělám a proč si moje žádost
zasloužila uspět?,“ položil si otázku Roman Kunčický, na níž si hned sám odpověděl. „Jako člen o. s. Ručičky,
které pracuje při škole, mám zájem, aby se malé děti z této školy někam podívaly, něco nového poznaly, něčemu
se naučily, a hlavně si užily trošku společného dobrodružství. Pro většinu z nich je to jediná možnost trávit pár
dní mimo svůj domov, mimo rodinu. Tímto jsem jim chtěl umožnit prožít dodatečně takové malé prázdniny.
Jako zaměstnanec Veolie jsem rád dětem ukázal, kde a jak se vlastně ,vyrábí´ voda, která teče u nich ve škole
z kohoutku. Rád jsem pomohl při organizování pobytu, odvezl a přivezl dětem všechna zavazadla, a jako správný
,strejda´ si s nimi zasportoval. Těší mne, že NF Veolia podporuje také děti s mentálním postižením a zohledňuje
jejich potřeby.“ Za o.s. a za děti zhodnotila ve verších celý projekt Zdeňka Kunčická: „Umíme i bez maminky
rovnat prádlo na komínky, udržet pořádek v kabele, vždy ráno ustlat si postele, slušně se chovat u stolu, být rádi,
že jsme pospolu. Přestože od rána pěkně lilo, ze školy se nás vypravilo jedenáct chtivých dětiček a tři členky našich
Ručiček. Čtvrtým byl strejda Roman (za volantem byl schován). Vše mělo průběh klasický, nastoupil strejda Kunčický. Ten měl dvě velké úlohy: za prvé – odvézt batohy, pak na hřišti zahrát vybiku a učit nás správnou taktiku.“

Mgr. Jiří Vaněk, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s., dispečer

Jiří Zaal, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s., strojník vodohospodářského zařízení

10 000 Kč pro pro děti z Jaroměře (projekt realizuje sám)

28 000 Kč pro TJ Sokol Třebeš

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Zdokonalovací kurz plavání pro děti

Zdokonalit přibližně 50 dětí v plavání.

Anotace projektu:

V době letních prázdnin se konal zdokonalovací kurz plavání pro děti od 10 do 15 let. Kurz trval jeden
týden. Sám jej zorganizoval Mgr. Vaněk, který k jeho realizaci říká: „Cíl celého projektu byl naplněn, kurzu
plavání se účastnilo 63 dětí ve věku od 10 do 16 let. Podařilo se na tuto akci, kterou pořádám již po dvacáté, získat mnohem více dětí než v minulých ročnících. Vzhledem k počtu dětí, jsem požádal další 4 osoby,
aby mi pomohly a přispěly k úspěšnému a bezproblémovému chodu celého kurzu. A předtím v žádosti
o MiNiGRANT uvedl:„Práci s mládeží se věnuji více než 20 let, a vždy pořádám zdokonalovací kurzy plavání
v Jaroměři. Tuto činnost vykonávám bezplatně, ve svém volném čase. Vzhledem k neustále se zvyšujícím
nákladům, jsem podal žádost o MiNiGRANT, který nám umožnil získat prostředky na pronájem bazénu.
Hlavním důvodem bylo, aby se tohoto kurzu mohly účastnit i děti ze sociálně slabších rodin. Osobně zajišťuji celou akci a jsem jedním z instruktorů plavání.“

Nákup brankového vybavení oddílu kopané

Dodat do mého mateřského oddílu kvalitní, lehké a hlavně bezpečné brány pro všechny mládežnické
týmy oddílu kopané.

Anotace projektu:

TJ Sokol Třebeš je občanským sdružením, jehož posláním je zejména zajišťování volnočasových sportovních aktivit pro děti, mládež i dospělé. Fotbal zde hraje 171 dětí mladších 18 let. „ Jsem trenérem brankářů
mládežnické kopané, aktivně jsem zapojen do pořádání turnajů v rámci OFS a KFS, jsem hráčem gardy TJ
Sokola Třebeš, a zároveň se aktivně podílím na brigádnických akcích klubu. Jako členu oddílu kopané mi
není lhostejný jeho stav a budoucí rozvoj. V dnešní době, kdy je stále těžší sehnat dostatek prostředků na
provoz neziskových sportovních organizací, rád pro tento klub s velmi rozsáhlou mládežnickou základnou
něco dělám. Zajištění peněz z projektu MiNiGRANTY VEOLIA 2011, za které jsme nakoupily dvě branky pro
přípravku a jednu větší přenosnou branku pro žákovskou kategorii, oddílu a jeho mládežnické základně
velmi pomohlo. Bez dostatečného množství kvalitních a bezpečných branek se fotbal hrát nedá. Branky
pro přípravku jsou potřebné nejen k tréninkovým účelům, ale též pro konání turnajů nejmladších oddílů.
Tyto moderní branky umožňují lehčí přenášení, snadné ukotvení, a tím je zajištěna větší bezpečnost dětí,“
říká o projektu a o svém dobrovolnictví Jiří Zaal. A ještě hodnocení Ing. Martina Zbořila z TJ Sokol Třebeš:
„Zajistili jsme větší bezpečnost hráčů v průběhu utkání i tréninků. Branky využívá celá mládežnická základna – cca 200 hráčů.“

Josef Karabinoš, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s., skladník – řidič

Ing. Ladislav Ježek, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s., dispečer

20 000 Kč pro Okresní organizace ČSTV Hradec Králové, Okresní fotbalový svaz Hradec Králové

10 000 Kč pro Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) - Východočeská pobočka

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Organizace zimních fotbalových halových přeborů elévů a žáků

Umožnit nejmladším dětem soutěžní aktivitu i mimo rámec pravidelných soutěží také v zimním období,
a tím zajistit celoroční provozování sportovních aktivit dětí.

Anotace projektu:

Okresní fotbalový svaz Hradec Králové je občanským sdružením, jehož posláním je zejména sportovní
seberealizace dětí a mládeže ve volném čase se záměrem výchovy pravidelnosti fyzických aktivit od útlého věku. V současné době svaz patří k největším organizacím v okrese pro sportovní aktivity mládeže
s 54 oddíly a s organizací řady pravidelných soutěží pro různé věkové kategorie (starší a mladší žáky
a elévy). Tyto pravidelné soutěže se hrají na běžných venkovních travnatých hřištích. Okresní fotbalový
svaz však chce využít možnosti rozvíjet soutěžní dovednosti i v období zimy prostřednictvím jednodenních zimních halových fotbalových přeborů dětí ve 4 kategoriích: starší a mladší žáci a přípravky ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem v listopadu 2011. Turnajů se zúčastnilo na 50 žákovských družstev
(startovné se nevybíralo). „ Spolupracuji již delší čas s komisí mládeže Okresního fotbalového svazu jak při
metodickém vedení práce s mládeží, tak zejména při přímém organizování sportovních akcí pro fotbalovou
mládež. Jako aktivní hráč fotbalu od úrovně žactva až po dospělé mám celý svůj život velmi blízko k tomuto sportu, provozovanému na amatérské úrovni. Komise mládeže se mimo jiné stará o zajištění spolufinancování nepravidelných soutěží, což je v současné ekonomické době velmi těžké. Jsem rád, že jsem pomohl
nejen svoji dobrovolnou pravidelnou činností, ale i prostřednictvím programu MiNiGRANTY VEOLIA 2011,“
rekapituluje Josef Karabinoš.

Neseď doma, zažij dobrodružství!

Získat do sdružení nové děti, které by se zúčastňovaly různých akcí a poznaly nové kamarády.

Anotace projektu:

Hlavním záměrem bylo pořádání různých akcí, her a výprav do přírody, kterých se může zúčastnit kdokoliv. Mezi pravidelné akce sdružení patří Dobrodružství v Jižní zemi, Dobrodružství v temných uličkách
a i nově pořádaní turnaje ve stolním tenisu. „Připravili jsme dále výpravy do skal, na hrady atd., kde jsme
při cestě hráli s dětmi různé hry. Učíme děti, jak se mají k sobě a k přírodě chovat. Nabádáme děti ke klubové činnosti, při které se můžou spolu setkávat a prožívat různá dobrodružství. Pokud chce skupina dětí
uspořádat akci pro ostatní, tak jim s organizací a záštitou akce pomáháme. Zaměřujeme se hlavně na mikrokolektivy. Chceme dětem ukázat, že je lepší komunikovat mezi sebou osobně, ne jen přes internet. Učíme
je týmové spolupráci. Snažíme se docílit, aby se děti pravidelně setkávaly ke společné činnosti a účastnily se
pořádaných akcí. Oslovujeme zejména samotáře, kteří sedí doma, aby poznali nové kamarády a věnovali
se smysluplné činnosti. Jsem vedoucím Východočeské pobočky SPJF a účastním se aktivně příprav a realizace všech námi pořádaných akcí,“ uvedl Ing. Ladislav Ježek. A dodává: „Stanovených cílů jsme dosáhli. Naše
sdružení se dostalo do povědomí dalších lidí. Největší úspěch měla akce Dobrodružství v temných uličkách.
Další vydařenou akcí byla dvoudenní výprava na Králický Sněžník. Na akcích se objevily nové tváře, což nás
mile překvapilo a povedlo se nám, tak rozšířit členské řady. Potěšilo nás, že jsme navázali spolupráci se ZŠ.“

Miroslav Petr, Královéhradecká provozní, a.s., dispečer vodárenského dispečinku

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

10 000 Kč pro Východočeskou regionální pobočka STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život)

20 000 Kč pro vodácký oddíl (Projekt realizuje sám)

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Ekologické výukové programy s Veolii Voda 2011/2012

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

Anotace projektu:

Ekologické výukové programy nabízejí základním a středním školám v regionu besedy s odborníky v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, včetně vodohospodářské tématiky, s profesionály i zkušenými dobrovolníky, a také s dalšími zajímavými lidmi, kteří mají k této oblasti blízko. Pořádající pobočka
STUŽ klade důraz na to, aby besedy byly vedeny interaktivní formou. Projekt sestává z prezentací zkušených lektorů. Realizátor projektu nabízí témata školám v kraji prostřednictvím lektorů, zapojených
do projektu. Na základě požadavků škol zajistí realizaci jednotlivých prezentací jak po organizační, tak
i finanční stránce. Finanční náklady zahrnují honoráře a cestovné pro lektory a administrativu projektu,
včetně jeho propagace. „Naše zkušenosti potvrzují, že o tento typ projektu a témata, která přináší, je ze
stran pedagogů i samotných studentů i nemalý zájem (projekt realizujeme od roku 2006). Standardem
nabízených besed je videoprojekce. Nabízíme rovněž terénní exkurze s doprovodem příslušného odborníka
-entomologa, ornitologa, botanika, lesníka apod. Osobně považuji přesah ze soukromé sféry do veřejného
života za něco samozřejmého. Vítám proto příležitost přispívat dle svých možností k realizaci myšlenek,
které propaguje dobrovolnická organizace STUŽ, jejímž jsem dlouholetým členem. Zároveň mě těší, že
jsem mohl využít podpory Nadačního fondu Veolia, tedy neziskové organizace společnosti, ve které pracuji, a která je známa svým pozitivním přístupem k problematice životního prostředí. Na realizaci projektu
jsem se podílel účastí na jeho organizaci, administrativě i prezentací 2 témata. Jsme přesvědčeni, že jsme
obohatili školní výuku o nová témata, a tím i přinesli do škol nové informace a nové pohledy na oblast
životního prostředí a jeho ochranu,“ uvedl Miroslav Petr.

Stany

Vyměnit staré stany za nové – podpořit tím vodácký oddíl.

Anotace projektu:

Podpora poskytnutá prostřednictvím MiNiGRANTU posloužila nákupu nových stanů. Projekt realizuje
Pavel Hofman jako vedoucí vodáckého oddílu, pro nějž jsou stany určeny. Sám doplňuje! „Náš vodácký
oddíl získal před osmi lety deset stanů pro ubytování putovního tábora. Bohužel čas a hlavně počasí se
na nich silně projevilo. Vlastně při každém přesunu tábora jsem musel provádět opravy, hlavně tyčí. Proto
jsem požádal o MiNiGRANT. Nové stany s duralovou konstrukcí nám velmi ulehčily starost o ,ubytování´,“
řekl Pavel Hofman. Díky MiNiGRANTU se nám podařilo obměnit okolo poloviny stanů pro náš vodácký
kroužek. V plánu máme celkovou obměnu. Věřím, že se nám to postupně podaří. Jsme rádi, že děti mají
zase už nepromokavé stanování, což jsme na letošním táboře prověřili. Také jsme rádi, že se nám podařilo vyjednat s obchodem nižší nákupní cenu, takže místo 4 stanů jsme jich mohli koupit 5. Stany slouží
všem členům oddílu, který má 20 členů.

Ing. Pavel Král, Královéhradecká provozní, a.s., specialista – technolog pitných a odpadních vod

Pavel Tejkl, Královéhradecká provozní, a.s., strojník - vodohospodář

15 000 Kč pro Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Želivák, Hradec Králové

10 000 Kč pro Junák-Svaz Junáků a Skautek ČR, Středisko K. Šimka

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Podpora výpravy skautů na 22. světové skautské Jamboree 2011 ve Švédsku

Podpořit účast výpravy skautů z východních Čech (40 osob) na světovém skautském Jamboree, konané
v létě 2011 ve Švédsku (podporou dopravy).
Světové jamboree je největším skautským mezinárodním setkání. Koná se jednou za čtyři roky, pokaždé
na jiném kontinentě. Jde o setkání, které přispívá k rozvoji skautského hnutí a osobnostnímu rozvoji jednotlivých účastníků. 22. Světové skautské jamboree proběhlo na přelomu července a srpna 2011 po dobu
10 dní poblíž švédského města Kristianstad za účasti 40 tisíc skautů a skautek ze 160 zemí světa. Junák
zorganizoval na toto setkání výpravu skautů z ČR (celkem 5 ,jamoddílů´ se 150 účastníky ve věku 14– 17
let). Jedním z těchto oddílů byla také výprava z východních Čech (36 účastníků a 4 vedoucí). Účastnický
poplatek byl ze strany organizátorů stanoven na 19 000 Kč za osobu. MiNiGRANT umožnil finančně
podpořit dopravu východočeské výpravy na toto setkání, a tím snížit platby jednotlivých účastníků. „Členem skautské organizace jsem od roku 1990. V současné době jsem vedoucím oddílu v Náchodě. Kromě
aktivity ve svém domovském středisku se snažím být aktivní v rámci skautské organizace i v případě větších
celorepublikových projektů. V roce 2010 jsem byl osloven, abych se ujal registrace účastníků českého kontingentu na Jamboree 2011. Akce jsem se také aktivně účastnil jako člen Contingent Management Teamu,“
řekl o svém dobrovolnictví Ing. Pavel Král. Z jeho závěrečné zprávy k projektu uvádíme: „ S klidným svědomím můžeme potvrdit, že veškeré stanovené cíle jsme bezezbytku splnili. Především se nám podařilo dát
dohromady skauty a skautky z Východních Čech a podniknout s nimi nezapomenutelný zážitek. Účastníci
si rozšířili obzory a poznali řadu nových kultur a zvyklostí, navázali přátelství na celý život a v neposlední
řadě si vylepšili jazykové schopnosti.“

Herní maraton

Vyplnění volného času dětí a mládeže aktivitou, která podporuje logické myšlení, obrazotvornost
a spolupráci.
Herní maraton je celovíkendová herní akce, kterou pořádá Klub deskových her. V rámci projektu podpořeného MiNiGRANTEM byla oslovena široká veřejnost a zájemci, kteří se chtěli něco dozvědět o moderních společenských hrách. Během akce probíhaly turnaje, při nichž si účastníci zasoutěžili a měli možnost získat věcné ceny. Dále byly uspořádány ukázky nových her, které si účastníci mohli také vyzkoušet.
Novinkou se stalo představení her, v nichž všichni hráči hrají proti hře nebo kde modelové situace nabízí
počítač. Účastníkům se věnovali vyškolení ,hermani´. Cílovou skupinou byly zejména děti a mládež, ale
akce počítala i s účastí dospělých a seniorů. Herní maraton byl nově otevřen i pro rodiny s dětmi předškolního věku. „ Klub deskových her mě zaujal jako zajímavá celoroční volnočasová aktivita, která má své
stálé příznivce, a má pro děti a mládež stále co nabídnout. U účastníků se upevňuje smysl pro kolektiv,
ducha fair play. Děti učíme, aby dokázaly smysluplně využívat svůj volný čas. Díky tomu je KDH vhodným
protipólem k počítačovým hrám. Herní maraton je veden snahou více přiblížit tuto aktivitu širší veřejnosti.
KDH je klubem vedeným u neziskové organizace. I přes podporu distribučních firem jsou náklady na tuto
akci poměrně vysoké. Díky podpoře Nadačního Fondu jsme získali nejen příspěvek na ceny do turnajů, ale
také možnost rozšířit herní základnu o nové zajímavé hry vhodné pro všechny věkové kategorie. Jsem členem Klubu deskových her a vyškolený Herman. V současné době se účastní pravidelných setkání KDH celá
moje rodina. Do projektu Herního maratonu jsem zapojen zejména jako organizátor turnajů a jako hlavní
rozhodčí,“ sdělil Pavel Tejkl. Radka Zajíčková z Junáka k akci, realizované v listopadu 2011, za organizátory
dodává: „Během celé akce se prostřídalo asi 90 účastníků, jednalo se o tým Hermanů, maminky s dětmi
předškolního věku, účastníky turnajů a ostatní účastníky ze široké veřejnosti. Nebylo diváků, každý se do
průběhu akce nějak zapojil.“

Rudolf Vohralík, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s., řidič

Eliška Podoláková, Veolia Voda, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., asistentka generálního ředitele

17 000 Kč pro Základní kynologickou organizaci č. 559 – Dolní Přím – Probluz

40 000 Kč pro Regionální organizace Roska Olomouc

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Kynologický výcvik pro mládež

Podpořit zvýšený zájem mládeže kynologický výcvik nákupem nových výcvikových prostředků.

Anotace projektu:

„Jsem předsedou Základní kynologické organizace Dolní Přím – Probluz. Naše organizace zaznamenala nárůst a zájem členů z řad mládeže. Pro kynologický výcvik jsme však měli nedostačující výcvikové prostředky,“ vysvětluje svůj projekt Rudolf Vohralík. Užití finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím
MiNiGRANTU VEOLIA 2011 použili kynologové na nákup nové časomíry, jak uvedla v závěrečné zprávě
Markéta Pavlíková ze ZKO Probluz. K významu aktivity, které se pan Vohralík věnuje, dodává: „V naší době
plné zloby a starostí kynologie ukazuje, že ještě vládne světu láska ke zvířatům a lidem, kterou – jak si
myslíme - je potřeba podporovat.“

Rekondiční, rehabilitační a vzdělávací pobyt

Podpořit rekondiční pobyty pro pacienty s roztroušenou sklerózou a umožnit jim tak cílené rehabilitační
cvičení pod odborným vedením.

Anotace projektu:

„Moje dlouholetá kamarádka před třinácti lety onemocněla roztroušenou sklerózou, a já mám možnost
sledovat průběh její choroby, která ji postupně upoutala na invalidní vozík. Každoročně se účastní rekondičního pobytu, a já vidím jaký dobrý vliv na ni má - jak na zlepšení její fyzické kondice, tak i psychiky.
Na realizaci projektu se osobně nepodílím, jenom ji podporuji tak, že se snažím oslovit případné donory,
kteří by mohli akci Rosky podpořit,“ vysvětlila k podání projektové žádosti Eliška Podoláková. Organizace
Roska, která sdružuje postižené roztroušenou sklerózou, pořádá pravidelně již více než 20 let pro své
členy, lidi s roztroušenou sklerózou, rekondiční pobyty. Toto závažné onemocnění postihuje centrální
nervový systém -pacienti postupně ztrácejí cit v končetinách a zhoršuje se jejich hybnost. Velká část
postižených končí na invalidním vozíku. Pro pacienty s roztroušenou sklerózou je důležité cílené rehabilitační cvičení, zaměřené na uvolnění svalstva a jeho následné posilování. Rekondiční pobyty kromě
fyzického posílení napomáhají vyrovnané psychice, která je pro tyto pacienty velice důležitá. Náklady na
rekondiční pobyty se každoročně zvyšují, zatímco podpora ze strany státu klesá. Bez podpory donorů by
si členové, invalidní důchodci, nemohli tento pobyt z finančních důvodů dovolit. Pobyt pořádaný s podporou MiNiGRANTŮ 2011 měl následující program: 1. Každodenní intenzivní rehabilitační cvičení pod
odborným vedením; 2. pořádání odborných přednášek; masáže; rehabilitační plavání a společné kulturní
večery. V závěrečné zprávě k projektu je uvedeno, že rekondičního pobytu ze zúčastnilo celkem 34 členů
s doprovodem a 7 přednášejících.

Mgr. Helena Koutná, Veolia Voda, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., specialista komunikace

Marcela Podhajská, Veolia Voda, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., vedoucí zákaznického oddělení back office

40 000 Kč pro Nadaci Jana Pivečky

20 000 Kč pro šestnáctiletého chlapce po DMO (Projekt realizuje sama)

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Atd. 2011 - snaha o integraci mladých lidí z dětských domovů do společnosti

Nabídnout mladým lidem z dětských domovů informace i kontakty na dobrovolníky, kteří jsou ochotni
podat ruku těm, kteří odcházejí do „skutečného světa dospělých“.

Anotace projektu:

„Projekt Atd. pomáhá velmi ohrožené a přehlížené skupině dětí z dětských domovů v regionu, kde působí MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ. Těmto dětem by se mělo dostat více než jen ,ústavního přístupu´. Osobně
mám pocit, že se pro ně dá mnoho udělat, a cítím sílu pomoci, pokud bude vytvořen prostor, který bez
prostředků nezískáme,“ říká hlavní realizátorka projektu Karolína Macharáčková. Projekt je realizován
prostřednictvím setkání dětí z dětských domovů za účelem výměny zkušeností a interaktivní přípravy
na samostatný život po odchodu z dětského domova. Důležité na setkáních je střetávání mladých lidí
vychovávaných v DD s realitou, s možnými vzory a konfrontace s povinnostmi dospělého člověka zodpovědného za svá rozhodnutí. V neposlední řadě se tito mladí lidé během celé akce rozhodují sami za sebe
a pro sebe, pracují na uvědomění si vlastních snů a cílů. Setkání organizované v roce 2011 s podporou
MiNiGRANTŮ bylo naplněno následujícími činnostmi tématy: osobní koučing (pěstování vůle udržet si
zaměstnání); pracovní pohovor a pracovní právo; sestavení a prezentace životopisu; soft skills: mezilidské vztahy, asertivita, sebedůvěra; finance; bydlení; mateřství a rodičovství; poskytování první pomoci
aj. „Projektu Atd. se účastním již několik let. Pomáhám s organizací, dopravou i při samotném programu.
Projekt má smysl a rozhodně je pro mladé lidi z dětských domovů užitečný a dobře využitelný v praxi.
I posledního ročníku jsem se aktivně a s plným nasazením zúčastnila,“ popsala své dobrovolnictví Mgr.
Helena Koutná. K jeho realizaci v roce 2011 dodává: „Podařilo se nám zrealizovat to, co jsme si předsevzali
- zaujmout cílovou skupinu, vejít se do napjatého rozpočtu, a hlavně předat praktické znalosti a vlastní
zkušenosti v oblastech, které jsou nezbytné k samostatnému fungování v dospělém životě. Splnili jsme cíl
projektu. Rádi bychom ale zdůraznili, že potřeba semináře Atd. přetrvává, děti v dětských domovech stále
jsou a odcházejí stále nepřipraveny. A to i když je podobných projektů stále více. Díky ale za ně ...“

Filípek jede s větrem o závod

Zkvalitnit život šestnáctiletého vozíčkáře.

Anotace projektu:

Umožnit šestnáctiletému chlapci, upoutanému po dětské mozkové obrně (DMO) na invalidní vozík přiblížit se zdravým vrstevníkům a vyjet si s nimi na speciálně upravené tříkolce s elektromotorkem. Takto
jednoduše sdělitelný je cíl projektu, s nímž uspěla Marcela Podhajská, která projekt také sama zrealizovala. Co k tomu sama říká? „Není mnoho způsobů, jak pomáhat dětem s DMO, jen podpořit snahu jich
samotných i jejich rodičů o integraci mezi zdravé kamarády. Mojí snahou je uskutečnění snu postiženého
dítěte. Filip je po psychické stránce úplně obyčejný kluk, ale bohužel kvůli dětské mozkové obrně je upoutaný na invalidní vozík. Jedno kolo podobné tomu, o které jsem žádala, už měl, ale vyrostl z něj, a tento pohyb
mu velmi chyběl. Jízda na kole mu navíc pomáhá rehabilitovat a posilovat nohy, se kterými opakovaně
chodí na operace. Díky MiNiGRANTU teď mohu vidět úsměv Filípka, který šlape sám do pedálů, a je na kole
šťastný. Rozhodně to stojí za těch pár starostí s vyplňováním formuláře na internetu.“

Radek Škrkánek, Veolia Voda, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., řidič - strojník

Studánky a prameny na Prostějovsku

40 000 Kč pro Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris

Cíl projektu:

Zapojit veřejnost do mapování a údržby studánek v regionu, vyhledávání pramenů známých říček na
Prostějovsku, u zanikajících studánek zorganizovat jejich záchranu.

Anotace projektu:

Dobrovolníci ČSOP-RS Iris v roce 2010 zmapovali více než 50 studánek, v lednu 2011 pak u 8 z nich provedli odběry k provedení rozborů v laboratoři Veolia Voda. V prvním čtvrtletí 2011 vyšel pro veřejnost
informační leták a mapa Povodí Romže, u testovaných studánek byly dále umístěny informační tabule
(včetně uvedení subjektu, jenž projekt podpořil finančně). Sdružení Iris i nadále pokračovalo a rozvíjelo
spolupráci s místními kronikáři, starosty obcí či lesníky a některými zájmovými spolky. „Díky podpoře NF
Veolia a za účasti široké veřejnosti – jsme zahájili vyhledávání pramenů říček a potoků našeho regionu.
Uspořádali jsme 6 průzkumných výprav pro širokou veřejnost, do nichž byly především zapojeny rodiny
s dětmi a dětské kolektivy. Vydali jsme se proti proudu říček k jejich pramenům, které jsme označovali
tabulkou a zanechali zde symbolický plechový hrneček s vyrytým názvem potoka či říčky. O všech objevených pramenech byl vydán letáček s fotografiemi, mapami a zajímavostmi. Na osvětových akcích pro
veřejnost naše regionální středisko nabídlo lidem, rodinám, školním kolektivům možnost patronátu nad
studánkami či možnost pomoci při čištění studánek a jejich úpravách - většina studánek tak získala patrony.“ uvedl Radek Škrkánek. A ještě doplňuje: „Rád jsem pomohl podáním žádosti, a stejně tak rád jsem
se s rodinou zapojil do projektu.“ A takto shrnuje projekt Eva Zatloukalová z Regionálního sdružení Iris:
„Podařilo se nám se zapojením veřejnosti zmapovat mnoho studánek a pramenů potoků a říček na Prostějovsku. Pokud sečteme účastníky, tak 9 vycházek se zúčastnilo 171 osob, objevili jsme při nich 19 pramenů
a dalších 14 studánek. Brigád, při nichž bylo 5 studánek vyčištěno, upraveno a zastřešeno, se zúčastnilo
celkem 38 osob. Realizační tým tvořilo asi 12 osob, mezi nimiž jsou členové naší organizace i její příznivci
z řad veřejnosti. Radek Škrkánek se i se svojí rodinou zúčastnil celkem 3 vycházek a 1 brigády při úpravě
okolí studánky, zajímá se o projekt i dál, a jsme domluveni na další spolupráci a zapojení celé jeho rodiny
do našich studánkových aktivit.“

Zuzana Kuxová, Veolia Voda, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., referent technicko-provozní činnosti
střediska rozvodu vody Olomouc

První pomoc pro rodiče aneb Kdo je připraven, není zaskočen
14 500 Kč pro Občanské sdružení Zvoneček – Paseka

Cíl projektu:

Naučit rodiče první pomoci a resuscitaci malých dětí, aby při ohrožení dětského zdraví či života dokázali
účinně zasáhnout a ne si jen bezradně zoufat.

Anotace projektu:

Záměrem bylo uspořádat pro rodiče kurzy první pomoci a resuscitace dětí. Jeden kurz se uskutečnil v obci
Paseka, v mateřském centru, které provozuje občanské sdružení Zvoneček – Paseka, a jeden v obci Nová Hradečná. Cílovou skupinou projektu byly rodiče malých dětí, učitelky MŠ a ZŠ a další lidé, kteří pracují s dětmi
a mládeží. Kurzy vedl zkušený lékař letecké záchranné služby Olomouckého kraje, který účastníky učil, jak se
v daných situacích zachovat. Pro své kurzy má připravenu řadu videoukázek a zdravotnických výukových pomůcek, takže si každý mohl resuscitaci vyzkoušet. Na konci kurzu dostal každý účastník certifikát. „Podnětem
pro vznik projektu byla moje osobní zkušenost, kdy můj tehdy půlroční syn dostal febrilní křeče, a my jsme mu
nedokázali s manželem až do příjezdu rychlé záchranné služby účinně pomoci. Řekla jsem si, že udělám všechno
pro to, abych takový pocit bezmoci a bezradnosti už nikdy nezažila ... Rozhodla jsem se, že v mateřském centru
zorganizuji kurzy první pomoci a resuscitace malých dětí. Požádala jsem o pomoc svou kamarádku, která jako
zaměstnanec Veolia podala žádost o MiNiGRANT,“ říká předsedkyně o. s. Zvoneček – Paseka. Rodiče i učitelky
mateřských a základních škol se tak mohly seznámit se základy první pomoci a resuscitace. A jako vypadalo
dobrovolnictví Zuzany Kuncové? Sama o tom říká: „Mojí úlohou bylo zorganizovat kurz v mém bydlišti, ráda
jsem se samozřejmě kurzu také zúčastnila.“ Ze závěrečné zprávy se dozvídáme: „ Našim cílem bylo dát rodičům
možnost naučit se, jak postupovat v případě ohrožení života svého dítěte či jiné osoby. Tento cíl se nám splnit
podařilo. Přednášky MUDr. Brázdila byly strhující, prokládané zajímavými kasuistikami z jeho záchranářské praxe a názornými ukázkami první pomoci a resuscitace. Účastníci byli aktivně vtaženi do děje – někteří jako figuranti, a většina se v závěru zapojila i do kladení otázek, jak postupovat při jednotlivých typech ohrožení života či
jak správně řešit situace, do kterých už se někdy dostali. Všichni rodiče i učitelé byli s kurzy velmi spokojeni´Obou
kurzů se zúčastnilo celkem 55 osob, s jejich přípravou kromě toho pomáhalo 5 dobrovolníků.“

Ing. Karel Palda, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,

Funkční gramotnost

40 000 Kč pro Základní školu na Líše, Praha 4

Cíl projektu:

Zkvalitnit péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v procesu integrace do tříd běžné základní školy.

Anotace projektu:

Ing. Karel Palda zaměřuje své dobrovolnické aktivity – jako otec dvou „školou povinných synů“ - ponejvíce na oblast vzdělávání a výchovy. Ve 4. ročníků MiNiGRANTŮ získal podporu pro projekt posílení funkční
gramotnosti žáků se specifickými poruchami učení a chování, žáků s tělesným, smyslovým a mentálním
postižením a na posílení jejich integrace do tříd běžné ZŠ v Praze. V žádosti o MiNiGRANT Karel Palda
uvedl: „ZŠ na Líše se svým školním vzdělávacím programem profiluje integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde o školu běžného typu, kterou navštěvují také žáci s různými druhy postižení (postižení tělesné, mentální, kombinované, autismus) a poruch (poruchy učení, chování, vývojová dysfázie). Na
základě dlouhodobě dosahované kvalitní péče je škola vyhledávaným zařízením pro integraci žáků z celé
Prahy. Jednou z mnoha aktivit, jak děti se SVP integrovat do populace zdravých vrstevníků, je zkvalitnění jejich komunikačních schopností a zvýšení funkční gramotnosti. To umožňují speciální výukové programy.“
Ing. Palda se stal garantem projektu, který pak prezentoval na třídních schůzkách v jednotlivých třídách
1. stupně ZŠ. Rodiny žáků se následně dle svých finančních možností se zúčastnily sbírky na koupi PC,
které obsluhuje speciální programy. Další prostředky poskytl MiNiGRANT VEOLIA.

Ing. Karel Palda, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., manažer zákaznického útvaru
(back office)

NZDM Broumov
25 000 Kč pro Občanské sdružení dětí a mládeže Začít spolu

Cíl projektu:

Posláním NZDM (nízkoprahového zařízení pro děti a mládež) je usilovat o sociální začlenění a pozitivní
změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Anotace projektu:

Ing. Karel Palda získal ze 4. ročníků MiNiGRANTů podporu dokonce pro dva různé projekty, do nichž je
osobně zapojen jako dobrovolník. Jeden z projektů je realizován v Broumově ve Východních Čechách
prostřednictvím místního o.s. Začít spolu a jeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM), které se soustřeďuje na sociální začleňování a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, převážně
z romské komunity, ohrožené sociálním vyloučením. Cílové skupině neorganizovaných dětí a mládeže
poskytuje skupinové i indivuduální služby krizového i preventivního charakteru, podporuje je v kvalitním trávení volného času, organizuje různé formy doučování a mimoškolního neformálního vzdělávání.
„Do projektu broumovského NZDM jsem se zapojil jednak besedou na téma udržitelného rozvoje planety
a jak velké organizace mohou ovlivňovat klima země, a také pomocí při oraganizačním zajištění účasti na
4. Kurónských slavnostech na zámku v Náchodě,“ dodává ke svému dobrovolnictví Karel Palda.

Ing. Aleš Sedláček, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., vedoucí oddělení pro korporátní klientelu

Respitní víkendové pobyty pro handicapované děti
30 000 Kč pro Cesta slunce - občanské sdružení

Cíl projektu:

Umožnit handicapovaným dětem trávit čas mimo domov či sociální zařízení a rodinám částečnou úlevu
od každodenní péče.

Anotace projektu:

MiNiGRANT zajistil podporu pro pořádané respitní víkendové pobyty, které se konají 1x do měsíce mimo
letní měsíce. Z daru nadačního fondu byla financována činnost asistentek o.s. Cesta slunce. Cílovou skupinou projektu jsoujsou těžce postižené děti a mladí dospělí ve věku od 7 do 26 let, kteří se neobejdou
bez odborné péče. V době realizace projektu sdružení poskytovalo péči 13 klientům. Ing. Sedláček k realizovanému projektu doplňuje: „Projekty, které o. s. Cesta slunce realizuje, nejsou v nabídce trhu. Umožňují
těžce postiženým dětem trávit čas v kolektivu a na místech, kam by se jinak těžko podívaly. Bez odborné
asistence by to ale nebylo možné. Právě proto je po nich ze strany rodičů velký zájem. Asistenci provádějí
na dohodu o provedení práce zaměstnankyně tohoto zařízení, které děti znají a vědí si s nimi rady. Slouží
vždy 2 asistentky, které se prostřídávají po dobu 48 hodin, kdy víkend trvá (od pátku odpoledne do neděle
odpoledne). Na odpolední procházky dochází další asistentka, protože některé děti jsou nechodící. Respitní
péči z větší části financuje sdružení z darů, částečně se na nich podílejí také rodiče. Filozofie respitní péče
je založena na postoji a zkušenosti, že i ten, kdo celodenně pečuje o bezmocnou osobu, má nárok na odpočinek. Mnoholetá nebo i celoživotní péče o osobu s postižením vede časem k naprostému fyzickému
a psychickému vyčerpání pečující osoby“. Irena Vagenknechtová z občanského sdružení hodnotí realizaci
projektu: Cílem bylo pokračovat v projektu, který běží od r. 2006 a má velký úspěch. To se v roce 2011 podařilo – byli jsme schopni projekt udržet a zajistit tuto službu rodinám s postiženým dítětem. Jsme rádi,
že naším patronem byl Ing. Aleš Sedláček, který nám pomohl v našem projektu pokračovat.

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

Podpora sportovní činnosti sluchově postižených dětí
15 000 Kč pro SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené

Cíl projektu:

Rozšíření sportovní činnosti sluchově postižených dětí, posílení vědomí reprezentace školy (dresy).

Anotace projektu:

Hana Šmatláková zareagovala svou úspěšnou žádostí o MiNiGRANT na přání učitelů školy, kteří se vyjádřili následovně: „Potřebovali bychom tréninkové soupravy pro studenty, kteří jezdí po soutěžích a reprezentují školu na celostátních sportovních hrách, které se konají každým rokem. Ke sportovní přípravě
neslyšících patří všechny sporty, které můžeme v našich podmínkách se žáky a studenty naší školy dělat.
Velmi by nám v přípravě a získání většího počtu žáků pomohlo vybavení posilovny. Rotoped a eliptical na
běh jsme pořídili z darů, ale potřebovali bychom ještě posilovací stroj na celkové posilování a zvyšování
výkonnosti a síly.“ Nový posilovací stroj umožňuje většímu počtu dětí a mládeže využít volný čas k aktivnímu sportování. Zakoupené dresy posilují vědomí sounáležitosti a hrdosti všech, kdo reprezentují
„svou“ školu. „A proč to dělám já? Mám radost, když Veolia pomůže príma lidem,“ stručně shrnuje své
dobrovolnictví Hana Šmatláková.

Ing. Jana Myšková Laurenčíková, Ph.D., Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
specialista - ekolog

Hudební nástroje pro děti ze socio - kulturně znevýhodněného prostředí
12 000 Kč pro ZŠ praktickou, Studentská ul., Ústí nad Labem - Neštěmice

Cíl projektu:

Zajistit hudební nástroje pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí ze Základní školy praktické pro rozvoj jejich hudebního potenciálu.

Anotace projektu:

Projekt spočíval v nákupu vybraných hudebních nástrojů pro děti ze Základní školy praktické (ZŠP) v Neštěmicích. Tato škola vzdělává především děti sociálně znevýhodněné, většinou s lehkým mentálním postižením. Tyto děti jsou znevýhodněny zejména nedostatkem kvalitních podnětů jak ze strany rodičů,
tak ze strany institucí, se kterými přicházejí do styku. Projekt se snažil podpořit rozvíjení hudebního potenciálu, kterým mnohé tyto děti disponují. Rozvoj hudebnosti je v podstatě krokem, který může posílit
jejich snazší integraci do většinové společnosti. Nástroje byly vybrány po konzultaci s učitelkou speciální
hudební výchovy. Na základě svých dlouholetých zkušeností vybrala pro své žáky rytmické nástroje. Rytmus je prvotním hudebním prostředkem, který používají všichni, a stává se tak nejrychleji společným
dorozumívacím jazykem. Nezanedbatelnou součástí takto pojímané hudební výchovy je terapeutický
prvek, tyto děti jsou velmi emotivní a rytmus se jeví jako velmi vhodný ventil. Vybrané a zakoupené
hudební nástroje neslouží jen pro hudební výchovu, ale i volnočasové aktivity. Dílčím cílem také bylo připravit hudební vystoupení pro rodiče a širokou veřejnost při slavnostním rozsvícení Vánočního stromku
v Neštěmicích, besídku pro rodiče a soutěž Neštěmice mají talent. Pomocí hudby se zlepšuje nejen vnitřní klima školy, ale i vnímání instituce rodiči i veřejností. „Již loni se mi povedlo někomu pomoci. Ten pocit
to zkusit, uspět a udělat šťastným člověka, který by si o to sám nikdy neřekl, ale zaslouží si to, se kterým se
život nemazlí, byl pro mě velkým oceněním,“ říká s entuziasmem Ing. Myšková.

Jiří Machovec, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., mistr

Podpora činnosti ČSODN

10 000 Kč pro České sdružení obětí dopravních nehod (ČSODN)

Cíl projektu:

Zkvalitnění a prohloubení činnosti občanského sdružení, především v oblasti komplexní pomoci postiženým po DN (poradenská kancelář).

Anotace projektu:

Na našich silnicích ročně umírá cca 800 lidí a na 4 000 je jich těžce zraněno. Tito lidé nežijí ve vzduchoprázdnu, ale v rodinách, a tak se každým rokem tato civilizační daň dotýká kolem 50 000 našich spoluobčanů. Většinou se tito lidé ocitají v této situaci nepřipraveni a naprosto bezmocní. ČSODN je v současné
době jedinou organizace v ČR, která je schopna těmto lidem komplexně pomoci, a i dále s nimi spolupracovat. MiNiGRANT dílčím způsobem přispěl alespoň na rok k finančně klidnějším podmínkám pro
naplňování celospolečensky významných záměrů, které si ČSODN ve svých stanovách předsevzala - jak
v oblasti poradenství, tak i v oblasti prevence těžkých DN. Podpora se týkala konkrétně administrativních
výdajů na provoz poradenské kanceláře, dále části nákladů, spojených s každoročním pořádáním dvoudenního setkání členů sdružení s jeho klienty a spolupracovníky, a také nákladů, spojených s provozem
a údržbou Památníku obětem dopravních nehod (postaven na náklady sdružení v roce 2006 u nultého
km dálnice D1 na Chodově). Důvodem žádosti je déletrvající stav, kdy od ukončení grantového projektu
v roce 2007 - placeného z Evropského sociálního fondu - se sdružení marně snaží získat od politiků i velkých firem přislíbenou finanční podporu. Všichni členové i spolupracovníci pracují na dobrovolnické bázi
a činnost sdružení je odkázána na drobné a nepravidelné sponzorské dary,“ argumentoval Jiří Machovec.
A ještě poděkování z Českého sdružení obětí dopravních nehod: „Členové ČSODN včetně našich klientů
děkují za finanční příspěvek z MiNiGRANTU VEOLIA, který nám umožnil v roce 2011 zkvalitnit celkovou
úroveň prostoru Památníku obětem dopravních nehod v Praze – Chodově.“

Ing. Jiří Verfel, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., vedoucí střediska

Ing. Monika Žáková, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., interní auditor

10 000 Kč pro Filadelfii - Přístav Oldřichovice

29 000 Kč pro Úspěšné dítě, o.p.s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Druhá ČOVka dětem

Zakoupit, nainstalovat a zprovoznit čistírnu odpadních vod k nově postavenému domku pro pěstounskou rodinu.

Anotace projektu:

Situace v oblasti ústavní péče je v naší republice dlouhodobě velmi neutěšená. V kojeneckých ústavech
žijí zhruba 2 000 dětí a v dětských domovech dalších 8 000. Se započtením výchovných a sociálních
ústavů je to už kolem 24 000 dětí. Projekt Druhá ČOVka dětem je jednou z dílčích částí dlouhodobého
strategického projektu Karpentná, který spočívá ve výstavbě čtyř domů pro začínající pěstounské rodiny.
Jeho cílem je zajistit těmto rodinám takové bytové podmínky, aby si mohly vzít více dětí do své péče.
Tím pomáhá řadě dětí z dětských domovů najít své nové rodiče a nový skutečný domov. Dva z těchto
čtyř domů v době realizace projektu - podpořeného MiNiGRANTEM - již stály a byly obydleny. V prvním
z nich, kde žije rodina se čtyřmi přijatými dětmi, se v roce 2009 realizoval projekt podpořený NF Veolia
ČOVka dětem. Projekt Druhá ČOVka dětem přinesl stejné řešení i pro druhý stojící rodinný dům. Realizace projektu zahrnovala následující činnosti: 1. Vyhloubení jímky pro nádrž, 2. Vybetonování dna jímky,
3. Osazení nádrže, 4. Osazení technologií, 5. Připojení přítoku, odtoku a elektrické energie, 6. Uvedení
do provozu a 7. Zaučení obsluhy. A s čím konkrétně pomáhal Ing. Verfel? Sám vyjmenovává: „S výběrem
ČOV, s osazováním, fotografickou dokumentace vlastní ČOV i s propagací aktivit spojených s občanským
sdružením Filadelfie-Přístav Oldřichovice.“ Ivo Sysala z Přístavu Oldřichovice hodnotí: „Tento, v podstatě
velmi jednoduchý projekt, přinesl hned trojí užitek: l) přispěl ke zvýšení kvality bydlení v domě obývaném
pěstounskou rodinou. 2) environmentální přínos v oblasti odpadového hospodářství. 3) poslouží jako praktická edukační pomůcka pro děti zde žijící. Ty teď jsou přímo účastny procesu úpravy a opětného využití
vody v jejich domácnosti. Vyčištěná voda se totiž využívá k zalévání zahrady. Děti tak získají lepší povědomí
o jedné ze stránek ochrany přírody.“

Společně táhneme za jeden provaz. Pojďte taky!

Zajištění speciálních cvičebních pomůcek pro léčbu ADHD, aby bylo možné zachovat současnou cenu kurzů.

Anotace projektu:

„Společnosti Úspěšné dítě pomáhám jako dobrovolník opakovaně dle aktuální potřeby jako asistentka lektorky při hodinách cvičení, kde se podílím na přípravě programu cvičení a na průběhu samotných hodin.
Vzhledem ke své profesi ekonoma se dále zaměřuji na zajišťování v oblasti administrativy, a to zejména při
získávání finančních prostředků. Dále spolupracuji na přípravě propagačních a prezentačních materiálů
pro účely prezentace na webových stránkách a pro účely medializace cvičení, dále pak na vydávaném
čtvrtletníku. Z finančních prostředků NF Veolia bylo pořízeno vybavení a speciální cvičební pomůcky,“ vyjádřila se Ing. Žáková. Posláním o. p. s. je propagace a šíření Celostního programu MUDr. Kleplové, zaměřeného na děti od jednoho roku věku do předškolního věku. Je určen především dětem s projevy lehké
mozkové dysfunkce (ADHD-porucha pozornosti, hyperaktivita, opožděný vývoj motoriky – dnes známé
pod pojmem neklidné dítě, u kterého se často vyskytuje dyslexie, dysgrafie, porucha řeči atd.). Podstata
programu spočívá v pohledu na různé části těla jako na součást celku. K rozvoji dítěte a jeho psychiky
dochází stimulací celku (zlepšení jemné i hrubé motoriky, nácvik obranných reflexů, rozvoj schopnosti
spolupráce a sociálního cítění v kolektivu), a to zejména prostřednictvím cvičebního programu (kurzu
pro děti), edukací rodičů atd. „Pokud dítě s takovou to diagnózou se cvičením začne od kojeneckého věku,
má velice reálnou šanci předejít všem problémům, a tak úspěšně zvládnout školní docházku,“ říká MUDr.
Kleplová. A Hana Matušincová z o.p.s. k realizaci projektu dodává: „Podařilo se nám také udržet cenu na
100 Kč za hodinu. Podařilo se nám vytvořit atmosféru pro smíšené skupinky dětí. Tyto skupinky navštěvují
nejen děti zdravé, ale i děti s pohybovými a dalšími problémy. Podařilo se nám zachovat pravidlo, že za
sourozence se naplatí (cvičí s námi „zdarma“ 5 sourozenců). „Nepodařilo se nám zatím vyškolit dalšího
lektora, doufáme ale, že se nám to v brzké budoucnosti podaří. Podařilo se nám vytvořit skvělý kolektiv
nadšených rodičů a s nimi společně plánujeme další aktivity, týkající se dětí s ADHD.“

Ing. Ondřej Chramosta, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., manažer provozu sítě

Pavla Bažantová, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., referentka IT

30 000 Kč pro Centrum handicapovaných lyžařů, o. s.

15 000 Kč pro Děti patří domů, o. s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Centrum handicapovaných lyžařů

Zpřístupnit lyžování na monoski a biski široké veřejnosti s těžkým tělesným postižením bez rozdílu věku,
handicapu či svazové příslušnosti.
Centrum handicapovaných lyžařů je občanské sdružení se sídlem v Janských Lázních a pracuje jako veřejně prospěšná organizace s celostátní působností. Cílem podpořeného projektu bylo a je zpřístupnit
lyžování na „monoski a biski“ široké veřejnosti s těžkým tělesným postižením bez rozdílu věku, handicapu či svazové příslušnosti. „Sám jsem aktivní lyžař a kvůli zdravotním problémům, které mám s opakovanou trombózou v levé noze, si uvědomuji, že pro lidi, které postihne tělesné omezení je možnost pohybu
osvěžení na duchu,“ říká ke svému rozhodnutí pomáhat Ondřej Chramosta. Centrum handicapovaných
lyžařů je ojedinělým projektem, který je zaměřen na komplexní lyžování tělesně postižených bez rozdílu
věku. Činnost sdružení je zaměřena především na lyžování těžce tělesně postižených (lyžař vozíčkář =
monolyžař), které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými vadami a s následky po onemocnění pohybového aparátu atd. Hlavní náplní monolyžařských
kurzů je organizování výukových lyžařských kurzů pro širokou veřejnost tělesně postižených bez rozdílu
věku, převážně však se zaměřením na mladou poúrazovou generaci vozíčkářů.

Filmový pobyt pěstounských rodin

Společná tvorba filmového díla umožní každému členu rodiny zaujmout nové role a poznat se vzájemně
ze zcela nového úhlu.
Akce byla určena pro pěstounské a osvojitelské rodiny s dospívajícími dětmi. Období dospívání je náročné pro všechny zúčastněné, u dětí v NRP je umocněno hledáním vlastní identity a krizí vztahů s náhradními rodiči. Projekt byl připraven ve spolupráci s nezávislým filmovým sdružením yFilm (www.yFilm.
cz). Celým týdenním pobytem prolínalo natáčení vlastního filmu, na jehož scénáři se aktivně podíleli
členové jednotlivých rodin (forma Kinoautomatu). Program také zahrnoval výtvarné dílny, filmové zpravodajství, film aktivně (vnímání filmového obrazu, hudby a dalších součástí filmu), hry laděné k filmové
tématice, herecký rychlokurz, základy hereckého líčení, forma filmového plakátu, fotografování. Účastníci se ocitli v rolích režisérů, scénáristů, kameramanů, herců, zpravodajů a fotografů. Rádi bychom také
oslovili některou známou osobnost (herce, režiséra), se kterou bychom zorganizovali v rámci pobytu
besedu. „Projekt reagoval na potřeby pěstounských a osvojitelských rodin v období dospívání svěřených
dětí. Plánovaný program měl tvůrčí arteterapeutický a intervizní charakter. Tím, že zcela vybočil z běžných
každodenních aktivit, stal se pro všechny zúčastněné silným osobním zážitkem. Já osobně jsem se věnovala propagaci projektu, jeho ekonomickému vedení a dohledem nad účelným vynakládáním prostředků.
Letního pobytu se účastnilo celkem 7 pěstounských rodin (celkem 10 dospělých a 27 dětí), listopadového 8
rodin s 12 dospělými a 25 dětmi. Program, zejména jeho technickou část, pro nás zajistilo občanského sdružení yFilm, jehož zakladateli jsou mladí dospělí z pěstounských rodin.,“ doplnila Pavla Bažantová.

Ing. Pavel Šoustek, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., specialista

Petr Svoboda, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

49 600 Kč pro Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií

35 000 Kč pro třináctiletého těžce postiženého chlapce (projekt realizuje sám)

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

S.O.S. pro dětský úsměv

Zajistit zdravý spánek pro děti z Dětského centra
Zajistit prostředky na při FTN.
„Dětskému centru při FTN jsme začali s rodinou pomáhat v rámci možností materiálně i finančně. Snažíme
se v tomto směru získat a zapojit i další spřízněné duše. Dětské centrum při FTN vyslalo vážné S.O.S. Přesto,
že se jedná o jediné zařízení pro opuštěné kojence v Praze, ocitlo se kvůli razantním úsporným škrtům
v kritické situaci. Zaměstnanci centra jim v rámci i nad rámec svých povinností maximálně pomáhají.
MiNiGRANT jim alespoň trochu pomohl, aby dětem zajistili co nejpříznivější a nejpříjemnější podmínky při
– věřme, že úspěšném a rychlém - čekání na náhradní rodiny. Požadovaná částka je jen zlomkem z chybějících sedmi miliónů pro letošní rok a postýlky nejsou to jediné, co je potřeba zajistit. Ale i Sahara je složena
z mnoha malých zrnek …“, říká s přesvědčením i přesvědčivě Ing. Šoustek. Centrum zajišťuje komplexní
péči o děti od narození do 3, resp. 6 let i psychologickou a sociální péči pro děti a rodiče s problémy. Prostředky z MiNiGRANTU byly využity na nákup šestnácti vhodných dětských postýlek s matrací pro děti
umístěné v dětském centru.

Dívat se a pomáhat

Zajistit pomoc při péči o těžce postižené třináctiletého chlapce (závažné kombinované postižení).
Petr Svoboda k projektu uvedl: „Naší snahou bylo poskytnout společně s mojí manželkou nezaměstnané
matce - samoživitelce a jejímu synovi Janovi (narozenému v únoru 1998), který má IV. stupeň postižení –
absolutní závislost, finanční pomoc při zajištění nezbytné rehabilitační péče. Honzíkovi, a podobně postiženým dětem, pomáhají ve stacionáři, v Dětském centru Paprsek. Je potřebné s těmito dětmi stále odborně
pracovat, a umožnit jim i jiný kontakt než s vlastní rodinou. Součástí této činnosti je i terapie se zvířaty
(koně, psi) a plavání, rovněž i pobytové akce“. Pro příklad pan Svoboda doplnil i výši denních nákladů na
terapie, pobyt ve stacionáři a dopravu – jednalo se po částku 358 Kč (bez stravy). Při péči o postižené děti
je třeba jim i pečujícím osobám poskytnout možnost občasné tzv. respitní péče – např. několikadenního
pobytu v přírodě s asistencí (cca 3 500 Kč/osoba/4 dny)nebo víkendových pobytů (1 500 Kč). A jak pan
Svoboda hodnotí dosažené výsledky? „Podpora pomohla k finanční stabilizaci rodiny, a to zrovna v nepříznivé ekonomické době. Spolu s finanční pomocí došlo i k prohloubení vzájemných kontaktů a důvěry
maminky Honzíka k pomoci okolí. Zvláště v této době je takováto pomoc potřebným lidem velmi důležitá.
Spolu s finanční pomocí získávají pocit, že někdo na ně myslí, že nejsou odstrčeni až na okraj a nejsou se
svým problémem tak sami. Spolupráce s nadačním fondem je perfektní, tato činnost je velmi potřebná
a záslužná.“

Ing. Tomáš Hrubý, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., specialista - technolog

Vladimíra Šlechtová, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., asistentka manažera dispečinku

30 000 Kč pro Nová škola o. p. s.

35 000 Kč pro Prague Robots, o.s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Vyber si profesi u Veolia Environnement

Přispět k motivaci cca 15 sociálně znevýhodněných (především romských) dětí při volbě povolání a přechodu na SŠ.

Anotace projektu:

„Považuji se za sympatizanta neziskové organizace Nová škola, o jejíž činnosti jsem se dozvěděl od své kamarádky Mgr. Lenky Vokaté. Činnost Nové školy je zaměřena na doučování sociálně vyloučených dětí z 2.
stupně ZŠ, a to jak dětí cizinců, tak dětí z okraje společnosti (zejména romských, ale i z jiných chudých sociálně vyloučených rodin). Proto ji považuji za velmi prospěšnou,“ říká Tomáš Hrubý. Projekt Vyber si profesi
u Veolia Environnement, je zaměřen na děti, které zpravidla vyrůstají v prostředí, kde není dostatečně
vnímán význam vzdělání a práce, rodina v řadě případů neklade důraz na motivaci dětí k výběru profese.
Přitom i výzkumy a zkušenosti osob v terénu potvrzují, že pokud si dítě samo uvědomí význam dalšího
vzdělávání a výkonu legální práce, je motivovanější zlepšovat své školní výsledky, vybrat si střední školu
či učiliště, připravit přihlášku a do školy nastoupit. Protože mu v tomto procesu rodina zpravidla nepomůže, vznikla idea tohoto projektu. „Rád bych podtrhl ještě jednu skutečnost. Zatímco snad ve všech již
podpořených projektech, se kterými jsem měl možnost se seznámit, končí role NF Veolia, popř. společností
Veolia, přidělením schválených financí a sledováním toho, jak byly projekty naplněny, zde se samotná realizace projektu odehrávala na půdě společností Veolia Environnement. Děkuji tedy všem svým kolegům,
kteří žákům Nové školy představili svou práci i fungování provozů, které jsme navštívili,“ dodává specialista - technolog Tomáš Hrubý.

Turnaj handicapovaných rugbystů

Finančně podpořit a spolupodílet se na uspořádání mezinárodního turnaje handicapovaných rugbystů.

Anotace projektu:

Projekt byl zaměřen na uspořádání mezinárodního turnaje handicapovaných rugbystů. Dostat tento
sport do povědomí veřejnosti, jako další možnosti zájmů pro handicapované osoby. Podstatou projektu je spolufinancování mezinárodního turnaje handicapovaných rugbystů v ČR. „Sama jsem se aktivně
podílela na přípravě a realizaci turnaje. V době konání turnaje jsem pomáhala s registrací, informovaností závodníků, zapisováním výsledků a ostatními záležitostmi, které k turnaji patří,“ konstatuje Vladimíra
Šlechtová. A hned k tomu doplňuje o své motivaci: „ Jsem člověk, který je sportovcem tělem i duší. Mám
to štěstí, že jsem zdravá a pracuji ve firmě, která má možnost a chce pomáhat … Díky svému dlouholetému kamarádovi, který jako zdravý člověk pomáhá týmu Prague Robots, jsem se k tomuto týmu dostala
i já. Jsou to neuvěřitelní lidé s neskutečnými lidskými příběhy a osudy. S jakým nasazením bojují se svým
handicapem v běžném životě, a ještě k tomu mají chuť, odvahu a srdce ,jít´ si zasportovat! Sport jim dává
nový cíl, motivaci a smysl života. Snaží se seberealizovat a integrovat do společnosti. Nechci lhostejně stát
někde opodál a odvracet hlavu, ale chci se aktivně podílet alespoň na maličkostech, s nimiž mohu pomoci.“
Občanské sdružení Prague Robots předložilo NF Veolia o realizovaném turnaji zprávu, v níž například
konstatuje: „Díky grantu VEOLIA jsme mohli zajistit ubytování a stravu pro nezbytné asistenty. Podařilo se
nám udržet tradici tohoto turnaje, a letos mimo zahraniční kvalitní týmy vytvořit zázemí i pro 3 české (poprvé v historii, dříve pouze 1 či 2 české týmy). Turnaje se zúčastnilo 80 postižených sportovců, 70 doprovodů,
rozhodčích atd. a více než 200 návštěvníků.“

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

13. Jesenický festiválek přírodních sportů

25 000 Kč pro Dětský domov a Školní jídelnu Nové Strašecí

Cíl projektu:

Vést věkové skupiny ohrožené konzumním způsobem života a patologickými jevy ke smysluplnému trávení volného času. Přispět ke zvýšení jejich tělesného i duševního zdraví.

Anotace projektu:

Jednalo se o dvoudenní pohybově kulturní akci, která se konala v zatím málo dotčené krajině lesů a rybníků –
na Jesenicku (okr. Rakovník). V průběhu akce se uskutečnily závody horských kol Jesenický surovec, turistické
pochody a cyklojízdy. Zájemci měli možnost vyzkoušet si pod vedením instruktorů horolezectví na okolních
skalních terénech. Ke zhlédnutí byly také dvě výstavy fotografií známých cestovatelů. První den vrcholil Cestovatelským maratonem, což je cyklus přednášek cestovatelů, horolezců, vodáků a vůbec lidí, kteří ke svému
životu potřebují přírodní prostředí. Druhý den pak proběhly závody v terénním běhu. Tečkou za celou akcí se
stalo přelanění zatopeného lomu ve výšce 10 metrů nad vodou. Festival si během dvanácti uskutečněných
ročníků získal vysokou úroveň - děti a mládež neplatí žádné startovné. Přesto získávají za své výkony hodnotné ceny a v průběhu soutěží stejný servis, jako výkonnostní dospělí závodníci. „Do projektu jsem zapojena od
samého počátku. Festival jsme před třinácti lety vymysleli společně s manželem. Prvním důvodem je umožnit
příchozím poznávat překrásnou krajinu Jesenicka a druhým přilákat děti a mládež ke smysluplnému trávení
volného času, které vede ke zvýšení kvality jejich života, a tím samozřejmě k ozdravění společnosti. Pohybové aktivity jsou doplněny přednáškami a výstavami, které jsou také silně motivující, zvláště pro mladé lidi. Jsem stále
hlavním organizátorem a spolutvůrcem akce, kterou připravuji po celý rok“, sdělila Ing. Kršková. Její manžel
Alexandr Krško v závěrečné zprávě k projektu konstatuje: „Dosáhli jsme cíle. Počet účastníků oproti loňskému
roku velmi vzrostl. Je potěšitelné, že významně narostl i počet dětí při všech aktivitách. Proto hovoříme o splnění
cíle - motivování dětí a mládeže ke smyslplnému trávení volného času. Počet cyklistů poprvé překročil 300. Závodů se zúčastnilo 345 lidí, z toho 80 dětí.“

Ing. Martina Ebertová, Veolia Voda, RAVOS, s.r.o., manažerka ekonomického úseku vodohospodářského rozvoje

Pomocné tlapky
25 000 Kč pro Pomocné tlapky o.p.s.

Cíl projektu:

Údržba a osázení pozemku, který je využíván jako bezpečný výběh a zároveň slouží k základnímu výcviku
asistenčních psů.

Anotace projektu:

Společnost Pomocné tlapky se již od svého založení v únoru 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého užívání lidem s tělesným postižením. Z prostředků MiNiGRANTU byla zakoupena benzinová sekačka s mulčovací funkcí, která si bez
problémů poradí s pravidelnou údržbou pozemku, jehož rozloha je větší než 2 700 m². Pozemek získala
o.p.s. v listopadu 2010 do bezplatného pronájmu. Součástí projektu je i osázení pozemku. „Mnozí z nás
mají doma čtyřnohého kamaráda, ale myslím si, že zvláště pro tyto lidi - a možná nejvíce pro postižené
děti - platí, že pes je největší přítel člověka. Společnost Pomocné tlapky hodně pomáhá, na druhé straně pomoc potřebuje. Její činnost je financována z peněžitých a věcných darů firem, nadací, fondů i jednotlivců.
Proto jsem se již před několika lety rozhodla pravidelně finančně podporovat činnost Pomocných tlapek je konkrétní, má smysl a přináší radost,“ sděluje Ing. Martina Ebertová. „Díky nové mulčovací sekačce jsme
mohli upravit pozemek, který jsme dostali v dezolátním stavu (zarostlý, plný plevelu, muld a nepořádku),
na kvalitní výběh pro psy. Za 7 měsíců jsme vybudovali oplocení, provedli vyžnutí, vysadili živý plot a zkultivovali trávník tak, aby pozemek byl bezpečný pro psy. Do prací se zapojilo v rámci dobrovolnických dnů cca
35 dobrovolníků, kteří nám pomáhají individuálně,“ uvedla v závěrečné zprávě o projektu Hana Pirnerová,
ředitelka Pomocné tlapky, o.p.s.

Ing. Agáta Vaňková, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vedoucí odd. technicko-provozní činnosti

Koně nejen pro nás
20 000 Kč pro Jezdecký klub Bystřany

Cíl projektu:

František Mocko, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., diagnostik vodovodních sítí

Zapomenutá řemesla pro všechny

40 000 Kč pro Centrum pro ekologickou výchovu Klíny o. s.

Cíl projektu:

Pokračovat v již tradičním provozování hipoterapie a nabídnout ji i těm, kteří k ní běžně nemají přístup.

Ukázat krásu starých a zapomenutých řemesel Krušných hor jak v lokalitě, tak i při výjezdech do klubů
a zařízení.

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Projekt organizuje Jezdecký klub Bystřany - dobrovolné sdružení, jehož hlavním cílem je práce s mládeží a sportovní
činnost. Klub chce také napomáhat rozvoji veřejného zdraví, i když neoplývá žádným velkým „sponzorským zázemím“, většinu aktivit si členové za pomoci rodiny a přátel zajišťují sami. Klub se již mnoho let věnuje hipoterapii,
a to např. ve spolupráci s teplickou Arkádií, o. s., dále pomáhá dětem s autismem, spolupracuje také s teplickou
ROSKOU. „V tomto zaměření mohl klub v roce 2011 pokračovat i díky MiNiGRANTU, z něhož bylo podpořeno vybavení
a provoz hipoterapie i pedagogického ježdění - tentokrát ovšem i pro děti, které např. nejsou pod nějakým sdružením,
a jejichž rodiče si buď hrazení hipoterapie nemohou dovolit, nebo potřebují individuální přístup. Obojí je často problémem, a tak se stává, že nejvíc potřebné děti se k hipoterapii či pedagogickému ježdění nedostanou, ať již z kapacitních
či finančních důvodů. Cílem je tedy poskytnout tyto možnosti rodině s dítětem s postižením či sociálně slabší rodině
nad rámec běžné rehabilitace. Podpořit chceme rodiny především z Teplic a okolí. Klub má s hipoterapií již mnohaleté
zkušenosti - máme koně starší, zkušené a klidné. Každý kůň má svého majitele, který jej nechová pro profesionální
sport, ale využívá je pro děti a mládež k učení. Mladí se musí o koně pečlivě starat, učí se tím zodpovědnosti. Hipoterapie je jednou z činností, která je v klubu běžná a žádaná. Neděláme ji pro peníze, ale ve snaze být prospěšní ostatním“,
vysvětlila Ing. Vaňková. V závěrečné zprávě ji doplnila Marie Jiroušková: „Největším úspěchem jistě je poskytnutá
individuální péče a vůbec to, že vše kolem koní jsme mohli širokému spektru zájemců umožnit zcela zdarma a ještě
k tomu pravidelně! Hipoterapie všech účastníků byla téměř vždy spojená s návštěvou statku, pro všechny děti byla
možnost si ,osahat‘ a vidět různá zvířata. V neposlední řadě si děti dobrovolně měly možnost vyzkoušet práci na statku
na vlastní kůži. Především rodiče dětí či jiný doprovod toto velmi ocenil. Některé děti si takovou práci vyzkoušely prvně
v životě. Chceme na děti také působit výchovně, je třeba, aby děti věděly, co péče o zvířata obnáší. Kupodivu i tyto aktivity měly veliký úspěch. Zájem byl opravdu veliký a bylo třeba spravedlivě dělit jednotlivé dny v týdnu mezi zájemce
z řad jednotlivců či organizací. Hipoterapie a pedagogické ježdění probíhalo po celé jaro, léto i podzim. Poskytnuto bylo
rodině s autistickým synem, dále dětem z rodin, které znají jen sídliště či místní supermarket a cestu do školy a zpět,
dětem z nemajetných rodin. I pracovníci jedné místní neziskové organizace k nám také děti pravidelně vozili. Také
k nám zavítaly i děti z dětského domova v Mostě. Hipoterapie také byla pravidelně poskytována klientům Arkadie.“

Centrum pro ekologickou výchovu Klíny (dále CEVYK) působí na vrcholku Krušných hor a za několik let
zde vybudovalo funkční dílnu na Zapomenutá řemesla našich předků. Tato řemesla jednak předvádí
návštěvníkům, jednak je také „vyučují“. Silnými skupinami jsou školní děti, senioři, osoby s různými handicapy, ale i děti ze sociálních slabších rodin a z dětských domovů, nízkoprahových klubů, komunitních
center nebo příměstských táborů. „Pro osoby sociálně slabé je v současné době velkým problémem dostat
se mimo svojí komunitu a zažít a vyzkoušet si něco zajímavého či neobvyklého. Náš projekt jim dává možnost zvednout si sebevědomí nebo je nasměruje k smysluplnějšímu trávení volného času. Pro seniory se
účast na těchto programech stává časem návratu do dětství, protože si tato řemesla z této doby pamatují.
Velmi dobré zkušenosti máme i s lidmi různě fyzicky, mentálně či psychicky postiženými, kteří bývají i přes
svá omezení velmi vnímaví a zruční,“ hodnotí práci s cílovými skupinami František Mocko. Ke svému
dobrovolnictví dodává: „Do akcí centra se osobně zapojuji, podílím se na jejich přípravě i realizaci. Připravuji a organizuji také semináře, opravuji nástroje a věnuji se celkové propagaci centra.“ O výsledcích
projektu přináší informace závěrečná zpráva: „Zaznamenali jsme veliký zájem jak jednotlivců, tak skupin,
sociálních, nízkoprahových, volnočasových zařízení, škol, ústavů, dětských domovů a organizací pracující
s mládeží v sociálně vyloučených lokalitách. Naše akce probudily i další neziskové organizace v okolí a,
které začaly navazovat na náš program. V sousedství vznikla i nová organizace se zaměřením na sociální
činnost. Realizační tým byl složen ze členů o.s., jejich rodinných příslušníků a dalších dobrovolníků dosáhl
počtu 21 osob. Počet účastníků jednotlivých akcí přesáhl minimálně číslo 1 000.“

Hana Šmídová, DiS., Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., referent komunikace

Jan Kuna, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., řidič pracovních strojů a mechanismů

28 000 Kč pro Dětský domov a Školní jídelnu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci

50 000 Kč pro horolezecký kroužek (projekt realizuje sám)

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Ústecká pálka

Aktivní využití volného času, zvýšení zájmu o stolní tenis, podpora soutěživosti u dětí a mládeže.
Cílovou skupinou byly děti z dětských domovů v Ústeckém a Libereckém kraji ve věku od 7 do 26 let.
S podporou MiNiGRANTU byla uspořádána soutěž ve stolním tenisu, která byla rozdělena na mladší
a starší věkovou kategorii, zvlášť pro děvčata a chlapce. Celkově pak bylo vyhodnoceno i umístění jednotlivých dětských domovů. Realizace projektu zahrnovala také propagaci soutěže, pronájem tělocvičny a stolů, zajištění veškerého vybavení pro soutěž (předměty pro administrativu soutěže, pálky, míčky,
bezpečnostní zábrany mezi jednotlivými stoly), diplomy, ceny, stravování pro soutěžící a organizátory.
Soutěže se zúčastnilo na šest desítek dětí s doprovodem z jednotlivých dětských domovů, dále její organizátoři a diváci. „Soutěž přinesla jejím účastníkům nejen vhodnou náplň volného času, ale i možnost
předvést vlastní výkon a získat za něj ocenění. Pro některé děti mohla být i inspirací věnovat se dlouhodobě
stolnímu tenisu. Osobně jsem se do tohoto projektu zapojila jako rozhodčí - dobrovolník,“ uvedla Hana
Šmídová. Její slova potvrzuje za dětský domov i Mgr. Alena Novotná: „Podpora Nadačního fondu Veolia
nám umožnila pronajmout dostatečné množství stolů na stolní tenis a výherce odměnit kvalitní cenou.
Turnaje se zúčasnilo 75 dětí. Účelem bylo vhodné využití volného času dětí, podpora zájmu o stolní tenis,
jako méně ,náročného´ sportu, který lze hrát skoro všude. Naší snahou bylo získat děti pro pravidelné trénování tohoto sportu, a tím možnosti vyhlášení dalšího ročníku Ústecké pálky.“

Boulder

Postavit horolezeckou stěnu, tzv. boulder.
„Za dar nadačního fondu jsem postavil s přáteli horolezeckou stěnu, kterou budou moci navštěvovat děti
nejen z místního horolezeckého kroužku. Záměrně volím stavbu tzv. BOULDERU - nízké stěny (max. 3 m
vysoká), ke které není třeba jištění, a která je ideální pro rozvoj síly a lezecké techniky. Cesty na ní se upravují podle potřeby díky různě instalovaným chytům, často se na ní lezec pohybuje v převisu nebo ve stropě
a padá do vysokých žíněnek (bouldermatek). V předešlých ročnících jsem žádost směřoval ke stavbě vysoké
stěny, v jejímž případě by ale částka 50 000 Kč byla onou pověstnou kapkou v moři,“ popsal svůj projekt
Jan Kuna. A v projektové žádosti, s níž v roce 2011 uspěl, uvedl: „Při ZŠ Velké Hamry vedu horolezecký
kroužek, jsem instruktorem lezení na umělých stěnách. O grant usiluji proto, že děti a mládež v našem
městě nemají příležitost aktivně trávit volný čas. Rád bych jim nabídnul alternativu k sezení u počítačů
nebo kouření na lavičkách. Členové horolezeckého kroužku mají k dispozici pouze tělocvičnu se žebřinami
a horolezeckou stěnu potřebujeme jako sůl. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že stavba boulderu padne
na grant jako ulitá :-)). A logo NF VEOLIA se na ní bude skvěle a dlouho vyjímat :-).“ V závěrečné zprávě Jan
Kuna realizaci hodnotí: „Především se podařilo zbudovat pro děti nové sportoviště, navíc v budově, která
stojí prázdná, opuštěná a bez užitku na náměstí ve Velkých Hamrech téměř 20 let. Na stavbě boulderu se
aktivně podílelo zhruba 15 lidí, většinou z řad rodičů dětí z horolezeckého kroužku, ale také spolupracovníci
Lukáš Kocka, Michal Adolf a Pavel Zuzánek. Závěrečných úklidových prací se účastnily i děti.“

Ing. Jiří Mudruňka, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., specialista přípravy
obnovy majetku

Záchrana varhan v kostele sv. Anny v Tisé
46 500 Kč pro Římskokatolickou farnost Tisá a pro obec Tisá

Cíl projektu:

Jiří Poděbradský, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., provozní montér

Obnova pískoviště a vytvoření posezení na zahradě MŠ v Tuchořicích
33 500 Kč pro ZŠ a MŠ Tuchořice

Cíl projektu:

Uvést varhany v kostele sv. Anny do provozuschopného stavu pro bohoslužby a koncertní činnost.

Vybudování pískoviště a posezení na zahradě mateřské školy - zajištění vhodného prostoru pro dětskou
hru a odpočinek.

Anotace projektu:

Anotace projektu:

„V příhraniční obci Tisá mám rekreační domek. Překvapil mne zdejší kulturní život, jehož součástí jsou pravidelné bohoslužby a občasné koncerty pěveckých sborů. Při koncertech se používají elektronické klávesy,
které v zimních měsících při teplotě pod 5°C vypovídaly službu. Při provedení České mše vánoční byly použity stávající varhany. Jako laika mě zaujala krása zvuku v kostele, ale zároveň jsem vnímal rozladěnost
nástroje, nefunkčnost rejstříků a jakousi ´dušnost´, říká Ing. Mudruňka k tomu, jak se zrodila idea opravy
varhan. Varhany v kostele Sv.Anny pocházejí z roku 1888. Varhanář provedl jejich celkovou rekonstrukci. Na
projektu bezúplatně spolupracoval také varhaník. V průběhu své dovolené v době opravy se stal výkonným
pomocníkem i Jiří Mudruňka. Se členy své rodiny se pak podílel na úklidu kůru po dokončení opravy. Veolia
provozuje na území obce vodní zdroje, vodovodní a kanalizační síť a ČOV. Protože kulturní aktivity v kostele
vytváří společenské klima obce, chtěl jsem záchranou varhan přispět k této činnosti a zlepšení společenského života. Domnívám se, že záchrana varhan představila Veolii v pozici vnímavého partnera obce. Do
projektu se zapojilo celkem asi 15 dobrovolníků. Podařilo se zachránit varhany, které by jinak čekal úplný
rozpad,“ hodnotí přínos projektu pan Mudruňka.

Podstatou projektu byla demontáž starého - již nefunkčního - pískoviště na zahradě MŠ v Tuchořicích
a jeho nahrazení novým pískovištěm, které splňuje hygienické a bezpečnostní normy. Projekt chtěl
dále docílit vytvoření posezení pro děti, kde mohou odpočívat během her na zahradě. Přímo na budovu
MŠ navazuje prostorná školní zahrada, která neměla dostatečné vybavení, odpovídající potřebám dětí
předškolního věku. Na zahradě byla použitelná pouze jedna klouzačka s houpačkou a jedno pružinové
houpadlo. Dále zde bylo několik dosluhujících laviček a pískoviště, které nemohlo být z hygienických
i bezpečnostních důvodů používáno již několik let. Hra na písku patří neodmyslitelně k činnostem, které
napomáhají zdárnému tělesnému a duševnímu rozvoji dětí předškolního věku, zejména k rozvoji tvořivosti, fantazie a motoriky. Neméně důležitý je fakt, že při hře na pískovišti děti rozvíjejí své komunikační
a jiné sociální dovednosti, zejména kooperaci. „Projektem jsme chtěli docílit, aby byl pro děti pobyt na
zahradě příjemnou a bezpečnou zábavou. Do projektu jsem se zapojil jak při plánování dispozičního řešení
prostoru (pískoviště, posezení), zúčastnil jsem se výběru i nákupu konkrétních prvků, fyzicky jsem pomohl
s demontáží původního pískoviště, aktivně jsem se zapojil do oslovování dalších dobrovolníků, kteří pomohli při demontáži starého pískoviště,“ uvedl Jiří Poděbradský.

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

Magnetoterapie v ÚSP Háj
49 985 Kč pro Ústav sociální péče Háj u Duchcova

Cíl projektu:

Zlepšení zdravotního a fyzického stavu klientů.

Anotace projektu:

Projekt Magnetoterapie v ÚSP Háj u Duchcova byl zaměřen především na nákup přístroje (včetně příslušenství) určeného k léčbě klientů, kteří na základě svých diagnóz potřebují svalová uvolnění, tišení bolesti po úrazech a především prevenci proti osteoporóze. Přístroj byl dalším krokem pro zlepšení
kvality péče o klienty tohoto zařízení pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. V projektové
žádosti Jiřina Ondráčková uvedla následující zdůvodnění: „Na projektu mi záleží, již delší dobu s ÚSP Háj
u Duchcova spolupracuji. Naše společná snaha s vedením zařízení o zkvalitnění života klientů se mi jeví
jako velmi cílevědomá. Nechci a nemohu být lhostejná k utrpení jiných lidí (dětí), kteří nemají to štěstí být
zdraví. Moje spolupráce s ústavem je již dlouhodobá, několikrát do měsíce se ve svém volném čase aktivně
účastním jejich akcí.“

Libor Václavík, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., referent technickoprovozní činnosti

Jdeme příkladem a cvičíme bezpečně
26 648 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Bozkov

Cíl projektu:

Zajištění maximální bezpečnosti při cvičení mladých hasičů s požární technikou.

Anotace projektu:

Sbor dobrovolných hasičů Bozkov považuje práci s mládeží za jednu ze svých nejdůležitějších aktivit. Kroužek
mladých hasičů má 25 členů ve věku od 6 – 14 let, a v celoroční práci se o ně starají 3 vedoucí. Soutěžní družstva těchto dětí se každoročně účastní spousty soutěží, a málokdy se stane, že se z nich vrací bez medailového
umístění. Četné sportovní úspěchy jsou ovšem podmíněny tvrdou prací v trénincích, ke kterým se snaží sbor
dětem připravit maximálně kvalitní podmínky. „Máme svépomocí vybudovaný hasičský tréninkový areál, vyrábíme překážky pro technické disciplíny, pořádáme letní tréninkový tábor, a prostě se dětem věnujeme s plným
úsilím. Některé věci ovšem svépomocí udělat nejdou. To jsou zejména prostředky, spojené s bezpečností dětí při
trénincích a samotných soutěžích. Na tyto pomůcky byl proto zaměřen můj projekt, konstatoval Libor Václavík.
Díky MiNiGRANTU bylo zakoupeno 10 kusů ochranných přileb schváleného typu (dle směrnic pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů), jejichž používání je při nácvicích a soutěžích povinné. Sbor do té doby používal
jako náhražku malé stavební přilby, které ovšem rozhodně nesplňují podmínky bezpečnosti, a jejichž používání
bylo možné pouze vzhledem k toleranci rozhodčích. Dále byl zakoupen přetlakový ventil AWG 75. Toto zařízení
je používáno při disciplíně požární útok a slouží k omezení tlaku v hadicích při jeho velkých změnách. Doposud
si sbor tento ventil půjčoval, nebo trénink probíhal bez tohoto vybavení, což představovalo velké bezpečnostní
riziko,“uvedl Libor Václavík. „Věci zakoupené z MiNiGRANTU již od prvního okamžiku po jejich zakoupení plní
v plném rozsahu svůj účel a chrání naše děti při nácviku i soutěžích. Soutěžní tým mladých hasičů SDH Bozkov
má 25 lidí. Již několikrát se také stalo, že jsme byli požádáni, abychom zapůjčili přetlakový ventil na soutěže
mladých hasičů k plnění disciplíny pro všechna zúčastněná družstva. Samozřejmě nikdy nezapomeneme zdůraznit, kdo má největší zásluhu na tom, že je tento neocenitelný pomocník k dispozici - MiNiGRANT VEOLIA,“
dozvídáme se ze závěrečné zprávy projektu.

Martin Šobáň, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., technik provozu ČOV a kanalizací

Michal Štefaničák, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., provozní montér vodovodů

50 000 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec - Domov sv. Josefa

40 000 Kč pro Heřmánek, o. s.

Pomoc nemocným i těm, kdož vědí, co dělají a proč to dělají. Snaha podpořit nekomerční činnost.

Cíl projektu:

Pomoc mnoha neznámým a jednomu známému
Cíl projektu:

Anotace projektu:

Domov sv. Josefa, který provozuje oblastní Charita Červený Kostelec, je jediným zařízením v ČR pro nemocné, postižené roztroušenou sklerózou. „Měl jsem v rodině postižení RS. Vím, co tato nemoc dokáže,
a vím, jaký má vývoj i závěr ... Již delší čas pravidelně navštěvuji přítele stiženého touto nemocí - a ve
spolupráci s matkou a dcerou nemocného, se o něj starám. Mám zkušenosti a vím, co takto nemocní lidé
potřebují. Chci vzdáleně podpořit zařízení, které se o lidi s touto diagnózou stará, ačkoli s ním nejsem
v úzkém kontaktu. Chci nadále pomáhat tam, kde je pomoci nedostatek, kde figuruje při přijímání těchto
lidí ostych, pramenící z nevědomosti a také neznalosti. Z poskytnutých prostředků má užitek více než 200
nevyléčitelně nemocných v Domově sv. Josefa, kterým Domov poskytne svoji komplexní zdravotní a sociální péči během roku. Kapacita Domova je 42 lůžek na přechodných a trvalých pobytech,“ shrnuje své
přesvědčení a osobní zkušenost Martin Šobáň. Ve zdůvodnění své žádosti mimo jiné uvedl: „Dle mých
zjištění, má vedení problém s financováním samotného chodu ústavu. Nepochybuji o tom, že kompetentní
lidé budou nejlépe vědět, co s přidělenými prostředky.“ Dar NF Veolia posloužil na částečné dofinancování
provozních nákladů. Ani zařízení, jakým je Domov sv. Josefa, se bohužel bez spolufinancování svého povozu z darů neobejde. Finanční prostředky byly využity na dílčí renovaci a nezbytné opravy vybavenosti
domova.

Letní dětský tábor Heřmánek 2011

Cílem tábora je integrace dětí s různými typy postižení (poruchy učení, poruchy chování, autismus) do
kolektivu zdravých vrstevníků.

Anotace projektu:

Heřmánek, o. s. realizovalo v minulosti několik dětských táborů, zacílených hlavně na klienty pedagogicko-psychologické poradny v Chomutově (členové sdružení jsou zaměstnanci PPP), zejména v zahraničí.
V roce 2011 se již druhým rokem tábor konal v Jiřetíně pod Jedlovou, kde je dobré zázemí (oplocený areál,
soukromí, dobré hygienické podmínky, zdravá strava) a bohaté možnosti pro aktivity s dětmi (společenská místnost pro výtvarné aktivity, hřiště, koupaliště, turistické trasy). Stejně jako rok předtím šlo o vzájemné setkání zdravých, tzv. bezproblémových dětí s dětmi s různým typem znevýhodnění. Pořadatelé
tábora jsou přesvědčeni, že tato forma obohacuje všechny strany. S dětmi pracovali zkušení pedagogové
a zdravotníci. „V minulém roce se manželka zúčastnila tábora poprvé jako oddílová vedoucí. Po příjezdu
nadšeně vyprávěla o jeho průběhu a následně zpracovávala i videozáznamy do DVD formátu. Měl jsem
možnost vše shlédnout a mohu potvrdit, že děti mohly alespoň na krátkou dobu zapomenout na svá znevýhodnění. Tábor byl financován bez dotací a grantů, pomůcky pro děti byly hrazeny převážně z vlastních zdrojů vedoucích. Nemohly být proto realizovány všechny zamýšlené aktivity, a zůstalo jen u těch
nejdůležitějších a finančně dostupných. Oceňuji, že tento projekt získal podporu z MiNiGRANTU. Pomohl
jsem při přípravě a organizaci tábora,“ říká Michal Štefaničák. A Mgr. Kamila Tóthová z o. s. Heřmánek
dodává: „Podařilo se nám integrovat děti s poruchami pozornosti, chování a učení do kolektivu zdravých
dětí. S některými dětmi budeme pracovat i v průběhu školního roku (podpůrná skupina v PPP, individuální
práce). Náš tábor je zaměřený zejména na výtvarný projev dětí. Díky finanční podpoře jsme mohli zakoupit
netradiční výtvarné pomůcky (FIMO, nažehlovací korálky apod.), které děti dosud neznaly a práce s nimi
je bavila. Domů si odvezly obrázky, přívěsky, malované hrnky, tzv. níťáky (obrázky z nití), lisované květiny.
Tábora se zúčastnilo 40 dětí, 6 dospělých, aktivně se zapojili i rodiče dětí.“

Bc. Pavel Bulva, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., mistr údržby

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

50 000 Kč pro Mateřská škola Děčín

20 000 Kč pro Občanské sdružení EPI-RODINA, Praha

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Bezva zahrada

Postupné vytváření víceúčelového využití zahrady mateřské školy s třídami pro děti s různými typy handicapů.

Anotace projektu:

„MiNiGRANT umožnil vybavit zahradu MŠ zařízením tak, aby se z ní stal účelně vybavený prostor pro hry
a další činnosti dětí. Byl vybudován hrací prostor s částečně zastřešeným pískovištěm a další přidané prvky
- skluzavky, prolézačky i zařízení, které mohou využívat i handicapované děti. Moje zapojení do projektu mělo kromě získání finanční podpory následující obsah: spolupráce na přípravách projektu, rozvržení
hracích prvků, sledování průběhu montáže, předání hracích prvků ve spojení s dětským dnem. Děkuji za
finanční podporu pro MŠ - byla použita ku prospěchu a radosti mnoha dětí,“ oceňuje projekt Bc. Pavel
Bulva. MŠ je jedinou mateřskou školou v tomto regionu se speciálními třídami, které jsou zaměřeny
na těžce postižené děti. Ve speciálních třídách jsou děti na vozíčku, děti hluché i děti s ADHD, DMO,
které vyžadují zvláštní péči a následně velké nasazení učitelek. Tento projekt umožnil získané finanční
prostředky využít na zlepšení a vytvoření příjemného prostředí pro všechny skupiny dětí, tedy i pro děti
handicapované, které mají z různých důvodů omezené možnosti v plné míře využívat městská hřiště.
S pomocí učitelek i starších dětí mají teď šanci si osvojovat jednoduché dovednosti a lépe využít čas,
který na zahradě tráví. MŠ má celkem 11 tříd, z toho 3 třídy na odloučeném pracovišti, celkem více než
250 dětí.

Táborový pobyt: EPI - KONĚ - PSI A RUCE = RUKU V RUCE

Zorganizovat alternativní dětský tábor, na běžný tábor děti s epilepsií kvůli svému handicapu nemohou...

Anotace projektu:

Táborové setkání EPI-RODINY se uskutečnilo ve Skryjích. Zúčastnily se rodiče, zdravé děti i děti s epilepsií.
Táborový pobyt EPI-RODINY umožňuje začlenění nemocných dětí do zdravého kolektivu, pod dozorem
rodičů. Tento pobyt byl v roce 2011 poprvé zaměřen především na canisterapii, ergoterapii. Obě terapie
prováděli školení odborníci s příslušnou certifikací. Ergoterapie byla zaměřena na různé ruční práce (modelování, keramika, malování prstovými barvami,…), pomáhající zlepšit jemnou motoriku postižených
i zdravých dětí. Ze závěrečné zprávy je patrná spokojenost s tím, jak se pobyt vydařil: „Vzhledem ke spokojenosti všech zúčastněných - především dětí - jsme přesvědčeni, že jsme stanoveného cíle dosáhli i přes
to, že se nám nepodařilo zajistit na tento termín koně, vhodného pro hipoterapii. Především se chceme
pochlubit velkým zájmem o náš táborový pobyt. Účastníků bylo 50, a to od 1 roku věku. Ve dvou rodinách
suplovaly tatínka babičky, a i přes věkové i sociální rozdíly panovala úžasná přátelská a tvůrčí atmosféra po
dobu celého pobytu.“ Pobytu se samozřejmě účastnil i lékařský dozor. Účast všech odborníků byla dobrovolnická. MiNiGRANT umožnil - kromě nákladů na dopravu apod. - podpořit také pobyt třiadvacetileté
Anny, jejíž vážný stav vyžaduje služby osobní asistence. Součástí tábora byl také výlet, večery u ohně
apod. Pobyt si účastníci hradili sami. „Epileptikům se mnoho dobročinných organizací nevěnuje, je čím dál
těžší sehnat finanční podporu na to, aby se aspoň nějaká akce, která umožní epileptikům zapojit se trošku
do aktivního života, mohla konat. Naše rodina je členem EPI-RODINY. Mám dcerku 5,5 roku s diagnosou
tuberosní skleróza, …je po několika operacích mozku … S dcerkou jsme rádi za jakoukoliv akci pořádanou
EPI-RODINOU. S finanční podporou MiNiGRANTU se nám to podařilo,“ sdělil Ing. Pavel Semerád.

Bc. Petr Žáková, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., referent zákaznického centra

Štefan Lesniak, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., provozní montér

10 000 Kč pro Mozaika o. s. (Rodinné centrum Mozaika o. s.)

27 000 Kč pro TJ Sokol Tuchořice

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Anotace projektu:

Anotace projektu:

Hejbeme se pro radost

Nákup cvičebních a hudebních pomůcek pro zkvalitnění kroužků a akcí nabízených RC Mozaika.
Rodinné centrum Mozaika (dále jen RC Mozaika) je nezisková organizace. Cílovou skupinou jsou zejména děti ve věku od narození do 6 let a osoby, pečující o děti do 15 let. Rodiče pečující o malé děti jsou skupinou obyvatel, která může být ohrožená sociální izolací. Je proto potřebné podporovat jejich začlenění
do komunity prostřednictvím vhodných volnočasových aktivit, nabízet poradenství, profesní spolupráci
atp. Aktivity jsou také otevřeny integraci dětí s postižením. A právě nákup cvičebních a hudebních pomůcek přispěl k dalšímu zkvalitnění nabízených služeb, hlavně kroužků Cvičení s batolaty, Cvičení pro
děti ( 2 - 3 roky), Cvičíme pro radost (2 – 7 let), Tančíme a zpíváme a Výlet do pohádky. Dále pomůcky
zpestřují nabídku jednorázových akcí – např. hudební dílna při oslavě Mezinárodního dne hudby. „Organizace svojí činností pomáhá a ukazuje, jak vhodně a aktivně trávit společně volný čas dětí a rodičů.
Provoz zajišťují osoby zejména pečující o malé děti na dobrovolnické bázi nebo za symbolickou odměnu.
Zaujalo mě nadšení a energie lidí, kteří vybudovali za relativně krátkou dobu Rodinné centrum s bohatým
pravidelným programem ve městě, kde tato služba chyběla. Do projektu jsem se zapojila jako dobrovolník (z časových důvodů až v odpoledních hodinách), občas se účastním odpoledního kroužku ,Cvičíme pro
radost´ a jednorázových akcí v RC Mozaika,“ říká Bc. Petra Žáková. O dopadu realizovaného projektu se
vyjádřila za RC Mozaika Ing. Irena Tomášková: „Díky nákupu cvičebních a hudebních pomůcek došlo ke
zkvalitnění nabízených služeb. Používání vhodných pomůcek, rozvíjejících smysly, přineslo zkvalitnění realizovaných pohybových a hudebních kroužků a dalších jednorázových akcí. U dětí i jejich doprovodu byla
pozorována kladná odezva na nově používané pomůcky. Získání MiNiGRANTU bylo mimo jiné důležité
také pro fungování organizace, neboť rozšíření a zkvalitnění služeb, povzbudilo pracovníky organizace do
další práce při realizaci dalších projektů.“

Letní soustředění mládeže

Zajistit sportovní a zájmovou činnost mládeže, spojenou s relaxačním pobytem.
Předmětem projektu je sportovně relaxační pobyt fotbalového družstva mladších žáků od šesti do patnácti let a fotbalové přípravky malých žáčků. Jednalo se o letní soustředění v rekreačním a sportovním
středisku ve Šlovicích, v okrese Rakovník. „O poskytnutí MiNiGRANT jsem požádal proto, že jsem dlouholetým členem, hráčem a v současné době i trenérem v TJ Sokol. Právě práce s mládeží je předpokladem rozvoje a budoucnosti naší tělovýchovné jednoty. Zajištění sportovní činnosti po stránce finanční je dosahováno
převážně z vlastní činnosti, za spoluúčasti Obce Tuchořice. I přes tuto skutečnost je pro práci s mládeží
finančních prostředků nedostatek,“ uvedl Štefan Lesniak. Do realizace projektu se zapojilo celé sportovní
vedení tělovýchovné jednoty, včetně trenérů a vedoucích mládeže.

Zdeněk Coněk, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., předák

Zdravý senior - Hydraulický masážní stůl
24 000 Kč pro Sociální služby Města Nový Bor, p. o.

Cíl projektu:

Umožnit všem uživatelům sociálních služeb, bez rozdílu zdravotního postižení, využívat služeb masáží.

Anotace projektu:

Z prostředků MiNiGRANTU byl zakoupen nový hydraulický masážní stůl pro uživatele sociálních služeb
města Nový Bor, obyvatele Domova s pečovatelskou službou a denního stacionáře (senioři se sníženou
soběstačností, zdravotně a tělesně postižení a uživatelé s jiným zdravotním postižením). Sociální služby
města Nový Bor jsou příspěvkovou organizací města. Uživatelé těchto služeb mají vždy sníženou soběstačnost, a to buď v důsledku jejich pokročilého věku, nebo kvůli jejich zdravotnímu handicapu. Obdobné je to u většiny z nich i s jejich pohybovou aktivitou (někteří z uživatelů služeb jsou vozíčkáři). Služba je
provozována v DPS odborně vyškoleným personálem – masérem. „Služba masáží byla dříve zajišťována
na masážním stole bez hydrauliky, nemohli ji proto využívat vozíčkáři a osoby se sníženou pohyblivostí.
Naším velkým přáním bylo zkvalitnit a zpřístupnit tyto služby všem uživatelům sociálních služeb. K této
problematice mám blízko, neboť moji rodinní příslušníci využívají pečovatelskou službu. Jsem proto do ní
více zasvěcen. Jsem rád, že jsem projekt zpracoval a podílel se i na jeho organizačním zajištění,“ vyjádřil se
Zdeněk Coněk. Mgr. Daniel Nerad za Sociální služby města Nový Bor realizovaný projekt hodnotí: „Celkově může z projektu profitovat až 160 klientů našich služeb, kterým měsíčně poskytneme sociální služby.
Díky hydraulickému masážnímu stolu a speciální židli, se nám podařilo zpřístupnit poskytované masáže
i těm našim klientům, kteří jsou upoutáni na invalidním vozíku, nebo mají vzhledem ke svému zdravotnímu postižení výrazně sníženou soběstačnost a pohyblivost.“

Jiřina Provalilová, Veolia Voda, Středočeské vodárny, a.s., technik

Pracovní terapie a zaměstnávání lidí převážně s mentálním a duševním
postižením
50 000 Kč pro Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Cíl projektu:

Nácvik pracovních dovedností a návyků s vyhlídkou budoucího pracovního uplatnění.

Anotace projektu:

„Společnost, kterou jsem doporučila k podpoře, poskytuje 10 sociálních služeb, převážně lidem s mentálním
a kombinovaným postižením, ale i rodinám s dětmi a seniorům. Jednou z těchto služeb je právě terapeutická
dílna, která je zaměřena na nácvik pracovních dovedností a návyků. Několik bývalých uživatelů této služby bylo
schopno uplatnit se na trhu práce, asi 20 jich společnost zaměstnává. Nácvik pracovních činností probíhá v činnostech: úklid, zahradnické práce, rukodělné činnosti, cvičná pekárna a kavárna. Právě pro provoz cvičné kavárny společnost potřebovala koupit cukrářskou chladící vitrínu a obnovit pracovní oděvy“, říká Jiřina Provalilová.
Zisky z prodeje výrobků a provozu cvičné kavárny pomáhají dofinancovat zbývajících devět sociálních služeb.
Společnost si nemohla dovolit investovat do drahého vybavení. Stávající vybavení bylo společnosti darováno
z různých končících gastronomických provozoven a bylo již hodně zastaralé. „Díky cvičné kavárně i mojí spolupráci s ní jsem se přesvědčila o tom, že sociální služby se mohou poskytovat i jinak, než jsou někdy prezentovány
ve sdělovacích prostředcích. Klienti společnosti jsou zde vedeni spíše k samostatnosti, ne k závislosti na službách
druhých. Také vhodně zvolené pracovní činnosti jsou pro město a jeho občany zajímavé a společnosti, a jejím
klientům (převážně s mentálním a kombinovaným postižením) usnadňují včlenění do komunity obce a okolí.
Cvičnou kavárnu často navštěvují senioři a maminky s kočárky a třeba i pro bezbariérový přístup. Kavárna má
originální výzdobu, příjemnou, skoro domácí atmosféru - díky sponzorům pro hosty připojení k internetu zdarma,“ dodává paní Provalilová. „Podpora NF Veolia nám umožnila pořídit jednu ze dvou prodejních chladících
vitrín do cvičné kavárny a nové pracovní oblečení. Dosavadní vitríny, které jsme v roce 2004 dostali darem, byly
vyrobeny dlouho před rokem 1989, provozně byly již neekonomické, i hodně poruchové. Paní Provalilovou jsme
pozvali na ,premiérový prodej z nových vitrín´, a ona společně s našimi klienty a zaměstnanci prodávala,“ doplňuje Milan Ebert z Centra služeb Slunce všem, o.p.s.

Jitka Jirásková Kouglová, Veolia Voda, Středočeské vodárny, a.s., odečítač vodoměrů

Karel Šulc, Středočeské vodárny, a.s., Údržbář ČOV – Kanalizace

23 000 Kč pro Tělovýchovná jednota SK Běleč

7 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Mlazice

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Děti jsou naše jedničky

Cílem je přenést se z dnešní hektické doby a připomenout si, že ke štěstí nám dospělým stačí pohled na
rozzářené dětské obličeje a dětem kamarádi, příroda a spousta pohybu.

Anotace projektu:

„Za poskytnutý nadační dar jsme zorganizovali nezapomenutelný dětský den pro děti, které také představují naši cílovou skupinu. Tímto projektem jsme se chtěli vrátit do starých dobrých časů, kdy pro děti slovo
zábava nepředstavovaly počítačové hry, ale pohyb s kamarády na čerstvém vzduchu. A možná z něj může
plynout i poučení pro nás všechny - na chvíli se zastavit, posedět, pohrát si s dětmi, ničím se nestresovat
– to má smysl! Jsem členkou TJ SK Běleč a podílela jsem se na zorganizování akce,“ uvedla paní Jirásková
Kouglová. Na úspěšné oslavě nechyběly slosovatelné volné vstupenky, soutěže, odměny za snahu, dětské
atrakce a všemi milovaný šašek s překvapením. Za úspěšné zvládnutí úkolu v soutěžích děti dostávaly body, které vyměnily za atraktivní odměny. Po celou dobu soutěžení provázela děti jejich oblíbená
muzika, na dětském hřišti byly nafukovací atrakce, malování na obličej, postavy na chůdách, žonglér
a modelování balonků. Celý den vyvrcholil představením šaška. Akce se zúčastnilo asi 60 spokojených
dětí a rodičů.

120. výročí založení sboru

Uspořádat kulturní a společenskou akci ke 120. výročí založení sboru.

Anotace projektu:

Oslavy 120. výročí založení sboru, zahájené zasvěcením mlazické kapličky sv. Florianovi, slavnostní průvod hasičů a techniky za doprovodu hudby a mažoretek, položení věnců obětem 1. světové války, slavnostní program v prostoru autocvičiště (vyznamenání zasloužilým hasičům, poděkování sponzorům,
ukázka hasičské a jiné techniky, ukázka hasebního zásahu), odpoledne věnované dětskému dni. Takový
byl program akce podpořené MiNiGRANTEM Veolia 2011. „Jako člen SDH Mlazice jsem se podílel na přípravách a na vlastní realizaci celé akce, která posloužila také jako propagace dobrovolných hasičů a získání
mládeže do sboru,“ sdělil Karel Šulc.

Miroslav Živný, Veolia Voda, Středočeské vodárny, a.s., montér

Ing. Ladislav Bartoš, Ph.D., Veolia Voda ČR, a.s., EHSS manažer

50 000 Kč pro Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí, o. s.

25 000 Kč pro Top Ten Team Teplice o. s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Revitalizace historické studánky

Záchrana historické studánky využívané již před 200 lety a její zpřístupnění veřejnosti.

Anotace projektu:

Zachránit historickou studánku z roku 1780 ve Mšeně - Hlovci se podařilo Okrašlovacímu spolku pro
Mšeno a okolí. Hlavní zásluhu na tom má Miroslav Živný. Jako aktivní předseda spolku věnoval její obnově a rekonstrukci svůj um a spoustu volného času. K realizovanému projektu dodává: „Naším cílem
je zkrášlovat okolní přírodu a zachraňovat zapomenuté přírodní zajímavosti v našem okolí. Vzali jsme si
za své zachránit studánku a seznámit s jejími osudy i ostatní. Děti z místní školy (vzdálené 10 minut chůze) navštěvují tuto lokalitu v rámci výuky přírodopisu a ekologické výchovy. Necelých 100 m od studánky
vede značená turistická stezka, kterou celý rok využívají k procházkám místní občané, a hlavně v létě také
turisté. Ti všichni oceňují další zajímavé zastavení na svých výpravách do přírody.“ Daniela Sobotková
z Okrašlovacího spolku v závěrečné zprávě konstatuje : „Ano, povedlo se nám studánku opravit a vyčistit,
po té se naplnila znovu vodou a mohli jsme ji zpřístupnit a představit veřejnosti. Pro vylepšení přístupu
jsme postavili lávku přes potok, upravili okolí studánky a nechali jsme vyrobit informační tabuli o historii
studánky a její revitalizaci. Projekt realizovalo šestnáct členů okrašlovacího spolku, v rámci brigád 5 stavebních dělníků při štukování a opravě klenby. Na slavnostní otevření studánky přišlo asi 60 účastníků.“

Realizace rozvoje sportovních aktivit dětí v oblasti cyklistiky

Formou sportovní výuky zaujmout děti a mládež pro cyklistiku, a tím přispět k jejich zdravému životnímu stylu.

Anotace projektu:

Projekt zaměřený na cyklistiku – výuku bezpečné jízdy na kole a dopravních předpisů - byl pojímán jako
tzv. preventivní program. Projekt byl rozdělen na čtyři bloky: 1. Školní výuka (teoretická příprava), 2. Jízda
v praxi (v rámci hodin tělesné výchovy pod vedením školených instruktorů), 3. Mimoškolní program Lepší
sportovat než fetovat (v zimním období tělocvična, v letním společné vyjížďky), 4. Soutěžní programy
(přebory ZŠ), 5. Projekt hřiště (výstavba víceúčelového hřiště v Háječku). K tomu, jak Top Ten Team Teplice o. s. zabezpečuje finančně svoji činnost, Ing. Bartoš, Ph.D. sdělil: „Občanské sdružení hradí svou činnost
pouze z příspěvků získaných z grantů, sponzorských darů a příspěvků vlastních členů. Projekt je otevřen
všem dětem bez rozdílu. V případě, že kolo dítěte neodpovídá bezpečnosti, je zdarma odborně opraveno,
a to včetně drobného materiálu. Občanské sdružení plně zabezpečuje program pro děti vlastními silami.
Pouze v případech, kdy toto není možné, služby nakupuje (např. pronájem tělocvičny a dopravního hřiště
apod.). Mou snahou je zajišťovat pro projekt finanční prostředky (to se podařilo i díky MiNiGRANTU). Dále
ve spolupráci s SčVK zajišťuji pro děti balenou vodu a drobné upomínkové předměty, které jsou použity
jako ceny při dětských přeborech. Občas spolupracuji při odpoledních aktivitách v tělocvičně.“ Za Top Ten
Team Teplice o. s. shrnuje Petr Hejduk: „ Mládež se zapojením do projektu naučila základním zásadám
bezpečnosti silničního provozu. Projektu se účastnily na 3 000 dětí.“

Ing. Štěpánka Koníčková, Veolia Voda ČR, a.s., finanční analytik

Mgr. Vendula Valentová, Veolia Voda ČR, a.s., zástupkyně ředitelky komunikace a marketingu

30 000 Kč pro Kulturní a mateřské centrum Knoflík

45 000 Kč pro Centrum pro všechny, o. s.

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Nepotřebné použijte! 3 v 1 aneb recyklační tvořivé dílny pro dobrou věc

Realizace 10 tvořivých recyklačních dílen pro rodiny, dvou dobročinných bazarů, nákup vybavení tvořivé
dílny pro děti i dospělé.

Anotace projektu:

„Žádost o MiNiGRANT jsem podala v době, kdy moji synové navštěvovali knoflíkovou miniškoličku, a díky
tomu jsme absolvovali i Knoflíkem pořádaný tábor. Měla jsem tak možnost poznat aktivity a programy
tohoto mateřského centra a rozhodla jsem se nabídnout Knoflíku svoji dobrovolnickou pomoc, a - v případě úspěchu naší společné žádosti - i finanční podporu společnosti Veolia Voda, jejíž jsem zaměstnankyní,“
uvedla Ing. Štěpánka Koníčková. Projekt byl koncipován jako série akcí (tvořivé dílny a dobročinné bazary
ve prospěch mateřského centra), založených na nabídce aktivní účasti různých generací, zejména žen
(od babiček, přes maminky až k dcerám). Pro dílny mohly být zakoupeny díky MiNiGRANTU dva šicí stroje
i další potřebné vybavení.

Hurá na tábor - koupelny

Zajistit důstojné sociální zařízení nejen pro postižené děti a mládež na letním táboře.

Anotace projektu:

Díky MiNiGRANTU mohlo o.s. Centrum pro všechny zrekonstruovat koupelny a toalety pro tradiční letní
tábor, kterého se každorpčně účastní jak děti zdravé tak s postižením. Zrekonstruovaná sociální zařízení
splňují hygienické normy a jsou uzpůsobena pro péči o handicapované děti. A co říká o projektu a své
účasti v něm Mgr. Valentová? „Před realizací letního tábora jsme proměnili v roce 2011 vyčleněné prostory
ve dvě sociální bezbariérová zařízení, vybavená mimo jiné speciálním elektronickým bidetem a novými
koupelnami, které přispějí k důstojnější hygieně: V minulých ročnících táborů jsme využívali postaveného
týpý, do kterého byla zavedena hadice:-) Ano, jde o skautský typ tábora, ale dětí - nejen zdravých - na táboře přibývá. Mezi „puberťácké“ táborníky patří i handicapovaní kluci či inkontinentní autisti ve věku kolem osmnácti let– ze všech těchto důvodů jsme potřebovali vhodné sociální zařízení. Veškeré práce byly
realizovány dobrovolnicky, získané peníze jsme použili pouze na nákup zařízení a materiálu. Tábora se
účastním společně se svými dětmi, v průběhu roku pomáhám v centru také s organizací akcí pro zdravé
i postižené děti.“ Mgr. Martina Kučerová z realizujícího o.s. v závěrečné zprávě shrnuje: „Jak praví rčení, ve
dvou se to lépe táhne, zde se to opravdu potvrdilo. Nejen, že se do bezbariérové koupelny se širokými dveřmi dobře vjíždělo, ale asistentům se i dobře v prostorech sociálního zařízení manipulovalo s vozíkem. Bidet
má také výhodu, že je vyšší, a tak se lépe i ,dosedalo a vstávalo´ nejen dětem na vozíku, ale dětem s chodítkem či o berlích. Puberťáků, kteří užili letos koupelny a s ním speciálního bidetu, bylo 11 (v příštím roce k nim
přibudou i autisti). Dětí, které užily koupelnu, bylo celkem na 64, dále plno dobrovolníků a maminek.“

Ing. Jitka Bedrnová, Veolia Voda, ČR, VODÁRNA PLZEŇ a.s., metodik IS

Jitka Draská, Veolia Voda, ČR, VODÁRNA PLZEŇ a.s., laborantka LPV

30 000 Kč pro 25. mateřská škola Plzeň, Ruská 83, příspěvková organizace

25 000 Kč pro DUHU KOPRETINU PLZEŇ

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Živá voda

Cílem projektu je Vytvoření ekologické školní zahrady se zaměřením na vodu, jako nezbytný předpoklad
života na Zemi.

Anotace projektu:

Koncepce zahrady byla diskutována se všemi pracovníky MŠ i s rodiči a dětmi. Inspirací pro něj byly
také již realizované školní zahrady, s rodiči byla předem konzultována možnost jejich aktivního zapojení. Centrem zahrady je koupací jezírko, z něhož vytékají potůčky, což je náhrada starého nefunkčního
betonového bazénu. A právě na čištění jezírka byly použity získané prostředky z MiNiGRANTU VEOLIA
2011. Vzrostlé stromy byly doplněny o další vhodně rozmístěnou zeleň, hliniště, kde děti mohou pěstovat drobné druhy zeleniny, i se učit zacházet s bioodpady (kompostování). Zahrada byla osazena pítky,
krmítky, dřevěnými lavičkami a herními prvky apod. Celý projekt získal také podporu nadačního fondu
Zelený poklad na projektovou dokumentaci zahrady. A jak se k projektu vyjadřuje Ing. Bedrnová: „ MŠ má
k tomuto zaměření ideální podmínky, neboť se nachází nedaleko řek Úhlavy a Radbůzy, a zároveň v blízkosti parku Homolka, kde je sídlo vodárny Veolia, se kterou dlouhodobě spolupracuje (děti se např. účastní
výukových i zábavně-vzdělávacích programů). S učitelkami MŠ spolupracuji již tři roky. Zvu je pravidelně
na všechny akce pořádané Veolií na Homolce, a nabídla jsem jim i možnost podání žádosti o MiNiGRANT
VEOLIA.“

Klub otevřených dveří aneb je jedno, kdo jsem

Integrace dětí do kolektivu a rozvoj jejich všestranných dovedností.

Anotace projektu:

DUHA KOPRETINA PLZEŇ už od roku 2002 pořádá pro své členy, ale i pro veřejnost řadu jednodenních,
víkendových i prázdninových akcí. V pronájmu má od roku 2010 nebytový prostor, který kompletně rekonstruovala a vybavila tak, aby zde mohl být od pondělí do pátku v odpoledních hodinách otevřen Klub,
který může navštěvovat úplně každý. Stolní fotbálek, air hockey, stolní tenis, šipky, nepřeberné množství
deskových a karetních her, různé výtvarné aktivity, ale i posezení v kruhu na polštářcích či míčková bitka,
to vše i jiné čeká na ty, kteří do klubu zavítají. O víkendech se tyto prostory promění v místa setkávání
na různé akce - zábavné odpoledne, hrátky s papírem, turnaje v deskových hrách atp. „Našim cílem je
integrace všech dětí, které k nám zavítají, do kolektivu. Jsou to děti z běžných rodin, z rodin rozvedených či
neúplných nebo děti ze sociálně slabšího prostředí. Každý jsme jiný, jsem ráda, že máme místo, kde se všichni spolu můžeme setkat, poznávat se a rozvíjet naše schopnosti a dovednosti. To vše se nám daří pomocí
her a soutěží, výtvarných aktivit, kolektivní práce, ale i posezení v přátelském kruhu. Míst pro setkávání dětí
a mládeže, které by bylo otevřeno tak často a nabízelo tolik aktivit, je málo. Proč nepodpořit činnost, když
je o klub a nabízené akce velký zájem? A v neposlední řadě - spousty akcí se zúčastňují děti, jejichž rodiče
jsou zaměstnáni u Vodárny Plzeň a.s. Pravidelně každý čtvrtek dohlížím na děti, a hlavně pro ně připravuji
program. Jako místopředsedkyně sdružení pomáhám zajišťovat většinu klubových činností. Zúčastňuji se
také různých úklidových dní a pomáhám při opravách prostoru,“ dodává Jitka Draská. Podle závěrečné
zprávy do klubu denně chodilo 5 - 20 dětí a mladých lidí, pořádaných akcí se účastnilo 60 - 1600 lidí.

Radek Brůha, Veolia Voda, ČR, VODÁRNA PLZEŇ a.s., vedoucí měřící skupiny

Štěpánka Rottová, Veolia Voda, ČR, VODÁRNA PLZEŇ a.s., referentka

20 000 Kč pro OS Klíč Plzeň

30 000 Kč pro Základní škola a Mateřská škola Žichlice

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Smysluplné trávení volného času romských dětí

Systematickou celoroční prací se skupinou romských dětí přispět k prevenci kriminality a rasismu.

Anotace projektu:

Projekt podpořený MiNiGRANTEM je realizován ve spolupráci OS Klíč Plzeň s organizací Blízký soused, o. s.
OS Klíč se zaměřuje ve své práci na kvalitu života lidí, pro něž pořádá řadu vzdělávacích a volnočasových
aktivit, zejména klubových. Blízký soused se zaměřuje na práci s romskými dětmi ze sociálně vyloučených lokalit a z azylových domů. Společný projekt má charakter celoroční práce se skupinou romských
dětí z azylových domů. „Děláme pro ně programy. Díky MiNiGRANTU jsme je mohli brát na víkendové akce
a letní tábory společně s dětmi z majoritní populace, nabídnout těmto dětem i jiné zážitky než ty, kterými
se ,baví´ jejich rodiče. Děti si rodiče nevybírají. Připadá nám nespravedlivé, aby určité děti byly ,přeurčeny´
k asociálnímu způsobu života jenom proto, že se narodily ,o pár bloků vedle´. Myslíme si, že když jim nepomůžeme, není v jejich vlastních silách, vymanit se ze životního stylu svých rodičů“, říká o projektu Radek
Brůha, který se podílel na jeho organizaci a realizaci v loňském roce.

Praktická výuka dopravní výchovy nejmladších účastníků silničního provozu

Vést děti předškolního i mladšího školního věku k dopravní výchově nejen teoreticky ve třídách, ale
i prakticky na školním hřišti

Anotace projektu:

V roce 2010 jsem získala pro novou MŠ MiNiGRANT na zdravotní lehátka pro děti. MŠ v malé obci Žichlice
na severu Plzeňska pečuje cca o 35 dětí, a byla vybudována při ZŠ. „MiNiGRANTEM z roku 2012 podporuji
záměr vedení MŠ a ZŠ vybavit malé dopravní hřiště pro děti z obou škol. Jsem dlouholetou členkou Českého
svazu žen, a více než 20 let místopředsedkyní základní organizace v naší obci. Ve své činnosti se zaměřujeme nejen na akce pro ženy, ale velmi často i pro naše děti a občany obou obcí. Rozhodly jsme se dle našich
finančních možností také přispívat na nákup hraček pro děti v mateřské škole. Dopravní výchovu dětí považujeme zvláště v dnešní době za velice důležitou. Hustota silničního provozu neustále narůstá a orientace
v něm je stále složitější. Na našich silnicích přichází denně o život několik lidí, děti nevyjímaje. I když žijeme
na venkově a dopravní ruch zde není tak intenzivní jako ve městě, je důležité, aby děti už od malička získávaly nejen teoretické, ale i praktické návyky, které přispějí k jejich bezpečnému pohybu v dopravním provozu,“ uvedla Štěpánka Rottová. Získané finanční prostředky byly použity na nákup dětských dopravních
prostředků, dopravních značek a semaforů. Improvizované dopravní hřiště bylo vybudováno v prostoru
stávajícího dětského hřiště, které je v těsném sousedství MŠ a ZŠ (1. stupeň). V prostoru hřiště se mohou
i malé děti bez jakéhokoliv rizika naučit jezdit na koloběžce, tříkolce, kole či motokáře, správně přecházet
přes silnici, formou hry poznávat nejrůznější dopravní značky, dopravní signalizaci a vyzkoušet si jejich
význam v praxi.

Ing. Štěpánka Růžičková, Veolia Voda, ČR, VODÁRNA PLZEŇ a.s., metodik IS

Petra Kaprová, Veolia Voda, ČR, Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., referent personalista

15 000 Kč pro Dámský handballový club Plzeň (DHC Plzeň)

20 000 Kč pro Mateřská škola Březová

Cíl projektu:

Cíl projektu:

Memoriál Karla Šulce - jubilejní 20. ročník

Volnočasová aktivita dětí, porovnání sportovní výkonnosti družstev

Anotace projektu:

Memoriál Karla Šulce je tradičním květnovým kláním nejmladších házenkářek. Startují na něm pouze
dívky – minižačky a mladší žačky, tj. hráčky ve věku od 6 do 13 let. Hraje se ve čtyřech kategoriích (přípravka, minižačky 4+1, minižačky 6+1, mladší žačky). Turnaj pořádá Dámský handballový club Plzeň ve
spolupráci s 31. ZŠ Plzeň. Klub se zaměřuje na dívčí házenou, a již více než 20 let úspěšně vychovává
mladé házenkářky. Turnaj se hraje na hřištích v areálu 31. ZŠ Plzeň a v nové hale 31. ZŠ. „Turnaje se po dobu
jeho trvání zúčastnila celá řada současných špičkových hráček a reprezentantek. Nejen ony, ale i trenéři
s láskou vzpomínají na chvíle strávené na turnaji v Plzni. Kromě sportovní stránky turnaje je vždy připraven
i bohatý doprovodný program. Jsou to dovednostní soutěže pro dívky (např. soutěž ve střelbě na přesnost),
skákací hrad (zdarma pro všechny) nebo diskotéka. Každý si z Plzně odváží kromě krásných zážitků i hodnotné ceny. Pro vítěze v jednotlivých kategoriích jsou připraveny netradiční poháry a medaile a pro poražené
ceny útěchy. Z každého družstva je vyhlašována nejlepší hráčka, v každé kategorii pak hráčka, střelkyně
a brankářka. Dále je vyhodnocena cena Fair play. V nejmladší kategorii dostávají hráčky za svoje snažení
zlaté medaile. Jako hlavní rozhodčí se turnaje zúčastnil v roce 2011 další zaměstnanec společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., pan Karel Macho. Jsem členkou přípravného výboru. Podílím se na doprovodném programu
turnaje, pomáhám zajišťovat ceny, podílím se na vyhodnocování výsledků a připravuji závěrečný ceremoniál,“ sdělila Ing. Růžičková. A jak zhodnotila turnaj za DHC Plzeň Jaroslava Šmrhová? „Turnaje se zúčastnil rekordní počet 53 družstev, celkem 600 dětí, 150 trenérů a vedoucích a více než 2 000 diváků. Podařilo
se nám ideálně skloubit sportovní a doprovodný program (turnaje doprovodný program = návštěva ZOO,
pyžamová diskotéka, ohňostroj ...). Celý turnaj proběhl v úžasné atmosféře nadšených dětí a přátelských
trenérů. Všechny dívky se moc těší na příští ročník.“

Cvičení nás baví

Vybudovat v prostorách mateřské školy minitělocvičnu, která by nabízela širokou škálu pohybového využití.

Anotace projektu:

Záměrem projektu byla podpora tělesného rozvoje a zdraví dítěte, rozvíjení jeho pohybových schopností a vytvoření potřeby pravidelného pohybu. Tělovýchovný koutek není využíván pouze nárazově, ale
v průběhu celého pobytu dětí v mateřské škole. Projekt využívá spontánního pohybu dětí, zajišťuje jim
mnohostranné, přiměřené a atraktivních podněty, pomáhá zlepšovat pohybové a manipulační dovednosti dětí, tělesnou zdatnost a vést děti ke zdravému životnímu stylu. Tělovýchovný koutek je vybaven
nejen tradičním nářadím, jako jsou žebřiny, šplhací tyč či basketbalový koš, ale i atraktivním a moderním nářadím, jako je dětská horolezecká stěna, gymnastický žebřík, skluzavka a trampolína. Důležitým
doplňkem jsou také sportovní potřeby, jako míče - overbally, rovnovážné disky nebo masážní podložky
a míčky. Postupně bude tělovýchovný koutek doplňován a rozšiřován o variabilní komponenty, které mohou vytvořit různorodé překážkové dráhy. „MŠ se snaží podporovat tělesný rozvoj dětí. V minulých letech
byla školní zahrada vybavena dřevěnými sestavami a je pravidelně doplňována zajímavými atraktivními
prvky, které podporují pohybovou aktivitu dětí. Přenesení nabídky pohybových činností i do MŠ je přínosné
pro zdravý vývoj dítěte. Tělovýchovný koutek má pro MŠ trvalou hodnotu a bude využíván i v budoucnu.
MŠ měla projekt dobře naplánovaný. Moje zapojení spočívalo v prezentaci projektu, pomoci při zpracování
závěrečné zprávy a administrativy, spojené s projektem,“ dodala Petra Kaprová. A jak hodnotí přínos projektu Jitka Hornerová z MŠ: „Rozhodně jsme dosáhli stanoveného cíle. Vybudovali jsme ve třídě mateřské
školy minitělocvičnu, která poskytuje dětem pohybové vyžití během celého dne. Rozšířili jsme tak nabídku
sportovních činností pro děti.“

Mgr. Antonín Vohradský, Veolia Transport Praha s.r.o., vedoucí autoškoly

Kotce pro psy

35 000 Kč pro Soukromý psí útulek Dar ve Světci

Cíl projektu:

Výstavba kotců pro opuštěné psy v útulku, nahrazení kotců stávajících, které jsou v dezolátním stavu.

Anotace projektu:

MiNiGRANT byl využit na nákup materiálu na výstavbu kotců pro psy, kteří jsou umístěni v kotcích provizorních, jež je v zimě nechrání před chladem. Stavba samotná proběhne svépomocí přátel útulku. Jedná
se o soukromý útulek, který má přístup k financím značně omezený. Dotace obce pokryje pouze náklady
na krmivo. „Psí útulek ve Světci se vzorně stará o několik desítek psů. Jeho kapacita už byla nedostačující,
proto si myslím, že dar na výstavbu kotců nových útulku výrazně pomohl - i opuštění psi si zaslouží kvalitnější prostředí pro život. Útulek podporuji materiálně a adopcí na dálku, v rámci tohoto projektu jsem
navíc aktivně pomáhal o víkendech s výstavbou nových kotců,“ doplnil informaci o své angažovanosti
Mgr. Vohradský.

PODPORA DALŠÍCH ORGANIZACÍ
A JEJICH PROJEKTŮ
Vedle vlastních programů a dlouhodobé spolupráce na projektech, jejichž jsme klíčovými či
generálními partnery, podporuje Nadační fond Veolia i programy a projekty dalších organizací,
a to formou poskytnutí peněžního nebo věcného daru.
Všechny takto podpořené programy a projekty musí být v souladu se statutem nadačního fondu, tj. musí směřovat do oblastí sociální, environmentální nebo výchovně vzdělávací, případně
musí být realizovány ve veřejném zájmu s přímou účastí dobrovolníků.

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN

NADACE VIA
Podpora poskytnutá Nadaci VIA přispěla k rozvoji jejího fundraisingu. Konkrétně byla použita na
benefiční večeři, jejíž výtěžek posílil systematickou práci Nadace VIA s individuálními dárci a zásadně
tak přispěl k rozvoji nadační činnosti Nadace VIA, snížení její závislosti na darech firemních dárců,
osvětě u cílové skupiny potenciálních dárců a jejich finančních poradců a k prosazení nového trendu
dárcovství v České republice.

Zejména v posledních letech výrazně vzrostl počet chráněných dílen nebo kaváren, provozovaných
nestátními neziskovými organizacemi v sociální oblasti, které se věnují klientům se specifickými potřebami a sníženým uplatněním na trhu práce.
Jejich zřizovatelé vědomě vstupují do konkurenčního prostředí, v němž mohou obstát jen v případě, že
jejich nabídka má kromě „přidané hodnoty“ i srovnatelnou profesionální úroveň.
Nadační fond se proto rozhodl v roce 2011 podpořit několik takových projektů, které tento trend dobře
reprezentují. Vedle přímé podpory ze strany fondu jsme tak měli možnost pozvat do některé z pražských chráněných kaváren několik novinářů a partnerů nadačního fondu.
Tento typ podpory jsme poskytli následujícím organizacím a jejich projektům:
Rozmarýna obecně prospěšná společnost – Café Rozmar (http://cafe-rozmar.cz/)
Občanské sdružení Green Doors – Mlsná Kavka (http://www.mlsnakavka.cz/)
Letohrádek Vendula, Řemeslná manufaktura a poskytovatel sociálních služeb (http://www.letohradekvendula.cz/)
Hospicové občanské sdružení Cesta domů (http://eshop.cestadomu.cz/)
Návštěvu všech těchto organizací vám můžeme vřele doporučit. Ochutnat i nakoupit můžete leccos.

O. S. JAHODA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LETNÍ DŮM

Občanskému sdružení Jahoda jsme věnovali dar na realizaci a rozvoj sociálních služeb, které poskytuje.
Dar byl iniciován fotografem Jiřím Švorcem, který se vzdal honoráře za práci pro Veolia Voda a Nadační
fond Veolia ve prospěch o. s. Jahoda.
Hlavním cílem tohoto občanského sdružení je pomáhat ohroženým a znevýhodněným dětem a rodinám, provozovat nízkoprahové služby pro děti a mládež a rodinné centrum na sídlišti Černý Most. Stabilní místo v Jahodě má od jejího založení v roce 1997 dobrovolnictví - dobrovolnická činnost stála na
samém počátku Jahody, a ani teď se bez pomoci dobrovolníků neobejde. Využije ji jednak pro přímou
práci v klubech, stejně jako ve svém „zázemí“.

Prostřednictvím Letního domu náš nadační fond podpořil v roce 2011 koordinaci profesního setkávání
zástupců neziskových organizací – neformální skupiny pracující se znevýhodněnými dětmi a jejich
rodinami. Přispěli jsme tím ke zvyšování informovanosti profesionálních pracovníků z této oblasti.
Letní dům pomáhá od roku 1997 dětem a mladým lidem ze spolupracujících dětských domovů (Krompach, Písek, Unhošť, Klánovice, Korkyně). Posláním Letního domu je zejména formou pravidelných
sociálně-terapeutických pobytů a návštěv v dětských domovech pomáhat dětem a mladým lidem
z dětských domovů nalézat a využívat zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti, směřující ke spokojenému
a plnohodnotnému životu.

EKODOMOV, O.S.

AQUAUNITED O.S.

Občanskému sdružení Ekodomov, které podporuje životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě, jsme poskytli dar na rozvoj jeho projektů v environmentální oblasti. Snahou Ekodomova je zvyšovat
povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů (zejména bioodpady), prosazovat větší
využití obnovitelných zdrojů energie i surovin a zavádění takových technologií a výrobních postupů, jež
jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje. Občanské sdružení realizuje vlastní osvětové a edukativní
programy a aktivity pro žáky i učitele škol, farmáře, pracovníky samospráv i širokou veřejnost (zejména
realizace výukových programů o kompostování ve školách, pořádání soutěžních klání na podporu domácího
a komunitního kompostování, školení dobrovolnické služby, vydávání osvětových materiálů o bioodpadech
a kompostování, celorepubliková osvětová kampaň Kompostuj.cz - Vracíme, co si bereme).

Dar poskytnutý Aquaunited o. s. byl určen na preventivní projekt pro děti nazvaný Bezpečné koupání,
který realizuje příjemce daru. Jeho cílem je snížení úrazovosti a úmrtnosti dětí při koupání. Součástí
projektu jsou programy pro děti, v nichž se učí záchraně tonoucího a první pomoci, dále vydání desatera bezpečného koupání a instruktážního videa.

VTELNO ŽIJE

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, A. S.

V souladu se svým zaměřením přispívat k péči o prostředí a komunitu jsme podpořili aktivity občanského sdružení Vtelno žije (www.vtelnozije.cz). Sdružení spojuje obyvatele a přátele části obce Most
- Vtelno. Hlavním posláním sdružení je propagace obce a podpora rozvoje všech složek obce, včetně
ochrany a obnovy památek, krajiny a životního prostředí. Významnou součástí cílů sdružení je podpora
zdravého způsobu života ve všech jeho dimenzích. Sdružení pořádá kulturní, sportovní a výchovné
akce, výlety, semináře, besedy, výstavy apod. Svými veřejně prospěšnými aktivitami chce přispívat ke
kvalitě života v obci.

Dar nadačního fondu pro krajskou nemocnici ve Zlíně spadá do kategorie věcného dárcovství, podpory
regionů a souvisí s oblastí předmětu podnikání zřizovatele fondu. Dvě pítka na vodu s filtry dobře
slouží pacientům nemocnice a podporují je v dodržování pitného režimu.
Neděje se tak často, že podobný typ projektu vymyslí přímo ti, v jejichž prospěch je dar věnován. V krajské nemocnici se často stává, že pacienti např. na úrazovém oddělení přijedou ve spěchu ke zdravotnickému zákroku bez dokladů a bez peněz, a nemají možnost si na místě zakoupit ani vodu. Sestřičky,
které se pacientům v čekárně věnují, dostaly nápad zřídit na oddělení pítko, aby zraněným lidem
zajistily alespoň základní pitný režim. Prosadily svou myšlenku u vedení nemocnice a samy aktivně
oslovily nadační fond.

MAJÁK PRAHA
Pražský Domov na půl cesty Maják, který je zařízením Ekumenické sítě pro aktivity mladých – ENYA o.s.,
prostřednictvím individuálního přístupu pracovníků, dobrých mezilidských vztahů a respektování jedinečnosti každého člověka motivuje mladé lidi k tomu, aby překonali sociální znevýhodnění, dokázali
se postupně obejít bez pomoci sociálního systému a žili v souladu se společenskými normami. Tomuto
zařízení jsme poskytli dar na rozvoj a provoz sociálních projektů.
Posláním MAJÁKU je usnadnit začátek samostatného života sociálně znevýhodněným mladým lidem,
kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče nebo v nich prožili část svého života. MAJÁK poskytuje
bydlení v domácím prostředí, odborné sociální poradenství a další služby.

STŘEDNÍ RYBÁŘSKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA VODNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGIE, VODŇANY
Podpořili jsme účast osmi studentů Střední rybářské školy (SRŠ)na tematickém zájezdu do Chorvatska,
který se uskutečnil ke konci 2. pololetí školního roku 2010/2011. Vybraní studenti SRŠ byli takto odměněni za výborné studijní výsledky nebo za účast na různých soutěžích, na nichž úspěšně reprezentovali
školu. Další skupiny účastníků byly z České lesnické akademie Trutnov a Střední ho odborného učiliště
lesnického z Křivoklátu. V průběhu pobytu měli účastníci k dispozici kola a kajaky, a věnovali se také
chytání ryb.

UČEBNICE EKOLOGIE PRO FARMACEUTY

ODBORNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

V roce 2011 umožnil Nadační fond Veolia svým darem, který věnoval Univerzitě Karlově v Praze, Nakladatelství Karolinum, vydání barevné obrazové přílohy k učebnici - monografii "Ekologie pro farmaceuty" autorů Anna Polášková a kolektivu.

Ředitel Nadačního fondu Jan Dolínek se účastnil v roce 2011 odborných akcí vzdělávacího a koncepčního charakteru. Na workshopu pořádaného společností SANEK Group, který byl součástí pražského
NGO MARKETU, přednesl příspěvek na téma dobrovolnictví a poskytl účastníkům konzultace v oblasti
managementu práce s dobrovolníky v neziskových organicích a projektech. Na konferenci zástupců neziskového sektoru, dárcovských států, odborníků, partnerů a státní správy u příležitosti ukončení Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace, kterou pořádala Nadace rozvoje občanské společnosti
facilitoval pracovní skupinu Děti a mládež. Cílem této pracovní skupiny bylo diskutovat a identifikovat
problémové oblasti v péče o ohrožené nebo znevýhodněné děti a mladé lidi v České republice.
Manažerka Nadačního fondu Blanka Šrámková se podílela na přípravě novely zákona o veřejných
sbírkách jako členka pracovní skupiny Výboru pro legislativu a financování při Radě vlády pro nestátní
neziskové organizace. Forma nefinanční odborné podpory doplňuje hlavní činnost nadačního fondu,
kterou je dárcovství zaměřené na oblasti, definované účelem nadačního fondu.
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Finanční zpráva za rok 2011
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Na webové prezentaci nadačního fondu je k dispozici interaktivní mapa, která
obsahuje všechny dosud realizované a podporované projekty. Údaje v mapě
jsou průběžně aktualizovány.
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Dárci NFV za rok 2011
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Speciální poděkování

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Česká voda – Czech Water, a.s.
Královéhradecká provozní, a.s.
Středočeské vodárny, a.s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
1. SčV, a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov, spol. s.r.o.
Solutions and Services, a.s.
Dalkia Česká republika, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Millenium CZ s.r.o.
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