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osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, podpory výběru a přípravy
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sociálních projektů. V roce 2010 byl účel rozšířen o podporu projektů
obsahujících prvek dobrovolnictví a konaných ve veřejném zájmu.
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NADAČNÍHO FONDU JAKO
SOUČÁST FIREMNÍHO CSR
Skupina Veolia se snaží dlouhodobě rozvíjet své aktivity jako společensky odpovědná. Své firemní strategie staví na pracovních postupech a projektech, které přispívají k udržitelnému rozvoji a napomáhají celkovému zlepšování stavu okolní společnosti, ve které skupina
působí.
Od roku 2011 každoročně vydává zprávu o společenské odpovědnosti,
která přináší souhrn veškerých aktivit skupiny v rámci CSR. Veolia
Voda se významně angažuje v sociální, environmentální a vzdělávací oblasti mimo jiné i prostřednictvím firemního Nadačního fondu
Veolia, který založila v roce 2003. Společně vytváříme vlastní firemní
a nadační projekty nebo se podílíme na projektech jiných organizací.
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Úvodní slovo
Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu

Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé spolupráce
Program MiNiGRANTY® VEOLIA
Podpora dobrovolnictví
Cesta pstruha – návrat lososovitých ryb do českých řek
Ukliďme svět!
Voda pro Afriku
Sbírkový projekt Pomozte dětem
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Stod (SPOZ)
ENYA Maják Praha
Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov
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Úvodní slovo
Philippe Guitard
předseda Správní rady Nadačního fondu Veolia
ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu

Vážené dámy
a vážení pánové,
Loňský rok byl

na následujících stránkách vám přinášíme souhrnné informace k činnosti Nadačního fondu
Veolia v roce 2013.

jedenáctým rokem

Loňský rok byl jedenáctým rokem působení
našeho nadačního fondu – tak dlouho již pomáháme lidem a životnímu prostředí v České
republice.

působení našeho

nadačního fondu.

Skupina Veolia prochází již druhým rokem
zásadní transformací. Musí se přizpůsobit
měnícímu se trhu a potřebám svých zákazníků,
s tím souvisejí i změny v interní organizaci
a nastavení procesů.
Nadační fond Veolia však zůstává pevnou
součástí skupiny a projevem její společenské
odpovědnosti. V roce 2013 jsme pokračovali
v hlavních projektech předchozích let. Ve
spolupráci s našimi zaměstnanci a partnerskými organizacemi napříč regiony se snažíme
efektivně pomáhat potřebným, podporovat
komunity a chránit životní prostředí.

Tak dlouho

již pomáháme lidem
a životnímu prostředí

Děkuji všem svým kolegům a našim partnerům, kteří se podílejí na činnosti nadačního
fondu nebo se zapojují do jeho projektů, za
jejich energii, pracovitost, inspiraci a odhodlání
zlepšovat svět kolem nás.

v České republice.

Přeji vám příjemné čtení

Philippe Guitard

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2013
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Lidé

ZÁKLADNÍ DATA

SPRÁVNÍ RADA
Philippe Guitard, předseda správní rady
ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu
Název:

Nadační fond Veolia
Datum vzniku:

30. dubna 2003
Zřizovatel:

Společnost
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Mgr. Eva Kučerová, místopředsedkyně správní rady
ředitelka komunikace a marketingu pro střední a východní Evropu
RNDr. Marcela Dvořáková, členka správní rady
výkonná ředitelka komunikace a marketingu Veolia Voda ČR
ředitelka útvaru komunikace a marketingu PVK
Ing. Iveta Kardianová, členka správní rady
ředitelka útvaru komunikace a marketingu SČVK
Mgr. Jan Hrabák, člen správní rady
ředitel právního oddělení Veolia Voda ČR

(dříve Vivendi Water Česká republika, s.r.o.) se sídlem v Praze, Pařížská 11

Mgr. Vendula Valentová, členka správní rady
zástupkyně ředitelky komunikace a marketingu Veolia Voda ČR

Sídlo:

Mgr. Martina Laimarová, členka správní rady
vedoucí útvaru pro komunikaci Dalkia Česká republika (do 6. března 2013)

Pařížská 11, PSČ 110 00, Praha 1
Základní kapitál:

100 000 Kč
Identifikační číslo:

27068102
Řídící orgán:

správní rada

Mgr. Ing. Ida Šimonová, členka správní rady
vedoucí útvaru pro komunikaci, asistentka generálního ředitele Dalkia Česká republika (od 6. března 2013)

TÝM NADAČNÍHO FONDU
Jan Dolínek
ředitel nadačního fondu (do 28. února 2014)
Mgr. Vendula Valentová
ředitelka nadačního fondu (od 1. dubna 2014)
PhDr. Blanka Šrámková
manažerka nadačního fondu
Helena Langerová
asistentka nadačního fondu (od 1. května 2014)
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PROGRAMY
NADAČNÍHO FONDU
A PROJEKTY
DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE
Program MiNiGRANTY® Veolia
Podpora dobrovolnictví
Cesta pstruha – návrat lososovitých ryb do českých řek
Ukliďme svět!
Voda pro Afriku

PROGRAM MiNiGRANTY® VEOLIA
MiNiGRANTY® 2008 - 2013
V letech 2008 až 2013 jsme podpořili celkem 588 projektů prospívajících prostředí a komunitě více než 15 milióny korun. Všechny
tyto projekty naplňují zásadní podmínku pro udělení MiNiGRANTU® - projektové žádosti předkládají a jako dobrovolníci se na
nich ve svém volném čase podílejí zaměstnanci skupiny Veolia.
Program je založen na spolupráci mezi nadačním fondem, společnostmi skupiny Veolia a jejich zaměstnanci. Jde o dobrý příklad
společenské odpovědnosti všech zúčastněných. Podpora veřejně
prospěšného dobrovolnictví zaměstnanců celé skupiny přináší
možnost realizovat množství 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 na jaře přihlásit do grantového
programu MiNiGRANTY® VEOLIA realizovaného v regionech našim
nadačním fondem ve spolupráci se skupinou Veolia v ČR.
Po šesti ročnících tohoto klíčového nadačního programu nacházíme několik témat, která se opakují napříč regiony a jejich zastoupení v MiNiGRANTECH® roste. Patří k nim zejména: náhradní
rodinná péče, dobrovolní hasiči a záchranáři, kreativní pedagogové
a školy a hospicová péče. Jde o témata zásadní a jejich veřejná
prospěšnost je nezpochybnitelná.
Podtrhují fakt, že naši nadační práci hodně ovlivňují zaměstnanci
skupiny Veolia, kteří nejsou odtrženi od běžné životní reality.

Sbírkový projekt Pomozte dětem
Domov pro osoby se zdravotním postižením, stod (SPOZ)
Enya Maják Praha
Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov

MiNiGRANTY® Veolia 2008 - 2013
Rok

Žádostí

Podpořených
projektů

2008

134

23

4 825 000 Kč

595 000 Kč

2009

119

48

4 400 000 Kč

1 251 000 Kč

2010

158

83

6 494 628 Kč

2 210 524 Kč

2011

244

113

9 552 415 Kč

3 006 069 Kč

2012

341

158

13 587 533 Kč

4 117 092 Kč

2013

377

163

14 465 574 Kč

4 001 004 Kč

CELKEM

1 373

588

Poptáváno

Rozděleno

53 325 150 Kč 15 180 685 Kč

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

Nadační fond Veolia
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Náhradní rodinná péče
Snahou české exekutivy v posledních letech
je omezit či zrušit část ústavní péče a dětem,
které nemohou nebo nesmí z rozhodnutí
soudu vyrůstat v biologické rodině, najít nový
domov v náhradní rodině. Téma profesionální
pěstounské nebo hostitelské péče tedy nabývá
na významu. Pokud nebude dost náhradních
rodičů, těžko budou moci děti dětské domovy
nebo kojenecké ústavy opustit. Realizované
ročníky programu MiNiGRANTY® potvrzují, že
mezi zaměstnanci skupiny Veolia je nemálo
těch, kteří se dlouhodobě angažují právě v této
oblasti.
Hospicová péče
Téma paliativní péče není ve společnosti stále
příliš viditelné. Pro mnoho lidí je umírání tabu.
Naproti tomu se u nás pomalu daří rozvíjet
hospicovou péči, která se kromě jiného snaží
zvrátit trend, kdy lidé umírají v anonymním
prostředí nemocnic či léčeben místo toho, aby
poslední dny mohli prožít doma obklopeni
svými nejbližšími. Reagují na to i naši kolegové
svými žádostmi o MiNiGRANTY® na podporu
takto zaměřených projektů, do nichž se svou
dobrovolnickou účastí zapojují.
Dobrovolní hasiči a záchranáři
Představit si dobrovolnické úsilí sborů dobrovolných hasičů nebo organizací Českého červeného kříže a jiných dobrovolných záchranářů
asi není pro nikoho obtížné. V posledních desetiletích se s jejich působením také stále častěji
setkáváme ve většině regionů jako se součástí
záchranného systému při ničivých povodních.
Kreativní pedagogové – Kreativní školy
Mezi pravidelné úspěšné žadatele o MiNiGRANT® patří různá vzdělávací zařízení
a instituce – počínaje mateřskými školami,
přes základní nebo speciální školy až po domy
dětí a mládeže. Většinou zde naši dobrovolníci
pomáhají tak, že jsou v osobním kontaktu
s některým pedagogem, s nímž společně
vymýšlí, čím obohatit výuku a zvýšit kvalitu
práce s dětmi.
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________
2013
Za pět let programu

MINIGRANTY® VEOLIA 2013
V roce 2013 jsme v programu MiNiGRANTY®
rozdělili 4 milióny korun na podporu celkem
163 regionálních projektů.

MiNiGRANTY VEOLIA

rozdělil již nadační fond mezi 425 veřejně prospěšných
projektů více než

MiNiGRANTY® VEOLIA 2013 byly vyhlášeny 6. ledna 2013.
Uzávěrka pro podávání žádostí byla vloni stanovena na
1. března 2013. Následně proběhlo ve spolupráci nadačního
fondu a hodnotících týmů jednotlivých společností skupiny
výběrové řízení, v němž byly projektové žádosti posouzeny.
Výsledky byly zveřejněny 16. dubna 2013.
Nadační fond Veolia symbolicky předal MiNiGRANTY®
VEOLIA 2013 úspěšným zaměstnankyním a zaměstnancům
na slavnostních akcích konaných převážně v závěru května
a během června.
Dobrovolnickými rekordmany mezi zaměstnanci jsou Pavla
Bažantová z Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., a Miroslav
Petr z Královéhradecké provozní, a.s., kteří získali MiNiGRANT®
díky svému příkladnému dlouhodobému dobrovolnictví
zatím v každém ročníku.

11 milionů korun.

Zaměstnanci, kteří svým dobrovolnictvím zajistili pro
předložené projektové žádosti podporu, odhadli, že k jejich
realizaci přispěli kromě poskytnutých nadačních darů téměř
15 400 hodinami dobrovolnické pomoci. I když za ni nedostávají žádnou finanční odměnu, lze ji ohodnotit částkou
přibližně 2 milióny korun.

MiNiGRANTY® VEOLIA v roce 2013

V roce 2013 vyčlenil do výběrového řízení
další více než

4 miliony korun.

n Veolia Voda 69% n Veolia Transport 11% n Dalkia 20%

Pro název programu MiNiGRANTY získal náš nadační fond
v dubnu 2013 ochrannou známku a stal se jejím vlastníkem
(proto tedy nově MiNiGRANTY s ®). Ochranná známka má
platnost 10 let.

a n iz a ce
d p o ře n é o rg
Vše ch n y p o
ré sk u tk y
a je ji ch d o b
i je d n o tl ivce
a
n a le zn et e n
minigranty_2013_inzerce.indd 1

nty.cz

www.minigra
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Tematická oblast Náhradní rodinná péče

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

Biologické děti v pěstounských
rodinách, velké pěstounské rodiny,
krizová intervence

Příklady
MiNiGRANTŮ
podle tematických skupin

50 000 Kč pro Děti patří domů, o.s.
se sídlem Hradec nad Svitavou
 www.detipatridomu.cz

Cíl: 1. Podporovat biologické a osvojené děti v pěstounských
rodinách a velkých pěstounských rodin; 2. Vzdělávat realizační tým o.s. v krizové intervenci.

Petr Veselý, Veolia Voda,
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
vedoucí střediska údržby

Náhradní rodinná péče
Hospicová péče
Dobrovolní hasiči a záchranáři
Kreativní pedagogové – Kreativní školy

Realizace sportovně vzdělávacího
programu pro děti v náhradní
rodinné péči
50 000 Kč Centrum pro náhradní
rodinnou péči
 www.cpnrp.cz
Cíl: Zajistit vhodný, atraktivní sportovně vzdělávací program
pro děti při seminářích (jednodenních a víkendovém) určený rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči.

Josef Žalud a Kateřina Žaludová, Veolia Voda,
Královéhradecká provozní, a.s.,
specialista BOZP a PO; mzdový referent

Vytvoření podmínek pro vznik
náhradní rodinné péče
30 000 Kč na přípravu a poskytování
pěstounské péče (projekt realizují sami)

Cíl: Vytvoření kvalitních podmínek, prostředí pro potřeby dětí
přijatých z ústavní péče do dlouhodobé pěstounské péče.

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2013
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Tematická oblast Náhradní rodinná péče

Tematická skupina Hospicová péče

Marie Kurková, Veolia Voda,
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
účetní referent fakturace

Petr Svoboda, Veolia Voda,
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
specialista zákaznických služeb

Zdravotní a lidská podpora nemocným pacientům a jejich rodinám
v domácím prostředí

Víkendové pobyty pro pěstouny
a jejich děti a podpora propagace
náboru pěstounů

40 000 Kč pro Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.

37 300 Kč pro Amalthea o.s.

 www.mhondrasek.cz

 www.amalthea.pardubice.cz

Cíl: Přispět k vybavení Mobilního hospicu Ondrášek pomůckami a zdravotnickým materiálem, aby je tato obecně prospěšná společnost mohla využít pro poskytování zdravotní
a lidské podpory terminálně nemocným pacientům a jejich
rodinám v jejich domácím prostředí.

Cíl: Prostřednictvím víkendových pobytů přinést dětem a pěstounům možnost sdílet svou zkušenost, zažít nové zážitky
v sebepoznávacích i volnočasových aktivitách, rozvíjet se.

Marcela Pavlíková, Veolia Transport,
Veolia Transport Morava a.s.,
informátor v dopravě – pokladní

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

Podpora rodin s dětmi v náhradní
rodinné péči

Finanční podpora hospice sv. Štěpána Litoměřice

12 000 Kč Asociace náhradních rodin ČR místní klub Holešov

30 000 Kč pro Hospic sv. Štěpána, občanské
sdružení

 www.ancr.cz

 www.hospiclitomerice.cz

Cíl: Pomoci s organizací sportovních, kulturních, společenských a edukačních akcí Asociace náhradní rodinné péče –
místního klubu Holešov a podpořit možnost účasti na nich
náhradním rodinám.

Cíl: Finančně podpořit dobrovolnický program supervizemi
dobrovolníků podílejícími se na doprovázení nemocných
a také výtvarné dílny pro pacienty hospice.

Jan Táborský, Veolia Transport,
Veolia Transport Teplice s.r.o.,
dispečer MHD

Ing. Vladislav Olesz, Dalkia,
Dalkia Česká republika – Region Východní Morava,
technik realizace projektu

10 000 Kč pro Fond ohrožených dětí
- pobočka Teplice

17 000 Kč Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.

Naděje pro dítě

Zlepšení vybavenosti Mobilního
hospice Ondrášek

 www.fod.cz

 www.mhondrasek.cz

Cíl: Podílet se na vybavení dvou bytových jednotek teplického Klokánku pro 8 dětí v těžkých životních situacích, aby zde
mohly po přechodnou dobu žít s pedagogickou pracovnicí
Klokánku.

Cíl: Dovybavit hospic potřebnými pomůckami a zdravotnickými potřebami pro poskytování kvalitní péče nemocným,
kteří tak mohou prožít poslední etapu svého života důstojně a v kruhu své rodiny.

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2013
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Tematická oblast Dobrovolní hasiči a záchranáři

Tematická oblast Dobrovolní hasiči a záchranáři

Gabriela Jakubíková, Veolia Voda,
Středočeské vodárny, a.s.,
referent útvaru technického vyjadřování

Jiří Kvaček, Veolia Voda,
Královéhradecká provozní, a.s.
montér vodovodních přípojek

Svolávací zařízení Kango okamžité a bezchybné svolání
vyjezdové jednotky k zásahu

Cvičení IZS a akce Čisté Pastviny
10 000 Kč pro Vodní záchranná služba
Českého Červeného kříže,
místní skupina Pastviny

17 444 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů
Kozinec
www.sdhkozinec.cz

Cíl: Podílet se ve spolupráci Vodní záchranné služby ČČK,
Hasičského záchranného sboru, Záchranné služby a Policie
ČR na zdokonalovacím výcviku – přípravě a realizaci cvičení
na volné vodě a vyčištění břehů Pastvinské přehrady.

Cíl: Zajištění zdraví a bezpečnosti zasahujících hasičů
dle platných norem. Pořízení profesionálních zásahových
přileb, sloužících k ochraně zasahujících hasičů v náročných
podmínkách.

Tomáš Kádě, Veolia Voda,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
Strojník

Ing. Miroslav Vojta, Veolia Voda,
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
specialista přípravy staveb

Dětská liga pro mladé hasiče
- 12. ročník

Vybavení komplety pracovních
oděvů pro SDH Dubějovice

20 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů
Česká Lípa

15 000 Kč pro Sbor dobrovolných
hasičů Dubějovice

 www.hasiciceskalipa.estranky.cz

 www.dubejovice.cz/sdh

Cíl: Uspořádat soutěž pro mladé hasiče ve věku 6 – 15 let,
kteří soutěží ve dvou disciplínách – požární útok s překážkami a požární kuželník. Mladí hasiči jsou rozděleni do dvou
kategorii – mladší (6 – 11 let) a starší (11 – 15 let).

Cíl projektu: Pro zásahovou činnost vybavit členy mužstva
SDH ochrannými pracovním oblečením a obuví.

Jaroslav Horáček, Dalkia,
Dalkia Česká republika – Region Severní Morava,
směnový mistr

Zázemí pro mladé hasiče a SDH
Svinov
15 000 Kč pro SDH Svinov

 www.facebook.com/SDHSvinov
Cíl projektu: Vybudování venkovního zázemí pro potřeby
SDH Svinov, především pro kolektiv mladých hasičů: stavba
venkovního přístřešku – terasy.

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2013
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Tematická skupina Kreativní pedagogové – Kreativní školy

Tematická skupina Kreativní pedagogové – Kreativní školy

Ing. Ondřej Beneš, Veolia Voda,
Veolia Voda ČR, a.s.
technický ředitel

Bc. Jan Jindra, Veolia Voda,
Středočeské vodárny, a.s.,
specialista provozu Vodovod Kladno

Cítím, tedy jsem

35 000 Kč pro Waldorfskou mateřskou školu
Dusíkova

Hrajeme minivolejbal
10 000 Kč pro Škola Hřebeč

 http://wmsdusikova.skolka.info/

 www.skolahrebec.cz

Cíl: Realizovat ve mateřské škole a na její zahradě vjemově
(hmatově) zajímavý kouzelný svět ze dřeva a kamene, který
dětem poskytne dostatek opravdových podnětů. Motto:
“Malé děti touží poznávat okolní svět, který je obklopuje. Nic
před nimi neobstojí”.

Cíl: Naučit děti ve věku od 10 do 15 let z kroužku minivolejbalu základy volejbalu, přivést je k aktivnímu pohybu
a účastnit se turnajů a soutěží v minivolejbale.

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

Ing. Jan Kretek, Veolia Voda,
VODÁRNA PLZEŇ a.s.,
zástupce GŘ, úsek pitných vod

Program pro předškolní
vzdělávání - interaktivní tabule
SMART Board do MŠ Kyšice

Děti – živé květiny země

20 000 Kč pro Nadační fond Zelený poklad

50 000 Kč pro Soukromou mateřskou,
základní a střední školu Slunce

 http://specms.webnode.cz/projekty/zelene-skolni-zahrady/
Cíl: Společně s učiteli, dětmi, rodiči vybudovat ekologickou
školní zahradu v mateřské škole v Plzni pro děti se zrakovým
handicapem a děti s vadami řeči.

 www.slunce.info
Cíl: Rozšířit využití IT techniky při zapojení dětí s různým
typem postižení do procesu výuky v mateřské škole.

Miroslav Merda, Veolia Voda,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
strojník

Interaktivním vyučováním napříč
generacemi

47 000 Kč pro Základní školu a Mateřská školu
Staňkovice, okres Louny

Ing. Milan Rataj, Veolia Voda,
VODÁRNA PLZEŇ a.s.,
vedoucí ČOV Plzeň

Cesta fyzikou

20 000 Kč pro 25. základní školu,
Chválenická 17, Plzeň

 www.stankovice.cz/skola/

 www.zs25plzen.cz

Cíl: Dát dětem co nejvíce informací, vědomostí a dovedností, které současný svět nabízí, vtáhnout do výuky rodiče
a prarodiče, vzdělávat pedagogické pracovníky, modernizovat výuku.

Cíl: Vybudovat malou naučnou stezku s jednotlivými zastaveními věnovanými jednomu fyzikálnímu jevu pozorovatelnému v přírodě.

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2013
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PODPORA DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnik.cz

PODPORA
DOBROVOLNICTVÍ

Nadační fond Veolia dlouhodobě napomáhá rozvoji dobrovolnictví v České republice. V roce 2013 kontinuálně pokračovala podpora rozvoje největšího českého servisního portálu Dobrovolnik.cz, jehož komplexní přeměna byla zahájena
za aktivní účasti našeho nadačního fondu v Evropském roce
dobrovolnictví 2011. Portál se stal unikátním příkladem
spolupráce státního, komerčního a neziskového sektoru.

Dobrovolnik.cz
Firemní dobrovolnictví s účastí nadačního fondu
Give & Gain Day 2013
Volnočasové dobrovolnictví
Cena za dobrovolnictví Křesadlo
Kulatý stůl k firemnímu dobrovolnictví
Podpora dobrovolného dárcovství krve
Mezinárodní konference Dobrovolnictví v obci

Firemní dobrovolnictví s účastí
nadačního fondu
V sociální a v environmentální oblasti se skupina Veolia významně angažuje prostřednictvím Nadačního fondu Veolia.
Od roku 2008 jsou organizovány jednotlivými společnostmi
akce firemního dobrovolnictví. Na některých z nich se podílí
nebo je organizuje nadační fond.
Zaměstnanci tak mají možnost pomoci v pracovní době
potřebným nebo přispět ke zlepšení kvality života v konkrétním místě. V letech 2008 až 2013 bylo uspořádáno 70 akcí.
Nejvíce – celkem 26 akcí (33 dobrovolnických dnů) – se
konalo právě v roce 2013. Více než 700 hodin dobrovolnické pomoci při nich poskytlo 125 zaměstnanců. Přibližně
polovina organizací, pro něž firemní dobrovolníci pracovali,
působí v oblasti sociálních služeb, případně humanitární
pomoci.

Popisek: V čase adventu 2013 zorganizoval NF Veolia akci, na níž
se setkalo 14 zaměstnanců skupiny Veolia Voda. Pro Hospicové
občanské sdružení Cesta domů opět společnými silami zhotovovali
dárkové výrobky, které prodával v dobročinném obchodě Krámek na
cestě domů. Z prodeje výrobků byla podpořena odborná péče, včetně lékařské, kterou Cesta domů poskytuje umírajícím lidem různého
věku – od seniorů až po děti – a jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2013
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PODPORA DOBROVOLNICTVÍ

PODPORA DOBROVOLNICTVÍ

Give & Gain Day 2013
Loni jsme se poprvé zúčastnili dobrovolnického dne
Give & Gain Day 2013, při němž se po celém světě propojují
byznys a prospěšné organizace nebo projekty. Jeho tradici
založila britská nadace Bussines in the Community.
Give & Gain Day je v ČR organizován od roku 2011. Do mezinárodního dobrovolnického dne se 17. května 2013 v ČR
zapojilo 27 firem se svými 723 dobrovolníky, což byl 50%
nárůst ve srovnání s rokem 2012. Dobrovolníci pomohli 52
veřejně prospěšným organizacím napříč celou republikou.
Ze skupiny Veolia se akcí firemního dobrovolnictví v tento
den zúčastnilo celkem 66 zaměstnanců v sedmi regionech
České republiky. Mezi podpořené organizace patří Domov
Sue Ryder (Praha), Lesní mateřská školka Delfínek (Liberec),
biokoridor řeky Hloučely na Prostějovsku, Letohrádek Vendula a MŠ Řepín (střední Čechy), Denní stacionář Človíček
(Plzeň), Občanské sdružení Prostor Pro (Hradec Králové).

Cena za dobrovolnictví Křesadlo
Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky,
zviditelnit dobrovolnictví, neziskový sektor a vzbudit
v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří
cenu vykonávají. Zakladatelem tohoto ocenění je občanské
sdružení HESTIA - Národní dobrovolnické centrum, které ji
poprvé udělilo za příkladnou dobrovolnickou činnost v roce
2001. Od té doby cenu každoročně uděluje v Praze. V dalších
krajích, regionech či městech udělují ceny partnerské neziskové organizace o. s. HESTIA.
Podpora našeho nadačního fondu a spolupráce při udělování Křesadel - ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné
věci - má dlouhodobý charakter a pokračovala i v roce 2013.
Ceny jsou udělovány za kalendářní rok a předávány na slavnostních akcích organizovaných buď v prosinci u příležitosti
Mezinárodního dne dobrovolníků, nebo v prvním pololetí
následujícího roku.
Nadační fond Veolia se v roce 2013 podílel na výběru
oceněných dobrovolníků na slavnostních akcích předávání
Křesadel v Praze, Hradci Králové a Libereckém kraji.

Volnočasové dobrovolnictví
Specifickou formu dobrovolnictví představuje program
MiNiGRANTY®. V tomto nadačním programu podporujeme
volnočasové dobrovolnictví našich zaměstnanců konané
ve veřejném zájmu. Tuto formu dobrovolnictví označujeme
„pracovně“ jako „dobrovolnictví s firmou“.
Každý zaměstnanec se může jednou za rok zúčastnit
výběrového řízení a získat finanční podporu pro veřejně
prospěšný regionální projekt, v němž se angažuje mimo
práci. Ve většině případů jde o aktivní dlouhodobé zapojení
zaměstnanců do místního spolkového života a do činnosti
různých neziskových organizací.

Podpora dobrovolného
dárcovství krve
Nadační fond Veolia v uplynulém roce opět finančně
podpořil dobročinnou akci Pár minut pro život, organizovanou rádiem Kiss 98 (RadioNet National s.r.o.) a trasfúzním
oddělením Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
Akce byla zaměřena na získání nových dárců krve. Jejím cílem každoročně je napomoci krevnímu centru vypořádat se
s ubývajícím počtem bezplatných dárců krve všech krevních
skupin.

Kulatý stůl
k firemnímu dobrovolnictví

Mezinárodní konference
Dobrovolnictví v obci

Součástí práce našeho nadačního fondu je kromě přímé
finanční podpory také propagace témat, jimiž se dlouhodobě zabýváme, a ve stejné míře i propojování jednotlivců či
organizací usilujících o dosažení podobných cílů.

14. a 15. října 2013 se konal 12. ročník konference pod
názvem Dobrovolnictví v obci – jak na to? Konference byla
součástí aktivit k Evropskému roku občanů 2013. V Soběslavi jí pořádalo místní Středisko Rolnička Diakonie ČCE společně s Národní sítí Zdravých měst ČR a HESTIA - Národním
dobrovolnickým centrem. Konferenci k tématu, které souvisí
úzce se stěžejním nadačním programem MiNiGRANTY®
Veolia, moderoval ředitel našeho nadačního fondu. Na
konferenci byly také prezentovány příklady podpory komunity zapojením dobrovolníků z firem. Náš nadační fond zde
představil svůj hlavní program MiNiGRANTY® VEOLIA.

V září 2013 se již po třetí konal kulatý stůl v areálu Thomayerovy nemocnice v Praze, konkrétně v prostorách Naší
kavárny, která zde funguje již několik let. Tradičně se zde
setkali lidé z firemního světa společně se zástupci neziskových organizací, zdravotnických a dalších zařízení, aby sdíleli
zkušenosti a příklady z praxe. Nadační fond se podílel na
akci finančně a přípravou programu. Základním tématem
byla udržitelnost podpory dobrovolnictví ze strany firem.
Kulatého stolu se zúčastnili zejména samotní dobrovolníci
a zástupci firem i organizací, které přijímají dobrovolnickou
pomoc.

Nadační fond Veolia
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Od roku 2011 pokračuje Program Vraťme přírodě, co
jí patří - repatriační program zaměřený na návrat ryb
do našich řek - ve spojení s Jakubem Vágnerem a jeho
projektem Cesta pstruha – návrat lososovitých ryb do
českých řek.
Již více než šest tun pstruhů vysadila od roku 2011
do volné přírody v České republice vodohospodářská
společnost Veolia Voda za přispění svého firemního
nadačního fondu. Spolupracujeme přitom s občanským sdružením Sladkovodní giganti, neziskovou
organizací rybáře Jakuba Vágnera.
Zhruba 2 tuny vzrostlých exemplářů pstruha potočního putovaly v roce 2013 do horního toku řeky Labe
mezi Vrchlabím a Herlíkovicemi. První vysazování
proběhlo na jaře a druhé koncem října. Akce 25. 10. se
spolu s Jakubem Vágnerem zúčastnil starosta Vrchlabí, děti z místní ZŠ a děti z Dětského domova v Dolním
Lánově.

CESTA PSTRUHA
NÁVRAT LOSOSOVITÝCH RYB
DO ČESKÝCH ŘEK
Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2013
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Podpora, kterou ČSOP společně s NF Veolia poskytují
lokálním organizátorům, má každoročně především
materiální a metodický charakter. Balíky zasílané
všem, kteří tyto akce na místní úrovni organizují,
obsahují: pevné plastové pytle na odpad s logem NF
Veolia, samolepky pro účastníky, univerzální zvací
plakáty a metodické příručky ČSOP pro organizátory.
V loňském roce se do akce zapojilo 207 organizátorů
se 280 akcemi, kterých se účastnilo více než 18 000
dobrovolníků (zhruba 2/3 z toho tvoří děti). Loni bylo
sesbíráno na 170 tun odpadu.

Kampaň Ukliďme svět! má v ČR tradici od roku 1998 a veřejnost ji přijímá pozitivně. Organizuje ji Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a již řadu let ji podporuje Nadační fond
Veolia, který je zároveň generálním partnerem projektu.
Náš fond věnuje finanční pomoc na koordinaci kampaně
a zajištění materiální podpory pořadatelům akcí.

Uklízelo se v městských parcích, přírodních rezervacích, kolem turistických cest, naučných stezek a vyhlídek. Konaly se i dobrodružnější akce – kupříkladu
několik tradičních vodáckých úklidů řek.
Hlavní přínos, který projekt plní od svého počátku,
spatřuje ČSOP společně s NF Veolia v tom, že posiluje
povědomí o odpovědnost každého jednotlivce za stav
našeho životního prostředí. Velký význam má tento
fakt zejména při výchově dětí, které zpětně působí na
své rodiče.

UKLIĎME SVĚT!

Celkový počet účastníků v jednotlivých letech
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Poznámka: ročník 2004 proběhl, nebyl však evidován.
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Až 74% etiopských venkovanů nemá přístup k nezávadné vodě. Na nemoci způsobené jejím nedostatkem
zemře v Etiopii 55 tisíc malých dětí ročně. Projektem
Voda pro Afriku se snažíme přispět společně s Člověkem v tísni ke zlepšení této situace na chudém
etiopském jihu. Velice oceňujeme zájem veřejnosti
o náš projekt a projevovanou solidaritu s potřebnými.
Společně takto můžeme podporovat již čtyři roky
budování a obnovu vodních zdrojů v této lokalitě.
Člověk v tísni působí na etiopském jihu již desátým
rokem, pro vodní projekty vybírá konkrétní lokality.
Usiluje především o dlouhodobou správu vodních
zdrojů včetně jejich oprav. Na výběru se podílí svým
doporučením místní administrativa, která disponuje
seznamem vesnic, které nemají přístup k pitné vodě.
Člověk v tísni pak toto doporučení porovná s vlastním
průzkumem. Zjišťuje, kolik obyvatel využívá daný vodní zdroj, jaká je vzdálenost od studny k domácnostem
a také do jaké míry se vodní zdroj využívá k napájení
domácích zvířat. Finální rozhodnutí a výběr lokality
probíhá společně s místním i regionálním vodohospodářským úřadem. Projekt financovaný z darů čtvrtého
ročníku má být hotov do konce roku 2014.

Za čtyři ročníky projektu Voda pro Afriku věnoval Nadační
fond Veolia společně se společností Veolia Voda o.p.s.
Člověk v tísni již více než 1,8 miliónu korun. Tyto finanční
prostředky pomáhají financovat projekty na podporu
vodních zdrojů v Etiopii, které zde Člověk v tísni realizuje
z prostředků veřejné sbírky Skutečná pomoc.

Voda pro afriku

Dary ze čtvrtého ročníku Vody pro Afriku uskutečněného před Vánoci 2013 dosáhly celkové výše 619 000 Kč.
Z toho 459 000 Kč jsme získali z benefičního prodeje
čtvrté edice karaf na vodu a dalších 160 000 Kč jsme
poskytli jako dar za adresáty našich vánočních a novoročních přání na nákup a distribuci kanystrů na pitnou vodu
obyvatelům chudého venkova na jihu Etiopie.

Loňská 4. edice karaf byla v našem příležitostném
e-shopu vyprodána zdaleka nejrychleji, a to i přesto, že
cena našich karaf se meziročně zvedla. Za zdražením
designových ručně foukaných karaf z křišťálového
skla nebylo nic jiného, než snaha získat pro obyvatele
vesnic v Etiopii více peněz. Naši zákazníci to pochopili.
Zájem o tento typ pomoci spíše s každou další edicí
roste. Podobně pozitivní jsou i ohlasy z prodejních
míst, ať už se jedná o sociální firmy nebo fair trade
kavárny a restaurace apod. (PRAHA: Langhans - Centrum Člověka v tísni, o.p.s.; Mama Coffee; Mlsná kavka,
vegetariánská restaurace; Bílá vrána, mléčný bar;
Planet Zen; BRNO: Bistro Franz; OSTRAVA: Kaštanový
krámek o. s.)
Do projektu jsou zapojeni i naši partneři: VIZUS. CZ
s.r.o. (program pro e-shop), POHODA – společnost pro
normální život lidí s postižením, o.p.s. (balení a expedice karaf pro e-shop s účastí klientů denního stacionáře
Dílnička) a MAURI, s.r.o. (grafické práce).

Čtvrtý ročník Vody pro Afriku vyvrcholil 21. ledna 2014 slavnostním symbolickým předáním darů v Langhansu – Centru
člověka v tísni. Akce proběhla za účasti zástupců Nadačního
fondu Veolia, společností Veolia Voda a Člověka v tísni.

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2013

31
PROGRAMY NADAČNÍHO FONDU
A PROJEKTY DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE

PROGRAMY NADAČNÍHO FONDU
A PROJEKTY DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE

Pomozte dětem! je společným projektem Nadace
rozvoje občanské společnosti a České televize, který
je organizován na podporu ohrožených a znevýhodněných dětí v České republice. V roce 2013 se konal
již 15. ročník tohoto charitativního projektu spojeného s veřejnou sbírkou. Nadační fond Veolia zahájil
podporu projektu Pomozte dětem v roce 2007. Také
v roce 2013 se k podpoře projektu připojil jako dárce
na sbírkové konto i jako člen Záchranného kruhu,
klubu přátel Pomozte dětem. Vybraní zaměstnanci
skupiny Veolia Voda se opět dobrovolnicky podíleli na
náročném procesu hodnocení projektových žádostí
jako členové hodnotících komisí. Za patnáct let už bylo
jeho prostřednictvím rozděleno téměř 190 milionů
korun a pomohl díky více než 1 300 projektů přibližně
180 tisícům dětí.
Nadační fond Veolia jako dlouhodobý partner sbírkového projektu Pomozte dětem za 7 let podpory přispěl
na sbírkové konto Pomozte dětem objemem darů,
který jej zařadily mezi jeho významné donory.
Na den dětí v loňském roce jsme upořádali společnou oslavu pod názvem Kuře na pikniku u vody aneb
Veselé putování vodním světem, která byla zároveň
i oslavou 15. výročí charitativní sbírky Pomozte dětem
a 10. výročí Nadačního fondu Veolia. Do areálu Staré
čistírny odpadních vod v pražské Bubenči přišlo
1. června slavit, bavit se a vybrat si z bohaté programové nabídky na sedm stovek dětí i jejich rodičů.

SBÍRKOVÝ PROJEKT
POMOZTE DĚTEM
Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2013
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SPOZ byl vybrán jako pilotní zařízení pro realizaci
procesu transformace zařízení poskytujících sociální
služby v Plzeňském kraji. Své služby poskytuje více než
180 osobám se zdravotním postižením. Jedním z cílů
zřizovatele zařízení je zvýšit dostupnost takových
služeb, které podporují samostatnost a společenskou
integraci klientů.
Transformační procesy rozplánované na období deseti
let, jsou financovány zejména z prostředků programů
EU. Dlouhodobě je donorem STODU, který poskytuje
své služby osobám s mentálním postižením, také náš
nadační fond, který každoročně směřuje svou podporu
do oblastí či aktivit, na něž se prostředky na provoz ani
na transformaci uvolnit nedají.

DOMOV PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,
STOD (SPOZ)
Nadační fond Veolia
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ENYA MAJÁK PRAHA
Ekumenická síť pro aktivity
mladých – ENYA, o. s.

Tomuto zařízení, které dlouhodobě podporujeme,
jsme opět v roce 2013 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.

DĚTSKÝ DOMOV,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A ŠKOLNÍ JÍDELNA,
DOLNÍ LÁNOV

Dar byl opětovně poskytnut na úhradu nájemného
a energií (voda, plyn, elektřina) za byty v Prosečné
č.p. 27 a nákup potřebného vybavení do bytů pro
mladé lidi, kteří v Prosečné se souhlasem obdarovaného žijí.

Jde o zařízení Ekumenické síťě pro aktivity mladých
– ENYA o.s., prostřednictvím individuálního přístupu svých 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.
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PODPORA ORGANIZACÍ
A PROJEKTŮ
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová
Dar byl použit na realizaci a rozvoj projektu Krása pomáhá
dětem, který realizovala obdarovaná.

Centrum Paraple, o.p.s.
Dar byl poskytnut v souvislosti s pořádáním 5. ročníku charitativního golfového turnaje na realizaci a rozvoj sociálních
projektů obdarovaného.

PODPORA JEDNOTLIVCŮ
Michaela Vojtěchovská Šrámková
Dar byl použit na úhradu nákladů v souvislosti s účastí
obdarované na zahraniční konferenci.

Občanské sdružení Veselý vozíček
Dar byl použit na poskytnutí konkrétní pomoci jednomu
klientovi tohoto sdružení.

Mgr. Tomáš Malina
Dar byl poskytnut jako individuální účelová podpora.
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. Výjimečně
poskytne ve speciálních případech podporu i jednotlivcům.
Účel poskytnutých darů 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. Převážně
se jedná o projekty komunitního charakteru prospívající rozvoji a posilování života v komunitě.

MIMOŘÁDNÁ PODPORA
ZAMĚSTNANCŮ PO POVODNÍCH
Náš firemní nadační fond poskytl mimořádný dar celkem
9 zaměstnancům Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.,
z Českých Kopist, Křešic, Mlékojed, Úštěku, Litoměřic, Ústí
nad Labem a Hřenska jako pomoc při řešení jejich osobní
situace po červnových povodních 2013.
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 iNiGRANTY přidělené v posledM
ním ročníku tj. v roce 2013
 iNiGRANTY přidělené v minulých
M
ročnících v letech 2008 až 2012
 étanquová hřiště (nejen) pro seniory
P
postavená v letech 2006 až 2012
 kliďme svět! lokality podpořené proU
střednictvím ČSOP v letech 2012 a 2013
 rojekty - dlouhodobá partnerství a jedP
norázové projekty v letech 2008 až 2013.
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Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát
tis. Kč

AKTIVA

1.1.2013 31.12.2013

tis. Kč

784

685

32

8

752

677

1. Zásoby

13

0

2. Pohledávky

94

18

628

654

Přijaté příspěvky

17

5

zúčtování fondů

PASIVA

784

685

Jiné ostatní výnosy

A Vlastní zdroje krytí stálých

661

571

NÁKLADY

1. Vlastní jmění

100

100

2. Fondy

0

0

3. Výsledek hospodaření roku 2013

0

-90

-762

0

1323

561

B Cizí zdroje

123

114

1. Krátkodobé závazky

123

114

0

0

A Stálá aktiva
B Oběžná aktiva

3. Krátkodobý finanční majetek
4. Jiná aktiva

a oběžných aktiv

4. Výsledek hospodaření roku 2012
ve schval.říz.
5. Nerozdělený zisk, neuhrazená

Hospodářská činnost

VÝNOSY
Úroky
Tržby za zboží
tržby z prodeje služeb

4
450
17

1570
4

Spotřeba materiálu

651

Služby

378

Osobní náklady

1045

Daně a poplatky

2

Dary

ztráta MO

2. Výdaje příštích období

Hlavní
činnost

Prodané zboží
Jiné ostatní náklady

16

Odpisy

24

Poskytnuté členské příspěvky

10

Hospodářský výsledek před
zdaněním

-94

Daň z příjmu
Hospodářskývýsledekpozdanění
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DÁRCI ZA ROK 2013
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.
RAVOS, s.r.o.
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Solutions and Services, a.s.
Veolia Transport Česká republika a.s.
Dalkia Česká republika, a.s.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
OFFICE DEPOT s.r.o.

Speciální poděkování: Millenium CZ s.r.o.

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2013

Sídlo:
Pařížská 11, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa:
Nadační fond Veolia
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
www.nfveolia.cz

Vydal Nadační fond Veolia v roce 2014. Fotografie: archiv NF Veolia a archivy podpořených organizací

Nadační fond Veolia

