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FÚZE NF VEOLIA
A NF DALKIA
Rok 2014 byl dvanáctým rokem, kdy firemní Nadační fond Veolia naplňoval
své poslání vyjádřené mottem: Pečujeme o prostředí a komunitu. Zároveň
loni vyvrcholily přípravy na fúzi firemních nadačních fondu skupiny Veolia.
Nadační fond Dalkia se stal v roce 2015 součástí Nadačního fondu Veolia.
V květnu 2015 vyvrcholilo několik měsíců připravované spojení Nadačního
fondu Veolia a Nadačního fondu Dalkia Česká republika.
Za účasti notáře se dne 27. 5. 2015 sešly správní rady obou fondů a odhlasovaly jejich
fúzi. Nástupnickým subjektem je NF Veolia a zanikajícím subjektem NF Dalkia. Pod
hlavičkou NF Veolia bude dále pokračovat dosavadní činnost obou fondů, včetně
programu na podporu vzniku nových pracovních míst, který doposud realizoval NF
Dalkia v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Rozhodnutí o fúzi bylo v červnu
2015 zapsáno v nadačním rejstříku a je platné se zpětnou účinností od 1. 1. 2015.

„Společná budoucnost našich fondů je velkou příležitosti vytvořit ještě významnější neziskovou
organizaci, která bude přinášet pomoc a odpovědi na velké výzvy současnosti, jako jsou
klimatické změny, vysoká nezaměstnanost či rychlé stárnutí populace. NF Veolia bude i nadále
šířit dobré jméno firmy a posilovat její vnímání jako odpovědného lokálního partnera.“
Philippe Guitard, předseda Správní rady NF Veolia

„Spojení našich sil a finančních prostředků umožní posílení pozice našeho
společného nadačního fondu a jeho větší viditelnost. Vybrané programy se
rozšíří do dalších regionů napříč republikou. Společné prostředky
budeme schopni rozdělovat ještě efektivněji.“
Zdeněk Duba, předseda Správní rady NF Dalkia

„Pečujeme o prostředí a komunitu.“
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ÚČEL A HODNOTY
NADAČNÍHO FONDU
V souvislosti s fúzí Nadačního fondu Veolia s Nadačním fondem Dalkia Česká republika
byl účel Nadačního fondu Veolia nově formulován s platností od 1.1.2015.

ÚČEL NADAČNÍHO FONDU
Nadační fond je zřízen za účelem:
●●
●●
●●
●●
●●
●●

osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí,
podpory a organizování vzdělávacích akcí a setkávání odborníků,
podpory výchovy a vzdělávání mládeže,
podpory výběru a přípravy projektů zaměřených na tvorbu a ochranu životního prostředí,
podpory sociálních projektů,
podpory projektů obsahujících prvek dobrovolnictví, tj. činností
konaných dobrovolníky, kteří se ze své vůle rozhodnou věnovat svůj čas,
znalosti a zkušenosti aktivitám konaným ve veřejném zájmu,
●● pomáhat při vytváření dlouhodobých pracovních míst a předcházet sociálnímu
vyčleňování nezaměstnaných osob, které mohou a chtějí pracovat ze společnosti.

Nadační fond Veolia poskytuje vedle finanční podpory, tedy poskytnutí nadačního
příspěvku, i podporu věcnou, dále poradenskou a konzultační pomoc v oblasti
právní, finanční a ekonomické.
Nadační fond podporuje fyzické i právnické osoby, jejichž projekty a aktivity
přispívají ke stanovenému účelu.
Zřizovatel a společnosti tvořící skupinu Veolia v Česká republice poskytují
nadačnímu fondu služby potřebné pro jeho činnost.

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014
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ČINNOST NADAČNÍHO
FONDU JAKO SOUČÁST
FIREMNÍHO CSR
Skupina Veolia usiluje o to, aby dlouhodobě rozvíjela své aktivity jako společensky odpovědné.
Své firemní strategie staví na pracovních postupech a projektech, které přispívají k udržitelnému
rozvoji a napomáhají celkovému zlepšování stavu okolní společnosti, ve které skupiny působí.
Od roku 2011 každoročně vydává Veolia zprávu o společenské odpovědnosti skupiny pro obor VODA.
Zpráva za rok 2014, která přináší souhrn veškerých aktivit v rámci CSR, bude poprvé zahrnovat i údaje
o aktivitách v oboru ENERGIE. Veolia 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 a zároveň se podílíme na projektech jiných
organizací.

„Pečujeme o prostředí a komunitu.“
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Philippe Guitard
předseda Správní rady
Nadačního fondu Veolia
ředitel skupiny Veolia Česká republika
ředitel skupiny Veolia pro střední
a východní Evropu

Vážené dámy a vážení pánové,
výroční zpráva je tradiční příležitostí ohlédnout se za uplynulým rokem a přinést výhled do
blízké budoucnosti. Do roku 2014 se v této rekapitulaci vrátím moc rád, protože to byl rok plodný
a naplněný prací s dobrými výsledky.
Skupina Veolia, jejíž je Veolia Česká republika součástí, prošla dalším rokem své velké přeměny. Koncem
července 2014 došlo k rozdělení aktivit společnosti Dalkia ze skupiny Veolia na aktivity ve Francii, ty
získala francouzská společnost EDF jako jeden z hlavních akcionářů Dalkie, a na mezinárodní aktivity,
které získala jako další největší akcionář skupina Veolia. Tento krok umožnil pokračování reorganizace
skupiny Veolia na úrovni jednotlivých zemí. Veškeré obchodní aktivity jednotlivých společností skupiny
jsou nyní prezentovány pod hlavičkou Veolia a také jednotně řízeny.
V této souvislosti bylo rozhodnuto o spojení dvou největších nadačních fondů skupiny působících
na území České republiky. Od posledního čtvrtletí roku 2014 jsme připravovali fúzi Nadačního fondu
Veolia s Nadačním fondem Dalkia Česká republika. Proces fúze byl úspěšně dokončen koncem
června 2015, právě ve dnech vydání výroční zprávy. Nový společný Nadační fond Veolia bude
pokračovat ve své činnosti. Budeme rozvíjet společné projekty, jakými jsou MiNiGRANTY VEOLIA
nebo nový program pro aktivní život seniorů, budeme pokračovat v klíčovém programu NF Dalkia
zaměřeném na podporu vzniku nových pracovních míst a v dalších klíčových programech NF Veolia.
Spojení sil v oblasti společenské odpovědnosti, jejímž významným nástrojem je právě nadační
fond, nám přinese nové možnosti, jak efektivně rozdělovat finance a pomáhat celým komunitám,
životnímu prostředí i potřebným jednotlivcům.
Na závěr bych rád poděkoval všem kolegům a partnerům, kteří se podílejí na práci nadačního
fondu. Jejich podpora umožňuje rozvíjet kvalitní nadační činnost jako součást firemního CSR.

Přeji vám příjemné čtení.

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014
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ZÁKLADNÍ DATA
(aktuální stav k 30. 6. 2015)
Název: Nadační fond Veolia

Sídlo: FLORENTINUM,
Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, Praha 1

Datum vzniku: 30. dubna 2003
Zřizovatel: S polečnost VEOLIA VODA ČESKÁ
REPUBLIKA, a.s (dříve Vivendi Water
Česká republika, s.r.o.) se sídlem
v Praze, Pařížská 11

Základní kapitál: 100 000 Kč
Identifikační číslo: 27068102
Řídící orgán: správní rada

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

Ing. Iveta Kardianová,
členka správní rady
ředitelka útvaru komunikace a marketingu
Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

Mgr. Eva Kučerová,
místopředsedkyně správní rady
ředitelka komunikace a marketingu pro
střední a východní Evropu

Mgr. Jan Hrabák,
člen správní rady
ředitel právního oddělení Veolia ČR, a.s.

Ing. Zdeněk Duba,
člen správní rady
předseda Dozorčí rady Veolia Energie, a.s.

Mgr. Ing. Ida Šimonová,
členka správní rady
vedoucí útvaru komunikace
Veolia Energie ČR, a.s.

RNDr. Marcela Dvořáková,
členka správní rady
výkonná ředitelka komunikace a marketingu
Veolia ČR pro oblast Čechy
ředitelka útvaru komunikace a marketingu
Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.

TÝM NADAČNÍHO FONDU
Mgr. Vendula Valentová
ředitelka nadačního fondu

PhDr. Blanka Šrámková
manažerka nadačního fondu

„Pečujeme o prostředí a komunitu.“

Helena Langerová
asistentka nadačního fondu

8

PROGRAMY A PROJEKTY
NADAČNÍHO FONDU
MiNiGRANTY® VEOLIA
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PROGRAM
MiNiGRANTY® VEOLIA

Program MiNiGRANTY® VEOLIA patří ke klíčovým programům
našeho nadačního fondu. Jeho základem je spolupráce mezi
nadačním fondem, společnostmi skupiny Veolia Česká republika
a jejich zaměstnanci. Jde o příklad společenské odpovědnosti
všech zúčastněných.
Každý zaměstnanec se může jednou za rok na jaře ucházet o finanční
podporu (grant) ve prospěch projektu, který má veřejně prospěšný charakter
a na jehož realizaci se podílí ve volném čase (po práci nebo o dovolené),
z vlastního rozhodnutí a většinou dlouhodobě jako dobrovolník.
Pro název programu MiNiGRANTY získal NF Veolia v roce
2013 ochrannou známku, která má platnost 10 let.

Rok

Počet
žádostí

Podpořených
projektů

Poptáváno
(v Kč)

Rozděleno
(v Kč)

2008

134

23

4 825 000

595 000

2009

119

48

4 400 000

1 251 000

2010

158

83

6 494 628

2 210 524

2011

244

113

9 552 415

3 006 069

2012

341

158

13 587 533

4 117 092

2013

377

163

14 465 574

4 001 004

2014

330

143

12 264 637

3 616 572

CELKEM

1 703

731

53 325 150

18 797 261

Celkem bylo v letech 2008 až 2014 podpořeno

731 projektů za téměř 19 miliónů korun.
„Pečujeme o prostředí a komunitu.“
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MiNiGRANTY® VEOLIA 2014

V loňském roce, kdy proběhl 7. ročník programu, bylo podpořeno
143 projektů a rozdělená částka převyšovala 3,6 milionů korun.
Od roku 2012 je zájem o program, počet podpořených projektů
i podaných žádostí, poměrně vyrovnaný a stabilní.

Z analytických údajů uvedených v připojených diagramech vyplývá,
že nejvíce podpořených projektů (48 %) bylo zaměřeno na široce
definovanou oblast znevýhodněné skupiny (viz legenda ke grafu)
a necelá třetina (31 %) na volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Největší objem finančních prostředků byl poskytnut na realizaci projektů
pro znevýhodněné skupiny (57 %), dále pro volnočasové aktivity dětí
a mládeže (25 %) a ve prospěch komunitního života a prostředí (11 %).

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014
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MiNiGRANTY® 2014
Tématické zaměření
Počet podpořených projektů

Finanční podpora projektů

10%

15 projektů

387 400 Kč

KOMUNITNÍ ŽIVOT A PROSTŘEDÍ

31%

44 projektů

896 532 Kč

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

5%

7 projektů

119 500 Kč

ENVIRONMENTÁLNÍ PROSTŘEDÍ

48%

68 projektů

2 052 420 Kč

6%

9 projektů

165 720 Kč

(školy /MŠ, ZŠ, SŠ/ – vybavení a zázemí, obce, kultura,
komunitní centra, sport, péče o kulturní dědictví …)

(sport, tábory, zájmové organizace, hasičský dorost)

(ochrana přírody, péče o přírodu, záchranné stanice, podpora biodiverzity…)

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY

(zdravotní handicapy, sociálně slabí, dětské domovy, pěstounská péče,
hospicová péče, senioři, nemocnice/pacienti v nemocnicích)

OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ

Celkem bylo v roce 2014 požadováno 12 264 637 Kč a poskytnuto 3 616 572 Kč,
tedy více než jedna čtvrtina žádaného finančního objemu. Z celkového počtu
projektových žádostí (330) jich byly podpořeny cca tři pětiny (143). Mezi žadateli
o MiNiGRANT byla převážná většina (63 %) těch, kteří dosud o podporu nežádali
(206 projektů). V roce 2014, tj. sedmém ročníku MiNiGRANTŮ, získalo opakovanou
podporu 56 projektů, 87 projektů bylo podpořeno v programu poprvé.

„Pečujeme o prostředí a komunitu.“
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MiNiGRANTY® 2014
Žadatelé podle oborů Veolia

211 žadatelů 70% obor voda
89 žadatelů 30% obor Energie

MiNiGRANTY® VEOLIA 2014 byly vyhlášeny
21. března 2014 ke Světovému Dni vody.
Informace byly zveřejněny v interním
časopise Voda je život, na intranetech
jednotlivých společností, na webu NF
Veolia. Zaměstnancům byly zasílány
informativní letáky elektronicky, nebo jako
příloha k výplatnicím.
Uzávěrka pro podávání žádostí byla vloni
stanovena na 30. dubna 2014. Následně
proběhlo ve spolupráci nadačního
fondu a hodnotících týmů jednotlivých
společností skupiny výběrové řízení,
v němž byly projektové žádosti posouzeny
(v době od 12. 5. – 31. 5. 2014). Výsledky byly
zveřejněny 10. června 2014.
Percentuální poměr žadatelů k celkovému
počtu zaměstnanců byl u obou oborů stejný.
O minigrant zažádala 4% zaměstnanců
z Vody a 4% zaměstnanců z Energie.

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014

13

Nadační fond Veolia symbolicky předal MiNiGRANTY® VEOLIA 2014 úspěšným zaměstnankyním
a zaměstnancům na slavnostních akcích konaných převážně v průběhu června.
Každý zaměstnanec - dobrovolník, který v roce 2014 uspěl a získal pro „svůj projekt“ MiNiGRANT
dostal na slavnostní akci jako dárek polštářek vyrobený chráněnou dílnou Sdružení Práh z Brna,
které poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním (www.prah-brno.cz).
Zaměstnanci, kteří svým dobrovolnictvím zajistili pro předložené projektové žádosti podporu,
odhadli, že k jejich realizaci přispěli kromě poskytnutých nadačních darů téměř 13 800 hodinami
dobrovolnické pomoci. I když za ni nedostávají žádnou finanční odměnu, lze ji ohodnotit částkou
přibližně 1, 6 miliónu korun.

„Pečujeme o prostředí a komunitu.“
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Příklady MiNiGRANTY® VEOLIA 2014

Ozvučení představení Amatérského divadelního souboru
Pod zámkem | Soutěž při oslavě 130. výročí založení SDH
v Hlušicích | Zhotovení kopií kamenných sošek Panny
Marie a sv. Josefa z kaple sv. Anny v obci Vyskeř
Tvorba map pro orientační sport | Nákup sportovního
vybavení pro pořadatele veřejných běžeckých závodů
Celoroční činnost kroužku mladých záchranářů při SDH
Přelovice | Krásné léto v Kladrubech
Včely pro včely | Čistá řeka Volyňka
Návrat králíka divokého do přírody
RozHÝBEME staré kosti | Dotkni se světla
Dětský domov za vodou
Terénní biologicko-výtvarný kurz

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014
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Ozvučení představení Amatérského
divadelního souboru Pod zámkem
Ze závěrečné zprávy k projektu:

Jaroslav Grygar
Veolia Energie ČR, a.s. – Region
Severní Morava, elektromechanik

15 000 Kč
pro Amatérský divadelní soubor
Pod zámkem při TJ SOKOL Kyjovice
divadlopodzamkem.webnode.cz

Cíl:
Zpřístupnit kulturu většímu počtu
obyvatel (včetně starších či handicapovaných), především v obcích.
Podpořit tradiční spolkovou činnost v malých obcích.

Částečně jsme vyřešili ozvučení při našich
představeních. S nižším rozpočtem jsme se vyrovnali
tím, že jsme zakoupili pouze komponenty nezbytně
nutné, i tak byla částka vyšší než získaný MiNiGRANT.
Rozdíl jsme uhradili z vlastních skromných prostředků.
V budoucnu bychom chtěli ozvučení dovybavit.
Z MiNiGRANTU mají užitek především diváci
našich představení. Za rok odehrajeme přibližně 10
představení, počet diváků je 50 až 120 na jednom
představení. Počet lidí v našem divadelním souboru je
proměnlivý a tvoří jej 10 až 14 herců, režisérka, zvukař,
nápovědy a maskérka.

„Aktivně jsem se zúčastnil výběru jednotlivých komponentů ozvučovací
aparatury. Při zkouškách a představeních zapojuji a obsluhuji
ozvučení a osvětlení scény. V souboru působím také jako herec.
Pro mě osobně se zjednodušila práce při instalaci ozvučení. Hlavní ale je, že
z toho mají užitek diváci.
Během roku věnuji divadelnímu souboru asi 400 hodin.“
„Pečujeme o prostředí a komunitu.“

KOMUNITNÍ
ŽIVOT

A PROSTŘEDÍ
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Soutěž při oslavě 130. výročí
založení SDH v Hlušicích

Martin Vejr
Královéhradecká provozní, a.s.,
obsluha a údržba strojního
zařízení

10 000 Kč
pro SDH Hlušice
www.sdhhlusice.wz.cz

Cíl:
Uspořádat soutěž dětských družstev při oslavě výročí založení SDH
a odměnit soutěžící.

Ze závěrečné zprávy k projektu:
Dne 14. června 2014 v naší obci proběhla důstojná
oslava 130. let založení SDH, spojená s hasičskou
soutěží. Tento slavnostní den se v areálu u Hliňáku
setkala spousta obyvatel naší obce i okolních obcí.
Podpora nám pomohla zajistit občerstvení, ceny pro
soutěžící a také zábavu. Grant jsme nezískali v celé výši,
rozdíl jsme dofinancovali ze svých prostředků a také
s pomocí obce Hlušice. Oslav a soutěží se během dne
zúčastnilo zhruba 250 lidí.

„Realizační tým našeho projektu tvořilo 20 lidí, kteří se podíleli na zajištění
průběhu akce i závěrečného úklidu a také na vyhodnocení. Akce jsem se
zúčastnil, spolu se svou rodinou. Pomáhal jsem při organizování soutěží
a také při úklidu. Všichni společně jsme prožili hezký a příjemný den. Věnoval
jsem této akci asi 11 hodin práce.“
Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014

KOMUNITNÍ
ŽIVOT

A PROSTŘEDÍ
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Zhotovení kopií kamenných sošek Panny Marie
a sv. Josefa z kaple sv. Anny v obci Vyskeř
Ze závěrečné zprávy k projektu:

František Šimek

Po kompletní rekonstrukci kaple sv. Anny
došlo k navrácení sošek Panny Marie a sv.
Josefa na svá místa. Originály sošek jsou
uloženy na Obecním úřadě ve Vyskeři.

Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s.,
manažeru provozu Turnov

30 000 Kč
pro Obec Vyskeř
www.vysker.e-obec.cz

Cíl:
Navrácení sošek do zrekonstruované kaple umístěné na samotném
vrcholu vrchu Vyskeř v centru Českého ráje.

Dne 7. 12. 2014 proběhlo slavnostní
vysvěcení sošek turnovským vikářem
za účasti široké veřejnosti.
Starosta obce poděkoval
všem, kteří do veřejné
sbírky přispěli a zvláštní
poděkování vyjádřil společnosti Veolia.
Tomuto vysvěcení předcházelo zveřejnění
akce v místním zpravodaji.

„Jako bývalý dlouholetý místostarosta obce Vyskeř jsem byl spoluautorem
celého projektu a také jsem osobně přispěl do veřejné sbírky, jejímž účelem
bylo zajištění finančních prostředků na rekonstrukci kaple.“
„Pečujeme o prostředí a komunitu.“

KOMUNITNÍ
ŽIVOT

A PROSTŘEDÍ

18

Tvorba map
pro orientační sport

Jan Kabát
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
technik měření

13 000 Kč
individuální projekt
(projekt realizuje sám)

Cíl:
Zlepšení kvality map a usnadnění jejich tvorby za pomoci nových
technik a technologií.

Ze závěrečné zprávy k projektu:
Díky softwaru zakoupenému za prostředky se mi
podařilo vylepšit kvalitu map pro orientační sport,
které již delší dobu kreslím a urychlit jejich tvorbu.
Za pomoci tohoto programu již vznikly 2 mapy,
z nichž jedna byla použita pro závod Českého poháru
v orientačních závodech horských kol (MTBO) a druhá
pro opakované tréninky MTBO a orientačního běhu.
Obě mapy, které průběžně aktualizuji, budou použity
znovu pro tréninky a v budoucnu i pro závody. Zároveň
zakoupený program téměř denně používám pro
tvorbu nové mapy, která bude sloužit pro stejné účely
jako předchozí mapy. Uvedených sportovních akcí se
zúčastnilo několik set orientačních běžců i cyklistů, od
dětí po seniory.

„Nevidím v tom ani tak dobrý skutek, ale spíše povinnost udělat něco pro
druhé. V našem sportu téměř vše funguje na základě dobrovolné práce.
Přináší mi to samozřejmě určité uspokojení, i když tomu ročně věnuji odhadem
400 – 600 hodin volného času.“
Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014

KOMUNITNÍ
ŽIVOT

A PROSTŘEDÍ
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Nákup sportovního vybavení pro pořadatele
veřejných běžeckých závodů
Ze závěrečné zprávy k projektu:

Martin Jedlička
Středočeské vodárny, a.s.,
provozní montér vodovodu

25 000 Kč
pro Maratón klub Kladno
www.maratonkladno.cz

Cíl:
Zajištění sportovního vybavení
pro členy klubu.

Finanční prostředky byly použity
na nákup sportovního oblečení
pro členy Maraton Klubu Kladno organizujícího běžecký seriál
Pohár běžců Kladenska a Rakovnicka. Jedná se o akci pro čtyři generace běžců, kteří tak mohou porovnávat svoje výkony nejen v jednotlivých závodech,
ale i v celoročním hodnocení. Sportování ve středním
a vyšším věku nejen udržuje člověka v dobré fyzické
kondici, ale pomáhá i po psychické stránce.
Pořádání závodu Těškovský okruh jsem věnoval asi 150
hodin ze svého volného času.

„Jako organizátor jednoho ze závodů plně chápu problematiku pořádání
běžeckých závodů a náročnost shánění finančních prostředků pro
jejich realizaci. Jsem rád, že mohu využít možnosti podpořit dobrou akci
prostřednictvím programu nadačního fondu svého zaměstnavatele.“
„Pečujeme o prostředí a komunitu.“

KOMUNITNÍ
ŽIVOT

A PROSTŘEDÍ
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Celoroční činnost kroužku mladých
záchranářů při SDH Přelovice

František Masař
BČOV Synthesia,
manažer provozovny

30 900 Kč
pro SHD Přelovice
sdhprelovice.ic.cz

Cíl:
Naučit děti, jak se zachovat v mezních situacích, při nehodách a živelných pohromách a jak zachránit
lidský život.

Ze závěrečné zprávy k projektu:
Družstva přípravky a mladších žáků se zúčastnila celé
řady akcí: 6 členů kroužku složilo odborné hasičské
zkoušky, nejmenší hasiči předvedli požární útok, děti
z přípravky předvedly ukázku zásahu a vyproštění
zraněných z hořícího objektu, proběhla i okrsková
soutěž v požárním útoku, nejmladší členové sboru se
zúčastnili republikového setkání hasičských přípravek.
Projektu se pravidelně účastnilo 15 členů kroužku
a 4 jejich dospělí vedoucí, kteří v rámci celoroční
činnosti odpracovali pro kroužek více než 250 hodin. Do
činnosti kroužku se aktivně zapojili i další členové
sboru.

„Do projektu jsem se zapojil proto, že mne oslovila činnost, při které se děti učí,
jak jednat v kritických situacích a pomoci druhému. Aktivně jsem se účastnil
oslav 110. výročí založení SDH v Přelovicích.“
Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014

Volnočasové
aktivity dětí
a mládeže
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Krásné léto
v Kladrubech
Ze závěrečné zprávy k projektu:

Sylva Chylíková
Vodárna Plzeň a.s.,
technická pracovnice

15 500 Kč
pro Tremp VEJPRNICE

Cíl:
Obnovit vybavení stanového tábora II. etapa - suché noci pro děti.

Získané finanční prostředky byly použity ke zlepšení
zázemí letního dětského tábora (LDT), konkrétně na
výstavbu nových toalet. Tábora se zúčastnilo 67 dětí
a 20 dospělých. Krásný kout přírody v ohbí řeky Úhlavky,
v hustých lesích mezi Stříbrem a Kladruby každý rok
navštěvuje tolik šťastných dětí. Při pobytu v LDT je
na dětech znát, že se jim zde opravdu líbí. Snahou
pořadatelů je zachovat minimální výši poplatků.

„Tento tábor jsem navštěvovala jako dítě, posléze jako instruktorka, oddílová
vedoucí, nyní pomáhám v jídelně se zázemím tábora. Jsem zakládající
členkou občanského sdružení TREMP Vejprnice a moje činnost, stejně tak jako
činnost ostatních 25 členů sdružení, je zde bezplatná.“
„Pečujeme o prostředí a komunitu.“

Volnočasové
aktivity dětí
a mládeže

22

Včely pro včely
Ivo Skála
Solutions and Services, a.s.,
specialista IT

10 000 Kč
pro individuální projekt

Cíl:
Chov malých včelstev na volném
díle (bez rámků) v malých úlech
zvaných dřevěná košnice (pouze 2
nástavky) v prostorách Královéhradecké provozní, a.s., to vše pouze
s minimálním užitím povinné chemie.

Ze závěrečné zprávy k projektu:
V objektu hrubé filtrace Královéhradecké provozní, a.s.
bylo založeno šest včelstev, která jsou zakrmována
na zimu. Včeličky se mají dobře k životu, odebírají
stravu a sílí. Budou dobře připraveny na zimování.
Podpořeného projektu se zúčastnilo společně
s žadatelem a realizátorem 5 strojníků, kteří se starají
o provoz hrubé filtrace (kontroly a sečení trávy).

„Studoval jsem chov včel, účastnil se praktické školy včelaření, vzdělával se. Vyrobil
jsem úly, podstavce a vše, co se vyrobit dalo. Zbytek jsem nakoupil. Sehnal jsem,
objednal, nakoupil a usadil 6 oddělků. Pečuji o ně. Vyrobil jsem krmítka,
v současnosti včeličky zakrmuji na zimu. Monitoruji je minimálně jednou
týdně. Včel ubývá. Ubývá včelařů. Veolia má vhodné oplocené prostory. Je
s tím kupa práce, ale v našem okolí letos včel přibylo. I sousedé to říkají ...“
Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014

ENVIRONMENTÁLNÍ
PROSTŘEDÍ
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Čistá řeka Volyňka
Ze závěrečné zprávy k projektu:

Petr Sýkora
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
manažer útvaru technické
podpory a metrologie

37 000 Kč
pro SDH Malenice
www.sdhmalenice.cz

Cíl:
Vyčištění řeky Volyňky oddílem
mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů Malenice.

Děkujeme mnohokrát za podporu našeho sboru.
Prostředky byly použity k vyčištění koryta vodního toku
Volyňka, které proběhlo v rámci tábora konaného od
30. 6. - 6. 7. 2014. Bylo pořízeno 14 lavic, 7 stolů, pracovní
rukavice, odpadkové pytle.
Projektu se zúčastnilo 24 dětí a 10 dospělých. Projektu
jsem společně s rodinou věnoval cca 90 hodin.
Výsledkem je čistá řeka a spokojené úsměvy dětí.

„Podpora projektu Nadačním fondem Veolia byla zveřejněna na www
stránkách, prezentována ústně během soutěží pořádaných SDH Malenice
a také v rámci otevírání informačního centra Malenice.“
ENVIRONMENTÁLNÍ

„Pečujeme o prostředí a komunitu.“

PROSTŘEDÍ
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Návrat králíka divokého
do přírody

Zbyněk Ostárek
Dalkia Česká republika , a.s.
– Region Severní Morava,
provozní elektrikář

15 000 Kč
pro MS Dubina Kozmice, o.s.

Cíl:
Navýšit a zachovat početní stavy
králíka divokého v naší krajině.

Ze závěrečné zprávy k projektu:
Bylo nakoupeno 68 kusů králíka divokého. Z toho
počtu bylo následně po přípravě vhodných podmínek
vypuštěno do volné přírody 60 kusů. Zbývajících 8 kusů
bylo ponecháno v domácím chovu, pro další odchov
mladých králíků a jejich pozdější vypuštění.
Projektu se zúčastnilo celkem 18 osob, realizován byl
v několika etapách: nákup, rozvoz, příprava lokality,
odchov nevyspělých kusů po dobu zimních měsíců,
vypouštění a přikrmování.

„Jako hlavní realizátor projektu jsem se podílel na celém projektu, od
nákupu až po závěrečné vypouštění a domácí odchov králíka divokého.
Můj nápad vzešel z aktivit v MS Dubina Kozmice o.s. . Přineslo mi to
spoustu práce, ale také dobrý pocit, že jsem mohl být nápomocen přírodě,
pro zachování rozmanitosti živočišných druhů.“
Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014

ENVIRONMENTÁLNÍ
PROSTŘEDÍ
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RozHÝBEME
staré kosti
Ze závěrečné zprávy k projektu:

Roman Ježek
Dalkia Česká republika , a.s.
– Region Severní Morava,
chemik předák

18 000 Kč
pro Penzion pro důchodce Loštice,
příspěvková organizace
www.ppd-lostice.cz

Cíl:
Aktivizovat seniory města Loštice
a podpořit je ve schopnosti pohybu
a udržení jemné motoriky pro jejich
kvalitnější život i v pozdějším věku.

Díky MiNiGRANTu a s přispěním organizace byl
zakoupen cyklistický trenažér a Garden rondo (varianta
bludiště a míčky). V rámci jednání o ceně byla s výrobci
vyjednána 20% sleva. Aktivizační pomůcky jsou určeny
pro podporu pohybových a motorických schopností
uživatelů poskytované sociální služby (průměrný věk
72,5 let).
Podařilo se „rozhýbat“ 28 z celkové kapacity 45 uživatelů
sociální služby, kteří si pod vedením dobrovolníka
osvojili patřičné herní a pohybové dovednosti pro
samostatnou hru Garden rondo. Vlastní realizační tým
byl složen z dobrovolníka a tří pracovníků sociálních
služeb.

„Roman Ježek odpracoval při realizaci projektu 146 dobrovolnických hodin.
Mezi uživateli sociální služby má svoji maminku a přišel s nápadem napsat
projekt, který podpoří mobilitu uživatelů – umožní jim aspoň na chvíli odložit
francouzské hole nebo chodítka - a zapojit svaly pro aktivní pohyb.“
„Pečujeme o prostředí a komunitu.“

Znevýhodněné
skupiny
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Dotkni se světla
Markéta Bártová
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,
specialista komunikace

27 000 Kč
pro Sdružení přátel dětského
domova a speciálních škol Zlín
www.ddskolyzlin.cz

Cíl:
Dovybavení konceptu Snoezelen –
multisenzorické místnosti o optická vlákna, která slouží ke zrakové
stimulaci a haptickému kontaktu.

Ze závěrečné zprávy k projektu:
Díky projektu se povedlo dovybavit koncept Snoezelen
- multisenzorickou místnost, která je vytvořena pro
celkovou podporu smyslové percepce dětí s mentálním
postižením. Vybudování a dovybavení tohoto konceptu
je finančně velmi náročné a probíhalo tři roky,
proinvestováno z různých zdrojů bylo již cca 250 tisíc
Kč.
Projekt je určen pro 100 dětí s mentálním, zrakovým
a kombinovaným postižením, část žije v nařízené
ústavní výchově. Na realizaci se aktivně podílelo
celkem deset lidí, na budování konceptu spolupracuje
odborná společnost. Z příspěvku nadačního fondu
bylo zakoupeno vybavení pro zrakovou, hmatovou
a čichovou stimulaci - optická vlákna (včetně konzole
na umístění) a zahřívací aroma pytlík.

„Markéta Bártová se aktivně podílela na úklidových pracích po rekonstrukci
a úpravě prostoru, zapojila se také do používání místnosti i celého
konceptu Snoezelen jako asistentka. Pro příští rok plánujeme nabídnout
možnost absolvovat lekci i ostatním dobrovolníkům společnosti Veolia.“
Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014

Znevýhodněné
skupiny
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Dětský domov za vodou
Ze závěrečné zprávy k projektu:

Miroslav Raška
1.SčV, a.s.,
elektrikář

42 000 Kč
pro Dětský domov
Pepa Příbram-Lazec o.p.s.
detskydomovpepa.cz

Cíl:
Ukázat dětem vodu jako:
1.	zdroj života (prameny Vltavy),
2.	zdroj energie (Vchýnicko-tetovský plavební kanál),
3.	zdroj inspirace, krásy a relaxace
pro člověka (hydroelektrárny
Vydra a Čeňkova pila).

Čtyřdenní poznávací pobyt dětí a týmu vychovatelů
z DD Pepa přinesl dětem spoustu poznání, zážitků
a pocit sounáležitosti s „rodinou“ dětského domova.
Pro tým pedagogů to byla možnost zcela jiného
pohledu na děti, než na jaký jsou zvyklí z běžného
provozu domova. Navštívili jsme hydroeletrárnu, prošli
se podél Vchynicko-tetovského plavebního kanálu,
sáhli jsme si na pramen Vltavy. Akce přinesla všem
(12 dětem, 4 pedagogům, ředitelce i dobrovolníkovi)
spoustu ušlapaných kilometrů, sluníčko, bydlení ve
starém Králováckém dvorci na Antýglu a nádherné
zážitky.

„Dětský domov v Lazci se nachází nedaleko mého pracoviště. Přemýšlel jsem,
jak dětem z dětského domova pomoci. Oslovil jsem ředitelku, vymyslel jsem
projekt putování za vodou. Šumavu mám rád, dobře ji znám. Připravil
jsem pro děti trasy, návštěvy a poté i kvíz o nasbíraných znalostech.
Přípravě projektu jsem věnoval asi 15 hodin, poté jsem celou akci na Šumavě
4 dny vedl.“
„Pečujeme o prostředí a komunitu.“

Znevýhodněné
skupiny
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Terénní biologicko-výtvarný kurz
Tomáš Vojíř
1. SčV, a.s.,
dopravní referent

20 000 Kč
pro Gymnázium a SOŠE Sedlčany
www.goasedlcany.cz

Cíl:
Zprostředkovat studentům intenzivní kontakt s přírodou, hlubší
biologické poznání v konkrétních
oborech a možnost výtvarného
ztvárnění reality.

Ze závěrečné zprávy k projektu:
Podařilo se nám uspořádat v plném rozsahu týdenní
terénní biologicko – výtvarný kurz pro studenty
naší školy. Pro pořádání kurzu jsme potřebovali
vybrat místo splňující specifické podmínky: krajina
s rozmanitými biotopy v dosahu ubytování (les, potok,
mokřad nebo rybník, louka), samostatná místnost pro
uložení materiálu a zřízení učebny při nepřízni počasí,
dopravní dostupnost, zahrada (park, les) u objektu.
Hlavním přínosem byla možnost využít díky získanému
finančnímu příspěvku takové místo a zpřístupnit kurz
i studentům finančně znevýhodněným. Příspěvek
jsme použili na úhradu pobytu a části nákladů na
dopravu. Zbývající náklady hradili účastníci kurzu.

Projektu se zúčastnilo 24 studentů GaSOŠE Sedlčany, dobrovolník společnosti Veolia a 2 učitelky.
GaSOŠE : příprava kurzu po stránce materiální a programové, vedení všech výtvarných aktivit a části
biologických aktivit, spolupráce s odborníky a koordinace činností + 6 odborníků (batracholog,
herpetolog, entomolog, ornitolog, botanik), vedení exkurzí.

„Gymnázium Sedlčany patří ke středním školám, které navštěvují děti z mého bydliště
a okolí. Průběžně se setkávám se zprávami o činnosti této školy hlavně v oblasti
ekologické výchovy. Vím, že terénní kurzy pořádají opakovaně a jejich náplň mi
připadá pro studenty velmi zajímavá a přínosná. Pro pořádání letošního
ročníku jsem doporučil lokalitu Borotín u Tábora, kterou znám. Podílel jsem
se na organizačně- technickém zajištění akce a podal jsem žádost o grant.
Jsem velmi rád, že se podařilo terénní kurz uskutečnit.“
Osvěta

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014

a vzdělávání
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PROGRAMY A PROJEKTY
NADAČNÍHO FONDU
podpora dobrovolnictví
VODA PRO AFRIKU
CESTA PSTRUHA
STÁLE S ÚSMĚVEM

„Pečujeme o prostředí a komunitu.“
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PODPORA
DOBROVOLNICTVÍ
Firemní dobrovolnictví s účastí nadačního fondu
Nadační fond Veolia se každoročně podílí na firemním dobrovolnictví v sociální a v environmentální oblasti. Od roku
2008 jsou organizovány jednotlivými společnostmi akce
firemního dobrovolnictví. Některé z nich organizuje přímo
nadační fond.

V loňském roce se nadační fond zapojil do Give & Gain Day
realizací akce firemního dobrovolnictví konaného dne 15.
5. 2014, jejímž účelem byla výroba netradičního nábytku
pro děti do nově zřizovaného Dětského centra Cestička,
koncipovaného jako tzv. lesní školka. Školka umístěná
v blízkosti Olšanských hřbitovů zahájila svou činnost naplno
po letních prázdninách 2014.

Akci společně zajistila Cesta domů ve spolupráci s Nadačním
fondem Veolia, po odborné stránce ji připravil tým
PALETKY.CZ (www.paletky.cz). Koncipována byla zároveň
jako teambuildingová. Účastnili se jí kolegyně a kolegové
z Pražských vodovodů a kanalizací, a. s., z Veolia ČR a z Nadačního fondu Veolia a také z Cesty
domů. Finanční dar ve výši 30 000 Kč byl použit na úhradu nákladů spojených s uspořádáním
akce, zejména na její materiálové a odborné zajištění i na dokončení zhotovených výrobků.
Lubomír Krupa, spoluzakladatel projektu Paletky.cz, spojil zhodnocení akce s tímto poděkováním:

„ Společným nasazením jsme zvládli dle plánu připravit vše na vytvoření 6 stolů a navíc ještě

připravit další materiál, který jsme využili při skládání židliček pro děti. Děkujeme za Vaši píli při
teambuildingu.

“

Nadační fond Veolia
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Fundraiserka Cesty domů Andrea Matoušková poděkovala za dobrovolnický počin našich
zaměstnanců, na nějž navázali zaměstnanci České televize článkem Prožili jsme dva dny
s dobrovolníky z Veolie a České televize, z nějž citujeme:

„ Ke konci roku 2013 zahájil činnost dětský koutek Cestička, který slouží především zaměstnancům
Cesty domů, respektive jejich dětem v předškolním věku.

 omeček bylo nutné vhodně upravit a připravit
D
pro dětské nájemníky. O pomoc jsme
požádali dobrovolníky… Devět zaměstnanců
Veolie společnými silami vyrobilo stůl,
který bude umístěn v domečku dětského
centra Cestička. Děkujeme dobrovolníkům
i Nadačnímu fondu Veolia nejen za darovaný
„den práce“, ale také za finanční podporu na
rozvoj činnosti dětského koutku. Druhý den
nám pomohli dobrovolníci z České televize,
kteří domeček vymalovali a uklidili a do jeho
okolí vysadili darované rostliny.

“

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“.

» Více o programu na straně 11.
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VODA PRO AFRIKU
Voda pro Afriku je společným projektem Nadačního fondu
Veolia, společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., a Člověka
v tísni, o.p.s.
Díky prostředkům ze čtyř ukončených ročníků (cca 1,8 milionů
Kč) byly vybudovány, opraveny a zpřístupněny vodní zdroje
poskytující nezávadnou vodu cca 20 tisícům venkovských
obyvatel chudého etiopského jihu.

Za 5 let realizace projektu
(2010 – 2014) jsme poskytli
na budování, opravu
a využití vodních zdrojů
v Etiopii více než

2,5 milionů Kč.

„ V ýtěžek z prodeje karaf přispívá od roku 2010 každoročně k dostupnosti čisté nezávadné vody pro

Etiopany na jihu země. Projektem Voda pro Afriku se snažíme společně přispět ke zlepšení této
situace. Akce pomáhá lidem, kteří zatím pro vodu musí putovat pěšky i několik kilometrů. Díky
těmto penězům budujeme zdroje pitné vody v etiopských vesnicích, kde je pitná voda vzácností.
Šimon Pánek, ředitel, Člověk v tísni, o.p.s.

“

Člověk v tísni usiluje o dlouhodobou správu vodních
zdrojů včetně jejich oprav. Na výběru velkokapacitních
studen k opravě se podílí místní administrativa, která
disponuje seznamem vesnic, které nemají přístup
k pitné vodě. Její doporučení porovnává s vlastním
průzkumem: kolik obyvatel využívá daný zdroj, jaká
je vzdálenost od studny k domácnostem a jak slouží
k napájení domácích zvířat. Rozhodnutí probíhá
společně s místním i regionálním vodohospodářským
úřadem. Lokality jsou vybírány v 1. čtvrtletí, opravy se
dokončují v posledním čtvrtletí.
Nadační fond Veolia
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Finanční výtěžek 4. edice (2013-2014) ve výši 619 000 Kč
umožnil výměnu vodního čerpadla ve vesnici Kulufo v jižní
Etiopii. Vodní zdroj dodával pitnou vodu vesnici Kulufo
(2 600 obyvatel) a přilehlým obcím, celkem sloužil 4 800
lidem. Instalován byl i nový generátor, rozvodová skříň
a vyměněny přívodní a napájecí kabely. Postaven byl i nový
stojan se 6 kohouty a napájecí žlab pro zvířata. 220 metrů
hluboký vrt je poháněný výkonným generátorem. Zdroj fungoval od roku 2001 až do počátku
roku 2013. Čerpadlo se silně mineralizovanou vodou vysoké teploty natolik opotřebilo, že ho bylo
nutné vyměnit.
V prosinci 2014 proběhla distribuce 4 000 kanystrů zakoupených z vánočního daru VEOLIA ČESKÁ
REPUBLIKA, a.s., do 2 400 rodin z vesnic Tepa a Fango Humbo v jižní Etiopii. Kanystry byly rozdány
nejpotřebnějším rodinám. Díky většímu
počtu nádob nemusí ženy a děti cestu
pro vodu absolvovat tak často. Podařilo se
snížit počet cest pro vodu a prodloužil se
čas, který mohou děti věnovat škole. Člověk
v tísni vybudoval vodovodní systém, který
přivádí vodu ze vzdálených pramenů. Cesta
pro vodu se pro místní zkrátila ze 7 km na
současných 1,5 km.
5. edice karaf: Symbolický šek za 5.
ročník projektu (2014 /2015) v hodnotě
760 tisíc Kč byl předán 14. ledna 2015.
Získané prostředky budou i letos použity na opravu dalších vodních vrtů na jihu Etiopie.
Projekt je přínosný nejen pro obyvatele Etiopie, ale i pro samotné organizátory,
jejich partnery i kupující. Ti všichni mohou mít potěšení z jeho prospěšnosti i vícenásobné pomoci.

Člověk v tísni, o.p.s., jako přední
humanitární organizace v ČR, která
v Africe a konkrétně v Etiopii dlouhodobě poskytuje rozvojovou pomoc, je
garantem profesionality a hospodárného využití finančních prostředků.

„Pečujeme o prostředí a komunitu.“
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Díky spojení konkrétního tématu i způsobu realizace
lze projekt považovat za příklad dobré praxe v oblasti
společenské odpovědnosti firmy a jejího nadačního
fondu i v oblasti sociálního marketingu spojeného
s edukací veřejnosti. Projekt je jedinečný svým modelem
vícenásobné pomoci.
Člověk v tísni, o.p.s. získává pomoc pro své projekty v Etiopii,
přinášející zlepšení kvality života etiopských venkovanů.
Projekt dává možnost prezentovat partnery projektu
a prodejní místa karaf jako společensky odpovědné. Celý
projekt má nekomerční charakter a vytváří prostor i pro
další témata: práce lidí s mentálním postižením, rozvoj
sociálních podniků v ČR, fair trade obchody, zapojování
zaměstnanců do CSR projektů firmy apod.
Do projektu byli opět zapojeni jako 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).
Netradiční prodej karaf probíhal v následujících netradičních prodejních místech: PRAHA - Langhans - Centrum
Člověka v tísni, o.p.s.; kavárny Mama Coffee; Mlsná kavka,
vegetariánská restaurace; Kavárna Bílá vrána; Planet
Zen; Dobročinný obchod Cesta domů; BRNO - Bistro
Franz; Café Morgal; OSTRAVA - Krabičky, v.d.

„ Je

to skvělý způsob, jak propagovat kampaň na
kohoutkovou vodu v ČR s tématem vody v Africe a pomoci
lidem, kteří by vodovodní kohoutek považovali za ten
největší luxus. Šimon Pánek, ředitel, Člověk v tísni, o.p.s.

“

Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014

35

CESTA PSTRUHA
NÁVRAT LOSOSOVITÝCH RYB DO ČESKÝCH ŘEK
Dne 29. dubna 2014 uspořádala Veolia Voda Česká republika, a.s., a Nadační fond Veolia
spolu s neziskovou organizací Sladkovodní giganti, o. s., známého rybáře a ochranáře Jakuba
Vágnera v rámci projektu Cesta pstruha další vysazení lososovitých druhů ryb do řeky Labe
ve Špindlerově Mlýně.
Jednalo se o loňské první vysazení
další, zhruba 1 tuny pstruhů potočních
do řeky Labe, tentokrát ve Špindlerově
Mlýně. Dno řeky Labe si v této lokalitě
zachovává horský ráz, což je pro tento
druh původem horské ryby přímo
ideální. K vysazení je vybrán takový úsek
toku řeky, aby byly ryby také co nejvíce
chráněny od náletů kormoránů.
V rámci projektu Cesta pstruha bylo
postupně vysazeno již více než 6 tun
ryb. V letech 2011 a 2012 probíhalo
vypouštění do řeky Střely v městečku
Plasy na Plzeňsku, od roku 2013 byl
projekt rozšířen i na řeku Labe.

Panel z naučné stezky Cesta pstruha instalované v dubnu 2014 ve Špindlerově Mlýně

V roce 2014 jsme na realizaci projektu poskytli Sladkovodním gigantům, o.s., částku 500 000 Kč.
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Populace lososovitých ryb byla v posledních desetiletích značně decimována. Kvalita vody v řekách
se však díky čistírnám odpadních vod a modernizaci jejich technologií značně zlepšila, a tak se
pstruzi i jiné lososovité ryby mohou vrátit do svých původních domovů. V posledních letech jsou
novou hrozbou nálety kormoránů. Pstruhové revíry nejsou schopny obnovy rybí populace bez
naší pomoci.

„ P rojekt nabývá smyslu všude tam, kde si lidé váží životního prostředí. To se projevuje třeba tak, že

rybáři nechodí primárně na maso, ale pokochat se, odpočinout si a pouští ulovené ryby zpátky do
řeky. Naštěstí ubývá lidí, kteří rybaří jen kvůli masu. V konkrétních úsecích, kde vysazování pstruhů
už probíhalo, to lidé pochopili, váží si toho a vyvíjí úsilí na podporu našeho projektu.“ Jakub Vágner

Součástí vypouštění pstruhů bylo také slavnostní otevření naučné stezky k projektu Cesta pstruha
v městském parku Špindlerova Mlýna. Stezka přibližuje na 6 panelech cíl a význam projektu, seznamuje
návštěvníky s místní faunou a florou a hravou formou přibližuje život pstruhů dětem i dospělým.
Samotnému vypouštění ryb předchází každý rok přednáška Jakuba Vágnera pro děti o cestování
a ochraně přírody. V roce 2014 proběhla ve Vojenské zotavovně Bedřichov a zúčastnilo se jí na
150 dětí ze Špindlerova Mlýna.

Nadační fond Veolia
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STÁLE S ÚSMĚVEM – AKTIVNĚ PO CELÝ ŽIVOT
V roce 2014 zahájil Nadační fond Veolia přípravu nového programu Stále s úsměvem – Aktivně
po celý život, zaměřeného na aktivní stárnutí a seniory. Stále více si uvědomujeme, že česká
společnost dluží mnohé svým seniorům.
Reagujeme na názory a poznatky odborníků, zajímáme se o zkušenosti z domácí praxe, inspiruje
nás srovnání se zahraničními vzory. Chceme programově napomáhat tomu, aby se seniorům
u nás žilo lépe…

„Pečujeme o prostředí a komunitu.“
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Jaké jsou hlavní cíle našeho programu?
●● Přispět k obohacení a k posílení kvality života seniorů v místech,
kde budou realizovány projekty podpořené NF Veolia
●● Spoluvytvářet projekty „dobré praxe“ v místech působení skupiny
Veolia, a inspirovat jimi k dalšímu šíření v komunitním prostředí

Na základě provedené vstupní analýzy jsme se rozhodli zaměřit
náš program na tyto oblasti podpory projektů:
1. Senioři pro komunitu i pro sebe
●● aktivní život seniorů v komunitě a aktivní přístup seniorů k životu
●● organizování spolkové činnosti v komunitě a participace na ní (podpora
začleňování seniorů do komunitního života, do aktivní účasti na něm)
●● podpora volnočasových aktivit seniorů - vzdělávacích, sportovních, kulturních
a společenských, které jsou pro seniory organizovány, nebo si je připravují oni sami
2. Komunita pro seniory
●● preventivní projekty podporující život seniorů v jejich domácím prostředí
●● vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím a komunitním prostředí
●● terénní a ambulantní sociální a sociálně-zdravotní služby, odlehčovací služby
●● sociálně právní služby pro seniory, vzdělávací aktivity umožňující a podporující život
seniorů v „domácím prostředí“ i ve stáří (dostupnost i širší spektrum služeb i na venkově)
●● podpora rodin pečujících o seniory v domácím prostředí, podpora seniorů při zajišťování
jejich základních životních potřeb a při řešení bydlení v domácím prostředí atp.
3. Nové přístupy k celospolečenskému tématu – stárnutí populace
●● formování a posilování pozitivních postojů veřejnosti k seniorům
a k uspokojování potřeb jednotlivých skupin, které třetí věk zahrnuje
●● vytváření společenského povědomí o stárnutí populace
a z něj vyplývajících úkolů společnosti
●● odstraňování předsudků a mýtů o stáří, obhajoba práv seniorů

V období pilotní realizace programu (2015 -2017) budou projekty
podporovány následujícími formami:
A. Poskytnutí nadačních grantů na základě uzavřeného výběrového řízení NF Veolia s přímým
oslovením vybraných uchazečů/žadatelů.
B. Dlouhodobé smluvní partnerství se subjektem, který si k podpoře vybere NF Veolia.
Pro pilotní fázi realizace programu zvolil NF Veolia pro poskytování grantů formu uzavřeného
výběrového řízení, určeného výhradně subjektům z regionů a obcí, ve kterých působí společnosti
skupiny Veolia, a které nadační fond k účasti ve výběrovém řízení osloví.

Z programu mohou být podporovány:
● Nestátní neziskové organizace
● Příspěvkové organizace
● Obce
● Neformální skupiny seniorů apod. (v případě malých komunitních projektů)
Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014
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organizace a PROJEKTY
DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE
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UKLIĎME SVĚT!
Mezinárodní kampaň za čisté životní prostředí
Projekt Ukliďme svět! (Clean up the World) má v ČR tradici od roku 1998. Jde o jednu z mála
činností Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) adoptovaných ze zahraničí. Nadační fond Veolia
poskytuje již řadu let projektu jako generální partner finanční pomoc, která je využívána na
celkovou koordinaci a zviditelnění projektu ze strany ČSOP a na zajištění metodické, materiální
a propagační podpory lokálních pořadatelů akcí. V roce 2014 jsme na tento projekt poskytli ČSOP
dar ve výši 350 000 tisíc Kč.
Projekt si získal v ČR oblibu veřejnosti tím, že řeší problémy
černých skládek a odpadků v okolí obcí, měst, parků, lesů
a vodních toků apod. po celé zemi. Organizátoři jsou
takřka vždy místní. Díky tomu projekt zasahuje přesně
tam, kde je třeba, a úklidy mají okamžité viditelné
a hmatatelné výsledky. Úklidy pod hlavičkou Ukliďme
svět! kromě „tradičních“ organizátorů z řad základních
organizací ČSOP pořádají i jiné zájmové spolky, obce,
rodiny, jednotlivci a především školy a dětské kroužky,
odkud pochází nejvíce dobrovolníků a kde je činnost
prospěšná i z hlediska ekologické výchovy a pěstování
smyslu pro zodpovědnost vůči prostředí, ve kterém
žijeme. Za 22 let fungování projektu v ČR se počet
účastníků v posledních letech ustálil kolem 20 tisíc
ročně.
Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014
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Ve 22. ročníku projektu v ČR úklidovou akci uspořádalo
223 subjektů (někteří vícekrát). Nejčastějšími pořadateli
byly školy a neziskové organizace - základní organizace
ČSOP a další různé zájmové spolky. Do úklidů se celkem
zapojilo 17 336 dobrovolníků, z čehož dvě třetiny byly děti
do 15 let. Celkem bylo vysbíráno 157 tun odpadků, z nichž
bylo 22 % (34 154 kg) vytříděno a předáno k recyklaci jako
druhotná surovina. Uklízelo se v okolí obcí, v parcích, lesích,
v chráněných územích, čistila se koryta potoků a řek. Bylo
zlikvidováno několik černých skládek. Nejvíce akcí se konalo
jako již tradičně na jaře v době oslav Dne Země. Úklidy však probíhaly takřka po celý rok, poslední
úklid se konal - i díky mírnějšímu počasí - 30. listopadu.

„ S dlouhodobou spoluprací s pořadateli úklidů máme v ČSOP dobré zkušenosti. Pokud

jednou začnou, často se k pořádání úklidů vracejí. Je více méně pravidlem, že když se
na jedné lokalitě uklízí více let za sebou, odpadků na ní přibývá rok od roku méně.
(Iva Peklová, koordinátorka kampaně Ukliďme svět!)

“

V roce 2014 byla díky podpoře NF Veolia v rámci tohoto programu vyhlášena
soutěž pro organizátory úklidových akcí v kategoriích: 1) kolem vody,
2) kuriozita 3) kraj, který prokoukl. V prvních dvou kategoriích se vybíraly
3 nejlepší fotografie ze zaslané dokumentace. Autoři vítězných fotografií
získaly pro své organizace od NF finanční dar ve výši 5 tisíc Kč.

Oceněnými organizacemi se staly:
●● REGION POŠEMBEŘÍ o.p.s.
●● ZO ČSOP Klenice
●● Myslivecké sdružení Hrouda –Zdice – kroužek Sokolíci, mladí myslivci a ochránci přírody
Ve 3. kategorii bylo posuzováno množství sesbíraného odpadu v jednotlivých krajích ČR. Nejlepším
regionem byl vyhlášen Středočeský kraj.
www.uklidmesvet.cz

Ukliďme svět! - množství sesbíraného odpadu
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Pozn. rok 2004 proběhl, avšak nebyl evidován; za rok 2015 započteno jarní kolo
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Centrum sociálních služeb Stod
Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod (DOZP), jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj,
funguje nově od roku 2014 pod názvem Centrum sociálních služeb Stod. Je pilotním zařízením,
v kterém probíhá od roku 2006 transformace pobytových sociálních služeb v Plzeňském kraji.
Kapacita zařízení je více než 180 osob se zdravotním postižením. Stod poskytuje širokou nabídku
služeb: od poskytování stravy a ubytování, přes pomoc s hygienou a zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, až po výchovné a vzdělávací činnosti.
Cílem transformace, rozplánované na období deseti let, je vytvoření koordinované sítě služeb,
která umožní zdravotně postiženým lidem žít život v přirozené komunitě, s podporou vycházející
podle individuální míry a rozsahu jejich potřeb.
Transformační procesy pobytových sociálních služeb jsou podporovány zejména z prostředků
Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Integrovaného operačního programu.
Náš nadační fond, který je dlouhodobým donorem této organizace, každoročně směřuje svou
podporu do oblastí a aktivit, na které se prostředky na provoz či transformaci uvolnit nedají. Jedná
se především o sportovní a kulturní aktivity uživatelů služeb centra.
V roce 2014 jsme podpořili jejich účast na sportovních hrách v Tloskově, sjíždění řeky Lužnice na
lodích, které pro ně bylo velkým zážitkem a realizaci 9. ročníku multižánrového festivalu Šestý den,
který prostřednictvím hudby, divadla a dalších aktivit podporuje zapojení lidí s postižením do běžné
komunity. Z části darovaných prostředků byly dofinancovány aktivity spojené s transformací,
zejména dovybavení nových domácností v zařízení.
NF Veolia daroval v roce 2014 Centru sociálních služeb Stod finanční prostředky ve výši 100 000 Kč.

Nadační fond Veolia
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Ekumenická síť pro aktivity mladých
Ekumenická síť pro aktivity mladých - ENYA o.p.s. v lednu 2014 změnila svou právní formu
z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Organizace klade větší důraz na
křesťanské a morální hodnoty v sociální práci, na přátelskou a povzbuzující atmosféru. V roce 2014
získala ENYA a její Domov na půl cesty - Maják na svou činnost dar ve výši 200 000 Kč.
Maják je zařízení sociální pomoci pro mladé lidi (18 - 26 let) bez rodinného zázemí, které provází
na jejich cestě k osamostatnění. Nabízí jim bydlení na přechodnou dobu (až 2 roky), podporu
a pomoc těm, kteří odcházejí nebo odešli z některého typu zařízení ústavní výchovy, pěstounské
péče nebo z nefungující rodiny.
V roce 2014 se v Majáku vystřídal rekordně velký počet obyvatel – celkem 22 osob. To kladlo značné
nároky na pracovníky Majáku, protože jádrem sociální práce s mladými lidmi je dobře je poznat,
navázat s nimi přátelský vztah, aby bylo možné dobře reagovat na jejich potřeby, a tím byl proces
jejich osamostatňování efektivnější.
Maják provozoval nadále startovací byt, který jeho obyvatelé užívají po přechodnou dobu vedoucí
k jejich úplnému osamostatnění. V tomto bytě si už jeho obyvatelé opravují vzniklé závady, hlídají
si spotřebu energie apod. Pracovník je navštěvuje po dohodě zhruba jednou za měsíc. Dům na
půl cesty také udržuje kontakt s velkým počtem bývalých obyvatel, zve je na tradiční akce (letní
grilování, vánoční party).
www.ekumsit.cz

„Pečujeme o prostředí a komunitu.“
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DĚTSKÝ DOMOV DOLNÍ LÁNOV
Dětský domov, základní škola a školní jídelna Dolní Lánov je další organizací, kterou nadační fond
dlouhodobě podporuje.
Dětský domov připravuje své mladé lidi na osamostatnění
a odchod ze zařízení samostatným bydlením v rodinném
domku v Prosečné č.p. 27, který je vzdálen od dětského domova
5 km a celoročně jej obývají 3 – 4 uživatelé.
Na samostatné bydlení v domku se mladí lidé připravují
bydlením v garsonce, která je součástí dětského domova.
Většina obyvatel domova je mentálně postižena.
Mladí lidé z „domku“, se zúčastňují, zpočátku jednou týdně, posléze v delším intervalu, pravidelného
hodnocení v domově, které je spojeno s plánováním jídelníčku, nákupu potravin a hygienických
prostředků, vybavení penězi na další období, dokládají studijní výsledky a čerpají peníze na
oblečení. Učí se tak finanční gramotnosti, samostatnosti, organizování dne, nastavování priorit
a odpovědnosti sama za sebe.
V domě si sami hospodaří, uklízí, vaří, perou, starají se
o zahradu, chodí do sportovních oddílů na tréninky apod.
Cílem je maximálně přiblížit jejich život běžnému životu
mimo dětský domov.
Z finančního daru 150 000 Kč, který nadační fond v loňském
roce poskytl, byly hrazeny náklady na bydlení v domě
v Prosečné (nájemné, voda, plyn, elektřina) a pořízeno potřebné vybavení do domácností, které
mladí lidé obývají.
Nadační fond Veolia
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JEDNORÁZOVÁ PODPORA
ORGANIZACÍ A JEJICH
PROJEKTŮ
Vedle vlastních programů a projektů dlouhodobé spolupráce s organizacemi, jejichž jsme
klíčovými či generálními partnery, podporuje Nadační fond Veolia i programy a projekty dalších
organizací, a to formou poskytnutí jednorázového peněžního nebo věcného daru.
Účel poskytnutých darů musí být v souladu se statutem Nadačního fondu Veolia. Převážně se
jedná o projekty komunitního charakteru prospívající rozvoji a posilování života v komunitě.

„Pečujeme o prostředí a komunitu.“
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Buď Fit Seniore o.s.

Nadační fond Zlatý oříšek

Účelem poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč byla
příprava a realizace Sportovních her seniorů
Buď fit seniore o.s. obdarovaným dne 4. 6. 2014
na Stadionu mládeže, Na Kotlářce, v Praze 6
– Dejvicích. Nadační fond Veolia byl jedním
z hlavních partnerů akce. www.budfitseniore.cz

Dar ve výši 100 000 Kč byl poskytnut na
zajištění 16. ročníku soutěže pro nadané
a úspěšné děti České republiky, kterou NF Zlatý
oříšek každoročně pořádá. www.zlatyorisek.cz

Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Finanční dar 50 000 Kč byl použit na přípravu budoucí přednáškové a poradenské činnosti
poskytované Poradnou při finanční tísni, o.p.s., zaměstnancům společností skupiny Veolia ve
všech regionech jejich působnosti. www.financnitisen.cz
Nadační fond Veolia
Výroční zpráva 2014
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Nastartování programu MiNiGRANTY® na Slovensku
Nadační fond Veolia se v roce 2014 rozhodl v rámci partnerské spolupráce uvnitř
skupiny Veolia podpořit nastartování programu MiNiGRANTY® VEOLIA na sousedním
Slovensku. Vybrány byly 4 projekty, na jejichž realizaci se dobrovolnicky podílejí
zaměstnanci místní pobočky Veolia Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s. Podpořeny byly v celkové výši 83 100 Kč (3 000 €).
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Krátka ulička - farebná ulička
Robert Javorčík ml.
900 €
pro Banskobystrický okrášľovací
spolok

Cíl:
Rekonstrukce malé, dosud zanedbávané uličky v historickém centru
města.

Popis projektu:
Ulička Krátka je ulice přímo v historickém centru Bánské
Bystrice. Spolek plánuje obnovu uličky za pomoci
obyvatel, města a svých členů. Kroky k realizaci projektu
jsou následující:
●● Oslovení vlastníka/správce (Město BB)
chodníku a vyřízení příslušných povolení
●● Setkání s architektem a odborníky pro
výběr vhodných barev nátěru
●● Vytvoření mediálního plánu na propagaci projektu
●● Oslovení dobrovolníků prostřednictvím
médií a ostatních aktivit Banskobystrického
okrášľovacieho spolku
●● Realizace revitalizace uličky v několika etapách
●● Propagace revitalizované uličky prostřednictvím
médií (po ukončení obnovy uličky)

Angažovanost žadatele:
Žadatel pracuje jako dobrovolník pro Banskobystrický okrášľovací spolok už 3 roky a aktivně se
účastní všech jeho aktivit. Projekty spolku mají velký význam pro město a jeho obyvatele.

Rozžiarme detské tváre, Bzovík
Jozef Urban
650 €
na realizaci projektu Rozžiarme
detské tváre

Cíl:
Zvýšení kvality života dětí s onkologickým onemocněním organizováním společných setkání dětí
a jejich rodin, organizováním výletů a společenských akcí pro děti
s překonanou rakovinou.

Popis projektu:
Výlety a společné setkání rodin s onkologickými dětskými
pacienty.
Angažovanost žadatele:
Miška Urbanová se po překonání rakoviny začala
angažovat jako dobrovolník v práci s onkologickými
pacienty. Úzce spolupracuje s oddělením dětské onkologie
v Dětské fakultnej nemocnici v Bánské Bystrici. Organizuje
pro děti po překonání rakoviny nebo v přechodném stadiu
setkání, výlety a také benefiční akce, při kterých získává
finanční prostředky na tuto činnost. Loni získala cenu
primátora za dobrovolnickou práci.
Nadační fond Veolia
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Bezpečko na ceste
Popis projektu:

Ján Krnáč
450 €
pro Materská škôlka Dobroč

Cíl:
Naučit předškolní děti z MŠ základy
bezpečného chování v dopravním
provozu. Vytvářet a uplatňovat
v praktických situacích zásady
bezpečného jednání/chování v roli
chodce, koloběžkáře, cyklisty i řidiče.

Vybudování dopravního mini hřiště. Na vyasvaltované
ploše vytvářet pro děti dopravní situace, cesty s chodníky,
přechody pro chodce se signalizací a dopravním policistou.
Dopravní situace řešit hravou formou s využitím
edukačních aktivit.
Angažovanost žadatele:
Zabezpečení nákupu pomůcek dopravního hřiště. Pomoc
při vytváření konkrétních dopravních situací. Vlastní
realizace edukačních aktivit.

Snoezolen
Popis projektu:

Alena Mačudová
1000 €
pro Detský domov Škovránok,
Hnúšťa

Cíl:

Zvýšení kvality života dětí v dětském domově formou dobudování
multisenzorické učebny.

Vybudování multisenzorické místnosti pro těžce
postižené děti a děti s ADHD. Multisenzorická místnost
Snoezelen přispívá ke zlepšení kognitivních procesů
vnímání, koncentrace, procesů učení, zmírňuje také
agresivní projevy dětí a podporuje jejich seberealizaci
a socializaci.
Angažovanost žadatele:
Pomoc při zařizování a následné údržbě multisenzorické
místnosti Snoezelen.

„Pečujeme o prostředí a komunitu.“
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK
2014
Rozvaha
1.1.2014

31.12.2014

AKTIVA

tis. Kč

685

2355

8
677
0
18
654
5

0
2355
2
21
2327
5

PASIVA

685

2355

571
100
0
0
-90
561
114
114
0

2180
100
1488
121
0
471
175
175
0

A Dlouhodobý majetek
B Krátkodobý majetek
1. Zásoby
2. Pohledávky
3. Krátkodobý finanční majetek
4. Jiná aktiva

A Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
1. Vlastní jmění
2. Fondy
3. Výsledek hospodaření roku 2014
4. Výsledek hospodaření roku 2013 ve schvalovacím řízení
5. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta MO
B Cizí zdroje
1. Krátkodobé závazky
2. Výdaje příštích období

Výkaz zisků a ztrát
tis. Kč

VÝNOSY

Úroky
Tržby za zboží
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje materiálu
Přijaté příspěvky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy

NÁKLADY

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

1034

634

-1
0
0
6
0
1029
0

7
596
31
0
0
0
0

1036

511

183
433
387
3
0
0
17
8
5

467
43
0
0
0
0
1
0
0

-2
0
-2

123
0
123

Spotřeba materiálu
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Dary
Prodané zboží
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté členské příspěvky

Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmu
Hospodářský výsledek po zdanění

Nadační fond Veolia
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ZPRÁVA REVIZORA ZA ROK
2014
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dárci ZA ROK
2014
100 000 Kč

1. SčV, a.s.

2 000 000 Kč

Česká pojišťovna a.s.

300 000 Kč

Česká voda - Czech Water, a.s.

500 000 Kč

Dalkia Česká republika, a.s.

225 000 Kč

Královéhradecká provozní, a.s.

315 000 Kč

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

315 563 Kč

OFFICE DEPOT s.r.o.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

720 000 Kč

1 000 000 Kč
354 000 Kč

Solutions and Services, a.s.

225 000 Kč

Středočeské vodárny, a.s.

1 200 000 Kč

Telefónica Czech Republic, a.s.
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

90 000 Kč

225 000 Kč

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

100 000 Kč

7 774 563 Kč

CELKEM

Speciální poděkování:
Millenium CZ s.r.o.

Vydal
Nadační fond Veolia k 30. 6. 2015
Fotografie: archiv NF Veolia
a archivy podpořených organizací
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DARY NF VEOLIA ZA ROK
2014
PROGRAMY A PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU
MiNiGRANTY® VEOLIA
Celkem pro 143 projektů ¹/

3 616 572 Kč

Dobrovolnictví
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Voda pro Afriku
Člověk v tísni o.p.s.
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.

30 000 Kč
600 000 Kč
25 000 Kč

Cesta pstruha

500 000 Kč
ORGANIZACE a PROJEKTY DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE

Sladkovodní giganti, o.s.

Ukliďme svět!
Český svaz ochránců přírody
Myslivecké sdružení Hrouda Zdice – kroužek Sokolíci
REGION POŠEMBEŘÍ O.P.S.

350 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč

Ostatní
Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov

150 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod, příspěvková organizace ²/
100 000 Kč
Ekumenická síť pro aktivity mladých – ENYA o.s. ³/
200 000 Kč
JEDNORÁZOVÁ PODPORA ORGANIZACÍ A JEJICH PROJEKTŮ
Buď Fit Seniore o.s.
50 000 Kč
Nadační fond Zlatý oříšek
100 000 Kč
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
50 000 Kč
MiNiGRANTY® VEOLIA Slovensko

Celkem pro 4 projekty 4/

DARY CELKEM

83 100 Kč
5 864 672 Kč

¹/ Pozn.: Přehled podpořených projektů, včetně výše nadačních příspěvků viz www.nfveolia.cz
²/ Pozn.: V průběhu roku 2014 organizace změnila název.
³/ Pozn.: Během roku 2014 organizace změnila právní formu na o.p.s.
4
/ Pozn.: Kurzový převod 3000 € ze dne 29. 12. 2014
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