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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY
SPRÁVNÍ RADY
Vážení přátelé,
s radostí vám představuji výroční zprávu Nadačního fondu Veolia
za rok 2017, která shrnuje veškerou činnost organizace v uplynulém roce.
Paleta programů a podpořených projektů je podobně pestrá a krásná
jako jarní louka.
Rok 2017 byl bohatý na výročí a ocenění, takže jsme měli co slavit
a z čeho se radovat.
Nejprve oslavily v březnu své desáté narozeniny MiNiGRANTY VEOLIA.
Už tak dlouho podporujeme všechny naše zaměstnance, kteří jsou
ve svém volném čase aktivními občany a angažují se ve prospěch různě
zaměřených obecně prospěšných projektů nebo organizací.
Při této příležitosti jsme ocenili 3 projekty vybrané ve veřejném hlasování
dvojnásobným MiNiGRANTEM. V dubnu jsme si připomněli 15 let fungování
nadačního fondu.
Nadačních 15 let jsme s partnery, přáteli a kolegy oslavili v červnu
na slavnostním večeru v pražském Studiu Ypsilon. Další důvod k radosti pak
nastal v listopadu, kdy byl oceněn náš nejstarší program STARTér, Věř si
a podnikej! v soutěži TOP Odpovědná ﬁrma. Získal 1. místo v kategorii
Společensky prospěšný projekt. Uspokojení nám přinášela i práce na dalších
programech – Stále s úsměvem, Aktivně po celý život a Voda pro Afriku.
Náš program na podporu aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití má
za sebou již 3 úspěšné ročníky, ve kterých jsme podpořili organizace a jejich
projekty částkou 4 miliony korun. V tomto programu vidíme velký smysl
i do budoucna, proto správní rada rozhodla o jeho posílení. Voda pro Afriku
přinesla rekordní výtěžek téměř 812 tisíc korun na zajištění lepšího přístupu
k vodě pro obyvatele jižní Etiopie. Velký ohlas měly u zákazníků hlavně nové
designové karafy navržené v rámci soutěže mezi studenty Atelieru skla
na pražské UMPRUM.
Za celý nadační fond bych chtěl poděkovat vám všem, kteří nás
podporujete a pomáháte nám realizovat naše smělé plány.
Přeji vám příjemné čtení,

Philippe Guitard
předseda správní rady Nadačního fondu Veolia
ředitel skupiny Veolia Česká republika
ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu
Výroční zpráva 2017
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MOTTO NADAČNÍHO FONDU
„Pečujeme o prostředí a komunitu.“

HODNOTY NADAČNÍHO FONDU
Vycházejí z hodnot celé skupiny Veolia a navazují na ně. Týmu
nadačního fondu slouží při vytváření koncepce jednotlivých
nadačních programů. Naše hodnoty jsou orientačními body, které
nám pomáhají držet se správné cesty.

SOLIDARITA
Vytváříme podmínky a podporujeme životní situace
pro vyrovnávání individuálních, skupinových nebo společenských
handicapů. Dlouhodobě přispíváme k rozvoji demokratické
občanské společnosti založené na osobní odpovědnosti, sdílení
zkušeností, vzájemné pomoci a spolupráci.

RESPEKT
Při vytváření všech projektů neustále aktivně nasloucháme všem,
kteří nás oslovují ke spolupráci nebo předkládají žádost
o ﬁnanční podporu: neziskové organizace, individuální žadatelé,
naši zaměstnanci. Respektujeme jejich potřeby a odlišnosti.
Uvědomujeme si, že nám přináší nové úhly pohledu, díky nimž je
svět bohatší.

ODPOVĚDNOST
Vždy zvažujeme míru svého zapojení s ohledem na dopady naší
podpory a činnosti. Předem deﬁnujeme roli nadačního fondu
tak, aby maximální míra rozhodování a odpovědnosti zůstala
příjemcům naší podpory. Průběžně sledujeme výstupy našich
projektů a pečlivě zvažujeme užitečnost stávajících i budoucích
projektů s ohledem na omezené ﬁnanční zdroje.

ROZVOJ
Hledáme stále nové myšlenky a nápady především proto,
abychom dokázali rychle reagovat na změny, které přináší život.
Podporujeme novinky. Zvyšují kvalitu našich projektů a současně
i efekt pro všechny cílové skupiny nadačního fondu. Řada našich
projektů má dlouhodobý charakter, ten znásobuje dopad projektů
a zvyšuje jejich kvalitu.
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1. OBECNÁ ČÁST

Účel a poslání nadačního fondu
Jsme ﬁremním nadačním fondem skupiny Veolia
v České republice.
Od doby svého vzniku v roce 2003 naplňujeme zvolený
účel a poslání:
» osvěta a šíření informací zejména v oblasti životního
prostředí,
» podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže,
» podpora výběru a přípravy projektů zaměřených
na tvorbu a ochranu životního prostředí,
» podpora a organizování vzdělávacích akcí, setkávání
odborníků,

V roce 2015 došlo k fúzi Nadačního fondu Veolia
a Nadačního fondu Dalkia Česká republika.
Nástupnickým subjektem se stal Nadační fond Veolia,
Nadační fond Dalkia Česká republika zanikl. Fúze byla
zapsána do nadačního rejstříku dne 26. 6. 2015 se
zpětnou účinností od 1. 1. 2015.
V této souvislosti byl rozšířen i účel Nadačního fondu
Veolia o tento bod:
» podpora vytváření dlouhodobých pracovních
míst s cílem předcházet sociálnímu vyčleňování
nezaměstnaných osob ze společnosti.

» podpora sociálních projektů,
» podpora 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.

Charakteristiky činnosti nadačního
fondu
Nadační fond Veolia uplatňuje ve své činnosti regionální
princip a je aktivní ve většině regionů České republiky.
Vedle ﬁnanční podpory (nadačního příspěvku) poskytuje
žadatelům i podporu věcnou, dále poradenskou
a konzultační pomoc v oblasti právní, ﬁnanční
a ekonomické.
Nadační fond podporuje právnické i fyzické osoby, jejichž
projekty a aktivity přispívají ke stanovenému účelu.
Zřizovatel a společnosti tvořící skupinu Veolia v České
republice poskytují nadačnímu fondu služby potřebné
pro jeho činnost.
V roce 2011 se nadační fond stal zakládajícím členem
Asociace ﬁremních nadací a nadačních fondů.
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Činnost nadačního fondu jako součást
CSR skupiny Veolia
Společenská odpovědnost ﬁrmy (CSR) je součástí
strategie celé skupiny Veolia a patří k základním pilířům
společnosti. Veolia dlouhodobě rozvíjí aktivity, které
přispívají k udržitelnému rozvoji společnosti
na místní, národní i globální úrovni.
Společnost 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 nebo se podílíme
na projektech jiných organizací.
Cílem skupiny Veolia je zajišťovat pomocí udržitelných
řešení přístup lidí k základním zdrojům pro život, jejich
zachování a obnovu. Aby dokázala v tomto úkolu obstát,
prošla společnost před několika lety zásadní proměnou,
jejímž výsledkem je nová vize a obchodní plány, stejně
jako motto Vše živé je propojené. V návaznosti
na tuto strategii skupina formulovala 9 klíčových
závazků udržitelnosti s cíli do roku 2020.

Výroční zpráva 2017
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ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
Název:

Nadační fond Veolia
Datum vzniku:

30. dubna 2003
Zakladatel:

Vivendi Water Česká republika, s.r.o.
Sídlo:

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1
Základní kapitál:

100 000 Kč
IČO:

27068102
Řídící orgán:

Správní rada

VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI PO SKONČENÍ ROZVAHOVÉHO DNE DO DATA
VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
Ode dne sestavení účetní závěrky do data vydání výroční zprávy nedošlo v Nadačním fondu Veolia k žádným
významným skutečnostem, které by měly vliv na výroční zprávu za 2017.
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SPRÁVNÍ RADA

Philippe Guitard
předseda správní rady
ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu
Mgr. Eva Kučerová
místopředsedkyně správní rady
ředitelka komunikace a marketingu skupiny Veolia
pro střední a východní Evropu
Ing. Zdeněk Duba
člen správní rady
předseda Dozorčí rady Veolia Energie ČR, a.s.
RNDr. Marcela Dvořáková
členka správní rady
výkonná ředitelka komunikace a marketingu VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
ředitelka komunikace a marketingu Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.
Ing. Reda Rahma
člen správní rady
obchodní a marketingový ředitel skupiny Veolia
pro Českou a Slovenskou republiku
Mgr. Jan Hrabák, PhD.
člen správní rady
ředitel právního útvaru Veolia pro Českou
a Slovenskou republiku
Ing. Iveta Kardianová
členka správní rady
ředitelka komunikace a marketingu Severočeských
vodovodů a kanalizací, a.s.
Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu Veolia.
Spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost
a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.

TÝM NADAČNÍHO FONDU

Výroční zpráva 2017
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K 31. PROSINCI
2017

Mgr. Vendula Valentová
ředitelka
Mgr. Martina Zichová
zástupkyně ředitelky
PhDr. Blanka Šrámková
projektová manažerka
Helena Langerová
asistentka
Kateřina Přibylová
asistentka (od 1. 11. 2017)
Bc. Vlasta Jachanová
asistentka
Bc. Alena Benešová
účetní referentka

Výkonnými orgány Nadačního fondu Veolia jsou: ředitelka
nadačního fondu jako řídící výkonný orgán a další zaměstnanci,
kterými jsou zástupkyně ředitelky nadačního fondu, projektová
manažerka nadačního fondu, asistentky nadačního fondu a účetní
referentka.
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2. ZPRÁVA O ČINNOSTI
NADAČNÍHO FONDU
Od svého založení do konce roku 2017 rozdělil Nadační fond Veolia na darech více než 187 milionů korun na
podporu vlastních programů nebo projektů jiných organizací.

PROGRAMY A PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU
PROGRAM MiNiGRANTY® VEOLIA
Podporujeme volnočasové dobrovolnictví našich zaměstnanců
MiNiGRANTY® VEOLIA jsou jedním z klíčových
nadačních programů. Stojí na spolupráci mezi nadačním
fondem, společnostmi skupiny Veolia Česká republika
a jejich zaměstnanci. Jde o příklad společenské
odpovědnosti všech zúčastněných.

MiNiGRANTY VEOLIA 2017

Každý zaměstnanec skupiny má možnost přihlásit se
jednou za rok na jaře do výběrového řízení o ﬁnanční
podporu (MiNiGRANT) do výše 50 tisíc korun
na veřejně prospěšný projekt, na jehož realizaci se podílí
ve svém volném čase jako dobrovolník.

Stejně jako v předchozím ročníku se nejvíce úspěšných
projektů věnovalo podpoře znevýhodněných skupin
(35 %) a volnočasovým aktivitám dětí a mládeže (26 %).
Na tyto typy projektů bylo rozděleno i nejvíce ﬁnančních
prostředků: znevýhodněné skupiny (40 %), volnočasové
aktivity dětí a mládeže (22 %). Na podporu projektů
rozvíjející komunitní život a prostředí bylo poskytnuto
19 % celkových ﬁnančních prostředků, na projekty
s environmentálním zaměřením 13 % a na projekty
týkající se osvěty a vzdělávání 4 %.

Zaměstnanci mohou podporu věnovat buď organizaci,
v níž se dobrovolnicky angažují, nebo ji použít
k realizaci svého vlastního projektu s veřejně
prospěšným charakterem. Zejména sami zaměstnanci
mají největší podíl na úspěšnosti programu a efektivitě
poskytované pomoci, protože nejlépe vědí, kde je v jejich
regionu potřeba pomoci.
V rámci programu bylo za 10 let podpořeno celkem
1 163 projektů částkou převyšující 30 milionů korun.
V dubnu 2013 získal nadační fond pro název svého
programu MiNiGRANTY VEOLIA ochrannou známku.
Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o jejím
zápisu do rejstříku ke dni 3. 4. 2013 pod číslem 330521.
Ochranná známka MiNiGRANTY® má platnost 10 let.

V roce 2017 proběhl desátý ročník programu, během
kterého byla mezi 144 podpořených projektů rozdělena
částka převyšující 3,7 milionu korun.

MiNiGRANTY VEOLIA 2008 – 2017
Rok

Počet
žádostí

Počet
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

2015

291

147

10 803 684

3 839 390

2016

285

137

11 066 373

3 537 119

2017

320

144

11 965 505

3 791 637

2 599

1163

99 25 349

30 134 307

*
CELKEM

4

168 900

* V roce 2017 byly 3 projekty oceněny dodatečně v soutěži o dvojnásobný MiNiGRANT. Dále byl podpořen
výjimečně mimo řádný harmonogram programu projekt pana Františka Mocka
ze Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., na obnovu stanice pro zvířata, která byla zasažena požárem.
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MiNiGRANTY v roce 2017 dle tematických oblastí
Komunitní život a prostředí

26 projektů

738 900 Kč

Volnočasové aktivity dětí
a mládeže

37 projektů

832 570 Kč

Životní prostředí

22 projektů

544 698 Kč

Znevýhodněné skupiny

52 projektů

1 526 369 Kč

Osvěta a vzdělávání

7 projektů

149 100 Kč

SOUTĚŽ O DVOJNÁSOBNÝ MiNiGRANT
TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ:
U příležitosti 10. ročníku programu jsme vyhlásili soutěž
o dvojnásobný MiNiGRANT, která probíhala formou
hlasování na našich webových stránkách. Do užšího kola
se dostalo 6 nejzajímavějších projektů napříč regiony.
Největší počet hlasů, celkem 664, získal projekt pana
Petra Pěničky ze Severočeských vodovodů a kanalizací,
a.s., ve prospěch železniční stanice Martinice
v Krkonoších. Projekt této kulturní památky byl
podpořen dalšími 50 tisíci korun.
Na druhém místě se umístil projekt Marcely Hulmanové
z Veolia Energie ČR, a.s., pro FOREWEAR - oblečení
navždy (získal 376 hlasů). Za výhru 26 tisíc korun byl
pořízen druhý šicí stroj švadlenkám do chráněné dílny
Fokus Vysočina.
Posledním dvojnásobně podpořeným projektem byl
komunitní projekt Jsme ze stejné planety paní Hany
Tomáškové z MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s., který získal
302 hlasů a podporu 42 900 korun na realizaci tradičního
kulturně-společenského setkání ve Velké Bystřici
podporujícího sounáležitost lidí s místem, kde žijí.

Komunitní život a prostředí (školy /MŠ,ZŠ,SŠ/
- vybavení a zázemí, obce, kultura, komunitní
centra, sport, péče o kulturní dědictví)
Volnočasové aktivity dětí a mládeže (sport,
tábory, zájmové organizace, hasičský dorost)
Životní prostředí (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 (osvětové dny, výukové
programy, kampaně apod.)

Celkem bylo mezi oceněné projekty rozděleno
118 900 korun.
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Příklady MiNiGRANTŮ 2017
podle tematických skupin

Environmentální projekty

Komunita a prostředí

Výsadba živého plotu v areálu sokolovny ve Smržicích
Zaměstnanec: Iva Šmídová, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s., Ekolog
14 920 Kč
Organizace: TJ Sokol Smržice

Olympiáda pro mentálně handicapované
Zaměstnanec: Ivo Sládek, Veolia Energie ČR, a.s. – Region
Severní Morava, Vedoucí závodu Teplárna Krnov
30 000 Kč
Organizace: Handicap centrum Škola života FrýdekMístek, o.p.s.

MiNiGRANT byl využit na nákup stromů, konkrétně
habrů. Cílem vysazení habrů v mírném svahu areálu
bylo zpevnění svahu, který zabrání zaplavení areálu
sokolovny při přívalových deštích. Na akci se podílelo
kolem 40 účastníků.
„Vysazené stromky mají jednak estetický přínos, jednak
pomohou zabránit ničení areálu při silných deštích, které
jsou v mém bydlišti stále častější. S účastí na projektu
jsem získala dobrý pocit, že se snažím s neutěšeným
stavem věcí něco udělat, a také vědomí, že pomáhat je
ochotných více lidí kolem mne.“

Ovocné aleje pro budoucí generace
Zaměstnanec: Václav Jásek, Středočeské vodárny, a.s.,
Vedoucí provozu Dálkovod Mělnická Vrutice
30 000 Kč
Organizace: Myslivecké sdružení Višňovec, z.s.

MiNiGRANT pomohl ﬁnancovat olympiádu
pro mentálně handicapované, letní dvoudenní akci
pořádanou na stadionu TJ Slezan ve Frýdku-Místku.
Konkrétně byly z příspěvku hrazeny náklady
na stravování a ubytování. Samotná akce pořádaná
Školou života má velkou tradici a význam
pro handicapované, kteří se jí účastní. Pan Sládek
se podílel na přípravě celé akce (organizace závodů,
komunikace se závodníky a partnery).
„Účast na projektu mi přinesla řadu úžasných zážitků
a pocit, že jsem mohl udělat něco dobrého. Nejvíce si
cením chování a výkonů handicapovaných závodníků,
pro které byla tato akce jedinečným zážitkem a možností
se setkat nejen sportovně. Všichni byli skvělí!“

Díky MiNiGRANTU se mohly částečně obnovit stávající
aleje v okolí obce Vysoká Libeň a vznikla nová alej.
Nachází se v ochranném pásmu vodních zdrojů
prameniště Řepínský důl, které provozuje společnost
Středočeské vodárny, a.s. Pan Jásek se postaral o nákup
ovocných stromů a celkovou organizaci výsadby.
„Jsem rád, že jsem dokázal získat pro projekt členy našeho
mysliveckého sdružení. Šířím myšlenku, že myslivost není
jenom starání se o lesní zvěř, stavění krmelců, sbírání
žaludů, ale je to i péče o naše okolí.“
Výroční zpráva 2017
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Pohádkové putování a eko-dílny
Zaměstnanec: Jana Doležalová Mendlová, Pražské
vodovody a kanalizace, a.s., Referent marketingu
20 000 Kč
Realizovala sama
Jana Doležalová Mendlová věnovala více než 150 hodin
svého času organizaci akce v obci Zeleneč, kde bydlí. Díky
MiNiGRANTU mohla rozšířit program akce o ekologickou
část. Akce samotné se zúčastnilo přes 500 dětí
a jejich rodičů. Vstupné bylo dobrovolné, mohly se tedy
zúčastnit i děti ze sociálně slabých rodin. Pohádkové
putování je již tradiční akcí, jejímž hlavním cílem je
podpora komunitního života v rychle se rozrůstající
obci. Paní Doležalová Mendlová pomáhá s dekoracemi,
občerstvením i přípravou zázemí akce. V den D pak
zajistila program eko-dílen.
„Naším dlouhodobým cílem je podpora setkávání
obyvatel naší obce i lidí z blízkého okolí a rozvoj
kulturního a společenského života. Věříme, že pokud se
budou sousedé aktivně setkávat a budou mít společné
zážitky, promítne se to i do dalších sfér života v obci.
A v Zelenči to opravdu funguje. Obyvatelé naší vesnice
jsou velmi aktivní v obecním dění, což prospívá nejen
dobré atmosféře, ale i kvalitě života v obci.“
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Osvěta a vzdělávání
MiNiGRANT nás naučí jet bezpečně po Zruči
Zaměstnanec: Roman Kunčický, Česká voda - Czech
Water, a.s., Dělník
40 000 Kč
Organizace: Ručičky, z.s.
Pan Roman Kunčický je aktivním členem spolku Ručičky,
z.s., který působí ve Zruči nad Sázavou při ZŠ v Okružní
ulici. Za MiNiGRANT byly pořízeny vzdělávací programy
dopravní výchovy, jízdní kola a přilby pro celkem dvě
desítky dětí s mentálním postižením. Pan Kunčický
zajistil servis cyklistických kol včetně jejich dopravy
do servisu a zpět, podílel se také na výběru a objednávce
nových kol a cyklistických přileb.
„Děti s mentálním postižením mohly v rámci
připraveného programu dopravní výchovy získat
vědomosti a dovednosti v oblasti bezpečného
a ohleduplného chování v silničním provozu a lépe si
uvědomit odpovědnost za své zdraví i zdraví jiných.
Během praktické části si žáci vysvětlili možná rizika
a vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu a lépe si
osvojili správné chování v silničním provozu, zejména
v roli chodce a cyklisty.“

Výroční zpráva 2017

Ekologické výukové programy s Nadačním fondem
Veolia 2017/2018
Zaměstnanec: Miroslav Petr, Královéhradecká
provozní, a.s., Dispečer
10 000 Kč
Organizace: Východočeská regionální pobočka STUŽ
(Společnost pro trvale udržitelný život)

Znevýhodněné skupiny

Díky podpoře MiNiGRANTU mohl pan Petr a jeho
spolupracovníci oslovit formou besed o životním
prostředí žáky základních a studenty středních škol
na Královéhradecku. Tímto způsobem rozšiřují
dlouhodobě znalosti a vědomosti dětí o přírodě
a podporují jejich zájem o životní prostředí obecně.
Besed se zúčastnilo celkem 563 žáků z 8 základních
a středních škol a jejich učitelé. Pan Petr získal
MiNiGRANT na stejný projekt v každém ročníku
programu.

Projekt pana Olesze měl za cíl zkvalitnit podmínky pro
integraci handicapovaných občanů prostřednictvím
celoroční taneční terapie. Spolek Bílá holubice je soubor
zdravých a handicapovaných tanečníků z Ostravy,
jenž tvoří a vystupuje s vlastními performancemi.
Díky MiNiGRANTU byl taneční sál dovybaven kvalitní
ozvučovací technikou, která umožňuje precizní přenos
zvuku a zajišťuje tak vysoký komfort taneční práce.

„Reakce posluchačů a vyučujících na naše vystoupení
mě stále znovu utvrzují v přesvědčení o potřebnosti
a smysluplnosti našeho projektu. Z toho pramení
i jisté uspokojení. Samotné přednášky přibližující mladé
generaci tajemství pitné vody mě značně obohacují
i v mé profesi.“

Výroční zpráva 2017

Nemůžeš chodit, (ne)můžeš tančit
Zaměstnanec: Vladislav Olesz, Veolia Energie ČR, a.s. Region Východní Morava, Technik realizace projektů
30 000 Kč
Organizace: Bílá holubice, z.s.

„Nejvíce si cením, že jsem mohl přispět k tomu, aby
handicapovaní tanečníci mohli vystupovat ve velkém
sále před publikem a zažít pocit z velice úspěšného
vystoupení. Co mi osobně účast na projektu přinesla?
Viděl jsem a cítil radost handicapovaných lidí – kamarádů
z poskytnuté pomoci a nových zážitků.“

Zpráva o činnosti NF
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Running With Those That Can’t – nákup vozíku
Benecykl
Zaměstnanec: Jan Lochman, Pražské vodovody
a kanalizace, a.s., Strojník
40 000 Kč
Organizace: Running With Those That Can’t
MiNiGRANT byl věnován na nákup vozíku Benecykl
pro čtyřčlennou rodinu, které se tím významně rozšířily
možnosti volnočasových aktivit. Předání vozíku proběhlo
v rámci závodu, na kterém si obdarovaný mohl vozík
ihned vyzkoušet za doprovodu spoluběžce pana
Lochmana.
„Jako aktivní běžec považuji za samozřejmost účastnit se
i několika závodů s RWTTC. Je to pro mě nejbližší forma
pomoci. A každý by měl v životě dle svých možností nějak
pomoci. Na každém závodu je vidět, jak si děti vše užívají.
Jsem rád, že můžu být u toho. Vážím si tohoto grantu.
Moje pomoc tak dostala i další rozměr, který je pro rodinu
dlouhodobý.“

Volnočasové aktivity
Herní maraton
Zaměstnanec: Pavel Tejkl, Královéhradecká
provozní, a.s., Mechanik vodohospodářských zařízení
22 000 Kč
Realizoval sám
Pan Pavel Tejkl se jako jeden z vedoucích Klubu
deskových her aktivně podílel na přípravě programu
a organizačního zabezpečení Herního maratonu. Během
jednotlivých akcí měl na starost vysvětlování her
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a zapojení všech účastníků do nabízených aktivit.
Finanční prostředky z MiNiGRANTU posloužily na nákup
her a edukativních pomůcek a také jako příspěvek
na nájem za využití klubovny a prostor.
„Účast na projektu mi přinesla pocit uspokojení z dobře
vykonané práce, neboť jsme rozvinuli hlavní myšlenku
a zorganizovali Herní maraton. Samotný průběh akce
byl pohodový a účast překonala naše očekávání. Bylo to
samozřejmě hodně práce, ale potěšily mě dobré výsledky
a kladné ohlasy. Cením si hodně aktivního zapojení všech
účastníků do jednotlivých akcí, kdy každý si vybral tu svoji
parketu. Nakonec se účastníci sami zapojovali do organizace
a pomáhali mladším dětem nebo nově příchozím.“

Běž do přírody a buduj si životní styl
Zaměstnanec: Jan Březina, Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s., Mistr údržby
12 000 Kč
Organizace: Orientační klub Chrastava, z.s.
MiNiGRANT pomohl všem členům klubu, kteří se účastní
tréninků (vždy cca 50 lidí). Částka byla použita
na pořízení sklolaminátových stojanů na kontrolní
krabičky. Ty se používají při trénincích i závodech.
Pan Březina sám aktivně pomáhá trenérkám
při trénincích v tělocvičně i v terénu.
„Orientační běh je sport, který rozvíjí v dětech jak
fyzickou, tak i duševní stránku osobnosti. Pobyt v přírodě
v dobré partě je velmi zdravý. Proto jsem se rozhodl
podpořit práci s dětmi právě v tomto sportu. Když vidím
děti, které tento sport baví, mám opravdu velmi dobrý
pocit, že můžu pomoci při zlepšování jejich přípravy.“

Výroční zpráva 2017

KŘESADLO – Cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci
HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.s., se již 20 let
věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví
v České republice. Od roku 2001 uděluje dobrovolníkům
za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu
s názvem Křesadlo. Hlavním cílem této iniciativy
je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos
dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit
příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především
podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických
aktivit.
Mezi držiteli Křesadla je již řada našich kolegů.
Naposledy byl v Praze oceněn pan Petr Veselý,
zaměstnanec Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.,
za své dlouholeté dobrovolnictví pro Centrum pro
náhradní rodinnou péči, o.p.s. Cenu si převzal
na slavnostním setkání dne 4. dubna 2018 v rezidenci
primátora hl.m. Prahy.
Pan Veselý je také opakovaným úspěšným žadatelem
o MiNiGRANT na víkendové respitní pobyty, které
pod hlavičkou centra pomáhá organizovat.
„Pětkrát ročně připravuji a organizuji programy
pro děti na víkendových pobytech a každý měsíc
v dětských klubech. Koordinuji práci pečovatelů
při realizaci programů. Ve spolupráci s pracovnicemi
centra zajišťuji sportovní vybavení a prostory
pro samotnou realizaci akcí a spolupracuji s vedoucími
dětských klubů. Dětská radost a smích jsou pro mne
motivací,“ komentuje pan Veselý.

Výroční zpráva 2017
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Projekty podpořené v programu
MiNiGRANTY® VEOLIA v roce 2017
Projekty jsou řazeny abecedně podle příjmení zaměstnance.
Společnost
Relizátor projektu
Kulturní centrum Cooltour

Zaměstnanec

Výše

skupiny

daru

Veolia

(v Kč)

VE

37 000

Adámek Petr

ZS - pěstounská péče

Bažantová Pavla

PVK

20 000

ZS - nemocnice, hospic

Benák Petr

PVK

28 500

KAP - školy, centra

Beneš Ondřej

VV

40 000

VČA - dětí a mládeže

Blahák Tomáš

VE

13 000

Environmentální

Bobčíková Eliška

SčVK

29 000

Společně proti lenosti

VČA - dětí a mládeže

Boniš Radek

KHP

23 000

Vybavení pro Mateřídoušku

ZS - handicap - děti

Brožková Helena

VOSS

25 000

Orientační klub Chrastava,z.s.

Běž do přírody a buduj si životní styl

VČA - dětí a mládeže

Březina Jan

SčVK

12 000

Sdružení hasičů Čech, Moravy

Hasičské slavnosti k výročí 150 let

a Slezska - SDH Český Dub

od založení sboru

KAP - SDH

Bulíř Jan

SčVK

14 000

Bůžek Martin

Rozšíření chovu včel

Environmentální

Bůžek Martin

SčVK

12 500

Bezpečně na vodě

Osvěta a vzdělávání

Centrichová Eva

SaS

22 000

Zlepšení kondice malých hasičů

VČA - SDH

Cvrk Pavel

SVAS

25 660

ZS - pěstounská péče

Čáp Rostislav

VV

25 000

Environmentální

Čenský Jiří

VVP

36 000

KAP - prostředí

Černá Kateřina

PVK

23 000

Osvěta a vzdělávání

Červená Kristýna

VE

10 100

KAP - sport

Česnek Tomáš

SčVK

15 000

ZS - handicap - děti

Dellner Petr

SčVK

15 010

VČA - SDH

Dioszegi Miroslav

VOSS

35 000

PVK

20 000

Děti patří domů, z.s.
Fakultní nemocnice v Motole
Beneš Ondřej

Komunitní zahrada Tržnice

Zaměření

Environmentální

Ostrava, z.ú.

Děti patří domů – Značka
spolehlivosti
Pomáháme dýchat dětem na
chirurgické Jednotce intenzivní péče
Flowformy - voda jako integrální
součást školy

Junák – český skaut, středisko

Nákup a zprovoznění plynových

Ještěr Ostrava, z. s.

topidel

Český rybářský svaz z.s. ,
místní organizace Česká Lípa
(ČRS MO)
AFK Probluz z.s.
Denní centrum Mateřídouška,
o.p.s.

Vodní záchranná služba ČČK,
z.s.
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska - SDH Všetaty
FOD - Klokánek Štěrboholy

Nákup bateriového agregátu
k odlovu ryb

Letní sportovní tábor pro děti
z Klokánku

Obec Ostrá

Ostrá - STROMY

Klub nemocných cystickou

Beneﬁční akce ve prospěch slaných

ﬁbrózou, z.s.

dětí

Základní škola Hlučín - Rovniny
Česnek Tomáš
ADRA o.p.s.
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska - SDH Březová
Doležalová Mendlová Jana
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DĚTI PRO PŘÍRODU, PŘÍRODA PRO
DĚTI
Gastonův memoriál
Dobrovolníci organizují pro děti
a nemocné výlet do ZOO
Obnova klubovny mladých hasičů
SDH Březová u Sokolova, letní 14
denní hasičské soustředění
Pohádkové putování a eko-dílny

KAP - prostředí

Doležalová
Mendlová Jana

Výroční zpráva 2017

Společnost
Relizátor projektu
Včelařská buňka Marta
Dopitová
ABAK-počítadlo, z.s.
Vlastní cestou, o.s.
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska - SDH Praha 8 - Bohnice
Edr Zdeněk

Výše

skupiny

daru

Veolia

(v Kč)

SčVK

24 000

VE

30 000

Dostál Jaroslav

PVK

40 000

VČA - SDH

Duchek Miroslav

PVK

20 000

VČA - dětí a mládeže

Edr Zdeněk

PVK

7 500

VČA - SDH

Fabian Daniel

VE

25 000

Cvičení je hra

ZS - senioři

Fedor František

SčVK

43 500

Kung Fu pro děti - STOP drogám

VČA - dětí a mládeže

Franc Jiří

SVAS

20 400

Nový motor pro záchranné plavidlo

VČA - dětí a mládeže

Franěk Borek

SčVK

50 000

KAP - prostředí

Froncke Lukáš

VE

20 000

Osvěta a vzdělávání

Gajdoš Pavel

ČVCW

20 000

VČA - tábory, pobyty

Gembec Kamil

SčVK

26 000

ZS - Handicap - dospělí

Grulichová Hana

PVK

30 000

VČA - SDH

Hendrichová Věra

SVAS

12 470

KAP - prostředí

Heřman Tomáš

VE

20 000

Environmentální

Hloušek Tomáš

SVAS

30 000

VČA - tábory, pobyty

Honců Jan

VV

26 800

KAP - kultura

Hovorka Václav

1. SčV

20 000

VV

26 000

PVK

30 000

SVAS

17 000

Vodospol

50 000

Název projektu

Rozvoj včelařské buňky
Prázdniny bez bariér
Kola Dětem
NADĚJE HASIČŮM
Podpora kroužku Příroda
kolem nás

Sdružení hasičů Čech, Moravy

Výcvik mladých hasičů SDH

a Slezska - SDH Doloplazy

Doloplazy

Zaměření

Zaměstnanec

Environmentální

Dopita Dušan

ZS - handicap - děti

Dostál Pavel

ZS - sociálně slabí handicap - děti

Městský ústav sociálních
služeb Jirkov, příspěvková
organizace
Lok Yiu Wing Chun CZ
Svaz záchranných brigád
kynologů ČR - ZBK Ústeckého
kraje
ZŠ a MŠ Ukrajinská 19
Gajdoš Pavel

SNOEZELEN pro žáky s poruchámi
autistického spektra
Kurzy první pomoci a zvládání
krizových situací pro děti

Asociace TOM ČR, TOM 1007

Letní táboření turistického oddílu

Chippewa

mládeže CHIPPEWA

Borůvka Praha o.p.s.

Pracuji, tedy jsem!

Obec Lány - Jednotka SDH Lány
Sdružení - BES z.s.

Zvýšení bezpečnosti jednotky při
záchraně osob, zvířat a majetku
Senzorická zahrada pro
handicapované děti

ZO ČSOP Silvatica

Kosení klíčavských luk

Klub organizátorů letních

Obnova stanů vedoucích

táborů

a nejstarších oddílů
Sraz českých vozíčkářů - zóna pro

Skybrand s.r.o.

vozíčkáře na hudebním festivalu
Brod 1995

Chráněné dílny Fokus Vysočina
Centrum handicapovaných
lyžařů, z.s.

FOREWEAR – oblečení navždy

ZS - Handicap - dospělí

Centrum handicapovaných lyžařů

ZS - Handicap - dospělí

Tělocvičná jednota Sokol

Pomoc malým hasičům s bezpečnou

Mělnické Vtelno

výstrojí

Jandová Jana
Janeček Jiří
Nadace Most k domovu Zlín
TJ Sokol Zdislavice z.s.
Myslivecké sdružení Višňovec,
z.s., Mělnické Vtelno
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Podpora našeho kolegy Borise Šťasty
v těžké situaci po pracovním úrazu
Zvýšení čmeláčí populace pod
hradem Buchlovem
Poskytování dlouhodobé paliativní
péče těžce nemocným pacientům
Soustředění fotbalové přípravky +
ml. žáků, nové dresy pro ml.žáky
Ovocné aleje pro budoucí generace

Hulmanová
Marcela
Chramosta
Ondřej

VČA - SDH

Chramosta Josef

ZS - Handicap - dospělí

Jandová Jana

Environmentální

Janečka Jiří

MoVo

10 000

ZS - nemocnice, hospic

Janečková Simona

MoVo

48 000

VČA - tábory, pobyty

Jankovský Roman

ČVCW

20 000

Environmentální

Jásek Václav

SVAS

30 000

Zpráva o činnosti NF

19

Společnost
Relizátor projektu

Název projektu

Zaměření

Zaměstnanec

Výše

skupiny

daru

Veolia

(v Kč)

Ještě jsem tady! Můj život
Jašek Vladimír

s handicapem….tím nic nekončí,

ZS - Handicap - dospělí

Jašek Vladimír

SčVK

50 000

ZS - Handicap - dospělí

Jonášová Jana

VV

32 160

KAP - prostředí

Kajura Waldemar

VE

30 000

PVK

12 000

1. SčV

25 800

naopak…
Okamžik, z. ú.

Pomáháme dobrovolníkům,
dobrovolníci pomáhají nevidomým

Klub přátel školy, Havířov -

Stejná šance pro vzdělání žáků se

Podlesí, z.s.

speciﬁckými poruchami učení

Bc. Ondřej Pojmon

Běhá celá Vlašim

KAP - sport

Domov pod hrází, o.p.s.

Polohovací lůžko

ZS - senioři

Kaňkovská
Monika
Karhanová
Zuzana

Příspěvek na asistenta pro vozíčkáře
SKST Liberec

na Mistrovství Evropy (European
Championships 2017) ve stolním

ZS - Handicap - dospělí

Klimentová Jana

SčvK

30 000

VČA - dětí a mládeže

Klimeš Jan

KHP

25 000

VV

25 000

tenise vozíčkářů
Floorbalový klub Hradec

Celoroční pravidelná sportovní

Králové, z.s.

činnost mládeže
Lepší tréninkové podmínky a

SK Praga Vysočany, z.s.

vybavení pro malé fotbalisty SK

VČA - dětí a mládeže

Praga Vysočany

Koníčková
Štěpánka

Kopecký Martin

Vysazení aleje

Environmentální

Kopecký Martin

1. SčV

50 000

Spolek Valštejn

Střecha nad hlavou

VČA - tábory, pobyty

Koraba Lubomír

VE

25 000

VČA - dětí a mládeže

Košák Jiří

PVK

30 000

KAP - prostředí

Kotásek Pavel

VE

19 000

Včely

Environmentální

Koutský Martin

PVK

25 000

Umělecká šestka 2017

VČA - dětí a mládeže

Kraitlová Lenka

SčVK

36 000

VČA - dětí a mládeže

Král Pavel

KHP

21 600

ZS - handicap - děti

Krausová Ivana

ČVCW

20 000

ZS - handicap - děti

Krišková Zdeňka

SVAS

20 000

Vzdělávací aktivity pro seniory

ZS - senioři

Kruschinová Petra

SčVK

29 700

Úprava části školní zahrady

KAP - školy, centra

Kučera Petr

SčVK

20 000

Jsou víc než jen osobní asistence!

ZS - Handicap - dospělí

Kudrnka David

PVK

50 000

Osvěta a vzdělávání

Kunčický Roman

ČVCW

40 000

VČA - dětí a mládeže

Kvapil Antonín

SčVK

7 500

ZS - handicap - děti

Kysela Tomáš

PVK

16 522

PVK

30 000

Česká Softballová Asociace

Little League Major 2017 – Evropsko
Africká kvaliﬁkace
Pomoc týraným a opuštěným

Šance pro jejich život, z.s.

zvířatům v péči Heleny Mikulcové
-Šance pro jejich život, z.s.

Koutský Martin
Junák - český skaut, středisko
Oheň Most,, z. s.
Junák – český skaut, středisko

Podpora královéhradecké výpravy

Kukleny Hradec Králové, z.s.

na Intercamp 2017 v Německu
Podpora pro handicapovaného

Krausová Ivana

Martina Motlíčka – pobyt a doprava
do stacionáře a školy

Soukromá mateřská škola,

Modernizace školní kuchyně

základní škola a střední škola

pro děti se speciálními vzdělávacími

Slunce, o.p.s.

potřebami

Komunitní středisko Kontakt
Liberec, p. o.
Mateřská škola Kamarád Růžová, Chomutov
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
Ručičky, z.s.
Kvapil Antonín
Kysela Tomáš
Blanka Petečelová
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MiNiGRANT nás naučí jet bezpečně
po Zruči
turnaj v Libořickém plážovém
volejbale
Zdravotní pomůcka pro Madlenku
Lepší svět pro Aničku - Autismus nás
nezastaví!

Linhart Miroslav

Těším se na tábor - Lucie Nováková

Running With Those That

Darování vozíku Benecykl pro děti

Can’t o.s.

z Running With Those That Can’t

Zpráva o činnosti NF

ZS - handicap - děti

Lavrenčíková
Myšková Jana

VČA - tábory, pobyty

Linhart Miroslav

SčVK

5 800

ZS - handicap - děti

Lochman Jan

PVK

40 000
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Společnost
Relizátor projektu

TJ Sokol Stěžery

Název projektu
Konec nebezpečných celuloidových

Zaměření

Zaměstnanec

Výše

skupiny

daru

Veolia

(v Kč)

VČA - dětí a mládeže

Loskot Václav

KHP

30 000

ZS - handicap - děti

Macura Lukáš

SaS

20 000

ZS - Handicap - dospělí

Máčala Miroslav

MoVo

13 430

VČA - tábory, pobyty

Maděra Jan

KHP

38 000

Vybavení relaxační místnosti

ZS - handicap - děti

Máchová Libuše

1. SčV

10 000

Záchranné vesty

VČA - dětí a mládeže

Máchová Libuše

1. SčV

12 000

ZS - handicap - děti

Mandelíček Karel

PVK

30 000

Osvěta a vzdělávání

Mareš David

SčVK

27 000

KAP - kultura

Matějčková Hana

PVK

20 000

Environmentální

Medalová Renata

1. SčV

50 000

VČA - dětí a mládeže

Mierva Dalibor

VE

15 000

ZS - senioři

Moravec Václav

ČVCW

20 000

ZS - handicap - děti

Novák Aleš

SčVK

48 000

Naučné zahradní pomůcky

KAP - prostředí

Novák Václav

ČVCW

30 000

Stromy pro radost

Environmentální

Novák Milan

PVK

20 000

Přírodní učebna v CREDU

ZS - handicap - děti

Nováková Helena

MoVo

20 750

Bílá holubice z.s.

Nemůžeš chodit, (ne)můžeš tančit!

ZS - Handicap - dospělí

VE

30 000

Tělocvičná jednota Sokol

Obnovení činnosti Sokola – podpora

Radčice

sportovní všestrannosti mládeže

SčVK

20 200

PVK

11 500

Buntaranta
Máčala Miroslav
SK Karate Spartak HK

míčků pro stolní tenis dětí
Společně bez bariér 2017
Podpora zrakově postiženého lyžaře
Patrika Hetmera
Letní soustředění Sk Karate Spartak
Hradec Králové

Waldorfská škola Příbram mateřská škola, základní škola
a střední škola
Střední průmyslová škola a
Vyšší odborná škola Příbram
Mandelíček Karel
Willík, spolek pro Williamsův
syndrom

Zlepšení pohybu Adélky -KLIMTHERAPY
Překlad základních zdravotnických
doporučení o Williamsově syndromu
a jejich publikace
Léto plné hvězd – výstava hraček pro

Adventor

handicapované děti s doprovodným
programem pro seniory, 22. ročník
tradiční výstavy

Obec Hluboš
TJ Sokol Kolín
Městská správa sociálních
služeb Kadaň / Domov pro
seniory
Novák Aleš
Mateřská škola, Most,
Růžová ul.
Obec Trubín
Základní škola a Střední škola
CREDO, o.p.s.

Palasová Jaroslava

Čistá voda podpora biodiverzity
Podpora rozvoje kuželkářského
sportu u mládeže
Zahradní cesta ke Kameni
vzpomínek
Denní pobyt těžce zdravotně
postižené dcery ve stacionáři

Běžecké lyže a boty pro nevidomou
studentku

VČA - dětí a mládeže
ZS - handicap - děti

Olesz Vladislav
Ondráčková
Jolana
Palasová
Jaroslava

Asistence, o.p.s.

Svou vlastní cestou

ZS - Handicap - dospělí

Pátková Jana

VV

25 000

TJ Baník Stochov

Podpora nej (menších) fotbalistů

VČA - dětí a mládeže

Paurová Ilona

SVAS

16 890

Spolek železniční historie

Naučná stezka žel. st. Martinice -

Martinice v Krkonoších

kulturní památka

KAP - kultura

Pěnička Petr

SčVK

50 000

Východočeská regionální

Ekologické výukové programy

pobočka STUŽ (Společnost pro

s Nadačním fondem Veolia 2017/

Osvěta a vzdělávání

Petr Miroslav

KHP

10 000

trvale udržitelný život)

2018
VČA - tábory, pobyty

Pilous Jaromír

SčVK

20 000

Environmentální

Pösinger Petr

VOSS

40 000

ZS - Handicap - dospělí

Pokorný Jaroslav

SaS

15 000

KAP - prostředí

Pospíšil Tomáš

SVAS

40 000

Volejbalový klub Teplice

Letní volejbalové soustředění

Myslivecký spolek Horní

Obnova biotopu a vysazení pstruha

Rozmyšl z.s.

potočního

Pokorný Jaroslav

Je mi 51 let a ležím již 5 let v LDN

Obec Líbeznice, zastoupená

Mlha přede mnou, mlha za mnou

starostou Mgr. Martinem

nebo - li „mha přede mnou, mha za

Kupkou

mnou“
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Společnost
Relizátor projektu

Název projektu

Zaměření

Zaměstnanec

Výše

skupiny

daru

Veolia

(v Kč)

Pospíšilová Vilma

Včely pro krajinu a mou obec

Environmentální

Pospíšilová Vilma

VE

12 000

Dobrovolnické centrum, z.s.

Kačky na stmelovačky

ZS - handicap - děti

Pšenička Radek

SčVK

37 473

Rekonvalescentní pobyt

ZS - handicap - děti

Rákos Zdeněk

SVAS

42 580

Cesta Havlase Pavlaty

KAP - prostředí

Regál Vojtěch

SčVK

35 000

ZS - Handicap - dospělí

Rokycanský Jiří

VE

10 000

SVAS

20 000

VE

30 000

Paleček - společnost lidí
malého vzrůstu
Městečko na dlani, z.s.
Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR,
pobočný spolek Havířov

Koloběžky pro mentálně
hendikepované -koordinace pohybu

Letohrádek Vendula

Čistota a hygiena je základ

ZS - Handicap - dospělí

Rydlová Lenka

Tip Art, o.p.s.

A pořád ti bubáci …

ZS - nemocnice, hospic

Řezníčková Alena

Jiný úhel pohledu

ZS - handicap - děti

Říha Stanislav

SčVK

35 574

Environmentální

Sedláček Jan

1. SčV

29 978

ZS - handicap - děti

Sekeráková Yveta

VE

9 900

ZS - handicap - děti

Semerád Pavel

SčVK

19 500

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí
v ČR, z. s. Klub Jablonec nad
Nisou
Sedláček Jan
Oříšek z.s.
Semerád Pavel

Zajištění hnízdiště rorýse obecného
na budově 1. SčV v Příbrami
Kreativní dílny pro děti
Být HAPPY s EPI - Letní tábor pro
rodiče a jejich děti s EPIlepsií – VIII

Nové Javoříčko, o.s

Po stopách vody

KAP - prostředí

Schinneck Petr

MoVo

50 000

Schreiber Eduard

Obnovení včelstev v regionu

Environmentální

Schreiber Eduard

VE

12 000

Handicap centrum Škola života

Olympiáda pro mentálně

Frýdek-Místek, o.p.s.

handicapované

KAP - sport

Sládek Ivo

VE

30 000

Sombati Pavel

Výsadba stromů

Environmentální

Sombati Pavel

PVK

2 300

Olterm

30 000

SčVK

13 500

VE

12 000

SčVK

50 000

VV

25 000

1. SčV

28 000

Univerzita Palackého
Olomouc, Fakulta tělesné

Expediční projekt - Expedice Přes

kultury, Katedra aplikovaných

Bar 2017

ZS - Handicap - dospělí

Sovadinová
Kristýna

pohybových aktivit
Stinglová Kateřina

Slzička pro Míšu

ZS - handicap - děti

Stoszková Lenka

Podpora chovu včely medonosné

Environmentální

Hospic v Mostě
Zajíček na koni, o.p.s.

Léčba bolesti v hospici
Zlaté kolo pomoci znevýhodněným

Kyjovice

Jaroslava

Suchomel Petr

Zachraňte mláďata

Environmentální

Sýkora Petr

PVK

20 000

Kultura pro všechny

KAP - kultura

Synková Petra

KHP

28 000

Zahrada u školky

KAP - školy, centra

Škrobánek Petr

VE

30 000

Environmentální

Šmídová Iva

MoVo

14 920

Environmentální

Šulcová Hana

PVK

19 500

ZS - handicap - děti

Tejchman Petr

MoVo

50 000

VČA - dětí a mládeže

Tejkl Pavel

KHP

22 000

KAP - kultura

Tomášková Hana

MoVo

42 900

pro SDH Heřmaničky

Korálek Spolek při ZŠ a MŠ

Straussová

VČA - SDH

Dětské překážky k požárnímu sportu

LOvčičtí OCHotníci z. s.

Stoszková Lenka

Strejčková Lucie

a Slezska - SDH Heřmaničky
Malenice

Kateřina

ZS - handicap - děti

dětem…už se točí…

Sdružení hasičů Čech, Moravy
Myslivecký spolek Volyňka

ZS - nemocnice, hospic

Stinglová

Tělocvičná jednota Sokol

Výsadba živého plotu v areálu

Smržice

sokolovny ve Smržicích

Český svaz včelařů, z.s., ZO
Brandýs nad Labem – Stará

Více včelařů v našem městě!

Boleslav
Tejchman Petr
Tejkl Pavel
Jsme ze stejné planety, z.s.
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Vybavení koupelny pro
handicapovanou dívku
Herní maraton
Jsme ze stejné planety / Velká
Bystřice 2017
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Společnost
Relizátor projektu

Tomeš Miroslav

Název projektu

Zaměření

Rozvoj včelařství v Jílovém u

Zaměstnanec

Výše

skupiny

daru

Veolia

(v Kč)

Environmentální

Tomeš Miroslav

SčVK

28 500

VČA - dětí a mládeže

Trojan Pavel

KHP

12 000

KAP - SDH

Trojan Tomáš

PVK

30 000

ZS - handicap - děti

Turková Hana

PVK

33 000

Hygienické zázemí pro dětský tábor

VČA - dětí a mládeže

Václavík Libor

SčVK

25 000

Vaněk Jiří

Letní plavecký kurz 2017

VČA - dětí a mládeže

Vaněk Jiří

KHP

20 000

Základní škola Havířov - Podlesí

Učíme se o přírodě v přírodě

KAP - prostředí

Vasilko Martin

VE

30 000

Spolek Kostičky

Pomoc - rostu

ZS - handicap - děti

Vašatová Venuše

SčVK

40 970

ZS - pěstounská péče

Veselý Petr

PVK

50 000

KAP - prostředí

Vítová Jana

ČVCW

50 000

PVK

20 000

Držkova

Trojan Pavel

Běžecké lyžování hradeckých dětí.

Sdružení hasičů Čech, Moravy

Pomáhat a chránit při živelných

a Slezska - SDH Skupice

událostech
Světelný panel – pomocník

Sdružení rodičů Klubíčko

ve zrakové stimulaci dětí s těžkým
zdravotním postižením

Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska - SDH Bozkov

Centrum pro náhradní
rodinnou péči, o.p.s.

Realizace sportovně vzdělávacích
programů pro děti v náhradní
rodinné péči

Základní škola a mateřská

FORREST - podpora

škola Chyňava

handikepovaných dětí

Jednota bratrská Liberec -

Komunitní centrum Konopná –

Ruprechtice

Cesta na zahradu

Weisová Lenka

Portréty

ZS - senioři

Weisová Lenka

SčVK

30 000

Vybudování ochranných sítí

VČA - dětí a mládeže

Zaal Jiří

KHP

30 000

Jak zachránit tonoucího

Osvěta a vzdělávání

Zelenka Marek

VE

20 000

Zdravotní cvičení BOSSU

VČA - dětí a mládeže

Zoubková Jitka

KHP

33 750

Tělovýchovná jednota Sokol
Třebeš, z.s.
Vodní záchranná služba ČČK pobočný spolek Krnov
TJ Sokol Stěžery

Společnosti Veolia
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

SčVK
MoVo

Středočeské vodárny, a.s.

SVAS

Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o.

VOSS

1. SčV, a.s.

1. SčV

Česká voda - Czech Water, a.s.

KHP
VV
ČVCW

Solutions and Services, a.s.

SaS

Veolia Energie Česká republika, a. s.

VE

Vodospol, s. r. o.
Olterm & TD Olomouc, a.s.
Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.

Světlana

PVK

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Veolia Česká republika, a.s.

Votavová

Zkratky uvedené v přehledu

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Královéhradecká provozní, a.s.

KAP - prostředí

Vodospol
Olterm
VVP

Tematické zaměření
Komunitní život a prostředí
Znevýhodněné skupiny

KAP
ZS

Volnočasové aktivity dětí a mládeže

VČA

Sbor dobrovolných hasičů

SDH
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STARTér, Věř si a podnikej!
Pomáháme na svět dobrým nápadům
Program STARTér, Věř si a podnikej! podporuje začínající
drobné a malé podnikatele v Moravskoslezském
a Olomouckém kraji již osmnáctým rokem.
Pomoc směřuje především na veřejně prospěšné
projekty v oblastech jako jsou tradiční či netradiční
řemesla a výroba, organizace volného času dětí, mládeže
či seniorů, služby pro obyvatelstvo a domácnosti
či sociální služby pro handicapované občany a rodiny
s dětmi.

Počet nových
prac.míst

Rok

Poskytnuté nadační
příspěvky (v Kč)

2000

115

3 655 500

2001

110

4 350 000

2002

118

5 554 000

2003

111

5 337 500

2004

104

4 116 000

2005

133

5 079 500

2006

122

5 162 000

2007

178

7 012 000

2008

174

9 024 000

2009

194

10 515 500

2010

150

8 494 000

2011

87

4 749 000

2012

84

4 789 000

2013

93

5 042 500

2014

111

5 589 500

2015

109

4 876 700

2016

85

4 139 500

2017
CELKEM

120

5 513 700

2 198

102 999 900

Projekty a pracovní místa
v Olomouckém a Moravskoslezském kraji
120
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Počet projektů
Moravskoslezský kraj
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Pracovní místa
Olomoucký kraj
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Celkem vzniklo v letech 2000 – 2017 2 198 nových
pracovních míst, z toho 322 pro osoby zdravotně
postižené, na nadační příspěvky bylo vynaloženo téměř
103 mil. Kč.

STARTér V ROCE 2017
V roce 2017 získal program STARTér, Věř si a podnikej!
jednu z nejprestižnějších cen za trvale udržitelné
podnikání v České republice, a to 1. místo v soutěži
TOP Odpovědná ﬁrma v kategorii Společensky prospěšný
projekt roku 2017!
Rok 2017 byl již osmnáctým rokem, ve kterém nadační
fond pomáhal s uskutečněním nových podnikatelských
nápadů. Celkem bylo v roce 2017 ﬁnančně podpořeno
73 projektů, v rámci kterých vzniklo 120 nových
pracovních míst, z toho 29 pro osoby se zdravotním
postižením. Na nadační příspěvky bylo v roce 2017
celkem vynaloženo 5 513 700 korun.

příspěvek formou Předběžného informačního dotazníku
(PID) 183 žadatelů. Zamítnuto bylo 65 žádostí, zbývajících
118 PID bylo navrženo na rozpracování podnikatelského
záměru, tedy projektu.
V průběhu roku se uskutečnilo 5 řádných zasedání
schvalovacího výboru, na kterých byly projednávány
především Předběžné informační dotazníky žadatelů
a následně na jejich základě zpracované a prověřené
projekty.
Žadatelé, jejichž PID je schválen schvalovacím výborem,
jsou vyzváni ke zpracování projektu s detailním
podnikatelským plánem a přehledem požadovaných
ﬁnančních prostředků. Po prověření a vyhodnocení
projektů garanty – dobrovolníky z řad zaměstnanců
skupiny Veolia – bylo schvalovacímu výboru nadačního
fondu v roce 2017 předloženo celkem 75 zpracovaných
projektů. Všechny předložené projekty byly schváleny.
Dva žadatelé odstoupili od svého projektu po jeho
schválení schvalovacím výborem.

Žadatelé o příspěvek nadačního fondu žádají
prostřednictvím Předběžného informačního dotazníku.
Ten obsahuje základní informace o žadateli a jeho
podnikatelském záměru. V roce 2017 požádalo o nadační

Projekty a pracovní místa podle lokalit
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Projekty zaměstnávající osoby zdravotně
postižené
Dřevozpracující dílna
Dobrý domov s.r.o.
350 000 Kč
10 nových pracovních míst pro osoby zdravotně
postižené
Chráněná dílna DOBRÝ DOMOV zaměstnává čtyři
zaměstnance s tělesným postižením a věnuje se výrobě
unikátních hracích stěn, které slouží jak dětem
v mateřských školách, tak i v nemocnicích pacientům
po mozkových příhodách. V letošním roce se společnost
Dobrý domov rozhodla rozšířit svou činnost o nový
provoz v Uničově, kde bude sama vyrábět veškeré
komponenty potřebné ke kompletaci hracích stěn. Nově
tak v Uničově najde práci 10 zdravotně znevýhodněných
spoluobčanů.

Zelené podnikání
Včelařství
Ing. Lenka Grygarová
50 000 Kč
1 nové pracovní místo
Paní Lenka Grygarová začala v roce 2017 podnikat
v oboru včelařství. Své medy nabízí v krásných
designových obalech a také v mini baleních, určených
především pro restaurační zařízení. Jako doplňkovou
a v České republice ojedinělou službu bude sadařům
nabízet i službu včel samotářek. V budoucnu by ráda
pořádala také kroužky pro děti a věnovala se výrobě
medoviny, tyčinek na rty a vosku na boty.

Chráněná pracovní místa
Handicap centrum Škola života Frýdek – Místek, o.p.s.
148 700 Kč
8 nových pracovních míst pro osoby zdravotně postižené
Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.,
je nezisková organizace s 25letou historií poskytující
sociální služby formou denního stacionáře. Součástí
služeb denního stacionáře je možnost pracovat
v ergoterapeutických dílnách, ve kterých mohou klienti
rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Nově
od 1. května 2017 se Handicap rozhodl nabídnout
možnost zaměstnání na zkrácený úvazek zájemcům
z řad klientů denního stacionáře. Vzniklo tak
osm chráněných pracovních míst pro osoby zdravotně
znevýhodněné, které vyrábějí krásné výrobky
z keramiky, proutí, svíčky, mýdla či koupelové soli.

26

Zpráva o činnosti NF

Výroční zpráva 2017

Infrastruktura
Lesní mateřská škola DUHOVKA
Lesní mateřská škola DUHOVKA, školská právnická
osoba
200 000 Kč
4 nová pracovní místa
Díky pomoci Nadačního fondu Veolia vznikne ve Vlčicích
u Javorníku nová Lesní mateřská škola DUHOVKA. Jejím
cílem je vzdělávat děti přirozenou a nenásilnou formou
v blízkém kontaktu s přírodou. K tomu mají k dispozici
nádhernou zahradu u starého mlýna, jako zázemí jim
slouží originální mongolská jurta.

Scio škola
1. Moravskoslezská ScioŠkola - základní škola, s.r.o.
200 000 Kč
4 nová pracovní místa
Nově otevřená základní ScioŠkola ve Frýdku-Místku,
jediná Scio škola v Moravskoslezském kraji, reaguje
na velkou poptávku po alternativním způsobu nejen
předškolního vzdělávání. Je koncipovaná tak, aby se
do ní děti těšily a učení je bavilo. Žáci jsou motivovaní
k celoživotnímu vzdělávání a zvládání změn tak, aby
byli schopní vést spokojený život v současném rychle se
měnícím světě.

Retro barbershop
Jaroslav Kukuczka
50 000 Kč
1 nové pracovní místo
Pan Jaroslav Kukuczka v roce 2017 otevřel ve Frýdku –
Místku nový stylový retro barbershop. Jedná se o ryze
pánské holičství, ve kterém se může zákazník na chvíli
zastavit a odpočinout si od problémů všedního dne.

Tradiční a netradiční řemesla
Sýrárna – Kletné
Veronika Kunčarová
50 000 Kč
1 nové pracovní místo
Paní Veronika Kunčarová se začala v roce 2017 věnovat
tradiční výrobě sýrů. V Suchdole nad Odrou tak vznikla
nová domácí sýrárna, která nabízí především pařené
sýry (parenice, nitě, sýrové špalíky) a dále čerstvé sýry
a ricottu.

Truhlářství
Bc. David Urbiš
50 000 Kč
1 nové pracovní místo
Pan David Urbiš navázal na rodinnou tradici a spolu
s otcem provozuje v Kunčicích u Bašky truhlářskou dílnu.
Zabývá se zakázkovou výrobou ze dřeva, lamina i dýhy.
Objednat si lze jak velké kuchyně či vestavné skříně,
tak i dřevěné solitéry jako např. houpací slony a dětské
kolébky.
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Projekty podpořené v programu
STARTér – Věř si a podnikej! v roce 2017
Projekty jsou řazeny abecedně podle názvu/jména realizátora projektu
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Realizátor projektu

Název projektu

1. Moravskoslezská ScioŠkola - základní škola, s.r.o.

Scio škola

200 000

AJORODINKA mateřská škola, o.p.s.

Šťastné dítě - šťastná rodina

60 000

Bačík Jaroslav

Včelařství Jaroslav Bačík

50 000

Bartoň Jan

Truhlářství, podlahářství

50 000

Brokešová Kristine

Biorenezanční centrum

50 000

Buchta Martin

Hodinový manžel a arboristické práce

50 000

Café Elenni, s.r.o.

Kavárna s cukrářskou výrobnou

50 000

Ciminga David

Výroba originálního nábytku z masívu

100 000

Devátá Regina

Salón Regi - Doteky dlaní

50 000

Dobrý domov s.r.o.

Kompletace a montáž hracích stěn

100 000

Dobrý domov s.r.o. 2

Dřevozpracující dílna

350 000

Družstvo NAPROTI

Prací k integraci II

50 000

Duha klub, o.p.s.

Zdravá školka

60 000

DUHOVÉ DĚTI, Vlčice z.s.

Správce, údržbář - školník

50 000

Ecce Homo Šternberk, z.s.

Mikrojesle Lvíček Moravský Beroun

60 000

Ecce Homo Šternberk, z.s. 2

Dětská skupina Skřítek

150 000

Fábry Ľubomír

Kompletní rekonstrukce koupelen, bytů a rodinných domů

50 000

Fialová Lucie

Kadeřnictví Březce

50 000

Flašarová Alexandra, Ing.

Výroba RAW dezertů

60 000

Gajdoš Tomáš

Výroba originálních oříškových másel

50 000

Gašperák Martin

Zednictví Gašperák

50 000

Grygarová Lenka, Ing.

Včelařství

50 000

Hager podlahy, s.r.o.

Podlahářství

100 000

Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.

Chráněná pracovní místa

148 700

Husar Michal

Rekonstrukce koupelen

50 000

Kociánová Martina

Studio Marylin

45 000

Kornak Pavel

Obkladačské a štukatérské práce

50 000

Kotrysová Yvona

Fotograﬁcké služby

50 000

Krejčí Jiří, Bc.

Zlatník, klenotník

50 000

Kukuczka Jaroslav

Retro barbershop

50 000

Kunčarová Veronika

Sýrárna Kletné

60 000

Lach Roman

Autoservis

50 000

Lesní mateřská škola DUHOVKA, školská právnická osoba

Lesní mateřská škola DUHOVKA

200 000

Ludkewicz Hepperová Kateřina

Cukrářská výrobna

60 000

Macháček Tomáš

Elektroinstalatér

50 000

Marešová Veronika

MARESSI Šití s láskou

50 000

Maturová Gabriela

Cukrárna Duha

200 000

Meisnerová Irena

Masáže

50 000
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Realizátor projektu

Název projektu

Výše daru (v Kč)

Monsport Ondřej

Vertikální farma

50 000

Moroň Vladimír

Hodinový manžel

50 000

Mrňousek CZ s.r.o.

Zlepšování kvality péče o předškolní děti od 1 roku

100 000

Oldtimer Cafe, s.r.o.

Cukrářská výroba

200 000

Ospalík Filip

Arboristické práce

50 000

Otevřený rodič, z.s.

Bezinka roste

50 000

Papaj Roman

Stavební dokončovací práce

50 000

Pěnčík Martin

Plynoservis Pěnčík

50 000

Pernická Tereza, MgA.

TEOREM - vyšívaný šperk a doplňky

50 000

R3 STAV s.r.o.

R3STAV

130 000

Rusnáková Lenka

Lavender - cukrárenská výroba

50 000

S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Profesionalizace lesního klubu U potůčku

50 000

Setkání – já a ty, z. s.

Lesní školka Sluněnka - rozšíření

50 000

Sirotek Jan, Bc.

Topenářství Jan Sirotek

50 000

Spolek Lesní klub Zvonek

Pedagog lesní školky Zvonek

100 000

Spolek Slezský Hrádeček

Lesní školka Hrádeček

100 000

Spolek šťastných dětí

Svoboda pro všechny

50 000

Šebíková Iveta

Ájurvédské centrum pro podporu zdraví a dlouhověkosti

50 000

Šímová Eva, Mgr. Art.

Autorská ševcovská dílna

50 000

Šrubařová Tereza, DiS.

Výživová terapie

50 000

Štenclová Jana, Mgr.

Jsem ﬁt - studio rekondice a ergoterapie

60 000

Štěpánová Jarmila, Mgr.

Zřízení provozovny rehabilitačních, regeneračních a
rekondičních služeb

50 000

Švec Antonín

Tesařství

37 000

T-tomi accessories, s.r.o.

Výrobní šicí dílna

200 000

Urbánková Denisa

Cukrářská výrobna

50 000

Urbiš David, Bc.

Truhlářství Urbiš David

50 000

VASMI trade, s.r.o.

VASMI - opracování a příprava zeleniny

240 000

Vejmola Luděk

Svařovací pohotovost

50 000

VICTORIA Energy s.r.o.

Výroba drobných předmětů, prodej

50 000

Vlčková Marie

Madessa - kabelky, tašky, módní doplňky

33 000

vÚžasu z.ú.

Lesní mateřská školka v Maliní

50 000

Zavadilová Zuzana, Ing.

Vegetariánská jídelna

50 000

Zdražilová Iva, Bc.

Amarilliss - nejen cukrářská výroba

50 000

Zedková Jana, Mgr.

Sociální inkluze

60 000

Žajgla Filip

Servis plynových kotlů

CELKEM
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STÁLE S ÚSMĚVEM - AKTIVNĚ PO CELÝ ŽIVOT
Pomáháme, aby se seniorům u nás žilo lépe
Stále s úsměvem je nejmladším grantovým programem
našeho nadačního fondu, kterým sledujeme dva
hlavní cíle: snažíme se být dobrým sousedem, chceme
přispívat k obohacení a k posílení kvality života seniorů
v místech realizace podpořených projektů. Zároveň
nám jde o to, abychom spoluvytvářeli projekty „dobré
praxe“ v místech působení skupiny Veolia a inspirovali
jimi k dalšímu šíření v komunitním prostředí celé České
republiky.
Program je zaměřen především na pozitivní aktivní
stárnutí a mezigenerační soužití v komunitě, vytváření
podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí
a na nové přístupy k tématu stárnutí populace
a k uspokojování potřeb a práv seniorů.
V letech 2015 a 2016 jsme realizovali dva pilotní ročníky.
Na základě jejich výsledků, poznatků z praxe
i doporučení našich odborných konzultantů jsme
zpřesnili tematické zaměření programu a doplnili
pravidla jeho fungování, podle nichž je program od roku
2017 realizován.

Tematické okruhy podpory projektů
OKRUH 1
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, SPORTOVNÍCH
A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT V KOMUNITNÍM PROSTŘEDÍ
Cílová skupina – aktivní senioři-jednotlivci, aktivní
senioři v zájmových i vícegeneračních skupinách/
spolcích apod.
(a) Senioři se vzdělávají a komunikují
Vzdělávání se zaměřením na informační
a komunikační technologie (kurzy, individuální
vzdělávání apod.), odborné vzdělávání v různých
oborech a vědních disciplinách (např. univerzity
třetího věku, tréninky paměti apod.)
(b) Senioři sportují
Sportovní a pohybové aktivity v komunitě - na místní
úrovni, na regionální i celostátní
(c) Senioři a jejich záliby
Zájmové činnosti (hobby aktivity, spolky apod.)
Prioritou jsou aktivity a) a b).
OKRUH 2
POSKYTOVÁNÍ A ROZVOJ TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH
A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB V DOMÁCNOSTECH
SENIORŮ A SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH PEČUJÍCÍ
RODINY; PODPORA KVALITY SLUŽEB V POBYTOVÝCH
ZAŘÍZENÍCH
Cílová skupina – senioři (zejména žijící doma) - se
sníženou soběstačností, se závislostí, s narušenou
komunikační schopností, pečující rodiny a rodinní
příslušníci
(a) Terénní pečovatelské a odlehčovací služby
(b) Ambulantní odlehčovací služby – denní stacionáře
a Dobrovolnická činnost a podpora a vzdělávání
pečujících osob
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OKRUH 3
PODPORA EDUKACE A INFORMOVÁNÍ ODBORNÉ
I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SENIORSKÉ
POPULACE A MEZIGENERAČNÍHO SOUŽITÍ
Cílová skupina – odborná a široká veřejnost, různé
skupiny, organizace, instituce apod.
(a) Mezigenerační projekty (dlouhodobé i
jednorázové projekty podporující mezigenerační
spolupráci s důrazem na aktivní zapojení účastníků,
včetně zaměstnávání a dobrovolnictví seniorů)
(b) Spolupráce s odborníky v oboru a předními
organizacemi, institucemi k podpoře kvality a rozvoje
služeb pro seniory (konference, publikace, stáže)

Formy podpory projektů

(c) Osvětové akce (výstavy, programové dny pro
rodiny, širokou veřejnost apod.)

Projekty jsou podporovány následujícími formami:
• Poskytování jednorázových nadačních příspěvků
na základě uzavřeného výběrového řízení NF Veolia

Z programu jsou podporovány:
• Nestátní neziskové organizace
• Příspěvkové organizace
• Obce
• Výjimečně i neformální skupiny seniorů
Program je určen výhradně subjektům z regionů a obcí,
v nichž působí společnosti skupiny Veolia.

NF Veolia si sám aktivně vybírá organizace a realizátory
projektů v regionech, kde působí společnosti skupiny
Veolia, přímo je oslovuje a řeší s nimi speciﬁkaci
projektů;
• Uzavírání dlouhodobých smluvních partnerství
s vybranými subjekty
NF Veolia si partnery k této formě spolupráce vybírá
na základě předcházející spolupráce či odborných
stanovisek a doporučení.
Program je ﬁnancován z rozpočtu Nadačního fondu
Veolia. Od 2. ročníku (2016) na tento program přispívá
Česká pojišťovna, a.s., prostřednictvím své nadace.
Od roku 2015 jsme v programu Stále s úsměvem
podpořili 62 projektů celkovou částkou 4,3 mil. korun.

rok

počet
projektů

počet
subjektů *

výše darů
(v Kč)

1. ročník

2015

15

--

1 098 000

2. ročník

2016

18

--

1 013 344

3. ročník

2017

29

40

2 185 280

62

40

4 296 624

ročník

CELKEM

* Počet subjektů podpořených prostřednictvím projektů našich
dlouhodobých partnerů. Údaj je relevantní až od 3. ročníku.
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STÁLE S ÚSMĚVEM V ROCE 2017
V roce 2017 získalo v rámci 3. ročníku přímou ﬁnanční
podporu celkem 27 organizací na realizaci 28 projektů
v celkovém objemu 2 170 280 korun. Celkem
39 organizací či obcí bylo kromě toho podpořeno
prostřednictvím akcí a aktivit realizovaných pro ně
našimi smluvními partnery.
Více než tři čtvrtiny z rozdělených ﬁnančních prostředků
byly poskytnuty na realizaci projektů vybraných
v uzavřeném výběrovém řízení. Mezi partnery programu
Buď Fit Seniore z.s., Moudrou Sovičku z.s. a Nadační fond
manželů Livie a Václava Klausových jsme rozdělili celkem
593 000 korun (27 %).
Potvrdili jsme si, že ve spolupráci s těmito dlouhodobými
partnery je možno efektivně naplňovat zaměření
programu, zejména pokud jde o aktivní seniory –
a to jak jednotlivce, tak aktivní seniory v zájmových
i vícegeneračních skupinách, spolcích apod.

Počty projektů v prvních dvou tematických okruzích byly
vyrovnané – oba měly po 14 projektech,
do 3. tematického okruhu jsme mohli zařadit pouze
2 projekty. Obdobné podíly jsme zaznamenali
i v pilotních ročnících.
Pokud jde o poměr ﬁnančních prostředků, významně
převažuje 1. tematický okruh Podpora vzdělávání,
sportovních a zájmových aktivit v komunitním prostředí
(1 154 tis. Kč, tj. 43,15 %). Více k tomu v následujícím
přehledu podpořených projektů v roce 2017.
V říjnu 2017 jsme uspořádali k programu v pořadí již
třetí workshop – programový den. Jeho účastníky byli
zástupci různých neziskových organizací, projektů
či obcí podpořených ve 3. ročníku Stále s úsměvem.
„Cílem akce bylo nabídnout všem možnost sdílet své
zkušenosti, inspirovat se vzájemně příklady dobré praxe
a také diskutovat o problémech, které řeší. Usilujeme o to,
aby náš program přinášel potřebnou a efektivní podporu
seniorům. Podle údajů ČSÚ mezi námi žije
v současnosti již téměř pětina obyvatel starších 65 let,“
uvedla o programovém dnu ředitelka NF Veolia Vendula
Valentová.
STÁLE S ÚSMĚVEM 2017 (3. ročník)
Zastoupení jednotlivých tematických okruhů v %
9%

38 %

Tematický okruh 1
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PŘÍKLADY PROJEKTŮ Z 3. ROČNÍKU
Tematický okruh 1
Věk je jen číslo
Buď Fit Seniore, z.s. (Partner programu)
156 000 Kč
Workshop ke zdravému životnímu stylu s Davidem
Hufem, mistrem světa v aerobiku, na téma hospodaření
s vlastní životní energií a jejím využití pro zdraví,
o vhodných a individuálně prospěšných pohybových
aktivitách i předcházení úrazům. Součástí je také
speciální lekce z kategorie Senior Fitness, případně
Nordic walking v přírodě. Určeno pro kluby seniorů,
obce apod. V roce 2017 se konaly workshopy pro tyto
subjekty: město Smiřice, Centrum sociální pomoci
a služeb, p.o., Hradec Králové, Centrum pro rodinu/
Senior point ve Zlíně, Centrum sociálních služeb Prahy
9, p.o., Středisko komplexní sociální péče, o.p.s. Kladno,
město Příbram, Klub českých turistů, odbor Štětí,
pobočný spolek, akce pro bývalé zaměstnance poboček
Veolia - Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., a Veolia
Energie ČR, a.s.

Senioři komunikují
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
(Partner programu)
132 000 Kč
12. ročník úspěšného projektu Senioři komunikují.
Týdenní kurzy pro 10 – 12 účastníků zaměřené
na počítačovou gramotnost seniorů. Cílem je umožnit
seniorům, kteří dosud neměli tu příležitost, naučit se
v základních funkcích ovládat a používat počítač.
Součástí kurzu je i používání internetu, e-mailové
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komunikace a psaní textu. NF Veolia podporuje projekt
od roku 2016. Účastníci získají také základní znalosti
o bankovních službách.
Podpora kurzů realizovaných ve vybraných obcích,
v nichž působí společnosti skupiny Veolia: Uničov, Velká
Bystřice, Prostějov (Olomoucký kraj), Zvole (Středočeský
kraj), Horní Suchá, Havířov, Karviná (Moravskoslezský
kraj), Smiřice (Královéhradecký kraj), Česká Lípa, Skalice
u České Lípy (Liberecký kraj), Teplice, Košťany (Ústecký
kraj) , Sokolov (Karlovarský kraj).

Vzdělávání seniorů v oblasti ICT: kurz, individuální
konzultace, sportovně vzdělávací akce.
Moudrá Sovička, z.s. (Partner programu)
205 000 Kč
Vzdělávací akce a aktivity pro seniory ve věku 60+ se
zaměřením na využívání ICT. Moudrá Sovička nabízí kurz
Jak správně ovládat telefon/ tablet, službu individuální
pomoci Hodinový ajťák a sportovně vzdělávací akci
S tabletem za pokladem aneb geocaching pro seniory.
NF Veolia podporuje projekt Moudré Sovičky od roku
2016. V roce 2017 byly realizovány akce pro město
Smiřice, Centrum sociální pomoci a služeb, p.o.,
z Hradce Králové, Centrum pro rodinu/Senior Point
ze Zlína, Centrum sociálních služeb Prahy 9, p.o.,
Středisko komplexní sociální péče, o.p.s. Kladno, město
Příbram, Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., Klub
seniorů v Sokolově, Městská knihovna Louny.
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Senioři píší wikipedii
Wikimedia ČR
50 000 Kč
Wikimedia ČR je oﬁciální českou pobočkou Wikimedia
Foundation. Jejím cílem je vytvořit svět, v němž může
každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským
znalostem. Senioři píší Wikipedii je vzdělávací program,
který si klade za cíl zapojit do psaní Wikipedie seniory
a tak vytvořit prostor, kde účastníci kurzů mohou
předávat své vědomosti mladší generaci, učit se novým
dovednostem, navazovat nové kontakty, zúročit své
vědomosti i dovednosti a cítit se stále užitečnými.

Tematický okruh 2
Jedeme ven!
Stáří s aktivní tváří, z.s.
50 000 Kč
Projekt je určen seniorům trvale žijícím v domovech
pro seniory. Spolek nabízí seniorům akce a aktivity
mimo prostory domova, návštěvy divadel, kin,
koncertů, výstav, výlety na hrady a zámky, do přírody
i na sportovní utkání. Je určen těm, kteří se sami bez
pomoci ven už nemohou vypravit, zejména kvůli svým
pohybovým omezením. Jde o staré, křehké lidi ve věku
80 až 93 let, převážně pohybujících se s chodítky a na
vozíku. Je to skupina, která je závislá na pomoci druhých,
přesto mnohdy plná optimismu, duševní aktivity, zájmu
o dění kolem.

Kavárna u Jarušky
Slezská diakonie
50 000 Kč
Projekt Kavárna u Jarušky chce veřejnosti nabídnout
ochutnávku dobrovolnické spolupráce a motivovat ji
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k jednorázové pomoci při zajištění programu kavárny,
ze které se může u některých dobrovolníků stát
i pravidelnější dlouhodobá spolupráce. Kavárna otevírá
veřejnosti život v sociálních službách a seznamuje ji
s potřebami a životem klientů. Záměrem je přivést
do domovů pro seniory nové dobrovolníky a připravovat
pro jejich obyvatele pestrý program na základě znalosti
toho, co by je zajímalo a potěšilo. Inspirací se stal projekt
Kavárna u Lidušky realizovaný na Těšínsku.

Pořízení vybavení charitní místnosti v domě sv. Alžběty
Charita Ostrava
100 000 Kč
Posláním denního centra je poskytování ambulantní
sociální služby klientům se sníženou soběstačností
(z důvodu věku a zdravotního stavu), o které pečuje
jejich rodina. Je však nutné zajistit jejich péči v době,
kdy jsou pečující osoby v zaměstnání apod. Vybavení
terapeutické místnosti centra přinese zkvalitnění péče.

Program 3G-tři generace, středisko Praha
HESTIA - Centrum dobrovolnictví, z.ú.
90 000 Kč
Program 3G-tři generace využívá všestranné
prospěšnosti mezigeneračních spojení a dokazuje, že
babička či dědeček nemusí být vždy pokrevní příbuzní.
Izolovaným lidem 50+ (bez vlastní rodiny a vnoučat)
umožňuje včasnou přípravu na stáří vytvořením
pozitivních pevných vztahů k izolované rodině
(bez vlastních prarodičů) a k dalším lidem v jejich
okolí (ostatním dobrovolníkům). Přispívá také k větší
informovanosti veřejnosti o přínosech mezigeneračního
soužití. Cílem je vytvořit 10 dlouhodobých podpůrných
spojení dobrovolník – rodina ročně.
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Projekty podpořené v programu Stále s úsměvem - Aktivně
po celý život v roce 2017
Projekty jsou řazeny podle tematických okruhů, v rámci nich pak abecedně podle názvu realizátora projektu.

Název organizace

Název projektu

Tématický okruh

Realizace

Výše daru (v Kč)

TEMATICKÝ OKRUH 1: PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT V KOMUNITNÍM PROSTŘEDÍ
PARTNER PROGRAMU

Sportovní hry seniorů České republiky

Buď ﬁt seniore, z.s.

2017

1

ČR

100 000

1

regiony

156 000

1 (2)

regiony

205 000

Senioři komunikují

1

regiony

132 000

Senioři, hejbejte se!

1

Praha

15 000

Workshop Věk je jen číslo
PARTNER PROGRAMU

Vzdělávání seniorů v oblasti ICT: kurz,

Moudrá sovička z. s.

individuální konzultace, sportovně
vzdělávací akce

PARTNER PROGRAMU
Nadační fond Klausových
Ludmila Míčová/Ing. Vlasta Ptáčková */
COR APERTUM, z. s.

Festival Očima generací 2017

Fit senior Příbram, z.s.

Rozhýbeme příbramské seniory

1 (2)
1

Klub českých turistů Štětí

Aktivní senioři

Komunitní centrum Archa, pobočný

Vzdělávání seniorů v Komunitním centru

spolek Spolku PORTAVITA

Archa

Městská knihovna Louny

Vzdělávací projekty pro seniory

1

Seniorsentrum Žatec/ Město Žatec

Dočesná - zóna pro seniory

1

Sociální služby Praha 9, z.ú.

Letní slavnosti před domovem pro
seniory

Wikimedia ČR

Senioři píší wikipedii

ZŠ Doloplazy

Univerzitní obec 3. věku - zimní semestr
U3V 2017/18

1 (3)
1

Olomouc,
Hradec Králové
Příbram

99 000
50 000

Štětí

50 000

(Ústecký kraj)
Ostrava

60 000

Louny

72 000

(Ústecký kraj)
Žatec

80 000

(Ústecký kraj)

1 (2)

Praha

50 000

1

ČR, Praha

50 000

Mikroregion
1

Bystřička

50 000

(Olomoucký kraj)
1 154 000

TEMATICKÝ OKRUH 2: POSKYTOVÁNÍ A ROZVOJ TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽBEB V DOMÁCNOSTECH SENIORŮ A SLUŽEB
PODPORUJÍCÍCH PEČUJÍCÍ RODINY; PODPORA KVALITY SLUŽEB V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH
Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.

Sportovní hry seniorů Hradce Králové
2017

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

I ve stáří se učíme

Diakonie ČCE

Pečuj doma a s námi

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.

I stárnout se dá aktivně

2

Hradec Králové

25 000

2

Děčín

75 000

2 (3)

Praha

100 000

2

Kladno

50 000

2

Vizovice

100 000

2

Ostrava

100 000

Péče poskytovaná s respektem
Dotek, z.s.

k potřebám klientů, pečujících osob
i prostředí
Pořízení vybavení charitní místnosti

Charita Ostrava

v charitním domě sv. Alžběty - vybavení
místnosti
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Název organizace

Název projektu

Tématický okruh

Realizace

Výše daru (v Kč)

obec Vestec
Kvalitní podzim života, z. ú.

Na své stáří nejste sami

2

a okolí, obec Velké
Přílepy a okolí

50 000

(Praha -západ)
Medela - péče o seniory o.p.s.
Protěž, z. ú.

Mezigenerační setkávání a
společné volnočasové aktivity
Sportovní aktivity seniorů

2

Ostravice

60 000

2

Praha

50 000

Krnov, Město
Albrechtice,
Slezská diakonie

Kavárna U Jarušky

2

Osoblaha,

50 000

(Moravskoslezský
kraj)
Sociální služby Olomouc, p.o.
Stáří s aktivní tváří, z. s.

Zastav a vydechni – setkávání
svépomocné skupiny
Jedeme ven!

2

Olomouc

66 280

2

Praha

50 000

2

Praha

50 000

Vybudování vzpomínkové a relaxační
Středisko sociálních služeb Praha 1

místnosti pro seniory v DPS Týnská,
Praha 1

826 280
TEMATICKÝ OKRUH 3: PODPORA EDUKACE A INFORMOVÁNÍ ODBORNÉ I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SENIORSKÉ POPULACE
A MEZIGENERAČNÍHO SOUŽITÍ
Domov pro seniory, Podbořany
HESTIA - Centrum dobrovolnictví, z.ú.

Podoby domova Není domov jako domov
Program 3G-tři generace, středisko Praha

3 (2)
3 (1)

Podbořany
(Ústecký kraj)
Praha

100 000
90 000
190 000

Celkem 3. ročník
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VODA PRO AFRIKU
Věříme, že má smysl pomáhat lidem zejména
v místech, kde žijí

VÝSLEDKY PROJEKTU OD ROKU 2010
Voda pro Afriku je dlouhodobým společným projektem
Nadačního fondu Veolia, skupiny Veolia a humanitární
organizace Člověk v tísni, o.p.s.
„Za uplynulých osm ročníků poskytl Nadační fond Veolia
na Vodu pro Afriku již 4,6 milionu korun. Díky tomu
získalo v letech 2010 - 2017 zdroje kvalitní pitné vody
37 tisíc obyvatel chudého etiopského venkova a další

k nim přibydou v letošním roce“, shrnul dosavadní
výsledky projektu Philippe Guitard v lednu 2018
při předávání symbolického šeku za poslední ročník.
Věříme, že největší smysl má pomáhat lidem v nouzi
právě v místech, kde žijí. Voda je základem života, ale
také příčinou řady nepokojů. Společně můžeme přispět
k tomu, aby náš svět byl lepším místem pro život.

Voda pro Afriku 2010 -2017
Charitativní
akce NF Veolia

Využití darů
a příspěvků

Věnováno
celkem (v Kč)

Realizace projektů

1.

2010

2011

450 000 */

střešní lapače vody a opravy studní pro 3 školy (Chefe Konbo,
Anja Goro a Argada), Stát jižních národů, národností a lidí
(SNNPR)

1 500

2.

2011

2012

385 000

oprava vodního vrtu v Gurura Bucho, Guba Sheraro, okres
Alaba (SNNPR)

5 500

3.

2012

2013

375 000

opravu vodního vrtu v Hansha, Alaba Wash (součást
projektu Dlouhodobý přístup k vodě v okrese Alaba
ﬁnancovaného Českou rozvojovou agenturou)

7 000

4.

2013

2014

619 000 **/

výměna vodního čerpadla, nový generátor, rozvodová skříň,
nový veřejné odběrní místo a napájecí žlab pro zvířata v
Kulufo, okres Alaba

4 800

geofyzikální a hydrogeologický průzkum, samotná realizace
distribučního systému vodovodu v Mito Dubela a Buko
Timbane, okres Alaba (v rámci širšího projektu Zajištění
udržitelného přístupu k pitné vodě v Alaba Special woreda
ﬁnancovaného Českou rozvojovou agenturou)

7 000

zásobování pitnou vodou (hluboký jímací vrt, dieselagregát,
distribuční síť, veřejná odběrní místa) pro Teso, okres Aleta
Chuko v zóně Sidama, Stát jižních národů, národností a lidí
(SNNPR)

10 000

Ročník

5.

2014

2015

600 000

6.

2015

2016

600 000

7.

2016

2017

770 000

8.

2017

2018

811 888

CELKEM ZA 8 ROČNÍKŮ

4 610 888

spoluﬁnancování výstavby vodovodní sítě v jihoetiopské
zóně Sidama, okres Loke Abaya

Počty obyvatel/
beneﬁcientů

bude realizováno
a upřesněno v roce
2018
36 800

*/ Poznámka: Na výši daru se společně podílela skupina Veolia a NF Veolia. Nadační fond přispěl částkou 100 000 Kč.
**/ Poznámka: Do daru 4. ročníku je mimořádně započten také dar skupiny Veolia ve výši 160 000 Kč, který byl věnován na nákup 4 000 kanystrů
na vodu pro 2 400 rodin z vesnic Tepa a Fango Humbo. Člověk v tísni zde vybudoval vodovodní systém, který přivádí vodu ze vzdálených pramenů.
Cesta pro vodu se pro místní zkrátila na 1,5 km (původně 7 km).
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Nadační fond Veolia každým rokem na podzim vydává
limitovanou edici designových karaf na vodu z českého
křišťálu a dalších dárkových předmětů a organizuje jejich
prodej. Na projektu spolupracuje se společnostmi
ze skupiny Veolia Česká republika.
Po celou dobu existence projektu Nadační fond Veolia
věnuje Člověku v tísni veškeré ﬁnanční prostředky
získané beneﬁčním prodejem. Od 6. ročníku jsme zahájili
s Člověkem v tísni jiný model organizování prodeje
a spolupráce.
Nadační fond Veolia založil pro projekt Voda pro Afriku
vlastní dlouhodobou veřejnou sbírku. Sbírka získala
osvědčení na dobu neurčitou a může být konána těmito
způsoby: (i) prodejem sbírkových předmětů,
(ii) poskytnutím darů na účet veřejné sbírky a (iii)
složením hotovosti do pokladny NF. Veškeré peníze
získané prodejem jako příspěvky kupujících jsou
společně s poskytnutými dary shromážděny
na sbírkovém kontě nadačního fondu k projektu Voda
pro Afriku. Nadační fond na konto této veřejné sbírky
věnuje formou daru ﬁnanční ekvivalenty pořizovací
ceny sbírkových předmětů, které z vlastních prostředků
pro sbírku zakoupil. Kromě toho nese společně se
skupinou Veolia také veškeré realizační náklady spojené
s projektem a se sbírkou.

Díky ﬁnančním zdrojům České rozvojové agentury
a výtěžku našeho projektu jsou budovány na etiopském
venkově hlubinné vrty nebo opravovány či vyměňovány
jejich nefunkční části (potrubí, vodní čerpadla apod.).
Výsledkem jsou funkční odběrná místa na vodu
v blízkosti vesnic. Jejich obyvatelé nemusejí nezávadnou
pitnou vodu dopravovat z míst vzdálených od domovů
i několik hodin pěší chůze. Veškeré činnosti související
s realizací jednotlivých prací jsou koordinovány
a prováděny ve spolupráci s místními vodními úřady
a za účasti českých i místních zaměstnanců
Člověka v tísni.
„Moc si vážím dlouhodobého partnerství a skvělých
vztahů se skupinou Veolia a NF Veolia, které
už 8 let tvoří základ úspěšné spolupráce. Jsem rád, že díky
trvalému nasazení týmu Veolie můžeme opět pomoci
lidem na etiopském venkově, pro které je přístup k pitné
vodě obrovský problém. Prodej designových karaf
a dalších předmětů navíc zapojuje do pomoci i veřejnost,
která se tak může o situaci dozvědět více. Je to skvělý
projekt a děkuji všem, kdo se za celou dobu trvání jakkoli
zapojili,“ řekl ke spolupráci Tomáš Vyhnálek z organizace
Člověk v tísni.

Veřejná sbírka Nadačního fondu Veolia k projektu
Voda pro Afriku:
č.ú. 115 - 3289210247/0100, Komerční banka
Veřejná sbírka je konána na základě osvědčení
Magistrátu hl. města Prahy vydaného
pod sp. zn. S_MHMP/1719079/2016.
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VODA PRO AFRIKU V ROCE 2017
Osmý ročník projektu přinesl na obnovu a budování
zdrojů pitné vody pro etiopské vesničany 811 888
korun.

Výtěžek veřejné sbírky za období 8. ročníku (rok 2017)
bude využit na spoluﬁnancování výstavby vodovodní
sítě v jihoetiopské zóně Sidama, okres Loke Abaya.

Symbolický šek s příspěvky a dary za rok 2017
(8. ročník) předal 24. ledna 2018 Philippe Guitard, ředitel
skupiny Veolia pro střední a východní Evropu a předseda
Správní rady Nadačního fondu Veolia, zástupcům
společnosti Člověk v tísni, o. p. s., Barboře Pavlouskové
a Janu Faltusovi.

V 8. ročníku beneﬁčního prodeje si zájemci mohli
zakoupit zcela novou designovou karafu, která vzešla
jako vítězný návrh ze soutěže studentů Ateliéru
skla na pražské UMPRUM pod vedením uznávaného
designéra Rony Plesla. Dále byly v prodeji šálky z tradiční
porcelánky Thun i africký čaj Rooibos od mamacoﬀee.

Veřejná sbírka - 8. ročník

Symbolický šek na 50 000 korun převzaly od Nadačního
fondu Veolia i zástupkyně Společnosti Pohoda, o.p.s.,
která jako dlouhodobý partner projektu zajišťuje se
svými asistenty, klienty a dobrovolníky balení a expedici
zboží prodaného přes e-shop. Prostředky z daru budou
použity na vzdělávání klientů i pracovníků této obecně
prospěšné společnosti.

Příspěvky kupujících

150 891Kč

19 %

Dary do sbírky

660 997Kč

81 %

CELKEM

811 888 Kč

100 %

Poznámka: Příspěvky kupujících (přispěvatelů) byly poskytnuty
v roce 2017 za dobu prodeje sbírkových předmětů v měsících
listopadu a prosinci 2017.

Za spolupráci děkujeme také společnosti Zásilkovna
s.r.o., která nově v tomto roce zajistila pro naše
zákazníky distribuci zásilek z e-shopu za zvýhodněnou
cenu.
www.vodaproafriku.cz
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CESTA PSTRUHA
Návrat lososovitých ryb do českých řek

Od roku 2011 vracíme spolu se známým rybářem
Jakubem Vágnerem a neziskovou organizací
Sladkovodní giganti, z. s., lososovité ryby do českých
řek. Projekt plánovaného každoročního vysazování
větších pstruhů potočních do přirozených lokalit je
evropskou raritou. Přispíváme jím k záchraně největších
sladkovodních ryb na světě a k obnovení populací
původních druhů ryb v našich řekách.
Pstruh obecný potoční i další lososovité ryby (lipan
podhorní, pstruh duhový, hlavatka podunajská) mají
společný znak - jsou náročné na čistotu vody. Tam
kde žije lososovitá ryba, je vždy zdravotně nezávadná
voda. K této jejich životní podmínce přispívají i čistírny
odpadních vod provozované společnostmi skupiny
Veolia, kterých jsou u nás v ČR více než čtyři stovky.
Vhodná místa k vysazování ryb jsou pečlivě vybírána
s ohledem na čistotu vody a bezpečnost před predátory.
V prvních dvou letech se útočištěm pstruhů stala řeka
Střela ve městě Plasy na Plzeňsku. Během let 2013
až 2015 to byl horní tok Labe, konkrétně ve Vrchlabí,
Špindlerově Mlýně a nad Vodní nádrží Labská, kde
má řeka horský ráz, který je pro pstruhy ideálním
prostředím. V roce 2016 se k řekám Střela
a Labe, přidala i Ohře v Terezíně, do které byly vypuštěny
další tři tuny pstruhů, a v roce 2017 řeka Dřevnice
ve Zlíně. Celkem jsme vrátili do volné přírody na 13 tun
lososovitých ryb. Mezi vysazovanými pstruhy nebyly
výjimkou ani vzrostlé tříkilové kusy.
Pravidelnou součástí vysazování ryb jsou osvětové
přednášky o přírodě a rybách pro děti a studenty
místních základních a středních škol. Děti s vypouštěním
pstruhů také pomáhají. Projekt tak, kromě fyzického
návratu lososovitých ryb do českých řek, přispívá
k osvětě a inspiruje děti a mládež k odpovědnému
vztahu k přírodě. Zároveň ukazuje, jak lze přírodu chránit
a jak o ni můžeme pečovat.
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CESTA PSTRUHA V ROCE 2017
Vysazování pstruhů v roce 2017 proběhlo koncem
dubna. V řece Dřevnice našla domov další tuna krásných
pstruhů. Tato akce byla organizována ve spolupráci
s Moravským rybářským svazem MO Zlín. Jako místo
vysazení ryb byl vybrán takový úsek toku řeky, aby byly
ryby co nejvíce chráněny před nálety kormoránů a před
napadením dalších škůdců.
Vypouštění se zúčastnil i primátor Zlína Miroslav
Adámek, generální ředitel Veolia pro střední a východní
Evropu Philippe Guitard, Eva Kučerová, ředitelka
komunikace a marketingu společnosti Veolia
a Martin Bernard, ředitel Veolia pro Českou republiku
a ředitel společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Philippe Guitard akci komentoval: „Pro Veolii je podpora
rozmanitosti přírodních druhů velkým tématem na místní
i celosvětové úrovni. Naše projekty v tomto směru jsou
dlouhodobé, protože jedině tak lze dosáhnout viditelné
změny.“
Před samotným vypouštěním ryb navštívil Jakub Vágner
děti v Základní škole Zlín Štípa, aby jim vyprávěl o svých
cestovatelských zážitcích a dobrodružstvích, ale také
o stavu přírody v různých koutech světa.
www.cestapstruha.cz
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KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ

I Nadační fond Veolia podporuje ﬁremní program
ochrany biodiverzity. Pod hlavičkou svého programu
Komu se nelení, tomu se zelení rozděluje ﬁnanční
podporu ekologicky orientovaným neziskovým
organizacím, které jsou zároveň odbornými garanty
a partnery společností skupiny Veolia.
Z poskytnutých darů lze ﬁnancovat nákup a vysazování
zeleně v areálech vlastněných či provozovaných
společnostmi skupiny. Nejčastěji se vysazují původní
druhy listnatých i jehličnatých stromů, původní druhy
keřů, někde vznikají nebo se obnovují stromové aleje.
Program Komu se nelení, tomu se zelení funguje
od roku 2016 a dosud z něj bylo čerpáno
cca 800 tis. korun.

2016

úpravna vody Bedřichov
(Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s.) - 99 680 Kč,
čerpací stanice Brodek u Prostějova
a čistírna odpadních vod Křelov
(Moravská vodárenská, a.s.) - 98 000 Kč,
úpravna vody Horka
(Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o.) - 14 000 Kč,
a několik objektů Pražských vodovodů
a kanalizací, a.s. – úpravna vody Káraný,
čerpací stanice a vodojem Ovčín
a vodojem Modřany sever - 77 000 Kč.
2017

čistírna odpadních vod Nové Sady
(Moravská vodárenská, a.s.) - 47 130 Kč,
prameniště Brodek u Prostějova
(Moravská vodárenská, a.s.) - 59 750 Kč,
úpravna vody Strašice
(Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o.) - 100 000 Kč,
teplárna Frýdek-Místek
(Veolia Energie, a.s.) - 100 000 Kč,
teplárna Karviná
(Veolia Energie, a.s.) - 100 000 Kč,
čistírna odpadních vod Nezamyslice
(Moravská vodárenská, a.s.) - 100 000 Kč.

CELKEM: 795 560 Kč
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2.2 ORGANIZACE
A PROJEKTY DLOUHODOBÉ
SPOLUPRÁCE
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
Projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko má v České
republice tradici již od roku 1998. Nadační fond Veolia
poskytuje od roku 2008 projektu jako generální
partner ﬁnanční pomoc, která je využívána na celkovou
koordinaci a zejména na zajištění materiální podpory
lokálních pořadatelů akcí (rukavice a pytle). Od roku
2015 kampani poskytuje záštitu i ﬁnanční podporu
Ministerstvo životního prostředí ČR.
V roce 2016 proběhlo sloučení kampaně Ukliďme svět
organizované ČSOP s kampaní Ukliďme Česko, za kterou
stojí spolek Ekosmák. Od té doby funguje společný
projekt pod názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko
a NF Veolia je i nadále jeho generálním partnerem.
Kampaň se zaměřuje na problém odpadu v přírodě,
černých skládek v okolí obcí, měst, vodních toků,
v lesích a parcích. Organizátoři jsou takřka vždy místní,
a díky tomu projekt zasahuje přesně tam, kde je třeba.
Další výhodou je, že úklidy mají okamžité viditelné
a hmatatelné výsledky!
Jednotlivé úklidy probíhají po celý rok od jara
do podzimu, hlavní komunikační kampaň se pak koná
dvakrát do roka, na jaře a na podzim.

Statistika kampaně
Rok

Počet
účastníků
celkem

Z toho %
dětí
a mladých

2017

96 133

59

2 476

1 536

2016

83 210

63

2 066

1 634

2015

21 298

75

221

381

2014

17 336

80

219

157

2013

18 175

82

207

169

2012

16 074

76

186

215

2011

17 574

85

210

154

Počet
akcí

Zlikvidovaný
odpad (tuny)

2010

13 167

85

166

99

2009

14 208

87

164

105

2008

9 987

85

126

86

2007

7 361

84

74

167

2006

8 575

89

110

133

84

2005

7 786

91

2004

10 972

88

74

2003

5 936

89

80

75

2002

11 178

86

133

214

213

2001

5 650

89

73

162

2000

7 573

90

101

117

1999

7 578

81

78

92

1 954

75

1998
CELKEM

381 725

33

24

6 807

5 807

Úklidy pod hlavičkou Ukliďme svět, ukliďme Česko
pořádají vedle tradičních organizátorů z řad základních
organizací ČSOP i jiné zájmové spolky, obce a města,
ﬁrmy, rodiny i jednotlivci a především školy a dětské
kroužky. Právě z jejich řad pochází nejvíce dobrovolníků.
Velkou úlohu hraje tato kampaň i při ekologické
a občanské výchově.
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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
V ROCE 2017

Firemní dobrovolnictví s nadačním
fondem

V roce 2017 podpořil Nadační fond Veolia kampaň
částkou 750 000 Kč. Nejvíce akcí se koná tradičně na jaře
v době oslav Dne Země a dále pak v září. Po celém Česku
se však uklízelo i mimo tyto termíny.

Kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko, jsme letos
podpořili nejen ﬁnančně, ale také zorganizováním
několika úklidových akcí za účasti zaměstnanců skupiny
Veolia. Některé akce organizují svým jménem přímo
regionální obchodní společnosti. Nadační fond Veolia
uspořádal úklid Radotínského údolí v pátek 6. října.

Celkového počtu 2 476 úklidových akcí se zúčastnilo
rekordních 96 133 dobrovolníků, z čehož 56 345
účastníků z řad dětí a mládeže. Na tomto poměru je
vidět velké zapojení škol a zájmových kroužků v rámci
ekologické výchovy. Celkem bylo sesbíráno 1 536 tun
odpadu, z toho 20 % (313 tun) bylo vytříděno. Každý
dobrovolník nasbíral v průměru 16 kg odpadu.
V rámci kampaně proběhla tradičně i soutěž o největší
počet zrealizovaných úklidů Kraj, který prokoukl,
a fotograﬁcká soutěž.

Zúčastnilo se ho 12 zaměstnanců centrály Veolia v Praze
a Pražských vodovodů a kanalizací. Skupina postupně
vyčistila část údolí v okolí Černé rokle, zelený pás naproti
nedaleké cementárně a také část břehů řeky Berounky.
Dohromady se podařilo z přírody odklidit kolem tuny
odpadu!

Vítězným krajem soutěže se stal s počtem
444 realizovaných úklidů Středočeský kraj, který tak
obhájil své vítězství z předchozích let. Nejaktivnější
region Pošembeří navázal na sedmiletou tradici
a s více než 70 realizovanými akcemi se umístil
na prvním místě. Jeho zástupci obdrželi od Nadačního
fondu Veolia ﬁnanční odměnu 5 tisíc korun. Dalším
příkladným organizátorem úklidů byl Spolek rodičů
a přátel SOŠ a SSŽ Benešov, který získal odměnu
ve stejné výši.
Přírodu v Čechách a na Moravě uklízeli lidé pod hlavičkou
této kampaně už po dvacáté páté a již desátým rokem
za podpory Nadačního fondu Veolia jako generálního
partnera.

www.uklidmecesko.cz
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EKUMENICKÁ SÍŤ
PRO AKTIVITY MLADÝCH

Ekumenická síť pro aktivity mladých o.p.s., v listopadu
roku 2017 završila deset let činnosti Domova na půl
cesty Maják, ve kterém poskytuje sociální služby, tedy
pomoc mladým lidem od 18 do 26 let, kteří přicházejí
z některého typu zařízení ústavní výchovy, pěstounské
péče nebo z nefungující rodiny, ba v některých případech
i z krátkodobého života na ulici. Maják jim pomáhá
k budoucímu samostatnému a nezávislému životu
ve společnosti.
Po dobu až 2 let v něm nacházejí ubytování, pomoc
s hledáním práce, vyřizováním osobních záležitostí
na úřadech a v jiných institucích (banky, operátoři,
lékaři…) a v neposlední řadě čas k rozhovorům v bezpečí.
Sociální pracovníci s nimi prožívají jejich každodenní
starosti i radosti. Snaží se vytvořit prostředí náhradních
vztahů blížících se těm rodinným, které většina z nás
považuje za samozřejmé.

vystřídal značný počet obyvatel – celkem 21 osob
a 2 děti. Mnohdy je zapotřebí ﬁnanční pomoci
i při odchodu mladých lidí do dalšího samostatného
bydlení.
V uplynulém roce Domov na půl cesty Maják takto
podpořil 4 obyvatele, protože neměli dostatečně vysoké
měsíční příjmy (např. počáteční kauce, vybavení bytu,
pomoc s přestěhováním). Práce Majáku s jeho obyvateli
nekončí jejich odchodem ze služby. Pravidelná setkávání
probíhají 2x ročně, a to se současnými i bývalými klienty.
Ekumenická síť pro aktivity mladých pořádá již 5 let také
letní tábor, kam ve značném počtu přicházejí
tzv. sociálně znevýhodněné děti. Právě jim přispěl
Nadační fond Veolia na pobyt částkou 25 000 korun.

www.ekumsit.cz
Nadační fond Veolia ﬁnančně podporuje Maják po celou
dobu jeho existence. V roce 2017 jsme znovu poskytli
dar ve výši 200 000 korun. Naši ﬁnanční pomoc domov
využívá především k aktivnímu rozvoji jeho obyvatel
(uživatelů služeb), kterým se snaží zajistit smysluplnou
náplň volného času: vzdělávací kurzy, resocializační
pobyty mimo Maják, sport, kulturu, naučné a vzdělávací
výlety apod.
Domov Maják má ke své činnosti k dispozici 5 bytů
v jedné budově, kde je i kancelář, a jeden startovací
byt vzdálený 20 minut od Majáku. V něm mohou najít
útočiště ti, kteří se v Majáku osvědčili, ale ani
po 2 letech nemají kam jít, nebo ještě potřebují
pravidelnou podporu. Také v roce 2017 se v Majáku
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NADAČNÍ FOND ZLATÝ OŘÍŠEK
CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB STOD
Centrum sociálních služeb ve Stodu je pilotním
zařízením pro realizaci procesu transformace zařízení
poskytujících sociální služby v Plzeňském kraji pro více
než 180 osob se zdravotním postižením. Jedním z cílů
zřizovatele zařízení je zvýšit dostupnost takových služeb
pro osoby se zdravotním postižením, které podporují
samostatnost a společenskou integraci klientů.
Transformační procesy jsou ﬁnancovány zejména
z prostředků programů EU. Dlouhodobě je donorem
Centra ve Stodu také Nadační fond Veolia, který
každoročně směřuje svou podporu ve výši
100 000 korun do oblastí či aktivit, na něž se prostředky
na provoz ani na transformaci uvolnit nedají. Jedná se
především o podporu volnočasových aktivit osob, které
nedisponují dostatečnými vlastními prostředky, a byly
by tak ohroženy izolací. Konkrétně ﬁnance posloužily
na výlety do ZOO, Karlových Varů, na hrad Velhartice
či na turistický výlet do Bavorského lesa. Každoročně se
konají také taneční setkání lidí s handicapem v Plzni.
Menší část ﬁnančního daru slouží na podporu
zaměstnávání klientů organizace, kteří získávají
schopnost aktivně žít. Cílem všech aktivit je zapojení
do komunitního života v daném místě.

www.dozpstod.eu

Veolia Česká republika a Nadační fond Veolia podpořily
už tradičně 19. ročník soutěže Zlatý oříšek. Nadační
fond Veolia poskytl opět dar ve výši 100 000 korun.
Zlatý oříšek již 19 let cíleně vyhledává a podporuje ty
nejtalentovanější děti a dětské kolektivy z celé České
republiky. Třicet nominovaných dětí ve věku
6 až 14 let pak pravidelně představuje prostřednictvím
slavnostního televizního ﬁnále, které Česká televize
vysílá vždy na Nový rok.
Vzhledem k tomu, že Zlatý oříšek již zdaleka není
jen hlavní soutěž, ale komplexní systém podpory
šikovných dětí ČR, celý projekt již 5 let zastřešuje
Nadační fond Zlatý oříšek. I díky jeho činnosti se podařilo
v roce 2017 podpořit některé děti, které soutěží
v minulosti prošly, různými formami podpory
a pomoci. Zlatý oříšek je otevřen všem dětem
a dětským kolektivům, které v daném roce vytvoří
nebo učiní něco mimořádného nebo společensky
prospěšného. Soutěž záměrně nemá kategorie a staví
tak vedle sebe děti a kolektivy úspěšné v nejrůznějších
oborech.
Ze všech soutěžících vybere odborná komise
30 nominovaných. Komisi tvoří fundovaní odborníci
z jednotlivých oborů, kteří posuzují soutěžící na základě
zaslaných výsledků, úspěchů a krátkého videoklipu.
Ten zachycuje jednotlivce nebo skupinu „v akci“ a stává
se pak rovněž důležitým podkladem pro výběr deseti
vítězů. Za dobu svého trvání Zlatý oříšek podpořil
mnoho talentovaných, tvůrčích a aktivních dětí
z celé republiky. Řada soutěžících dosáhla vrcholových
úspěchů a je dnes ve svém oboru již pojmem.

www.zlatyorisek.cz
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JEDNORÁZOVÁ
PODPORA PROJEKTŮ

Martin Haidl
Nadační fond Veolia poskytl panu Martinu Haidlovi
z Doks jednorázovou podporu ve výši 48 900 korun
na nákup elektrické invalidní tříkolky.

Ondřej Blažíček
Nadační fond Veolia poskytl Ondřeji Blažíčkovi z Hamrů
nad Sázavou jednorázovou podporu ve výši 25 000
korun na nákup invalidního vozíku.

PRO Arny
Nadační fond Veolia poskytl jednorázovou podporu
ve výši 50 000 korun organizaci PRO Arny
pro handicapovaného plavce Arnošta Petráčka.
Prostředky byly použity k ﬁnancování účasti
tohoto mladého sportovce na Mistrovství světa
handicapovaných plavců v Mexiku.

Pro spolužáky
Nadační fond Veolia poskytl jednorázovou podporu
ve výši 50 000 korun organizaci Pro spolužáky, která
vytváří netradiční učebnice matematiky a dalších
předmětů na základě vlastních zkušeností studentů.
Sami učivo vysvětlují spolužákům – stručně a výstižně.
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PŘIJATÉ DARY A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY
PŘIJATÉ DARY ZA ROK 2017
Donoři jsou řazeni podle abecedního pořadí.

Dárce
1. SčV, a.s.

200 000

Česká voda - Czech Water, a.s.

300 000

Královéhradecká provozní, a.s.

350 000

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

315 000

Nadace GCP

2 500 000

O2 Czech Republic a.s.

1 100 000

Oﬃce Depot, s.r.o.
OLTERM & TD Olomouc, a.s.

1 419 274,88
150 000

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

1 543 560

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

1 200 000

Solutions and Services, a.s.

354 000

Středočeské vodárny, a.s.

270 000

Veolia Česká republika, a.s.

150 000

Veolia Energie ČR, a.s.

7 000 000

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

150 000

Příspěvky kupujících do veřejné sbírky NF Veolia

150 891

Finanční dary do veřejné sbírky NF Veolia

55 800

CELKEM

48

Výše daru (v Kč)

Organizace
Naše službya projekty dlouhodobé spolupráce

17 208 525,88
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Výše daru (v Kč)
PROGRAMY A PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU
MiNiGRANTY ® VEOLIA
Celkem pro 148 projektů

3 960 537 Kč

STARTér – Věř si a podnikej!
Celkem pro 73 projektů

5 513 700 Kč

Stále s úsměvem – Aktivně po celý život
Celkem pro 29 projektů

2 185 280 Kč

Voda pro Afriku
Člověk v tísni, o.p.s. – dar NF Veolia do veřejné sbírky

660 997 Kč

Člověk v tísni, o.p.s. – příspěvky kupujících do veřejné sbírky

150 891 Kč

Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.

50 000 Kč

Cesta pstruha
Sladkovodní giganti, o.p.s.

700 000 Kč

Komu se nelení, tomu se zelení
Český svaz ochránců přírody Praha

100 000 Kč

Český svaz ochránců přírody Arion Olomouc

206 880 Kč

Český svaz ochránců přírody Studénka

200 000 Kč

ORGANIZACE A PROJEKTY DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Český svaz ochránců přírody

750 000 Kč

Region Pošembeří o.p.s.

5 000 Kč

SRaP SOŠ a SZŠ Benešov

5 000 Kč

Další dlouhodobě podporované organizace / projekty
Ekumenické síťě pro aktivity mladých – Enya o.s.

225 000 Kč

Centrum sociálních služeb Stod

100 000 Kč

Nadační fond Zlatý oříšek

100 000 Kč

OSTATNÍ
Martin Haidl

48 900 Kč

PRO Arny

50 000 Kč

Ondřej Blažíček

25 000 Kč

Pro spolužáky
CELKEM
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15 087 185 Kč
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