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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ NADAČNÍHO 
FONDU,

opět po roce vám přinášíme výroční zprávu Nadačního 

fondu Veolia, ve které shrnujeme všechny naše aktivity 

v roce 2018. 

Nadační fond má dlouhodobou strategii a skladba 

realizovaných programů a podporovaných projektů se moc 

nemění. K našim stálicím patří jednoznačně MiNiGRANTY 

a STARTér. První z nich podporuje již od roku 2008 naše 

zaměstnance, kteří jsou ve svém volném čase aktivní 

v různých oblastech společenského a občanského života. 

Ten druhý rozdělil už více než 107 milionů korun mezi 

začínající malé a střední podnikatele v Moravskoslezském 

a Olomouckém kraji, aby podpořil vznik dlouhodobých 

pracovních míst. Již 5 let se vedle zmíněných programů 

řadí jejich mladší bratr, který pod názvem Stále s úsměvem 

usiluje o to, aby se seniorům v České republice žilo lépe. 

Jeho prostřednictvím podporujeme malé regionální i větší, 

celostátní projekty zaměřené na vzdělávání seniorů 

v používání informačních technologií, dále na sportovní 

aktivity, ale i rozvoj a lepší dostupnost terénních 

pečovatelských služeb. 

Vedle těchto známých aktivit jsme se ale v loňském roce 

rozhodli posílit naše působení v oblasti ochrany životního 

prostředí. V listopadu 2018 jsme spustili projekt Vraťme 

vodu přírodě, jehož cílem je ochrana ohrožených přírodních 

lokalit u nás, zejména mokřadů. Našim partnerem v tomto 

projektu je Český svaz ochránců přírody, který za finance 

z naší veřejné sbírky bude tyto mokřadní lokality v Česku 

vyhledávat a následně vykupovat, aby tak zůstaly ochráněné 

pro přírodu. Věřím, že nové téma naše příznivce a přátele 

osloví stejně jako krásné dárkové předměty, jež formou 

benefičního prodeje nabízíme v našem e-shopu. Výtěžek 

z prodeje směřuje právě na konto veřejné sbírky projektu.

Děkuji vám touto cestou za podporu a spolupráci a 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

PHILIPPE GUITARD
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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: individuální žadatelé, neziskové 

organizace, 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.

MOTTO NADAČNÍHO FONDU
„Pečujeme o prostředí a komunitu.“

MINIGRANTY
PAVLA BAŽANTOVÁ
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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,

> 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 zajmu. 

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.

CHARAKTERISTIKY ČINNOSTI 
NADAČNÍHO FONDU 

Nadační fond Veolia uplatňuje ve své činnosti regionální 

princip a je aktivní v řadě 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 fyzické i právnické 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.

ČINNOST NADAČNÍHO FONDU 
JAKO SOUČÁST CSR SKUPINY 
VEOLIA

Společenská odpovědnost firmy (CSR)  je dlouhodobě 

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 své závazky udržitelnosti s cíli do roku 2020. 



Název organizace

Nadační fond Veolia
Datum založení

30. dubna 2003

Vlastní jmění

100 000 Kč
Identifikační číslo

27068102

Sídlo

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

Základní 
údaje

 Zakladatel:

Vivendi Water ČR, s.r.o. 

Organizace je zapsána v nadačním rejstříku 

 u Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 490

IDENTIFIKAČNÍ A OBECNÉ ÚDAJE
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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. 

Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu Veolia. Spravuje majetek nadačního fondu, řídí 

činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.

Mgr. Jan Hrabák, PhD.  – do 2. 9. 2018 

člen správní rady

ředitel právního oddělení Veolia Česká republika, a.s.

Ing. Reda Rahma 

člen správní rady

obchodní a marketingový ředitel skupiny Veolia pro Českou a Slovenskou republiku

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. Iveta Kardianová

členka správní rady

ředitelka komunikace a marketingu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 

PLATNÉK 31. PROSINCI 2018

 Správní rada  —  Výroční zpráva 2018 7
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TÝM 
NADAČNÍHO FONDU 

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 2018.  

 

Mgr. Vendula Valentová

ředitelka 

Mgr. Martina Zichová

zástupkyně ředitelky 

PhDr. Blanka Šrámková

projektová manažerka

Ing. Kateřina Přibylová

asistentka 

Bc. Vlasta Jachanová

asistentka 

Mgr. Hana Prosečová

specialistka komunikace

Bc. Alena Benešová

účetní referentka

Výkonnými orgány Nadačního fondu Veolia jsou: ředitelka nadačního fondu jako řídící výkonný orgán, 

a další pracovnice, kterými jsou zástupkyně ředitelky, projektová manažerka, asistentky, specialistka 

komunikace a účetní referentka.

VENDULA VALENTOVÁ

HANA PROSEČOVÁ

BLANKA ŠRÁMKOVÁ

ALENA BENEŠOVÁ

MARTINA ZICHOVÁ

VLASTA JACHANOVÁ

KATEŘINA PŘIBYLOVÁ



Program MiNiGRANTY® VEOLIA patří ke klíčovým 

programům našeho nadačního fondu. Jeho základem je 

spolupráce mezi nadačním fondem, společnostmi skupiny 

Veolia Česká republika a jejich zaměstnanci. Jde o příklad 

společenské odpovědnosti všech zúčastněných. 

Každý zaměstnanec skupiny se může jednou za rok na jaře 

ucházet o finanční podporu (MiNiGRANT) ve prospěch 

projektu, který má veřejně prospěšný charakter a na jehož 

realizaci se podílí ve svém volném čase jako dobrovolník. 

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. 

Celkem bylo v rámci programu za 11 let podpořeno 1 307 

projektů částkou převyšující 34 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.

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI
NADAČNÍHO FONDU

OD SVÉHO ZALOŽENÍ ROZDĚLIL NADAČNÍ FOND VEOLIA NA DARECH VÍCE NEŽ 

205 MILIONŮ KORUN NA PODPORU VLASTNÍCH PROGRAMŮ NEBO PROJEKTŮ JINÝCH ORGANIZACÍ 

PROGRAMY A PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU

MINIGRANTY - IVO SLÁDEK

PROGRAM MiNiGRANTY® VEOLIA

PODPORUJEME VOLNOČASOVÉ DOBROVOLNICTVÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

 Zpráva o činnosti nadačního fondu  —  Výroční zpráva 2018 9



MINIGRANTY - ROMAN PECL

MINIGRANTY 

MINIGRANTY - ZORA HNIKOVÁ

MINIGRANTY - DANIEL HUDÁK

MINIGRANTY - KAMIL GEMBEC

PETR MAREČEK
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MiNiGRANTY VEOLIA 2018
Jedenáctý ročník programu přinesl podporu pro 144 projektů 

v celkové výši převyšující 4 miliony korun.

Nejvíce podpořených projektů směřovalo na volnočasové 

aktivity dětí a mládeže (35 %) a do oblasti znevýhodněných 

skupin (33 %). Největší objem finančních prostředků byl 

poskytnut na realizaci projektů pro znevýhodněné skupiny 

(38 %) a volnočasové aktivity dětí a mládeže (32 %). 

Na podporu projektů, které napomáhají rozvíjet komunitní 

život a prostředí, bylo věnováno 13 % celkových finančních 

prostředků, na projekty zabývající se životním prostředím 

12 % a na projekty zaměřené na osvětu a vzdělávání 6 %.  

MiNiGRANTY 2018 byly vyhlášeny 22. března 2018 

u příležitosti Světového dne vody. Po ukončení přijímání 

žádostí proběhla ve spolupráci nadačního fondu a hodnotících 

týmů jednotlivých společností skupiny výběrová řízení, 

během kterých byly jednotlivé žádosti posouzeny. Žádosti 

navržené k podpoře byly poté předloženy Správní radě 

Nadačního fondu Veolia, která je 23. května 2018 schválila. 

Výsledky byly zveřejněny 24. května 2018. 

MiNiGRANTY VEOLIA 2008 – 2018

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 320 148 11 965 505 3 960 537

2018 293 144 11 142 141 4 071 191

CELKEM 2 892 1307 110 567 490 34 205 498 



MINIGRANTY V ROCE 2018 DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ
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Komunitní život a prostředí 19 projektů 505 915 Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže 51 projektů 1 267 913 Kč

Životní prostředí 18 projektů 475 070 Kč

Znevýhodněné skupiny 47 projektů 1 588 293 Kč

Osvěta a vzdělávání 9 projektů   234 000 Kč

Tematická zaměření:
> 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.)

V programu MINiGRANTY 
jsme v roce 2018 podpořili 
například tyto projekty:

Environmentální projekty 

Sázení Lípy svobody 

> Tomáš Demský, Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.

> Provozní manažer 

> 15 000 Kč                  

> Organizace: Obec Maršov u Úpice 

Za pomoci Sboru dobrovolných hasičů a občanů obce byla 

díky MiNiGRANTU na podzim pořízena a vysazena „Lípa 

svobody“. Akce byla pořádána v rámci kampaně Stromy 

svobody 1918 - 2018. Při sázení se zakopala do země také 

časová kapsle.

„Stromy svobody symbolizují vznik Československé republiky 

a v letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Sázely se 

i v pozdějších letech vždy, když si lidé chtěli připomenout 

a oslavit význam svobody a demokracie. My takovou velkou 

oslavu uspořádali u 100. výročí vzniku naší republiky. Velmi se 

mi líbilo, že se do akce zapojili obyvatelé obce všech generací .“ 

MNIGRANTY - TOMÁŠ DEMSKÝ
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Bez včel se nedá žít

> Daniel Hudák, Česká voda – Czech Water, a.s. 

> Zámečník

> 20 000 Kč

> Realizoval sám

Pomocí MiNiGRANTU byla rozšířena včelnice v obci, kde je 

velmi málo včelařů, díky čemuž byl významně podpořen 

rozvoj přírody. Konkrétně byly pořízeny 4 kompletní sestavy 

úlů, 4 včelí oddělky a další vybavení potřebné k práci včelaře. 

 „Cílem tohoto projektu bylo rozšíření zatím malé včelnice, 

a tím i zvýšení prospěšnosti pro přírodu, jelikož známá 

včelařská pranostika praví, že pokud by zmizely na zemi včely, 

lidem by zbývaly jen čtyři roky života. A jak jistě každý ví, med 

sto nemocí léčí a tisíce předchází.“

Komunita a prostředí

Rytířské souboje

> Roman Pecl, Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

> Specialista - technolog odpadních vod 

> 18 200 Kč

> Organizace: Tvořílek, z.s.

Akce je určena rodinám a je pořádaná dobrovolníky v obci. 

Jde o dětské odpoledne se spoustou  soutěží a zkušebních 

disciplín, které jsou vždy tématicky orientované. Pan Pecl se 

podílel na vymýšlení témat k zábavnému odpoledni a také 

pomohl se zajišťováním a přípravou rekvizit, prostředí 

a programem na akci. MiNiGRANT pomohl financovat 

materiál na kostýmy, rekvizity a šermířské vystoupení.

„Akce se konala v obci, odkud pocházím a kde mám spoustu 

přátel, mám k ní tedy citový vztah. Účast na projektu mi 

přinesla přiblížení se spoluobčanům, bližší nahlédnutí do 

zájmů dětí a zároveň pochopení důležitosti pořádání aktivit na 

vesnicích bez většího kulturního a sportovního zázemí.“ 

Světelná a audiovizuální technika pro činnost neziskové 

organizace

> Zdeňka Kulová, Veolia Energie ČR, a.s. - Region severní 

 Morava a Slezsko

> Specialista ekonomické a smluvní agendy 

> 17 000 Kč

> Organizace: Miniscéna Bez pódia z.s. 

Pořízením světelné a audiovizuální techniky, financované 

z poskytnutého MiNiGRANTU, bylo umožněno Miniscéně 

Bez pódia vejít mezi lidi a prostřednictvím svých aktivit je 

obohacovat a rozšířovat jejich kulturní povědomí. Aktivní 

členové spolku, mezi nimiž jsou hlavně mladí lidé, senioři 

a také tělesně postižení, tak mohou předvést své divadelní 

umění a diváky pobavit, rozplakat, poučit, přimět zajímat se 

a hlavně lidi spojit. Uspořádaných akcí se zúčastnilo cca 300 

lidí. 

„V divadle platí: od úst k ústům, z očí do očí, od gesta ke gestu, 

od doteku k doteku, od těla k tělu. Nepotřebuje prostředníka, 

člověka od člověka dělí jen průzračná vrstva světla, světlo 

proudící ze všech stran, volně dostupné každému. V divadle 

se zaposloucháme do slov a zahledíme se do živých obrazů. 

Je důležité nepohrdat jím a neignorovat divadlo v dnešním 

uspěchaném životě.“ 

MNIGRANTY - DANIEL HUDÁK

MINIGRANTY - ZDEŇKA KULOVÁ



Osvěta a vzdělávání

Vzdělávání dětí v oblasti první pomoci

> Lenka Charvátová, Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

> Specialista - technolog odpadních vod

> 36 000 Kč

> Organizace: Česká tábornická unie - T.K. Modrý 

Kruh Praha, p.s.

MiNiGRANT pomohl zrealizovat výuku první pomoci pro děti 

ze 3 oddílů v podobě nakoupení cestovních lékárniček, které 

byly použity nejen při výuce na letních táborech, ale také jsou 

dále využívány během roku na výpravách a dalších akcích. 

Kromě toho byly pořízeny potřebné výtvarné i zdravotnické 

materiály k simulaci úrazů, a to včetně simulační figuríny. Díky 

grantu se podařilo uspořádat jednodenní kurz první pomoci 

pro instruktory a odpoledne výuky první pomoci pro děti.

„Vzdělávání dětí v oblasti první pomoci je v dnešní době velmi 

záslužné a pro děti i nezbytné. Díky účasti na kurzu jsem mohla 

vidět, jak je s grantem naloženo, jak děti kurz baví a co vše jim 

přináší.“ 

Žijme naplno – rovný přístup pro děti s diabetem

> Roman Souček,  Veolia Energie ČR, a.s.  - Region severní 

 Morava a Slezsko 

> Vedoucí střediska strojního

> 17 000 Kč

> Organizace: Centrum pro dítě s diabetem, z.s. 

Pan Souček je členem rady spolku a na jeho činnosti se podílí 

celoročně. Do projektu byl zapojen v rámci realizačního týmu. 

Získáním MiNiGRANTU zajistil finanční podporu pro tisk 

jednotlivých edukačních materiálů, nákup knih a objednání 

časopisů. Dále pomohl s následnou kompletací edukačních 

sad a distribucí do jednotlivých DIA center v nemocnicích.

„Edukace je nezbytnou a nenahraditelnou součástí úspěšné 

léčby lidí s onemocněním diabetes mellitus I. typu a jiným 

autoimunitním onemocněním. Těší mě, že mohu díky grantu 

poskytnout možnost edukace a dalšího vzdělávání především 

rodinným příslušníkům nemocných dětí a dalším osobám, které 

přicházejí s diabetiky do styku.“ 

Znevýhodněné skupiny 

Bezbariérové Beskydy pro vozíčkáře Radomíra Krupu

> Pavel Mareček, Veolia Energie ČR, a.s. - Region severní 

 Morava a Slezsko

> Strojník energetického zařízení

> 26 000 Kč

> Realizoval sám

Cílem projektu bylo umožnit těžce zdravotně postiženému 

otci roční holčičky Elišky, Radomíru Krupovi, dostat se

na rodinné výlety do lesa, na různá pohoří a především 

do Moravskoslezských Beskyd. Pomocí MiNiGRANTU se 

podařilo cíl naplnit pořízením speciálního přídavného zařízení 

eDrive pro připojení k mechanickému invalidnímu vozíku, díky 

němuž se dostane do lesa nebo do kopců v Beskydech. 

„Mého kamaráda Radomíra Krupu, který se pohybuje jen 

na invalidním vozíku,  doprovázím na výletech do přírody, 

dovolených a na výletech do Beskyd. Pomáhám mu 

s překonáváním nerovností, kopečků a pohoří. Zároveň jej velmi 

obdivuji za jeho odhodlání a aktivní život.“ 
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Provázení pěstounů jako dlouhodobý proces - klíčoví 

pracovníci Děti patří domů, z. s. předávají zkušenosti dál

> Pavla Bažantová, Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

> Specialista IT

> 30 000 Kč

> Organizace: Děti patří domů, z.s.

Cílem spolku je poskytovat podporu pěstounským rodinám, 

a tím napomáhat snižování počtu dětí v dětských domovech. 

Klientům je nabízeno dlouhodobé provázení, práce s dětmi 

při zvládání jejich životního osudu, vzdělávání a také respitní 

(odlehčovací) pobyty, na které mají pěstouni ze zákona nárok. 

MiNiGRANT přispěl k vytvoření kurzu pro klíčové pracovníky.  

„Práce s pěstounskými rodinami je specifická a může být velmi 

náročná. Z toho důvodu je nezbytné, aby byli klíčoví pracovníci 

vzděláváni také v oblasti specifické práce s pěstounskými 

rodinami. Ve sdružení jsem sama dlouhou dobu působila jako 

klíčová pracovnice rodin, mám tedy s touto prací zkušenosti.“ 

Volnočasové aktivity

S tomíkama do přírody

> Kamil Gembec, Severočeké vodovody a kanalizace, a.s. 

> Mistr provozu ČOV

> 24 000 Kč

> Organizace: Asociace TOM ČR, TOM 1007 Chippewa

Turistický oddíl mládeže CHIPPEWA měl v loňském roce 

36 pravidelných členů ve věku 5 – 18 let, se kterými pracuje 

po celý rok. Každý pátek se děti schází na schůzce ve své 

klubovně, pořádají jednodenní či víkendové výpravy, letní 

táboření. MiNiGRANT byl použit k zakoupení 5 turistických 

stanů, které byly využity při letním táboření, kdy se je děti 

učily stavět a poté v nich spaly. V dalším období budou děti 

tyto stany využívat na putovních výpravách po Čechách. 

„Díky podpoře se výrazně zvýšil komfort táboření dětí v přírodě, 

mohli jsme obnovit již zastaralé stany za nové, plně funkční

a bezpečné. Činnost oddílu TOM CHIPPEWA je mi velmi blízká, 

každoročně rád pomáhám stavět i bourat jejich letní tábor.“ 

Výzbroj mladých hasičů

> Jitka Pecharová, Kralovéhradecká provozní, a.s. 

> Specialista nestandardních smluv

> 6 500 Kč

> Organizace: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - SDH 

Staré Nechanice

Paní Pecharová se v organizaci dobrovolnicky angažuje, 

pomáhá a asistuje při trénincích mládeže. Přilby zakoupené 

díky MiNiGRANTU jsou používány mladými hasiči 

při trénincích a soutěžích v hasičském sportu. 

„Rozhodla jsem se udělat dobrý skutek, jelikož organizace 

měla málo vybavení pro velký počet dětí. Obdržením grantu 

jsem pomohla celé organizaci, jelikož se díky němu zlepšila 

bezpečnost mládeže nejen při soutěžích, ale i při trénincích.“

MINIGRANTY - JITKA PECHAROVÁ

MNIGRANTY - PAVLA BAŽANTOVÁ



Projekty podpořené v programu 
MiNiGRANTY® VEOLIA v roce 2018

Projekty jsou řazeny abecedně podle příjmení zaměstnance.
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Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec 
Výše daru 

(v Kč)

Knihovna města Ostravy, 
p.o. (pobočka Stará Bělá)

Lovci perel - hra, která dělá ze čtení 
dobrodružství 

VČA - dětí a mládeže Augustýnková Marta 10 000 Kč

Gymnázium a Jazyková škola 
s právem státní jazykové 
zkoušky Zlín

Arboretum regionální flóry pro žáky 
GJŠ Zlín

Environmentální Bártová Markéta 46 000 Kč

Bažantová Pavla
Pro Elišku – podpora mladé maminky 
bez zázemí

ZS - sociálně slabí Bažantová Pavla 30 000 Kč

Děti patří domů, z.s.

Provázení pěstounů jako dlouhodobý 
proces - klíčoví pracovníci Děti patří 
domů, 
z.s. předávají zkušenosti dál

ZS - pěstounská péče Bažantová Pavla 30 000 Kč

Beneš Ondřej
Flowformy - voda jako integrální 
součást školy

VČA - dětí a mládeže Beneš Ondřej 40 000 Kč

Cyklokroužky, z.s. Realizace dětského bikeparku VČA - dětí a mládeže Bicenc Martin 29 000 Kč

B.A.Z. centrum z.s. Rokenrolová formace RockTeens VČA - dětí a mládeže Bolek Petr 30 000 Kč

AFK PROBLUZ z.s.
Společné soustředění (stanování) a 
nákup nových dresů pro starší elévy

VČA - dětí a mládeže Boniš Radek 15 000 Kč

Cesta životem bez bariér, z.s. Prázdniny bez bariér ZS - handicap - děti Bouma Vladimír 40 000 Kč

Orientační klub Chrastava, 
z.s.

Sportem rozvíjíme ducha 
i tělo

VČA - dětí a mládeže Březina Jan 15 000 Kč

Bulandrová Olga
Kosmické neurofyziologické cvičení 
pro Františka Lehnera v ADELI Medical 
Centru

ZS - handicap - děti Bulandrová Olga 50 000 Kč

Junák - český skaut, středisko 
Clan Hiawatha, 
6. oddíl, Příbram, z.s.

Nová Tee-pee pro skautský letní tábor 
v přírodě

VČA - tábory, pobyty Bulinová Jitka 50 000 Kč

Bůžek Martin Chov včel v oblasti Chvojenska Environmentální Bůžek Martin 40 000 Kč

Vodní záchranná služba 
ČČK, z.s.

Podpora mladých vodních záchranářů 
VZS Těrlicko

VČA - dětí a mládeže Centrichová Eva 30 000 Kč

Pohybové a relaxační studio 
Gabriely Říhové - STUDIO 
4 YOU

Tančit je prý krásné VČA - dětí a mládeže Cvrk Pavel 30 000 Kč

FOD - Klokánek Štěrboholy
Letní sportovní tábor pro děti z 
Klokánku

ZS - pěstounská péče Čáp Rostislav 36 900 Kč

Černý Bohumil Kolo pro Jakuba ZS - handicap - děti Černý Bohumil 31 690 Kč

Základní škola a Mateřská 
škola Radonice, p. o.

Pomoc nově vznikající Základní škole v 
Radonicích

KAP - školy Červená Alena 20 000 Kč

Česnek Tomáš
Gastonův memoriál 
( 10. ročník )

KAP - sport Česnek Tomáš 10 000 Kč

MIKASA z.s.

Pobyt pro osoby se středně těžkým 
a těžkým mentálním postižením, 
autismem a atypickým chováním v 
přírodě Beskyd či Jeseníků

ZS - handicap - 
dospělí

Čižmár Ladislav 20 000 Kč

Dalecký Břetislav Včely v CHKO Kokořínsko Environmentální Dalecký Břetislav 30 000 Kč

Asociace Pro HANDICAP OO 
SPMP

Vzhůru na Říp, Hrdobci  ZS - handicap - děti Dellner Petr 27 480 Kč

Obec Maršov u Úpice
Obnova zeleně po vichřici Derecho a 
strom svobody

Environmentální Demský Tomáš 15 000 Kč
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Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec 
Výše daru 

(v Kč)

Neposedné tlapky z. s. Adoptuj, zachraň život Environmentální Dimitrovová Denisa 35 000 Kč

KOZEL, z.s.
Dílny a soutěže zaměřené na ekologii 
a zdravý životní styl na akci Pohádkové 
putování Zelenčí

KAP - prostředí
Doležalová 
Mendlová Jana

20 000 Kč

Včelařská buňka Marta 
Dopitová

Včelařská buňka Marta Dopitová - 
obnova díla

Environmentální Dopita Dušan 18 000 Kč

Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - SDH 
Praha 8 - Bohnice

Mladí hasiči Bohnice VČA - SDH Duchek Miroslav 25 000 Kč

Junák – český  skaut , okres 
Olomouc z.s. středisko 
Zdimíra Touška

Čtyřlístek - Dětský den VČA - dětí a mládeže Dvořák Tomáš 17 000 Kč

Dětské centrum Veská Chci být vzdělaný a šikovný rodič Osvěta a vzdělávání Exner Daniel 26 000 Kč

Záchranná brigáda kynologů 
Ústeckého kraje

Rychlý výjezd záchranného člunu do 
akce

KAP - prostředí Franěk Borek 50 000 Kč

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob 
v ČR, z.s., Oblastní výbor 
Havlíčkův Brod, p.s.

Den dětí 2018 ZS - handicap - děti Gejdošová Michaela 45 000 Kč

Asociace TOM ČR, TOM 1007 
Chippewa

S tomíkama do přírody VČA - dětí a mládeže Gembec Kamil 24 000 Kč

Borůvka Praha o.p.s. Pracuji, tedy jsem
ZS - handicap - 
dospělí

Grulichová Hana 25 000 Kč

TJ Sokol Martinice
Žijeme pohybem - sportujeme v  
Martinicích

VČA - dětí a mládeže Hniková Zora 15 000 Kč

AVES Záchranná stanice pro 
zraněné živočichy / Naučné 
středisko ekologické výchovy 
Kladno - Čabárna, o.p.s.

Výukový program Osvěta a vzdělávání Holcová Michaela 30 000 Kč

Klub organizátorů letních 
táborů

Náhrada nevyhovujících plachet 
podsadových stanů a dokoupení stanů 
typu Ještěd

VČA - tábory, pobyty Honců Jan 35 000 Kč

Klub vodního motorismu 
Kotva z.s.

Rozvoj mládeže vodního motorismu a 
vodáctví

VČA - dětí a mládeže Horáčková Anna 20 000 Kč

BK Brandýs nad Labem, o.s. Tábor Brandýs VČA - tábory, pobyty Horychová Dana 30 000 Kč

Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - SDH 
Sojovice

Volnočasové aktivity dětí – požární 
sport a prevence

VČA - SDH Hradecký David 20 000 Kč

Hudák Daniel Bez včel se nedá žít Environmentální Hudák Daniel 20 000 Kč

Chráněné dílny Fokus 
Vysočina

Recyklace s velkým příběhem
ZS - handicap - 
dospělí

Hulmanová Marcela 34 000 Kč

TJ BDSTAV Sedliště, z.s. Učíme děti sportovat VČA - dětí a mládeže Hýl Robert 15 000 Kč

Česká tábornická unie - T.K. 
Modrý Kruh Praha, p.s.

Vzdělávání dětí v oblasti první pomoci Osvěta a vzdělávání Charvátová Lenka 36 000 Kč

Janečka Jiří Kolo pro Verunku ZS - handicap - děti Janečka Jiří 50 000 Kč

Myslivecké sdružení 
Višňovec, z.s. 

Oživme vymírající populaci zajíců v 
krajině 

Environmentální Jásek Václav 20 000 Kč

Horolezecký oddíl Lezení pro školní mládež VČA - dětí a mládeže Jedlička Vladimír 25 000 Kč

Jelínek David Založení lipové aleje Bohutín - Příbram Environmentální Jelínek David 50 000 Kč

Jersák Marek Vybavení závodního družstva VČA - dětí a mládeže Jersák Marek 35 000 Kč

Domov u Třebůvky Loštice Chci nosit své oblečení ZS - senioři Ježek Roman 30 000 Kč

Dorea Mělník p.s. Potápěčský výcvik mláděže VČA - dětí a mládeže Jiran Miroslav 27 750 Kč



Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec 
Výše daru 

(v Kč)

Okamžik, z. ú. Dobrovolníci pomáhají nevidomým
ZS - handicap - 
dospělí

Jonášová Jana 40 200 Kč

Sportovní klub Praga, z.s. Letní sportovní soustředění pro děti VČA - tábory, pobyty Kabát Jan 15 500 Kč

Bc. Ondřej Pojmon Běhá celá Vlašim 2018 KAP - sport Kaňkovská Monika 15 000 Kč

Karabinoš Josef Rozeznít zvony KAP - prostředí Karabinoš Josef 40 000 Kč

ALEN – sdružení žen 
postižených rakovinou, z.s. 

25 let na Mysu dobré naděje Osvěta a vzdělávání Karbanová Tereza 25 000 Kč

Volejbalový oddíl TJ EMĚ 
Mělník, z.s.

Podpora výchovy dětí a rozvoj oddílu 
Volejbal Mělník

VČA - dětí a mládeže Kašparec Petr 30 590 Kč

Avifauna z.s. Ptáci si zaslouží naši pozornost Environmentální Klofcová Alena 25 000 Kč

TJ Jiskra Prasek, z.s.
Vylepšení podmínek, vybavení, zázemí 
pro fotbalový oddíl TJ Jiskra Prasek

VČA - dětí a mládeže Klouzková Helena 10 000 Kč

Atlet Šestajovice Jarní soustředění v Jizerských horách VČA - tábory, pobyty Kocourková Monika 15 000 Kč

Česká softballová asociace
Little League Major 2018 – evropsko-
africká kvalifikace

VČA - dětí a mládeže Košák Jiří 30 000 Kč

Rybářský spolek CT 
Bystročice

Dětské rybářské závody + odbahnění VČA - dětí a mládeže Krajzinger Alexandr 39 000 Kč

Tenisový oddíl TJ Jiskra Zruč 
nad Sázavou

Tenisový kemp pro zručské děti a děti z 
dětského domova

ZS - dětské domovy Kraus Pavel 30 000 Kč

Soukromá mateřská škola, 
základní škola a střední škola 
Slunce, o.p.s.

Rehabilitační kočárek pro Matěje ZS - handicap - děti Krišková Zdeňka 22 351 Kč

Klub vozíčkářů Petýrkova, 
o.p.s.

Úprava a oprava pracovních prostor 
služby osobní asistence

ZS - handicap - 
dospělí

Kudrnka David 40 000 Kč

Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - SDH 
Ostrava - Plesná

Volnočasové aktivity naší mládeže, 
fyzická a odborná příprava mladých 
hasičů

VČA - SDH Kuchár Milan 28 000 Kč

Miniscéna Bez pódia z.s.
Světelná a audiovizuální technika pro 
činnost neziskové organizace

KAP - kultura Kulová Zdeňka 17 000 Kč

Kuna Jan Lezeme bezpečně VČA - dětí a mládeže Kuna Jan 36 000 Kč

Ručičky, z.s. Od Blanice na Blaník Osvěta a vzdělávání Kunčický Roman 18 000 Kč

Kvapil Antonín
Skládací rehabilitační kočárek buggy 
COZO Xcountry34 s potahem Comfort

ZS - handicap - děti Kvapil Antonín 24 629 Kč

Kvapil Antonín Libořický plážový volejbal VČA - dětí a mládeže Kvapil Antonín 7 500 Kč

Lavrenčíková Myšková Jana
Lepší svět pro Aničku - Autismus nás 
neporazí

ZS - handicap - děti
Lavrenčíková 
Myšková Jana

30 000 Kč

Running With Those That 
Can’t

Running With Those That Can’t – nákup 
vozíku Benecykl

ZS - handicap - děti Lochman Jan 40 000 Kč

SK Karate Spartak HK, z.s.
Letní soustředění SK Karate Spartak 
Hradec Králové NEKOŘ 2018

VČA - tábory, pobyty Maděra Jan 30 000 Kč

Jezdecký klub Club F, z.s.
Jezdecké vybavení pro hiporehabilitaci a 
úprava jízdárenského povrchu

ZS - handicap - děti Máchová Libuše 22 000 Kč

Mandelíček Karel
Zlepšení pohybu Adélky 
KLIM- THERAPY 

ZS - handicap - děti Mandelíček Karel 50 000 Kč

Mareček Pavel
Bezbariérové Beskydy pro vozíčkáře 
Radomíra Krupu

ZS - handicap - děti Mareček Pavel 26 000 Kč

Martinček Tomáš Těším se na tábor - Lucie Nováková ZS - handicap - děti Martinček Tomáš 5 800 Kč

Adventor o.s.
Léto plné hvězd – výstava hraček pro 
handicapované děti

KAP - kultura Matějčková Hana 20 000 Kč
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Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec 
Výše daru 

(v Kč)

Mečár Vítězslav
Judo do domu i pro děti 
s poruchou pozornosti bez hyperaktivity 
ADD syndrom

VČA - dětí a mládeže Mečár Vitězslav 8 000 Kč

Jiráskův kraj, o.p.s.
Rozšíření, aktualizace a podpora 
mobilních aplikací Akce HK a Památky 
HK

KAP - kultura Mládek Zdeněk 24 000 Kč

Městská správa sociálních 
služeb Kadaň - Domov pro 
seniory

Zahradní dětské hřiště - hrací věž ZS - senioři Moravec  Václav 30 000 Kč

Živé Sokolovsko z.s.
Pořízení vybavení pro spolek - startovní 
čísla, nůžkový stan

KAP - sport Müllerová Eva 25 000 Kč

Mateřská škola, Most, 
Růžová ul.

Hrací pomůcky na zahradu KAP - školy Novák Václav 22 000 Kč

Novák Aleš
Denní pobyt těžce zdravotně postižené 
dcery ve stacionáři

ZS - handicap - děti Novák Aleš
48 000 Kč

+ 10 000 Kč*

Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - SDH 
Chraberce

Vybavenost sboru dobrovolných hasičů 
Chraberce

VČA - SDH Oboňa Lubomír 40 000 Kč

Odvodyová Věra
Rehabilitační pobyt 
v Sanatoriích Klimkovice pro Honzíka

ZS - handicap - děti Odvodyová Věra 50 000 Kč

Bílá holubice, z.s. Tanec? Tanec!
ZS - handicap - 
dospělí

Olesz Vladislav 17 000 Kč

Ondráčková Jolana Podpora náročné práce včelaře Environmentální Ondráčková Jolana 19 980 Kč

Palasová Jaroslava Vybavení pro dětské výtvarné dílny VČA - dětí a mládeže Palasová Jaroslava 11 000 Kč

Palasová Jaroslava Zimní lyžařský tábor pro dvojčata
ZS - sociálně slabí 
- děti

Palasová Jaroslava 10 100 Kč

Tvořílek, z.s. Rytířské souboje KAP - kultura Pecl Roman 18 200 Kč

Spolek Doutnající pařezy
Nákup sportovních potřeb 
a vybavení

VČA - dětí a mládeže Pechar David 14 000 Kč

Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - SDH Staré 
Nechanice

Výzbroj mladých hasičů VČA - SDH Pecharová Jitka 6 500 Kč

Spolek Skrbeňáček Dobrá zábava pro každého KAP - kultura Pencová Alena 35 000 Kč

SK Volejbal Ústí nad Labem Ústecký minicup VČA - dětí a mládeže Pilous Jaromír 15 000 Kč

TJ Sokol Čekyně z.s. Bezpečné fotbalové branky VČA - dětí a mládeže Plško Zdenek 34 000 Kč

Host. pro NelhoStejnost, z.s. Farmaříme s Hostíkem Environmentální Polák Miroslav 20 000 Kč

Obec Líbeznice Postav dům, zasaď strom, založ trávník KAP - prostředí Pospíšil Tomáš 40 000 Kč

Myslivecký spolek Mlýn 
Struhařov

Podpora krajinné zeleně 
v katastru honitby MS Mlýn Struhařov

Environmentální Prudký Martin 25 000 Kč

Dobrovolnické centrum, z.s. Kačky na stmelovačky II ZS - handicap - děti Pšenička Radek 45 605 Kč

Sokol Hodkovice nad 
Mohelkou

Podpora sokolské činnosti pro děti a 
mládež

VČA - dětí a mládeže Richter Tomáš 26 590 Kč

JUDO Davle - Štěchovice
Dokoupení tatami pro cvičební skupinu 
Slapy

VČA - dětí a mládeže Rosenberg Tomáš 23 200 Kč

Slapský kulturní spolek, z.s. Záchrana Zázračné studánky na Rovínku KAP - prostředí Rosenbergová Radka 25 000 Kč

Rybář Vratislav Pomoc pro Elu Dvořáčkovou ZS - handicap - děti Rybář Vratislav 23 000 Kč

Letohrádek Vendula Radost z koupání
ZS - handicap - 
dospělí

Rydlová Lenka 30 000 Kč

TJ Baník Stochov Kdo hraje fotbal, nezlobí VČA - dětí a mládeže Ryska Tomáš 15 000 Kč
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Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec 
Výše daru 

(v Kč)

Tip Art, o.p.s. …..jako vlaštovky…. ZS - nemocnice Řezníčková Alena 35 000 Kč

Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí 
v ČR, z. s. Klub Jablonec nad 
Nisou

Pohled z výšin i pro vozíčkáře ZS - handicap - děti Říha Stanislav 50 000 Kč

Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - SDH 
Jablonec nad Nisou - Paseky

Bezpečný návrat KAP - SDH Říha Stanislav 37 715 Kč

Myslivecký spolek Jamné 
Slavičín z.s.

Oživení zaječí populace 
v honitbě Jamné

Environmentální Satin Štěpán 31 717 Kč

Oříšek, z.s. Kreativní dílny pro děti ZS - handicap - děti Sekeráková Yveta 9 000 Kč

Rugby Club Havířov, z.s. Sportuj a cvič s námi VČA - dětí a mládeže Sittek Radek 20 000 Kč

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

Olympiáda pro mentálně 
handicapované

ZS - handicap - 
dospělí

Sládek Ivo 20 000 Kč

Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - SDH 
Třebeš

Soutěžní vybavení dorosteneckého 
družstva do krajského kola PS

VČA - dětí a mládeže Slezák Josef 30 000 Kč

Turistický oddíl mládeže 
3511 Vltavský paprsek, 
Asociace TOM ČR

Klub kralupských turistů na vodě VČA - dětí a mládeže Sodomka Kamil 30 300 Kč

Centrum pro dítě s 
diabetem, z.s.

Žijme naplno – rovný přístup pro děti s 
diabetem

Osvěta a vzdělávání Souček Roman 17 000 Kč

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Praha 1

Projektové dny se zaměřením na životní 
prostředí a první pomoc na území Prahy 
13

Osvěta a vzdělávání Srb Martin 40 000 Kč

Stejskal Miroslav
Na kole se projedu rodným krajem i po 
úrazu páteře

ZS - handicap - 
dospělí

Stejskal Miroslav 50 000 Kč

AFK Nehvizdy z.s.
Nové dresy + pomůcky na trénování pro 
malé fotbalisty

VČA - dětí a mládeže Stejskalová Angelika 25 000 Kč

Zajíček na koni, o.p.s.
Smysluplnné využití volného času o 
prázdninách sportem 
a péčí o koně 

ZS - sociálně slabí 
- děti

Strejčková Lucie 50 000 kč

Synková Marcela Pohybové a zájmové aktivity dětí VČA - dětí a mládeže Synková Marcela 30 000 Kč

Šimek František Rozšíření chovu včel Environmentální Šimek František 17 973 Kč

Šimek František Neurorehabilitace Therasuit pro Víťu ZS - handicap - děti Šimek František 42 000 Kč

Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - SDH 
Březová u Zlína

Technické vybavení pro družstva 
mladších a starších žáků

VČA - dětí a mládeže Škrabana Jaromír 45 983 Kč

Waldorfská iniciativa Praha, 
z.s.

Pohyblivé stoly a lavice do třídy s 
intuitivní pedagogikou

KAP - školy Škubala Jaroslav 37 000 Kč

Přátelé přírody, z. s. - skupina 
Společenství Severských 
pánů, Krnov

Cesta v čase KAP - kultura Šlachta Daniel 35 000 Kč

Štěpánková Hana Elektrický pojízdný zvedák pro Rudu
ZS - handicap - 
dospělí

Štěpánková Hana 31 820 Kč

Arkadie, o.p.s.
Vysokozdvižný vozík ještěrka do 
chráněné dílny Arkadie 
v Proseticích

ZS - handicap - 
dospělí

Štěpánková Hana 50 000 Kč

Tejkl Pavel
Skládací přenosná latrína 
a táborové vybavení

VČA - tábory, pobyty Tejkl Pavel 34 000 Kč
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Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec 
Výše daru 

(v Kč)

Tomeš Miroslav Včelařina je dřina Environmentální Tomeš Miroslav 26 400 Kč

Trebulová Denisa
Během Třebotovem - charitativní akce 
na podporu centra Paraple

ZS - handicap - děti Trebulová Denisa 48 600 Kč

Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - SDH 
Skupice

Revitalizace Skupického potoka a 
obnova zeleně

Environmentální Trojan Tomáš 20 000 Kč

Trousilová Iveta Vzdálenost není překážkou
ZS - handicap - 
dospělí

Trousilová Iveta 11 368 Kč

Tělovýchovná organizace 
Sokol Libiš, z.s.

Sportovní potřeby pro mladé fotbalisty 
Mladší přípravky B

VČA - dětí a mládeže Turková Hana 20 000 Kč

ČSOP Skalka ZO 68/15
Ptačí budky v Kunčicích pod 
Ondřejníkem

Environmentální Urbánek Martin 15 000 Kč

Základní a Střední škola 
CREDO, o.p.s.

Snoezelen - tmavá místnost ZS - handicap - děti Vacková Blanka 37 300 Kč

Vaněk Jiří Letní plavecký kurz 2018 VČA - dětí a mládeže Vaněk Jiří 20 000 Kč

Spolek Kostičky Boccia nás baví
ZS - handicap - 
dospělí

Vašatová Venuše 40 450 Kč

Vavřínová Martina Zlepšení vzhledu sídliště Velká Ohrada KAP - prostředí Vavřínová Martina 15 000 Kč

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

Rozvojové a volnočasové programy pro 
děti 
v náhradní rodinné péči

ZS - pěstounská péče Veselý Petr 50 000 Kč

Český klub zlatokopů Zlaté děti Osvěta a vzdělávání Vokoun Vladimír 20 000 Kč

Vyhlídko Martin
iPad jako komunikátor pro mého 
postiženého syna

ZS - handicap - děti Vyhlídko Martin 18 000 Kč

Weisz Tomáš Technický rozvoj dětí v MŠ Osvěta a vzdělávání Weisz Tomáš 22 000 Kč

Tělovýchovná jednota Sokol 
Třebeš, z.s.

Ochranné sítě VČA - dětí a mládeže Zaal Jiří 40 000 Kč

4 071 191 Kč
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Tematické zaměření Zkratky uvedené v přehledu 

Komunitní život a prostředí KAP 

Volnočasové aktivity dětí a mládeže VČA 

Znevýhodněné skupiny ZS 

Sbor dobrovolných hasičů SDH 
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Program STARTér, Věř si a podnikej! podporuje začínající 

drobné a malé podnikatele v Moravskoslezském 

a Olomouckém kraji již devatenáctým 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.

V letech 2000 – 2018 vzniklo celkem 2 298 nových 

pracovních míst, z toho 334 pro osoby zdravotně postižené, 

na nadační příspěvky bylo vynaloženo 107,4 mil. Kč.

Rok 2018 byl totiž již devatenáctým rokem, ve kterém 

nadační fond pomáhal s uskutečněním nových 

podnikatelských nápadů. Celkem bylo v roce 2018 finančně 

podpořeno 76 projektů, v rámci kterých vzniklo 100 nových 

pracovních míst. Na nadační příspěvky bylo v roce 2018 

celkem vynaloženo 4 419 300 korun.

Žadatelé si o pomoc nadačního fondu žádají pomocí 

Předběžného informačního dotazníku. Ten obsahuje základní 

informace o žadateli a jeho podnikatelském záměru. V roce 

2018 požádalo o nadační příspěvek formou Předběžného 

informačního dotazníku (PID) 141 žadatelů. Zamítnuto bylo 

51 žádostí, 1 žádost byla odložena a zbývajících 89 PID bylo 

navrženo k rozpracování podnikatelského záměru, tedy 

projektu. 

VENKOVSKÁ KOVÁRNA

STARTér, Věř si a podnikej!

POMÁHÁME NA SVĚT DOBRÝM NÁPADŮM

Rok
Počet nových 

prac.míst

Poskytnuté nadační 

příspěvky

2000 115 3 655 500 Kč

2001 110 4 350 000 Kč

2002 118 5 554 000 Kč

2003 111 5 337 500 Kč

2004 104 4 116 000 Kč

2005 133 5 079 500 Kč

2006 122 5 162 000 Kč

2007 178 7 012 000 Kč

2008 174 9 024 000 Kč

2009 194 10 515 500 Kč

2010 150 8 494 000 Kč

2011 87 4 749 000 Kč

2012 84 4 789 000 Kč

2013 93 5 042 500 Kč

2014 111 5 589 500 Kč

2015 109 4 876 700 Kč

2016 85 4 139 500 Kč

2017 120 5 513 700 Kč

2018 100 4 419 300 Kč

Celkem 2 298 107 419 200 Kč

73 % - přijaté PID 

27 % - zamítnuté PID
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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 2018 předloženo celkem 

76 zpracovaných projektů. Schvalovací výbor schválil 

všechny předložené projekty, mezi které rozdělil částku 

4 419 300 Kč. Vytvořeno bylo 100 nových dlouhodobých 

pracovních míst, z nichž 12 bylo určeno osobám se 

zdravotním postižením. 

PŘIJATÉ PROJEKTY A PRACOVNÍ MÍSTA 
V OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM 

KRAJI

OBORY PŘIJATÝCH PROJEKTŮ
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ŠICÍ DÍLN
A

PROJEKTY A PRACOVNÍ MÍSTA PODLE LOKALIT

Výroba 
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Infrastrukturní 
služby

Služby 
pro domácnost

Péče o životní
prostředí

Projekty Pracovní místa

Olomoucký kraj

Olomouc 7 13

Prostějov 5 5

Přerov 8 12

Šumperk 2 2

Jeseník 1 1

Moravskoslezský kraj

Ostrava 17 21

F. - M. 18 23

Karviná 3 4

Opava 5 5

Bruntál 1 1

Nový Jičín 9 13

Počet projektů

53

23

Moravskoslezský kraj                Olomoucký kraj

Pracovní místa

67

33



Nejzajímavější projekty 
roku 2018

Projekty zaměstnávající osoby zdravotně 
postižené

Pekárna a chráněná dílna

> MVM Solution s.r.o.

> 200 000 Kč

> 4 nová pracovní místa pro osoby zdravotně znevýhodněné

Chráněná dílna MVM SOLUTION s.r.o. se zabývá ruční 

výrobou vysoce kvalitních pekařských výrobků. Díky 

úspěšnému působení na trhu a zvyšující se poptávce 

především po tradičních WEINER STRUDEL, palačinkách, 

lívancích či kynutých knedlících se rozhodla rozšířit výrobu. 

V provozovně na rozhraní Paskova a Nové Bělé tak vzniknou 

4 nová pracovní místa, z toho 3 pro osoby zdravotně 

znevýhodněné. 

Chráněná dílna

> Wood season s.r.o.

> 100 000 Kč

> 2 nová pracovní místa pro osoby zdravotně znevýhodněné

Společnost Wood season s.r.o. se pohybuje na trhu 

s hračkami již velmi dlouho. V roce 2018 se  rozhodli navrátit 

k tradiční malosériové tvorbě a zřídit v Hustopečích nad 

Bečvou chráněnou dílnu. Zde ručně vyrábějí dřevěná 

loutková divadla, kreativní dřevěné hračky a také unikátní 

dřevěné kostky, na které lze díky speciální povrchové úpravě 

opakovaně malovat a psát křídovými pastelkami.

Zelené podnikání

> Ekofarma pod Keprníkem

> Anna Pánková

> 50 000 Kč

> 1 nové pracovní místo

Paní Anna Pánková v rámci svého podnikání zůstává věrná 

rodinné tradici a vstupuje do zavedeného rodinného 

zemědělského podniku. V krásné přírodě v Bělé 

pod Pradědem provozuje farmu zaměřenou především 

na chov skotu a údržbu krajiny.

Lesní školka SEČ

> Ivo Novák

> 50 000 Kč

> 1 nové pracovní místo

Pan Ivo Novák vlastní v Seči u Lipové rozsáhlé pozemky 

a v letošním roce se rozhodl zúročit své dlouholeté 

zkušenosti z oboru a zřídit lesní školku zaměřenou 

na pěstování a prodej sazenic lesních dřevin.   
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HODINOVÝ MANŽEL

LESNÍ MŠ SOFISA

MONTESSORI ZŠ ÚSMĚV



Infrastruktura a služby

Tvořivý svět dětí

> AJORODINKA o.p.s.

> 180 000 Kč

> 4 nová pracovní místa

Díky pomoci Nadačního fondu Veolia vzniknou v Přerově 

a Šumperku nové dětské skupiny pod taktovkou zavedeného 

spolku AJORODINKA.  Jejich cílem je nabídnout rodičům 

a dětem alternativní formu předškolního vzdělávání 

zaměřenou na všestranný rozvoj přirozenou a nenásilnou 

formou. Oceňován je především individuální přístup 

k dětem, malý kolektiv a zdravé stravování. 

Stále s úsměvem ve škole i po škole

> Montessori základní škola Úsměv

> 80 000 Kč

> 2 nová pracovní místa

„Pomoz mi, abych to dokázal sám“, to je motto nově 

otevřené Montessori základní školy Úsměv v Havířově, která 

reaguje na velkou poptávku po alternativním způsobu nejen 

předškolního vzdělávání.  Vyučování je zde postaveno 

na vlastní samostatné vzdělávací činnosti žáka, která 

vychází z jeho potřeb a zájmů. Cílem Montessori základní 

školy Úsměv je vybudovat školu plnou spokojených dětí, 

rodičů i učitelů.

Zaostřeno na ty, co se neradi fotí

> Bc. Alena Tomisová

> 40 000 Kč

> 1 nové pracovní místo

Paní Alena Tomisová se v roce 2018 rozhodla začít 

profesionálně věnovat svému dlouholetému koníčku 

fotografování. Zaměřit se chce především na ty, co se 

neradi fotí. Tento úkol pro ni představuje příjemnou výzvu 

spojenou se získáním  užitečné zkušenosti a nečekaného 

výsledku. 

Tradiční a netradiční řemesla

Umělecké řezbářství

> Ing. Igor Kučera

> 40 000 Kč

> 1 nové pracovní místo

Pan Igor Kučera se rozhodl věnovat krásnému řemeslu 

uměleckému řezbářství. Dle přání zákazníka je schopen 

vyrobit na zakázku jakoukoliv sochu lidské postavy, zvířete 

či reliéf. Jeho umění bylo oceněno na mnoha řezbářských 

sympoziích po celém světě a o jeho výrobky je velký zájem.

Tradiční kožedělná výroba a moderní technologie

> Ing. arch. Adéla Drnovská

> 40 000 Kč

> 1 nové pracovní místo

Zkombinovat znalosti získané studiem architektury 

s řemeslnými dovednostmi a zkušenostmi se nově snaží paní 

Adéla Drnovská z Ostravy. Výsledkem kombinace tradiční 

kožedělné výroby s moderními technologiemi jsou nádherné 

atypické vazby, brašny, peněženky nebo knižní vazby.
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ZAOSTŘENO NA TY, 

UMĚLECKÉ ŘEZBÁŘSTVÍ

 CO SE NERADI FOTÍ



Nejvýznamnější projekty 2018

Název projektu Jméno žadatele Kraj Okres Obec FO/PO

Vytvořená 
prac. 
místa

Výše 

podpory

Rozšíření provozu 

výroby potravin 

zdravotně 

postiženými 

osobami

MVM 

SOLUTION s.r.o.
Moravskoslezský Ostrava Ostrava PO 4 200 000 Kč

Šicí dílna 111 Fajana CZ s.r.o. Moravskoslezský
Nový 

Jičín
Štramberk PO 3 150 000 Kč

Tvořivý svět dětí AJORODINKA o.p.s. Olomoucký Přerov Přerov PO 4 180 000 Kč

Pekařství Řeznictví 

Kohut s.r.o.

Pekařství Řeznictví 

Kohut s.r.o.
Moravskoslezský

Frýdek - 

Místek
Čeladná PO 4 150 000 Kč

Včelka Týnka KnowTech z.s. Olomoucký Olomouc
Velký 

Týnec
PO 3 150 000 Kč
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Seznam projektů podpořených v roce 2018 v rámci 
programu STARTér, Věř si a podnikej!

Název projektu Jméno žadatele Kraj Obec FO/PO
Vytvo-

řená prac. 
místa

Výše 

podpory

Ruční mytí,čištění interiéru 
a renovace laku

Tatýrek Radek Olomoucký Prostějov FO 1 40 000 Kč

Rozšíření provozu výroby 
potravin zdravotně 
postiženými osobami

MVM SOLUTION 
s.r.o.

Moravskoslezský Ostrava PO 4 200 000 Kč

Stavba CNC frézky Dostál Jaroslav Moravskoslezský Brantice FO 1 50 000 Kč

Buchty z Bělkovic
Mackovíková 
Monika, Mgr.

Olomoucký Bělkovice-Laštany FO 1 50 000 Kč

Šicí dílna
111 Fajana CZ 

s.r.o.
Moravskoslezský Štramberk PO 3 150 000 Kč

Tetovací studio 
“Tormentattoo”

Skuplík Tomáš Moravskoslezský Frýdek-Místek FO 1 50 000 Kč

Výroba skleněných vitráží
BM workservice 

s.r.o.
Moravskoslezský Třínec PO 1 50 000 Kč

SHUP - zakázková šicí dílna Tóthová Jolana Moravskoslezský Štramberk FO 1 50 000 Kč

Malířské a natěračské práce Olšovský Marek Moravskoslezský Ostrava FO 1 45 000 Kč

Arboristika - rizikové kácení Macák Radek Moravskoslezský Frýdek-Místek FO 1 40 000 Kč

Zubní laboratoř
Hrušková 

Veronika, DiS.
Moravskoslezský Nový Jičín FO 1 50 000 Kč

Tesařství Matějíček Zdeněk Olomoucký Drahotuše FO 1 50 000 Kč

Rozšíření výroby dřevěných 
hraček

Wood seasons.r.o. Olomoucký
Hustopeče nad 

Bečvou
PO 2 100 000 Kč

Stomatologická laboratoř 
pro snímatelnou protetiku

Barošová Martina Moravskoslezský Kopřivnice FO 1 50 000 Kč

Stomatologická laboratoř 
pro snímatelnou protetiku

Franta Jan Moravskoslezský Kopřivnice FO 1 50 000 Kč
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Ekofarma pod Keprníkem Pánková Anna Olomoucký Bělá pod Pradědem FO 1 50 000 Kč

Zahradní štěstí Fryčová Jana, Bc. Olomoucký Vlkoš FO 1 50 000 Kč

Brow Bar by Beauty Spa 
Ostrava

Matějová Monika, 
Ing.

Moravskoslezský Ostrava FO 2 90 000 Kč

Dílna na zpracování skla
Darina Rusková 

Neuwirtová
Moravskoslezský Jeseník nad Odrou FO 1 50 300 Kč

Stavební a tesařské práce Krupa Marek Moravskoslezský Frýdek-Místek FO 1 50 000 Kč

Venkovská kovárna Stachel Petr, Ing. Moravskoslezský Metylovice FO 1 40 000 Kč

Posuňme se dál ve 
stavebnictví

Červenec Matěj Moravskoslezský Ostrava FO 1 50 000 Kč

Zednictví Babic Samuel Moravskoslezský Kravaře FO 1 50 000 Kč

Stále s úsměvem ve škole 
i po škole

Montessori základní 
škola Úsměv

Moravskoslezský Havířov PO 2 80 000 Kč

Tvořivý svět dětí
AJORODINKA 

o.p.s.
Olomoucký Přerov PO 4 180 000 Kč

Lesní školka SEČ Novák Ivo Olomoucký Seč u Lipové FO 1 50 000 Kč

Pekařství Řeznictví Kohut 
s.r.o.

Pekařství Řeznictví 
Kohut s.r.o.

Moravskoslezský Čeladná PO 4 150 000 Kč

Zednické práce Orlík Marian Moravskoslezský Ostrava FO 1 50 000 Kč

Podpora smyslů má smysl
Spolek šťastných 

dětí
Moravskoslezský Ostrava PO 1 50 000 Kč

Tetovací salon Janáčková Petra Moravskoslezský Ostrava FO 1 50 000 Kč

DOG DETAILS - ruční výroba 
obojků, vodítek a doplňků 
pro psy

Šebestová Monika Moravskoslezský Dobrá FO 1 50 000 Kč

Včelka Týnka KnowTech z.s. Olomoucký Velký Týnec PO 3 150 000 Kč

Centrum zdravého 
udržitelného života

Krejčíková Lucie, 
Mgr.

Olomoucký Olomouc PO 2 100 000 Kč

SUMADA Tex - výroba 
nášivek, výšivek, reklamních 
předmětů a potisk textilu

Adamusová 
Kateřina, Mgr.

Moravskoslezský Ostrava FO 1 40 000 Kč

Dorty od Veverky Veverková Eva Olomoucký Mohelnice FO 1 40 000 Kč

Řeznictví u Františka s.r.o.
Řeznictví u 

Františka s.r.o.
Moravskoslezský Třínec PO 2 80 000 Kč

Maserské, regenerační 
služby s infra-saunou

Raidová Marta Moravskoslezský Ostravice FO 1 40 000 Kč

Školnička pro Orlíčka
Orel Jednota 
Veřovice, p.s.

Moravskoslezský Veřovice PO 3 120 000 Kč

Mobilní pedikérské služby
Nováková 
Kateřina

Olomoucký Bohdíkov FO 1 40 000 Kč

MAJERKA
Majerová 

Kateřina, Bc.
Olomoucký

Němčice nad 
Hanou

FO 1 40 000 Kč

Keramika - Liška na hlíně Jašková Denisa Moravskoslezský Dolní Lhota FO 1 40 000 Kč

A je tó! Duha klub, o.p.s. Olomoucký Přerov PO 1 40 000 Kč

Dětský lesní klub Větřík Rozvišť, z.s. Olomoucký
Horka nad 
Moravou

PO 1 40 000 Kč

Fotoateliér, fotobudka Žáčková Kateřina Moravskoslezský Kozlovice FO 1 40 000 Kč

Výcvik, poradenství 
a přeprava koní

Petrošová 
Michaela

Moravskoslezský Řepiště FO 1 40 000 Kč

Albrechtické korýtka Pařík Tomáš Moravskoslezský Albrechtice FO 1 40 000 Kč

Název projektu Jméno žadatele Kraj Obec FO/PO
Vytvo-

řená prac. 
místa

Výše 

podpory
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Výroba bylinných sirupů
Svobodová 

Markéta, Mgr.
Moravskoslezský Opava FO 1 40 000 Kč

Tvořivý čtyřlístek
AJORODINKA, 

o.p.s.
Olomoucký Olomouc PO 3 100 000 Kč

Služby pro lesnictví Lasovský Patrik Olomoucký Polkovice FO 1 40 000 Kč

Art and tattoo studio Přerov Valdová Patricie Olomoucký Přerov FO 1 34 000 Kč

Zaostřeno na ty, co se neradi 
fotí

Tomisová Alena, 
Bc.

Moravskoslezský Lhotka FO 1 40 000 Kč

Výroba kožedělného zboží Chvojková Zuzana Moravskoslezský
Frýdlant nad 

Ostravicí
FO 1 40 000 Kč

Pokrývačství, klempířství
BVB stavby-
střechy s.r.o.

Moravskoslezský Frýdek-Místek PO 1 40 000 Kč

Tradiční kožedělná výroba a 
moderní technologie

Drnovská Adéla, 
Ing. arch.

Moravskoslezský Ostrava FO 1 40 000 Kč

Lesní mateřská škola Sofisa Sofisa, z.s. Olomoucký Olomouc PO 2 80 000 Kč

Studio Mandala Vítková Gabriela Olomoucký Prostějov FO 1 40 000 Kč

Tesař, klempíř
Žabenský 

Stanislav, Ing.
Moravskoslezský Frýdek-Místek FO 1 40 000 Kč

Navrhování a zhotovování 
šatů pro taneční sport

Fúzia Veronika Moravskoslezský FO 1 40 000 Kč

Pekárna na Žuchově Šigutová Irena Moravskoslezský
Frenštát p. 
Radhoštěm

FO 1 40 000 Kč

Zkvalitnění života seniorů 
v domově se zvláštním 
režimem Ostravice

Medela-péče 
o seniory, o.p.s.

Moravskoslezský Ostravice PO 2 80 000 Kč

Masérské studio, lekce jógy Doubravová Petra Olomoucký Prostějov FO 1 40 000 Kč

Umělecké řezbářství Kučera Igor, Ing. Moravskoslezský Vřesina FO 1 40 000 Kč

Zubní laboratoř Sedláčková Irena Moravskoslezský Krmelín FO 1 50 000 Kč

Plynoservis Melecký Melecký Jan, Ing. Moravskoslezský Kravaře FO 1 40 000 Kč

Pekařství, cukrářství Tichá Emílie Olomoucký Bystročice FO 1 50 000 Kč

Zednické a obdkladačské 
práce

Pivovar Jan Moravskoslezský Ostrava FO 1 40 000 Kč

Stolařství Honek Honek Jan Moravskoslezský Ostrava FO 1 40 000 Kč

Profesionalizace lesního 
klubu U potůčku II.

S dětmi a přáteli 
U potůčku, z.s.

Moravskoslezský závišice PO 1 40 000 Kč

Chlap do domu Strakoš Michal Moravskoslezský Ostrava FO 1 40 000 Kč

Pekárenská a cukrářská 
výroba

Folwarczná Lenka Moravskoslezský Hnojník FO 1 40 000 Kč

Opravy a servis plynových 
zařízeních

Jurášek Michal Moravskoslezský Kravaře FO 1 50 000 Kč

RUCE NAVÍC - hodinový 
manžel

Tichavský René, 
Bc.

Moravskoslezský Nový jičín FO 1 50 000 Kč

Lucie Deutsch FOTO Deutsch Lucie Moravskoslezský
Hradec nad 

Moravicí
FO 1 50 000 Kč

Hodinový manžel Košař Petr Moravskoslezský Ostrava FO 1 50 000 Kč

Kadeřnictví Veronika
Klvaňová 
Veronika

Olomoucký Prosenice FO 1 50 000 Kč

Foto Varmužová Varmužová Tereza Moravskoslezský Orlová FO 1 50 000 Kč

CELKEM 100 4 419 300 Kč

Název projektu Jméno žadatele Kraj Obec FO/PO
Vytvo-

řená prac. 
místa

Výše 

podpory



SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

WIKIMEDIA ČR

STÁŘÍ S AKTIVNÍ TVÁŘÍ

FIT SENIOR PŘÍBRAM



Stále s úsměvem je nejmladším grantovým programem 

Nadačního fondu Veolia.  Jeho prostřednictvím chceme 

přispívat k obohacení a k posílení kvality života seniorů 

v místech, kde jsou projekty realizovány. Zároveň bychom 

rádi pomáhali vytvářet 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.

Tematické okruhy podpory projektů

I. 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 

disciplínách (např. univerzity třetího věku, tréninky 

paměti apod.)

b) Senioři sportují

Sportovní a pohybové aktivity (v komunitě - na místní, 

regionální i celostátní úrovni)

c) Senioři a jejich záliby

Zájmové činnosti (hobby aktivity, spolky apod.)

Prioritou jsou aktivity a) a b).

II. 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 

+ dobrovolnická činnost a podpora a vzdělávání 

pečujících osob

III. 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)

c) Osvětové akce (výstavy, programové dny pro rodiny, 

širokou veřejnost apod.)

STÁLE S ÚSMĚVEM - AKTIVNĚ PO CELÝ ŽIVOT 

POMÁHÁME, ABY SE SENIORŮM U NÁS ŽILO LÉPE
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ročník rok počet projektů počet subjektů * výše darů

1. ročník 2015 15 --  1 098 000 Kč

2. ročník 2016 18 -- 1 013 344 Kč

3. ročník 2017 29 40 2 185 280 Kč

4. ročník 2018  29 27 1 960 000 Kč

CELKEM 91 67 6 256 624 Kč

 * Počet subjektů podpořených prostřednictvím projektů našich dlouhodobých partnerů. Údaj je relevantní až od 3. ročníku.

Z programu jsou podporovány tyto typy 
subjektů:

> 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.

Formy podpory projektů

Projekty jsou podporovány následujícími formami:

> Poskytování jednorázových nadačních příspěvků 

na základě uzavřeného výběrového řízení NF 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. 

V letech 2015-2018 jsme v programu Stále s úsměvem 

podpořili 90 projektů celkovou částkou 6,3 mil. korun.

BUĎ FIT SENIORE

WORKSHOP
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STÁLE S ÚSMĚVEM V ROCE 2018

V roce 2018 získalo v rámci 4. ročníku přímou finanční 

podporu celkem 27 organizací na realizaci 29 projektů 

v celkovém objemu 1 960 000 korun. Celkem 24 organizací 

či obcí bylo kromě toho podpořeno prostřednictvím akcí

 a aktivit realizovaných pro ně našimi smluvními partnery. 

Necelé 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 Lívie 

a Václava Klausových - bylo rozděleno celkem 547 000 Kč 

(28 %). 

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.

Pokud jde o rozdělení projektů podle tematických okruhů, 

nejpočetněji je zastoupen 1. tematický okruh (14 projektů). 

Tematický okruh 2 zahrnoval ve 4. ročníku 10 projektů, 

do tematického okruhu 3 jsme zařadili 4 projekty. Podobné 

podíly jsme zaznamenali i v předchozích ročnících. Tento 

trend odpovídá hlavním cílům programu. 

Obdobně jako v loňském ročníku bylo nejvíce finančních 

prostředků poskytnuto na projekty věnující se podpoře 

vzdělávání, sportovních a zájmových aktivit v komunitním 

prostředí (1 030 tis. Kč, tj. 52 %). Více k tomu v přehledu 

podpořených projektů v roce 2018 na následující stránce.

Koncem října jsme uspořádali v pořadí již čtvrtý workshop 

– programový den. Zúčastnily se ho čtyři desítky zástupců 

neziskových organizací, projektů či obcí podpořených 

ve 4. ročníku našeho seniorského programu. Letošní 

programový den byl po úvodní prezentaci Nadačního fondu 

Veolia uveden zamyšlením Jana Lormana, zakladatele 

a ředitele organizace Život 90, s názvem Zdravě zestárnout 

je umění. Pozvání do úvodního bloku přijali i zástupci 

partnerů programu. Cílem workshopu byla prezentace 

vybraných projektů a výsledků programu Stále s úsměvem, 

dále zprostředkování názorů předních odborníků i vzájemná 

inspirace všech účastníků. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY

STÁLE S ÚSMĚVEM 2018 (4. ročník)
Zastoupení jednotlivých tematických okruhů v % 

Tematický okruh 1          Tematický okruh 2           Tematický okruh 3

53 % 

9 % 

38 % 



V programu Stále s úsměvem jsme v roce 2018 podpořili 
například tyto projekty: 

Podpora vzdělávání, sportovních a zájmových 
aktivit v komunitním prostředí

Pokračovala naše dlouhodobá spolupráce se smluvními 

partnery prostřednictví jejich aktivit a programů:

Buď Fit Seniore z.s. (partner programu)

Spolek založil a vede David Huf, mistr Evropy a světa 

ve sportovním aerobiku, který se dlouhodobě věnuje 

sportovním aktivitám seniorů.

> Sportovní hry seniorů České republiky®

> 100 000 Kč

V pořadí již devátý ročník celorepublikových her se opět 

konal v Praze, na Stadionu mládeže Na Kotlářce. Společně 

se spolkem Buď Fit Seniore je pořádala pro převážně tzv. 

pohybově neelitní seniory, kteří se rádi věnují pohybovým 

aktivitám, Česká asociace sport pro všechny (ČASPV). 

Zúčastnilo se jich cca 380 seniorů ve 4 věkových kategoriích 

od věku 60+ z celé republiky.

> Sportovní hry seniorů v regionech 

> 70 000 Kč

Na celorepublikové hry navazovaly menší sportovní akce 

celkem v 15 městech pořádané stejnými organizátory 

v období od května až do listopadu.  

> Workshop Věk je jen číslo

> 80 000 Kč

Workshop ke zdravému životnímu stylu s Davidem 

Hufem na téma hospodaření s vlastní životní energií a její 

využití pro zdraví, o vhodných a individuálně prospěšných 

pohybových aktivitách i předcházení úrazům. Součástí byly 

také speciální lekce z kategorie Senior Fitness, případně 

Nordic walking v přírodě. Určeny jsou pro kluby seniorů, 

obce apod. V roce 2018 byly podpořeny workshopy pro tyto 

subjekty: Sociální služby Praha 9, z. ú., Středisko komplexní 

sociální péče, o.p.s. Kladno, Centrum pro rodinu/ Senior 

point ze Zlína, ZŠ Doloplazy, Dům s pečovatelskou službou 

Hodkovice nad Mohelkou a Klub Hrobských seniorů.

Nadační fond manželů Lívie a Václava Klausových 

(partner programu)

> Senioři komunikují 

> 200 000 Kč

Nový vzdělávací program Senioři komunikují navazuje 

na jedenáctiletý projekt, který vznikl ve spolupráci 

Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových 

a Nadace České spořitelny. V roce 2016 se k projektu připojil 

Nadační fond Veolia. Za dobu trvání projektu absolvovalo 

kurzy 13 500 studentů – seniorů z celé České republiky.  

Program realizují společně s Nadačním fondem manželů 

Livie a Václava Klausových Česká spořitelna, a.s., Nadace 

České spořitelny, Nadační fond Veolia a Moudrá Sovička z.s.

Jedná se o třídenní kurzy pro 10 – 12 účastníků zaměřené 

na praktickou výuku v oblasti bezpečného používání 

moderních komunikačních technologií: ovládání „chytrých 

zařízení“ včetně užívání internetu a užitečných aplikací.

V roce 2018 podpořil NF Veolia realizaci kurzů pro tyto 

organizace a obce: FIT SENIOR Příbram, z.s., Středisko 

komplexní sociální péče, o.p.s. Kladno, Centrum pro rodinu/ 

Senior point ze Zlína, Sociální služby pro seniory Olomouc, 

p.o., Charita Ostrava, obec Tatobity, město Nový Jičín, Spolek 

AktivSen, Karviná. 
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Moudrá Sovička, z.s. (partner programu)

> Hodinový ajťák  

> 97 000 Kč

Individuální konzultace pro seniory ve věku 60+ se 

zaměřením na využívání ICT. NF Veolia podporuje projekt 

Moudré Sovičky od roku 2016. V roce 2018 jsme podpořili 

poskytnutí této služby pro tyto organizace a obce: FIT 

SENIOR Příbram, z.s., Středisko komplexní sociální péče, 

o.p.s. Kladno, Centrum pro rodinu/ Senior point ze Zlína, 

Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o., Charita Ostrava, 

Klub Hrobských seniorů, Obec Tatobity, město Nový Jičín.

Městská knihovna Louny

> Třetí věk

> 50 000 Kč

Jde o vzdělávací cyklus řadící se do programu celoživotního 

vzdělávání. Projekt se snaží zvyšovat kvalitu života, 

zaměřuje se na mnohdy sociálně vyloučenou skupinu 

lidí, přispívá k dlouhodobě soběstačnému životu seniorů. 

Vzdělávání je koncipováno běžným členěním na semestry. 

Prostředí knihovny je sociálně bezpečné a je zárukou vysoké 

kvality poskytovaných služeb. 

FIT SENIOR Příbram, z.s.

> Rozhýbeme příbramské seniory

> 37 000 Kč

Pohyb je lékem proti stárnutí a lze díky němu předejít 

mnoha neduhům, se kterými se lidé ve stáří potýkají. To, že 

je člověk soběstačný a relativně zdravý, mu umožňuje prožít 

seniorský věk kvalitně. Projekt nabízí seniorům rozmanité 

lekce cvičení, jež mají tyto hlavní atributy - jsou vhodné, 

prospěšné a zvládnutelné, vedené kvalitním lektorem 

a finančně dostupné.

Poskytování a rozvoj terénních sociálních 
a pečovatelských služeb v domáctnostech seniorů 
a služeb podporujících pečující rodiny; Podpora 
kvality služeb v pobytových zařízeních

V tomto tematickém okruhu se nám podařilo posílit realizaci 

projektů zaměřených na podporu domácích pečujících. Toto 

téma řadíme mezi naše priority.

Diakonie ČCE

> Pečuj doma a s námi

> 100 000 Kč

Záměrem projektu je systémová podpora neformálních, 

rodinných pečujících (od informačních a poradenských 

ke vzdělávání a psychologické podpoře). Cílem je být jim 

skutečnou podporou a zefektivnit jejich péči o osobu blízkou. 

Dopad této podpory se odrazí nejen v mezigeneračních 

vztazích, ale zejména v kvalitě života jejich blízkých, seniorů, 

o které pečují. Projekt navazuje na projekt podpořený 

v předcházejícím ročníku. V roce 2017 se podpora domácích 

pečujících týkala pacientů FN Motol, nyní byla rozšířena 

na další pražské nemocnice.

Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.

> Zastav a vydechni 2

> 60 000 Kč

Organizace v roce 2018 získala od nadačního fondu podporu 

již potřetí. Projekt, stejně jako předchozí, je zaměřen

na domácí pečující. Role domácího pečujícího, který 

nepřetržitě pečuje o osobu blízkou, je velmi náročná. 

Důsledkem je zpravidla nedostatek času na odpočinek, 

vysoká emocionální zátěž, nikdy nekončící činnost, často 

i osamělost. Cílem projektu je realizace 5 tematicky 

zaměřených setkání, během kterých se vytvoří prostor 

k setkávání laických pečujících formou tzv. svépomocných 

skupin. Díky tomuto projektu budou mít pečující možnost 

alespoň na chvíli se zastavit, vydechnout a nabrat nové síly.
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Pokud jde o seniory v pobytových zařízeních, zaměřujeme 

se zejména na projekty podporující jejich aktivizaci a různé 

typy činností, které pomáhají udržovat jejich kognitivní 

a pohybové aktivity. 

Medela-péče o seniory o.p.s.

> Ergoterapie s keramikou jako léčba

> 60 000 Kč

Domov Medela-péče o seniory, poskytuje péči pro uživatele 

trpící Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a demencemi 

různého typu. Díky programu Stále s úsměvem získala 

organizace potřebné vybavení pro práci s keramickou hlínou 

a může tak zkvalitnit volnočasové aktivity v domově, zlepšit 

motoriku a psychickou pohodu uživatelů služeb, dopřeje jim 

relaxaci a podpoří jejich kreativitu. Tato ergoterapeutická 

technika přispěje ke zkvalitnění poskytované sociální služby. 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

> Hipoterapie pro seniory

> 40 000 Kč

V roce 2017 využilo Centrum sociálních služeb poskytnutou 

nadační podporu na pořízení dotykového stolu (tabletu) pro 

aktivizaci kognitivních funkcí seniorů a na edukaci některých 

uživatelů služeb i zaškolení vybraných sociálních pracovníků. 

Projekt podpořený v roce 2018 nese název Hipoterapie pro 

seniory. Za spolupráce s odborným personálem Rehabilitace 

Kateřina, s.r.o., se senioři mohou pravidelně setkávat při 

hipoterapii s koňmi, se kterými procvičují svůj pohybový 

aparát nebo si jednoduše užívají jejich přítomnosti, dotýkají 

se jich či je například hřebelcují.  

Podpora edukace a informování odborné i široké 
veřejnosti týkající se seniorské populace 
a mezigeneračního soužití

Pro poskytování kvalitních sociálních a sociálně zdravotních 

služeb, které pomohou seniorům udržet či dokonce zlepšit 

kvalitu jejich života, je zapotřebí, aby odborná veřejnost 

měla dostatek možností a příležitostí ke kvalitnímu 

odbornému vzdělávání. V roce 2018 náš nadační fond 

podpořil přípravu a realizaci těchto tří konferencí. První dvě 

již byly úspěšně realizovány, třetí proběhne na podzim 2019.

Domov Sue Ryder, z.ú.

> Multidisciplinární spolupráce v domovech  - reálná praxe, 

nebo nesplnitelný ideál?

> 100 000 Kč

Téma vzdělávací akce navazuje na předchozí projekt 

Multidisciplinární tým v akci. Projekt má za cíl vytvořit 

prostor pro sdílení tématu (konferenci s workshopy), a také 

podpořit kulturu multidisciplinární spolupráce k rozvoji tzv. 

péče zaměřené na člověka (péče nejvyšší kvality).

Gerontologický institut Život 90

> Konference Stáří spojuje

> 50 000 Kč

Konference měla 2 základní bloky: (1) Stárnutí ve městě/

v Praze, Integrovaná péče, Příklady praxe z Manchesteru 

a Švédska; (2) Stáří a stárnutí obecně, Senior na existenciální 

periferii, Osamělost jako důsledek a příčina sociální 

patologie, Komplexní přístup k lidské bytosti v podmínkách 

české legislativy.

Židovská obec v Praze, org. jednotka Komplexní domácí 

péče EZRA

> Mezinárodní konference Péče o seniory - inspirujte se

> 50 000 Kč

Záměrem konference bylo, aby účastníci odcházeli s pocitem 

“zítra začnu a vím jak”. Součástí byla nejen teorie, ale 

zejména praxe včetně inspirace ze zahraničí. 
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Projekty podpořené v programu Stále 
s úsměvem - Aktivně po celý život v roce 2018

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
Buď Fit Seniore, z.s.

Workshopy ke zdravému životnímu stylu 1 regiony 80 000 Kč

Sportovní hry seniorů České republiky 1 ČR 100 000 Kč

Sportovní hry seniorů v regionech 1 regiony 70 000 Kč

PARTNER PROGRAMU
Moudrá sovička z. s.

Hodinový ajťák 1 (2) regiony 97 000 Kč

PARTNER PROGRAMU
Nadační fond manželů Livie a Václava 
Klausových

Senioři komunikují 1 regiony 200 000 Kč

Centrum pro rodinu Zlín z.s. Senior Point Zlín 1 Zlín 50 000 Kč

FIT SENIOR Příbram, z.s. Rozhýbeme příbramské seniory 1 Příbram 37 000 Kč

Charita Ostrava 
Aktivity Charitního střediska Gabriel - komunitního 
centra pro seniory

1 Ostrava 100 000 Kč

Městská knihovna Louny Třetí věk 1 Louny 50 000 Kč

Oblastní nemocnice Příbram
Revitalizace interaktivního a oddechového prostoru 
pro pacienty, seniory a další veřejnost

1 (2) Příbram 50 000 Kč

Sociální služby Praha 9, z.ú. Učíme se celý život 1 (2) Praha 36 000 Kč

Spolek AktivSen Senior gymnázium 1 Ostrava 60 000 Kč

Wikimedia Česká republika Senioři píší Wikipedii 1 ČR, Praha 50 000 Kč

Zvonkohra z.s. SEN SEN Teplice Místa setkávání – lidé spolu a sobě 1 Teplice 50 000 Kč

TEMATICKÝ OKRUH 2: POSKYTOVÁNÍ A ROZVOJ TERÉNNÍCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB V DOMÁCNOSTECH SENIORŮ A SLUŽEB 
PODPORUJÍCÍCH PEČUJÍCÍ RODINY; PODPORA KVALITY SLUŽEB V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Hipoterapie pro seniory 2 Děčín 40 000 Kč

Diakonie ČCE              Pečuj doma a s námi 2 (3) Praha 100 000 Kč

Dobrovolnické centrum Kladno, z. s. I stárnout se dá aktivně! 2 Kladno 50 000 Kč

Charita Slavičín Rozvoj Charitní pečovatelské služby Štítná nad Vláří  2 Slavičín 70 000 Kč

Medela-péče o seniory o.p.s. Ergoterapie s keramikou jako léčba 2 Ostravice 60 000 Kč

Oblastní charita Hradec Králové
Automobily pro Charitní pečovatelskou službu Hradec 
Králové

2
Hradec 
Králové

95 000 Kč

Protěž, z.ú.       Sportovní aktivity pro seniory a děti 2 Praha 50 000 Kč

Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zastav a vydechni 2 2 Olomouc 60 000 Kč

Slezská diakonie Kavárna u Jarušky 2
Krnov, 

Osoblaha
50 000 Kč

Stáří s aktivní tváří z.s. Jedeme ven! 2 Praha 50 000 Kč

Život 90, z.ú. Štědrovečerní večeře pro opuštěné seniory 2 Praha 5 000 Kč

TEMATICKÝ OKRUH 3: PODPORA EDUKACE A INFORMOVÁNÍ ODBORNÉ I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SENIORSKÉ POPULACE 
A MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ

Domov Sue Ryder, z.ú. 
Multidisciplinární spolupráce v domovech  - reálná 
praxe, nebo nesplnitelný ideál?

3 (2) ČR 100 000 Kč

Gerontologický institut o.p.s. Konference Stáří spojuje 3 (2) Praha 50 000 Kč

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. Program 3G-tři generace, středisko Praha 3 (1) Praha 100 000 Kč

Židovská obec v Praze, org. jednotka 
Komplexní domácí péče EZRA

Mezinárodní konference Péče 
o seniory - inspirujte se 

3 (2) Praha 50 000 Kč

CELKEM 4. ročník 1 960 000 Kč



ETIOPIE

PŘEPRAVA VODY

PŘEDMĚTY Z PRODEJE 2018



VÝSLEDKY PROJEKTU 2010 - 2018

Voda pro Afriku je dlouhodobým společným projektem 

Nadačního fondu Veolia, skupiny Veolia a humanitární 

organizace Člověk v tísni, o.p.s. 

„Za devět ročníků projektu Voda pro Afriku poskytl Nadační 

fond Veolia již více než 5,5 milionu korun na opravy 

a budování vodních zdrojů na etiopském venkově. Tento 

projekt stojí od začátku na spojení tradiční české výroby 

a moderního designu s pomocí potřebným. Prostřednictvím 

společnosti Člověk v tísni chceme pomoci lidem v zemi, 

kde je nezávadná voda stále velkým luxusem,“ uvedla Eva 

Kučerová, místopředsedkyně Správní rady Nadačního fondu 

Veolia, v únoru 2019 při předávání symbolického šeku 

zástupcům společnosti Člověk v tísni.

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 

VĚŘÍME, ŽE MÁ SMYSL POMÁHAT LIDEM ZEJMÉNA V MÍSTECH, KDE ŽIJÍ 
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Voda pro Afriku 2010 - 2018

Ročník
Charitativní akce 

NF Veolia

Využití darů 

a příspěvků 

Věnováno 

celkem v Kč
Realizace projektů

Počty obyvatel/                     

beneficientů

1. 2010 2011 450 000 ¹/   

Nádrže na využití vody a opravy studní pro 3 školy 

(Chefe Konbo, Anja Goro a Argada), Region 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   

Oprava vodního vrtu v Hansha, Alaba Wash, 

součást projektu Dlouhodobý přístup k vodě 

v okrese Alaba (SNNPR)

7 000

4. 2013 2014 619 000 ²/   

Výměna vodního čerpadla, nový generátor, 

rozvodová skříň, nové veřejné odběrní místo 

a napájecí žlab pro zvířata v Kulufo, okres Alaba 

(SNNPR)

4 800

5. 2014 2015 600 000   

Geofyzikální a hydrogeologický průzkum, samotná 

realizace distribučního systému vodovodu v Mito 

Dubela a Buko Timbane, okres Alaba (SNNPR) 

7 000

6. 2015 2016 600 000   

Zásobování pitnou vodou  (hluboký jímací vrt, 

dieselagregát, distribuční síť, veřejná odběrní 

místa) pro obec Teso, okres Aleta Chuko, zóna 

Sidama (SNNPR)

6 000

7. 2016 2017 770 000

Zásobování pitnou vodou  (hluboký jímací vrt, 

dieselagregát, distribuční síť, veřejná odběrní 

místa) pro obec Bargo, okres Aleta Wondo, zóna 

Sidama (SNNPR)

4 000

8. 2017 2018 811 888
Výstavba a zprovoznění vodovodní sítě ve vesnici 

Banko Tatatu, jihoetiopská zóna Gedeo
7 000

9. 2018 2019 919 000
Vybudování přípojek vodovodní sítě pro 

8 zdravotních středisek v zóně Sidama (SNNPR)
8 000

CELKEM ZA 9 ROČNÍKŮ 5 529 888 50 800

1/  Poznámka: Na výši daru se společně podílela skupina Veolia a NF Veolia. Nadační fond přispěl částkou 100 000 Kč.

2/  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).



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 skupinou Veolia Česká 

republika. 

Po celou dobu existence projektu Nadační fond Veolia 

věnuje veškeré finanční prostředky získané benefičním 

prodejem Člověku v tísni. V roce 2015 založil Nadační fond 

Veolia 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 na pokladně 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. 

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.

Díky dalším finančním zdrojům 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.

„Spolupráce s NF Veolia je pro nás nesmírně cenná, nejen 

kvůli významné finanční podpoře, která každoročně roste, 

ale také proto, že se nám díky projektu Voda pro Afriku daří 

šířit myšlenku pomoci lidem v zemích, kde je čistá voda stále 

velmi vzácná. Jsem rád, že je projekt rok od roku úspěšnější 

a my díky němu můžeme pomoci dalším lidem v etiopských 

vesnicích,“ řekl ke spolupráci Tomáš Vyhnálek, ředitel 

fundraisingu společnosti Člověk v tísni.

Kde jsme od roku 2010 pomohli? 
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VODA PRO AFRIKU V ROCE 2018

Devátý ročník projektu přinesl na obnovu a budování zdrojů 

pitné vody v jižní Etiopii 919 000 korun. 

Symbolický šek s příspěvky a dary za rok 2018 (9. ročník) 

předala dne 8. února 2019 Eva Kučerová, ředitelka 

komunikace a marketingu skupiny Veolia pro střední 

a východní Evropu a zároveň místopředsedkyně Správní rady 

Nadačního fondu Veolia, zástupcům společnosti Člověk 

v tísni, o. p. s., Janu Faltusovi a Janě Toužimské.

Jan Faltus, koordinátor projektů v oblasti vody a sanitace 

ze společnosti Člověk v tísni vysvětluje, jak budou použity 

finanční prostředky z posledního ročníku projektu: „Rekordní 

výtěžek z tohoto ročníku využijeme na vybudování přípojek 

vodovodní sítě pro 8 zdravotních středisek v zóně Sidama, kde 

už jsme pomáhali v předchozích letech. Přípojky budou sloužit 

jako spolehlivý zdroj vody jak pro personál, tak i pro pacienty, 

kteří byli dosud odkázáni na sběrné nádrže dešťové vody. 

Děkujeme všem, kteří se do letošního ročníku jakkoli zapojili.“ 

V 9. ročníku benefičního prodeje si zájemci mohli zakoupit 

zcela novou designovou karafu od studenta Ateliéru skla 

na pražské UMPRUM Eduarda Seiberta. Dále byly v prodeji 

skleněné lahve v neoprenovém obalu od české firmy Drinkit 

a ručně vyráběné dřevěné brože od mladé české firmy Be 

Wooden.

Symbolický šek na 60 000 korun převzala od Nadačního 

fondu Veolia i ředitelka společnosti Pohoda, o.p.s., Lucie 

Mervardová. Klienti denního stacionáře této společnosti 

spolu se svými asistenty zajišťují v posledních letech balení 

a expedici zboží prodaného přes e-shop. Prostředky z daru 

budou použity na zajištění provozu denního stacionáře 

v roce 2019 a malá část posloužila na nákup vánočních dárků 

pro klienty Pohody, kteří nemají žádné rodinné zázemí.

Za spolupráci děkujeme také společnosti Zásilkovna s.r.o., 

která nově v tomto roce zajistila distribuci zásilek z e-shopu 

za zvýhodněnou cenu pro naše zákazníky.

www.vodaproafriku.cz

Veřejná sbírka - 9. ročník 

Příspěvky kupujících 226 217 Kč 24,6 %

Dary do sbírky 692 783 Kč 75,4 %

Celkem 919 000 Kč 100 %

Poznámka: Příspěvky kupujících (přispěvatelů) byly poskytnuty v roce 2018 za dobu prodeje sbírkových 

předmětů v měsících listopadu a prosinci 2017.

VODNÍ VRT V ETIOPII
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BĚLÁ - ÚPOLÍN POLNÍ

CHMELIŠTĚ - VÁŽKA RUDÁ

U KAPLIČKY - BLATNICE SKVRNITÁ

NA PRAMENECH
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Vraťme vodu přírodě

POMÁHÁME CHRÁNIT CENNÉ PŘÍRODNÍ LOKALITY V ČESKÉ REPUBLICE. 

Projekt Vraťme vodu přírodě realizuje Nadační fond Veolia ve 

spolupráci se společností Veolia. Funguje na principu veřejné 

sbírky a má za cíl pomoci zachovat cenné přírodní lokality 

v naší zemi, zejména mokřady. Nadační fond Veolia se tímto 

projektem připojil k Českému svazu ochránců přírody (ČSOP), 

který vyhledává vhodné lokality, následně je vykupuje 

a dlouhodobě chrání, a tím je i uchovává pro přírodu. Projekt 

ČSOP už od svého počátku zachránil 50 hektarů mokřadů, 

které navždy zůstanou přírodě. 

Mokřad je typ životního prostředí, který v sobě jedinečným 

způsobem propojuje suchozemské a vodní ekosystémy. 

V dnešní době význam mokřadů stále roste. Podílejí se totiž 

na koloběhu vody v přírodě, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý 

z ovzduší. Představují přirozenou zásobárnu vody v krajině 

a mají i mimořádnou schopnost vodu zadržovat, například 

v období záplav. Pouhý 1 m2 plochy mokřadu umí zadržet až 

900 litrů vody, tedy mnohem více než umělé vodní nádrže. 

Zdánlivě zbytečné mokřady tak našemu zemědělství i celému 

hospodářství každý rok bez nároku na odměnu přinášejí 

užitek ve výši mnoha miliard korun. Navíc ve svém důsledku 

zmírňují účinky globálních klimatických změn.

Finanční prostředky do veřejné sbírky získává Nadační fond 

Veolia formou benefičního prodeje dárkových předmětů 

a také formou přímých finančních darů na sbírkové konto 

či v hotovosti do pokladny. Nákupem každého z prodávaných 

předmětů přispěje kupující do veřejné sbírky vždy minimálně 

20 % z ceny výrobku.

Projekt byl oficiálně spuštěn 1. 11. 2018 spolu s otevřením 

nového nadačního e-shopu na adrese eshop.nfveolia.cz.

 Výtěžek sbírky za rok 2018 dosáhl 188 420 Kč (z toho 

příspěvky kupujících z benefičního prodeje činí 187 920 Kč 

a příspěvky na sbírkový účet činí 500 Kč). Výtěžek 

benefičního prodeje společnost Veolia zdvojnásobí a spolu 

s finančními dary na sbírkové konto předá jako dar nejméně 

1x ročně (první předání daru proběhne v roce 2019) Českému 

svazu ochránců přírody, který tyto finance využije na výkup 

další mokřadní lokality v ČR.

Veřejná sbírka Nadačního fondu Veolia k projektu 

Vraťme vodu přírodě:

č.ú. 1112011120/0100, Komerční banka

Veřejná sbírka je konaná na základě osvědčení 

Magistrátu hl. města Prahy vydaného pod sp. zn. 

S-MHMP/1493431/2018.
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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 také Ministerstvo životního prostředí ČR.

V roce 2016 proběhlo sloučení kampaně Ukliďme svět 

organizované ČSOP s kampaní Ukliďme Česko. 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 tím pádem 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.

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.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

2.2 ORGANIZACE 
A PROJEKTY DLOUHODOBÉ 

SPOLUPRÁCE 



STATISTIKA KAMPANĚ

Rok
Účastníků 

celkem

Dětí a 

mládež 

v %

Počet 

akcí

Zlikvidováno 

odpadu 

(tuny)

2018 134 854 64 3295 2 113

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

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

2005 7 786 91 84 74

2004 10 972 88  - 213

2003 5 936 89 80 75

2002 11 178 86 133 214

2001 5 650 89 73 162

2000 7 573 90 101 117

1999 7 578 81 78 92

1998 1 954 75 33 24

CELKEM 516 579  10 102 7 920

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME 
ČESKO V ROCE 2018

V roce 2018 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. 

Celkového počtu 3 295 úklidových akcí se zúčastnilo 

rekordních 134 854 dobrovolníků, z čehož 86 730 účastníků 

z řad dětí a mládeže. Na tomto poměru je vidět velké zapojení 

škol a zájmových kroužků v rámci ekologické výchovy. Celkem 

bylo sesbíráno 2 113 tun odpadu. 

V rámci kampaně proběhla tradičně i fotosoutěž o výrobky 

firmy Canon. Soutěžilo se v kategoriích kuriozita, celebrita 

uklízí a „před a po“. 

www.uklidmecesko.cz

DOBROVOLNÍCI V AKCI
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EKUMENICKÁ SÍŤ PRO AKTIVITY MLADÝCH – ENYA, O.P.S.

Ekumenická síť pro aktivity mladých, o.p.s., provozuje již 

12 let Domov na půl cesty Maják, kde 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 a 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. 

Nadační fond Veolia prostřednictvím o.p.s. po celé období 

jeho existence Maják finančně podporuje. V roce 2018 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 2018 se 

v Majáku vystřídal značný počet obyvatel – celkem 27 osob. 

Často do Majáku nastoupí mladí lidé zcela bez finančních 

prostředků. Potřebují pomoci s placením sociální služby 

(minimálně jeden, ale spíše 2 až 3 měsíce), hledáním 

zaměstnání (to mimo jiné znamená placenou zdravotní 

prohlídku a výpis od předchozího lékaře), pořízením 

legitimace na MHD a s možností stravování. Částka rychle 

narůstá. Slavíme s mladými lidmi narozeniny, někdy je 

to poprvé v jejich životě. Také v tom Nadační fond Veolia 

nezastupitelně pomáhá.

www.ekumsit.cz

MAJÁK NA CESTÁCH

ZE ŽIVOTA V MAJÁKU
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB STOD

Centrum sociálních služeb Stod je organizací poskytující 

sociální služby. Konkrétně provozuje domov pro osoby se 

zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací 

službu, sociálně aktivizační činnosti pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením a odborné sociální poradenství. Díky 

procesu změny, který se nazývá transformace, se drtivá 

většina míst k bydlení nachází v přirozeném prostředí blízkých 

obcí. Nebude to dlouho trvat a i poslední místa v původním 

ústavním areálu zmizí a vzniknou místa nová. Opět 

v prostředí, kde je přirozené bydlet. 

V roce 2018 poskytl Nadační fond Veolia CSS Stod dar ve výši 

100 000 korun na podporu komunitního života uživatelů 

pobytových služeb. Mezi nejvýraznější počiny patřila 

spoluúčast na pořádání Lesního crossu v Tlučné 

a zorganizování sousedských dnů v Chotěšově a Sportovního 

dne ve Dnešicích. 

www.dozpstod.eu

NADAČNÍ FOND ZLATÝ OŘÍŠEK

Zlatý oříšek v roce 2018 oslavil 20 let vyhledávání 

a všestranné podpory aktivních, nadaných a úspěšných dětí 

z České republiky. Za tuto dobu se především díky tradičnímu 

slavnostnímu novoročnímu televiznímu finále v České televizi 

stal známým fenoménem a představuje nejširší celostátní 

projekt na podporu volnočasových aktivit dětí z České 

republiky. Za svou historii objevil a podpořil téměř 600 

talentovaných, tvůrčích a aktivních dětí. Nadační fond Veolia 

poskytl opět dar ve výši 100 000 korun.

Do celostátního kola se přihlásilo 176 dětí včetně dětských 

kolektivů. 21 nejtalentovanějších a nejšikovnějších dětí 

vybírala komise složená z předních českých odborníků 

a mistrů svého oboru a nominovala je na cenu Zlatý oříšek

pro rok 2018. 

Zvítězit ve Zlatém oříšku je jednak morálním oceněním, 

ale znamená i hmotnou podporu. Děti a kolektivy, jež 

zvítězí, získají sošku ptáčka se zlatým oříškem v zobáčku 

od brněnského výtvarníka Jaroslava Homoly, ale i možnost 

ukázat ostatním, co umějí, a zviditelnit se v médiích. Po 

takovém úspěchu většinou dostávají i více podpory 

a příležitostí. Navíc obdrží šek na 15 000 Kč. Zlatý oříšek je 

organizován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy a Ministerstva kultury ČR, v jejichž spolupráci je 

realizován.

www.zlatyorisek.cz

PŘEDÁVÁNÍ ZLATÉHO OŘÍŠKU

SOUSEDSKÉ DNY
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Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec, která 

byla založena na podzim 2007.

Komunitní středisko zajišťuje a provozuje klubovou činnost 

určenou seniorům a  zdravotně znevýhodněným občanům 

města Liberce, poskytuje zázemí nestátním neziskovým 

organizacím, sdružením, spolkům, občanským iniciativám 

apod. formou pronájmu prostor a vybavení pro jejich činnost. 

V rámci předcházení sociálnímu vyloučení 

u příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců zajišťuje 

středisko svým klientům informační a vzdělávací činnost 

a volnočasové aktivity pro děti zaměřené na sport, kulturu 

a vzdělávání. Prostřednictvím Dobrovolnického centra 

AMIKUS realizuje dobrovolnickou pomoc zaměřenou na děti, 

seniory a zdravotně znevýhodněné občany.  V neposlední řadě 

provozuje středisko dotovanou přepravu pro seniory 

a zdravotně znevýhodněné na území města Liberce.

Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o., ve spolupráci 

s HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Praha, uspořádalo 

ve dnech 20. – 21. 6. 2018 v pořadí 18. konferenci k rozvoji 

dobrovolnictví pod názvem „Dobrovolnictví, mezigenerační 

a komunitní vztahy“. Konference se konala v prostorách 

Kulturního a společenského centra Lidové sady Liberec a sjeli 

se na ni účastníci z celé České republiky. Nadační fond Veolia 

podpořil organizaci konference darem ve výši 30 000 korun. 

Proxima sociale o.p.s.

Pražská nezisková organizace, jejímž posláním je již 20 

let zvyšovat kvalitu života obyvatel městských částí hl. 

města Prahy a obcí Středočeského kraje, ve kterých působí. 

Organizace poskytuje dětem, mládeži, dospělým a rodinám 

s dětmi různé formy preventivních a poradenských sociálních 

služeb (terénní, ambulantní i pobytové), učí je řešit obtížné 

a nepříznivé životní situace a pomáhá jim je překonat.

V roce 2018 poskytl Nadační fond Veolia organizaci Proxima 

Sociale dar ve výši 20 000 korun na organizaci konference 

Společná práce v komunitě II, která se uskutečnila 

22. 11. 2018 v Centru současného umění DOX v Praze. 

Konference navazovala na podobnou akci realizovanou před 

2 lety, jejímž partnerem byl náš nadační fond také. Na obou 

konferencích prezentovali zástupci NF Veolia své zkušenosti 

a příklady z programu MiNiGRANTY VEOLIA, který podporuje 

komunitní projekty v regionech již od roku 2008. 

Více o programu v kapitole MiNiGRANTY VEOLIA.

2.3 JEDNORÁZOVÁ 
PODPORA PROJEKTŮ 

PŘÍSPĚVEK NFV NA KONFERENCI



Volejbalový klub Olomouc 

Volejbalový klub Univerzity Palackého v Olomouci, z.s., získal 

v roce 2018 od Nadačního fondu Veolia 400 000 korun na 

rozvoj mládežnického volejbalu v Olomouckém kraji.

Do projektu mládeže bylo zapojeno 184 hráček v kategoriích 

minivolejbal, mladší žákyně, starší žákyně, kadetky

 a juniorky. Tyto hráčky jsou rozděleny do 20 družstev. 

Finanční prostředky byly použity na zajištění tréninkového 

procesu pro tato družstva, který vede celkem 18 trenérů 

a probíhá v prostorách sportovní haly Univerzity Palackého 

a tělocvičnách olomouckých základních a středních škol. 

Kromě klasického tréninku v období školního roku proběhl 

v roce 2018 také letní tréninkový kemp ve výcvikovém 

středisku na Pastvinách.

LETNÍ VOLEJBALOVÝ KEMP

VOLEJBALOVÝ TRÉNINK
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PŘIJATÉ DARY 
A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 

PŘIJATÉ DARY ZA ROK 2018 

Dárci jsou řazeni podle abecedního pořadí.

* do 28. 12. 2018

** od 29. 12. do 31. 12. 2018

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 2 400 000

O2  Czech Republic a.s. 1 300 000

OLTERM & TD Olomouc, a.s. 150 000

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 1 096 420

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. 75 000

Veolia Energie ČR, a.s. 7 000 000

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. 150 000

Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o. 50 000

Příspěvky kupujících do veřejné sbírky 

NF Veolia - Voda pro Afriku
226 217 *

Příspěvky kupujících do veřejné sbírky 

NF Veolia - Voda pro Afriku
759 **

Příspěvky kupujících do veřejné sbírky

NF Veolia - Vraťme vodu přírodě 
188 420 

CELKEM 15 625 816
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POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 
ZA ROK 2018 

PROGRAMY A PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU

MiNiGRANTY ® VEOLIA 

Celkem pro 144 projektů 4 071 191 Kč

STARTér – Věř si a podnikej! 

Celkem pro 76 projektů 4 419 300 Kč

Stále s úsměvem – Aktivně po celý život

Celkem pro 29 projektů 1 960 000 Kč

Voda pro Afriku

Člověk v tísni, o.p.s. – dar NF Veolia 692 783 Kč

Člověk v tísni, o.p.s. – příspěvky do veřejné sbírky 226 217 Kč

Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. 60 000 Kč

ORGANIZACE A PROJEKTY DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE 

Český svaz ochránců přírody  (Ukliďme svět, ukliďme Česko) 750 000 Kč

Ekumenické síťě pro aktivity mladých – Enya o.s. 200 000 Kč

Centrum sociálních služeb Stod, p.o. 100 000 Kč

Nadační fond Zlatý oříšek  100 000 Kč

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o. 30 000

Proxima sociale o.p.s. 20 000

Volejbalový klub Univerzity Palackého v Olomouci, z.s. 400 000

CELKEM 13 029 491 Kč
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3. ZPRÁVA 
REVIZORA  
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4. FINANČNÍ 
ČÁST
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ROZVAHA (BILANCE)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍLOHA v ÚČETNÍ ZÁVĚRce

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO SPRÁVNÍ RADU NADAČNÍHO 
FONDU VEOLIA
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