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Vážení přátelé,

je mi potěšením přivítat vás při čtení výroční 

zprávy Nadačního fondu Veolia za rok 2019. 

Ohlížíme se v ní za předchozím rokem 

a rekapitulujeme naše aktivity a snažení 

v jednotlivých oblastech, na které se 

zaměřujeme. Ve svém úvodním slově bych se 

tentokrát soustředil na dva projekty, které 

oslavily vloni své kulaté výročí.

Prvním z nich je náš nejstarší grantový program STARTér, 

Věř si a podnikej!, prostřednictvím kterého pomáháme už 

20 let! Programu dal vzniknout v roce 2 000 Nadační fond 

Dalkia Česká republika (firemní nezisková organizace naší 

tehdejší energetické divize). Od fúze NF Dalkia ČR s NF Veolia 

v roce 2015 ho realizujeme pod hlavičkou nástupnického 

fondu - Nadačního fondu Veolia. Program začínal jako 

podpora ekonomické samostatnosti a nezávislosti lidí 

na začátku jejich podnikání v Moravskoslezském 

a Olomouckém kraji, regionech historicky bojujících 

s vysokou nezaměstnaností. I v dnešní době pomáháme 

na svět dobrým nápadům – nadále podporujeme tradiční 

řemesla a výrobu, ale nově také zařízení poskytující 

alternativní vzdělávání pro předškoláky i školáky a projekty 

spojené s životním prostředím (ekologické zemědělství, 

lesnictví apod.). Zvláštní pozornost věnujeme již od začátku 

pomoci zaměstnávání zdravotně znevýhodněných. 

Za dobu 20 let jsme v programu STARTér podpořili vznik 

2 392 pracovních míst, z toho 355 míst 

pro osoby zdravotně postižené (OZP). Na přímých finančních 

darech jsme v rámci tohoto programu mezi projekty 

rozdělili téměř 112 milionů korun.

V roce 2019 jsme spustili 10. ročník projektu Voda 

pro Afriku, který realizujeme ve spolupráci s mateřskou 

společností Veolia Česká republika a s přední českou 

neziskovou organizací Člověk v tísni. Hlavní myšlenkou 

projektu je pomáhat zajistit přístup k základním životním 

zdrojům, jakým je voda v africké Etiopii, kde je to velký 

problém. Věříme, že má smysl pomáhat lidem tam, kde žijí, 

aby svůj domov nemuseli opouštět. Pro příznivce 

a podporovatele projektu jsme připravili další kolekci krásných 

předmětů vyrobených u nás v České republice, tentokrát 

s motivem surikat. V lednu roku 2020 jsme pak zástupcům 

Člověka v tísni předali šek na více než 924 tis. korun. 

Za celý nadační fond bych chtěl poděkovat vám 

všem, kteří nás podporujete a pomáháte nám 

realizovat naše plány.

Philippe Guitard

předseda správní rady 
Nadačního fondu Veolia

ředitel skupiny Veolia Česká republika

Úvodní slovo
předsedy správní rady



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 našich programů a projektů 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 programů a projektů a pečlivě zvažujeme 

jejich užitečnost a dopad 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 programů 

a 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.“

1. OBECNÁ ČÁST
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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. 

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 zájmu. 

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 nF
Nadační fond Veolia uplatňuje ve své činnosti regionální princip 

a je aktivní ve většině regionů České republiky.

Vedle finanční podpory (nadačního příspěvku) poskytuje 

žadatelům i podporu věcnou, dále poradenskou a konzultační 

pomoc v oblasti právní, finanční a ekonomické.

Nadační fond podporuje 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 právě i prostřednictvím 

firemního Nadačního fondu Veolia, který založila v roce 

2003. Společně vytváříme vlastní firemní a nadační 

programy a 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, prochází již 

několik let společnost zásadní proměnou. Jejím výsledkem 

je formulace nové vize celé společnosti nazvané Smysl 

naší činnosti (Purpose), kterou firma poprvé komunikovala 

začátkem roku 2020 a formuluje v ní své cíle do dalších let. 

Skupina Veolia nově navazuje vyhodnocováním aktivit 

a jejich dopadu přímo na vybrané cíle SDGs vyhlášené 

Organizací spojených národů (OSN). Udržitelnost se tak 

dostává do samotného středu firemní strategie. Více 

informací na www.veolia.cz a www.veolia.com. 



Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu Veolia. Spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost 
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 Správní rada  —  Výroční zpráva 2019 7

Ing. Reda Rahma 

člen správní rady

generální ředitel Veolia Energie ČR, a.s.

RNDr. Marcela Dvořáková 

členka správní rady

výkonná ředitelka komunikace a marketingu Veolia 

Česká republika, a. s.  

ředitelka komunikace a marketingu Pražských 

vodovodů a kanalizací, a. s.

Ing. Zdeněk Duba – do 27. 6. 2019

člen správní rady

předseda Dozorčí rady Veolia Energie ČR, a. s. 

- ve funkci do 30.6.2019

Ing. Iveta Kardianová

členka správní rady

ředitelka komunikace a marketingu Severočeských 

vodovodů a kanalizací, a. s. 

ředitelka komunikace a marketingu Severočeské 

servisní a. s.

Ing. Tomáš Tůma – od 23. 5. 2019

člen správní rady

ředitel interního auditu a kontroly Veolia pro střední 

a východní Evropu

Ing. Rostislav Čáp – od 19. 8. 2019

člen správní rady

ředitel divize odpady Veolia pro Českou a Slovenskou 

republiku

sp
rá

vn
í r

ad
a

PLATNÉ K 31. BŘEZNU 2020

Philippe Guitard

předseda správní rady

ředitel skupiny Veolia Česká republika

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  

Název
Nadační fond Veolia

Řídící orgán
Správní rada 

Identifi kační číslo
27068102

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

Vlastní jmění
100 000 Kč

Vznik

30. dubna 2003

Organizace je zapsána v nadačním

rejstříku u Městského soudu v Praze

pod sp. zn. N 490.

základní 
údaje 

Zakladatel
 

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

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 rok 2019.  
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Mgr. Vendula Valentová

ředitelka 

PhDr. Blanka Šrámková

projektová manažerka

Mgr. Hana Prosečová

specialistka komunikace

Ing. Kateřina Přibylová

projektová manažerka

TÝM 
NADAČNÍHO FONDU 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI
NADAČNÍHO FONDU
Od svého založení do konce roku 2019 rozdělil Nadační fond Veolia na darech 
více než 212 milionů212 milionů korun na podporu vlastních programů 
nebo projektů jiných organizací. 

PROGRAMY A PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU

PROGRAM MINIGRANTY® VEOLIA
Podporujeme volnočasové dobrovolnictví našich zaměstnanců

 Zpráva o činnosti NF  —  Výroční zpráva 2019 9

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 12 let 

podpořeno 1 428 projektů částkou převyšující 

37 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.

8 Tým nadačního fondu —  Výroční zpráva 2019 

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

a další pracovnice, kterými jsou zástupkyně ředitelky, projektové manažerky, asistentka, specialistka 

komunikace a účetní referentka.

Mgr. Martina Zichová

zástupkyně ředitelky

Bc. Vlasta Jachanová

asistentka 

Bc. Alena Benešová

účetní referentka
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MiNiGRANTY VEOLIA 2008 – 2019

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

2019 224 121 8 747 303 3 140 998

CELKEM 3 116 1 428 119 314 793 37 346 496

Dvanáctý ročník programu přinesl podporu pro 121 

projektů v celkové výši převyšující 3 miliony korun.

Nejvíce podpořených projektů směřovalo na pomoc 

znevýhodněným skupinám (38 %) a na volnočasové aktivity 

dětí a mládeže (31 %). Největší objem finančních prostředků 

byl poskytnut na realizaci projektů pro znevýhodněné 

skupiny (41 %) a volnočasové aktivity dětí a mládeže (31 %). 

Na podporu projektů, které napomáhají rozvíjet komunitní 

život a prostředí, bylo věnováno 13 % celkových finančních 

prostředků, na projekty zabývající se životním prostředím 

11 % a na projekty zaměřené na osvětu a vzdělávání 5 %.  

MiNiGRANTY 2019 byly vyhlášeny 15. března 2019. 

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 2019 schválila. Výsledky byly zveřejněny 

24. května 2019. 

MINIGRANTY VEOLIA 2019



V programu MiNiGRANTY jsme v roce 
2019 podpořili například tyto projekty: 

UKLIĎME LES

▶ Petr Pösinger, Vodohospodářská společnost Sokolov, a. s.

▶ ředitel

▶ 40 000 Kč

▶ organizace: Myslivecký spolek Lověna Horní Rozmyšl z. s.

Pan Pösinger je organizátorem a zároveň i účastníkem 

projektu, jehož cílem bylo vyčistit vybrané části lesa 

od odpadu, který do lesa nepatří. Jednalo se hlavně 

o likvidaci divokých skládek, které působí ekologickou zátěž 

a mají negativní vliv na okolní prostředí, tj. vodní toky, 

půdu atd.

„Náš myslivecký spolek obhospodařuje území o rozloze 
1400 ha. V posledních letech se zde rozmohl nešvar 
tzv. divokých skládek různého charakteru, např. 
pneumatiky, obaly, elektromateriál. Tento odpad je 
situován v různých místech v lese, kde má zjevný dopad 
na kvalitu životního prostředí, hlavně v případě skládek 
nacházejících se podél vodních toků, kde dochází 
k znečištění a kontaminaci vody.“ 

ČESKÝ ČMELÁK DO BOHUTÍNA

▶ David Jelínek, 1. SčV, a. s.

▶ vedoucí střediska provozu, údržby a staveb Říčany 

▶ 10 000 Kč

▶ realizoval sám

Cílem projektu je udržení českého čmeláka v české krajině. 

MiNiGRANT pokryje náklady na nákup tří kusů čmelínů 

i s matkou a prvními dělnicemi. A proč zrovna čmelák? 

Čmeláci patří podobně jako ostatní druhy včel mezi opylující 

hmyz. Bez jejich činnosti by celá řada rostlin netvořila plody 

ani semena. Opylovací schopnost čmeláků není radno 

podceňovat – jedna čmeláčí dělnice je schopna denně 

navštívit i 2000 květů! 

„Úspě šným chovem českého čmeláka se chceme 
i prezentovat a po domluvě s obcí Bohutín počítáme 
s přesunem jednoho čmelína na ČOV Bohutín, kde bychom 
českého čmeláka a čmelíny prezentovali informačním 
panelem s popisem a fotografiemi. Snad tím vším 
přispějeme alespoň malou měrou k nárůstu včelí populace 
v naší přírodě a připomenutí opomíjeného českého 
čmeláka.“

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.)

ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKTY
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MiNiGRANTY v roce 2019 dle tematických oblastí

Komunitní život a prostředí 16 projektů 395 400 Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže 38 projektů 960 780 Kč

Životní prostředí 14 projektů 339 000 Kč

Znevýhodněné skupiny 46 projektů 1 288 818 Kč

Osvěta a vzdělávání 7 projektů   157 000 Kč

znevýhodněné skupiny 38 %

volnočasové aktivity dětí a mládeže 31 %

komunita a prostředí 13 %

životní prostředí 12 %

osvěta a vzdělávání 6 %

MINIGRANTY 2019 - PODPOŘENÉ PROJEKTY 
PODLE TEMATICKÉHO ZAMĚŘENÍ



S KNIHOU PO ŠKOLE

▶ Pavla Vysoudilová, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

▶ mzdový referent

▶ 35 000 Kč

▶ organizace: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 

Nedvědova 17, příspěvková organizace

Cílem projektu bylo vzbudit u žáků 1. a 2. stupně zájem 

o četbu knih, a tím přispět k rozvoji čtenářské gramotnosti, 

pochopení a porozumění textu a zlepšení vyjadřovacích 

dovedností. Důležité je, aby knihy děti nečetly jen v hodinách 

čtení a literatury, ale aby v přítomnosti knih trávily svůj 

volný čas, aby se četba knih stala součástí jejich života. Proto 

mají žáci možnost navštěvovat školní knihovnu i o velkých 

přestávkách a vypůjčit si knihy domů a trávit s knihou čas 

i po škole. 

„Cíl tohoto projektu mě zaujal hlavně proto, že kroužek 
je veden s velkou obětavostí paní učitelky a její snahou 
o to, aby děti trávily svůj volný čas s knihou a nejen 
pasivně u počítače. Díky MiNiGRANTU mohl být výběr 
knih rozšířen o různé žánry, ale především o knihy 
vycházející v současné době. Knihy staršího data děti už 
tolik netáhnou a nedonutí je opustit počítač a raději si 
vzít knihu.“ 

BYSTŘINA

▶ Tomáš Dvořák, Olterm & TD Olomouc, a. s.

▶ technik realizace projektů

▶ 17 000 Kč

▶ realizoval sám

Smyslem celého projektu je seznámit děti ve věku 

6 – 12 let s ochranou životního prostředí. Pan Dvořák se 

společně s dalšími třemi členy realizačního týmu snaží 

vést děti k ochraně přírody a podpořit je v tom, aby svým 

chováním inspirovaly i okolí (např. rodinu, vrstevníky 

ve škole). Prostřednictvím aktivit by si děti měly uvědomit, 

že se musíme k přírodě chovat pěkně, aby nám dala zdravé 

prostředí pro život.  

„Tě ší mě, že se mohu na akcích podílet a realizovat 
je. Díky MiNiGRANTU jsme letos mohli pořídit pracovní 
trička a nové pomůcky pro výuku. Na pobytu v přírodě 
jsme vyčistili studánku, uklidili okolí a dokonce zasadili 
50 stromků.“

VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY 

PRO ZALÉVÁNÍ KOMUNITNÍ 

ZAHRÁDKY PALETA

▶ Josef Hasman, Veolia Energie ČR, a. s. - Region Čechy

▶ náměstek distribuce a služeb

▶ 20 000 Kč

▶ realizoval sám

Projekt pana Hasmana měl za cíl snížit spotřebu pitné vody 

při zalévání záhonů a trávníků v komunitní zahrádce Paleta, 

která se skládá ze 40 členů. Důkazem úspěšnosti projektu 

je, že během letního období stoprocentně využili sesbíranou 

dešťovou vodu na zalévání takřka bez nutnosti použití pitné 

vody z vodovodu. 

„Bylo mi líto zalévat na zahrádce pitnou vodou 
z vodovodu, vypracoval jsem tedy návrh projektu. 
Za obdržený MiNiGRANT jsme se členy komunity 
nakoupili nádrže na vodu, okapy na zahradní 
domeček a ještě z nich částečně financovali nákup 
podzemní nádrže, kterou jsme dofinancovali 
z vlastních prostředků.“ 

REVITALIZACE RYBNÍKA

▶ František Sleza, Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

▶ operátor vodovodní sítě

▶ 40 000 Kč

▶ realizoval sám

Pan Sleza se společně s dalšími devíti členy realizačního 

týmu pustil do revitalizace rybníka, což přinese prospěch 

celé obci. Vzhledem k finanční náročnosti projektu 

se rozhodli k rozložení projektu na několik etap. MiNiGRANT 

pomohl financovat nejdůležitější 1. etapu, která spočívala 

v prořezání porostů rybníka a následném odbahnění. 

„Jako obyvatel obce Senešnice ve spolupráci s dalšími 
místními obyvateli jsme chtěli zachránit žalostný stav 
našeho rybníka, který je v obci již řadu let. Když si 
vzpomenu, že jako děti jsme tam bruslily a rybník 
byl stále plný vody, beru to jako hnací motor k tomu 
dát rybník zase do pořádku.“ 

OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍKOMUNITA A PROSTŘEDÍ
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POTÁPĚČSKÝ VÝCVIK MLÁDEŽE 

2019/2020

▶ Miroslav Jiran, Středočeské vodárny, a. s.

▶ obsluha ČOV

▶ 22 000 Kč

▶ organizace: Dorea Mělník p. s.

Jedná se o pokračování úspěšného potápěčského 

a plaveckého výcviku mládeže na Mělnicku. MiNiGRANT 

byl použit na doplnění chybějící potápěčské výstroje 

potřebné pro výcvik 15 dětí, který byl veden pod dohledem 

certifikovaných instruktorů. Výcvik v zimních měsících 

probíhal opět na krytém plaveckém bazénu v Mělníku 

a v letních měsících na koupališti Mělník a okolních 

pískovnách. 

„Díky podpoře dostaly k dispozici potápěčskou 
výstroj i děti, které ji do té doby neměly nebo si ji 
z finančních důvodů nemohly koupit. Současně jsme 
mohli větší část tréninků věnovat potápění 
a ploutvovému plavání. Osobně jsem se aktivně 
podílel na výcviku a spolupracoval při organizaci 
sobotních tréninků. Myslím si, že je třeba být aktivní 
a hledat jakoukoli příležitost, jak vést mládež 
ke sportu.“

POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO SOUTĚŽNÍ 

A SPOLKOVOU ČINNOST SDH 

SOVĚTICE

▶ Věra Ochmanová, Veolia Vedlejší produkty ČR, s. r. o.

▶ vedoucí oddělení vodohospodářských odpadů 

▶ 25 000 Kč

▶ organizace: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sovětice

Sbor dobrovolných hasičů má celkem 110 členů, z nichž 

44 jsou děti. Za MiNiGRANT byla pořízena laminátová 

požární nádrž s vnější povrchovou úpravou a džberová 

stříkačka. Zlepšily se díky tomu podmínky pro tréninky 

a soutěže hasičů z SDH Sovětice. Především se jedná 

o tréninky dětí, které se pravidelně zapojují do hry PLAMEN. 

Děti teď mají stejné podmínky pro přípravu jako jiné dětské 

sbory, se kterými se utkávají na hasičských soutěžích. 

„Osobně pomáhám vedoucím hasičům při trénincích 
a pořádání soutěží. V době počítačů, mobilů, televizí 
a tabletů vidím jako velmi důležité děti motivovat 
k fyzické aktivitě a k práci v týmu. Mou snahou je nejen 
zlepšení fyzické kondice dětí, ale i jejich sociální 
a psychický vývoj.“

NOTÝSKY PRO ZDRAVOTNÍHO 

KLAUNA

▶ Jan Penniger, Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

▶ IT manažer

▶ 40 000 Kč

▶ organizace: Lemniskáta - život bez bariér, o. p. s.

Cílem projektu bylo vyrobit 4 000 notýsků, aby každé těžce 

nemocné dítě hospitalizované v nemocnici mohlo dostat 

při návštěvě Zdravotního klauna svůj notýsek. Ten pak může 

sloužit například pro vzkazy rodičům, kamarádům 

a sestřičkám ve chvíli, kdy je malý pacient unavený. 

„Mým úkolem bylo pomoci při rozvozu notýsků, 
fotodokumentace a samotné zdobení notýsků. 
Z projektu mám velmi dobrý pocit, jelikož notýsky 
očividně děti potě šily. Nad rámec všeho jsem díky 
Lemniskátě poznal lidi, kteří nehledí jen na sebe.

MINIFESTIVAL SPOLEČNĚ 

BEZ BARIÉR 2019

▶ Lukáš Macura, Solutions and Services, a. s.

▶ specialista IT

▶ 30 000 Kč

▶ organizace: Turistická organizace Buntaranta Ostrava

Pan Macura již poněkolikáté věnoval získaný MiNiGRANT 

na podporu minifestivalu. Handicapovaní lidé si z této akce 

většinou odnášejí hezký zážitek, nové zkušenosti, někdy se 

seznámí i s novými kamarády. Lidé bez handicapu si odnášejí 

pozitivní pocity z dobročinné činnosti a často myšlenku, jak 

se ve světě handicapovaných lidí více angažovat. 

„Díky Minigrantu se zlepšilo povědomí 
o handicapovaných spoluobčanech, jejich potřebách 
a přáních. Každým rokem se festivalu účastní 
i noví účastníci. Někteří z nich před touto 
akcí neměli s handicapovanými lidmi takový 
intenzivní kontakt. Většinou jsou mile překvapeni 
z nadšení handicapovaných lidí, z činnosti 
na dílnách a atmosféry, která vládne na této 
akci. Ohlasy po této akci jsou velmi pozitivní, 
a to jak k atmosféře, realizovaným dílnám, 
tak i energetickému potenciálu celé skupiny 
účastníků.“ 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITYZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY 
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Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec
Společnost 

skupiny 
Veolia

Výše daru

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Praha 8 - Bohnice

Mladí hasiči SDH Praha 8 VČA - SDH Duchek Miroslav PVK 10 000 Kč

Dvořák Tomáš Bystřina Osvěta a vzdělávání Dvořák Tomáš Olterm 17 000 Kč

Dětské centrum Veská Veskalympiáda 2019 ZS - pěstounská péče Exner Daniel KHP 20 000 Kč

Fegová Dagmar Pomoc pro Moniku ZS - handicap Fegová Dagmar VE 30 000 Kč

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

Den dětí 2019 ZS - handicap - děti
Gejdošová 
Michaela

PVK 15 000 Kč

Dana Dratvová
Pomoc pro koňské 
důchodce

Environmentální Gregořicová Jitka VE 30 000 Kč

Borůvka Praha o. p. s. 
Pracuji, tedy jsem v dílně 
švadlen

ZS - handicap - dospělí Grulichová  Hana VV 25 000 Kč

Harašta Luboš

Studijní materiály 
a podklady týkající se 
základů ekologie 
a nakládání s odpady 
pro střední školu 

Osvěta a vzdělávání Harašta Luboš PVK 10 000 Kč

Spolek Žehrovák

Revize a nátěr šindelové 
střechy, renovace vnějšího 
i vnitřního pláště 
a renovace nátěru dvou 
dveří kaple JPM 
v Kamenných Žehrovicích

KAP - prostředí Hartl Jiří VVO 10 000 Kč

Hasman Josef
Využití srážkové vody 
pro zalévání komunitní 
zahrádky Paleta

KAP - prostředí Hasman Josef VE 20 000 Kč

FOX-klub Praha z. s.
Běžecké a sportovní 
vybavení pro mladé členy 
Fox-klubu

VČA - dětí a mládeže Hendrich Milan SVAS 12 600 Kč

Sdružení-BES, z. s.
Výuková zahrada pro 
handicapované děti

ZS - handicap - děti Heřman Tomáš VE 14 000 Kč

Via Cordata o. p. s.
Vybavení tříd inovativní 
školy EDISONA

Osvěta a vzdělávání Hladík Martin SaS 20 000 Kč

Klub organizátorů letních 
táborů 

Obnova zničených 
kadibudek po vichřici 
a náhrada starých matrací

VČA - tábory, pobyty Honců Jan
VWS 

Memsep 
s. r. o. 

50 000 Kč

BK Brandýs nad Labem Tábor Brandýs VČA - tábory, pobyty Horychová Dana PVK 20 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Sojovice

Děti SDH Sojovice VČA - SDH Hradecký David PVK 15 000 Kč

Hubová Alena Být stále s námi ZS - handicap - dospělí Hubová Alena Olterm 30 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Roztoky

Podpora dětského kroužku 
hasičů

VČA - SDH Hudák Daniel ČVCW 20 000 Kč

Obec Vlastibořice
Výstavba travnatého 
sportovního hřiště v části 
obce Jivina

KAP - sport Charvátová Lenka PVK 20 000 Kč

Český rybářský svaz z. s., 
místní organizace Sedlčany

Vybavení a pomůcky pro 
obnovený dětský rybářský 
kroužek

VČA - dětí a mládeže Chlumecký Pavel 1. SčV 30 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Mělnické Vtelno

Hasiči soutěží vždy 
bezpečně

VČA - SDH Chramosta Josef SVAS 24 300 Kč

Centrum handicapovaných 
lyžařů, z. s.

Centrum handicapovaných 
lyžařů

ZS - handicap - dospělí Chramosta Ondřej PVK 30 000 Kč

Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec
Společnost 

skupiny 
Veolia

Výše daru 

Nadační fond LA VIDA LOCA Život v kufříku ZS - nemocnice, hospic Baráček Martin SaS 20 000 Kč

TOP TEN Teplice z. s., 
cyklistický oddíl

Lepší sportovat než fetovat VČA - dětí a mládeže Bartoš Ladislav VV 25 000 Kč

Bažantová Pavla
Pro Adélu – podpora mladé 
maminky bez zázemí

ZS - sociálně slabí Bažantová Pavla PVK 30 000 Kč

Děti patří domů, z. s.

Klíčovou dírkou - 
vzdělávací kurz a metodika 
pro klíčové pracovníky 
zaměřený na zkvalitnění 
provázení pěstounských 
rodin

ZS - pěstounská péče Bažantová Pavla PVK 40 000 Kč

IBK Hradec Králové
Vznik florbalové přípravky 
v klubu IBK Hradec Králové

VČA - dětí a mládeže Benett Richard KHP 35 000 Kč

Bláhová Kateřina
Adrianka Hrdličková - 
pomoc postiženému 
děvčátku

ZS - handicap - děti Bláhová Kateřina PVK 40 000 Kč

Cesta životem bez bariér, z. s. Rozhýbej to ZS - handicap - děti Bouma Vladimír ČVCW 25 000 Kč

Denní centrum Mateřídouška, 
o. p. s.

Krásná zahrádka 
v Mateřídoušce

ZS - handicap - dospělí Brožková Helena VOSS 39 000 Kč

FK Starý Bydžov
Informační výsledková 
cedule 

VČA - dětí a mládeže Bužík Jan KHP 33 000 Kč

Bystroňová Eva Sluchadla pro lepší život ZS - handicap - dospělí Bystroňová Eva PVK 50 000 Kč

I.PSKN Praha z. s.

Mezinárodní 
badmintonový 
turnaj neslyšících 
- Deafbadminton 
Tournament

ZS - handicap - dospělí Bystroňová Eva PVK 10 000 Kč

Centrichová Eva
Mezigenerační pohybové, 
zájmové a společenské 
aktivity

KAP - sport Centrichová Eva SaS 30 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Všetaty

Těžko na cvičišti, lehko na 
bojišti

VČA - SDH Cvrk Pavel SVAS 18 680 Kč

FOD - Klokánek Štěrboholy Letní sportovní tábor ZS - pěstounská péče Čáp Rostislav VV 25 000 Kč

Klub nemocných cystickou 
fibrózou

Benefiční akce ve prospěch 
slaných dětí

ZS - handicap - děti Černá Kateřina PVK 40 000 Kč

Červená Kristýna
Kam se ptáčku, kam 
schováš…?

Environmentální Červená Kristýna VE 16 000 Kč

Neposedné tlapky z. s.
První frýdecko-místecké 
depozitum pro zvířátka 
po operacích

Environmentální
Dimitrovová 

Denisa
VE 30 000 Kč

Dokoupil Václav
Zlepšení včelařského 
prostředí a vybavení 

Environmentální Dokoupil Václav VE 21 000 Kč

KOZEL, z. s.
Omezení jednorázových 
plastů na akcích spolku 
KOZEL, z. s.

KAP - prostředí
Doležalová 

Mendlová Jana
PVK 20 000 Kč

Vlastní cestou Kola dětem ZS - sociálně slabí Dostál Jaroslav PVK 20 000 Kč

PROJEKTY PODPOŘENÉ V PROGRAMU MINIGRANTY® VEOLIA 
V ROCE 2019

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

skupiny 
Veolia

Výše daru

Kučera Petr Volný pohyb pro Terezku ZS - handicap - děti Kučera Petr MoVo 49 999 Kč

Ručičky, z. s. Ve šlépějích stříbrokopů VČA - tábory, pobyty Kunčický Roman ČVCW 12 000 Kč

Kundrat Marek
Realizace sportovního 
minihřiště

VČA - dětí a mládeže Kundrat Marek RAVOS 46 000 Kč

TJ Sokol Klášterec nad Orlicí, 
oddíl běžeckého lyžování 
mládeže

Podpora dětí při 
objevování krásy 
běžeckého lyžování

VČA - dětí a mládeže Kvaček Jiří KHP 40 000 Kč

Kysela Tomáš Když televize pomůže ZS - handicap - děti Kysela Tomáš PVK 7 819 Kč

Lavrenčíková Myšková Jana Anička a její svět ZS - handicap - děti
Lavrenčíková 
Myšková Jana

PVK 20 000 Kč

Turistická organizace 
Buntaranta Ostrava

Minifestival Společně 
bez bariér 2019

ZS - handicap - děti Macura Lukáš SaS 30 000 Kč

TJ Sokol Dřevohostice Obnova ovocného sadu Environmentální Mlčoch Petr VE 18 000 Kč

JUNÁK - český skaut, středisko 
Rožmitál pod Třemšínem

Obnova skautské základny VČA - dětí a mládeže Morávek Robert 1. SčV 50 000 Kč

Živé Sokolovsko z. s. Pořízení dovybavení spolku KAP - kultura Müllerová Eva VOSS 21 000 Kč

Nulíčková Marie

VIII. setkání pro děti se 
zrakovým 
a kombinovaným 
postižením – Traktorový 
piknik manželů Nešporových

ZS - handicap - děti Nulíčková Marie ČVCW 15 000 Kč

Obec Chraberce Dětské hřiště KAP - prostředí Oboňa Ľubomír ČVCW 20 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Sovětice

Pořízení vybavení 
pro soutěžní a spolkovou 
činnost SDH Sovětice

VČA - SDH Ochmanová Věra VVP 25 000 Kč

Bílá holubice, z. s.
Nemůžeš chodit, můžeš 
tančit!

ZS - handicap - dospělí Olesz  Vladislav VE 30 000 Kč

Asistence o. p. s.
Ergoterapie v Asistenci, 
o. p. s.

ZS - handicap - dospělí Pátková Jana VV 25 000 Kč

Apoštolská církev, sbor 
Havířov                                        

Otevřená zahrada KAP - prostředí Pawlas Ladislav VE 30 000 Kč

Jednota bratrská Liberec - 
Ruprechtice

Komunitní centrum 
Konopná – sousedská 
zahrada

KAP - kultura Pecka Martin VE 20 000 Kč

Tvořílek z. s. Rodinné rybářské závody KAP - sport Pecl Roman PVK 14 400 Kč

Lemniskáta - život bez bariér, 
o. p. s. (chráněná dílna)

Notýsky pro Zdravotního 
klauna

ZS - nemocnice, hospic Penniger Jan PVK 40 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Praha - Satalice

Podpora mladých hasičů 
SDH Praha - Satalice

VČA - SDH Petřina Pavel PVK 25 000 Kč

Junák - český skaut, z. s.,  
středisko Skalka Mníšek 
pod Brdy

Výztuž základových desek 
z betonářské oceli 
pro stavbu nové skautské 
klubovny v Mníšku 
pod Brdy

VČA - dětí a mládeže Píchová Jitka PVK 30 000 Kč

SAVIO z. s.
SAVIO - preventivní 
programy pro školy

Osvěta a vzdělávání Pobořil Jan MoVo 35 000 Kč

Podhajská Marcela
Adámku bojuj, my ti 
pomůžeme!

ZS - handicap - děti
Podhajská 

Marcela
MoVo 26 000 Kč

Myslivecký spolek Lověna 
Horní Rozmyšl z. s.

Ukliďme les Environmentální Pösinger  Petr VOSS 40 000 Kč

Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec
Společnost 

skupiny 
Veolia

Výše daru

Sdružení přátel sborového 
zpěvu z. s.

Nákup ozvučení pro 
sborová oddělení Dětského 
sborového studia Ostrava-
Jih

VČA - dětí a mládeže Imre David VE 20 000 Kč

Centrum pro léčbu bolesti 
a paliativní medicínu s. r. o.

Poskytování dlouhodobé 
paliativní péče těžce 
nemocným pacientům 
prostřednictvím domácího 
hospice Most k domovu 
Zlín 

ZS - nemocnice, hospic Janečková Simona MoVo 50 000 Kč

Jelínek David Český čmelák do Bohutína Environmentální Jelínek David 1. SčV 10 000 Kč

Dorea Mělník p. s., potápěčský 
klub

Potápěčský výcvik mládeže 
2019/2020

VČA - dětí a mládeže Jiran Miroslav SVAS 22 000 Kč

Okamžik, z. ú.
Dobrovolníci pomáhají 
nevidomým

ZS - handicap - dospělí Jonášová Jana VV 25 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Štrbice

 Podpora a rozvoj mladých 
hasičů SDH Štrbice

VČA - SDH
Kadeřábková 

Michala
SaS 20 000 Kč

MO ČRS ROZTOKY
Rybářský kroužek mládeže 
pod záštitou MO ČRS 
Roztoky

VČA - dětí a mládeže Kadlec Jan VE 20 000 Kč

Spolek pro Faunapark ve 
Frýdku-Místku

Projekt 374 KAP - prostředí Kalmus Tomáš VE 20 000 Kč

Domov pod Hrází, o. p. s.
Zástěny pro seniory 
do vícelůžkových pokojů

ZS - senioři Karhanová Zuzana 1. SčV 25 000 Kč

TJ EMĚ Mělník, volejbalový 
oddíl

Podpora výchovy dětí 
a rozvoj oddílu Volejbal 
Mělník

VČA - dětí a mládeže Kašparec Petr SVAS 13 400 Kč

Kinter Jan
Neurorehabilitační cvičení 
pro Maxíka Vaška

ZS - handicap - děti Kinter Jan 1. SčV 50 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Nová Ves 

Podpora mladých hasičů 
dorostenců i mužů a žen

VČA - SDH Kocich Tomáš VE 30 000 Kč

Ráj poníků 
Rekonstrukce jízdárny 
a úvaziště pro poníky

VČA - dětí a mládeže
Kocourková 

Monika
PVK 27 000 Kč

ČRS MO Hostivař Dětský rybářský kroužek VČA - dětí a mládeže Koláčný Josef VE 21 000 Kč

Šance pro jejich život, z. s.
Pomoc týraným a 
opuštěným zvířatům v péči 
Heleny Mikulcové

Environmentální Kotásek Pavel VE 30 000 Kč

Šance pro jejich život, z. s.
Výherce facebookové 
soutěže

Environmentální Kotásek Pavel VE 15 000 Kč

Koutský Martin Včelnice Environmentální Koutský Martin VVO 15 000 Kč

Kraus Pavel
Lehátko do vany 
pro Izabelu Holerovou

ZS - handicap - děti Kraus Pavel ČVCW 33 000 Kč

Kraus Pavel
Zdravotní vozítko pro 
Karolínku Polcarovou

ZS - handicap - děti Kraus Pavel ČVCW 25 000 Kč

Cesta domů, z. ú. Přestěhujte nás ZS - nemocnice, hospic Kraus Pavel ČVCW 20 000 Kč

OLŠINA z. s.
Obnovení části dívčího 
Orlovského kroje - Košilka 
(Kabotek)

VČA - dětí a mládeže Kristenová Dana VE 13 000 Kč

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

Zlepšíme prostředí 
kuchyněk pro děti 
s handicapem

ZS - handicap - děti Krišková Zdeňka SVAS 25 000 Kč

Chráněné dílny Fokus 
Vysočina, s. r. o.

Recyklace má smysl ZS - handicap - dospělí Krobová Marcela VV 25 000 Kč
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Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec
Společnost 

skupiny 
Veolia

Výše daru

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

Realizace sportovně 
vzdělávacích programů 
pro děti v náhradní rodinné 
péči

ZS - pěstounská péče Veselý Petr PVK 50 000 Kč

Základní kynologická 
organizace 559, Dolní Přím - 
Probluz

Můj čas se ocitl v tísni 
časové

KAP - sport Vohralík Rudolf KHP 40 000 Kč

Vokurka Milan Bezpečná branka VČA - tábory, pobyty Vokurka Milan VE 20 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Orlov

Podpora činnosti mladých 
hasičů

VČA - SDH Vršecký Jiří 1. SčV 45 000 Kč

Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Nedvědova 
17, příspěvková organizace

Truhlíky plné zázračných 
bylinek

Osvěta a vzdělávání Vysoudilová Pavla MoVo 20 000 Kč

Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Nedvědova 
17, příspěvková organizace

S knihou po škole Osvěta a vzdělávání Vysoudilová Pavla MoVo 35 000 Kč

Zábranský Radomír
Doplnění tréninkových 
pomůcek pro družstvo 
miniškoličky

VČA - dětí a mládeže
Zábranský 
Radomír

VE 14 000 Kč

Junák – český skaut, 
středisko Stará Boleslav, z. s.

Dovybavení skautského 
tábora

VČA - tábory, pobyty Zatloukal Petr ČVCW 20 000 Kč

TJ Sokol Stěžery, z. s.
Cvičební pomůcky 
pro posilování a rehabilitaci

KAP - sport Zoubková Jitka KHP 20 000 Kč

CELKEM 3 140 998 Kč

Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec
Společnost 

skupiny 
Veolia

Výše daru

Obec Líbeznice, zastoupená 
starostou Mgr. Martinem 
Kupkou

Komu se nelení, tomu se 
zelení

Environmentální Pospíšil Tomáš SVAS 40 000 Kč

Junák - český skaut, středisko 
Hiawatha Příbram, z. s.

Zlepšení stavu kuchyně 
na skautských táborech

VČA - tábory, pobyty Pribelská Markéta 1. SčV 15 800 Kč

Procházka Jan
Obnova a revitalizace části 
čs. opevnění v Petříkovicích 
u Trutnova

KAP - prostředí Procházka Jan PVK 40 000 Kč

Running With Those That 
Can’t

Running With Those That 
Can’t – nákup vozíku 
Benecykl

ZS - handicap - děti Přikryl Rostislav VV 25 000 Kč

Paleček - společnost lidí 
malého vzrůstu

Rekonvalescentní pobyt ZS - handicap - děti Rákos Zdeněk SVAS 18 000 Kč

Letohrádek Vendula, z. s.
Rajská zahrada - i prací se 
dá relaxovat

ZS - handicap - dospělí Rydlová Lenka SVAS 25 000 Kč

Radost Příbramáčkům, z. s. Zdravý pohyb pro Ellinku ZS - handicap - děti
Řeháčková 
Jaroslava

1. SčV 50 000 Kč

TJ Sokol Hradec Králové
Letní soustředění SK 
Taekwondo Hradec Králové 
ve Zbraslavicích 2019

VČA - tábory, pobyty Říha Karel KHP 40 000 Kč

Oříšek z. s. Kreativní dílny pro děti ZS - handicap - děti Sekeráková Yveta VE 6 000 Kč

Sleza František Revitalizace rybníku KAP - prostředí Sleza František PVK 40 000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Třebeš

Soutěžní příprava 
a vybavení družstva mlá-
deže a dorostu do okresního 
a krajského kola PS

VČA - SDH Slezák Josef KHP 35 000 Kč

Asociace Turistických oddílů 
mládeže ČR, TOM 3511 
Vltavský paprsek

Klub kralupských turistů - 
pomoc přírodě

VČA - dětí a mládeže Sodomka Kamil SVAS 6 000 Kč

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Praha 1

Voda a krev ve škole Osvěta a vzdělávání Srb Martin PVK 20 000 Kč

Zajíček na koni, o. p. s.
Letní integrační pobyty 
pro děti s handicapy

ZS - handicap - děti Strejčková Lucie VV 25 000 Kč

Společnost rodičů a přátel 
dětí s Downovým syndromem 
z. s. (DownSyndrom CZ)

Letní pobyty pro děti 
s Downovým syndromem
v Krnokoších 2019

ZS - handicap - děti Šalek Dalibor VV 30 000 Kč

Přátelé přírody, z. s., skupina 
Společenství severských pánů

Zámek dětem KAP - kultura Šlachta Daniel VE 30 000 Kč

Myslivecký spolek 
Vypusťme znovu zajíce 
do přírody

Environmentální Šoltys David SVAS 24 000 Kč

ZO ČSOP Polabí
Pomáhejme volně žijícím 
živočichům

Environmentální
Štveráčková 

Kateřina 
PVK 20 000 Kč

ZO ČSCH Stará Boleslav Modernizace chovatelů Environmentální
Štveráčková 

Kateřina
PVK 20 000 Kč

Tejkl Pavel Hry na pochodu VČA - dětí a mládeže Tejkl Pavel KHP 37 000 Kč

Trebulová Denisa Kurzy pro Lucku ZS - handicap - dospělí Trebulová Denisa PVK 25 000 Kč

Chlupáči v nouzi, z. s.
Pomoc pro opuštěné 
a týrané kočky

Environmentální Trnka Zbyněk ČVCW 10 000 Kč

Základní škola Tišice
Společné tvoření s dětmi 
a seniory

ZS - senioři Uhrová Vendula SaS 10 000 Kč

Pionýr, z. s.
Nákup nových stanových 
celt

VČA - tábory, pobyty Valenta Ondřej SaS 20 000 Kč
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Společnosti Veolia Zkratky uvedené v přehledu

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. PVK

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. MoVo

Středočeské vodárny, a. s. SVAS

Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o. VOSS

1. SčV, a. s. 1. SčV

Královéhradecká provozní, a. s. KHP

Veolia Česká republika, a. s. VV

Česká voda - Czech Water, a. s. ČVCW

Solutions and Services, a. s. SaS

Veolia Energie Česká republika, a. s. VE

Olterm & TD Olomouc, a. s. Olterm

Veolia Využití odpadů, s. r. o. VVO

Veolia Vedlejší produkty ČR, s. r. o. VVP

Tematická zaměření Zkratky uvedené v přehledu

Komunitní život a prostředí KAP

Znevýhodněné skupiny ZS

Volnočasové aktivity dětí a mládeže VČA

Sbor dobrovolných hasičů SDH



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

2019 94 4 421 900 Kč

Celkem 2 392 111 841 100 Kč

V letech 2000 – 2019 celkem vzniklo 2 392 nových pracovních míst, 

z toho 355  pro osoby zdravotně postižené, na nadační příspěvky 

bylo vynaloženo 111,8 mil. Kč.

STARTÉR, VĚŘ SI A PODNIKEJ!
Pomáháme na svět dobrým nápadům

Program STARTér, Věř si a podnikej!, podporující 

začínající drobné a malé podnikatele 

v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, oslavil 

v roce 2019 své dvacáté narozeniny. 

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.
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PRÁDELNA PRAPOS S. R. O.
▶ 250 000 Kč

▶ 5 nových pracovních míst pro osoby zdravotně 

znevýhodněné

Prádelna PRAPOS se pohybuje v oblasti průmyslového praní 

a zaměstnávání zdravotně znevýhodněných již více než 

12 let. V roce 2019 se rozhodla otevřít novou průmyslovou 

prádelnu v Havířově, kde našlo práci 5 zdravotně 

znevýhodněných spoluobčanů. 

AREVAL S. R. O.
▶ 220 000 Kč

▶ 6 nových pracovních míst pro osoby zdravotně 

znevýhodněné

Společnost AREVAL se zaměřuje na servis výpočetní techniky 

a dále na šití a výrobu drobných reklamních předmětů. 

Filozofií společnosti je, aby u ní lidé pracovali rádi a s láskou 

a tu přenášeli do finálních výrobků, a tím pádem 

až ke koncovému zákazníkovi. V letošním roce našlo nově 

ve společnosti AREVAL v Karviné a Vendryni práci 

6 zdravotně znevýhodněných osob. 

DRÁTENICTVÍ
▶ Ing. Šárka Dvořáková

▶ 50 000 Kč

▶ 1 nové pracovní místo

Paní Šárka Dvořáková se rozhodla věnovat krásnému 

tradičnímu řemeslu, a to drátenictví. Vyrábí designové 

náušnice, prstýnky, řetízky, ale i obrazy, věšáky či doplňky 

do domácnosti. Velký zájem je nejen o její výrobky, ale i kreativní 

kurzy, které nabízí jak široké veřejnosti, tak i školám a školkám.

MÝDLÁRNA MLÝNKY
▶ Marie Horáčková

▶ 50 000 Kč

▶ 1 nové pracovní místo

Přírodní kosmetiku, která šetrně ošetří vaši pokožku a nezatíží 

životní prostředí, se nově rozhodla vyrábět paní Marie 

Horáčková z Bělé pod Pradědem. Objednat si můžete čistě 

přírodní bylinná mýdla, mýdlové koupele či bylinné masti.

PROJEKTY ZAMĚSTNÁVAJÍCÍ OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

TRADIČNÍ A NETRADIČNÍ ŘEMESLA

Nejzajímavější projekty roku 2019

Rok 2019 byl jubilejním dvacátým rokem, 

ve kterém nadační fond pomáhal s uskutečněním 

nových podnikatelských nápadů. Celkem bylo 

v roce 2019 finančně podpořeno 68 projektů, 

v rámci kterých vzniklo 94 nových pracovních 

míst. Na nadační příspěvky bylo v roce 2019 

celkem vynaloženo 4 421 900 korun.

Žadatelé si o pomoc nadačního fondu žádají pomocí 

Předběžného informačního dotazníku (PID). Ten obsahuje 

základní informace o žadateli a jeho podnikatelském 

záměru. V roce 2019 požádalo o nadační příspěvek formou 

Předběžného informačního dotazníku 190 žadatelů. 

Zamítnuto bylo 82 žádostí, zbývajících 108 PID bylo 

navrženo na rozpracování podnikatelského záměru, tedy 

projektu. 

V průběhu roku se uskutečnilo 5 řádných zasedání 

schvalovacího výboru, na kterých byly projednávány 

především Předběžné informační dotazníky žadatelů 

a následně na jejich základě zpracované a prověřené 

projekty.

Žadatelé, jejichž PID je schválen schvalovacím výborem, jsou 

vyzváni ke zpracování projektu s detailním podnikatelským 

plánem a přehledem požadovaných finančních prostředků. 

Po prověření a vyhodnocení projektů garanty – dobrovolníky 

z řad zaměstnanců skupiny Veolia - bylo schvalovacímu 

výboru nadačního fondu v roce 2019 předloženo celkem 

69 zpracovaných projektů. Schvalovací výbor schválil 

68 předložených projektů, jeden předložený projekt byl 

zamítnut.

Mezi schválené projekty byla rozdělena částka 

4 421 900 Kč. Vytvořeno bylo 94 nových 

dlouhodobých pracovních míst, z nichž 21 bylo 

určeno osobám se zdravotním postižením. 

OBORY PŘIJATÝCH PROJEKTŮ
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ZELENÉ PODNIKÁNÍ

LESNICKÉ PRÁCE
▶ Štěpánek Pavel

▶ 50 000 Kč

▶ 1 nové pracovní místo

Pan Pavel Štěpánek odmalička miluje koně, v minulosti 

se věnoval dokonce koňským závodům. Nyní se rozhodl 

využít svých bohatých zkušeností a živit se těžbou a svozem 

dřeva z lesů napadených kůrovcem z těžko přístupných míst 

s využitím tažného koně.

INFRASTRUKTURA A SLUŽBY

DUHOVÉ DĚTI VLČICE
▶ 150 000 Kč

▶ 3 nová pracovní místa

Spolek Duhové děti Vlčice provozuje ve Vlčicích na Jesenicku 

dětskou skupinu a lesní mateřskou školu. Děti jsou zde 

vzdělávány přirozenou a nenásilnou formou v blízkém 

kontaktu s přírodou. K dispozici mají nádhernou zahradu 

u starého mlýna a jako zázemí jim slouží originální 

mongolská jurta. 

PROJEKTY SCHVÁLENÉ V RÁMCI PROGRAMU STARTÉR, 
VĚŘ SI A PODNIKEJ V ROCE 2019

Název projektu
Realizátor 
projektu

Typ Kraj Obec
FO/
PO

Počet 
vytvořených 

prac. míst
Výše daru 

Servisní, šicí, 
montážní a tiskové 
služby

AREVAL s. r. o.
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Karviná PO 6 220 000 Kč

VODA TOPENÍ 
PLYN Roman 
Balažovič

Balažovič 
Roman

výroba 
a řemesla

Moravskoslezský Třinec FO 1 40 000 Kč

Vše na jednom 
místě - Salon 
Exklusiv

Baslarová 
Lenka

infrastruktura Moravskoslezský Ostrava FO 3 140 000 Kč

Vodoinstalatér - 
topenář

Birklen Martin
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Opava FO 1 50 000 Kč

Stavební 
a dokončovací práce

Borůvka Pavel
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Ostrava FO 1 50 000 Kč

Služby 
pro domácnost 
a zahradu Bubeníček

Bubeníček 
Ladislav

služby Olomoucký Olomouc FO 1 50 000 Kč

Sádrokarton, 
stavební práce

Demel Lukáš
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský

Hradec nad 
Moravicí

FO 1 50 000 Kč

Prádelna
Dobrý domov 

s. r. o.
infrastruktura Moravskoslezský

Frýdlant nad 
Ostravicí

PO 5 250 000 Kč

Krejčovský salón 
KOBRA

Dospivová 
Pavla

výroba 
a řemesla

Moravskoslezský Ostrava FO 1 50 000 Kč

Stavební práce
Doubravský 

René
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Ostrava FO 1 40 000 Kč

Prací k integraci III Družstvo NAPROTI infrastruktura Moravskoslezský Ostrava PO 1 50 000 Kč

Prací k integraci IV Družstvo NAPROTI infrastruktura Moravskoslezský Ostrava PO 2 120 000 Kč

Duhový svět
Duha klub 

rodinka
infrastruktura Olomoucký

Olomouc, 
Šumperk

PO 4 120 000 Kč

Kuchyň - 
vývařovna 
pro dětskou skupinu

DUHOVÉ DĚTI, 
Vlčice z. s.

infrastruktura Olomoucký Jeseník PO 3 150 000 Kč

Drátenictví
Dvořáková 
Šárka, Ing.

výroba 
a řemesla

Moravskoslezský Havířov FO 1 50 000 Kč

Sádrokartonářské 
a zámečnické práce

Gazda Radim
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Ostrava FO 1 45 000 Kč

Návrhy, realizace 
a údržby zahrad

Glosová Irena, 
Bc.

životní 
prostředí

Moravskoslezský Ostrava FO 1 40 000 Kč

MONOS Comfort, 
čalounictví

Gregušová 
Monika

výroba 
a řemesla

Olomoucký Rovensko FO 1 47 800 Kč

Umělecké kovářství 
a zámečnické práce

Hampel Adam
výroba 

a řemesla
Olomoucký Olomouc FO 1 50 000 Kč

KaHa ,,Šití 
pro radost”

Hapková 
Kateřina

výroba 
a řemesla

Moravskoslezský Karviná FO 1 40 000 Kč

Umělecké kovářství 
a renovace 
Heidenreich

Heidenreich 
Robin

výroba 
a řemesla

Olomoucký Olomouc FO 1 50 000 Kč

Kominictví Hejl 
David

Hejl David
výroba 

a řemesla
Olomoucký Šumvald FO 1 50 000 Kč



Název projektu
Realizátor 
projektu

Typ Kraj Obec
FO/
PO

Počet 
vytvořených 

prac. míst
Výše daru 

Lesy S.O.S.
Hoffmann 

Vojtěch
životní 

prostředí
Moravskoslezský Kopřivnice FO 1 50 000 Kč

Provozování zubní 
laboratoře

Holinková 
Monika

služby Olomoucký Olomouc FO 1 40 000 Kč

Mýdlárna Mlýnky
Horáčková 
Marie, Mgr.

výroba 
a řemesla

Olomoucký Jeseník FO 1 50 000 Kč

HoraKůže - ruční 
kožená výroba

Horák Robert
výroba 

a řemesla
Olomoucký Otaslavice FO 1 50 000 Kč

Včelka Týnka II KnowTech, z. s. infrastruktura Olomoucký Velký Týnec PO 1 50 000 Kč

Dotek bylinky
Kolarczyková 

Anna
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský

Bystřice nad 
Olší

FO 1 50 000 Kč

Cukrářská výrobna 
Dorty Excelent

Kolečková Lucie
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Kozmice FO 1 50 000 Kč

Jacob’s Garrage Kopecký Jakub
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Nový Jičín FO 1 50 000 Kč

Zubní laboratoř Lenka 
Koriťáková, DiS.

Koriťáková 
Lenka, DiS.

služby Olomoucký Olomouc FO 1 40 000 Kč

Barber shop Král Vladimír služby Olomoucký
Lipník nad 

Bečvou
FO 1 50 000 Kč

Bosobotky
Kramárová Eva, 

Ing.
výroba

 a řemesla
Moravskoslezský Bílovec FO 1 50 000 Kč

Montáže, opravy, 
revize a zkoušky 
el. zařízení

Kroček Pavel
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Ostrava FO 1 50 000 Kč

Oprava a prodej 
obuvi

Lariš Roman
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Brušperk FO 1 50 000 Kč

Lesnické práce
Martinák 

Michal
životní 

prostředí
Moravskoslezský

Frenštát pod 
Radhoštěm

FO 1 40 000 Kč

Mickeyho 
mikrojesle a školka

Mickeyho 
mikrojesle a 

školka, Dětská 
skupina, z. s.

infrastruktura Moravskoslezský Ostrava PO 1 50 000 Kč

Pokračujem 
s úsměvem

Montessori 
základní škola 

Úsměv
infrastruktura Moravskoslezský Havířov PO 2 100 000 Kč

Fyzio-Ichtys - 
fyzioterapie pro děti

Nováková Jitka, 
Mgr.

služby Moravskoslezský Trojanovice FO 1 60 000 Kč

Kamnářství - krby, 
kamna

Plaček Aleš
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Markvartovice FO 1 50 000 Kč

“U maséra” 
Prostějov

Podhrázský 
René

služby Olomoucký Prostějov FO 1 38 100 Kč

Šikovný řemeslník Pospíšil Pavel
výroba 

a řemesla
Olomoucký Doloplazy FO 1 50 000 Kč

Rozšíření kapacity 
prádelny PRAPOS

Prádelna 
PRAPOS s. r. o.

infrastruktura Moravskoslezský Havířov PO 5 250 000 Kč

Zednické 
a dokončovací práce

Pyš Jan
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Ostrava FO 1 50 000 Kč

Údržba nemovitostí 
a zahrad

Schiller Martin
životní 

prostředí
Moravskoslezský Vratimov FO 1 50 000 Kč

Pedikúra a manikúra 
u Veroniky

Sikorová 
Veronika

služby Moravskoslezský Jablunkov FO 1 50 000 Kč

Název projektu
Realizátor 
projektu

Typ Kraj Obec
FO/
PO

Počet 
vytvořených 

prac. míst
Výše daru 

Pedikúra 
a manikúra

Sládek Zuzana služby Moravskoslezský Hukvaldy FO 1 50 000 Kč

Truhlářství MiSma
Smandra 

Michal
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Frýdek-Místek FO 1 50 000 Kč

Fyzioterapie 
Černovír

Smutková 
Veronika, Mgr.

služby Olomoucký Olomouc FO 1 50 000 Kč

Fyzioterapie 
Stošková 

Kateřina, Mgr.
služby Moravskoslezský Opava FO 1 50 000 Kč

Dušan Šnajdr - 
interiéry, exteriéry

Šnajdr Dušan
výroba 

a řemesla
Moravskoslezský Nový Jičín FO 1 40 000 Kč

Lesnické práce Štěpánek Pavel
životní 

prostředí
Moravskoslezský Kopřivnice FO 1 50 000 Kč

Zakázkové 
krejčovství

Švestková 
Andrea

výroba 
a řemesla

Olomoucký Prostějov FO 1 50 000 Kč

MarieS Organic 
Beauty

Švrčková Marie, 
Mgr., Ph.D.

služby Moravskoslezský Ostrava FO 1 46 300 Kč

Studio Moni
Švrčková 
Monika

služby Moravskoslezský Čeladná FO 1 50 000 Kč

Těžba a 
přibližování dřeva

Tománek Patrik
životní 

prostředí
Moravskoslezský Kozlovice FO 1 50 000 Kč

Rozšíření výrobní 
dílny se zaměřením 
na zdravotní 
pomůcky pro miminka

T-tomi 
Accessories 

s. r. o.

výroba 
a řemesla

Olomoucký Šternberk PO 4 200 000 Kč

Vodo - topo - plyn Vašička Petr
výroba 

a řemesla
Olomoucký Olomouc FO 1 50 000 Kč

Produkce zero 
waste obalů a eko 
butik

Vašková 
Veronika, Bc.

výroba 
a řemesla

Moravskoslezský
Staré město 

u FM
FO 1 29 800 Kč

Služby pro 
domácnost a rodinu

Vávrová Nikola služby Moravskoslezský
Bystřice nad 

Olší
FO 1 44 900 Kč

VILIMEC & PĚNČÍK 
plynoservis s. r. o.

VILIMEC 
& PĚNČÍK 

plynoservis 
s. r. o.

výroba 
a řemesla

Olomoucký Přerov PO 1 50 000 Kč

Zakázkové 
krejčovství 
pro disco dance

Vláčilová 
Markéta

výroba 
a řemesla

Moravskoslezský Ostrava FO 1 50 000 Kč

Kvalitní truhlář
Vrána interiéry 

s. r. o.
výroba 

a řemesla
Olomoucký

Horka na 
Moravě

PO 1 50 000 Kč

Pekařství Petr Všetíček Petr
výroba 

a řemesla
Olomoucký Prostějov FO 1 50 000 Kč

Pedikúra do domu
Wellartová 

Kateřina
služby Moravskoslezský Ostrava FO 1 50 000 Kč

Klubík Na Dvorku W-Klubík, z. s. infrastruktura Moravskoslezský Brušperk PO 2 100 000 Kč

Masáže Holandská 
čtvrť

Zichová Monika služby Olomoucký Olomouc FO 1 50 000 Kč

Masáže Bohyně Zlotá Marie služby Olomoucký Olomouc FO 1 40 000 Kč

CELKEM 94 4 421 900 Kč
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Program Stále s úsměvem v letech 2015 – 2019 (1. – 5. ročník)

ročník rok počet projektů výše darů

1. ročník 2015 15 1 098 000 Kč

2. ročník 2016 18 1 013 344 Kč

3. ročník 2017  29 2 185 280 Kč

4. ročník 2018 29 1 960 000 Kč

5. ročník 2019 27 1 968 000 Kč 

CELKEM 118 8 224 624 Kč

STÁLE S ÚSMĚVEM - AKTIVNĚ PO CELÝ ŽIVOT 
Pomáháme, aby se seniorům u nás žilo lépe

Hlásíme se k přístupu pozitivního aktivního stárnutí 

a mezigeneračního soužití v komunitě. Pomáháme vytvářet 

podmínky pro život seniorů v jejich domácím prostředí 

i v pobytových zařízeních a podporujeme nové přístupy 

k tématu stárnutí. Chceme přispět k obohacení a k posílení 

kvality života seniorů v místech, kde jsou realizovány 

projekty podpořené NF Veolia, a spoluvytvářet projekty 

“dobré praxe”, zejména v místech působení skupiny Veolia. 

Věříme, že se stanou inspirací k dalšímu šíření v komunitním 

prostředí celé ČR. 

Od roku 2015 jsme mezi 118 projektů rozdělili 

8,2 milionu Kč.
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1. VZDĚLÁVÁNÍ, SPORTOVNÍ 

A ZÁJMOVÉ AKTIVITY 

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 

úrovni, na regionální i celostátní)

c) Senioři a jejich záliby

zájmové činnosti (hobby aktivity, spolky apod.)

Prioritou jsou aktivity a) a b).

2. 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

c) Služby v pobytových zařízeních 

+ dobrovolnická činnost a podpora a vzdělávání pečujících 

osob

3. PODPORA EDUKACE ODBORNÉ 

I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI 

O PROBLEMATICE STÁRNUTÍ 

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.)

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:

▶ 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.

TEMATICKÉ OKRUHY PODPORY PROJEKTŮ 
Od 3. ročníku programu (2017/18) jsou tematické okruhy vymezeny takto: 
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STÁLE S ÚSMĚVEM V ROCE 2019

V roce 2019 získalo v rámci 5. ročníku přímou finanční podporu celkem 23 organizací 

na realizaci 27 projektů v celkovém objemu 1 968 000 korun. 
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Partneři programu

Na realizaci projektů dlouhodobých partnerů programu – 

Buď Fit Seniore z. s. a Moudrá Sovička z. s. - byla věnována 

více než čtvrtina finančních prostředků, celkem 550 000 Kč 

(28 %). Oba spolky se převážně věnují aktivním seniorům, 

a to jak jednotlivcům, tak těm, kteří se sdružují 

v zájmových i vícegeneračních zájmových skupinách, 

spolcích, klubech seniorů, případně žijí v domovech 

s pečovatelskou službou apod. Projekty obou partnerů se 

týkají především tematického okruhu 1. 

Buď Fit Seniore z. s. se zaměřuje na sportovní 

a pohybové aktivity seniorů a propagaci zdravého 

životního stylu. V květnu 2019 realizoval další ročník 

tradičních Sportovních her seniorů České republiky 

v Praze a o měsíc později regionální Sportovní hry seniorů 

Karlovarského kraje v Sokolově. Plánované Sportovní hry 

seniorů Moravskoslezského kraje musely být z organi-

začně-technických důvodů zrušeny. Finanční prostředky 

na ně původně určené byly převedeny na kofinancování 

úspěšného projektu workshopů ke zdravému životnímu 

stylu, pohybovým a sportovním aktivitám Věk je jen číslo. 

Celkem je jich připravováno 11, realizovány budou 

v průběhu roku 2020 v různých regionech a obcích, kde 

působí společnosti skupiny Veolia. Po zdařilé pilotní realizaci 

besedy ke stejnému tématu se známými vrcholovými 

sportovci, financované z předcházejícího ročníku, 

je naplánována další beseda. 

Moudrá Sovička z. s., jejímž posláním je edukace seniorů 

v oblasti využívání informačních a komunikačních 

technologií (ICT), zrealizuje s podporou nadačního fondu 

celkem 9 třídenních kurzů Jak na chytrý telefon nebo tablet, 

uskuteční 8 akcí (výjezdů) nového Mobilního komunitního 

centra ICT a poskytne zájemcům 30 hodin individuální ICT 

podpory Hodinový ajťák. 

Projekty podpořené v uzavřeném výběrovém řízení 

Více než polovinu prostředků, v součtu 1 138 000 Kč 

(58 %), získaly organizace ze všech regionů působnosti 

skupiny Veolia na realizaci svých projektů podpořených 

na základě uzavřeného výběrového řízení. Jsou mezi nimi jak 

projekty komunitního charakteru, inspirativní 

pro přenos do jiných míst, tak projekty s širokou 

využitelností a celorepublikovým dopadem. Více o nich 

v přehledu/tabulce organizací a projektů podpořených 

v roce 2019 (5. ročník). 

Pomoc potřebným jednotlivcům

Nově byla v roce 2019 do programu zařazena přímá adresná 

podpora vybraných potřebných seniorů – jednotlivců, kteří 

se nacházejí v obtížné situaci a jimž pomohou poskytnuté 

dary zůstat i nadále v jejich domácím prostředí a přispějí 

k udržení či zlepšení podmínek pro další život. Na tento typ 

pomoci bylo v rámci pilotní realizace poskytnuto celkem 

280 000 Kč (14  %). Ke spolupráci při vyhledání vhodných 

příjemců této podpory i k následné realizaci jsme oslovili 

celkem 3 organizace – Charitu Ostrava, ŽIVOT 90, z. ú., 

a Každý koš pomáhá, z. s., které navrhly vhodné kandidáty

 a odůvodnily a obhájily své nominace. V průběhu 

1. poloviny roku 2020 organizace zajistí naplánovanou 

realizaci konkrétní pomoci. Společně připravujeme také 

komunikační plán ke každému individuálnímu daru. 

Naším hlavním cílem je upozorňovat takto na skutečnost, 

že lidé ve vyšším seniorském věku mnohdy mívají různé 

typy zdravotních a funkčních omezení, zhoršují se častěji 

podmínky pro kvalitu jejich samostatného života a roste 

naopak závislost na pomoci a různých službách. Mezi 

nimi jsou i lidé, kteří v aktivním životě něco společensky 

významného a příkladného vykonali, ale dnes je to již 

zapomenuto. Chceme upozornit na to, že takoví lidé žijí 

mezi námi a že jim lze pomáhat „nad rámec“ nastaveného 

systému sociálních služeb a péče. Nepomůžeme sice všem 

potřebným, ale upozorníme na to, že i v této oblasti můžeme 

být jako společensky odpovědná firma prospěšní.

Rozdělení finanční podpory do tematických okruhů

V rámci 1. tematického okruhu bylo v roce 2019 

podpořeno celkem 11 projektů, mezi které bylo rozděleno 

888 000 Kč. Tematický okruh 2 zahrnoval v 5. ročníku 

13 projektů, na jejichž realizaci jsme poskytli 840 000 Kč, 

a to včetně 3 projektů individuální podpory. V tematickém 

okruhu 3 získaly celkem 240 000 Kč 3 projekty.

Tematický okruh 1          Tematický okruh 2           Tematický okruh 3

48 % 41 % 

11 % 

STÁLE S ÚSMĚVEM 2019 (5. ROČNÍK)

Zastoupení jednotlivých tematických okruhů 

podle počtu projektů v %
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TEMATICKÝ OKRUH 1

Programový den Stále s úsměvem 

Tradiční součástí našeho nejmladšího grantového programu 

se v roce 2019 již po páté stal Programový den 

Stále s úsměvem. Konal se 2. prosince 2019 a měl 

mimořádně slavnostní charakter.

Byl spojen se křtem odborné monografie Aktivní 

gerontologie aneb Jak stárnout dobře autorského kolektivu 

vedeného Mgr. Kateřinou Macháčovou, Ph.D., a doc. MUDr. 

Ivou Holmerovou, Ph.D. Její vydání NF Veolia podpořil svým 

darem právě z programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý 

život. 

Mgr. Vendula Valentová, ředitelka NF Veolia, k tomu uvedla: 

„Z programu podporujeme konkrétní projekty 
v regionech, které přispívají ke kvalitě života seniorů, 
k tomu, aby měli kvalitní náplň volného času 
i dostupnější služby. Podporujeme také šíření 
informací pro odbornou i laickou veřejnost. V tomto 
ohledu je tato publikace mimořádným počinem. Jsme 
rádi, že jsme mohli být u toho.” 

Na přípravě a vydání publikace dále spolupracovalo Centrum 

pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při Fakultě 

humanitních studií UK a nakladatelství Mladé fronty a. s., 

divize Medical Services.

V navazujícím workshopu obě hlavní autorky a editorky 

představily celou knihu i své kapitoly. Ke klíčovým 

problémům stárnutí patří podpora rodinných pečujících. 

Toto téma prezentovala další z autorek publikace

PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

V odpoledních workshopech se účastníci soustředili na dvě 

témata: problematiku a podporu domácích – rodinných 

pečujících a na příklady dobré praxe týkající se aktivních 

seniorů a aktivizace seniorů, kteří se bez podpory a pomoci 

již neobejdou. 

Programového dne se zúčastnilo více než šedesát 

odborníků z praxe i z akademické sféry, ale i zájemci 

z řad zainteresované laické veřejnosti i z oblasti médií. 

Významnou část účastníků i prezentujících tvořili zástupci 

organizací a projektů, které jsme v našem seniorském 

programu podpořili. Hlavní cíl celé akce - zprostředkování 

zkušeností z praxe, názorů předních odborníků i vzájemné 

inspirování - byl dle odezvy účastníků programového dne 

naplněn. 

Kromě pokračující dlouhodobé spolupráce se dvěma 

partnery a podpory jejich 5 projektů a aktivit jsme věnovali 

finanční prostředky k uskutečnění 6 dalších projektů.  

STÁŘÍ S AKTIVNÍ TVÁŘÍ Z. S.
▶ Stáří s aktivní tváří - JEDEME VEN! 

▶ 50 000 Kč

▶ S Veolií do první řady aneb radost plnými doušky

▶ 50 000 Kč

Výjimečný svým specifickým zaměřením na tzv. křehké 

seniory je spolek Stáří s aktivní tváří a oba jeho projekty. 

Díky nim se senioři ve věku 80+ až do velmi pozdního věku 

žijící v 10 seniorských domovech a domovech se zvláštním 

režimem v Praze a nejbližším okolí mohou dostat na výlety 

a nejrůznější společenské, kulturní i zájmové akce. Jejich 

nejstaršímu současnému účastníkovi je 96 let! Poslední 

akce, kterou jsme v roce 2019 podpořili, návštěva muzikálu 

Čas růží s hity Karla Gotta v Hudebním divadle Karlín 

pod názvem S Veolií do první řady, byla pro účastníky 

výjimečným dárkem. Jako dobrovolnice pomáhající 

s asistencí pro seniory se na něm podílely i pracovnice 

Pražských vodovodů a kanalizací.

WIKIMEDIA ČESKÁ REPUBLIKA
▶ Senioři píší wikipedii 

▶  50 000 Kč

Dalším netradičním a rovněž opakovaně podpořeným 

projektem - ojedinělým i v mezinárodním srovnání - je 

vzdělávací program Senioři píší wikipedii realizovaný 

oficiální českou pobočkou Wikimedia Foundation. Tento 

program si klade za cíl zapojit do psaní Wikipedie seniory, 

a tak vytvořit prostor, kde účastníci kurzů mohou předávat 

své vědomosti mladší generaci, učit se novým dovednostem 

a navazovat nové kontakty. 

Pro další období 6. ročníku (2020/2021) programu Stále 

s úsměvem připravujeme od podzimu nový koncept. Cíle 

změny jsou následující: (i) zaměřit se na témata, která 

odborníci z oboru vyhodnocují jako zásadní, a zároveň v nich 

můžeme s naším objemem financí přispět k prosazování 

potřebných změn; (ii) zajistit vyšší míru efektivity 

vynaložených finančních prostředků a větší dopad na cílové 

skupiny; (iii) zlepšit komunikaci a prezentaci dosahovaných 

výsledků a přínosů programu i jednotlivých projektů. 

Příprava nového konceptu programu

V PROGRAMU STÁLE S ÚSMĚVEM JSME V ROCE 2019 
PODPOŘILI NAPŘÍKLAD TYTO PROJEKTY: 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ DLÁŽKA, 

PŘEROV
▶ Komunitní vzdělávání seniorů v Regioklubu ZŠ Velká 

Dlážka, Přerov 

▶ 50 000 Kč

Poprvé podpořený projekt je zaměřen na budování 

Regioklubu v ZŠ Velká Dlážka a nabídku volnočasových 

aktivit pro seniory - keramickou dílnu, kurz trénování 

paměti, mezigenerační akce, spolupráci s domovem 

pro seniory. Cílem je poskytovat seniorům města Přerov 

a blízkého okolí všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání, 

nabídnout jim volnočasové aktivity, do činnosti klubu zapojit 

i žáky školy, a rozvíjet tím jejich sociální, občanské a komunikační 

kompetence. Regioklub chce svou činností podporovat 

mezigenerační soužití a rozvíjet mezigenerační dialog.

CENTRUM PRO RODINU ZLÍN Z. S.
▶ Senior Point Zlín

▶ 80 000 Kč

Senior Point jako kontaktní, informační a poradenské 

středisko je bezpečným místem pro seniory a další veřejnost. 

Návštěvník zde nalezne pomoc a podporu od kontaktních 

pracovnic pro řešení problémů z různých oblastí. Nachází se 

zde příjemný prostor k odpočinku, setkávání, sdílení a také 

k účasti na jednorázových i pravidelných volnočasových 

akcích. Nabízí se také možnost realizace nápadů a požadavků 

na další aktivity a případné jejich vedení. Organizace 

a její aktivity byly z programu Stále s úsměvem finančně 

podpořeny již třikrát, doplňkově také prostřednictvím 

projektů partnerů – Moudré Sovičky a Buď Fit Seniore.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 

OLOMOUC, P. O.
▶ Zastav se a vydechni 3

▶ 50 000 Kč

Role domácího pečujícího, který nepřetržitě pečuje o osobu 

blízkou, je pro pečujícího náročná. Důsledkem je zpravidla 

nedostatek vlastního času, vysoká emocionální zátěž, nikdy 

nekončící činnost, často i osamělost. Cílem projektu je 

realizovat cyklus 5 tematicky zaměřených setkání, během 

kterých je vytvořen prostor k vzájemnému setkávání 

laických pečujících formou tzv. svépomocných skupin. Díky 

tomuto projektu budou mít pečující možnost alespoň 

na chvíli se zastavit, vydechnout a nabrat nové síly. 

Organizace a její aktivity byly z programu podpořeny 

již třikrát. Předchozí projekt měl v minulém roce stejné 

zaměření. Organizace považuje tuto formu podpory 

domácích a rodinných pečujících za velmi významnou 

a přínosnou. Z vlastního rozpočtu ji však financovat 

nemůže. 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 

KLADNO, Z. S. 
▶ I stárnout se dá aktivně!

▶ 50 000 Kč

Organizace vznikla před 15 lety a od té doby rozvíjí myšlenku 

dobrovolnictví na Kladensku. Do projektu je zapojeno 

11 zařízení pečujících o seniory a cca 450 klientů. Za nimi 

docházejí vyškolení a profesionálně vedení dobrovolníci, 

kteří se klientům věnují – povídají si s nimi, chodí 

na procházky, výlety, společně tvoří, luští křížovky nebo 

se třeba učí na PC. Dobrovolník se pro klienta stává 

opravdovým přítelem, společně se mnoho naučí, klient má 

motivaci vyjít z pokoje a být aktivní. Projekt se stejným 

zaměřením byl podpořen v předcházejícím ročníku.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM
▶ Relaxační zóna pro pacienty, jejich blízké, seniory a další 

veřejnost v areálu 1

▶ 50 000 Kč

Vybudování druhé relaxační zóny nemocnice v areálu 1, kde 

je soustředěna akutní zdravotní péče s cílem poskytnout 

veřejně dostupný prostor pro aktivní i pasivní formu 

odpočinku. Oblastní nemocnice Příbram disponuje dvěma 

areály, přičemž v areálu 1 je soustředěna zejména akutní 

péče a v areálu 2 pak zdravotní péče následná. Vybudováním 

relaxačních zón řeší nemocnice absenci veřejně dostupných 

míst, kde si mohou v příjemném prostředí aktivně nebo 

pasivně odpočinout pacienti nemocnice, jejich blízcí, senioři 

a další veřejnost. Vybudování této zóny je pokračováním 

projektu, na jehož počátku byl vznik dnes již plně funkční 

relaxační zóny v areálu 2, kterou podpořil také NF Veolia 

a podílela se na ní i 1.SčV. 

TEMATICKÝ OKRUH 2

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO 

CELOSTÁTNÍCH PROGRAMŮ A SLUŽEB
▶ Linka pro pečující 

▶  80 000 Kč

Pokračování, další rozvoj a rozšíření projektu zaměřeného 

na podporu domácích pečujících. Projekt umožní provoz 

bezplatné poradenské linky pro pečující (každý všední den 

od 9:00 do 17:00), kam se mohou obracet všichni, kteří se 

doma starají o svého blízkého. Poradci na lince jim poradí, 

na jaké příspěvky mají nárok a jak o ně požádat, jak 

uzpůsobit domácnost, jakou formu sdílené péče mohou 

využít ve své specifické situaci a mnoho dalšího. Projekt 

Linka pro pečující je součástí rozsáhlého projektu 

Pečuj doma, který se zaměřuje na komplexní podporu 

neformálních pečujících po celé ČR. NF Veolia podpořil 

související projekty již dvakrát.

V tomto tematickém okruhu se nám opět dařilo udržet, 

a dokonce posílit realizaci projektů zaměřených na podporu 

domácí péče, rodinných pečujících a terénních služeb. 

Tato témata řadíme mezi naše priority. K prioritám řadíme 

i mezigenerační projekty se zapojením dobrovolníků. 



TEMATICKÝ OKRUH 3

CENTRUM PRO STUDIUM 

DLOUHOVĚKOSTI A DLOUHODOBÉ 

PÉČE (CELLO) při Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy

▶ Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře

▶ 100 000 Kč

Odborná monografie vydaná nakladatelstvím Mladá fronta 

a.s., divize Medical Services, vznikla v reakci na aktuální 

situaci s cílem pomoci nejen odborníkům a poučeným 

laikům porozumět komplexní problematice stárnutí. Cílem 

knihy je propojit teoretické poznatky a klinickou praxi. Kniha 

vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace 

a výsledků nejnovějších empirických studií. 

Na obsahu se podíleli odborníci z řad lékařů, geriatrů, 

akademiků, filosofů, psychologů, sociálních pracovníků 

či pečovatelů pod vedením Mgr. K. Macháčové, Ph.D., 

a doc. MUDr. I. Holmerové, Ph.D. Nadační fond Veolia vydání 

publikace nejen finančně podpořil, ale na jejím obsahu se 

podílel řadou příkladů dobré praxe a fotografiemi z projektů, 

na jejichž realizaci opakovaně finančně přispěl. Křest knihy 

a její prezentace autorským týmem byla součástí pátého 

Programového dne Stále s úsměvem.

GERONTOLOGICKÝ INSTITUT, 

ŽIVOT 90
▶ Konference Stáří spojuje 2019

▶ 50 000 Kč

Cílem této každoročně pořádané mezinárodní konference

je otevírat debatu nad systémem zdravotně-sociálních 

služeb v ČR a zároveň přinášet aktuální a inspirativní 

zahraniční metody a přístupy v péči o seniory. Dvoudenní 

konference, konané v květnu 2019, se zúčastnilo 

na 150 domácích i zahraničních odborníků, kteří se zaměřují 

na problematiku stáří a stárnutí, na to, zda jsme připraveni 

na stárnutí populace, a jak pozitivně přispět k budování 

systémů sociální podpory a dlouhodobé péče. Průměrná 

naděje dožití se stále zvyšuje a stávající politiky stárnutí 

jsou tak vystaveny novým výzvám. Díky změnám v životním 

stylu, moderní medicíně a zlepšující se péči o zdraví žijeme 

mnohem déle než v dřívějších letech, a to bez výrazných 

zdravotních potíží nebo komplikací. Problematika stárnutí by 

proto měla být klíčovým tématem, aby se státy dokázaly 

na stárnutí populace připravit a včas reformovat své 

důchodové a zdravotnické systémy.

Konference měla tyto základní panely: (1) Budoucnost 

stárnutí (v Evropě a v ČR); (2) Proseniorská problematika 

v hlavním městě Praze; (3) EDAN – výskyt seniorského abusu 

v ČR; (4) Integrace zdravotní a sociální péče; (5) Senior mezi 

námi.

HESTIA - CENTRUM 

PRO DOBROVOLNICTVÍ 
▶ Program 3G-tři generace, středisko Praha 

▶ 90 000 Kč

Program 3G-tři generace již od roku 2011 spojuje osoby 

50+ a rodiny s dětmi, v nichž schází mezigenerační kontakt. 

Poměrně unikátním způsobem podporuje vznik a vytváření 

třígeneračních skupin tam, kde z nejrůznějších důvodů 

nemohou vznikat a fungovat přirozenou cestou v rodině 

apod. Realizátoři projektu vytváří bezpečné prostředí, 

nastavují pravidla pro skupinu jako celek i pro jednotlivé její 

členy a odborně vedou celý proces. 

Tento proces zahrnuje vyhledávání a přípravy členů budoucí 

skupiny, její vznik a následné fungování. Jeho dosavadním 

výsledkem je cca 75 dlouhodobě (či delší dobu) fungujících 

třígeneračních společenství. 

Ta do života všech svých členů přináší další rozměr, který jim 

chyběl. Program není určen „pro každého“, ale

pro ty správné adresáty může být důležitou a významnou 

podporou, edukací a prevencí. Program 3G zahrnuje tyto 

činnosti: vyhledávání zájemců - rodin i dobrovolníků, 

diagnostiku, výcvik, párování, supervizi, poradenství, 

vedení celorepublikové sítě středisek a práci na metodice, 

propagaci. Finanční podpora byla poskytnuta převážně 

na přímou práci s dobrovolníky 50+. 

Pro poskytování kvalitních sociálních a sociálně zdravotních služeb, které pomohou seniorům udržet či dokonce zlepšit kvalitu 

jejich života, je zapotřebí, aby odborná - ale i laická - veřejnost měla dostatek možností a příležitostí ke kvalitnímu odbornému 

vzdělávání, edukaci i přístup ke vzorovým projektům. 
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PROJEKTY PODPOŘENÉ V PROGRAMU STÁLE S ÚSMĚVEM - 
AKTIVNĚ PO CELÝ ŽIVOT V ROCE 2019

Projekty jsou řazeny podle tematických okruhů, v rámci nich pak abecedně podle názvu realizátora projektu.
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Název organizace Název projektu
Tematický 

okruh
Realizace Výše daru 

TEMATICKÝ OKRUH 1: VZDĚLÁVÁNÍ, SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V KOMUNITNÍM PROSTŘEDÍ

“PARTNER PROGRAMU
Buď Fit Seniore, z. s.”

Workshopy/beseda ke zdravému 
životnímu stylu

1 (2) regiony 160 000 Kč

Sportovní hry seniorů České republiky 
a regionální Sportovní hry seniorů 
v Sokolově

1 ČR, regiony 120 000 Kč

“PARTNER PROGRAMU
Moudrá sovička z. s.”

Kurzy Jak na chytrý telefon a tablet 1 (2) regiony 270 000 Kč

Mobilní komunitní centrum ICT 1 (2) regiony

Hodinový ajťák 1 (2) regiony

Centrum pro rodinu Zlín z. s. Senior Point Zlín 1 Zlín 80 000 Kč

FIT SENIOR Příbram, z. s. Rozhýbeme příbramské seniory 1 Příbram 50 000 Kč

Oblastní nemocnice Příbram
Relaxační zóna pro pacienty, jejich blízké, 
seniory a další veřejnost v areálu 1 

1 (2) Příbram 50 000 Kč

PROSTOR PRO Nebuďme DŘEVĚNÍ! 1 (2)
Hradec 
Králové

58 000 Kč

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

Základní škola Přerov, Velká 
Dlážka 5, p. o. 

Komunitní vzdělávání seniorů v Regioklubu 
ZŠ Velká Dlážka, Přerov 

1 Přerov 50 000 Kč

888 000 Kč

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

Diakonie ČCE              Linka pro pečující 2 (3) Praha, regiony 80 000 Kč

Dobrovolnické centrum Kladno, 
z. s. 

I stárnout se dá aktivně! 2 Kladno 50 000 Kč

Dotek, z. ú. V Doteku = V pohodlí 2 Vizovice 50 000 Kč

Charita Frýdek-Místek
Podpora terénních sociálních služeb Charity 
Frýdek-Místek 

2 Frýdek-Místek 80 000 Kč

Medela-péče o seniory o. p. s. S úsměvem napříč generacemi 2 (3) Ostravice 50 000 Kč

Město Nový Jičín
Pořízení pasivního mobilního zvedáku 
pro imobilní pacienty

2 Nový Jičín 50 000 Kč

Sociální služby pro seniory 
Olomouc, p. o. 

Zastav a vydechni 3 2 Olomouc 50 000 Kč

Slezská diakonie Kavárna u Jarušky 2 (3)
Krnov, 

Osoblaha
50 000 Kč

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

S Veolií do první řady aneb radost plnými 
doušky

2 Praha 50 000 Kč

560 000 Kč

* Pozn: Individuální pomoc (Podpora jednotlivců) se týká primárně tematického okruhu 2, jde však o pilotní realizaci, 

proto je v přehledu uvedena samostatně.

Název organizace Název projektu
Tematický 

okruh
Realizace Výše daru 

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

Centrum pro studium 
dlouhověkosti a dlouhodobé 
péče (CELLO) při Fakultě 
humanitních studií Univezity 
Karlovy 

Odborná monografie Aktivní gerontologie 
aneb Jak stárnout dobře

3 (2, 1) Praha 100 000 Kč

Gerontologický institut o. p. s. Mezinárodní konference Stáří spojuje 2019 3 (2) Praha 50 000 Kč

HESTIA - Centrum 
pro dobrovolnictví, z. ú.

Program 3G-tři generace, středisko Praha 3 (1) Praha 90 000 Kč

240 000 Kč

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA*  

Charita Ostrava Individuální pomoc v tíživé životní situaci 2 (3) Praha 90 000 Kč

Každý koš pomáhá, z. s.
Individuální pomoc v tíživé životní situaci 
a podmínkách

2 (3) Praha 100 000 Kč

ŽIVOT 90, z. ú.
Individuální pomoc v tíživé situaci 
pro 3 potřebné uživatele služby Tísňová 
péče  ŽIVOTA 90

2 (3) Praha 90 000 Kč

280 000 Kč

CELKEM 5. ročník 1 968 000 Kč



VODA PRO AFRIKU 
Věříme, že má smysl pomáhat lidem zejména v místech, kde žijí 

Voda pro Afriku je dlouhodobým společným 

projektem Nadačního fondu Veolia, skupiny Veolia 

a humanitární organizace Člověk v tísni, o. p. s. 

Projekt je založen na organizaci benefičního prodeje 

dárkových předmětů. Finanční výtěžek projektu slouží jako 

zdroj pro zajištění lepšího přístupu k pitné vodě pro obyvatele 

jižní Etiopie. 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.

„Za deset ročníků projektu Voda pro Afriku poskytl 
Nadační fond Veolia již 6,5 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. 
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 2020 

při předávání symbolického šeku zástupcům společnosti 

Člověk v tísni.

BENEFIČNÍ PRODEJ

Nadační fond Veolia připravuje pro benefiční prodej každý 

rok novou kolekci předmětů. Vždy mezi nimi byla křišťálová 

karafa na vodu, která symbolizuje téma dostupnosti pitné 

vody. Všechny předměty jsou vyráběny v České republice 

a pocházejí z tradiční výroby (sklárny), nebo od mladých 

návrhářů a začínajících podnikatelů, výrobců. Předměty 

v sobě spojují funkčnost, design a kvalitní zpracování. 

Od roku 2017 prodáváme karafy vyrobené podle návrhů 

studentů Ateliéru skla z pražské UMPRUM.

Prodej probíhá převážně v internetovém obchodě nadačního 

fondu na adrese eshop.nfveolia.cz a v partnerských 

kavárnách (kavárna Rcafé ve Florentinu a kavárna Langhans 

– Centrum Člověka v tísni, obě na Praze 1). Zboží zakoupené 

v nadačním e-shopu balí a pro distribuci připravují již 9 let 

klienti denního stacionáře pražské neziskové organizace 

POHODA – Společnost pro normální život lidí s postižením. 

Pomoc projektu Voda pro Afriku jim přináší smysluplnou 

náplň volného času a pocit potřebnosti. Společnost POHODA 

dostane každý rok od Nadačního fondu Veolia finanční dar, 

který je využit na rozvoj služeb a zajištění služeb pro klienty 

společnosti. Distribuci zboží z e-shopu za zvýhodněné ceny 

zajišťuje již několik let další partner projektu - společnost 

Zásilkovna s. r. o.
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VÝSLEDKY PROJEKTU

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 na veřejně dostupných místech (ve vesnicích, 

v blízkosti škol, zdravotnických středisek apod.). 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.

„Velmi si vážíme obrovské podpory NF Veolia, která 
dlouhodobě zlepšuje životy lidí v suchem sužované 
Etiopii. Nejen finanční, ale také osvětová pomoc 
projektu Voda pro Afriku umožňuje každoročně 
tisícům lidí získat přístup ke vzácné čisté vodě. Voda 
neznamená jen uhašení žízně pro obyvatele vyprahlé 
země, ale také prevenci infekčních onemocnění jako 
například průjmu, který vede k akutní podvýživě 
a je často zbytečnou příčinou dětských úmrtí. Naše 
spolupráce tak zachraňuje životy,” říká Tomáš Vyhnálek, 

ředitel fundraisingu společnosti Člověk v tísni.

VEŘEJNÁ SBÍRKA

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: prodejem sbírkových předmětů, 

poskytnutím darů na účet veřejné sbírky a 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. 

Na sbírkový účet projektu putuje automaticky částka 

odpovídající příspěvku kupujících, který představuje vždy 

minimálně 20 % z ceny každého předmětu (u některých 

předmětů je to až 75 %), a dále přímé finanční dary 

na sbírkové konto projektu. Do sbírky přispívá i sám Nadační 

fond Veolia. V letech 2010 – 2018 daroval vždy částku 

odpovídající pořizovací ceně prodávaných předmětů, od roku 

2019 svým darem zdvojnásobuje příspěvek kupujících 

do sbírky. Celý výnos sbírkového účtu je vždy před koncem 

roku odeslán na konto organizace Člověk v tísni, o.p.s. 

Veškeré realizační náklady projektu a náklady na komunikaci 

nesou nadační fond a skupina Veolia.

VODA PRO AFRIKU V ROCE 2019

Na podzim 2019 se zástupci Nadačního fondu Veolia 

vypravili do Etiopie, aby na vlastní oči viděli místní život 

a také výsledky pomoci projektu Voda pro Afriku.

„Lidé v Etiopii jsou za naši pomoc opravdu vděční. 
V místech realizace projektů se místním obyvatelům 
zásadně změnil život. Hlavně ženy a děti nemusejí 
trávit hodiny času denně nošením vody ze vzdálených 
míst. Při naší cestě do Etiopie nám všude dlouze 
děkovali“,  uvádí Vendula Valentová, ředitelka Nadačního 

fondu Veolia. Zástupce NF Veolia doprovázeli po celou 

dobu cesty místní i čeští zaměstnanci Člověka v tísni. Díky 

nim mohla skupina navštívit několik lokalit ve Státě jižních 

národů, národností a lidu (Southern Nations, Nationalities 

and People’s Region – SNNPR), což je právě region, na který 

se soustředila dosud realizovaná pomoc. Konkrétně skupina 

navštívila vesnice a města v okresech Alaba a Sidama a dále 

hlavní město zmíněného regionu Awassu.

Desátý ročník projektu přinesl na obnovu a budování zdrojů 

pitné vody v jižní Etiopii 924 211 korun. 

Symbolický šek s příspěvky a dary za rok 2019 předala 

29. ledna 2020 Eva Kučerová, ředitelka komunikace 

a marketingu skupiny Veolia pro střední a východní Evropu 

a zároveň místopředsedkyně Správní rady Nadačního fondu 

Veolia, do rukou Tomáše Vyhnálka, ředitele fundraisingu 

společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

V 10. ročníku benefičního prodeje si zájemci mohli zakoupit 

opět novou designovou karafu vyrobenou v moravské sklárně 

Květná podle návrhu Adama Hanšuta, studenta Ateliéru skla 

na pražské UMPRUM. Dále byly v prodeji skleněné lahve 

v textilním obalu a veselé ponožky mladé české firmy 

we are ferdinand. Motivem celé kolekce desátého ročníku 

Vody pro Afriku byly surikaty. Všechny předměty jsou 

v nadačním e-shopu v prodeji do vyprodání zásob.
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Mapu najdete na webových stránkách 

projektu www.vodaproafriku.cz

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.

Veřejná sbírka - 10. ročník 

Příspěvky kupujících *375 538 

Dary do sbírky 548 673 

Celkem Kč  924 211

* Částka zahrnuje příspěvky přijaté v období 

1. 1. - 29. 12. 2019 (viz tabulka str. 60) 

a příspěvek ve výši 759 Kč přijatý 

na konci roku 2018.



Ročník
Charitativní 

akce NF 
Veolia

Využití darů 
a příspěvků 

Výše daru 
celkem 

v Kč
Realizace projektů

Počty obyvatel/                     
beneficientů

1. 2010 2011 450 000   
střešní lapače vody a opravy studní pro 3 školy 
(Chefe Konbo, Anja Goro a Argada), Stát jižních 
národů, národností a lidí (SNNPR)

1 500

2. 2011 2012 385 000   
oprava vodního vrtu v Gurura Bucho, Guba 
Sheraro, okres Alaba (SNNPR)

5 500

3. 2012 2013 375 000   

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

7 000

4. 2013 2014 619 000    
výměna vodního čerpadla, nový generátor, 
rozvodová skříň, nové veřejné odběrné místo 
a napájecí žlab pro zvířata v Kulufo, okres Alaba 

4 800

5. 2014 2015 600 000   

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

7 000

6. 2015 2016 600 000   zásobování pitnou vodou (hluboký jímací vrt, 
dieselagregát, distribuční síť, veřejná odběrná 
místa) pro Teso, okres Aleta Chuko v zóně Sidama, 
Stát jižních národů, národností a lidí (SNNPR)

10 000

7. 2016 2017 770 000

8. 2017 2018 811 888
spolufinancování výstavby a zprovoznění 
vodovodní sítě ve vesnici Banko Tatatu 
v jihoetiopské zóně Gedeo

7 000

9. 2018 2019 919 000
vybudování přípojek vodovodní sítě 
pro 8 zdravotnických středisek a 6 škol v zóně 
Sidama

80 000

10. 2019 2020 924 211
urgentní humanitární pomoc – přístup k pitné 
vodě pro oběti etnického násilí v regionu 
Oromia

*

CELKEM ZA 10 ROČNÍKŮ 6 454 099 122 800
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Jan Faltus, koordinátor projektů v oblasti vody a sanitace 

ze společnosti Člověk v tísni, vysvětluje, jak budou použity 

finanční prostředky z posledního ročníku projektu: „Letos 

půjde o urgentní humanitární pomoc obětem etnického 

násilí, které některými oblastmi Etiopie zmítá již několik let. 

Cílem projektu je zlepšit okamžitý přístup k vodě v regionu 

Oromia. Intervence zlepší přístup k bezpečné pitné vodě, 

hygieně a sanitačním zařízením. Konkrétní činnosti zahrnují 

opravy vodních zdrojů (vrtů a studen), ochranu vodních 

zdrojů před znečištěním, výstavbu vodovodní distribuční 

sítě, ale i školení pracovníků vodohospodářských úřadů.“  

Symbolický šek na 70 000 korun převzala od Nadačního 

fondu Veolia i ředitelka společnosti POHODA, z. ú., Lucie 

Mervardová. Klienti denního stacionáře této společnosti 

spolu se svými asistenty zajišťují již od roku 2011 balení 

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

budou použity na zajištění provozu chráněné kavárny 

Bílá vrána, kde nacházejí pracovní uplatnění právě klienti 

společnosti.

www.vodaproafriku.cz

KDE JSME OD ROKU 2010 POMOHLI? 

*údaj není k dispozici
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VRAŤME VODU PŘÍRODĚ
Pomáháme chránit cenné přírodní lokality v České republice 

Veřejná sbírka Nadačního fondu Veolia k projektu 
Vraťme vodu přírodě: 

č. ú. 1112011120/0100, Komerční banka

Veřejná sbírka je konána na základě osvědčení Magistrátu hl. města 
Prahy vydaného pod sp. zn. S-MHMP/1493431/2018.

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. V roce 2019 byly v prodeji 

následující předměty: křišťálové karafy na vodu s motivem 

projektu Vraťme vodu přírodě, sada skleniček, knihy H2O 

a přírodní mýdlo.

Nákupem každého z prodávaných předmětů přispěje 

kupující do veřejné sbírky vždy minimálně 20 % z ceny 

výrobku. Výtěžek benefičního prodeje NF Veolia zdvojnásobí 

a spolu s přímými dary na sbírkové konto daruje ČSOP. 

Veškeré realizační náklady projektu a náklady na komunikaci 

nesou nadační fond a skupina Veolia. Balení a expedici zboží 

z našeho nadačního e-shopu, stejně jako u projektu Voda 

pro Afriku, zajišťují klienti denního stacionáře organizace 

POHODA - společnosti pro normální život lidí s postižením, 

o. p. s., a jejich asistenti. Distribuci zboží zajišťuje společnost 

Zásilkovna s. r. o.

Od zahájení projektu na podzim 2018 jsme již Českému 

svazu ochránců přírody věnovali na výkup mokřadů v ČR 

642 tisíc korun. Za darované prostředky ochránci vykoupili 

cennou přírodní lokalitu Chválovna u Vimperka na Šumavě 

a několik pozemků v oblasti tzv. Sedmihorských mokřadů 

na okraji Českého ráje, kde místní pozemkový spolek 

připravuje rozsáhlý projekt na obnovu vodního režimu.

Sto procent výtěžku sbírky předává Nadační fond Veolia 

vždy nejméně jednou ročně formou daru Českému svazu 

ochránců přírody, který tyto finance využije na výkup další 

mokřadní lokality v ČR.

Veřejná sbírka 

Příspěvky kupujících *304 416

Dary do sbírky 337 416

Celkem Kč  641 832

* Částka zahrnuje příspěvky přijaté v období od 1. 11. 2018 

do 31. 12. 2018 ve výši 187 920 Kč a příspěvky přijaté 

v období od 1. 1. do 31. 12. 2019 ve výši 116 496 Kč.
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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 

Projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko má v České 

republice tradici již od roku 1998. Nadační fond Veolia 

poskytuje od roku 2008 projektu jako generální partner 

finanční pomoc, která je využívána na celkovou koordinaci 

a zejména na zajištění materiální podpory lokálních 

pořadatelů akcí (rukavice a pytle). Od  roku 2015 kampani 

poskytuje záštitu i finanční podporu 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.

2.2 ORGANIZACE A PROJEKTY 
    DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE 
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Statistika kampaně

Rok Účastníků celkem Děti a mládež v % Počet akcí Zlikvidováno odpadu (tuny)

2019 157 163 57 3 895 2 612

2018 134 854 64 3 295 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 673 742  13 997 10 532

V roce 2019 podpořil Nadační fond Veolia kampaň opět 

částkou 750 000 Kč. Nejvíce akcí se konalo 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 3 895 úklidových akcí se zúčastnilo 

rekordních 157 163 dobrovolníků, z čehož přibližně 89 000 

účastníků z řad dětí a mládeže. Na tomto poměru je vidět 

velké zapojení škol a zájmových kroužků v rámci ekologické 

výchovy. Celkem bylo sesbíráno 2 612 tun odpadu. 

Hlavním tématem ročníku 2019 byly pneumatiky, jejichž 

pohazování na nejrůznějších místech v obcích, kolem komunikací 

a dokonce i v přírodě je bohužel stále rozšířeným nešvarem. 

Jen během hlavního úklidového dne jich dobrovolníci na jaře 

2019 napočítali a uklidili 17 700! Organizátoři kampaně se snažili 

na tuto problematiku upozornit.

Nadační fond Veolia uspořádal opět i firemní dobrovolnické 

akce pro zaměstnance v Praze a Ostravě. V pátek 5. dubna 2019 

uklízeli kolegové v Praze břehy Botičského potoka a koryto 

osvobodili od množství nepořádku. Posbírali asi 20 obrovských 

pytlů odpadků, pneumatiku, rošt postele a další kuriozity. 

Ve stejný den uklízeli i ostravští kolegové z Veolia Energie ČR. 

Podařilo se jim vyčistit od odpadků část cyklostezky podél 

řeky Ostravice v Ostravě – Kunčicích. Nasbírali přes 50 pytlů 

odpadků, především plastových lahví a skla. V jarních měsících 

nezaháleli ani naši kolegové z pobočky Moravská vodárenská, 

uklízeli břehy řeky Hloučely na Prostějovsku. 

Všech tří firemních úklidů se zúčastnilo celkem 

54 dobrovolníků, kteří sesbírali více než 2 tuny odpadků. 

www.uklidmecesko.cz

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO V ROCE 2019

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

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

provozuje již 13 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, dokonce v některých 

případech 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, s 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 finančně podporuje Maják 

prostřednictvím Enya, o. p. s. V roce 2019 jsme znovu 

poskytli dar ve výši 230 000 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. 

Maják poskytl službu v r. 2019 celkem 27 obyvatelům 

a jednomu dítěti a 14 lidem pomohl při nástupu 

do zaměstnání. Velkými akcemi konanými díky podpoře NF 

Veolia bylo týdenní zimní soustředění v Jánských Lázních 

plné sportu, ale i dalšího vzdělávání, a také dětský letní 

tábor v Borovnici u Vlašimi, kterého se mohou účastnit i děti 

ze sociálně slabých rodin.

www.ekumsit.cz

*údaj není k dispozici
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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. Drtivá většina míst k bydlení 

se nachází v přirozeném prostředí blízkých obcí.

V roce 2019 poskytl Nadační fond Veolia CSS Stod dar ve výši 

100 000 korun na podporu komunitního života uživatelů 

pobytových služeb. Nejzásadnějšími počiny byly příspěvky 

na rekreaci pro klienty, výuka vaření pro samostatnější 

a plnohodnotnější život a organizace 75 km dlouhého 

cyklovýletu “Tour de ústaf”, jehož účastníci za jediný den 

objeli všechna místa, na kterých poskytuje CSS Stod své 

služby.

www.dozpstod.eu

NADAČNÍ FOND ZLATÝ 
OŘÍŠEK

Zlatý oříšek je největším projektem na 

vyhledávání a všestrannou podporu aktivních, 

nadaných a úspěšných dětí České republiky. 

Za svou jednadvacetiletou historii se i díky 

tradičnímu novoročnímu finále v České televizi 

zapsal do povědomí dětí i dospělých jako 

projekt otevřený všem snaživým dětem a jejich 

kolektivům bez rozdílu oboru, kterému se věnují. 

Nerozhoduje ani etnikum, ani případný handicap. 

Jedinou podmínkou pro vstup dětí do soutěže je 

splnění podmínky věkového rozmezí 6 až 14 let.  

Nadační fond Veolia poskytl opět dar ve výši 

100 000 korun.

Do celostátního kola se přihlásilo 174 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 2019. 

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, 

příležitostí, a navíc obdrží šek na 20 000 Kč. Zlatý oříšek 

je organizován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy a Ministerstva kultury ČR, v jejichž spolupráci 

je realizován.

www.zlatyorisek.cz

Nadační fond Revenium vznikl v roce 2017 a zaměřuje 

se na pomoc lidem s handicapy, aby mohli i přes své 

fyzické, psychické, zdravotní, sociální či jiné znevýhodnění 

maximálně rozvíjet a uplatnit svůj talent v běžném životě 

i na trhu práce. Nadační fond Veolia poskytl v roce 2019 

této organizaci jednorázový dar ve výši 30 000 korun jako 

příspěvek na nákup elektrického vozíku pro jednoho 

z klientů.

2.3 JEDNORÁZOVÁ PODPORA PROJEKTŮ 



POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 
ZA ROK 2019 

PROGRAMY A PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU

MiNiGRANTY ® VEOLIA 

Celkem pro 121 projektů 3 140 998 Kč

STARTér – Věř si a podnikej! 

Celkem pro 76 projektů 4 421 900 Kč

Stále s úsměvem – Aktivně po celý život

Celkem pro 29 projektů 1 968 000 Kč

Voda pro Afriku

Člověk v tísni, o. p. s. – dar NF Veolia 548 673 Kč

Člověk v tísni, o. p. s. – příspěvky do veřejné sbírky 375 538 Kč

Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením, o. p. s. 70 000 Kč

Vraťme vodu přírodě

Český svaz ochránců přírody – dary NF Veolia 337 416 Kč

Český svaz ochránců přírody – příspěvky do veřejné sbírky 304 416 Kč

Organizace a projekty dlouhodobé spolupráce 

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

Ekumenické síťě pro aktivity mladých – Enya o. p. s. 230 000 Kč

Centrum sociálních služeb Stod, p. o. 150 000 Kč

Nadační fond Zlatý oříšek  100 000 Kč

Jednorázová podpora

Nadační fond Revenium 30 000 Kč

CELKEM 12 426 941 Kč

PŘIJATÉ DARY 
A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY

* Donoři jsou řazeni podle abecedního pořadí.

1) příspěvky za období 1. 1. 2019 - 29. 12. 2019

2) příspěvky za období 30. - 31. 12. 2019
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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

VWS MEMSEP 50 000

Nadace GCP 1 000 000

O2  Czech Republic a. s. 1 100 000

Office Depot 696 904,34

OLTERM & TD Olomouc, a. s. 150 000

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 1 565 430

Solutions and Services, a. s. 354 000

Středočeské vodárny, a. s. 270 000

Veolia Česká republika, a. s. 235 000

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 k projektu Voda pro Afriku1) 374 779 

Příspěvky kupujících do veřejné sbírky NF Veolia k projektu Voda pro Afriku2) 9 888

Přímé dary na sbírkový účet projektu Voda pro Afriku 7 600

Příspěvky kupujících do veřejné sbírky NF Veolia k projektu Vraťme vodu přírodě 116 496

Přímé dary na sbírkový účet projektu Vraťme vodu přírodě 32 500

CELKEM 14 327 597,34

PŘIJATÉ DARY ZA ROK 2019 (V KČ)



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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