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ÚVODNÍ SLOVO 
PŘEDSEDY SPRÁVNÍ 
RADY

TENTO ROK BYL VÝRAZNĚ OVLIVNĚN 

CELOSVĚTOVOU PANDEMIÍ KORONAVIRU 

A JÁ JSEM VELMI POTĚŠEN, ŽE 

I PŘES NEPŘÍZNIVOU SITUACI SE 

NAŠEMU NADAČNÍMU FONDU 

PODAŘILO UDRŽET V CHODU 

VŠECHNY SVÉ HLAVNÍ ČINNOSTI 

A PROGRAMY.
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opět po roce vám představuji výroční zprávu Nadačního fondu 

Veolia, která rekapituluje všechny naše aktivity v roce 2020. Tento 

rok byl výrazně ovlivněn celosvětovou pandemií koronaviru 

a já jsem velmi potěšen, že i přes nepříznivou situaci se našemu 

nadačnímu fondu podařilo udržet v chodu všechny své hlavní 

činnosti a programy. A co víc, podařilo se i díky našim aktivitám 

pomoci cílovým skupinám vyrovnat se s touto těžkou situací.

Rád bych zdůraznil především mimořádnou 

výzvu v programu MiNiGRANTY nazvanou 

Roušky, která byla vyhlášena již v úplných 

začátcích pandemie v polovině března. 

Naši zaměstnanci díky ní mohli ušít téměř 

5000 roušek, které jsme rozdali potřebným 

do nemocnic, domovů pro seniory, 

sociálních služeb pro seniory, dětských 

domovů, azylových domů apod.

V dubnu jsme pak následně vyhlásili další mimořádnou výzvu 

MiNiGRANTY – Na pomoc neziskovkám!, abychom pomohli 

neziskovým organizacím překlenout náročné období významně 

ovlivněné vládními nařízeními. Ve stejné době náš nadační fond 

pomáhal koordinovat pomoc společností skupiny Veolia, které jako 

dobří sousedé nabízely ze svých zásob organizacím ve zdravotní 

a sociální oblasti chybějící a nedostatkové ochranné pomůcky, 

zejména dezinfekci a ochranné štíty. 

Program STARTér, Věř si a podnikej!, který pomáhá drobným 

a malým podnikatelům v Moravskoslezském a Olomouckém kraji 

realizovat své podnikatelské sny, nezůstal pozadu a v dubnu 

vyhlásil mimořádnou výzvu. Stávající příjemci tak získali možnost 

požádat o mimořádný nadační příspěvek, což jim výrazně 

usnadnilo vypořádat se s nepříznivou situací spojenou s uzavřením 

jejich provozoven a nemožností podnikat. 

V následujících měsících již činnost tohoto programu pokračovala 

beze změn. Pomohli jsme odvážným podnikatelům, kteří se 

pandemie nezalekli, a podpořili vznik 78 nových pracovních míst, 

z toho 24 pro osoby zdravotně znevýhodněné.

Velká změna nastala u našeho třetího programu Stále s úsměvem, 

který získal v roce 2020 zcela nový koncept. Nově se budeme 

soustředit na dlouhodobější podporu malého počtu systémových 

a inovativních projektů s možným dopadem na cílové skupiny 

seniorů i těch, kteří jim pomáhají a pečují o kvalitu jejich života 

po celé republice.

Velmi mě těší, že se rozvíjí i náš nejmladší projekt Vraťme vodu 

přírodě, kde se nám podařilo ve spolupráci s Českým svazem 

ochránců přírody vykoupit další cenné mokřadní lokality, a tím 

uchovat tyto suchozemské a vodní ekosystémy navždy pro přírodu.

Věřím, že rok 2021 již přinese zklidnění pandemické situace 

a umožní nám pokračovat v našich aktivitách zaměřených 

na rozvoj dobrovolnictví a občanské společnosti, ochranu přírody 

a pomoc seniorům. 

Za celý tým nadačního fondu bych chtěl poděkovat všem, kteří 

jsou s námi, fandí nám nebo nás jakkoli podporují.

Philippe Guitard

předseda Správní rady Nadačního 
fondu Veolia

ředitel skupiny Veolia Česká republika

ředitel skupiny Veolia pro střední 
a východní Evropu

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ NADAČNÍHO FONDU,
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PEČUJEME O PROSTŘEDÍ A KOMUNITU 





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.

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. 

MOTTO NADAČNÍHO 
FONDU
„PEČUJEME O PROSTŘEDÍ A KOMUNITU.“
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ÚČEL A POSLÁNÍ NADAČNÍHO 
FONDU
Jsme firemním nadačním fondem skupiny Veolia v České 

republice. Od doby svého vzniku v roce 2003 naplňujeme 

zvolený účel a poslání:

� osvěta a šíření informací zejména v oblasti životního 

 prostředí,

� podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže,

� podpora výběru a přípravy projektů zaměřených 

 na tvorbu a ochranu životního prostředí,

� podpora a organizování vzdělávacích akcí, setkávání 

 odborníků,

� podpora sociálních projektů,

� podpora projektů obsahujících prvek dobrovolnictví, 

 tj. činností konaných dobrovolníky, kteří se ze své vůle 

 rozhodnou věnovat svůj čas, znalosti a zkušenosti 

 aktivitám konaným ve veřejném 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 
NADAČNÍHO FONDU 
Nadační fond Veolia uplatňuje ve své činnosti regionální 

princip a je aktivní v mnoha regionech 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. 

OBECNÁ ČÁST1.
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ŘÍDÍCÍ ORGÁN: 

Správní
rada

Nadační fond Veolia
NÁZEV

8. července 2003
DATUM VZNIKU 

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.
ZAKLADATEL

27068102
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

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

ZÁKLADNÍ
ÚDAJE

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 2020.  



Philippe Guitard

předseda správní rady

ředitel skupiny VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu 

Mgr. Eva Kučerová 

místopředsedkyně správní rady

ředitelka komunikace a marketingu skupiny Veolia pro střední a východní Evropu  

Ing. 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. Rostislav Čáp 

člen správní rady

ředitel divize odpady Veolia pro Českou a Slovenskou republiku 

Ing. Tomáš Tůma

člen správní rady

ředitel interního auditu a kontroly Veolia pro střední a východní Evropu

Ing. Iveta Kardianová

členka správní rady

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

ředitelka komunikace a marketingu Severočeské servisní a.s.

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

řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.

Správní rada  –  Výroční zpráva 2020 11
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Mgr. Vendula Valentová

ředitelka 

Mgr. Martina Zichová

zástupkyně ředitelky 

PhDr. Blanka Šrámková

projektová manažerka

Ing. Sylva Šárová

projektová manažerka

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.

Bc. Vlasta Jachanová

asistentka 

Mgr. Hana Prosečová

specialistka komunikace

Bc. Alena Benešová

účetní referentka

TÝM NADAČNÍHO 
FONDU 

Výroční zpráva 2020  –  Tým nadačního fondu12
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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 fi nanční 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. 

V roce 2020 se vzhledem k složité situaci způsobené pandemií 

Covidu-19 rozhodl nadační fond upravit pravidla programu 

a pomoci neziskovým organizacím toto náročné období 

překlenout. Zaměstnanci mohli získat grant pro neziskovou 

organizaci, které dobrovolnicky pomáhají a jež byla významně 

ovlivněna vládními nařízeními. Navíc mohli zaměstnanci 

požádat o příspěvek na šití roušek, kterých byl v jarních 

měsících 2020 velký nedostatek. V průběhu 13. ročníku tak 

byly vyhlášeny dvě mimořádné výzvy, a to MiNiGRANTY – 

Na pomoc neziskovkám! a MiNiGRANTY Roušky.

Celkem bylo v rámci programu za 13 let podpořeno 1 507 

projektů částkou více než 40 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.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
NADAČNÍHO FONDU 2.
OD SVÉHO ZALOŽENÍ ROZDĚLIL NADAČNÍ FOND VEOLIA 
NA DARECH VÍCE NEŽ 223 MILIONŮ KORUN NA PODPORU VLASTNÍCH 
PROGRAMŮ NEBO PROJEKTŮ JINÝCH ORGANIZACÍ. 

PROGRAMY A PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU

PROGRAM MINIGRANTY® VEOLIA  
PODPORUJEME VOLNOČASOVÉ DOBROVOLNICTVÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ



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

2020 *87 **79 2 802 419 ***2 664 551

CELKEM 3 203 1 507 122 117 212 40 011 047

* z toho 16 MiNiGRANTY Roušky

** z toho 13 MiNiGRANTY Roušky (3 zbývající projekty realizovány bez finanční podpory)

*** z toho 87 591 Kč MiNiGRANTY Roušky

Výroční zpráva 2020  –  Zpráva o činnosti NF14
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MINIGRANTY – ROUŠKY

Tato mimořádná výzva byla vyhlášena 

v polovině měsíce března a byla směřována 

na podporu šití roušek (příspěvek 

na materiál a energie). Celkem se zapojilo 

16 zaměstnanců skupiny Veolia, kteří 

ušili 4 630 kusů roušek. Ty byly následně 

distribuovány do nemocnic, domovů 

pro seniory, sociálních služeb pro seniory, 

dětských domovů, azylových domů 

a jiných. Tři zaměstnanci se zapojili 

do výzvy bez nároku na fi nanční podporu. 
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Zaměstnanec Společnost skupiny Veolia Pracovní pozice
Organizace, kam byly roušky 
poskytnuty

Počet roušek Výše daru

Eva Centrichová Solutions and Services, a. s.
Commodity 
manager

Bohumínská městská nemocnice 
(oddělení LDN2), domov 
pro seniory, pekařství a železářství 
v Bohumíně, Charita Bohumín

200 ks 4 000 Kč

Michaela Popelková
Solutions and Services, a. s. 
pracoviště: Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Účetní referent 
saldokonta

Nemocnice v Ústí nad Labem 150 ks 3 000 Kč

Nikola Matějíková
Veolia Energie ČR, a. s., 
Region Severní Morava 
a Slezsko

Technik 
zásobování

Domov seniorů SAREPTA 
Komorní Lhotka, Nemocnice 
Český Těšín, Azylový dům pro 
matky s dětmi v Českém Těšíně 

150 ks 3 000 Kč

Yveta Sekeráková Veolia Energie ČR, a. s. Referent nákupu

Distribuce roušek v rámci 
Statutárního města Ostrava 
a městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky:                                                                                                   
domy s pečovatelskou službou, 
senioři 60+ bydlící v obvodě,  
Městská nemocnice Ostrava, 
městská policie, obchody

2 270 ks                          45 413 Kč

Martina Štenclová
Veolia Energie ČR, a. s., 
Ředitelství společnosti 
Ostrava

Specialista 
metodiky 
fakturace

Charitní dům Sv. Alžběty 
a Nemocnice v Bílovci

650 ks 13 000 Kč

Helena Pokorná 1. SčV, a. s.
Technický 
pracovník 
na úpravně vody

Oblastní nemocnice Příbram, 
spolek Radost Příbramáčkům, 
zaměstnavatel

85 ks 1 700 Kč

Dominik Andreides VWS MEMSEP s. r. o. Manažer prodeje
Ústav pro péči o matku a dítě 
Praha - Podolí

80 ks 1 600 Kč

Markéta Pribelská 1. SčV, a. s.
Referent 
technicko-
provozní činnosti

Domov pro seniory - “Domov pod 
hrází” Milín, místní Husitský sbor 
(odtud distribuce dále do hospiců), 
Dětská léčebna v Bukovanech, 
místní hasičský sbor

300 ks 6 000 Kč

Kamila Polášková MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Vodárenský dělník
Fakultní nemocnice Olomouc, 
dětská klinika

165 ks 3 300 Kč

Marie Nedbalová MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Referent 
laboratoře - 
analytik

Fakultní nemocnice Olomouc 40 ks 800 Kč

Martina Šteflová
Veolia Energie ČR, a. s., 
Ředitelství společnosti 
Florentinum

Specialista studií
Sociální služby pro seniory 
Olomouc, p. o.

100 ks 2 000 Kč

Markéta Bártová MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Tisková mluvčí Farní Charita Stodůlky, Praha 70 ks *0 Kč

Radmila Koplová
Veolia Energie ČR, a. s. 
Region Střední Morava

Technik přípravy 
a ekonomie výroby

Sociální služby pro seniory 
Olomouc, p. o.

60 Ks *0 Kč

Hana Staňková MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s..
Referent 
technicko - 
provozní činnosti

Domov důchodců na Hrubé 
Vodě, Fakultní nemocnice 
Olomouc, Sociální služby pro 
seniory Olomouc, p. o. 

130 ks 2 600 Kč

Michaela Lahodová Solutions and Services, a. s.
Referent 
pohledávek

Zaměstnanci Pražských vodovodů 
a kanalizací, kteří neměli možnost 
pracovat z domova

110 ks 1 178 Kč

Zdeňka Pohůnková 1. SčV, a. s.
Referent 
kontaktního místa

Centrum sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram

70 ks *0 Kč

Celkem 4 630 ks 87 591 Kč

*nebyla nárokována finanční podpora ze strany zaměstnance

SEZNAM PODPOŘENÝCH ZAMĚSTNANCŮ
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Komunitní život a prostředí 9 projektů 249 750 Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže 22 projektů 783 250 Kč

Životní prostředí 4 projekty 162 000 Kč

Znevýhodněné skupiny 31 projektů 1 381 960 Kč

MINIGRANTY –  NA POMOC NEZISKOVKÁM!

13. ročník programu přinesl podporu pro 66 projektů 

v celkové výši přes 2,5 milionu korun.

Nejvíce podpořených projektů směřovalo na pomoc 

znevýhodněným skupinám (46,96 %) a na volnočasové 

aktivity dětí a mládeže (33,33 %). Největší objem finančních 

prostředků byl poskytnut na realizaci projektů 

pro znevýhodněné skupiny (53,62 %) a volnočasové aktivity 

dětí a mládeže (31,12 %). Na podporu projektů, které 

napomáhají rozvíjet komunitní život a prostředí, bylo 

věnováno 9,92 % celkových finančních prostředků 

a na projekty zabývající se životním prostředím 6,44 % .  

MiNiGRANTY 2020 byly vyhlášeny 27. dubna 2020. 

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 

3. června 2020 schválila. Výsledky byly zveřejněny 3. června 

2020. 

� 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)

MINIGRANTY V ROCE 2020 DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ

Tematická zaměření:
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V PROGRAMU MINIGRANTY JSME V ROCE 2020 
PODPOŘILI NAPŘÍKLAD TYTO PROJEKTY: 

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

� manažer IT

� 50 000 Kč

� organizace: Lemniskáta – život bez bariér, o. p. s.

Cílem projektu bylo pokračovat v rozvoji programu Sešity 

bez pokácených stromů. Podpora byla využita na nákup 

ručního papíru ze lnu a bavlny s příměsí trusů zvířat, 

s vnitřními listy z recyklovaného papíru. Projekt má významný 

ekologický dopad – na tyto sešity není třeba kácet stromy, 

které jsou v krajině mimo jiné potřebné pro zadržování vody.  

A navíc v době sucha projekt takto smysluplně přispívá 

i k ochraně životního prostředí.

„Kvůli situaci spojené s pandemií Covid-19 jsme přišli 
o nemalé finanční prostředky a nebylo jisté, zda bychom si nákup 
ručního papíru mohli dovolit. Jakákoli finanční podpora pro nás 
znamenala naději, že se nám podaří situaci zvládnout. Nechtěli 
jsme propouštět naše zaměstnance, kteří hledají uplatnění velmi 
těžko, a nechtěli jsme jim ani snižovat už tak nízké mzdy, protože 
řada z nich je i sociálně znevýhodněná.“

� Jiří Louda, Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. 

 (dříve Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.)

� vedoucí provozu Rokycany 

� 25 000 Kč

� Myslivecký spolek Spálené Poříčí - Lipnice

Projekt měl za cíl vytvořit napajedla pro zvěř v částech 

honitby mysliveckého spolku, kde není přírodní zdroj vody 

z důvodu dlouhotrvajícího sucha, a pečovat o již zhotovené 

výsadby (zalévání, vyžínání).

ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKTY
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� Ondřej Hradil, Veolia Energie ČR, a.s.  - Region 

 Střední Morava

� operátor CHÚV

� 38 000 Kč

� organizace: Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z. s.

Cílem pomoci bylo uhradit náklady na provoz rodinného 

centra (nájem a energie) v době jeho uzavření z rozhodnutí 

vlády.

„Pomoc Nadačního fondu Veolia byla pro nás existenční. Pomohli 
jste nám překonat toto nelehké období a udržet chod rodinného 
centra pro všechny maminky, tatínky, babičky a dědečky, kteří 
k nám chodí s dětmi. Díky vám jsme mohli uhradit zálohy 
na energie a nájem a centrum nemuselo ukončit svůj provoz.“ 

� Zdeňka Krišková, Středočeské vodárny, a.s.

� referent útvaru

� 50 000 Kč

� Organizace: Soukromá mateřská škola, základní škola 

 a střední škola Slunce, o. p. s.

Cílem MiNiGRANTU bylo zajistit čisté a bezpečné prostředí 

pro všechny žáky a zaměstnance školy, a tím napomoci 

kvalitnímu poskytování služeb.

„Škola po dobu karanténních opatření nedostala žádné ochranné 
prostředky a výdaje na ně byly nad rámec plánovaného rozpočtu. 
MiNiGRANT organizaci pomohl zajistit především její budoucí 
fungování. Prostory školy za pomoci čističek vzduchu nabídnou 
žákům čisté a bezpečné prostředí pro vzdělávání. Další pomůcky 
napomohou zachování chodu organizace. Zajistí požadavky 
na ochranu zdraví pro zaměstnance i žáky a zvýší úroveň 
poskytování služeb.“ 

KOMUNITA A PROSTŘEDÍ
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� Jana Jonášová, Veolia ČR, a.s. – Ředitelství společnosti

� personální manažer

� 50 000 Kč

� organizace: Okamžik, z. ú.

Cílem projektu bylo udržet chod největšího dobrovolnického 

centra pro dospělé nevidomé v roce 2020. Finanční prostředky 

byly využity na pokrytí části mzdových nákladů jednoho 

z koordinátorů, kteří službu řídí, dále na část úhrady 

nájemného prostor, ve kterých dobrovolnické centrum 

sídlí, a úhradu služeb za telefony a internet, které jsou pro 

fungování projektu nezbytné. 

„Jsme rádi, že se nám podařilo udržet chod největšího 
dobrovolnického centra pro dospělé nevidomé, o jehož služby 
je setrvale velký zájem. Pomáháme lidem s těžkým zrakovým 
postižením již od roku 2001 a naše služby využívá ročně cca 125 
klientů. Jedná se o zcela ojedinělý projekt, obdobná jiná bezplatná 
alternativa pro pražské nevidomé není k dispozici. Při absenci naší 
služby by ji neměli možnost nahradit.“ 

� Roman Kunčický, Česká voda – Czech Water, a.s.

� dělník

� 50 000 Kč

� organizace: Ručičky, z. s.

Cílem projektu bylo zkvalitnění distanční výuky žáků 

s mentálním postižením ze sociálně slabých rodin, a to 

nákupem IT techniky – notebooku a tabletů. 

„Díky MiNiGRANTU došlo ke zkvalitnění vybavení školy IT 
technikou. Vzhledem k tomu, že byla vyhlášena karanténa 
a byla nařízena distanční výuka, měli žáci naší školy možnost 
komunikovat s učitelkou a účastnit se on-line vyučování. Tím se 
výrazně zlepšila úroveň distanční výuky a usnadnila žákům plnění 
zadávaných úkolů.“ 

ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY 
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� Jitka Zoubková, Královéhradecká provozní, a.s.

� specialista personalistiky

� 50 000 Kč

� organizace: TJ Sokol Stěžery, z. s.

Na základě přijetí vládních krizových opatření k zákazu 

mj. všech sportovních, tanečních a spolkových akcí 

a shromáždění byla všechna tato činnost organizovaná 

TJ Sokol Stěžery pozastavena. Cílem pomoci byla kompenzace 

příjmů, na které si organizace kvůli přerušení nebo omezení 

činnosti z důvodu pandemie nemohla vydělat.

„Děkujeme nadačnímu fondu za pomoc, díky níž se nám podařilo 
překlenout nepříznivou ekonomickou situaci naší tělovýchovné 
jednoty a nemuseli jsme tak ukončit činnost. Pomoc byla také 
nezbytná pro realizaci naplánovaných investičních aktivit.“

� Ivana Vejvodová, Královéhradecká provozní, a.s.

� referent technické dokumentace

� 50 000 Kč

� organizace: IBK Hradec Králové, spolek

Díky MiNiGRANTU mohl tento ryze ženský florbalový klub 

lépe ustát nejistou dobu způsobenou pandemií COVID-19 

a zajistit bezproblémový chod klubu a úhradu provozních 

nákladů i v době omezení své činnosti a tím spojeného 

výpadku příjmu.

„Velmi si vážíme zejména v této nelehké době podpory 
z NF Veolia. Díky MiNiGRANTU po neplánované pauze mohl 
klub nastartovat činnost v plném rozsahu, jak ve svých elitních 
kategoriích (juniorky, ženy), tak u dětí a mládeže. Klub zároveň 
svým členům formou této pomoci zajistil alternativní program 
ke zrušeným tréninkům a akcím. Ať už formou příměstského 
tábora či dalších individuálních sportovních akcí.“

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
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PROJEKTY PODPOŘENÉ V PROGRAMU MINIGRANTY® 
VEOLIA – NA POMOC NEZISKOVKÁM! V ROCE 2020

Zaměstnanec Společnost skupiny Veolia Realizátor projektu
Tematické 
zaměření

Výše podpory

Baráček Martin Solutions and Services, a. s. Nadační fond LA VIDA LOCA ZS 50 000 Kč

Bartošíková Jarmila MORAVSKÁ  VODÁRENSKÁ, a. s. SKLÁDANKA, z. s. ZS 20 000 Kč

Bažantová Pavla Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Děti patří domů, z. s. ZS 50 000 Kč

Blaszczyková 
Kristina

1. SčV, a. s.
Oblastní nemocnice Příbram, 
a. s.

ZS 50 000 Kč

Brožek Daniel
Vodohospodářská společnost 
Rokycany, s. r. o.

Denní centrum 
Mateřídouška, o. p. s.

ZS 49 000 Kč

Brožek Daniel
Vodohospodářská společnost 
Rokycany, s. r. o.

Denní centrum Mateřídouška, 
o. p. s. ‒ výherce facebookové 
soutěže, 2. místo 

ZS 20 000 Kč

Bulinová Jitka 1. SčV, a. s. Seerius, z. ú. ZS 48 000 Kč

Bystroňová Eva Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
I. Pražský sportovní klub 
neslyšících, z. s.

VČA 30 000 Kč

Čápová Pavla Pražské vodovody a kanalizace, a. s. FOD - Klokánek Štěrboholy ZS 46 560 Kč

Čižmár Ladislav
Veolia Energie ČR, a. s. - Region 
Severní Morava a Slezsko

MIKASA z. s. ZS 50 000 Kč

Divila Jiří
Veolia Energie ČR, a. s. - Region 
Střední Morava

Moravská hasičská jednota – 
hasičský sbor Přerov

VČA 18 500 Kč

Dostál Jaroslav Pražské vodovody a kanalizace, a. s. „VLASTNÍ CESTOU“ ZS 30 000 Kč

Duchek Miroslav Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Praha 8 - Bohnice

VČA 25 000 Kč

Exner Daniel Královéhradecká provozní, a. s. Dětské centrum Veská KAP 35 000 Kč

Fašánek Ivan
Veolia Energie ČR, a. s. - Region 
Střední Morava

TBS Přerov, z. s. VČA 33 750 Kč

Gejdošová Míša Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR, z. s.

ZS 30 000 Kč

Grulichová  Hana 
Veolia ČR, a. s. - Ředitelství 
společnosti

Borůvka Praha o. p. s. ZS 50 000 Kč

Horychová Dana Pražské vodovody a kanalizace, a. s. BK Brandýs n.L., z. s. VČA 30 000 Kč

Hradil Ondřej
Veolia Energie ČR, a.s. - Region Střední 
Morava

Rodinné centrum Sluníčko 
v Přerově, z. s.

KAP 38 000 Kč

Chramosta Ondřej Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Centrum handicapovaných lyžařů, 
z. s.

ZS 30 000 Kč

Chramosta Josef Středočeské vodárny, a. s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Mělnické Vtelno

VČA 40 000 Kč

Janečková Simona MORAVSKÁ  VODÁRENSKÁ, a. s. Nadace Most k domovu Zlín ZS 50 000 Kč

Janotková Alena
Veolia Energie ČR, a. s. - Ředitelství 
společnosti

Veslařský klub Ohře Louny KAP 33 750 Kč

Janurová Lenka
Vodohospodářská společnost 
Rokycany, s. r. o.

Adámkova cesta, z. s. ZS 16 000 Kč

Ježek Roman
Veolia Energie ČR, a. s. - Region 
Střední Morava

Domov u Třebůvky Loštice, 
příspěvková organizace

OV 30 000 Kč
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Jiran Miroslav Středočeské vodárny, a. s. Dorea Mělník p. s. VČA 40 000 Kč

Jonášová Jana
Veolia ČR, a. s. - Ředitelství 
společnosti

Okamžik, z. ú.                                 ZS 50 000 Kč

Jonášová Jana
Veolia ČR, a. s. - Ředitelství 
společnosti

Okamžik, z. ú. ‒ výherce 
facebookové soutěže, 3. místo 

ZS 10 000 Kč

Kabát Jan Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Sportovní klub Praga, z. s. VČA 20 000 Kč

Kalinová Jaroslava Veolia Energie ČR, a. s. - Region Čechy VerSário, z. s. VČA 30 000 Kč

Kocourková Monika Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Klub přátel koní a poníků, z. s. VČA 25 000 Kč

Kotásek Pavel 
Veolia Energie ČR, a. s.  - Region 
Severní Morava a Slezsko

Box Club Krnov, z. s. VČA 23 000 Kč

Krajzinger Alexandr MORAVSKÁ  VODÁRENSKÁ, a. s. „Rybářský spolek CT Bystročice“ ENVI 37 000 Kč

Krišková Zdeňka Středočeské vodárny, a. s.
Soukromá mateřská škola, 
základní škola a střední škola 
Slunce, o. p. s.

KAP 50 000 Kč

Kudrnka David Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. ZS 50 000 Kč

Kuchynková 
Kateřina

Vodohospodářská společnost 
Rokycany, s. r. o.

SDH Dobřív (mladí hasiči) VČA 30 000 Kč

Kunčický Roman Česká voda - Czech Water, a. s. Ručičky, z. s. ZS 50 000 Kč

Kvaček Jiří Královéhradecká provozní, a. s.
T. J. Sokol Klášterec nad Orlicí, 
oddíl běžeckého lyžování 
mládeže

VČA 50 000 Kč

Lacinová Lenka
Veolia Energie ČR, a. s. - Ředitelství 
společnosti

Centrum pro dítě s diabetem, 
z. s.

ZS 30 000 Kč

Louda Jiří
Vodohospodářská společnost 
Rokycany, s. r. o.

Myslivecký spolek Spálené 
Poříčí - Lipnice

ENVI 25 000 Kč

Macura Lukáš Solutions and Services, a. s.
Turistická organizace 
Buntaranta Ostrava

VČA 20 000 Kč

Manišová Radka MORAVSKÁ  VODÁRENSKÁ, a. s.
Domov pro seniory Loučka, 
příspěvková organizace

ZS 50 000 Kč

Medalová Renata 1. SčV, a. s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Kardavec

VČA 47 000 Kč

Melčák Vladimír
Veolia Energie ČR, a. s. - Region 
Střední Morava

ZO ČZS osada SKALKY – Nový 
Jičín

KAP 12 000 Kč

Müllerová Eva
Vodohospodářská společnost 
Rokycany, s. r. o.

Živé Sokolovsko z. s. KAP 20 000 Kč

Mušková Blanka 1. SčV, a. s. FIT SENIOR Příbram, z. s. ZS 41 400 Kč

Ochmanová Věra Veolia Vedlejší produkty ČR, s. r. o. TJ Sokol Dohalice z. s. VČA 50 000 Kč

Olesz  Vladislav 
Veolia Energie ČR, a.s. - Region Severní 
Morava a Slezsko

Bílá holubice, z. s. ZS 50 000 Kč

Paláková Věra
Veolia Energie ČR, a. s. - Region 
Severní Morava a Slezsko

Andělé stromu života p. s. 
(Mobilní hospic Strom života)

ZS 50 000 Kč

Paláková Věra
Veolia Energie ČR, a. s. - Region 
Severní Morava a Slezsko

Andělé stromu života p. s. 
(Mobilní hospic Strom života)                   
‒ výherce facebookové soutěže, 
1. místo 

ZS 30 000 Kč

Zaměstnanec Společnost skupiny Veolia Realizátor projektu
Tematické 
zaměření

Výše podpory
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Pátková Jana
Veolia ČR, a. s. - Ředitelství 
společnosti

Asistence o. p. s. ZS 50 000 Kč

Penniger Jan Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Lemniskáta - život 
bez bariér, o. p. s. (chráněná 
dílna)

ENVI 50 000 Kč

Pribelská Markéta 1. SčV, a. s.
Dětská odborná léčebna 
Charlotty G. Masarykové, 
pobočný spolek ČKK

ZS 26 000 Kč

Rokycanský Jiří
Veolia Energie ČR, a. s. - Region 
Severní Morava a Slezsko

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR, 
pobočný spolek Havířov 

ZS 25 000 Kč

Rydlová Lenka Středočeské vodárny, a. s. Letohrádek Vendula, z. s. ZS 50 000 Kč

Řeháčková Jaroslava 1. SčV, a. s.
Radost Příbramáčkům, zapsaný 
spolek

ZS 50 000 Kč

Řezníčková Alena
Veolia Energie ČR, a. s. - Region 
Střední Morava

Tip Art, o. p. s. ZS 40 000 Kč

Říha Karel Královéhradecká provozní, a. s.
TJ Sokol Hradec Králové 
taekwondo

VČA 50 000 Kč

Sittek Radek Veolia Průmyslové služby ČR, a. s.
Rugby Club Havířov, zapsaný 
spolek 

VČA 37 500 Kč

Sodomka Kamil Středočeské vodárny, a. s.
Asociace Turistických oddílů 
mládeže ČR, TOM 3511 
Vltavský paprsek

VČA 46 000 Kč

Stejskal Miroslav 1. SčV, a. s. Mela, o. p. s. ZS 50 000 Kč

Strejčková Lucie
Veolia ČR, a. s. - Ředitelství 
společnosti

Zajíček na koni, o. p. s. ZS 50 000 Kč

Šenkeříková 
Gabriela

Veolia Energie ČR, a. s.  - Region 
Severní Morava a Slezsko

SEN plus, z. s. ZS 40 000 Kč

Šlachta Daniel
Veolia Energie ČR, a. s.  - Region 
Severní Morava a Slezsko

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

VČA 37 500 Kč

Turková Hana Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Tělovýchovná jednota Sokol 
Libiš, z. s.

KAP 10 000 Kč

Vejvodová Ivana Královéhradecká provozní, a. s. IBK Hradec Králové, spolek VČA 50 000 Kč

Zaal Jiří Královéhradecká provozní, a. s.
Tělovýchovná jednota Sokol 
Třebeš z. s.

ENVI 50 000 Kč

Zoubková Jitka Královéhradecká provozní, a. s. TJ Sokol Stěžery, z. s. VČA 50 000 Kč

Žebráková Jana
Veolia Energie ČR, a. s. - Region 
Střední Morava

Orel Jednota Veřovice KAP 21 000 Kč

Celkem 2 576 960 Kč

Zaměstnanec Společnost skupiny Veolia Realizátor projektu
Tematické 
zaměření

Výše podpory

Tematická zaměření Zkratky uvedené v přehledu

Komunitní život a prostředí KAP

Volnočasové aktivity dětí a mládeže VČA

Znevýhodněné skupiny ZS

Životní prostředí ENVI





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

2020 78 4 696 840 Kč

Celkem 2 470 116 537 940 Kč 

Program STARTér, Věř si a podnikej! pomáhá drobným 

a malým podnikatelům v Moravskoslezském 

a Olomouckém kraji s uskutečněním nových 

podnikatelských nápadů již neuvěřitelných 21 let. 

Podporovány jsou především tradiční i netradiční řemesla 

a výroba či projekty přinášející společenskou prospěšnost 

obyvatelům.  

STARTÉR, VĚŘ SI A PODNIKEJ!
POMÁHÁME NA SVĚT DOBRÝM NÁPADŮM!
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V letech 2000 – 2020 celkem vzniklo 2 470 nových 

pracovních míst, z toho 379 pro osoby zdravotně 

znevýhodněné, na nadační příspěvky bylo vynaloženo 

116,5 mil. Kč.

V roce 2020 bylo díky podpoře nadačního fondu 

v celkové výši 4 696 840 Kč realizováno celkem 

47 podnikatelských záměrů, v rámci kterých vzniklo 

78 nových dlouhodobých pracovních míst, z toho 

24 pro osoby se zdravotním postižením. V rámci jarní 

mimořádné výzvy jsme navíc díky nadačnímu příspěvku 

pomohli 32 příjemcům překonat následky vládních 

protikoronavirových opatření, která jim prakticky 

znemožnila podnikat. 

Žadatelé si o podporu nadačního fondu žádají pomocí 

Předběžného informačního dotazníku (PID). Ten obsahuje 

základní informace o žadateli a jeho podnikatelském 

záměru. V roce 2020 požádalo o nadační příspěvek formou 

Předběžného informačního dotazníku 142 žadatelů. 

Zamítnuto bylo 66 žádostí, zbývajících 76 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, 

na jejich základě zpracované a prověřené projekty 

a také žádosti o mimořádný nadační příspěvek v jarní vlně 

pandemie koronaviru. 

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 2020 předloženo celkem 

47 zpracovaných projektů a 32 žádostí o mimořádný nadační 

příspěvek. Schvalovací výbor všechny tyto předložené 

projekty a žádosti schválil.

Mezi schválené projekty a žádosti byla rozdělena částka

4 696 840 Kč. Vytvořeno bylo 78 nových dlouhodobých 

pracovních míst, z nichž 24 bylo určeno osobám se 

zdravotním postižením. 
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PROJEKTY ROKU 2020

PROJEKTY ZAMĚSTNÁVAJÍCÍ 
OSOBY ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ

Výroba vzdušné obuvi

� EEREE s. r. o.

� 380 000 Kč

� 10 nových pracovních míst pro osoby zdravotně 

znevýhodněné

Chráněná dílna EEREE se v roce 2020 rozhodla začít věnovat 

výrobě zdravé vzdušné barefootové obuvi. Smyslem její 

práce je za pomoci nových technologií a materiálů a v dílně s 

lidmi s různými zdravotními omezeními vyrábět barefootové 

boty značky EEREE – kvalitně, podle požadavků zákazníků 

a v souladu s přírodou.  

Projekt sociálního zemědělství

� Ing. Mgr. Gabriela Žitníková

� 200 000 Kč

� 4 nová pracovní místa, z toho 3 pro osoby zdravotně

znevýhodněné

Na rodinné usedlosti v Bludovicích u Nového Jičína se paní 

Žitníková společně se svými čtyřmi novými zaměstnanci 

(z toho třemi zdravotně postiženými) věnuje sociálnímu 

zemědělství. Nově tak poskytuje celou řadu služeb jako 

např. návštěvu usedlosti spojenou s prohlídkou zvířat 

a tvoření v dílničkách, terapii oslíkem či vzdělávací kurzy 

na bačovské škole. Nedílnou součástí podnikání paní 

Žitníkové je také snaha o záchranu původního starobylého 

plemene salašnických ovcí.
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TRADIČNÍ A NETRADIČNÍ 
ŘEMESLA

Výroba originálních dýhových stínidel

� Ing. Hana Zmitková

� 50 000 Kč + 10 000 Kč videosoutěž

� 1 nové pracovní místo

Interiérová designérka, paní Hana Zmitková, se rozhodla 

založit rodinnou řemeslnou dílnu, kde navrhuje a vyrábí 

originální dýhová stínidla. Ta jsou vyráběna tak, aby se stala 

klenotem interiéru, prozářila prostor svým teplým světlem, 

ozvláštnila ho tvarem a jedinečnou kresbou dřeva a zároveň 

dodala prostoru tu správnou atmosféru.  

Beskydský dvorek

� Adriana Jastrzebská

� 50 000 Kč

� 1 nové pracovní místo

Šetrným způsobem připravené bylinné sirupy a čistě přírodní 

džemy obsahující vysoký podíl ovoce se nově rozhodla 

vyrábět paní Adriana Jastrzebská z Raškovic u Frýdku-

Místku. Každá vyrobená sklenička je originál, plná čerstvého 

ovoce, bylin a krásně voní.

ZELENÉ PODNIKÁNÍ

Arborista

� Ing. Tomáš Deml

� 50 000 Kč + 15 000 Kč videosoutěž

� 1 nové pracovní místo

Pan Tomáš Deml miluje práci se dřevem odmalička. Ví, jak 

je pro člověka důležité blízké soužití se stromy. Možnost 

podílet se na tom, aby se lidé mohli těšit ze zdravých 

a krásných stromů, je pro něj výzvou i posláním a podnikání 

v tomto oboru potom jasnou volbou.

INFRASTRUKTURA A SLUŽBY

Jesle, školka, škola

� Spolek šťastných dětí

� 150 000 Kč

� 3 nová pracovní místa

Spolek šťastných dětí provozuje v Ostravě soukromé jesličky 

a školku. V roce 2020 nově otevřel také navazující základní 

školu.  A proč si vybrat právě toto zařízení? Neúnavně 

a dlouhodobě razí respektující přístup k dětem i rodičům, 

preferuje pobyt dětí venku, vaří zdravě podle ročních období, 

minimálně dva dny v týdnu tráví na výletech v přírodě 

a mnoho dalšího.
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKTY SCHVÁLENÉ V RÁMCI
PROGRAMU STARTÉR, VĚŘ SI A PODNIKEJ! V ROCE 2020

Název Příjemce Typ Obec FO/PO
Počet 

prac.míst
z toho 

OZP

Schválený 
nadační 

příspěvek

Měníme svět chůze 
– výroba vzdušné 
obuvi

EEREE s. r. o.
výroba 
a řemesla

Šternberk PO 10 10 380 000 Kč

Modernizace 
a rozšíření služeb - 
velkoformátová 
a reprodukční 
tisková řešení

AREVAL s. r. o.
výroba 
a řemesla

Vendryně PO 4 4 200 000 Kč

Pracovní uplatnění 
pro osoby zdravotně 
znevýhodněné

ASF jobs s. r. o. služby Přerov PO 4 4 200 000 Kč

Základní škola Sofisa Sofisa z. s. infrastruktura Olomouc PO 4 200 000 Kč

Dílna u Beránka
Žitníková Gabriela, 
Ing. Mgr.

životní 
prostředí

Bludovice FO 4 3 200 000 Kč
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SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU 
STARTÉR, VĚŘ SI A PODNIKEJ! V ROCE 2020

Název Příjemce Typ Obec
FO/
PO

Počet 
vytvořených 

prac.míst

z 
toho 
OZP

Schválený 
nadační 

příspěvek

Modernizace a rozšíření 
služeb - velkoformátová 
a reprodukční tisková 
řešení

AREVAL s. r. o.
výroba 
a řemesla

Vendryně PO 4 4 200 000 Kč

Pracovní uplatnění 
pro osoby zdravotně 
znevýhodněné

ASF jobs s. r. o. služby Přerov PO 4 4 200 000 Kč

DB Autodetailing Baják David služby Klimkovice FO 1 50 000 Kč

Zámečnické, svářečské 
a montážní práce

Běhal Bohata 
Stanislav

výroba 
a řemesla

Olomouc FO 1 50 000 Kč

Krejčovská dílna IRENA Čadková Irena výroba a řemesla Ostrava FO 1 50 000 Kč

WORKBYHEAD servis Čech Daniel, Ing. výroba a řemesla
Budišov n. 
Budišovkou

FO 1 35 500 Kč

TEMAX-KOVO Čížek Miroslav výroba a řemesla Ostrava FO 1 50 000 Kč

Arborista Deml Tomáš, Ing.
životní 
prostředí

Morávka FO 1 65 000 Kč *

Údržba, úprava zahrad
Dobrý domov 
s.r.o.

životní 
prostředí

Frýdlant n. 
Ostravicí

PO 3 2 120 000 Kč

Klubko
Ecce Homo 
Šternberk, z. s.

infrastruktura
Moravský 
Beroun

PO 1 50 000 Kč

Měníme svět chůze – 
výroba vzdušné obuvi

EEREE s. r. o. výroba a řemesla Šternberk PO 10 10 380 000 Kč

Vybavení zámečnické 
dílny

Evžen Stanislav výroba a řemesla
Bělkovice-
Laštany

FO 1 50 000 Kč

Bistro – cukrárna Gajdoš Tomáš, Bc. výroba a řemesla Prostějov FO 1 50 000 Kč

Keramika a pořádání 
přednášek a kreativních 
kurzů pro děti a seniory

Galetová Marie výroba a řemesla Radslavice FO 1 75 000 Kč *

BOPCORN – gourmet 
popcorn

Gapop s. r. o. výroba a řemesla Ostrava PO 2 90 000 Kč

Elektro Michal Gomola Gomola Michal výroba a řemesla Dobrá FO 1 50 000 Kč

Zdravotní masáže, 
cvičení, fyzioterapie

Chmelová 
Žaneta

služby Ostrava FO 1 38 890 Kč

Beskydský dvorek
Jastrzebská 
Adriana

výroba a řemesla Raškovice FO 1 50 000 Kč

JEDIwear – 
personalizovaná móda 
a obuv

Jedináková 
Veronika, Ing.

výroba a řemesla
Hradec nad 
Moravicí

FO 1 45 000 Kč

Bo kůrovec je sviňa Juřina Petr
životní 
prostředí

Ostrava FO 1 40 000 Kč

Cukrářská výrobna 
Krchňák

Krchňák Lukáš
výroba 
a řemesla

Prostějov FO 1 50 000 Kč

Rekultivace lesa Kurečka Marcel
životní 
prostředí

Kopřivnice FO 1 50 000 Kč

Lesní mateřská škola 
Sluněnka

Lesní mateřská 
škola Sluněnka

infrastruktura Olomouc PO 2 100 000 Kč
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Název Příjemce Typ Obec
FO/
PO

Počet 
vytvořených 

prac.míst

z 
toho 
OZP

Schválený 
nadační 

příspěvek

* včetně výhry ve videosoutěži 

ZM opravy tepelných 
čerpadel

Majkus Zdeněk výroba a řemesla Ostrava FO 1 50 000 Kč

Stavební klempíř Malík Milan výroba a řemesla Ostrava FO 1 50 000 Kč

Suvenýry pro sportující 
mládež

Martinčák Jakub výroba a řemesla Ostrava FO 1 50 000 Kč

Rozvoj s úsměvem
Montessori 
základní škola 
Úsměv

infrastruktura Havířov PO 1 50 000 Kč

Truhlářství-podlahářství Murín Dušan výroba a řemesla
Mosty u 
Jablunkova

FO 1 50 000 Kč

Mařenčiny zákusky Němečková Marie výroba a řemesla Ostrava FO 1 50 000 Kč

Klaršinka Němejcová Šárka výroba a řemesla
Frýdek-
Místek

FO 1 50 000 Kč

Viktor eN barber Nešporek Viktor služby Bohumín FO 1 50 000 Kč

Kosmetika LUNA
Nogawczyková 
Lucie

služby Bystřice FO 1 37 450 Kč

Kosmetika GUINOT
Ondrušová 
Zdeňka

služby Orlová FO 1 50 000 Kč

Stavba domů ze 
slaměných panelů

Palowski Jan výroba a řemesla Orlová FO 1 50 000 Kč

Stavební činnost Podhrázský Robert výroba a řemesla Doubrava FO 1 50 000 Kč

Zemědělská činnost Polča Vladimír
životní 
prostředí

Staré 
Purkartice

FO 1 50 000 Kč

Malířské, natěračské 
a dokončovací práce

Přikryl Jaroslav výroba a řemesla Prostějov FO 1 50 000 Kč

Lesní družina a vzdělávací 
farma – včelí pracoviště

Rozvišť, z. s. infrastruktura
Horka na 
Moravě

PO 2 100 000 Kč

Udělám to. Servis 
pro váš domov – 
instalatér , zámečník a 
hodinový manžel

Rusek Petr výroba a řemesla Ostrava FO 1 1 50 000 Kč

Základní škola Sofisa Sofisa z. s. infrastruktura Olomouc PO 4 200 000 Kč

Ve zdravém těle zdravý 
duch!

Spolek šťastných 
dětí

infrastruktura Ostrava PO 3 150 000 Kč

Vestibul interiér - dílna Stará aréna s. r. o. výroba a řemesla Ostrava PO 2 100 000 Kč

Rozšíření výrobní dílny se 
zaměřením na zdravotní 
pomůcky a ekologické 
hygienické produkty

T&T Czech 
Brands s.r.o. 

výroba a řemesla Šternberk PO 3 120 000 Kč

Rozšíření šicí dílny Zborovská Věra výroba a řemesla Krmelín FO 1 50 000 Kč

Těžba dřeva 
Zimmermann 
Ondřej

životní 
prostředí

Raškovice FO 1 40 000 Kč

Výroba originálních 
dýhových stínidel, návrhy 
interiérů

Zmitková Hana, 
Ing.

výroba a řemesla Metylovice FO 1 60 000 Kč *

Dílna u Beránka
Žitníková 
Gabriela, Ing. Mgr.

životní 
prostředí

Nový Jičín FO 4 3 200 000 Kč

Schválené nové projekty 2020 CELKEM 78 24 3 696 840 Kč
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MIMOŘÁDNÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 2020

Název Příjemce Typ Obec FO/PO
Schválený nad.

příspěvek

Vše na jednom místě - Salon 
Exklusiv

Baslarová Lenka služby Ostrava FO 50 000 Kč

Masérské studio, lekce jógy Doubravová Petra služby Prostějov FO 30 000 Kč

Prací k Integraci Družstvo NAPROTI infrastruktura Ostrava PO 50 000 Kč

Dětská skupina a Lesní mateřská 
škola

DUHOVÉ DĚTI, Vlčice 
z. s.

infrastruktura Jeseník PO 40 000 Kč

Drátenictví Dvořáková Šárka, Ing.
výroba 
a řemesla

Havířov FO 30 000 Kč

Provozování zubní laboratoře Holinková Monika služby Olomouc FO 30 000 Kč

Keramika Liška na Hlíně Jašková Denisa
výroba 
a řemesla

Ostrava FO 30 000 Kč

Kadeřnictví Klvaňová Veronika služby Prosenice FO 30 000 Kč

Včelka Týnka KnowTech, z. s. infrastruktura Velký Týnec PO 30 000 Kč

Masážní salón Dotek bylin Kolarczyková Anna služby
Bystřice nad 
Olší

FO 30 000 Kč

Zubní laboratoř Koriťáková Lenka, DiS. služby Olomouc FO 30 000 Kč

Barber shop Král Vladimír služby
Lipník nad 
Bečvou

FO 20 000 Kč

Oprava obuvi a prodej obuvi Lariš Roman
výroba 
a řemesla

Brušperk FO 30 000 Kč

Brow Bar by Beauty Spa Ostrava Matějová Monika, Ing. služby Ostrava FO 30 000 Kč

Viktor eN barber Nešporek Viktor služby Bohumín FO 30 000 Kč

Školka Orlíček Veřovice Orel jednota Veřovice infrastruktura Nový Jičín PO 40 000 Kč

U maséra Prostějov Podhrázský René služby Prostějov FO 30 000 Kč

Masérské, regenerační služby s 
infrasaunou

Raidová Marta služby Ostravice FO 10 500 Kč

Dětský lesní klub Větvík Rozvišť, z. s. infrastruktura
Horka na 
Moravě

PO 30 000 Kč

Pedikúra a manikúra u Veroniky Sikorová Veronika služby Jablunkov FO 25 000 Kč

Lesní mateřská škola Sofisa Sofisa z. s. infrastruktura Olomouc PO 40 000 Kč

Jesle, školka, škola (Ve zdravém 
těle zdravý duch)

Spolek šťastných dětí infrastruktura Ostrava PO 40 000 Kč

Ambulance fyzioterapie a 
sportu 

Stošková Kateřina, 
Mgr.

služby Opava FO 30 000 Kč

MarieS Organic Beauty 
Švrčková Marie, Mgr., 
Ph.D. 

služby Ostrava FO 30 000 Kč

Studio Moni Švrčková Monika služby Čeladná FO 26 000 Kč

Tetovací studio Valdová Patricie služby Přerov FO 25 000 Kč
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Počet projektů
Počet nových 

prac.míst
Z toho OZP

Schválený nadační 
příspěvek

Schválené nové projekty 2020 CELKEM 47 78 24 3 696 840 Kč

Mimořádné nadační příspěvky CELKEM 32 1 000 000 Kč

CELKOVÉ nadační příspěvky STARTér, Věř si 
a podnikej! 2020 

79 78 24 4 696 840 Kč

Název Příjemce Typ Obec FO/PO
Schválený nad.

příspěvek

Studio Mandala Vítková Gabriela služby Prostějov FO 30 000 Kč

Petrova pekárna Všetíček Petr
výroba 
a řemesla

Prostějov FO 23 500 Kč

Pedikúra do domu Wellartová Kateřina služby Ostrava 20 000 Kč

Klubík na dvorku W-Klubík, z. s. infrastruktura Brušperk 30 000 Kč

Fotoateliér, fotobudka Žáčková Kateřina služby Kozlovice FO 30 000 Kč

Dílna u Beránka
Žitníková Gabriela, 
Ing. Mgr.

životní 
prostředí

Noý Jičín FO 50 000 Kč

Mimořádné nadační příspěvky CELKEM 1 000 000 Kč





PROGRAM STÁLE S ÚSMĚVEM V LETECH 2015–2020 (1. – 6.ROČNÍK)

Ročník Rok poskytnutí daru Rok realizace  projektů Počet projektů  Výše darů

1. ROČNÍK 2015 2015–2016 15 1 098 000 Kč

2. ROČNÍK 2016 2016–2017 18 1 013 344 Kč

3. ROČNÍK 2017 2017–2018 29 2 185 280 Kč

4. ROČNÍK 2018 2018–2019 29 1 960 000 Kč

5. ROČNÍK 2019 2019–2020 27 1 968 000 Kč

6. ROČNÍK 2020 2020–2021 6 1 500 000 Kč

CELKEM   124 9 724 624 Kč  

Rok 2020 již proběhl podle nového konceptu programu schváleného Správní radou NF Veolia.
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Programem Stále s úsměvem – Aktivně po celý život se 

hlásíme k přístupu pozitivního aktivního stárnutí 

a mezigeneračního soužití v celé společnosti i komunitě. 

Pomáháme vytvářet podmínky pro život seniorů v jejich 

domácím prostředí i v pobytových zařízeních a podporujeme 

nové přístupy k tématu stárnutí. Chceme se podílet 

na obohacení a posílení kvality života seniorů u nás.

V prvních pěti ročnících jsme se věnovali především 

přímé podpoře menších lokálních a komunitních projektů 

přinášejících dobrou a inspirativní praxi. Jejich výsledky jsme 

se snažili prostřednictvím naší podpory šířit v komunitním 

prostředí celé ČR, nejen v regionech a místech působení 

skupiny Veolia. Každoročně náš nadační fond přispěl 

k podpoře několika větších projektů nadregionálního 

charakteru podporujících kvalitu aktivit a služeb 

pro seniorské generace i péče o ně.

Takto jsme do roku 2019 podpořili 118 projektů 

v celkovém objemu více než 8,2 milionu Kč. 

Se započítáním minulého roku stouply věnované 

finanční prostředky na 9,7 milionu a počet 

projektů se zvýšil celkem na 124. 

STÁLE S ÚSMĚVEM – AKTIVNĚ PO CELÝ ŽIVOT 
POMÁHÁME, ABY SE SENIORŮM U NÁS ŽILO LÉPE



Cíle změny programu
� Zaměřit se na témata, která odborníci z oboru 

 vyhodnocují jako zásadní/nejpotřebnější, a zároveň 

 v nich můžeme s naším objemem financí přispět 

 k prosazování potřebných změn

 Výběr témat byl podpořen anketou mezi odborníky 

 ze spolupracujících organizací.

� Zajistit vyšší míru efektivity vynaložených finančních 

 prostředků a větší dopad na cílové skupiny

 Senioři nejsou homogenní skupina – ani věkově, ani 

 pokud jde o potřeby. S ohledem na to se zaměřujeme 

 na dvě základní skupiny:

 (a) seniory, kteří jsou, resp. chtějí a mohou být aktivní, 

 (b) seniory, kteří potřebují pro udržení kvality života 

 nějaké služby. Podporované projekty jsou preventivního 

 charakteru nebo poskytují seniorům péči k zachování/

 zlepšení kvality jejich života. 

� Dosáhnout vyšší úrovně informovanosti veřejnosti 

 (včetně odborné) o výsledcích a přínosech programu 

 i jednotlivých projektů

 

 Proto jsme se rozhodli pro dlouhodobější podporu 

 malého počtu projektů:

 ‒ s širším dopadem na cílové skupiny v ČR (nejen 

  na regionální či komunitní úrovni), 

 ‒ prosazujících nové přístupy k podpoře seniorů 

  a péči o ně,

 ‒ inovativních a schopných naplňovat měřitelné cíle 

  a podporujících kvalitativní změny nezbytné 

  v souvislosti s významným nárůstem počtu  seniorů, 

  křehkých seniorů, prodlužováním délky života a dožití. 

Téma 1: Podpora zdravého stárnutí se zaměřením 

na udržování psychických a mentálních 

schopností a dovedností
� pohybové aktivity

� uživatelské dovednosti zaměřené na komunikační 

 a informační technologie

Téma 2: Podpora a rozvoj kvality služeb 

pro seniory potřebující péči
� v domácím prostředí - terénní služby, podpora domácích 

 pečujících 

� v zařízeních institucionální péče - denní stacionáře, 

 krátkodobá péče (odlehčovací služby), dlouhodobá péče 

 (pobytová zařízení/domovy pro seniory)

 Kromě výše uvedeného tematického zaměření byly 

 při výběru projektů preferovány projekty s některými 

 z následujících prvků: 

� propojování generací (přirozená edukace v praxi)

� zapojení seniorů do života společnosti, zejména 

 komunitního (prevence proti izolaci skupin na základě 

 věku nebo případných zdravotních omezení)

� dobrovolnictví (dobrovolnictví samotných seniorů 

 i dobrovolnictví ve prospěch seniorů) 

� edukace odborné i široké veřejnosti k základním 

 tématům programu (podpořeno i výše uvedenou 

 anketou mezi odborníky)

Organizace a jejich projekty pro tříleté partnerství byly 

vybrány ve vícestupňovém uzavřeném výběrovém řízení. 

Hlavní parametry výběru byly následující: 

 ‒ vysoká míra kompatibility aktivit a témat, která 

  organizace řeší, s novým konceptem seniorského 

  programu NFV 

 ‒ celorepublikové, resp. nadregionální pokrytí 

  realizovaného projektu 

 ‒ početná cílová skupina, resp. cílové skupiny

 ‒ měřitelné výsledky

 ‒ předpokládaný dlouhodobý rozvoj projektu

 ‒ očekávaná schopnost prosazovat tato témata 

  ve společnosti a získávat pro ně podporu (finanční, 

  odbornou/ideovou, politickou) i veřejný zájem o ně

NOVÝ KONCEPT PROGRAMU OD 6. ROČNÍKU (2020/2021)

TEMATICKÁ ZAMĚŘENÍ
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STÁLE S ÚSMĚVEM V ROCE 2020

V roce 2020 získalo v rámci 6. ročníku přímou finanční 

podporu celkem 6 organizací na realizaci tříletých projektů 

(2020–2023) v celkovém ročním objemu 1 500 000 korun. 

Přehled projektů naleznete na str. 40–45.

Podpora všech projektů byla schválena Správní radou 

NF Veolia na základě doporučení odborné hodnotící komise. 

Vesměs se jedná o projekty organizací a realizátorů, které 

NF Veolia prověřil během dřívější spolupráce. 

Všechny organizace realizující projekty budou mít pro toto 

tříleté období statut partnera NF Veolia v programu Stále 

s úsměvem. S tímto statutem realizovaly své projekty 

v seniorském programu dosud dvě organizace: Moudrá 

Sovička z.s. a Buď Fit Seniore z.s. Druhá jmenovaná 

organizace byla bohužel nucena přerušit s ohledem 

na pandemii Covid-19 až do odvolání svou hlavní aktivitu 

Sportovní hry seniorů České republiky. 

V roce 2020 zasáhla do některých projektů podpořených 

v 5. ročníku programu (2019/2020) pandemie Covid-19 

natolik, že při jejich realizaci muselo dojít s ohledem na 

stávající situaci k dílčím změnám, případně jejich dokončení 

muselo být se souhlasem NF Veolia přesunuto až na rok 

2021 (Sociální služby pro seniory Olomouc, projekt Zastav 

se a vydechni III). V jednom případě nemůže být projekt 

realizován ani s ročním odkladem, a finanční prostředky tak 

byly NF Veolia v prosinci 2020 vráceny (Buď Fit Seniore z.s., 

Sportovní hry seniorů). Nekonal se ani tradiční programový 

den Stále s úsměvem pořádaný od vzniku programu 

každoročně za účasti podporovaných organizací z celé 

republiky. Důvody byly dva: změna koncepce programu 

a pandemie koronaviru.  
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PARTNERSKÉ ORGANIZACE A PROJEKTY 
PROGRAMU STÁLE S ÚSMĚVEM (2021–2023)

Anotace projektu

CELLO FHS UK je vědeckým a konzultačním pracovištěm, 

které se zabývá studiem dlouhověkosti, problematikou 

péče, etiky péče a dis/ability.  Propojuje výzkum s praxí. 

Tým centra se podílí na vzdělávání odborníků v oblasti 

dlouhodobé péče, geriatrie a gerontologie a etiky péče. 

Pohyb pro život je iniciativa, která zahájila svou činnost 

v roce 2017 s cílem šířit povědomí o důležitosti pohybové 

aktivity v širších souvislostech a nabízet konkrétní řešení 

pro všechny věkové skupiny. 

Hlavním cílem projektu Permanento věku navzdory – funkční 

pohyb pro každý den je proškolovat osoby v pokročilém 

věku žijící v domácím prostředí a motivovat je k zařazení 

funkčního pohybu do každodenního života, proškolovat 

pečovatele institucí dlouhodobé péče a nabízet konkrétní 

pohybový program šitý na míru podmínkám a osobám 

žijícím v těchto institucích, empiricky ověřit účinky cvičení 

Permanento věku navzdory v navazujícím vědecko-

výzkumném projektu, postupně měnit pohled 

na pohybovou aktivitu a propagovat pohyb jako 

nezbytnou součást každodenního života.

Nový cvičební koncept Permanento věku navzdory je 

koncipován tak, aby každý proškolený účastník pochopil 

širší souvislosti a důležitost pohybové aktivity v pozdním 

věku a aby rozuměl proč a naučil se, jak k pohybové aktivitě 

přistupovat a jak ji uzpůsobovat aktuálnímu stavu 

a aktuálním podmínkám. Cílem je, aby každý účastník 

do života zařadil tzv. hygienu těla (10–15 minut funkčního 

pohybu denně) a efektivně podporoval kondici a mobilitu, 

která tvoří základ pro provozování oblíbených aktivit 

po co možná nejdelší dobu. 

Permanento podporuje základní komponenty funkční 

zdatnosti a vhodným způsobem implementuje principy 

vývojové kineziologie. Částečně se vrací na začátek 

motorického vývoje a přirozeně tak zpevňuje či opravuje 

základy, ze kterých každý pohyb vychází. Cvičení cílí 

na důležité funkce mozku, které jsou v pozdním věku 

naprosto zásadní. Změny se projeví nejen v kondici 

a mobilitě proškolených a cvičících osob, ale i v dalších 

oblastech života. V tomto směru jde o zcela unikátní přístup, 

který má obrovský potenciál velmi významně ovlivňovat 

funkční stav a potažmo soběstačnost a zdraví v pozdním 

věku. Z důvodů dlouhodobé udržitelnosti Permanento 

propojuje cvičení doma (videa) se cvičením v kolektivu 

(vyškolování lektorů z řad zdatnějších seniorů). To je 

výhodné zejména v době, kdy mohou hrozit nejrůznější 

opatření podobná těm týkajícím se virové nákazy COVID-19.

CENTRUM PRO STUDIUM DLOUHOVĚKOSTI A DLOUHODOBÉ PÉČE 
PŘI FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UK (CELLO FHS UK) 
VE SPOLUPRÁCI S INICIATIVOU POHYB PRO ŽIVOT 
Název projektu: Permanento věku navzdory – funkční pohyb pro každý den

Předkladatelka a řešitelka projektu: Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D. 

Web: https://fhs.cuni.cz/FHS-1.html, www.pohybprozivot.cz 

Výše nadačního příspěvku: 150 000 Kč/rok, celkem: 450 000 Kč (na pokrytí osobních a materiálových nákladů 

při rozjezdu projektu)
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DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMŮ 
A SLUŽEB – INSTITUT DŮSTOJNÉHO STÁRNUTÍ – PROGRAM 
PEČUJ DOMA

Anotace projektu

Institut důstojného stárnutí – program Pečuj doma má 

několikaleté zkušenosti s podporou neformálních pečujících, 

tedy lidí, kteří se doma starají o své blízké. Působí po celé ČR 

od roku 2014 a využívá zahraničních zkušeností 

a spolupráce.

Cílem projektu Pečuj doma – zaměřeno na péči v izolaci je 

zjednodušení dostupnosti podpory pro pečující z celé ČR, 

kteří z jakéhokoli důvodu jsou na péči sami, s žádným 

či minimálním kontaktem se svým okolím (nemají nikoho, 

kdo by je vystřídal, nevyužívají sociální služby, jsou 

v karanténě atd.), a to prostřednictvím nástrojů a aktivit, 

které mohou využít doma či z domova. Zároveň 

projekt podporuje tyto pečující i nepřímo – aktivitami 

upozorňujícími veřejnost i politické aktéry na situaci 

a potřeby neformálních pečujících. Dlouhodobou vizí je 

dosáhnout systémových změn v oblasti neformální péče 

v ČR. 

Projekt se také zaměřuje na podporu pečujících v situacích 

jako je koronavirová pandemie, kdy pečující musí být na péči 

sami vinou nouzových a karanténních opatření (primární 

cílová skupina). Z hlediska příbuzenských vztahů budou 

cílovou skupinu tvořit především senioři – děti pečující o své 

rodiče a partneři pečující o své protějšky. Z hlediska věku 

budou osoby z cílové skupiny především středního nebo 

vyššího středního (předdůchodového) věku. Očekáváme, 

že se do projektu zapojí minimálně 300 pečujících z celé 

ČR. Sekundární cílovou skupinou je česká veřejnost v rámci 

osvětových aktivit, které budou mít také celorepublikový 

dosah. Patří sem i politické reprezentace v obcích, krajích 

i na státní úrovni.

Projekt bude naplněn následujícími aktivitami: 

� vydáním a distribucí tematických interaktivních 

 příruček; 

� online podpůrnými skupinami poskytujícími pečujícím 

 bezpečný prostor pro sdílení své situace a možnost  

 zázemí a podpory; 

� přípravou, testováním, evaluací, vzděláváním 

 a distribucí nouzového plánu péče; 

� advokacií pečujících, tzn. jejich zastupováním u různých 

 aktérů, kteří mohou změnit jejich situaci; 

� osvětově-edukačním videospotem. 

Název projektu: Pečuj doma – zaměřeno na péči v izolaci

Statutární orgán: David Michal – ředitel; řešitelka projektu: Magdaléna Grünbecková

Web: www.scps.diakonie.cz, www.pecujdoma.cz 

Výše příspěvku NF Veolia: 250 000 Kč/rok, celkem: 750 000 Kč (z toho nejvíce na materiálové náklady/nákup služeb spojených 

s realizací aktivit a na osobní náklady na odborného garanta, metodika, manažera projektu a lektory) 
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DOMOV SUE RYDER, Z. Ú.

Anotace projektu

Projekt Meziagenturní spolupráce při transferech pacientů 

v paliativní péči je koncipován jako vzdělávací program 

pro odborníky zdravotnických a sociálních oborů pečujících 

o geriatricky křehké seniory v ústavní péči. Pečující personál 

Sue Ryder klade důraz na individuální péči a dlouhodobě se 

snaží přispívat ke kultivaci prostředí dlouhodobé péče 

o seniory v ČR, která vychází z přístupu zaměřeného 

na člověka. V podpořené organizaci pečují o geriatricky 

křehké klienty a každá změna prostředí je u těchto lidí 

kritická. Transfer z dlouhodobého pobytu seniora v sociálním 

zařízení a následná hospitalizace v nemocnici je pro pacienta 

složitým obdobím, které doprovází mnohé zdravotní 

komplikace a nedorozumění. Nedostatečná vzájemná 

komunikace a přirozená nedůvěra mezi zdravotnickým 

personálem v nemocnici a pracovníky v sociální službě 

mohou neblaze působit na již tak křehkého seniora. 

Nevedou k předcházení zdravotním komplikacím, a jsou 

proto hlavním důvodem vzniku tohoto projektu. 

Tím, že budou pracovníci sociálních a zdravotnických 

služeb lépe vybaveni pro uzdravování a zapojení člověka 

do běžného života a pro spolupráci a inovace, zlepší se 

spolupráce mezi pobytovým zařízením a nemocnicí 

při přesunech klienta/pacienta oběma směry. Ke zvýšení 

kvality života klientů dlouhodobé péče (pobytových 

sociálních služeb pro seniory) významně přispěje rozvoj 

dovedností vyjednávání účelné a účinné mezioborové 

spolupráce. Vyjednávání je založené na zvýšení vzájemného 

porozumění a důvěry mezi pečujícími profesionály z různých 

oborů v praxi i v rámci profesní přípravy.

Kompetence nutné pro mezioborovou spolupráci narůstají 

s rostoucí komplexitou problémů jednotlivců (k naplnění 

potřeb nestačí intervence jednoho profesionála) 

i v souvislosti s rostoucí specializací jednotlivých profesí 

a aktérů této spolupráce.  Vzděláváním sociálních 

pracovníků a studentů zdravotnických a sociálních oborů 

ve schopnosti a ochotě meziagenturní spolupráce chce 

projekt přispět ke zlepšení nejen dlouhodobé péče o seniory 

u nás, ale také položit základy širší meziagenturní spolupráci 

s cílem zajistit co nejlepší provázanost péče o geriatricky 

křehké pacienty, dle jejich individuálních potřeb s minimem 

komplikací a stresu.

Název projektu: Meziagenturní spolupráce při transferech pacientů v paliativní péči 

Statutární orgán a předkladatel projektu: Mgr. Ing. Matěj Lejsal

Web: www.sue-ryder.cz

Výše příspěvku NF Veolia: 250 000 Kč/rok, celkem: 750 000 Kč (nejvyšší část bude využita na pokrytí osobních 

nákladů – koordinátor, kmenoví lektoři, výzkumník-analytik)
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MANAGEMENT PRO NEZISKOVKY (SB-C, Z.S.)

Anotace projektu

Počátek aktivit předcházejících tomuto projektu sahá 

do r. 2017, kdy tým kolem zakladatelky později založeného 

spolku Management pro neziskovky transformoval Oddělení 

následné péče Okresní nemocnice Mělník. Na tomto 

základě vznikl program D.O.M.A. (Důstojnost, Otevřenost, 

Management, Atmosféra). Takové mají být sociálně-

zdravotní služby pro seniory, které pomáhá projekt rozvíjet. 

Ideálním scénářem pro následující 3 roky je realizovat 

každoročně tuto transformaci ve 3 až 5 zařízeních (kdekoliv 

v ČR). Předpokladem je, že dle počtu zapojených zařízení 

násobně porostou počty podpořených osob a budou 

přibývat další výstupy. 

Domovy seniorů nemají být jediným, ale jedním z možných 

způsobů, jak poskytovat služby pro seniory.  A i když je 

deinstitucionalizace přirozeným trendem, neobejde se

bez zapojení pobytových služeb. I ty musí nutně procházet 

vývojem. D.O.M.A. je program, který vznikl z přímých 

a osobních zkušeností a který prokazatelně funguje 

a má ambici se dále rozvíjet. 

Program objektivně přispěje ke zvýšení kvality 

poskytovaných služeb a ke zvýšení spokojenosti pečovatelů. 

Pro posouzení úspěšnosti záměru bude s každým zařízením 

zpracována vstupní a výstupní analýza zahrnující 

konkrétní měřitelné výstupy. Bude vytvořen systém péče 

o zaměstnance, systém podpory pro manažery a ředitele. 

Pokud jde o klienty zařízení, bude transformován systém 

individuálního plánování s důrazem na potřeby klienta. 

V každém zařízení bude vytvořen systém spolupráce 

na úrovni klient/rodina/sociální pracovník. Program dále 

podpoří vytvoření prostředí, které zohledňuje potřeby 

klientů a jejich rodin, pracovníků v přímé péči i vedení. 

Doplňkovým cílem je přispět ke společenské diskuzi, o což se 

organizace snaží již nyní. Reakce na její mediální vyjádření 

k tématu utvrzují Management pro neziskovky v tom, že 

je nutné vést se společností dialog směřující k uvědomění, 

že téma stárnutí se týká i nyní ekonomicky aktivní části 

populace. 

Název projektu: Program D.O.M.A. (Důstojnost, Otevřenost, Management, Atmosféra)

Statutární orgán a předkladatelka projektu: Simona Bagarová, předseda výboru

Web: www.managementproneziskovky.cz

Výše příspěvku NF Veolia: 300 000 Kč/rok, celkem 900 000 Kč (určeno na pokrytí osobních nákladů koordinátora, terapeutů 

a praktiků) 
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ŽIVOT 90, Z. Ú.

Anotace projektu

ŽIVOT 90, z.ú., poskytuje a provozuje celkem 

6 registrovaných sociálních služeb: Centrum denních služeb, 

Odlehčovací pobytová služba, Linka důvěry Senior telefon, 

Pečovatelská služba, Sociální poradenství, Tísňová péče. 

Tísňová péče mezi nimi zaujímá velmi významné místo. 

Má klienty ve všech krajích ČR, převážná část uživatelů této 

služby je v Praze.

Projekt Žít déle doma a v bezpečí nově nabídne díky 

unikátnímu technologickému řešení pro komplexní službu 

asistovaného života, tj. podporu klientů v domácím 

prostředí, dostupnost služby tísňové péče min. 120 klientům 

ze Středočeského kraje (40 nových klientů ročně). Projekt 

bude realizován ve spolupráci s místními samosprávami 

dotčených obcí kraje.

Cílem projektu je zvýšení kvality života seniorů a zdravotně 

postižených osob, a to díky nepřetržitému dohledu nad 

klientem zajišťujícím mu pocit bezpečí v každodenním 

životě, doma i venku. Projekt tak pomůže žít i ve vysokém 

věku či se zdravotním handicapem plnohodnotně a beze 

strachu větší skupině starších obyvatel ve Středočeském 

kraji. Současně projekt pomůže i jejich rodinám a pečujícím, 

za něž převezme nepřetržitý dohled a zajištění urgentní 

pomoci. Stačí totiž jedno stisknutí a pomoc je na cestě. 

Tak funguje tísňové tlačítko, se kterým mohou žít bezpečně 

ve vlastním domově i senioři trpící pády či náhlým 

zhoršením zdravotního stavu. 

Název projektu: Žít déle a v bezpečí

Statutární orgán: Mgr. Jaroslav Lorman

Web: www.zivot90.cz

Výše příspěvku NF Veolia: 250 000 Kč/rok, celkem: 750 000 Kč (určeno na nákup zařízení tísňové péče – stacionárního zařízení 

a tísňového tlačítka)
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MOUDRÁ SOVIČKA Z.S.  

Anotace projektu

Aktivity Moudré Sovičky z. s. jsou zaměřeny na edukaci 

a pomoc seniorům v užívání informačních a komunikačních 

technologií. NF Veolia podporuje tento spolek de facto 

od jeho vzniku. V loňském roce přinesly aktivity spolku dva 

důležité úspěchy. Především to byl velmi inovativní počin 

– vznik Mobilního centra pro seniory (MCS). Kvůli těžkému 

koronavirovému období spolek nastartoval pilotně již na jaře 

i online semináře a online individuální poradenství Hodinový 

ajťák. Projekt DigiSen – Digitální infrastruktura pro seniory 

navazuje na tuto pilotní realizaci.

Projekt řeší zlepšení digitální gramotnosti. Reaguje 

na zvyšující se nároky na používání nových technologií 

a služeb u seniorů a reaguje i na výjimečnou situaci 

způsobenou pandemií koronaviru. Hlavním cílem projektu 

je zlepšování digitální gramotnosti a vybudování digitální 

infrastruktury pro zajištění digitálního vzdělávání seniorů 

napříč celou Českou republikou bez ohledu na adresu 

bydliště seniora prostřednictvím digitálních lektorů 

a asistentů (tzv. Hodinových ajťáků). Ti budou „lidsky 

a trpělivě“ pomáhat starším lidem v tom, jak správně 

a bezpečně využívat jejich zařízení. Záměrem také je zlepšit 

pohled mladších generací na generace seniorů. Důležitou 

podmínkou samozřejmě bude dostupnost, přístup 

i používání nových technologií. 

Projekt má také řadu dílčích cílů: aktivizovat seniory, 

snižovat jejich osamělost, zapojovat je do komunitního 

a společenského života, podporovat je v komunikaci 

a kontaktech s blízkými osobami, rodinnými příslušníky, 

přinášet mezigenerační propojení, zkvalitnit jejich 

komunikaci s úřady, zajišťovat maximální a bezpečné využití 

jejich zařízení atp.

Název projektu: DigiSen – Digitální infrastruktura pro lepší život seniorů 

Statutární orgán a předkladatel projektu: Ing. Tomáš Hubálek

Web: www.moudrasovicka.cz

Výše příspěvku NF Veolia: 300 000 Kč/rok, celkem 900 000 Kč (určeno především na pokrytí osobních nákladů na lektory, 

asistenty i další související spolupracovníky, částečně také na materiálové náklady a související služby)     
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Voda pro Afriku je dlouhodobým společným 

projektem Nadačního fondu Veolia, skupiny 

Veolia a humanitární organizace Člověk v tísni, 

o. p. s. Za jedenáct ročníků projektu Voda 

pro Afriku poskytl Nadační fond Veolia celkem 

téměř 7 milionů korun na opravy a budování 

vodních zdrojů na etiopském venkově. 

Základem projektu je každoroční organizování benefičního 

prodeje dárkových předmětů prostřednictvím veřejné sbírky, 

kterou připravuje nadační fond společně se skupinou Veolia. 

„Všechny předměty, které prodáváme, byly vyrobené v České 

republice a podporují tradiční českou výrobu – sklářskou 

a textilní, zároveň podporujeme mladé české návrháře 

a podnikatele. V neposlední řadě pomáháme 

i lidem s handicapem, kteří díky Vodě pro Afriku tráví svůj 

čas smysluplnou prací,“ vysvětluje Vendula Valentová, 

ředitelka Nadačního fondu Veolia.

Finanční výtěžek projektu (sbírky) slouží každým rokem 

jako zdroj pro zajištění lepšího přístupu k pitné vodě 

pro obyvatele nejchudších odlehlých a zaostalých 

venkovských oblastí na jihu Etiopie. 

 „Prostřednictvím společnosti Člověk v tísni pomáháme 

lidem v zemi, kde je nezávadná voda stále velkým luxusem. 

Lidé v Etiopii jsou za naši pomoc opravdu vděční. V místech 

realizace projektů se místním obyvatelům zásadně změnil 

život. Hlavně ženy a děti nemusí trávit hodiny času denně 

nošením vody ze vzdálených míst. Při naší cestě do Etiopie 

na podzim 2019 nám všude dlouze děkovali,“ uvedla Vendula 

Valentová.

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 a 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. 

Zboží zakoupené v nadačním e-shopu balí a pro distribuci 

připravují již 10 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 zajištění a rozvoj služeb 

určených klientům, resp. uživatelům jejich sociálních služeb. 

Distribuci zboží z e-shopu za zvýhodněné ceny zajišťuje 

již několik let další partner projektu – společnost 

Zásilkovna s. r. o. 

VODA PRO AFRIKU 
VĚŘÍME, ŽE MÁ SMYSL POMÁHAT LIDEM ZEJMÉNA V MÍSTECH, KDE ŽIJÍ 

*Částka zahrnuje příspěvky přijaté v období 30.12.2019 – 28.12.2020.

Veřejná sbírka – 11. ročník

Příspěvky kupujících *70 805 

Dary do sbírky 429 195 

Celkem Kč 500 000



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
vybudování přístupu k pitné vodě ve školách a 
zdravotnických zařízeních v Hawassa Zuriya, zóna Sidama 
v jižní Etiopii

6 500

11. 2020 2021 500 000
spolufinancování výstavby vodovodní sítě a sanitárního 
vybavení ve 2 zdravotnických zařízeních v Hawassa 
Zuriya, zóna Sidama v jižní Etiopii

38 000

CELKEM ZA 11 ROČNÍKŮ 6 954 099 167 300
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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.). Vesničané tak nemusí 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. 

Ta přináší i 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. 

KDE JSME OD ROKU 2010 POMOHLI?  – VODA PRO AFRIKU 2010–2020



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 

fi nanční 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.

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. 



VODA PRO AFRIKU V ROCE 2020 

Pandemie COVID-19 zasáhla v roce 2020 do využití 

finančních prostředků získaných sbírkou v předcházejícím 

roce. 

Jan Faltus, koordinátor projektů v oblasti vody a sanitace 

ze společnosti Člověk v tísni, vysvětluje: „Původním účelem 

měla být urgentní humanitární pomoc obětem etnického 

násilí, které některými oblastmi Etiopie zmítá již několik let, 

a cílem zlepšit okamžitý přístup k vodě v regionu Oromia. 

Vzhledem k pandemii COVID-19 jsme se rozhodli reagovat 

na akutní potřeby v Etiopii a po dohodě s NF Veolia změnit 

využití finančních prostředků ze sbírky roku 2019. Soustavná 

dodávka vody je zásadní pro udržení zvýšených hygienických 

standardů v boji proti této pandemii. V roce 2020 jsme 

pokračovali v projektu zaměřujícím se na vybavenost 

zdravotnických zařízení a škol, jen se jednalo o jiné lokality. 

Prostředky slouží opět pro zajištění dodávky pitné vody, 

vč. pokládky vodovodního potrubí, výstavby umýváren 

a vodojemů a rekonstrukce sanitárních zařízení v regionu 

Sidama, okresech Bensa, Bona, Hula, Loke Abaya a Aleta 

Chuko.“

Výtěžek ze sbírky Nadačního fondu Veolia byl v roce 

2020 využit jako součást projektu realizovaného 

v oblasti Sidama. Jedná se o čtyřletý projekt financovaný 

Českou rozvojovou agenturou (2017–2020) pod názvem: 

Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech 

a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNRP). Příspěvek 

navazuje na realizaci v předcházejícím roce a cílí na zlepšení 

hygieny a sanitace prostřednictvím systémových změn 

ve zdravotnictví. Hlavní poselství projektu je zaměřeno 

na kampaň za mytí rukou, udržování čistoty a používání 

latrín a také na ochranu malých dětí před infekčními 

onemocněními. Aktivita podpořená NF Veolia doplňuje úsilí 

projektu zlepšit stav hygieny v oblasti tím, že jsou klíčové 

instituce (školy, střediska) připojeny na zdroje pitné vody. 

Konkrétně se plánovalo vybudovat či posílit zdroje pitné 

vody pro 7 škol. Kromě toho se podařilo zlepšit hygienické 

podmínky a zásobování vodou pro 1 nemocnici. Více 

ve zprávě na: https://www.nfveolia.cz/programy/voda-pro-

afriku/kde-pomahame/. 
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Na obnovu a budování zdrojů pitné vody v jižní Etiopii 

shromáždil a poskytl NF Veolia prostřednictvím veřejné 

sbírky v roce 2020 půl milionu korun. Finanční prostředky 

jsou darovacími smlouvami uzavřenými mezi NF Veolia 

a Člověkem v tísni, o.p.s., určeny na spolufinancování 

výstavby vodovodní sítě a sanitární vybavenosti 

ve 2 zdravotnických zařízeních (Shamena Health Centre 

a Mukabassa Health Centre) opět v Hawassa Zuriya, 

zóna Sidama.

V 11. ročníku benefičního prodeje si zájemci mohli koupit 

designové karafy vyrobené v moravské sklárně Květná 

podle návrhů studentů Adama Hanšuta a Eduarda Seiberta, 

studentů Ateliéru skla na pražské UMPRUM. Dále byly 

v prodeji skleněné lahve v textilním obalu a veselé ponožky 

s motivem surikat mladé české firmy We are ferdinand 

a dřevěné brože s motivem lva. 

Balení a expedici zboží prodaného přes e-shop opět 

zajišťovali, obdobně jako v předcházejících letech od roku 

2011, klienti denního stacionáře POHODY – společnosti 

pro normální život lidí s postižením, z.ú., spolu se svými 

asistenty. „Nadační fond Veolia věnoval naší neziskové 

organizaci 80 000 Kč, které byly použity na zajištění provozu 

sociálního podniku Kavárny Bílá vrána, kde nacházejí 

pracovní uplatnění právě klienti naší společnosti“, uvedla 

ředitelka POHODY Lucie Mervardová. 

Oznámení: Veřejná sbírka k projektu Voda pro Afriku byla 

ukončena k datu 30. 4. 2021. S ní skončí i celý tento projekt 

humanitární pomoci.

www.vodaproafriku.cz
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VEŘEJNÁ SBÍRKA 

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.

E-SHOP  

eshop.nfveolia.cz



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, 

dlouhodobě chrání, a tím je i uchovává 

pro přírodu. Projekt ČSOP už od svého počátku 

zachránil 55 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 

na eshop.nfveolia.cz a také formou přímých finančních 

darů na sbírkové konto či v hotovosti do pokladny. V roce 

2020 byly v prodeji následující předměty: křišťálová karafa 

na vodu s motivem ptáčků, designová karafa s motivem 

mokřadu, originální medovka z české sklárny Rückl, dárkové 

certifikáty na záchranu mokřadů, sešity s obalem z ručního 

papíru, originální 3D šperk ptáček, knihy H2O a přírodní mýdla.

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 

více než 1,8 milionů korun. Za darované prostředky ochránci 

vykoupili cennou přírodní lokalitu Chválovna u Vimperka 

na Šumavě, několik pozemků v oblasti tzv. Sedmihorských 

mokřadů na okraji Českého ráje a mokřad v nivě řeky 

Blanice nedaleko Vlašimi. Zatím posledním realizovaným 

výkupem bylo bývalé odkaliště Jívka na Broumovsku, které 

je domovem řady vzácných druhů živočichů a rostlin, mimo 

jiné také orchidejí.

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.

VRAŤME VODU PŘÍRODĚ
POMÁHÁME CHRÁNIT CENNÉ PŘÍRODNÍ LOKALITY V ČESKÉ REPUBLICE 
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*Částka zahrnuje příspěvky přijaté v období od 1. 1. 2020 do 28. 12. 2020.

Veřejná sbírka 

Příspěvky kupujících *101 193 

Dary do sbírky 105 000 

Celkem Kč 206 193





Projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko má v České 

republice tradici již od roku 1998. Nadační fond Veolia 

poskytoval od roku 2008 projektu jako generální partner 

fi nanční pomoc, která byla využívána na celkovou 

koordinaci a zejména na zajištění materiální podpory 

lokálních pořadatelů akcí (rukavice a pytle). Od roku 

2020 patronát nad kampaní převzala VEOLIA ČESKÁ 

REPUBLIKA, a. s.

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.

ww.uklidmecesko.cz

ORGANIZACE 
A PROJEKTY 
DLOUHODOBÉ 
SPOLUPRÁCE 

2.2

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 
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Ekumenická síť pro aktivity mladých, z. ú., provozuje od 

roku 2007 Domov na půl cesty Maják v Praze - Michli. 

Pod její hlavičkou také probíhají letní tábory pro sociálně 

znevýhodněné děti v objektu Pražské diecéze CČSH 

v Borovnici u Vlašimi. Posláním Majáku je usnadnit 

začátek samostatného života sociálně znevýhodněným 

mladým lidem, kteří opouštějí zařízení náhradní 

výchovné péče (dětské domovy, diagnostické a výchovné 

ústavy, či jiná zařízení pro péči o děti 

a mládež), nebo v nich prožili část života. Dále slouží 

také těm, kteří přicházejí z rodin ohrožujících jejich 

vývoj. Těmto potřebným mladým dospělým, případně 

i s dětmi, poskytuje bydlení v domácím prostředí, 

sociální poradenství a další služby. Prostřednictvím 

individuálního přístupu, dobrých mezilidských vztahů 

a respektování osobnosti každého člověka motivuje 

mladé lidi k tomu, aby překonali sociální znevýhodnění 

a dokázali se postupně obejít bez pomoci sociálního 

systému. 

V roce 2020 poskytl NF Veolia na sociální služby Majáku dar 

ve výši 230 000 korun. V domově na půl cesty se postupně 

vystřídalo celkem 20 obyvatel (mladých málo samostatných 

lidí z dětských domovů, potřebujících intenzivní podporu) 

a 2 děti. Ihned při vypuknutí protikoronavirových opatření 

ztratili práci a jen velmi těžko se jim dařilo získat práci novou. 

„Museli jsme je celou tuto dobu podporovat – přispívat jim 

na potraviny, hygienické potřeby, potřeby pro domácnost, 

jízdenky MHD, léky a trávit s nimi čas, být neustále 

na telefonu v době nejtvrdších hygienických opatření,“ říká 

ředitelka ThMgr. Eva Mikulecká.

Intenzivní byla také hmotná pomoc a podpora 2 bývalých 

obyvatel Majáku, kteří jsou v současné době ve výkonu 

trestu. Jednomu z nich organizace zajišťuje také právní služby. 

Právní pomoc a startovací byt poskytla ENYA také dalšímu 

bývalému obyvateli, který usiluje o svěření vlastního dítěte, 

opuštěného drogově závislou matkou, do své péče. Další 

2 bývalí obyvatelé získali finanční pomoc, když jim hrozila 

ztráta bydlení v důsledku ztráty zaměstnání (v souvislosti 

s koronavirem). Obdobně jako v roce 2019 Maják podporoval 

své nové obyvatele „startovacím balíčkem“ a v péči o zdraví.

Dar NF Veolia umožnil opět společné slavení narozenin se 

stávajícími i bývalými obyvateli, obstarání vánočních dárků, 

společné vaření o víkendu i zahradničení, návštěvy kulturních 

a sportovních akcí v době, kdy to dovolovala epidemická 

opatření.

V zimě ENYA stihla bez omezení zimní akademii v Janských 

Lázních (rekreační chata Církve československé husitské 

Betlém) se společným sportováním a trávením volného času. 

V červenci se konal tábor pro 18 dětí v Borovnici u Vlašimi 

(sociálně slabým rodinám byly poskytnuty významné slevy, 

4 dětem byl pobyt hrazen v plné výši).

www.ekumsit.cz

EKUMENICKÁ SÍŤ PRO AKTIVITY 
MLADÝCH, Z. Ú.
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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 2020 poskytl Nadační fond Veolia CSS Stod dar 

ve výši 150 000 korun na podporu komunitního života 

a co nejvíce nezávislého způsobu života uživatelů 

pobytových služeb. Byla kompletně dokončena 

transformace ústavního zařízení, takže od listopadu jsou 

všechny domácnosti CSS Stod soustředěny v komunitě. 

Dar byl také částečně využit na “zútulnění” nových 

domků a také na rekreační a pohybové aktivity klientů.

www.cssstod.eu

Soutěž Zlatý oříšek již od roku 1998 cíleně vyhledává 

a podporuje ty nejtalentovanější a nejaktivnější děti 

a dětské kolektivy z celé České republiky napříč obory. 

Každoročně pak představuje výběr 21 nominovaných 

dětí a dětských kolektivů ve věku od 6 do 14 let 

prostřednictvím slavnostního televizního fi nále, které 

Česká televize vysílá vždy na Nový rok. Jedním z hlavních 

partnerů soutěže byla v roce 2020 tradičně společnost 

Veolia spolu s Nadačním fondem Veolia, který poskytl 

dar 100 000 Kč.

22. ročník soutěže (2020) byl stejně jako mnoho dalších 

soutěží poznamenaný celosvětovou pandemií. „I přes Covid-19 

jsme na naše šikovné a úspěšné děti nezapomněli. Jsme 

přesvědčení o tom, že pro budoucnost naší společnosti 

je podpora dětí, které v sobě mají chuť, nadání a zároveň 

schopnost na něčem intenzivně pracovat, absolutně zásadní,“ 

řekl Jiří Kotmel, organizátor Zlatého oříšku. Z došlých 

150 přihlášek odborná porota složená z různých osobností

z oblasti kultury a umění, sportu, výchovy, podpory talentů 

apod. opět vybrala 21 nominovaných dětí a dětských 

kolektivů. Za přísných bezpečnostních opatření organizátoři 

soutěže navštívili rodiny dětí, aby si ověřili veškeré jejich 

dosažené výsledky, a také s nimi natočili videomedailonek, 

dle kterého hlavní výběrová komise (složená ze zástupců 

ministerstev, médií, partnerů, odborných poradců) rozhodla 

o 7 vítězích. 

Výběr oborů talentovaných a šikovných dětí byl jako vždy 

pestrý, a tak se diváci České televize na Nový rok seznámili 

s klavíristkou, trumpetistkou, houslistou, baletkou, 

krasobruslařkou, plavcem, programátorkou, spisovatelkou, 

ilustrátorkou, malířkou, vědci, motorkáři, tanečníky, 

mažoretkami, ekology i těmi, co rádi pomáhají druhým. 

1. ledna 2021 převzalo – stejně jako v předcházejících letech – 

7 dětí/souborů prestižní cenu Zlatý oříšek 2020, a to společně 

s finanční odměnou 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

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STOD

NADAČNÍ FOND ZLATÝ OŘÍŠEK
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Charita Slavičín vznikla v roce 2000 a jejím hlavním cílem je 

vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Nadační 

fond Veolia poskytl této organizaci v roce 2020 jednorázový 

dar ve výši 50 000 Kč, který byl použit pro klientku Charity 

Slavičín na splácení navýšení měsíčních splátek insolvenčního 

řízení, dále na zakoupení gum a plášťů na kola motorového 

invalidního vozíku a na zakoupení pračky a sušičky.

Nadace Most k domovu Zlín zahájila svoji činnost v létě 

2015. Účelem nadace je poskytování dlouhodobé paliativní 

péče těžce nemocným pacientů, umožnit těžce nemocným 

lidem zlepšit jejich kvalitu života a žít plnohodnotný život 

nezávisle na jejich sociálním postavení, věku a zdravotním 

stavu. Nadace také podporuje projekty ve zdravotní a sociální 

oblasti. Nadační fond Veolia poskytl v roce 2020 jednorázovou 

peněžitou pomoc klientovi Nadace Most k domovu Zlín 

ve výši 50 000 Kč na spolufinancování zahraniční operace 

v italském Palermu včetně výdajů na přepravu a doprovod 

klienta.

Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, z. s., vznikl 

v roce 2001 v Janských Lázních na obchodní Akademii Olgy 

Havlové jako sportovní klub pro handicapované. Nadační fond 

Veolia jednorázově daroval SC částku 50 000 Kč na podporu 

provozování sportu a s tím spojených aktivit zdravotně 

postižených osob.

Město Slavičín obdrželo v roce 2020 od Nadačního fondu 

Veolia jednorázový finanční dar ve výši 50 000 Kč na realizaci 

projektu Biotop Pod kaštany: revitalizace mokřadu 

ve Slavičíně.

JEDNORÁZOVÁ 
PODPORA 
PROJEKTŮ 

2.3
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1. SčV, a. s. 220 000

Česká voda - Czech Water, a. s. 350 000

Královéhradecká provozní, a. s. 400 000

Lyreco CE, SE, organizační složka 84 134,78

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 365 000

VWS MEMSEP s. r. o. 50 000

Nadace GCP 1 000 000

O2  Czech Republic a. s. 1 200 000

OFFICEO s.r.o. 727 302,28

OLTERM & TD Olomouc, a. s. 150 000

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 1 519 200

Solutions and Services, a. s. 410 000

Středočeské vodárny, a. s. 320 000

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. 75 000

Veolia Energie ČR, a. s. 7 000 000

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. 
(dříve Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.)

150 000

JMK Recycling, s.r.o. (dříve Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.) 50 000

Příspěvky kupujících do veřejné sbírky NF Veolia k projektu Voda pro Afriku 60 917

Přímé dary na sbírkový účet projektu Voda pro Afriku 9 020

Příspěvky kupujících do veřejné sbírky NF Veolia k projektu Vraťme vodu přírodě 101 241

CELKEM 14 241 815,06

+ Český svaz ochránců přírody – nefinanční dar ve výši Kč 15 000,00 – ptačí budky pro e-shop k projektu Vraťme vodu přírodě 
* Donoři jsou řazeni podle abecedního pořadí.

PŘIJATÉ DARY 
A POSKYTNUTÉ 
PŘÍSPĚVKY 

2.4
PŘIJATÉ DARY ZA ROK 2020
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Programy a projekty nadačního fondu Výše příspěvků

MiNiGRANTY ® VEOLIA 

Celkem 79 projektů 2 664 551  Kč

STARTér – Věř si a podnikej! 

Celkem 79 projektů 4 696 840   Kč

Stále s úsměvem – Aktivně po celý život

Celkem 6 projektů 1 500 000  Kč

Voda pro Afriku

Člověk v tísni, o. p. s. – dar NF Veolia 429 195 Kč

Člověk v tísni, o. p. s. – příspěvky do veřejné sbírky 70  805 Kč

Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením, o. p. s. 80 000 Kč

Vraťme vodu přírodě

Český svaz ochránců přírody – dary NF Veolia 1 070 000 Kč

Český svaz ochránců přírody – příspěvky do veřejné sbírky 101 193 Kč

Organizace a projekty dlouhodobé spolupráce 

Ekumenická síť pro aktivity mladých, z. ú. 230 000 Kč

Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace 150 000 Kč

Nadační fond Zlatý oříšek 100 000 Kč

Jednorázová podpora

Sportovní klub OA Janské Lázně 50 000 Kč

Nadace Most k domovu Zlín 50 000 Kč

Charita Slavičín 50 000 Kč

Město Slavičín 50 000 Kč

CELKEM 11 292 584 Kč

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 
ZA ROK 2020 
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