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My ve skupině Veolia vycházíme z poznání, že lidé 
jsou součástí přírody a celý ekosystém naší planety je 
provázaný společnými vazbami. Stejně tak společnosti 
skupiny ve vzájemné spolupráci a synergii vytváří jediný 
funkční celek. Jsme tu pro vás, ať už potřebujete vodu, 
energii nebo odpadové hospodářství.

Jsme #jednaVeolia!

Milí přátelé,

je mi potěšením, že držíte v rukou výroční zprávu našeho 

nadačního fondu. Ilustruje, čemu jsme se v loňském roce 

věnovali a kam jsme směřovali naši nadační podporu.  

Rok 2016 byl pro nadační fond plodný a bohatý. Jako nezisková 

organizace společná pro všechny obory činností a obchodní 

společnosti skupiny Veolia v České republice jsme pokračovali 

v našich dlouhodobých programech a dále je rozvíjeli. 

Prostřednictvím programu MiNiGRANTY fi nančně 

podporujeme již 9 let dobrovolnické aktivity našich 

zaměstnanců a jejich zapojení do veřejně prospěšných 

projektů.  Již 17 let se snažíme pomáhat obyvatelům 

v regionech s nejvyšší nezaměstnaností v hledání nového 

profesního uplatnění. V loňském roce jsme překročili hranici 

2000 nových pracovních míst podpořených z programu 

STARTér. Druhý ročník jsme prožili s programem pro aktivní 

život seniorů Stále s úsměvem. 

Po vyhodnocení dvou pilotních ročníků jsme se rozhodli 

toto téma i nadále rozvíjet a podporovat projekty dobré 

praxe. Zásadní změnou prošel projekt Voda pro Afriku, 

jehož cílem je získávat fi nance na vodní projekty 

v Etiopii realizované Člověkem v tísni. Pro tento účel si náš 

nadační fond zřídil svou veřejnou sbírku. Výtěžek projektu 

meziročně opět vzrostl, z čehož máme velkou radost. Tolik 

jen na úvod, více se dočtete v samotné zprávě.

Jménem nadačního fondu bych rád poděkoval všem našim 

partnerům i zaměstnancům za jejich podporu nadačního 

fondu a zapojení do jeho aktivit.

Přeji vám příjemné čtení.

Philippe Guitard

předseda správní rady Nadačního fondu Veolia

ředitel skupiny Veolia Česká republika

ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu
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MOTTO 
NADAČNÍHO FONDU

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

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

RESPEKT
Při vytváření všech projektů neustále aktivně nasloucháme 
všem, kteří nás oslovují ke spolupráci nebo předkládají 
žádost o fi nanční 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 defi nujeme 
roli nadačního fondu tak, aby maximální míra rozhodování 
a odpovědnosti zůstala příjemcům naší podpory. Průběžně 
sledujeme výstupy našich projektů a pečlivě zvažujeme 
užitečnost stávajících i budoucích projektů s ohledem 
na omezené fi nanční zdroje.

ROZVOJ
Hledáme stále nové myšlenky a nápady především proto, 
abychom dokázali rychle reagovat na změny, které přináší 
život. Podporujeme novinky. Zvyšují kvalitu našich projektů 
a současně i efekt pro všechny cílové skupiny nadačního 
fondu. Řada našich projektů má dlouhodobý charakter, ten 
znásobuje dopad projektů a zvyšuje jejich kvalitu.
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ÚČEL A POSLÁNÍ NADAČNÍHO 
FONDU
Jsme fi remním 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 
prováděným 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.

OBECNÁ ČÁST

CHARAKTERISTIKY ČINNOSTI 
NADAČNÍHO FONDU 
Nadační fond Veolia uplatňuje ve své činnosti regionální 
princip a je aktivní ve většině regionů České republiky.

Vedle fi nanční podpory (nadačního příspěvku) poskytuje 
žadatelům i podporu věcnou, dále poradenskou 
a konzultační pomoc v oblasti právní, fi nanční 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.

V roce 2011 se nadační fond stal zakládajícím členem Asociace 
fi remních nadací a nadačních fondů.

ČINNOST NADAČNÍHO FONDU 
JAKO SOUČÁST CSR SKUPINY 
VEOLIA
Společenská odpovědnost (CSR) je nedílnou součástí 
strategie skupiny Veolia a reprezentuje jednu ze základních 
hodnot společnosti. Veolia proto dlouhodobě rozvíjí 
aktivity přispívající k udržitelnému rozvoji a napomáhající 
zlepšení stavu okolní společnosti. Zároveň usiluje 
o rovnováhu mezi environmentální, sociální 
a ekonomickou oblastí CSR. 

Veolia se významně angažuje v sociální, environmentální 
a vzdělávací oblasti mimo jiné i prostřednictvím fi remního 
Nadačního fondu Veolia, který založila v roce 2003. 
Společně vytváříme vlastní fi remní a nadační projekty 
nebo se podílíme na projektech jiných organizací.

Cílem skupiny Veolia je zajišťovat pomocí udržitelných 
řešení přístup lidí k základním zdrojům pro život, jejich 
zachování a obnovu. Aby dokázala v tomto úkolu obstát, 
prošla společnost zásadní proměnou, jejímž výsledkem je 
nová vize a obchodní plány, stejně jako motto „Vše živé je 
propojené“.

V návaznosti na tuto strategii skupina formulovala 
9 klíčových závazků udržitelnosti s cíli až do roku 2020. 
Skupina Veolia v České republice předkládá každoročně 
Zprávu o společenské odpovědnosti, jež nabízí ucelený 
přehled o fi remní koncepci a aktivitách v oblasti 
společenské odpovědnosti. Aktivity nadačního fondu jsou 
součástí této zprávy.  



Základní údaje

Název: 
Nadační fond Veolia

Datum vzniku:
8. července 2003

Zakladatel:
Vivendi Water ČR, s.r.o. 

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

Základní kapitál:
100 000 Kč

IČO: 
27068102

Řídící orgán: 
Správní rada 

Správní 
rada
k 31. 12. 2016

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

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

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

Mgr. Jan Hrabák, PhD.  
člen správní rady
ředitel právního oddělení Veolia Česká republika, a.s.

Ing. Reda Rahma 
člen správní rady
obchodní a marketingový ředitel skupiny Veolia 
pro Českou a Slovenskou republiku

RNDr. Marcela Dvořáková 
členka správní rady
výkonná ředitelka komunikace skupiny Veolia Česká republika, a.s., 
ředitelka komunikace a marketingu Pražských vodovodů 
a kanalizací, a.s.

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

Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu Veolia. Spravuje 
majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech 
nadačního fondu.
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Výkonnými orgány Nadačního fondu Veolia jsou: ředitelka nadačního fondu, jako řídící výkonný orgán, a další 
zaměstnanci, kterými jsou zástupkyně ředitelky nadačního fondu, projektová manažerka nadačního fondu, asistentky 
nadačního fondu a účetní referentka nadačního fondu.

VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI PO SKONČENÍ ROZVAHOVÉHO DNE DO DATA SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

K datu sestavení výroční zprávy nedošlo v Nadačním fondu Veolia k žádným významným skutečnostem, které by měly 
vliv na výroční zprávu za 2016.  

TÝM NADAČNÍHO FONDU 

Mgr. Vendula Valentová
ředitelka 

Mgr. Martina Zichová
zástupkyně ředitelky 

PhDr. Blanka Šrámková
projektová manažerka

Helena Langerová
asistentka 

Bc. Vlasta Jachanová
asistentka 

Bc. Alena Benešová
účetní referentka
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MiNiGRANTY 2016
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
NADAČNÍHO FONDU

Nejpopulárnější nadační program MiNiGRANTY je založen 
na spolupráci mezi nadačním fondem, společnostmi skupiny 
Veolia a jejich zaměstnanci. Jde o příklad společenské 
odpovědnosti všech zúčastněných. 

Každý zaměstnanec skupiny má možnost se jednou za rok 
na jaře ucházet o fi nanční podporu (MiNiGRANT) až do výše 
50 tisíc korun ve prospěch veřejně prospěšného projektu, 
na jehož realizaci se podílí ve svém volném čase (po práci 
nebo o dovolené) jako dobrovolník. 

Podporu mohou zaměstnanci získat pro některou 
z organizací, v níž se dobrovolnicky angažují, nebo pro své 
vlastní projekty s veřejně prospěšným charakterem, jichž jsou 
autory a sami je realizují. 

Na úspěšnosti programu mají zásluhu především sami 
zaměstnanci, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a nejlépe 
znají potřeby prostředí, ve kterém žijí.

Za devět ročníků programu bylo podpořeno celkem 1 015 
takových projektů, částkou vyšší než 26 milionů korun. 

V loňském, osmém ročníku programu byla mezi 
137  podpořených projektů rozdělena částka převyšující 
3,5 milionů korun.

Z původně schválených 139 projektů se jeden projekt 
zaměstnanec rozhodl nerealizovat ( ještě před uzavřením 
smlouvy a poskytnutím fi nančních prostředků) a jedna  
organizace před koncem roku 2016 vrátila obdržené fi nanční 
prostředky.

Nejvíce podpořených projektů 39 % směřovalo do oblasti 
znevýhodněných skupin a 29 % na volnočasové aktivity dětí 
a mládeže.

Je obdivuhodné, kolik našich kolegů se věnuje 
dobrovolnictví a v kolika různých oblastech působí. 
Pracují s dětmi a mládeží, pomáhají potřebným 
seniorům, handicapovaným dětem i dospělým, sociálně 
znevýhodněným skupinám lidí, pečují o životní prostředí, 
podporují osvětu a vzdělávání, jsou členy záchranářů 
a sborů dobrovolných hasičů, pečují o zvířata v útulcích 
a dělají ještě mnoho dalších potřebných věcí.

V dubnu 2013 získal nadační fond pro název svého 
programu MiNiGRANTY ochrannou známku. Úřad 
průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o jejím zápisu 
do rejstříku ke dni 3. 4. 2013 pod číslem 330521. Ochranná 
známka má platnost 10 let.

Od roku 2012 je počet podpořených projektů velmi 
vyrovnaný a stabilní. Počet žádostí ve stejném období 
kolísal mezi hodnotami 291 (v r. 2015) a 377 (v r. 2013).

Největší objem fi nančních prostředků byl poskytnut 
na realizaci projektů pro znevýhodněné skupiny (44 %), 
volnočasové aktivity dětí a mládeže (27 %). Na podporu 
projektů projektů zaměřených na komunitní život 
a prostředí bylo věnováno 15 % celkových fi nančních 
prostředků, na projekty zabývající se environmentálním 
prostředím nebo osvětou a vzděláváním 7 a 7 %.

PROGRAMY A PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU 

PROGRAM MiNiGRANTY® VEOLIA  

Podporujeme volnočasové dobrovolnictví
našich zaměstnanců

MiNiGRANTY 2008 – 2016

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

CELKEM 2 279 1 015 87 459 844 26 173 770

MiNiGRANTY V ROCE 2016 DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ
Komunitní život a prostředí 20 projektů 522 181 Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže 40 projektů  969 905 Kč

Environmentální prostředí 12 projektů 263 500 Kč

Znevýhodněné skupiny 54 projektů 1 541 231 Kč

Osvěta a vzdělávání 11 projektů   240 302 Kč



MiNiGRANTY 2016 - PODPOŘENÉ PROJEKTY 
PODLE TEMATICKÉHO ZAMĚŘENÍ
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TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ:

Komunitní život a prostředí (školy /MŠ,ZŠ,SŠ/ - vybavení a 
zázemí, obce, kultura, komunitní centra, sport, péče o kulturní 
dědictví)

Volnočasové aktivity dětí a mládeže (sport, tábory, zájmové 
organizace, hasičský dorost)

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

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

Osvěta a vzdělávání (osvětové dny, výukové programy, 
kampaně apod.)

MiNiGRANTY 2016 byly vyhlášeny 22. března 2016 
u příležitosti Světového dne vody. Nadační fond přijímal 
žádosti od 22. března do 24. dubna 2016. Po ukončení příjmu 
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 25. května 2016 schválila. Výsledky byly zveřejněny 
30. května 2016. 

  

PŘÍKLADY MiNiGRANTŮ 2016 PODLE TEMATICKÝCH SKUPIN 

Environmentální projekty

SPOLU OBNOVÍME ZANIKLÉ ALEJE

> Josef Chramosta, Středočeské vodárny, a.s.
    Zástupce manažera provozu Kanalizace

> 30 000 Kč

> Pro Myslivecký spolek Pramínek Mělnické Vtelno

Akce výsadby aleje, 80 ovocných stromků, které byly pořízeny 
z MiNiGRANTU, včetně mechanické ochrany před okusem 
zvěří, se zúčastnilo na 30 dobrovolníků. Pan Chramosta, člen 
mysliveckého spolku zajistil nákup sazenic, podílel se 
na organizaci i samotné akci výsadby. 

„Myslím si, že obnova stromořadí bude mít svůj efekt, nejen 
z pohledu životního prostředí a podpory biodiverzity, ale i 
estetického vnímání kolemjdoucích. Osobně mi přinesl dobrý 
pocit z vykonané práce, do které se zapojili i kolegové myslivci 
a spolek Sokola. Jsem rád, že stromy vysazovaly i naše děti, 
které si v budoucnu vzpomenou, jakou práci před lety 
pro sebe i ostatní udělaly.“

VČELY – ÚPRAVNA CHŘIBSKÁ

> Jan Severin Solar, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
    Strojník

> 26 000 Kč

> Realizoval sám

Jan Severin Sola se rozhodl přispět ke zlepšení životního 
prostředí pořízením a provozováním chovu včel na střeše 
úpravny vod Chřibská. Střechu úpravny nejprve připravil  
k připevnění stojanu na úly,  které pořídil, stejně jako 
ostatní včelařské vybavení a pomůcky pro práci se včelami, 
za MiNiGRANT. Úly osadil třemi včelstvy z vlastního chovu 
a postaral i o nutnou administrativu řádného chovu včel.

„Projekt nepřesahuje mé reálné možnosti, proto jsem se 
o něj zasadil. Co se projektem zlepšilo? Šance rostlin 
na opylení a změna zkresleného pohledu lidí na chování včel 
v jejich bezprostřední blízkosti.“
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V roce 2016 jsme obdrželi 285 žádostí o podporu vyšší než 11 milionů korun. Podpořeno bylo 48 % přijatých 

žádostí, tj. 137 projektů částkou 3 537 119 korun.

Opakovanou podporu získalo 64 projektů, 73 bylo podpořeno poprvé.



Komunita a prostředí

VAKCINACÍ ZA LEPŠÍM ŽIVOTEM ZANEDBANÝCH A 
TÝRANÝCH ZVÍŘAT

> Petr Peikl, Veolia Energie ČR, a.s. – ředitelství společnosti  
    Vedoucí oddělení vnitřní správy

> 19 000 Kč

> Pro Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

Za MiNiGRANT bylo pořízeno 100 kusů očkovací dávky 
Biocan R. Látka byla použita na očkování zachráněných 
bezdomoveckých psů, kteří byli drženi ve velmi špatných 
podmínkách v prostorách garáží Šverma v Ostravě. 

„Je psychicky náročné vidět, v jakém prostředí někteří psi žijí. 
Vidět smečky zanedbaných, týraných, hladovějících zvířat, 
žijících ve svých výkalech, nebo uvázaných celý život 
na řetězu. Dokud jsem se nezapojil do činnosti spolku, 
neuměl jsem si představit, jak je situace hrozivá!“

OBNOVENÍ VSTUPNÍ BRÁNY DO MĚSTSKÝCH SADŮ

> Vojtěch Regál, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Specialista přípravy obnovy majetku

> 11 111 Kč

> Pro Městečko na dlani, z. s. 

Devítičlenný tým zapsaného spolku Městečko na dlani, 
který se zabývá propagací města Vysoké nad Jizerou, 
zajistil s pomocí MiNiGRANTU přesnou repliku dřevěné 
vstupní brány do městských sadů z roku 1925, která se 
v poválečných letech ztratila.

„Zajistil jsem inženýrskou činnost a fi nance, komunikoval 
s úřady a organizoval práce. Také jsem se zlepšil v práci se 
dřevem. Podařilo se nám zkrášlit část města. Věřím, že tímto 
počinem jsme nastartovali další úpravy a chuť obyvatel 
zvelebovat naše město.“

Osvěta a vzdělávání

DOPRAVNÍ VÝUKA TĚCH NEJMENŠÍCH

> Zdeněk Štefek, Veolia Energie ČR, a.s.
    Mistr elektrického provozu

> 18 000 Kč

> Realizoval sám

Zdeněk Štefek věnoval vybavení existujícího dopravního 
hřiště elektronickými semafory přes 130 hodin svého času. 
Zpracoval projekt, nakoupil materiál, řídící jednotku sám 
vyrobil a namontoval. Kromě potřebného materiálu bylo 
za MiNIGRANT pořízeno i 13 cyklistických helem. 

„Děti jsou nejohroženějšími účastníky dopravního provozu. 
Ve spolupráci s mateřskou školou v Ostravě Porubě a místním 
oddělením městské policie se dětem vytváří na hřišti reálné 
situace, ve kterých se učí, jak se správně chovat v silničním 
provozu.“

ČASOPIS PRO WILLÍKY

> David Mareš, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.   
    Specialista – technický pracovník laboratoře

> 28 000 Kč

> Pro Willík – spolek pro Williamsův syndrom, z. s.

Dobrovolníci z řad členů spolku vytvořili nové číslo časopisu, 
občasníku Willík. MiNiGRANT byl použit na vytištění 300 ks 
a na rozeslání časopisu rodinám, spolupracujícím 
odborníkům a dalším zájemcům.

„Pomohl jsem s organizací kolem vytištění a distribuce 
časopisu Willík, který je jedním z mála zdrojů aktuálních 
informací o vzácném onemocnění Williamsovým syndromem. 
Rodiče takto nemocných dětí najdou v časopise články 
odborníků, zkušenosti rodičů s výchovou a rozvojem dětí, tipy 
na literaturu, zprávy o činnosti spolku, našich společných 
setkáních a rekondičních pobytech.“

Znevýhodněné skupiny 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S KOŇMI PRO DĚTI Z OHROŽENÝCH 
SKUPIN OBYVATEL

> Lucie Strejčková, Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
   Specialistka personalistiky

> 30 000 Kč

> Pro Zajíček na koni, o. p. s.

Díky MiNiGRANTU se mohlo šest dětí z velmi slabého 
sociálního prostředí, z nich tři i s viditelným tělesným 
handicapem, zúčastnit letního příměstského tábora 
s koňmi. 

„Děti měly možnost odpoutat se od složitého rodinného 
prostředí, všední reality a získaly šanci prožít čas v přátelské 
komunitě a zároveň se naučit vše kolem péče a jízdy 
na koních. Táborů se osobně účastním a vidím jak jsou děti 
opravdu šťastné. Věřím, že toto jsou rozhodující chvíle, které 
jim pomohou nasměrovat se k hodnotnějšímu životu, než 
k takovému, v němž se nyní pohybují.“

PRACUJI, TEDY JSEM!

> Hana Grulichová, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
    Finanční analytik

> 29 480 Kč

> Pro Borůvka Praha, o. p. s.

Z MiNiGRANTU byly spolufi nancovány odměny trénérům 
pracovně tréninkového programu Pracuji, tedy jsem!, který 
umožňuje lidem se speciálním potřebami získat pracovní 
zkušenosti, sebevědomí, zdokonalovat se v odbornosti, 
a tím zvýšit své šance na trhu práce. 

„Filozofi í programu je učit klienty dovednosti, o které je 
na trhu práce skutečný zájem, a podporovat tak jejich 
reálnou integraci do společnosti. Nesnažíme se o ně 
přehnaně pečovat. Naopak je podporujeme v samostatném 
řešení jejich životní situace s co největší možnou nezávislostí 
na sociálních a pomocných službách.“  
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Volnočasové aktivity

SOUSTŘEDĚNÍ KARATE SPARTAK NEKOŘ

> Jan Maděra, Královéhradecká provozní, a.s.
   Řidič

> 25 000 Kč

> Pro SK Karate Spartak Hradec Králové, z. s.

MiNiGRANT byl použit na zajištění ubytování a dopravu 
dětí na soustředění karate v Nekoři. Jan Maděra, jako 
aktivní rodič malého karatisty, pomáhá s organizací 
soustředění, na kterém děti upevňují nejen technické 
dovednosti sportu a pohybově se rozvíjejí, ale také se 
věnují historii karate, kaligrafi i, origami, rébusům a učí se 
psát svá jména v japonském písmu.

„V dnešní přetechnizované době počítačových her, sociálních 
sítí a multimédií, chceme vést děti k duševní a fyzické 
rovnováze, vzájemné úctě a pomocí technik fyzické i duševní 
hygieny k návykům udržitelnosti postojů v osobním životě.“

PŘESVĚDČÍME VÁS HUDBOU

> Miroslav Mašek, 1. SčV, a.s.
    Vedoucí střediska

> 35 000 Kč

> Realizoval sám

Začínající příbramské hudební skupině studentů Okamžik 
se splnil sen. Za pomoci Miroslava Maška a MiNiGRANTU 
vydali CD vlastních autorských písniček. Natáčení alba 
probíhalo ve studiu Sauna Hořovice koncem září. Podpora 
byla použita na nájem studia, náběr nástrojů, mix, 
mastering, produkci a zapůjčení nástrojů.

„MiNiGRANT nejen pomohl partě mladých lidí splnit si svůj 
sen a zvednout sebevědomí, ale také ukázal, že současná 
mládež umí více, než jen pasivně přijímat předloženou 
konzumní zábavu. Naopak, umí s trochou podpory 
realizovat vlastní myšlenky.“

KŘESADLO 2016 – Cena pro obyčejné lidi, 
kteří dělají neobyčejné věci

Naše kolegyně Jana Jonášová, personální manažerka VEOLIA 
ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., převzala na slavnostním večeru dne 
22. března 2017 v rezidenci primátora hl. m. Prahy Křesadlo 
za rok 2016 – Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci. Máme velkou radost z toho, že nominace našeho 
nadačního fondu, podpořená pražskou nestátní neziskovou 
organizací Okamžik, z.ú., pro níž se Jana Jonášová jako 
dobrovolnice již osm let angažuje, byla úspěšná. 

O Janině dobrovolnictví víme již řadu let díky MiNiGRANTŮM. 
Jen za roky 2013 až 2016 získala pro Dobrovolnické centrum 
Okamžiku 109 380 korun. 

„Díky dobrovolnické činnosti získávám nové zkušenosti, 
zážitky a samozřejmě si rozšiřuji obzory pro svůj osobní život. 
Dobrovolnictví je moc fajn způsob trávení volného času. 

Myslím si, že nevyužít možnosti, které neziskovky nabízejí 
v této spolupráci, je škoda. Mne osobně spolupráce s 
Okamžikem vždy velmi obohacovala. Jsem ráda, že jsem měla 
možnost se s Okamžikem propojit. Pokud budete chtít něco 
takového vyzkoušet, v Okamžiku jste vždycky vítáni,“ říká Jana 
Jonášová ve videodokumentu Nadačního fondu Veolia. 

Video ke shlédnutí na webových stránkách nadačního fondu. 
http://www.nfveolia.cz/programy/minigranty/video/
minigranty-pomahaji-okamzik/

PŘEHLED MiNiGRANTŮ ZA ROK 2016

Abrahámek Jan Dofi nancování invalidního vozíku ZS - handicap - pomůcky Abrahámek Jan MoVo 14 000   

1. JUDO CLUB BANÍK 
OSTRAVA o.s.

Výměnný pobyt Ostrava a Rouen VČA - dětí a mládeže Babinec Jan VE 20 000   

Mateřská škola, 
Jugoslávská 2736, Teplice

Mámo, táto, dědo, babi, pojďte všichni 
cvičit s námi

KAP - sport Bartoš Ladislav VV 28 000   

SKLÁDANKA, z.s. Skládanka ZS - handicap - vybavení, služby Bartošíková Jarmila MoVo 12 000   

Děti patří domů, o.s.
Učíme pomáhat, respitní tým Děti patří 

domů předává zkušenosti dál
ZS - pěstounská péče Bažantová Pavla PVK 50 000   

Fakultní nemocnice 
v Motole

Pomoc novorozencům a kojenům 
po operačních výkonech na JIP

ZS - nemocnice, hospice Benák Petr PVK 30 000   

Bilavčík Pavel
Pořízení včelstev a jejich následné 

obstarávání
Environmentální Bilavčík Pavel MoVo 12 000   

“TEMPISH in-line o.s.” TEMPISH Night Skate VČA - dětí a mládeže Boštík Ladislav VE 20 000   

Orientační klub Chrastava, 
z.s.

Cesta do přírody, aneb budování 
životního stylu

VČA - dětí a mládeže Březina Jan SčVK 33 000   

Lehnerová Soňa
Kosmické neurofyziologické cvičení 

pro Františka Lehnera v ADELI Medical 
Centru

ZS - handicap - děti Bulandrová Jitka VOSS 36 300   

ALKA, o.p.s. Postav si svůj stan ZS - handicap - vybavení, služby Bulinová Jitka 1. SčV 40 000   

Bůžek Martin Rozšíření chovu včel Environmentální Bůžek Martin SčVK 10 000   

Vodní záchranná služba 
ČČK Těrlicko

Plavání seniorů ZS - senioři Centrichová Eva SaS 18 000   

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Všetaty

Podpora mladých hasičů SDH Všetaty VČA - SDH Cvrk Pavel SVAS 49 850   

Kick Box Žatec
Podpora začínajících dětských 

sportovců
VČA - dětí a mládeže Čech Martin SčVK 40 000   

Černota Pavel
Zlepšení podmínek pro osobní 

a duševní rozvoj pěstounských dětí
ZS - pěstounská péče Černota Pavel VE 30 000   

Česnek Tomáš Gastonův memoriál KAP - sport Česnek Tomáš SčVK 15 000   

Dellner Petr Cesta proti bolesti ZS - handicap - děti Dellner Petr SčVK 38 900   

Moravská hasičská 
jednota - hasičský sbor

Skládací stan pro SDH Přerov KAP - SDH a záchranáři Divila Jiří VE 15 000   

TJ VS Tábor, z.s. Kola dětem ZS - sociálně slabí - děti Dostál Jaroslav PVK 25 000   

Tělovýchovná jednota 
Sokol Hrdlív

Podpora a rozvoj mladých fotbalistů VČA - dětí a mládeže Dragoun Vladimír SVAS 21 455   

Spolek “KOSTIČKY” Cesta ke komunikaci II ZS - handicap - děti Dvořák Libor SčVK 36 000   

Dětské centrum Veská Veskalypmiáda ZS - sociálně slabí Exner Daniel KHP 17 000   

TBS Přerov
Podpora basketbalového oddílu 

mládeže
VČA - dětí a mládeže Fašánek Ivan VE 20 000   

Městský ústav sociálních 
služeb Jirkov

Bylinková zahrádka ZS - senioři Fedor František SčVK 38 000   

Český svaz ochránců 
přírody Ophidia

Knihovna a audiozařízení pro pořádání 
veřejných ekovýchovných akcí

Osvěta a vzdělávání Franěk Borek SčVK 35 902   

Asociace TOM ČR, TOM 
1007 CHIPPEWA

Letní táboření turistického oddílu 
mládeže

VČA - tábory, pobyty Gembec Kamil SčVK 40 000   

Borůvka Praha o.p.s. Pracuji, tedy jsem! ZS - handicap - vybavení, služby Grulichová Hana VV 29 480   

Tělocvičná jednota SOKOL 
Kyjovice 

Doplnění ozvučení představení 
Amatérského divadelního souboru

KAP - kultura Grygar Jaroslav VE 15 000   

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Výrava

Podpora mladých hasičů SDH Výrava VČA - SDH Hájek Jiří KHP 23 000   

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Lány

Dresem k sebevědomí VČA - SDH Hendrich Milan SVAS 10 000   

Sdružení - BES, z.s.
Zahrada BES bariér pro handicapované 

děti
ZS - handicap - děti Heřman Tomáš VE 20 000   

Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec
Společnost 

skupiny Veolia
Výše daru 

Kč
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Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec
Společnost 

skupiny Veolia
Výše daru 

Kč
Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec

Společnost 
skupiny Veolia

Výše daru 
Kč

Volejbalový sportovní klub 
Baník Sokolov

Ozvučení pro sportovní haly KAP - sport Hrazdíra Zdeněk VOSS 18 000   

Centrum pro rodinu a 
sociální péči Hodon

Integrační klub BRÁNA ZS - handicap - děti Chojna Jiří VE 30 000   

Myslivecký spolek 
Pramínek Mělnické Vtelno

Spolu obnovíme zaniklé aleje Environmentální Chramosta Josef SVAS 30 000   

Základní škola Čeperka Zelená zahrada Environmentální Chvojka Michal KHP 20 000   

Sdružení přátel sborového 
zpěvu

Koncertní oblečení pro zpěváky 
dětských pěveckých sborů Mrňousci, 

Jižánek a Ko-Ko
VČA - dětí a mládeže Imre David VE 20 000   

Janíček Miroslav Včelaření Environmentální Janíček Miroslav MoVo 12 000   

TJ Sokol Zdislavice
Tréninkové soustředění fotbalové 

přípravky
VČA - dětí a mládeže Jankovský Roman ČVCW 30 000   

Ambeat Health Care a.s.
Podpora seniorů v Senior centru 

Nový Bor
ZS - senioři Jašek Vladimír SčVK 40 000   

Olomoucký kraj Kdo se hýbe, NESTÁRNE ZS - senioři Ježek Roman VE 30 000   

Okamžik - sdružení 
pro podporu nejen 
nevidomých

Pomáháme dobrovolníkům, 
dobrovolníci pomáhají nevidomým

ZS - handicap - vybavení, 
služby 

Jonášová Jana VV 22 200   

Kabát Jan
Organizace tréninků a závodů 

v orientačních závodech
KAP - sport Kabát Jan PVK 20 000   

Hasiči Jablonec nad Nisou 
- Paseky

Hasiči obyvatelům města KAP - SDH a záchranáři Kádě Tomáš SčVK 44 070   

Bc. Ondřej Pojmon Běhá celá Vlašim KAP - sport Kaňkovská Monika PVK 20 000   

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec

Turnaj ve stolním tenise vozíčkářů ZS - handicap - sport Klimentová Jana SčVK 30 000   

Základní škola Bodláka 
a Pampelišky, o.p.s.

Počítáme s vámi! ZS - senioři Klofcová Alena VV 15 000   

Sbor Jednoty bratrské 
v Chrastavě

Spolu nás to baví, nejsme doma sami VČA - dětí a mládeže Kos Jan SčVK 37 000   

Box Club Krnov, z.s.
Rozvoj a výchova talentované mládeže 

Severomoravské oblasti
VČA - dětí a mládeže Kotásek Pavel VE 20 000   

Dům dětí a mládeže 
Pelíšek, Vrchlabí

Dětský tábor Mácháč 2016 VČA - tábory, pobyty Kovalčík Jiří SčVK 30 000   

Jelínek Oldřich
Podpora handicapovaného sportovce 
při přípravě na závody ve sjezdovém 

lyžování
ZS - handicap - sport Krausová Ivana ČVCW 25 000   

Motlíčková Radka
Podpora pro handicapovaného 

Martina Motlíčka - pobyt a doprava do 
stacionáře

ZS - handicap - děti Krausová Ivana ČVCW 25 000   

Svaz tělesně postižených 
v České republice

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro 
osoby se zdravotním postižením a seniory

ZS - handicap - pomůcky Krausová Ivana ČVCW 25 000   

Sportovní klub tělesně 
postižených sportovců

Podpora volnočasových aktivit tělesně 
postižených

ZS - handicap - sport Krejčí Jindřich MoVo 29 000   

Dětský domov, Nové 
Strašecí

Festiválek přírodních sportů a pobytu 
v přírodě Jesenice 2016

KAP - sport Kršková Eva RAVOS 25 000   

Rybářské sdružení ve 
Mšeně

Výstavba opěrné a izolační zídky pro 
zamezení úniku vody v rybníce Černík

Environmentální Krúpa Jan SVAS 19 000   

Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec

Vzdělávání seniorů - kurzy trénování 
paměti a kurzy obsluhy tabletů

ZS - senioři Krušinová Petra SčVK 21 000   

Běžím s Majklem, z.s. Memoriál Michala Pětroše, 5. ročník KAP - sport Kryštof Petr VE 22 000   

Bedřichová Horáková Jana Včelařství Environmentální Kubíková Lenka 1. SčV 25 000   

Klub vozíčkářů Petýrkova, 
o.p.s.

Dobré pracovní zázemí osobních 
asistentů aneb rekonstrukce sociálního 

zařízení

ZS - handicap - vybavení, 
služby 

Kudrnka David PVK 40 000   

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Dobřív

MH Dobřív VČA - SDH Kuchyňková Kateřina VOSS 44 000   

Ručičky, o.s.
S MiNiGRANTEM výpravy splní naše 

představy
ZS - handicap - děti Kunčický Roman ČVCW 20 000   

Kurková Marie Šťastné dítě ZS - handicap - děti Kurková Marie SaS 20 000   

Aeroklub Kladno, z. s. Šance vzhůru pro mládež VČA - dětí a mládeže Kyncl Josef SVAS 30 000   

Občanské sdružení Dítě 
s diabetem

Světový den diabetu - informační 
a osvětová kampaň

Osvěta a vzdělávání Lacinová Lenka VE 15 000   

Junák - český skaut, 
středisko Františka Barvíře

Skautský orientační běh pod Orebem VČA - dětí a mládeže
Látr Tomáš - pouze 

zprostředkoval 
peníze

KHP 4 000   

Junák - český skaut, 
středisko Františka Barvíře

Stanujeme v Záhoři VČA - tábory, pobyty Látrová Monika KHP 35 000   

Petečelová Blanka Lepší svět pro Aničku - Aniččin rozvoj ZS - handicap - terapie
Lavrenčíková 
Myšková Jana

PVK 30 000   

Život v Hradci a okolí - 
spolek

Komunitní centrum pro mládež - 
outdoor

VČA - dětí a mládeže Líkařová Ilona ČVCW 25 000   

Klub českých turistů TJ 
Tatran Jablonec 

Hurá do lesa aneb s mapou se v lese 
neztratím

VČA - dětí a mládeže Linhart Miroslav SčVK 11 600   

SK Karate Spartak Hradec 
Králové

Soustředění karate Spartak NEKOŘ 2016 VČA - tábory, pobyty Maděra Jan KHP 25 000   

Mádlová Vlasta
Samuel - osud si nevybíráme, osud si 

nás vybere sám
ZS - handicap - děti Mádlová Vlasta SčVK 44 219   

Blind Sport Club Praha,  
z. s.

Rozvoj tandemové cyklistiky 
pro nevidomé v BSC Praha

ZS - handicap - sport Majer Zdeněk ČVCW 40 000   

Domov pro seniory Loučka, 
příspěvková organizace

Výstavba hřiště na pétanque ZS - senioři Manišová Radka MoVo 50 000   

Willík - spolek 
pro Williamsův syndrom

Časopis pro Willíky Osvěta a vzdělávání Mareš David SčVK 28 000   

Mašek Miroslav Přesvědčíme vás hudbou VČA - dětí a mládeže Mašek Miroslav 1. SčV 35 000   

PaedDr. Olga 
ČERNOHORSKÁ

Léto plné hvězd Osvěta a vzdělávání Matějčková Hana PVK 20 000   

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Kardav

Mladí hasiči vzorem pro ostatní děti VČA - SDH Medalová Renata 1. SčV 20 000   

ŠERM Liberec, z.s. Účast na mezinárodních turnajích VČA - dětí a mládeže Melichar Jakub SčVK 20 000   

Junák - český skaut, 
středisko Hiawatha 

Postav si svůj stan VČA - tábory, pobyty Morávek Robert 1. SčV 40 000   

Campamento ´99, z. s.
Integrační aktivity pro děti z Dětského 

domova Žíchovec
ZS - dětské domovy Němec Ludvík PVK 30 000   

Sportovní klub Slavia 
Praha - vodní polo

Voda bezpečná Osvěta a vzdělávání Nosek Miloslav PVK 20 000   

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Trubín

Hasiči na příjmu KAP - SDH a záchranáři Novák Milan PVK 20 000   

Základní škola a Střední 
škola CREDO

Přírodní učebna - dovybavení ZS - handicap - děti Nováková Helena MoVo 21 000   

Nešporová Petra
5. Traktorové setkání pro děti se 

zrakovým a kombinovaným postižením
ZS - handicap - děti Nulíčková Marie ČVCW 10 000   

Bílá holubice z.s. Tančíme nejen na kolečkách ZS - handicap - děti Olesz Vladislav VE 25 000   

Masarykova základní škola 
Zásada

O čem povídá řeka - vzdělávací program Osvěta a vzdělávání Ondráčková Jolana SčVK 9 400   

Palasová Jaroslava Nová sluchadla pro neslyšící maminku ZS - handicap - pomůcky Palasová Jaroslav PVK 44 500   

Palda Karel
Začlenění autistů do aspoň trochu 

normálního života
ZS - handicap - děti Palda Karel PVK 25 000   
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Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec
Společnost 

skupiny Veolia
Výše daru 

Kč
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Realizátor projektu Název projektu Zaměření Zaměstnanec
Společnost 

skupiny Veolia
Výše daru 

Kč

Společnosti Veolia Zkratky uvedené v přehledu

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. PVK

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. SčVK

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. MoVo

Středočeské vodárny, a.s. SVAS

Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o. VOSS

1. SčV, a.s. 1. SčV

Královéhradecká provozní, a.s. KHP

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. VV

Česká voda - Czech Water, a.s. ČVCW

Solutions and Services, a.s. SaS

Veolia Energie Česká republika, a. s. VE

Vodospol, s. r. o. Vodospol

RAVOS, s. r. o. RAVOS

Tematické zaměření
Zkratky uvedené v 

přehledu

Komunitní život a prostředí KAP

Znevýhodněné skupiny ZS

Volnočasové aktivity dětí a mládeže VČA

Sbor dobrovolných hasičů SDH

Centrum volného času 
MOZAIKA Klimkovice

Mozaiková zahrada KAP - školy, centra Palkovská Kateřina VE 25 000   

Společnost Waldorfské 
školy Příbram

Světový týden respektu k porodu 2017 
v Příbrami

Osvěta a vzdělávání Pavlásek Jaroslav 1. SčV 18 000   

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Staré 
Nechanice

Vybavení SDH Staré Nechanice - mládež VČA - SDH Pechar David KHP 17 000   

Moravskoslezský spolek 
na ochranu zvířat

Vakcinací za lepším životem 
zanedbaných a týraných zvířat

KAP - prostředí Peikl Petr VE 19 000   

Východočeská regionální 
pobočka STUŽ

Ekologické výukové programy s NF 
Veolia 2016/2017

Osvěta a vzdělávání Petr Miroslav KHP 10 000   

Centrum sociální pomoci 
Litoměřice

Útulný domov - radostný domov ZS - handicap - děti Píza Václav SčVK 47 000   

Statutární město Zlín Válíme se válíme, ale přitom cvičíme ZS - handicap - děti Podhajská Marcela MoVo 23 632   

Vodácko-turistický oddíl 
VYDRY

VYDRY - tábory a akce - voda, lyže, 
pohyb

VČA - dětí a mládeže Pokorný Zdeněk PVK 20 000   

Taneční a sportovní klub 
Dynamik, Lysá nad Labem

Sportuj s námi VČA - dětí a mládeže Pomšár Miroslav SaS 30 000   

Obec Líbeznice
Workoutové hřiště v Areálu Zdraví 

v Líbeznicích
KAP - prostředí Pospíšil Tomáš SVAS 50 000   

Procházka Jan
Revitalizace a obnova okolí podzemní 

továrny Richard u Litoměřic
KAP - prostředí Procházka Jan PVK 40 000   

Městečko na dlani z.s.
Obnova vstupní brány do Městských 

sadů
KAP - prostředí Regál Vojtěch SčVK 11 111   

TJ MILO Olomouc, z.s. Zelené sportoviště rukama dětí Environmentální Řeháková Martina VE 19 000   

Tip Art, o.p.s.
Dětská klinika FN Olomouc - Bubák 

s úsměvem
ZS - nemocnice, hospice Řezníčková Alena VE 30 000   

Přibyl Tomáš Klima ZS - handicap - pomůcky Říha Stanislav SčVK 20 000   

Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených 
dětí

Barevný svět skla ZS - handicap - děti Říha Stanislav SčVK 19 000   

Charita sv. Vojtěcha 
Slavičín

Canisterapie - Terapie pomocí psa ZS - handicap - terapie Satin Štěpán MoVo 16 500   

Cesta slunce o.s.
Respitní víkendové pobyty 

pro postižené děti a mladé dospělé
ZS - handicap - děti Sedláček Aleš PVK 30 000   

Seidl Jaromír Rozvoj a modernizace včelařství Environmentální Seidl Jaromír SčVK 31 000   

Oříšek Kreativní dílny ZS - handicap - děti Sekeráková Iveta VE 7 000   

FSC LIBUŠ Podpora malých začínajících fotbalistů VČA - dětí a mládeže Seman Lukáš SaS 20 000   

Semerád Pavel
Být Happy s EPI - letní tábor pro rodiče 

a jejich děti s epilepsií - VII
ZS - handicap - děti Semerád Pavel SčVK 19 500   

Ivan Tálský
Propagace chráněných pracovních míst 

a zkvalitnění služeb zákazníkům
ZS - handicap - vybavení, 

služby 
Severová Jarmila SčVK 30 000   

RUGBY CLUB HAVÍŘOV, 
občanské sdružení

Rozvoj sportovní činnosti mládeže 
do 12 let - ragby

VČA - dětí a mládeže Sittek Radek VE 15 000   

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Třebeš

Materiálně-technické vybavení 
pro soutěžní družstvo dorostu

VČA - SDH Slezák Josef KHP 20 000   

Solar Jan Severin Včely úpravna Chřibská Environmentální Solar Jan Severin SčVK 26 000   

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Doplnění vybavení pro humanitární 
pohotovost

KAP - SDH a záchranáři Srb Martin PVK 40 000   

Staněk Jaroslav Modelářský kroužek VČA - dětí a mládeže Staněk Jaroslav 1. SčV 22 000   

Zajíček na koni, o.p.s.
Příměstské tábory s koňmi pro děti 

u ohrožených skupin obyvatel
ZS - sociálně slabí - děti Strejčková Lucie VV 30 000   

AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad 
DOUBRAVKA, p. s.

Celoroční sportovní a kulturní činnost 
na hradě Doubravka

KAP - prostředí Sukdoláková Dana SčVK 35 000   

Základní škola 
Na Výsluní,okres Praha - 
Východ

Školní zahrada jako přírodní učebna Osvěta a vzdělávání Sýkora Tomáš PVK 30 000   

DEBRA ČR, z.ú. Ozdravný pobyt pro Motýlky ZS - handicap - děti Šedivá Jitka VE 30 000   

Tělocvičná jednota Sokol 
Předměřice nad Labem

Dresy pro elévy VČA - dětí a mládeže Šolc Josef KHP 25 000   

Spolek rodičů a přátel dětí 
a školy při mateřské škole 
Ostrava - Poruba

Dopravní výuka těch nejmenších Osvěta a vzdělávání Štefek Zdeněk VE 18 000   

Kávovna s.r.o. Více včelařů v našem městě Environmentální Šulcová Hana PVK 19 500   

Tejkl Pavel Herní maraton VČA - dětí a mládeže Tejkl Pavel KHP 14 000   

Sdružení rodičů Klubíčko Smějeme se v pohybu ZS - handicap - děti Turková Hana PVK 32 000   

Tvrdek Ivo
Následná léčba onkologicky 
nemocného tříletého dítěte

ZS - handicap - děti Tvrdek Ivo SčVK 15 000   

Vaněk Jiří Letní plavecký výcvikový kurz VČA - dětí a mládeže Vaněk Jiří KHP 20 000   

Spolek “KOSTIČKY” Objevujeme les ZS - handicap - děti Vašatová Venuše SčVK 45 000   

Myslivecký spolek 
Nevšová

Podpora obnovení populace zajíce 
polního v katastru obce Nevšová

Environmentální Vašička Vladimír MoVo 40 000   

Tělovýchovná jednota 
Spartak Pelhřimov

Sportovní akademie dětí z Dětského 
domova Senožaty a dětí SK Spartak

VČA - dětí a mládeže Venrkbec Zbyněk PVK 20 000   

Iva Válková
Podpora výchovy a tělesného rozvoje 

dětí oddílu karate
VČA - dětí a mládeže Veselý Karel SVAS 14 000   

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ 
RODINNOU PÉČI

Realizace sportovně vzdělávacích 
programů pro děti a podpora 

vzdělávání v NR
ZS - pěstounská péče Veselý Petr PVK 50 000   

Votavová Světlana
Rumprechtické léto pro všechny 

generace
KAP - kultura Votavová Světlana PVK 40 000   

TJ Sokol Třebeš Materiální vybavení mládeže VČA - dětí a mládeže Zaal Jiří KHP 14 000   

HK Krnov mládež
Malá adaptace /špatná adaptace 

pohybového aparátu na 
nekompenzovanou zátěž

VČA - dětí a mládeže Zelenka David VE 15 000   

Místní skupina Vodní 
záchranné služby Českého 
červeného kříže

Nákup vodáckých raftů 
pro záchranářskou praxi a sjíždění řek

KAP - SDH a záchranáři Zelenka Marek VE 20 000   

Základní škola a mateřská 
škola Stěžery

Učíme se v přírodě Osvěta a vzdělávání Zoubková Jitka KHP 36 000   

Legenda:



V letech 2000 – 2016 vzniklo celkem 2078 nových pracovních míst, z toho 293 pro osoby zdravotně postižené, na nadační 
příspěvky bylo vynaloženo více než 97 milionů korun.
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STARTér – VĚŘ SI A PODNIKEJ!  
(dříve Podpora vzniku nových pracovních míst)

Pomáháme na svět dobrým nápadům 

POČET NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rok
Počet nových 

pracovních míst
Poskytnuté nadační 

příspěvky v Kč

2000 115 3 655 500

2001 110 4 350 000

2002 118 5 554 000

2003 111 5 337 500

2004 104 4 116 000

2005 133 5 079 500

2006 122 5 162 000

2007 178 7 012 000

2008 174 9 024 000

2009 194 10 515 500

2010 150 8 494 000

2011 87 4 749 000

2012 84 4 789 000

2013 93 5 042 500

2014 111 5 589 500

2015 109 4 876 700

2016 85 4 139 500

CELKEM 2 078 97 486 200
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Program STARTér – Věř si a podnikej! podporuje začínající 

drobné a malé podnikatele, čímž napomáhá snižovat 

nezaměstnanost v Moravskoslezském a Olomouckém 

kraji. Pomoc směřuje především na veřejně prospěšné 

projekty v oblastech, jako jsou tradiční či netradiční řemesla 

a výroba, organizace volného času dětí, mládeže či seniorů, 

služby pro obyvatelstvo a domácnosti, sociální služby pro 

handicapované občany a rodiny s dětmi.



Olomoucký kraj                     Moravskoslezský kraj
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PROJEKTY A PRACOVNÍ MÍSTA DLE LOKALIT

PŘIJATÉ PROJEKTY A PRACOVNÍ MÍSTA V 
OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

17

45

22

63

Olomouc   Prostějov   Přerov   Šumperk   Jeseník   Ostrava                          Karviná   Opava   Bruntál     Nový Jičín

Počet projektů

Pracovní místa

STARTér – VĚŘ SI A PODNIKEJ! V ROCE 2016

Rok 2016 byl již sedmnáctým rokem, ve kterém nadační 
fond pomáhal s uskutečněním nových podnikatelských 
nápadů. Celkem tedy bylo v roce 2016 fi nančně 
podpořeno 62 projektů, v rámci kterých vzniklo 85 nových 
pracovních míst. Na nadační příspěvky bylo v roce 2016 
celkem vynaloženo 4 139 500 korun.

Žadatelé si o pomoc nadačního fondu žádají 
prostřednictvím Předběžného informačního dotazníku. 
Ten obsahuje základní informace o žadateli a jeho 
podnikatelském záměru. V roce 2016 požádalo o nadační 
příspěvek formou Předběžného informačního dotazníku 
(PID) 177 žadatelů. Zamítnuto bylo 76 žádostí, zbývajících 
101 PID bylo navrženo na rozpracování podnikatelského 
záměru, tedy projektu. 

V průběhu roku se uskutečnilo 5 řádných zasedání 
schvalovacího výboru, na kterých byly projednávány 
především Předběžné informační dotazníky žadatelů, 
a následně na jejich základě zpracované a prověřené 

projekty. Jeden projekt, schválený schvalovacím výborem 
v listopadu 2015, byl příjemci vyplacen až v lednu 2016. 

Žadatelé, jejichž PID je schválen schvalovacím výborem, jsou 
vyzváni ke zpracování projektu s detailním podnikatelským 
plánem a přehledem požadovaných fi nančních prostředků. 
Po prověření a vyhodnocení projektů garanty – dobrovolníky 
z řad zaměstnanců skupiny Veolia - bylo schvalovacímu 
výboru nadačního fondu v roce 2016 předloženo celkem 
65 zpracovaných projektů, z nichž 3 byly zamítnuty. Jeden 
žadatel odstoupil od projektu po jeho schválení schvalovacím 
výborem. Celkem bylo podpořeno 61 projektů v celkové výši 
4 059 500 korun. 62. projekt, díky kterému vznikla 2 nová 
dlouhodobá pracovní místa, byl schvalovacím výborem 
schválen již v r. 2015. V rámci těchto projektů bylo vytvořeno 
83 nových dlouhodobých pracovních míst, z nichž 14 bylo 
určeno osobám se zdravotním postižením.

Olomoucký kraj                     Moravskoslezský kraj

OBORY PŘIJATÝCH PROJEKTŮ

Výroba a řemesla

Infrastukturní 
služby

Služby 
pro domácnosti

Péče o životní 
prostředí

Projekty                                    Pracovní místa

Frýdek
Místek

Projekty zaměstnávající osoby 
se zdravotním postižením

Rozšíření služeb fi tness a wellness studia o služby 
kosmetiky, manikúry, pedikúry a masáží

> Lenka Baslarová

> 180 000 Kč

> 4 nová pracovní místa pro osoby zdravotně postižené

Paní Lenka Baslarová prokázala obdivuhodný životní elán. 
Jako invalidní důchodkyně nechtěla zůstat závislá 
na sociálních dávkách a v roce 2009 zřídila v centru 
Ostravy s pomocí Nadačního fondu Veolia Fitness 
centrum. V letošním roce své fi tness centrum přestěhovala 
do větších a světlejších prostor a rozšířila poskytované 
služby o masáže, kosmetiku a pedikúru. Fitness centrum 
se nachází v Ostravě na ul. 30. dubna.

Prací k integraci 

> Družstvo NAPROTI 

> 120 000 Kč

> 2 nová pracovní místa pro osoby se zdravotním 
postižením

Družstvo NAPROTI vzniklo za účelem integrace 
znevýhodněných osob do společnosti. V roce 2012 byl 
otevřen sociální podnik, jenž zaměstnává 11 osob 
a z toho 7 zdravotně postižených občanů. O tři roky 
později rozšířil svou činnost o potravinářskou, pekařskou 
a cukrářskou výrobu a v rámci udržitelnosti a zvyšování 
konkurenceschopnosti byla nabídka podniku rozšířena 
o catering, coff ee breaky a rozvoz občerstvení. 
V současné době nabízí kvalitní sortiment vlastní výroby 
dle originálních receptur a využívá suroviny od malých 
místních dodavatelů a z regionálních farem.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PROJEKTY 
ROKU 2016
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Recyklační design a externí spolupráce s divadly

> Karin Toopová

> 50 000 Kč

> 1 nové pracovní místo

Podnikatelský záměr paní Karin Toopové se zaměřuje 
na recyklační design a externí spolupráci s divadly.  Paní 
Toopová využívá recyklačních postupů k výrobě dámských 
a pánských tašek, oděvů, sedáků a sedacích vaků 
z vyřazených materiálů. Její druhou náplní práce je externí 
spolupráce s divadly a výtvarníky, kdy se spolupodílí 
na výtvarném zpracování kostýmních doplňků, zejména 
pokrývek hlav, na výrobě masek či drobných rekvizit 
pro divadelní představení. 

Infrastruktura

Zařízení péče o děti předškolního věku Mrňousek

> Mrňouskova mateřská škola, Nový svět dětí, s.r.o.

> 150 000 Kč

> 5 nových pracovních míst

Díky pomoci Nadačního fondu Veolia vzniknou nové 
provozovny soukromých jesliček a mateřské školy 
Mrňousek v Ostravě a ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
V zařízeních zřízených Ing. Zuzanou Běhalovou, fi nalistkou 
soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje 
a zakladatelkou Mrňouska, je kladen největší důraz 
na zdraví dětí a jejich všestranný rozvoj. Spokojenost dětí 
je zaručena domácím prostředím jednotlivých provozoven. 
O děti pečují tety a paní učitelky, které je učí novým 
dovednostem a pomáhají s osvojením života v kolektivu.  

Kreativní fotoateliér

> Lucie Petřeková

> 50 000 Kč

> 1 nové pracovní místo

Paní Lucie Petřeková zřídila v Olomouci – Droždíně 
kreativní fotografi cký ateliér se zaměřením na tvorbu 
aranžované fotografi e s využitím šatů, šperků a dalších 
doplňků z vlastní produkce. V podnikání se chce zejména 
věnovat fotografování svateb, vytváření klasických portrétů 
a aranžovaných romantických a pohádkových portrétů. 
Nedílnou součástí budou také aranžérské práce. 

Šicí a reklamní dílna radosti

> Jaroslava Lukšová

> 120 000 Kč

> 2 nová pracovní místa pro osoby zdravotně postižené

Paní Jaroslava Lukšová provozuje ve Frýdku – Místku denní 
stacionář Linie radosti pro klienty s mentálním, fyzickým 
i kombinovaným postižením. I díky podpoře Nadačního 
fondu Veolia mohla vzniknout Dílna Radost, která umožňuje 
klientům denního stacionáře zapojit se do pracovního 
procesu v rámci nově zřízených chráněných pracovních míst. 
V této dílně vznikají originální drobné textilní výrobky 
či reklamní předměty s potiskem. 

Zelené podnikání

Odchovna sokolů

> Šmirk Jiří 

> 60 000 Kč

> 1 nové pracovní místo

Pan Jiří Šmirk se zabývá sokolnictvím - chovem, výcvikem 
a prodejem dravých ptáků. Výjimečností tohoto projektu 
je snaha o návrat sokola stěhovavého do jeho přirozeného 
prostředí. Odchovaní dravci jsou využíváni k zajišťování 
biologické ochrany polních a zahradních plodin a kultur.

Šití dětských látkových plen a merino oblečení

> Pavla Skapová

> 50 000 Kč

> 1 nové pracovní místo

Paní Pavla Skapová se věnuje šití moderních látkových plen 
z vysoce kvalitních materiálů – bambusových vláken 
či merino vlny. Díky této ekologické variantě přebalování 
miminek a batolat se nejen ušetří cca polovina nákladů 
ve srovnání s jednorázovými plenami, ale především se 
nevyprodukuje přibližně 2,5 tuny odpadu, který se rozkládá 
stovky let.

Tradiční a netradiční řemesla

Slévárenství – modelářství

> Josef Pčola

> 50 000 Kč

> 1 nové pracovní místo

Pan Josef Pčola otevřel v roce 2016 v Kuníně unikátní 
provozovnu slévárenství a uměleckého modelářství. 
Zaměřit se chce především na výrobu uměleckých 
předmětů z neželezných kovů (bronzu, zvonoviny, mosazi 
a hliníku).  Primárně se bude jednat o upomínkové 
předměty s motivy historických památek, vánoční 
zvonečky či klepadla na dveře. 

Čokoládová manufaktura

> Bc. Marcel Šos, MBA

> 50 000 Kč

> 1 nové pracovní místo

Díky pomoci Nadačního fondu Veolia vznikne v Jeseníku 
unikátní čokoládová manufaktura pana Marcela Šose. 
Od jiných čokoládoven se chce Jesenická čokoládová 
manufaktura odlišovat netradičním přístupem v míchání 
koření v kombinaci s čokoládou spolu s vlastními formami 
na odlévání čokolád. Nabízet bude exkluzivní hořkou 
čokoládu (s obsahem kakaových bobů od 70% do 100%), 
turistickou čokoládu s odlitky nejzajímavějších turistických 
cílů (Praděd, lázně, rozhledny, zámky) a kvalitní dětskou 
hořkou i mléčnou čokoládu. 
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Realizátor projektu Název projektu Výše grantu v Kč

111 Fajana CZ s.r.o. Šicí dílna 280 000

AJORODINKA mateřská škola, o.p.s. Ajorodinka mateřská škola 80 000

ANYT crematory s.r.o. Krematorium pro zvířata ze zájmových chovů 50 000

Baslarová Lenka
Rozšíření služeb fi tness a wellness studia o služby kosmetiky, 

manikúry, pedikúry a masáží
180 000

Bednář Karel Dřevorubec 50 000

Blahetková Jelena Šicí dílna 60 000

Břežná Pavlína, Ing.
Ručně malované hedvábí - výroba oděvů, oděvních a bytových 

doplňků
40 000

Čech Marek, Ing.
Realizace a údržba zahrad s využitím vlastního rostlinného 

materiálu
50 000

D&K Love Cakes s.r.o. LOVE & CAKE 100 000

Danihel Juraj, Mgr. Zelenina Přestavlky 50 000

Dětský krůček s.r.o. Zařízení péče o předškolní děti Mrňousek v Prostějově 150 000

Družstvo NAPROTI Prací k integraci 120 000

Ecce Homo Šternberk, z.s. Dětská skupina Dráček Šternberk 100 000

Gallusová Petra, Ing. JENTY - potravinářská provozovna 50 000

Glossová Hana Nehtové studio Hannah 17 500

Grygarová Irena Thajské masáže českou dlaní 50 000

Heřmánková Pavla, Mgr. Bezcukrovinky 50 000

Hindra Miroslav Kominictví 50 000

Hlísta Pavel Servis - byt, dům, zahrada 50 000

Hrbáček Jaroslav Domácí Brambůrky 40 000

Hrbková Naděžda Zakázková cukrářská výroba 50 000

Chylková Zuzana Salon a Kadeřnictví Na Vlásku 50 000

Jalůvka Matěj Pokrývačství, tesařství 50 000

Jurečková Alena Cukrářská výroba 60 000

Kamler David Elektrikář 50 000

Kohutová Kateřina Šití dětských látkových plen 50 000

Kornášová Jiřina Cukrářská výroba 60 000

Koždoň Jiří Instalatérství 40 000

Kupec Aleš Tesařství-Truhlářství 50 000

Labonková Kateřina Pedikúra, manikúra 50 000

Lukšová Jaroslava Šicí a reklamní dílna radosti 120 000

Majerník Pavel Hodinový manžel 50 000

Marková Dagmar Zaměstnanec v zemědělství 50 000

Menšík Tomáš Tesařství-Pokrývačství 50 000

Realizátor projektu Název projektu Výše grantu

Michálek Jozef Stolařství , nábytek na míru 50 000

Mrňouskova mateřská škola Zařízení péče o děti předškolního věku Mrňousek 150 000

Najman Miroslava, Ing. Návrhy zahrad a tvorba veřejného prostoru 50 000

Nano4people s.r.o. Servisní a aplikační technik 50 000

Němejcová Šárka Zlaté české ruce 60 000

Nový Svět dětí s.r.o. Nová pobočka zařízení péče o děti předškolního věku Mrňousek 100 000

Palyza Viktor Stolař 50 000

Pčola Josef Slévárenství - modelářství 50 000

Pěnkavová Veronika, MVDr. Veterinární ambulance Studénka 60 000

Petřeková Lucie Kreativní fotoateliér 50 000

Raška Pavel Truhlářství 42 000

Riemel Petr Konstrukce strojů a zařízení, výroba 3D prototypů 50 000

Royal Salon s.r.o. Royal salon 150 000

Skapová Pavla Šití látkových plen a merino oblečení 50 000

Spolek Slezský Hrádeček Lesní škola a školka Hrádeček 80 000

Szendrodi Lenka Papala cakes 50 000

Šmirk Jiří Odchovna sokolů 60 000

Šos Marcel, Bc., MBA Čokoládová manufaktura 50 000

Tchuř David Realizace střech a světlíků v Moravskoslezském kraji 50 000

Tichavská Blanka, Ing. Lesní školka Na Svinci 50 000

Toopová Karin Recyklační design a externí spolupráce s divadly 50 000

Ullmannová Kamila Ing., Ph.D. Zájmový kroužek Multiaktivní hrátky 50 000

Van Soest Markéta Stroopwafels - tradiční holandské vafl e 50 000

Vilimec Adam Plynoservis Vilimec 40 000

Wetter Tomáš Zahradnické a sadové úpravy, tesařství 50 000

ZAHRADA Štefk a s.r.o. ZAHRADA Štefk a s.r.o. 100 000

Zajíc Radoslav Instalatérství 50 000

Zwach Lukáš
Výroba speciálních odlovovacích a zadržovacích pomůcek a 

pomůcek pro práci s obratlovci a bezobratlými.
50 000

CELKEM 4 139 500
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V prvních dvou ročnících programu Stále s úsměvem (2015, 
2016) jsme podpořili celkem 32 projektů ve všech  
regionech napříč republikou, v nichž působí naše 
vodárenské a energetické společnosti. Rozdělili jsme mezi 
ně více než dva miliony korun.  

Realizací loni podpořených projektů tato ověřovací fáze 
programu končí. Po jejím vyhodnocení bude program  
od roku 2017 pokračovat podle pravidel nastavených  
pro jeho standardní chod.  

Od zahájení programu máme možnost setkávat se s lidmi, 
kteří se seniorskou problematikou zabývají. Jsou mezi nimi 
jak odborníci z akademického prostředí a z praxe, zástupci 
veřejné správy, místních samospráv, tak dobrovolníci – 
nejčastěji sami aktivní senioři, kteří se angažují ve svých 
obcích pro své vrstevníky nebo i pro další generace.  

V závěru roku 2016 jsme provedli interní analýzu prvních 
dvou ročníků a zpracovali návrh na pokračování programu. 
Materiál začátkem tohoto roku projednala Správní rada NF 
Veolia a přijala navržená doporučení. Hlavním přínosem  
za toto období je – kromě vlastní realizace řady kvalitních  
a inspirativních projektů – především přiblížení se 
současné praxi, potřebám různých seniorských skupin 
(věkových, sociálních, komunitních apod.) a novým 
trendům (zejména zahraničním), které mohou přinášet 
vhodné impulzy i do našeho prostředí. Tím jsou míněny 
projekty nejrůznějších typů subjektů, které se tomuto 

tématu věnují profesionálně a profesně (akademická sféra, 
neziskové organizace, veřejná správa i samospráva), ale 
také organizace dobrovolnické (svépomocné seniorské nebo 
mezigenerační založené na dobrovolnictví ve prospěch 
seniorů).  

Zaměření programu zůstalo stejné. Chceme se zaměřit  
na (1) sportovní aktivity seniorů a jejich vzdělávání v oblasti 
komunikačních a informačních technologií, (2) rozvoj 
terénních sociálních pečovatelských služeb v domácnostech 
seniorů a (3) podporu vzdělávání a informování odborné  
i široké veřejnosti na téma seniorů a mezigeneračního 
soužití.  

V 1. pilotním ročníku jsme podpořili celkem 14 projektů 
finanční částkou 1 098 000 korun. Více než polovina (celkem 
8) se týkala tematického okruhu 1, a byla zaměřena  
na volnočasové aktivity seniorů. Čtyři  z nich organizovali 
dobrovolnicky, prostřednictvím svých organizací (spolků 
a jiných neziskových organizací), sami senioři. Další čtyři 
realizovaly na komunitní úrovni obce, nestátní neziskové  
a příspěvkové organizace. Převážná část realizovaných 
projektů se týkala pořádání výletů, návštěv kulturních akcí  
a vzdělávacích aktivit. Ojedinělé bylo uspořádání filatelistické 
výstavy, která byla výjimečným kulturním počinem  
v regionálním i přeshraničním kontextu. Jejím pořadatelem 
nebyla seniorská organizace, ale zorganizovali jí téměř 
výhradně senioři mezi filatelisty v regionu.  

STÁLE S ÚSMĚVEM – AKTIVNĚ PO CELÝ ŽIVOT

Pomáháme, aby se seniorům u nás žilo lépe.
Stále s úsměvem je nejmladším grantovým programem našeho nadačního fondu. Přípravy na něj byly zahájeny v roce 2014 
a v následujícím roce byl realizován jeho první ročník. Nadační příspěvky jsou poskytovány převážně na základě uzavřeného 
výběrového řízení. S vybranými organizacemi, jejichž projekty jsou komplexnější povahy, a mají celorepublikovou 
využitelnost, může nadační fond dlouhodobě spolupracovat jako s partnery programu.  

Program je zaměřen na podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití v komunitě, vytváření podmínek 
pro život seniorů v jejich domácím prostředí a na nové přístupy k tématu stárnutí populace a k uspokojování potřeb a práv 
seniorů. Na tento program přispěla Česká pojišťovna a. s. prostřednictvím své nadace.

PILOTNÍ ROČNÍKY STÁLE S ÚSMĚVEM (2015 a 2016)
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Legenda:  

Tematický okruh 1: Senioři pro komunitu i pro sebe (volný čas, vzdělávání, kultura, sport aj.)  - aktivní senioři, aktivity seniorů

Tematický okruh 2: Komunita pro seniory (zejména sociální služby pro seniory v domácím a kumunitním prostředí - prevence, aktivizace, poradenství, podpora)

Tematický okruh 3: Nové přístupy k celospolečenskému tématu stárnutí populace (edukace odborné i laické veřejnosti)
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V tematickém okruhu 2 jsme rozdělili mezi celkem 5 projektů 
částkou 465 000 korun. Většina z nich získala podporu kolem 
100 tisíc korun. Všechny projekty byly zaměřeny na podporu 
sociálních služeb pro klienty žijící mimo pobytová zařízení.  

Tematický okruh 3 byl zastoupen pouze jedním projektem, 
jehož realizace byla kvůli celkové fi nanční i obsahové 
náročnosti prodloužena až do 2. pilotního ročníku.  

Ve 2. ročníku byla naplánována podpora celkem 20 projektů 
ve výši 1 108 000 korun, poskytnuto bylo o 100 tisíc méně, 
tedy 1 013 344 korun. 18 z nich bylo zahájeno či realizováno 
v průběhu tohoto roku, 1 malý projekt zaměřený na sportovní 
aktivity neformální skupiny seniorek byl schválen v závěru 
roku, ale fi nanční podporu získal až v lednu 2017, a 1 větší 
komplexnější projekt (publikace pro odbornou veřejnost 
působící v oblasti gerontologie, sociální práce a poskytování 
a budování různých typů terénních služeb a aktivit 
pro seniory i jejich rodiny) by měl být realizován 
až ve 3. ročníku (2017/18).  

Obdobně jako v předcházejícím ročníku polovina projektů 
(10 až 11) spadá do tematického okruhu 1, ale častěji je 

orientována na různé typy vzdělávacích aktivit, vytváření 
komunitních míst pro setkávání a informační servis 
pro seniory. V tematickém okruhu 2 se objevilo několik 
projektů výrazněji propojujících generace či akcentujících 
mezigenerační soužití (4 z 6 projektů), ale také se 
zaměřením na denní sociální služby pro seniory 
(3 projekty).  

Pro tematický okruh 3 byly vybrány celkem 
3 projekty – všechny s potenciálem  nadregionálního 
či celorepublikového dopadu/ působnosti. Realizovány 
jsou dva z nich, realizace třetího byla posunuta 
do dalšího ročníku (viz poznámka výše). Projekt Zlepšení 
mezigeneračních vztahů jako prevence zneužívání seniorů 
reprezentuje typ akce, přínosy mohou být potvrzeny 
až dlouhodobou realizací a ověřováním její podoby. 
Projekt Multidisciplinární tým v akci bude dokončen až 
v závěru příštího roku, ale již nyní počítáme s jeho 
přínosem pro každodenní péči o seniory všude tam, kde se 
na ní v praxi podílejí pracovníci různých profesí působících 
v sociální a zdravotní oblasti, tzv. multidisciplinární týmy 
(více viz níže).  

STÁLE S ÚSMĚVEM 2015

PROJEKTY PODLE TEMATICKÝCH SKUPIN V %

STÁLE S ÚSMĚVEM 2016

PROJEKTY PODLE TEMATICKÝCH SKUPIN V %
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Tematický okruh 1: 

Univerzitní obec třetího věku

> Základní škola Doloplazy, příspěvková organizace

> 70 000 Kč

Projekt Univerzitní obec třetího věku se zaměřuje na široký 
okruh seniorů věku 55+ (seniorů mikroregionu Bystřička), 
na invalidní důchodce bez rozdílu věku a osoby kategorie 
55+ v době studia nezaměstnané, a nabízí jim všeobecné 
zájmové a neprofesní vzdělávací aktivity na vysokoškolské 
/ univerzitní úrovni. Podporuje fyzickou a psychickou 
kondici účastníků/studentů a jejich a bio-psycho-
sociálního rozvoj. Nabízí volnočasové aktivity, které reagují 
na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjí 
generační dialog.

Hodinový ajťák

> Moudrá sovička, z.s. 

> 50 000 Kč

Projekt se zaměřuje na problematiku vyloučení seniorů 
ze společnosti, které je způsobeno rychlým vývojem 

informačních technologií a služeb. Jde zde o individuální 
pomoc starším lidem s využíváním a osvojováním 
informačních a komunikačních technologií: jak správně 
používat počítač, tablet nebo telefon a díky tomu zlepšit 
a zjednodušit každodenní činnosti. 

Sportovní hry seniorů České republiky®

> Buď Fit Seniore z.s.

> 100 000 Kč

Projekt sportovních her seniorů je dlouhodobý a rozvojový. 
Poprvé se tyto hry konaly v roce 2013. NF Veolia je podporuje 
od roku 2014, od minulého roku jako součást programu Stále 
s úsměvem. Jejich pořadatelem je David Huf, mistr světa 
v aerobiku a jeho nezisková organizace Buď Fit Seniore. Akce 
je součástí projektu Českého olympijského výboru Česko 
sportuje. V roce 2016 se konala pod heslem Nejde o výkon, ale 
o zábavu!. Aktivně se jí mohou zúčastnit týmy a jednotlivci 
z celé republiky. Jejich počet každým rokem narůstá. 

PŘÍKLADY PROJEKTŮ Z 2. ROČNÍKU 

Senioři pro komunitu i pro sebe                    Komunita pro seniory                    Nové přístupy k tématu stárnutí

60 % 63 %

33 % 28 %

7 % 11 %



zpráva o činnosti nadačního fondu  |  35

Tematický okruh 2: 

Denní stacionář pro seniory

> Protěž, z.ú. 

> 30 000 Kč

Protěž, z.ú., provozuje denní stacionář pro seniory, který 
je zaměřen na propojování generací. Ve stejném objektu 
v Praze 10 - Vršovicích sídlí i dětská skupina -Školička 
Grébovka. Některé programy jsou proto připravovány 
pro seniory a děti společně, což je velmi přínosné pro obě 
věkové skupiny. Děti i senioři se vzájemně obohacují 
a společně prožívané aktivity jim přinášejí radost.

Taneční s Týnečáky!

> Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. 

> 58 500 Kč

Hlavním cílem projektu je nabídnout uživatelům Centra 
denních služeb a Chráněného bydlení i přes jejich vysoký 
věk a fyzické omezení, aktivní taneční pohyb s folklórním 
souborem Týnečáci, možnost zavzpomínat si a zároveň 
se přiučit něčemu novému, a tím tak přispět ke zlepšení 
jejich psychické a fyzické kondice. Jedná se o seniory 
s chronickým duševním onemocněním (různé formy 
demence) v průměrném věku 81 let. Jde o ojedinělou akci.

Tematický okruh 3  

Multidisciplinární tým v akci

> Domov Sue Ryder, z.ú.

> 100 000 Kč

Projekt reaguje na obecné přesvědčení, že 
multidisciplinární tým (dále jen MDT), rsp. jeho funkčnost, 
je důležitá pro blaho, pohodu a životní spokojenost klienta. 
Bohužel v ČR není znám zdroj, který by odpovídal 
na otázky: Jak by měla/ mohla spolupráce MDT vypadat 
v domovech pro seniory. Součástí odpovědi na tuto otázku 
je i určení podmínek jeho fungování, tedy popis úskalí, se 
kterými se týmy vyrovnávají i toho, co se v praxi osvědčuje. 
Právě na to se projekt, který bude metodickým materiálem 
pro praxi, zaměřuje. Ilustrativně budou v publikovatelném 
výstupu využity příklady tzv. dobré praxe.
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Název organizace Název projektu Tématický okruh Realizace Výše daru v Kč

Tematický okruh 1

Neposeda, z. ú. Senioři na Praze 14 1 (a 2) Praha 50 000   

Ing. Vlasta Ptáčková (neformální 
skupina seniorek, Praha 4  

Senioři, hejbejte se! 1 Praha 0  ¹/

Moudrá sovička z. s. Hodinový ajťák 1 Hradec Králové 50 000   

Svaz důchodců, z.s., ZO Nový Bor
Doplnění interiérů společenské místnosti 

pro aktivity novoborských seniorů
1 Nový Bor 40 000   

Centrum sociálních služeb Sokolov, 
o.p.s.

Tvůrčí dílna - trénink paměti a myšlení pro 
seniory (možno i zdravotně postižené)

1 Sokolov 40 000   

Kulturní a informační středisko 
Města Lomnice nad Popelkou /p. o./

Nikdo by neměl být sám 1
Lomnice nad 

Popelkou
40 000   

KLUB seniorů, z.s., Mělník
Ozdravný pobyt, poznávací zájezd a turis-

tické vycházky
1 Mělník 25 000   

Centrum pro rodinu Zlín z.s. Senior Point Zlín 1 (a 2) Zlín 64 000   

Nadační fond manželů Livie a 
Václava Klausových

Senioři komunikují 1
Olomoucko a 

Zlínsko
30 844   

Komunitní centrum Archa, pobočný 
spolek Spolku PORTAVITA

Vzdělávání seniorů v Komunitním centru 
Archa

1 Ostrava 60 000   

Základní škola Doloplazy, okres 
Olomouc, příspěvková organizace

Univerzitní obec třetího věku 1 Olomoucko 70 000   

469 844   

Tematický okruh 2

Protěž, z. ú. 
Denní stacionář pro seniory - rozšíření 

programu o sportovní aktivity
2 Praha 30 000   

Centrum sociální pomoci a služeb 
o.p.s.

Sportovní hry seniorů 2016 2 Hradec Králové 30 000   

Domov Pod Lipami Smečno, posky-
tovatel sociálních služeb /p. o. /

Vybudování venkovního posezení - pergoly 
pro klienty domova pro seniory

2 Smečno 60 000   

Město Příbram Karta seniora Města Příbrami 2 Příbram 106 000   

Sociální služby pro seniory Olo-
mouc, p.o.

Taneční s Týnečáky! 2 Olomouc 58 500   

284 500   

Tematický okruh 3

Domov Sue Ryder, z. ú. Multidisciplinární tým v akci 3 Praha 100 000   

Generace bez hranic, z.ú.
Zlepšení mezigeneračních vztahů jako 

prevence zneužívání seniorů
3 ČR 59 000   

159 000   

CELKEM 913 344   

Buď Fit Seniore z.s. ²/ Sportovní hry seniorů České republiky® 1 Praha 100 000   

CELKEM 1 013 344

STÁLE S ÚSMĚVEM - AKTIVNĚ PO CELÝ ŽIVOT (PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2016)

Legenda:  

Tematický okruh 1: Senioři pro komunitu i pro sebe (volný čas, vzdělávání, kultura, sport aj. - aktivní senioři, aktivity seniorů)
Tematický okruh 2: Komunita pro seniory (zejména sociální služby pro seniory v domácím a kumunitním prostředí - prevence, aktivizace, poradenství, podpora)
Tematický okruh 3: Nové přístupy k celospolečenskému tématu stárnutí populace (edukace odborné i laické veřejnosti)

Poznámky: 

¹/ Projekt realizačně spadá do 2. ročníku, smlouva však byla uzavřena až v lednu 2017, tedy nepatří fi nančně do darů za 2016 (podpora ve výši 15 000 Kč poskytnuta 9. 1. 2017)
²/ Dlouhodobá podpora. NF Veolia je každoročním smluvním partnerem projektu.
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Ročník
Charitativní 

akce  NF Veolia
Využití darů a 

příspěvků 
Věnováno 

celkem v Kč
Realizace projektů

Počty obyvatel/                     
benefi cientů

1. 2010 2011 450 000 ¹/   
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 Gururo Bucho, Guba Sheraro, okres 

Alaba (SNNPR)
5 500

3. 2012 2013 375 000   
opravu vodního vrtu v  Hansha, Alaba Wash (součást 
projektu Dlouhodobý přístup k vodě v okrese Alaba 

fi nancovaného Českou rozvojovou agenturou)
7 000

4. 2013 2014 619 000 ²/   
výměna vodního čerpadla, nový generátor, rozvodová skříň, 

nové veřejné odběrní místo a napájecí žlab pro zvířata 
v Kulufo, okres Alaba 

4 800

5. 2014 2015 600 000   

geofyzikální a hydrogeologický průzkum, 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, 
fi nancovaného Českou rozvojovou agenturou)

7 000

6. 2015 2016 600 000   

zásobování pitnou vodou  (hluboký jímací vrt, 
dieselagregát, distribuční síť, veřejná odběrní místa) 

pro Teso, okres  Aleta Chuko v zóně Sidama, Stát jižních 
národů, národností a lidí (SNNPR)

6 000

CELKEM ZA ŠEST ROČNÍKŮ 3 160 000  31 800

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

2/  Poznámka: Do daru 4. ročníku je mimořádně započten také dar skupiny Veolia ve výši 160 000 Kč, který byl věnován na nákup 4 000 kanystrů na vodu pro 2 400 
rodin z vesnic Tepa a Fango Humbo. Člověk v tísni zde vybudoval vodovodní systém, který přivádí vodu ze vzdálených pramenů. Cesta pro vodu se pro místní zkrátila 
na 1,5 km (původně 7 km).

VODA PRO AFRIKU 

Věříme, že má smysl pomáhat lidem zejména 
v místech, kde žijí. 

Voda pro Afriku je dlouhodobým společným projektem 
Nadačního fondu Veolia, skupiny Veolia a humanitární 
organizace Člověk v tísni, o.p.s. Za šest ukončených 
ročníků (2010 až 2016) poskytl náš fi remní nadační fond 

Se započítáním stoprocentního výtěžku 7. ročníku 
shromážděným a poskytnutým Člověku v tísni, o.p.s., 
do konce roku 2016 se tato částka blíží již 4 milionům 
korun.

s podporou skupiny Veolia na opravy a budování nových 
vodních zdrojů v Etiopii celkem 3 160 000 korun. Díky tomu 
byly opraveny a vybudovány zdroje pitné vody pro více 
než 30 000 venkovanů z velmi chudého jihu země. 

Kde jsme od roku 2010 pomohli? Podívejte se do mapy. 

Mapa je přístupná z homepage www.vodaproafriku.cz 
pod odkazem Mapa pomoci.

VÝSLEDKY PROJEKTU OD ROKU 2010

VODA PRO AFRIKU 1. - 6. ROČNÍK (2010 -2016)
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Prodej celkem 319 320 Kč

Dar NF Veolia do sbírky 450 680 Kč

Celkem 770 000 Kč

Poznámka: Příspěvky kupujících (přispěvatelů) představovaly 
41,5% podíl na výsledku sbírky v daném období.
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Zájemci si před Vánoci v roce 2016 mohli vedle tradičních 
křišťálových karaf od designéra Daniela Piršče, které jsou 
s projektem spojeny od jeho vzniku, koupit také 
porcelánové šálky značky Thun s africkým motivem 
a pravou etiopskou kávu Sidamo od mamacoff ee. 
Společným designovým prvkem loňské edice byl motiv 
geparda ve skoku. Navazujeme tím na motivy afrických 
zvířat z předcházejících edic.

Kromě rozšířené nabídky předmětů přinesl 7. ročník 
i nový model spolupráce s hlavním partnerem projektu, 
společností Člověk v tísni, o. p. s. 

Nadační fond Veolia založil pro projekt Voda pro Afriku 
vlastní dlouhodobou veřejnou sbírku. Na budování 
vodních zdrojů v Africe (od počátku projektu až dosud je to 
konkrétně v Etiopii) lze od 1. listopadu 2016 nově přispívat 
nejen nákupem předmětů, prodávaných každoročně 
v limitovaných edicích, ale také poskytnutím přímého daru 
na sbírkové konto Nadačního fondu Veolia.

Prodej předmětů probíhal jako již tradičně kromě několika 
míst přímého prodeje přes nadační e-shop. Prodejními 
místy vloni byly: Café by Veolia v Praze 1, Kavárna Člověka 
v tísni, o.p.s., v Langhansu a ve dvou prodejnách Barevný 
svět v Ostravě a Krnově, patřících Chrpě sociálnímu 
podniku Slezské diakonie, o.p.s. 

Nemalá část prodeje se uskutečnila opět ve spolupráci 
s POHODOU – společností pro normální život lidí 
s postižením, o.p.s. Zásilky pro nadační e-shop opět balil 
a expedoval její Denní stacionář, který stejně jako celá 

„Skupina Veolia se spolu se svým nadačním fondem hlásí 
k principu společenské odpovědnosti a podporuje prospěšné 
projekty doma i ve světě. Proto jsme i jako fi rma letos 
do sbírky přispěli nákupem afrických hrnečků jako dárků 
pro naše partnery,“ uvedl Philippe Guitard, předseda Správní 
rady Nadačního fondu Veolia a ředitel skupiny Veolia 
pro střední a východní Evropu. 

organizace poskytuje sociální služby dospělým lidem 
s mentálním a kombinovaným postižením. Toto spojení 
považujeme za důležitou součást a přidanou sociální 
hodnotu našeho projektu. 

V roce 2016 poskytl Nadační fond Veolia společnosti 
POHODA, o.p.s. dary v celkové výši  65 000 Kč, které byly 
použity na dovybavení relaxační místnosti s prvky 
snoezelen pro uživatele sociálních služeb obdarovaného 
a na obnovu vybavení a renovaci jídelny v sídle společnosti 
POHODA, o.p.s.

VEŘEJNÁ SBÍRKA K PROJEKTU VODA PRO AFRIKU

PRODEJ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ A SPOLUPRÁCE S POHODOU, O.P.S.

VEŘEJNÁ SBÍRKA ZA OBDOBÍ 
1. 11. - 31. 12. 2016 Dlouhodobá 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.

Sedmý ročník projektu Voda pro Afriku přinesl 
770 000 korun, které byly poskytnuty na konto Člověka 
v tísni. Jde o výtěžek z charitativního prodeje designových 
předmětů a kávy, které pomohou zajistit pitnou vodu 
obyvatelům další vesnice na etiopském jihu. 

„Celý výtěžek sedmého ročníku bude použit na výstavbu 
vodovodního systému, který přivede pitnou vodu pro 
více než čtyři tisíce obyvatel vesnice Bargo v okresu Aleta 
Wondo,“ upřesnil Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni, 
a Vendula Valentová k tomu za Nadační fond Veolia 
doplňuje: „Člověk v tísni je pro nás klíčovým partnerem, 
který má díky dlouhodobé realizaci programu Voda 
a hygiena s obnovou a budováním vodních zdrojů v těchto 
oblastech bohaté zkušenosti.“

Symbolický šek předala 25. ledna 2017 Janu Faltusovi, 
koordinátorovi pro vodu, hygienu a sanitaci humanitární 
organizace Člověk v tísni, o. p. s., Eva Kučerová, 
místopředsedkyně správní rady Nadačního fondu Veolia 
a ředitelka komunikace a marketingu skupiny Veolia 
pro střední a východní Evropu.

„Peníze ze 6. a 7. ročníku jdou do tříletého projektu, díky 
kterému získá deset tisíc lidí čistou a nezávadnou vodu.  
Ve vesnici Teso se vybudoval celý nový vodovodní systém, 
včetně vodojemu (nádrže), ze kterého je voda rozváděna 
do potrubí, na němž je šest odběrných míst. Nestačí 

jen vybudovat nový vodovod, ale je potřeba zajistit i jeho 
dlouholetou udržitelnou správu,“ vysvětluje Jan Faltus. „Lidé 
musí za vodu platit a ne málo. Kanystr je vyjde až na 50 centů 
v místní měně, což je víc než platí za vodu lidé v České republice. 
Z poplatků se platí mj. ostraha, nafta pro dieslový agregát, 
veškeré opravy. Provádí se on line monitoring, automatický 
odečet a sleduje se, jak je zdroj vody využíván,“ doplňuje  Jan 
Faltus.

Díky fi nančním zdrojům od České rozvojové agentury 
a výtěžku z projektu Voda pro Afriku jsou na etiopském 
venkově budovány hlubinné vrty nebo opravovány 
či vyměňovány jejich nefunkční části (potrubí, vodní čerpadla 
apod.). Výsledkem jsou funkční odběrná místa na vodu 
v blízkosti vesnic, takže jejich obyvatelé nemusejí nezávadnou 
pitnou vodu dopravovat z míst vzdálených od domovů 
i několik hodin pěší chůze. Veškeré činnosti související 
s realizací jednotlivých prací jsou koordinovány a prováděny 
ve spolupráci s místními vodními úřady a za účasti českých 
i místních zaměstnanců Člověka v tísni.

Věříme, že má smysl pomáhat lidem v nouzi zejména 
v místě, kde žijí. Voda je základem života, ale bohužel 
i příčinou řady nepokojů. Společně můžeme pomoci tento 
problém řešit.
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CESTA PSTRUHA 

Návrat lososovitých ryb do českých řek
Od roku 2011 spolu se známým rybářem Jakubem 
Vágnerem a neziskovou orgnizací Sladkovodní giganti, 
z. s., vracíme lososovité ryby do českých řek. Projekt 
plánovaného každoročního vysazování větších pstruhů 
potočních do přirozených lokalit je evropskou raritou. 
Přispíváme jím k záchraně největších sladkovodních ryb 
na světě a k obnovení populací původních druhů ryb
v našich řekách. 

Pstruh obecný potoční i další lososovité ryby (lipan 
podhorní, pstruh duhový, hlavatka podunajská) mají 
společný znak - jsou náročné na čistotu vody. Tam, kde žije 
lososovitá ryba, je vždy zdravotně nezávadná voda. K této 
jejich životní podmínce přispívají i čistírny odpadních vod 
provozované společnostmi skupiny Veolia, kterých je 
v České republice 413. 

Vhodná místa k vysazování ryb jsou pečlivě vybírána 
s ohledem na čistotu vody a bezpečnost před predátory, 
především kormorány. 

V prvních dvou letech se útočištěm pstruhů stala řeka Střela 
ve městě Plasy na Plzeňsku. Během let 2013 až 2015 to 
byl horní tok Labe, místa, kde má řeka svůj horský
 ráz – pro pstruhy ideální prostředí; Vrchlabí, Špindlerův Mlýn 
a řeka zhruba půl kilometru nad Labskou přehradou.
 V roce 2016 se k řekám Střela a Labe, přidala i Ohře v Terezíně, 
do které byly vypuštěny další tři tuny pstruhů. Celkem jsme 
vrátili do volné přírody na 12 tun lososovitých ryb. Mezi 
vysazovanými pstruhy nebyly výjimkou ani vzrostlé tříkilové 
kusy. Podle odhadu odborníků, 70 % vysazovaných ryb přežije 
do dalšího roku. 

Pravidelnou součástí vysazování ryb jsou osvětové přednášky 
o přírodě a rybách pro děti a studenty místních základních 
a středních škol. Děti s vypouštěním pstruhů také pomáhají.

Projekt tak, kromě fyzického návratu lososovitých ryb 
do českých řek, přispívá k osvětě a inspiruje děti a mládež 
k odpovědnému vztahu k přírodě, a ukazuje, jakým způsobem 
ji lze chránit a pečovat o ni. 

V roce 2016 pokračovalo vysazování pstruha obecného do 
řeky Ohře. Na realizaci projektu jsme poskytli 600 000 Kč. 
Do Ohře pstruzi přirozeně patří, neboť její samotný název  
vychází z keltského Agara, což se dá volně přeložit jako 
„Lososová řeka“.

Drtivou většinu vysazených ryb tvořili, stejně, jako 
v minulosti, „divocí“ pstruzi potoční, zbytek byli trofejní 
pstruzi duhoví. V Ohři tak našli domov další vzrostlé 
exempláře pstruha potočního s výborným genofondem, 
odchovaných v přírodní nádrži Nechranice. 

K vysazování byl experty vybrán úsek řeky přímo v Terezíně. 
Splňoval všechny podmínky k úspěšnému vysazení: ryby 

byly po vypuštění chráněny od náletů kormoránů a voda 
v toku je díky čistírnám odpadních vod velmi kvalitní. 

Jako již tradičně, proběhla před vypouštěním v kulturním 
domě v Terezíně ekologická osvětová přednáška Jakuba 
Vágnera, které se zúčastnily děti z místní i okolních 
základních škol. 

Stejně jako v předchozích letech děti provázely Jakuba 
Vágnera při vysazování ryb a také se samy aktivně zapojily. 
Dozvěděly se řadu zajímavostí o životě ryb i o tom, jak 
s živými rybami správně zacházet.

CESTA PSTRUHA V ROCE 2016
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Projekty Poskytnutá částka v Kč

Český svaz ochránců přírody
areály úpravny vody Káraný, čerpací stanice a vodojem Ovčín a vodojem 
Modřany Sever II. 

77 000

Jizersko-ještědský horský spolek
areál úpravny vody Bedřichov

99 680

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
jímací území a čerpací stanice Brodek u Prostějova, čistírna odpadních 
vod Křelov – Břuchotín 

98 000

Český svaz ochránců přírody
areál úpravny vody Horka v obci Nový Kostel

14 000

KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ

V roce 2016 dostala podpora ozeleňování provozovaných 
areálů skupiny Veolia podobu nového nadačního 
programu s názvem Komu se nelení, tomu se zelení.

V souladu s fi remními závazky na ochranu přírodní 
rozmanitosti všech vodohospodářských i energetických 
areálů vyhlásil nadační fond tento program, který nabízí 
možnost spolufi nancovat výsadbu původních druhů bylin, 

keřů i stromů a dále instalaci prvků podporujících život ptáků, 
savců i hmyzu uvnitř nebo kolem areálů provozovaných 
regionálními společnostmi skupiny Veolia. Podmínkou 
čerpání daru je realizace projektu ve spolupráci s ekologickou 
neziskovou organizací v roli odborného garanta. Maximální 
výše příspěvku je 100 000 korun na jeden objekt a rok.

V ROCE 2016 BYLY Z PROGRAMU PODPOŘENY TYTO PROJEKTY
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ORGANIZACE A PROJEKTY
 DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE 

Projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko má v České republice 
tradici již od roku 1992. Je jednou z mála adoptovaných 
činností Českého svazu ochránců přírody (dále jen ČSOP) 
ze zahraničí.

Nadační fond Veolia poskytuje od roku 2008 projektu jako 
generální partner fi nanční pomoc, která je využívána 
na celkovou koordinaci a na zajištění zejména materiální 
podpory lokálních pořadatelů akcí. Od  roku 2015 kampani 
poskytuje záštitu Ministerstvo životního prostředí.

V roce 2016 proběhla kampaň po sloučení ČSOP se spolkem 
Ekosmák, organizátorem kampaně Ukliďme Česko, pod 
novým názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Projekt řeší problémy odpadků a černých skládek v okolí obcí, 
měst, vodních toků, v lesích a parcích, tedy v okolí „nás všech“. 

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!

Kampaň se koná dvakrát do roka, na jaře a na podzim.

Úklidy pod hlavičkou Ukliďme svět, ukliďme Česko, kromě 
„tradičních“ organizátorů z řad základních organizací ČSOP, 
pořádají i jiné zájmové spolky, obce a města, orgány státní 
ochrany přírody, komerční společnosti, rodiny i jednotlivci 
a především školy a dětské kroužky, odkud pochází nejvíce 
dobrovolníků a kde je činnost prospěšná i z hlediska 
ekologické výchovy a pěstování smyslu pro zodpovědnost 
vůči prostředí, ve kterém žijeme.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 

Rok Účastníků celkem Dětí a mládež v % Počet akcí
Zlikvidováno 
odpadu tuny

2016 83 210 63 2 066 1 634

2015 21 298 75 221 381

2014 17 336 80 219 157

2013 18 175 82 207 169

2012 16 074 76 186 215

2011 17 574 85 210 154

2010 13 167 85 166 99

2009 14 208 87 164 105

2008 9 987 85 126 86

2007 7 361 84 74 167

2006 8 575 89 110 133

2005 7 786 91 84 74

2004 10 972 88 213

2003 5 936 89 80 75

2002 11 178 86 133 214

2001 5 650 89 73 162

2000 7 573 90 101 117

1999 7 578 81 78 92

1998 1 954 75 33 24

CELKEM 285 592 4 331 4 271

Staráme se o přírodní rozmanitost tam, kde pracujeme.
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Po spojení sil ČSOP a spolku Ekosmák, proběhla kampaň 
poprvé v roce 2016 pod názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
Jako generální partner jsme ji podpořili částkou 750 000 korun. 

O tom, že sloučit obě kampaně bylo správné rozhodnutí, 
svědčí nárůst akcí o 26 % oproti roku 2015, a ještě větší skok 
v počtu dobrovolníků. Těch se zapojilo o 62 % více, než 
v předchozím roce. 

Hlavními úklidovými dny kampaně byla jarní sobota 
16. dubna a sobota na podzim 17. září. Nejvíce akcí se koná 
tradičně na jaře v době oslav Dne Země, po celém Česku se 
však uklízelo i mimo tyto termíny. Poslední úklid v proběhl 
3. prosince. 

2 066 úklidových akcí se zúčastnilo rekordních 86 210 
dobrovolníků, z čehož 63 % byly děti do 15 let a mládež. 
Na tomto poměru je vidět velké zapojení škol a zájmových 
kroužků v rámci ekologické výchovy. Celkem bylo nasbíráno 
1 634 tun odpadu, z toho 23 % (377 tun) bylo vytříděno. Každý 
dobrovolník nasbíral zhruba 19 kg odpadu.

Pro účely zajištění 18. ročníku soutěže pro nadané a úspěšné 
děti České republiky - Zlatý oříšek 2016 - jsme věnovali dar 
ve výši 100 000 korun. Nadační fond Veolia podporuje tuto 
soutěž, která je zaměřena na vyhledávání a všestrannou 
podporu mimořádně nadaných a úspěšných dětí České 
republiky, dlouhodobě. Zlatý oříšek se věnuje dětem 
a dětským kolektivům ve věku od 6 do 14 let. 

Centrum sociálních služeb ve Stodu je pilotním zařízením 
pro realizaci procesu transformace zařízení poskytujících 
sociální služby v Plzeňském kraji pro více než 180 osob se 
zdravotním postižením. Jedním z cílů zřizovatele zařízení je 
zvýšit dostupnost takových služeb pro osoby se zdravotním 
postižení, které podporují samostatnost a společenskou 
integraci klientů.

Transformační procesy rozplánované na období deseti 
let, jsou fi nancovány zejména z prostředků programů EU. 
Dlouhodobě je donorem Centra ve Stodu, který poskytuje své 
služby osobám s mentálním postižením, také náš nadační 
fond, který každoročně směřuje svou podporu do oblastí 
či aktivit, na něž se prostředky na provoz ani na transformaci 
uvolnit nedají. 

Ekumenická síť pro aktivity mladých - ENYA, o. p.s., provozuje 
již desátým rokem Domov na půl cesty Maják, který poskytuje 
služby sociální prevence mladým lidem od 18 do 26 let, kteří 
odcházejí nebo odešli z některého typu zařízení ústavní 
výchovy, pěstounské péče nebo z nefungující rodiny. Maják je 
provází na jejich cestě k osamostatnění – nabízí jim bydlení 
na přechodnou dobu (až 2 roky), pomoc s hledáním práce, 
vyřizováním osobních záležitostí na úřadech a v jiných 
institucích (banky, operátoři, lékaři…) a provázením 
v každodenních životních situacích. Nadační fond Veolia 
toto zařízení prostřednictvím Ekumenické sítě mladých 
dlouhodobě podporuje. V roce 2016 jsme opět poskytli dar 
ve výši 200 000 korun. Naši fi nanční pomoc domov využívá 
především k aktivnímu rozvoji svých obyvatel, uživatelů služeb, 
a ke smysluplnému trávení volného času (vzdělávací kurzy, 
resocializační pobyty mimo Maják, sport, kultura apod.).  

V roce 2016 se v Majáku vystřídal znovu velký počet obyvatel 
– celkem 22 osob a 1 dítě. Mnohdy je zapotřebí i fi nanční 

Kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko, jsme letos podpořili 
nejen fi nančně, ale také zorganizováním dvou úklidových akcí 
za účasti zaměstnanců skupiny Veolia. 

První akce proběhla 17. září v Ostravě. Zaměstnanci Veolia 
Energie ČR, a.s., se svými rodinnými příslušníky a zástupci 
Českého svazu ochránců přírody (celkem 16 osob), během 
úklidu v ostravské Přírodní rezervaci Rezavka, sesbírali podél 
řeky Odry pět pytlů odpadků, především plastů. 

V rámci kampaně proběhla soutěž o největší počet 
zrealizovaných úklidů „Kraj, který prokoukl“, 
a fotografi cká soutěž. 

Vítězným krajem soutěže Kraj, který nejvíce prokoukl, se 
stal s počtem 241 Středočeský kraj, který tak obhájil své 
vítězství z roku 2014 a 2015, následoval Jihomoravský kraj 
s 217 úklidy. Nejaktivnější region Pošembeří navázal 
na šestiletou tradici, a se 76 realizovanými akcemi se 
umístil na prvním místě. Jeho zástupci obdrželi 
od Nadačního fondu Veolia fi nanční odměnu 5 000 korun. 
Dalším příkladným organizátorem úklidů byl Spolek rodičů 
a přátel SOŠ a SSŽ Benešov, který získal odměnu ve stejné 
výši. 

Příroda v Čechách a na Moravě se uklízela už po dvacáté 
páté, a již devátým rokem za podpory Nadačního fondu 
Veolia jako generálního partnera akce. 

Každoročním vrcholem Zlatého oříšku je slavnostní 
novoroční fi nále v České televizi, v němž se prezentuje 
30 nejúspěšnějších dětí, které se soutěže účastní 
v nejrůznějších oborech. Vítězové Zlatého oříšku jsou 
oceňováni mimo jiné i fi nanční částkou, která je určena 
na přímou podporu jejich dalších činností. Finančními 
částkami jsou rovněž odměňovány děti, které uspěly 
ve fi nále krajských předkol.

Jedná se především o sportovní a kulturní aktivity 
uživatelů centra služeb. V roce 2016 využilo Centrum 
sociálních služeb ve Stodu fi nanční dar nadačního fondu 
ve výší 100 000 korun na uspořádání a organizaci dvou 
plesů určených i pro s klienty spřátelených pobytových 
služeb. Akce se konaly v dubnu a listopadu v Kulturním 
domě ve Stodu. Centrum peníze dále využívá na uhrazení 
dopravy klientů žijících v jednotlivých domácnostech, 
na kulturní i turistické výpravy apod. V roce 2016 byl 
pronajmut autobus s plošinou pro výlet osob s nejvyšší 
mírou podory do ZOO Plzeň. Jako náhradu za festival 
konaný „na jednom místě“ nyní pravidelně centrum 
pořádá sousedská setkání v lokalitách jednotlivých 
domácností. 

pomoci při odchodu mladých lidí do dalšího samostatného 
bydlení. V uplynulém roce Domov na půl cesty Maják takto 
podpořil 4 obyvatele, protože neměli dostatečně vysoké 
měsíční příjmy (např. počáteční kauce, vybavení bytu).

„Jsme v pravidelném kontaktu s velkým počtem bývalých 
obyvatel. Pokud se někdo z nich dostane do těžkostí (nemoc, 
ztráta zaměstnání, rozpad vztahu aj.), Maják jim podá 
pomocnou ruku (včetně fi nanční podpory, je-li to třeba). 
Loni jsme takto podpořili 7 bývalých obyvatel. Bez pomoci 
NF Veolia bychom žádnou z těchto pomocných činností 
nemohli stávajícím ani bývalým obyvatelům poskytnout, 
protože to jsou činnosti nad rámec zákona o sociálních 
službách a nejsou státem fi nancovány. Mnohokrát 
děkujeme za každoroční podporu z NF Veolia, které si velmi 
vážíme,“ uvedla ve zprávě za rok 2016 Eva Mikulecká, 
ředitelka této obecně prospěšné společnosti.

Druhé akce v Praze se zúčastnilo 14 zaměstnankyň 
z Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., centrály 
Veolia Česká republika, a. s. a fi remního Institutu 
environmentálních služeb, a.s. Tato ryze dámská sestava 
sesbírala v doprovodu zástupkyně Českého svazu ochránců 
přírody v pražském Hostivařském lesíku 21 pytlů odpadků 
a shromáždila k odvozu hromady objemného nepořádku. 
Celkem pomohly přírodě od 500 kg odpadků. 

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO V ROCE 2016

NADAČNÍ FOND ZLATÝ OŘÍŠEK 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STOD, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ S NADAČNÍM FONDEM
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Dětský domov v Dolním Lánově u Vrchlabí podporujeme již 
od roku 2007. Naši pomoc směřujeme konkrétně na provoz 
samostatného bydlení dětí v dvoupodlažním rodinném 
domku v Prosečné č. p. 27. Z daru ve výši 150 000 korun je 
placeno nájemné a náklady na energie (voda, plyn, elektřina) 
za byty v domku. 

Samostatné bydlení představuje v činnosti dětského domova 
jeho důležitou součást. 

K bydlení v domě v Prosečné jsou na základě individuálního 
posouzení vybírány děti, které se blíží k odchodu z dětského 
domova a z těch pak především ty, které budou žít 
samostatně, či-li bez pomoci rodičů a budou v budoucnu 
odkázány na své vlastní schopnosti. 

Život v rodinném domku je co nejpodobnější rodinnému 
prostředí. Pro děti je to zcela nový krok a zkušenost. 

35 000 korun jsme poskytli přední pražské neziskové 
organizaci Proxima Sociale o.p.s. na úhradu nákladů 
spojených s uspořádáním konference Společná práce 
v komunitě. Na konferenci se náš nadační fond aktivně 
podílel příspěvkem pod názvem Místní lidé a místní komunity. 

Konferenci pořádala Proxima Sociale ve spolupráci s Centrem 
pro komunitní práci střední Čechy. Jejím cílem nebylo 
představit význam sociálních služeb a důležitost zapojování 
veřejnosti či komunitního plánování, ale nabídnout 
různorodé pohledy na práci v komunitě očima lidí, kteří 
v komunitě žijí a pracují a načrtnout obrázek pestrý tak, aby 
se alespoň trochu blížil realitě.

Pořadatelé si pro pohled na komunitu vybrali tři úhly 
pohledu: Bezpečnost – Peníze – Lidé. BEZPEČNOST, protože je 

Najednou jim nikdo neorganizuje čas, učí se zacházet 
se svou svobodou, k odpovědnosti za studia přibude 
také odpovědnost za provoz a péči o dům. Setkávají se 
s různými situacemi, které se učí řešit. Od obarveného 
prádla v pračce, prasklou žárovku, až po špatně vyúčtované 
peníze za nákup, apod.  

Aby se dětem nestýskalo, jezdí jim děti z dětského domova 
pomáhat se zahradou, oslavují se u nich narozeniny, 
opékají buřty. 

V roce 2016 bydlely v Prosečné, č. p. 27 čtyři děti, dva 
chlapci a dvě děvčata. Jeden z chlapců v srpnu dětský 
domov již opustil, druhý dokončuje odborné učiliště. 
Obě děvčata studují ve Dvoře Králové nad Labem obory 
kosmetička a hotelnictví.

základním předpokladem pro jakoukoliv činnost 
v komunitě, PENÍZE, protože mohou pomoci věci 
uskutečnit a LIDÉ, protože bez těch by žádná práce nebyla 
možná.

Účastníků konference, která se konala v areálu Vodárny 
a Muzea pražského vodárenství v Podolí, bylo přes sto. Její 
uspořádání podpořil kromě Nadačního fondu Veolia svými 
službami také Institut environmentálních služeb, a.s., 
společně s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s., 

Více o konferenci na www.proximasociale.cz, sekce 
Odborná platforma.

DĚTSKÝ DOMOV DOLNÍ LÁNOV 

JEDNORÁZOVÁ PODPORA ORGANIZACÍ A JEJICH 
PROJEKTŮ

Proxima Sociale o.p.s. 
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PŘIJATÉ DARY A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 

1. SčV, a.s. 100 000 Kč

Česká voda - Czech Water, a.s. 300 000 Kč

Královéhradecká provozní, a.s. 350 000 Kč

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 315 000 Kč

Nadace GCP 2 500 000 Kč

O2 Czech Republic a.s. 1 300 000 Kč

OLTERM & TD Olomouc, a.s. 150 000 Kč

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 1 500 000 Kč

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1 100 000 Kč

Solutions and Services, a.s. 354 000 Kč

Středočeské vodárny, a.s. 270 000 Kč

Veolia Energie ČR, a.s. 6 500 000 Kč

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. 100 000 Kč

Příspěvky kupujících do veřejné sbírky NF Veolia 319 320 Kč

Celkem 15 158 320 Kč

PŘIJATÉ DARY ZA ROK 2016 POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2016   

PROGRAMY A PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU

MINIGRANTY ® VEOLIA 

Celkem pro 137 projektů  3 537 119 Kč 1/

STARTér – Věř si a podnikej! 

Celkem pro 62 projektů (85 nových pracovních míst) 4 139 500 Kč

Stále s úsměvem  - Aktivně po celý život

Celkem pro 17 projektů 913 344 Kč

Buď Fit Seniore z.s. 100 000 Kč

Voda pro Afriku, 6. ročník

Člověk v tísni, o.p.s. 600 000 Kč

Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. 25 000 Kč

Voda pro Afriku, 7. ročník

Člověk v tísni, o.p.s. – dar NF Veolia 450 680 Kč

Člověk v tísni, o.p.s. – příspěvky do veřejné sbírky 319 320 Kč

Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. 40 000 Kč

Cesta pstruha

Sladkovodní giganti z.s. 600 000 Kč

Komu se nelení, tomu se zelení

Český svaz ochránců přírody, spolek 77 000 Kč

Český svaz ochránců přírody, spolek 14 000 Kč

Český svaz ochránců přírody, spolek Regionální sdružení IRIS 98 000 Kč

Jizersko ještědský horský spolek Bedřichov 99 680 Kč

ORGANIZACE A PROJEKTY DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 

Český svaz ochránců přírody, spolek 750 000 Kč

Region Pošembeří o.p.s. 5 000 Kč

Spolek rodičů a přátel SOŠ a SZŠ Benešov 5 000 Kč

Další organizace / projekty

Ekumenické síťě pro aktivity mladých – ENYA, o. p. s. 200 000 Kč

Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace 100 000 Kč

Dětský domov Dolní Lánov 150 000 Kč

Nadační fond Zlatý Oříšek 100 000 Kč

OSTATNÍ

Proxima Sociale o.p.s. 35 000 Kč

CELKEM 12 358 643 Kč

1/ Poznámka: Původně bylo na MiNiGRANTY vyplaceno v roce 2016 celkem 3 567 119 Kč. Projekt Cesta slunce nebyl realizován 
a peníze určené na jeho realizaci ve výši 30 000 Kč byly vráceny 7. 12. 2016 na účet NF Veolia. Projektů podpořených a real-
izovaných bylo tedy k datu 31. 12. 2016 137,  v celkovém objemu 3 537 119 Kč. 
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