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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážené dámy, vážení pánové,

děkuji vám, že jste se opět po roce rozhodli prolis-
tovat či zevrubněji prostudovat výroční zprávu na-
šeho nadačního fondu. Rád bych vás i letos krátce 
při této příležitosti přivítal a pozdravil.

Rok 2012 byl pro celou skupinu Veolia Environnement 
v České republice významný také z pohledu spole-
čenské odpovědnosti, které dlouhodobě věnujeme ve 
všech oblastech naší práce velkou pozornost.

Nadační fond již po deset let skvěle doplňuje 
naší snahu vyvažovat úsilí v ekonomické, sociální 
a environmentální oblasti. Projekty nadačního 
fondu, které jsme v minulosti realizovali nebo kte-
ré podporujeme aktuálně, vždy vycházely z naší 
interakce s partnery na úrovni zástupců českých 
měst a obcí i neziskových organizací nebo různých 
komunit a společenství. Je to jeden ze základních 
atributů naší nadační práce, protože jsme pře-
svědčeni, že efektivní pomoc je možné poskytnout 

pouze v prostředí nebo atmosféře, která o danou 
pomoc usiluje a stojí.

Často při práci nadačního fondu, ale také v půso-
bení našich společností v komerční oblasti mlu-
víme o realizaci a podpoře projektů. Rád bych 
v tomto kontextu uvedl, že pokaždé, ať už se jedná 
o obchod nebo filantropii vidíme v našich projek-
tech zaměstnance, odborníky, kolegy, dobrovolní-
ky, seniory, mladé lidi, děti … prostě konkrétní lidi, 
kteří - ať už v pracovní době nebo ve svém volném 
čase - věnují maximální úsilí a energii tomu, aby-
chom společně dosáhli stanoveného cíle. 

Bohatství žádné nadace nespočívá v penězích, které 
má svém účtu v bance. Bohatství tvoří lidé, kteří 
se snaží udělat náš svět lepší. Jsem opravdu vel-
mi pyšný na to, že kolem Nadačního fondu Veolia 
se v České republice za deset let podařilo vytvořit 
společenství stovek až tisíců nadšených dobrovol-
níků a profesionálů, kteří umí skvělé projekty nejen 
vymyslet, ale i dotáhnout do úspěšného konce.

Přál bych si, aby tomu bylo i nadále a jsem při-
pravený naší dosavadní spolupráci dále rozvíjet.

Přeji vám příjemné čtení a příjemný den,

 
 
 Philippe Guitard 
 předseda Správní rady Nadačního fondu Veolia



ZÁKLADNÍ DATA 

Název: Nadační fond Veolia 

Datum vzniku: 30. dubna 2003

Zřizovatel: Společnost VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s  
(dříve Vivendi Water Česká republika, s.r.o.)  
se sídlem v Praze, Pařížská 11

Sídlo: Pařížská 11, PSČ 110 00, Praha 1

Základní kapitál: 100 000 Kč

Identifikační číslo: 27068102

Řídící orgán: správní rada
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SPRÁVNÍ 
RADA

TÝM 
NADAČNÍHO FONDU

Ing. Philippe Guitard,  
předseda správní rady 

ředitel Veolia Environnement pro střední a východní Evropu

Mgr. Eva Kučerová, 
místopředsedkyně správní rady

ředitelka externích vztahů Veolia Eau pro Evropu

RNDr. Marcela Dvořáková, 
členka správní rady

výkonná ředitelka komunikace a marketingu Veolia Voda ČR,
ředitelka útvaru komunikace a marketingu PVK

Ing. Iveta Kardianová, 
členka správní rady

ředitelka útvaru komunikace a marketingu SČVK 

Mgr. Jan Hrabák, 
člen správní rady

ředitel právního oddělení Veolia Voda ČR

Mgr. Vendula Valentová, 
členka správní rady

zástupkyně ředitelky komunikace a marketingu Veolia Voda ČR

Martina Laimarová, 
členka správní rady

vedoucí útvaru pro komunikaci Dalkia Česká republika  
(do 6. března 2013)

Mgr. Ing. Ida Šimonová, 
členka správní rady

vedoucí útvaru pro komunikaci Dalkia Česká republika,  
asistentka generálního ředitele (od 6. března 2013)

Jan Dolínek
ředitel nadačního fondu

PhDr. Blanka Šrámková
manažerka nadačního fondu



ÚČEL A HODNOTY 
nadačního Fondu

ZE STATuTu NADAčNÍHO fONDu VEOLIA:  
Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty 
a šíření informací zejména v oblasti životní-
ho prostředí, podpory výchovy a vzdělávání 
dětí a mládeže, podpory výběru a přípravy 
projektů zaměřených na tvorbu a ochranu 
životního prostředí, podpory a organizová-
ní vzdělávacích akcí a setkávání odborníků 
a podpory sociálních projektů. V roce 2010 
byl účel rozšířen o podporu projektů obsa-
hujících prvek dobrovolnictví a konaných ve 
veřejném zájmu.

K základním hodnotám, které jsou součástí všech 
našich řídících a rozhodovacích procesů, patří 
především: SOLIDARITA. EMPATIE, ZODPOVěD-
NOST, INOVAcE A VýKONNOST. 

JSME SOLIDÁRNÍ. Vytváříme podmínky a pod-
porujeme životní situace, které narovnávají indi-
viduální, skupinové nebo společenské handicapy. 
Navazujeme spolupráci s jednotlivci i organizace-
mi a ve spol ečných projektech každý podle svých 
možností přispíváme k dosažení stanovených cílů. 
Dlouhodobě přispíváme k rozvoji demokratické 
občanské společnosti založené na sdílení zku-
šeností, ve které úspěchy představují společná 
vítězství všech. 

PROJEVuJEME EMPATII. Při realizaci všech 
projektů aktivně nasloucháme všem, kteří nás 
oslovují ke spolupráci. Pokud to okolnosti umož-
ňují, jednáme s nimi osobně, a v případě, že není 
možné na poptávku pozitivně zareagovat, snažíme 
se nabídnout jiná řešení.

cHOVÁME SE ZODPOVěDNě A ZODPOVěDNOST 
PŘEDPOKLÁDÁME I u NAŠIcH PARTNERů. Ne-
ustále zvažujeme míru našeho „angažování se“ 
(zejména v rámci sociálních projektů) s ohledem 
na dopady naší podpory a činnosti. Předem defi-
nujeme roli nadačního fondu tak, aby maximální 
míra rozhodování a odpovědnosti zůstala na těch, 
kteří naší nadační pomoc přijímají. 

OcEňuJEME NOVé NÁPADy a inovativní přístupy. 
Nové nápady podporujeme především proto, aby-
chom do budoucna uměli včas reagovat na změny, 
které přináší život.

VýKONNOST cHÁPEME ZEJMéNA JAKO KVA-
LITu DOSAžENéHO. Dopady všech projektů 
sledujeme vždy především s ohledem na kvali-
tu, nikoliv kvantitu dosažených výsledků.
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Skupiny Veolia Voda i Veolia Environnement 
se snaží dlouhodobě rozvíjet své aktivity 
jako společensky odpovědné. Své firemní 
strategie staví na pracovních postupech 
a projektech, které přispívají k udržitelné-
mu rozvoji a napomáhají celkovému zlepšo-
vání stavu okolní společnosti, v níž působí. 

V loňském roce byla poprvé publikována histo-
ricky první zpráva o společenské odpovědnosti 
skupiny Veolia Voda, která přináší souhrn veške-
rých aktivit skupiny v rámci CSR. Veolia Voda se 
významně angažuje v sociální, environmentální 
a vzdělávací oblasti zejména prostřednictvím fi-
remního Nadačního fondu Veolia, který založila 
v roce 2003. Společně vytváříme vlastní firemní 
a nadační projekty nebo se podílíme na projektech 
jiných organizací. 

ČINNOST NF
jako součást Firemního csr
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10 LET NADAČNÍHO FONDU VEOLIA
10 LET PEČUJEME O PROSTŘEDÍ A KOMUNITU
Od svého založení v roce 2003 Nadační fond Veolia uskutečňuje své vlastní programy a projekty, spolupracuje na společných projektech skupiny Veolia 
Environnement, skupiny Veolia Voda i jejích jednotlivých vodárenských společností. Kromě toho se za dobu své existence podílel jako donor a partner na 
řadě projektů jiných organizací. Veškerou svoji činnost Nadační fond Veolia uskutečňuje a rozvíjí v souladu se svým posláním.
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V PRVNÍM 
DESETILETÍ 

JSME … 

…   přispěli na uskutečnění 425 PROJEKTů s volnočasovým dobro-
volnictvím zaměstnanců skupiny Veolia Environnement 

…  vybudovali 38 PéTANquOVýcH HŘIŠť na podporu pohybových 
aktivit SENIORů a mezigeneračního KOMuNITNÍHO SETKÁVÁNÍ 

…  podpořili více než 80 MLADýcH LIDÍ při odchodu Z DěTSKéHO 
DOMOVA do samostatného života 

…  umožnili NAVRÁcENÍ statisíců kusů OHROžENýcH DRuHů RyB 
do našich vod 

…  podpořili DESETITISÍcE DOBROVOLNÍKů při úklidu tisíců tun 
ODPADu Z PŘÍRODy I VEŘEJNýcH PLOcH a likvidaci čERNýcH 
SKLÁDEK

…  spolupracovali na vytvoření unikátní DATABÁZE DOBROVOLNIc-
KýcH PŘÍLEžITOSTÍ na portálu DOBROVOLNIK.cZ

…  se podíleli na významných cELOSTÁTNÍcH A REGIONÁLNÍcH 
PROJEKTEcH V SOcIÁLNÍ I ENVIRONMENTÁLNÍ OBLASTI 

…  umožnili vybudování VODNÍcH ZDROJů pro desetitisíce ETIOPANů 
z výtěžku prodeje tří edic designových KARAf VODA PRO AfRIKu

10



PROGRAMy NADAčNÍHO fONDu VEOLIA  
A PROJEKTy DLOuHODOBé SPOLuPRÁcE  

PODPOŘENé V ROcE 2012 
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PROGRAM MiNiGRANTY® VEOLIA

5. VýROčÍ HLAVNÍHO NADAčNÍHO PRO-
GRAMu MINIGRANTy® VEOLIA bylo v roce 
2012 důvodem k bilancování. Jeho výsled-
ky jednoznačně ukázaly, že to bylo v roce 
2008 vykročení správným směrem. Za 
pět let program finančně podpořil VÍcE 
NEž 11 MILIóNy KORuN 425 VEŘEJNě 
PROSPěŠNýcH PROJEKTů prospívajících 
prostředí a komunitě. Jako dobrovolníci se 
na nich ve svém volném čase podíleli za-
městnanci skupiny Veolia Environnement. 

„Je obdivuhodné, kolik našich kolegů se ve volném čase věnuje dobrovolnictví – pomáhá potřebným, pečuje o životní prostředí, pracuje s dětmi nebo se třeba 
angažuje jako dobrovolní hasiči. MiNiGRANTY vznikly a jsou tu proto, aby je v tom maximálně podporovaly. Na výsledcích a úspěchu MiNiGRANTŮ mají zásluhu 
především aktivní zaměstnanci,“ ocenil angažovanost mnoha kolegyň a kolegů ze skupiny Veolia Environnement Honza Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia.

MiNiGRANTy® Veolia Environnement
2008 - 2012

Rok 
Počet 

žádostí
Podpořených 

projektů
Rozděleno 

(v Kč)

2008 134 23 595 000 

2009 119 48 1 251 000 

2010 158 83 2 210 524 

2011 244 113 3 006 069 

2012 341 158 4 117 092 

cELKEM 996 425 11 179 685

Poznámka:  V letech 2008 a 2009 byl program realizován  
pouze ve skupině Veolia Voda.

Počet MiNiGRANTů® v roce 2012
dle společností skupiny

n Veolia Voda     n Dalkia     n Veolia Transport

17

33

108
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ZAMěSTNANcI, JEJIcHž žÁDOSTI ZÍSKA-
Ly V ROcE 2012 PODPORu, odhadli celko-
vý počet hodin své dobrovolnické práce ve 
prospěch „svých projektů“ na 12 830 hodin. 
Dobrovolnická práce se neplatí, přesto ji lze 
pro představu, jakou finanční hodnotu repre-
zentuje, vyjádřit v penězích. I při tom „nej-
střízlivějším odhadu“ se pohybujeme nej-
méně kolem hodnoty 1,2 milióny za rok 2012. 

Program založený na spolupráci mezi na-
dačním fondem, společnostmi skupiny Veolia  
Environnement a jejich zaměstnanci je dobrým 

příkladem společenské odpovědnosti všech, 
kdo se na něm podílejí. Podpora veřejně pro-
spěšného dobrovolnictví zaměstnanců celé 
skupiny přináší možnost realizovat „mraky 
skvělých nápadů“ ve prospěch prostředí a ko-
munity. Jde o program podpory dobrovolnic-
tví konaného pro veřejně prospěšné regionální 
projekty, kdy zaměstnanci pomáhají ve svém 
volném čase - po práci nebo o dovolené. Každý 
zaměstnanec se může jednou za rok na jaře při-
hlásit do grantového programu MiNiGRANTY®  
VEOLIA, realizovaného v regionech našim na-
dačním fondem ve spolupráci se skupinou spo-
lečností Veolia Environnement v ČR. 

Uzávěrka pro podávání žádostí byla vloni stanovena 
na 23. března 2012. Následně proběhlo ve spoluprá-
ci nadačního fondu a hodnotících týmů jednotlivých 
společností skupiny výběrové řízení, v němž byly 
žádosti posouzeny. Výsledky MiNiGRANTŮ® VEOLIA 
2012 byly zveřejněny 4. května 2012. Nadační fond 
Veolia společně s vedením jednotlivých společností 
skupiny symbolicky předal MiNiGRANTY® na ně-
kolika slavnostních akcích všem zaměstnankyním 
a zaměstnancům Veolia Environnement, kteří byli 
ve výběrovém řízení v roce 2012 úspěšní. Akce se 
postupně konaly během měsíce června v regionech, 
kde skupina Veolia Environnement působí. První 
akce proběhla 6. června v Praze a poslední se usku-
tečnila 28. června v Ostravě.
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Nadační fond opět propagoval tento svůj 
program – jeho principy i výsledky - v ně-
kterých tištěných celostátních médiích 
i v interních časopisech skupin Veolia Envi-
ronnement i Veolia Voda jako jedinečný pří-
klad společenské odpovědnosti firmy i jejího 
nadačního fondu. 

V roce 2012 podal Nadační fond Veolia žá-
dost na Úřad průmyslového vlastnictví 
a získal pro název svého hlavního progra-
mu MiNiGRANTy ochrannou známku (stal 
se jejím vlastníkem). Úřad průmyslového 
vlastnictví vydal osvědčení o  jejím zápisu 
do rejstříku ke dni 3. 4. 2013 pod číslem 

330521. Ochranná známka MiNiGRANTy®  

má platnost na 10 let, je slovní a platí pro 
následující třídy a seznam výrobků a slu-
žeb: (16) blahopřání, brožury, kancelářské 
potřeby, kromě nábytku, brožované knížky, 
plakáty, potřeby na psaní, publikace, tisko-
viny; (35) aktualizování reklamních materi-
álů, inzerce poštou, obchodní reklama pro 
třetí osoby, organizování komerčních nebo 
reklamních výstav, reklama, reklama on 
line v počítačové síti, rozšiřování reklam-
ních nebo inzertních materiálů; (36) finanční 
sponzorování, shromažďování prostředků 
na dobročinné účely, organizování sbírek.

letní dětský tábor … pobyt na ekofarmě 
… čištění a údržba břehů … výlet pro 
handicapované děti … minitenis do 
MŠ … mapování našich hor … čtení pro 
pacienty nemocnice … ragby pro žáky … 
domácí hospic … pomoc při katastrofách 
… modernizace včelařství … dobrovolní 
hasiči … kynologický výcvik … ekologické 
programy … nová čistírna odpadních vod 
… záchrana varhan v kostele … revitalizace 

studánky … výstavba kotců pro psy … 
sportovní činnost mládeže

…… záchrana varha
ststudánky … v

ortovn

Dobromanem 
může být každý z vás
Žádosti o MiNiGRANTY VEOLIA přijímá nadační fond do 23. března 2012.
Kompletní pravidla, formulář i všechny dříve podpořené 
organizace i jednotlivce a jejich dobré skutky 
najdete na www.nfveolia.cz

spporto
Nadační fond

připravil do 5. ročníku
výběrového řízení

MiNiGRANTY VEOLIA 
4 miliony korun

pro zaměstnance
Veolia Environnement

minigranty_2012_final.indd   1 30.1.2012   11:13:18

PHILIPPE GuITARD, ředitel Veolia Environnement pro střední a východní Evropu a předse-
da správní rady Nadačního fondu Veolia se vyjádřil o SMySLu A POSLÁNI MINIGRANTů ve 
videodokumentu nadačního fondu: „Vy, kteří jste ve svém každodenním životě tolik iniciativní 
a úspěšní, si zasloužíte naši podporu. MiNiGRANTY jsou k tomu vhodnou příležitostí. Pro-
střednictvím jednotlivých projektů - ať již sociálních nebo zaměřených na životní prostředí 
- totiž můžete každý den, a to v různých regionech, neustále prokazovat vaši dobrou vůli, vůli 
zlepšit věci kolem nás. A já bych vám chtěl tímto za naši celou společnost poděkovat. Dámy 
a pánové, jsem na vás pyšný.“ MiNiGRANTY se staly úspěšnou tradicí. Jeho slova považu-
jeme za poselství i závazek do dalších let pro naši společnou práci na MiNiGRANTECH®. 
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PODPORA DOBROVOLNICTVÍ 
Dobrovolnik.cz

Nadační fond Veolia dlouhodobě napomáhá roz-
voji dobrovolnictví v České republice. Od roku 
2011, Evropského roku dobrovolnictví, kdy se náš 
firemní nadační fond připojil k proměně největší-
ho českého servisního portálu Dobrovolik.cz, se 
podílí na jeho další realizaci. Portál se stal unikát-
ním příkladem spolupráce státního, komerčního 
a neziskového sektoru. 

Dobrovolnictví, živá voda 
naší firemní filantropie

V sociální a v environmentální oblasti se skupiny 
Veolia Voda významně angažují prostřednictvím 
Nadačního fondu Veolia. Od roku 2008 jsou orga-
nizovány jednotlivými společnostmi akce firem-
ního dobrovolnictví. Na některých z nich se podílí 
nebo je organizuje nadační fond. 

Zaměstnanci tak mají možnost pomáhat v pra-
covní době potřebným nebo přispět ke zlepše-
ní kvality života v konkrétním místě. Za 5 let 
(2008 až 2012) bylo uspořádáno 44 akcí. Nejvíce 
dobrovolnických dnů – celkem 38 - proběhlo v po-
sledních dvou letech. Více než 250 zaměstnanců 
při nich odpracovalo přes 1 900 hodin, přibližně 
polovinu z nich v roce 2012. 

Firemní dobrovolnictví skupin Veolia Voda v ČR, 
zprostředkované naším nadačním fondem, má růz-
norodou podobu. Po darování krve (Oblastní spolek 
českého červeného kříže Praha 1), malování pokojů 

v domově pro seniory (Domov Sue Ryder, o.p.s.) 
došlo v roce 2012 také na zahradnické a natěračské 
práce (centrum Paraple). 

„Při podzimní akci v Centru Paraple jsme poprvé po-
máhali jedné organizaci tři dny po sobě, a poprvé se 
sešly týmy z více Veolia společností,“ hodnotí ředitel 
nadačního fondu Honza Dolínek. Práce na záho-
nech, připomínajících království Šípkové Růženky, 
i při natírání zábradlí šla dobrovolníkům od ruky. 
„Nestačili jsme se divit, jak rychle jste pracovali,“ 
konstatovala Kateřina Kotasová z Centra Paraple, 
když seznamovala pracovníky Veolie se službami 
centra. Společnost Česká voda Czech Water, a.s. 
navíc zdarma zajistila kontejner na odpad několika 
kubíků hlíny a plevele. 
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Jinou formu dobrovolnictví představuje program 
MiNiGRANTY®. V tomto hlavním nadačním pro-
gramu podporujeme volnočasové dobrovolnic-
tví našich zaměstnanců, konané ve veřejném 
zájmu. Tuto formu dobrovolnictví označujeme 
„pracovně“ jako „dobrovolnictví s  firmou“.  
Každý zaměstnanec se může jednou za rok zú-
častnit výběrového řízení a získat finanční pod-
poru pro veřejně prospěšný regionální projekt, 
v němž se angažuje mimo práci. Ve většině přípa-
dů jde o aktivní dlouhodobé zapojení zaměstnanců 
do místního spolkového života a do činnosti růz-
ných neziskových organizací.

cena za dobrovolnictví Křesadlo 

„Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas 
a energii veřejně prospěšné činnosti? Již dvanáctým 
rokem můžete navrhnout dobrovolníky na udělení 
ceny Křesadlo“. Pod touto výzvou bylo v listopadu 
2012 opět podepsáno občanské sdružení HESTIA 
- Národní dobrovolnické centrum, které poprvé 
udělilo tyto ceny za příkladnou dobrovolnickou čin-
nost v roce 2001. Hlavním posláním o. s. HESTIA je 
propagace, rozvoj a podpora dobrovolnictví v ČR. 
„Podpora projektů obsahujících prvek dobrovolnic-
tví a konaných ve veřejném zájmu patří také mezi 
priority našeho nadačního fondu. Stačilo jen, aby-

chom se připojili a začali HESTII pomáhat s orga-
nizováním ceny Křesadlo a později i s internetovým 
portálem Dobrovolnik.cz, který HESTIA zastřešuje,“ 
rekapituluje spolupráci Honza Dolínek, ředitel na-
šeho nadačního fondu. 

„Za dobu, po kterou se Křesadla v ČR rozdávají, již 
bylo oceněno na 350 dobrovolníků ve více než 18 
městech a krajích. Je možné, že i toto čestné oce-
nění přispělo k tomu, že počet dobrovolníků se u nás 
dlouhodobě zvyšuje a že je čím dál těžší vybrat mezi 
nominovanými ty, kteří si tuto cenu zaslouží nejví-
ce,“ konstatuje HESTIA v tiskové zprávě k přijímání 
nominací na udělení ceny Křesadlo 2012. Oceněné 
vždy navrhují z předložených nominací výběrové 
komise, obvykle složené ze zástupců neziskových 
organizací, zástupců kraje, regionu, města či měst-
ských částí, zástupců médií a komerčních firem 
podílejících se na charitativních projektech. 

Nadační fond Veolia a společnost Veolia Voda se 
dlouhodobě podílí na jejím předávání v Praze (jako 
partner HESTIA o. s.) a v Ústí nad Labem (jako 
partner Dobrovolnického centra Ústí nad La-
bem). V roce 2011 se účastnil i - po znovu obno-
vené tradici - prvního předávání ceny KŘESADLO 
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v Liberci. Ředitel nadačního fondu byl opět v roce 
2012 členem hodnotící komise pro nominace na 
Křesadla v Praze a v Ústí nad Labem, v Liberci 
hodnotící komisi předsedal.

V roce 2011 jsme začali naplňovat dlouhodobý 
záměr podpory rozvoje dobrovolnictví v regionech 
a v místní komunitě posilováním informovanosti 
zainteresované veřejnosti a vytvářením příleži-
tostí k předávání zkušeností i k diskusi k tématu. 
Naší pilotní realizací byla Konference pod Řípem 
o dobrovolnictví v Roudnici nad Labem, kterou 
uspořádaly Nadační fond Veolia a Severočeské vo-
dovody a kanalizace, a.s. ve spolupráci s městem.

Fenomén dobrovolnictví je sice v České republice 
přítomný, stále však zůstává pro velkou část společ-
nosti „jakoby neviditelným“. Poděkovat za dobrovol-
nictví si zaslouží každý z několika set tisíc lidí, kteří 
se takto ve prospěch druhých a svého okolí angažují. 
Předání ceny Kŕesadlo - ocenění pro obyčejné lidi, 
kteří dělají neobyčejné věci – může být onou „tře-
šinkou na dortu“. Dává možnost na dobrovolnictví 
upozornit a na slavnostních akcích předávat takové 
ocenění těm, kteří si to v daném místě za své skutky 
nejvíce zaslouží. Desítkám dobrovolníků každoročně 

předávají Křesadla primátoři některých měst či sta-
rostové obcí společně s kolegy z neziskových orga-
nizací i firem. Zástupci Nadačního fondu Veolia jsou 
nezřídka u toho. V květnu 2012 proběhlo na zámku 
ve Spáleném Poříčí slavnostní vyhlášení výsledků 
výroční ceny Kŕesadlo v Plzeňském kraji. Setkání se 
zúčastnil kromě starosty Spáleného Poříčí, zástupců 
hlavních partnerů i ředitel Nadačního fondu Veolia. 
V Královéhradeckém kraji byla udílena Křesadla 
na festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem 
2012. Tato již tradiční akce, realizovaná pod zášti-
tou primátora Hradce Králové, se konala v červnu 
v kampusu Univerzity Hradec Králové. Přítomni byli 
také zástupci našeho nadačního fondu, Královéhra-
decké provozní a východočeské součásti divize Veolia 
Transport. Nadační fond Veolia poskytl o.s. D.R.A.K. 
z Liberce finanční dar na realizaci výročního ocenění 
dobrovolníků v Libereckém kraji – administraci vý-
běrového řízení na základě předložených nominací 
a uspořádání slavnostního předávání ceny Křesadlo 
a na rozvoj projektů v o.s. D.R.A.K., které se zabývá 
především podporou a pomocí rodinám a jednotliv-
cům s postižením ve svízelné životní situaci. 

17



Dobrovolnictví u kulatých stolů

Loňský - Evropskou komisí vyhlášený Rok dobro-
volnictví - přinesl jedno důležité zjištění. V mnoha 
regionech už řada organizací s dobrovolníky počí-
tá i pracuje. To, co ale většinou chybí, je vzájemné 
setkávání a sdílení zkušeností, týkajících se dob-
rovolnictví, mezi těmi, kteří takovou pomoc nabí-
zejí a těmi, kteří ji potřebují. Nadační fond Veolia 
se proto rozhodl v tom pomáhat. Loni se podílel na 

uspořádání dvou kulatých stolů o dobrovolnictví 
- v Praze a v Chomutově. 

Setkání v Praze bylo tematicky svázáno s firem-
ním dobrovolnictvím v sociální a zdravotní ob-
lasti. Společně s námi jej uspořádala občanská 
sdružení GE Volunteers a Lékořice v chráněné 
kavárně v  prostorách Thomayerovy nemocnice. 
Jeho moderátorem byl ředitel našeho nadačního 
fondu a mezi prezentujícími vystoupili generální 

ředitel české pobočky společnosti UPS, kolegové 
z Národního dobrovolnického centra Hestia, či zá-
stupci Hewllet-Packard. Na setkání v Chomutově, 
které bylo co do počtu účastníků menší, si předá-
vali zkušenosti kolegyně a kolegové z organizací 
regionu, ať už nestátních nebo příspěvkových. 
Podařilo se zde propojit k možné spolupráci na-
příklad centrum pro ekologickou výchovu Klíny 
o.s. z Litvínova s Dobrovolnickým centem RAD-
KA z Kadaně. 
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Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012

Ředitel Nadačního fondu Veolia Honza Dolínek mo-
deroval 17. a 18. září celostátní konferenci o dob-
rovolnictví, realizovanou pod záštitou ministra 
práce a sociálních věcí ČR. Konferenci pořádalo 
Národní dobrovolnické centrum HESTIA, náš 
dlouholetý partner v projektu největšího české-
ho internetového portálu Dobrovolnik.cz společně 
s Diakonií čcE - Střediskem Rolnička v Soběslavi 

u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity. Jiří Tošner, předse-
da HESTIA, o. s. shrnul hlavní témata příspěvků: 
„Dobrovolníci pracují se seniory v nemocnicích, 
v zařízeních sociální péče nebo pro ně pořádají tré-
ninky paměti. Přibývá dobrovolníků v seniorském 
věku, kteří pracují mimo jiné v dobročinných ob-
chodech, knihovnách, muzeích nebo vzdělávacích 
institucích.“ 

Dobrovolné dárcovství krve

Náš nadační fond také dlouhodobě podporuje 
ve spolupráci s  KISS Radiem propagaci dobro-
volného dárcovství krve. Kampaň k dárcovství 
krve jsme podpořili také v roce 2012.

V příspěvcích o seniorech, aktivním stár-
nutí, dobrovolnictví seniorů i pro seniory 
a mezigenerační solidaritě zazněly mimo 
jiné následující ÚDAJE A PROGNóZy:

•	 Do roku 2050 se předpokládá v  ČR 
zdvojnásobení podílu populace starší 
65 let (≥ 31 %). 

•	 V pobytových zařízeních u nás žije cca 
87 tisíc seniorů. 1,6 miliónu lidí ve věku 
65+ však žije běžně v domácnosti.

•	 I ve velmi vysokém věku se zhruba 1/2 až 
2/3 osob těší zcela uspokojivému zdraví.

•	 1/2 zařízení ve zdravotně sociální ob-
lasti dosud s dobrovolníky nespolu-
pracuje - před 10 lety jich bylo 90%. 
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PROGRAM PÉTANQUOVÁ HŘIŠTĚ (NEJEN) PRO SENIORY
Ve spolupráci nadačního fondu a společnosti Veolia Voda vzniklo v letech 2006 až 2011 cel kem 38 hřišť - jsou ve všech „regionech Veolia Voda“, ale i mimo 
ně. Rok 2011 byl však posledním rokem fungování tohoto samostatného programu. Základna z naší iniciativy a s naší podporou byla vytvořena – téměř 40 
fungujících pétanquových hřišť, rozesetých po celé republice je nemalý počet! Budou-li tato hřiště inspirovat vznik dalších, pak náš program naplnil svůj 
účel. V rámci našeho poslání pečovat o prostředí a komunitu se však i nadále k podpoře takových hřišť hlásíme.
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Nové pétanquové hřiště v Kosově Hoře

Jedno z posledních hřišť naplánovaných a podpořených v nadačním pro-
gramu Pétanquová hřiště (nejen) pro seniory jsme slavnostně otevřeli 
v  roce 2012 v Kosově Hoře. Je to v pořadí již čtvrté hřiště vybudované 
v regionu provozovaném 1. SčV. Po městech Příbrami, Říčanech a Sedl-
čanech se budou touto tradiční francouzskou hrou bavit i obyvatelé této 
středočeské obce. Hřiště, umístěné v parku nedaleko náměstí, předali 
zástupci společností a nadačního fondu do užívání starostovi obce 14. 
září. Nechyběl ani symbolický zápas, ve kterém vítězství slavili domácí 
pod vedením pana starosty. 

Třetí ročník pétanquového turnaje seniorů v Děčíně

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., společně s Nadačním fondem Veo-
lia uspořádaly 11. září již třetí ročník turnaje seniorů v pétanque. Putovního 
turnaje, který se konal pod záštitou primátora města Děčína, se zúčastnilo 5 
družstev. Senioři společně s družstvem, složeným z vedení města, zástupců 
SčVK a Nadačního fondu Veolia, tak mohli vyzkoušet další z vybudovaných 
hřišť - tentokrát v Děčíně, Kamenické ulici. Senioři mají o fyzicky nenáročnou 
hru v pétanque velký zájem. Nabídku k účasti na turnaji SčVK posílají také 
všem domovům seniorů v regionu, kterým společně s nadačním fondem 
věnovaly hřiště. 

FOTO: pétanque Kosova Hora
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PROGRAM VRAŤME PŘÍRODĚ, CO JÍ PATŘÍ
Projekt Jakuba Vágnera cesta pstruha 

Od roku 2011 pokračuje program Vraťme přírodě, co jí patří - repatriační program zaměřený na návrat ryb do našich řek ve spojení s Jakubem Vágnerem 
a jeho projektem Cesta pstruha – Návrat lososovitých ryb do evropských vod.
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Projekt cesta pstruha začal v roce 2011 a úspěš-
ně pokračuje. Také v roce 2012 proběhlo vysazo-
vání původních druhů ryb do našich řek. Do řeky 
Střely u jezu na Velké louce v Plasích na Plzeňsku 
se tak dostaly další tuny ryb. Vypouštění ryb 27. 
září se zúčastnil i světoznámý rybář Jakub Vágner. 
Projekt uskutečňuje nezisková organizace Jakuba 
Vágnera Sladkovodní giganti, o. s., ve spolupráci 
se společností Veolia Voda Česká republika, a.s., 
a Nadačním fondem Veolia. 

V roce 2011 jsme společně do řeky Střely vypustili 
zhruba 2,5 tuny pstruhů a podle odhadů odbor-
níků jich přežilo na osmdesát procent. Za těmito 
úspěšnými výsledky stojí především původ ryb 
a vhodně vybraný úsek řeky, kam jsou vypouštěny. 

Velké dospělé ryby se mohou v budoucnosti v řece 
vytřít a populace pstruhů by tak mohla ve Střele 
existovat již bez významnější pomoci člověka. Pro 
vysazování byl vybrán úsek toku řeky tak, aby byly 
ryby co nejvíce chráněny před nálety kormoránů. 
V příštích letech bude projekt rozšířen do dalších 
lokalit a podle Štěpána Auředníka, manažera ne-
ziskové organizace Sladkovodní giganti, také o další 
druhy vysazovaných ryb, např. lipany podhorní. 

„Ryby pocházejí z přírodních jezer na Slovensku. 
Jsou různé velikosti, a díky tomu jsou odolnější 
než ryby chované v umělých sádkách stejného 
stáří,“ uvedl patron projektu Jakub Vágner.

„Populace lososovitých ryb byla v posledních desetiletích značně decimována. Kvalita vody se však díky 
čističkám odpadních vod značně zlepšila a tak se pstruzi i jiné lososovité ryby mohou vrátit do svých 
původních domovů. V posledních letech jsou novou hrozbou nálety kormoránů. Ač se situace s čistotou 
vody i kormorány relativně zlepšila, pstruhové revíry nejsou schopny obnovy rybí populace bez pomo-
ci,“ uvedla k důvodům podpory projektu výkonná ředitelka komunikace a marketingu Veolia Voda ČR 
a členka správní rady Nadačního fondu Veolia Marcela Dvořáková.
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CLEAN UP THE WORLD 
UKLIĎME SVĚT! 

„Každoročně dostává náš nadační fond, který je gene-
rálním partnerem české obdoby mezinárodní kampaně 
Clean up the Word, závěrečnou zprávu o ukončeném 
ročníku projektu Ukliďme svět!. Ten od roku 1998 v ČR 
organizuje Český svaz ochránců přírody. Ačkoliv tento 
úspěšný projekt rok od roku sílí – je stále co uklízet. 
Uvědomuje si to i rostoucí počet lidí a organizací, které 
k tomu vedou zejména děti a mládež. Všem účastníkům 
Ukliďme svět! za jejich dobrovolnictví patří velký dík,“ 
říká Jan Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia. 
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Od doby, kdy se akce konala v Česku poprvé, se její 
podoba proměnila. Z akce jediného víkendu se stala 
takřka celoroční kampaň. Téměř šestinásobně vzrostl 
počet organizátorů lokálních akcí účastnících se kam-
paně. Na začátku jich byly tři desítky a v roce 2012 se 
celkový počet přiblížil dvěma stovkám. Počet účast-
níků stoupl 8 až 9 krát, na více než 16 tisíc v roce 2012. 

Na jaře se největší „ruch v mraveništi“ odehrává 
v měsíci dubnu, převážně v termínu oslav Dne Země. 
Není však výjimkou, že úklid probíhá mnohem dříve, 
již o prvních jarních víkendech. Podzimní termíny 
mají co do četnosti nižší podíl, počet jejich účastníků 
i objem sesbíraného odpadu byl například v roce 
2012 v porovnání s jarním obdobím cca 10%. Jejich 
význam pro přírodu a veřejná prostranství je však 
stejně vysoký jako na jaře.

Podpora, kterou ČSOP společně s NF Veolia po-
skytují lokálním organizátorům, má každoročně 
především materiální a metodický charakter. 
Balíky zasílané všem, kdo tyto akce na místní 
úrovni organizují, mají následující obsah: pevné 
plastové pytle na odpad s logem NF Veolia, sa-
molepky pro účastníky, univerzální zvací plaká-
ty a metodické příručky ČSOP pro organizátory. 
Akce Ukliďme svět! má již poměrně značnou tra-
dici a veřejnost ji přijímá pozitivně. 

„Jsme rádi, že tímto způsobem máme možnost 
snáze působit na veřejnost - na její chování ve věci 
nakládání s odpady. Není zanedbatelné ani to, že 
tak poukazujeme na spoustu dobrovolníků, kteří 
se rozhodli k řešení problému aktivně přispět,“ 
říká Tereza Vláčilová, vedoucí projektu v ČSOP.

A bilance za rok 2012? V roce 2012 se do kam-
paně zapojilo celkem 186 organizátorů. Většina 
z nich i vícekrát – nejen na různých stanovištích, 
ale zároveň i v několika termínech. Kampaně se 
zúčastnilo 12 213 dětí a mladých lidí, 3 861 do-
spělých, celkem tedy 16 074 dobrovolníků. Do-
hromady bylo sebráno 215 tun odpadu z volné 
přírody, území měst a obcí. Z tohoto objemu pak 
bylo 19 500 kg vytříděno a předáno k recyklaci 
jako druhotná surovina. Zbylý odpad byl odve-
zen na řízené skládky. Akce na pomoc přírodě 
a životnímu prostředí se opět konaly na mnoha 
místech celé České republiky.

„Hlavním přínosem, který projekt plní od 
svého počátku, je posílit povědomí o odpo-
vědnosti každého jednotlivce za stav naše-
ho životního prostředí. O tom, že výsledky 
jsou pozitivní, svědčí zprávy a ohlas od jed-
notlivých lokálních organizátorů Ukliďme 
svět!. Velký význam má tento fakt zejména 
pro výchovu dětí, které zpětně působí na 
své rodiče. Každý si tak může uvědomit, 
jak namáhavý a složitý je úklid nashromáž-
děného nepořádku,“ uzavírá bilancování 
ředitel ČSOP Petr Stýblo.
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VODA PRO AFRIKU
Veolia Voda a Nadační fond Veolia již potřetí uspěly na přelomu roku 2012/2013 s prodejem 
designových karaf na vodu z křišťálového skla. Výtěžek benefiční akce je určen na uskuteč-
nění jejich společného projektu Voda pro Afriku. Ten již po tři roky (od roku 2010) pomáhá 
financovat vybrané projekty podporující vodní zdroje v Etiopii, které realizuje Člověk v tísni. 
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Stoprocentní výtěžek z prodeje karaf třetí edice 
činil 375 tisíc Kč a v průběhu roku 2013 bude opět 
použit na opravu vodního vrtu na etiopském ven-
kově. Tři ročníky projektu přinesly již 1 210 000 
Kč ve prospěch veřejné sbírky Skutečná pomoc 
společnosti člověk v tísni. 

Až 74 % etiopských venkovanů nemá přístup k ne-
závadné vodě. Na nemoci způsobené nedostat-
kem nezávadné pitné vody zemře v Etiopii 55 tisíc 
malých dětí ročně. Projektem Voda pro Afriku se 
snažíme přispět společně s Člověkem v tísni ke 
zlepšení této situace. 

Marcela Dvořáková, výkonná ředitelka komu-
nikace a marketingu pro čR: „Lidé jsou mnoh-
de na etiopském venkově odkázáni na povrcho-
vou a dešťovou vodu, která se sbírá ve velkých 
kalužích a ke konzumaci je absolutně nevhodná. 
Jsme rádi, že výtěžek z prodeje karaf bude opět 
použit právě na opravu vodního vrtu, aby další 
lidé měli čistou a nezávadnou vodu. Děkujeme 
veřejnosti za zájem o náš projekt a projevenou 
solidaritu s potřebnými.“ Jan Kamenický, ře-

ditel společnosti člověk v tísni k tomu dodal: 
„Veolia Voda a Nadační fond Veolia podpořily 
projekt Člověka v  tísni významnou částkou již 
potřetí. Díky benefičnímu prodeji designových 
karaf budeme moci opravit poškozený vodní vrt 
v suché oblasti na jihu Etiopie. Děkujeme všem, 
kdo si karafy zakoupili, a všem partnerům, kteří 
se na projektu podíleli. Společně tak pomůžeme 
tisícům chudých vesničanů, pro které přístup 
k nezávadné vodě znamená život.“

Konkrétní dopad a význam této pomoci doplňuje Jan Faltus, koordinátor pro Etiopii z Člověka 
v tísni: „Význam intervence spočívá především v tom, že  nezávadná voda snižuje počet průjmových 
onemocnění, která u dětí do pěti let mohou způsobit i smrt. Opravou zdroje také významně snížíme 
pěší vzdálenosti a čekací dobu pro obyvatele Alaby, kteří dopravou vody do domácností tráví velkou 
část svého času.“ člověk v tísni vybírá konkrétní lokality v rámci oblasti Alaba, kde působí již 
8 let a usiluje především o dlouhodobou správu vodních zdrojů včetně jejich oprav. V Alabě je 40 
hlubinných vrtů, z toho je přibližně čtvrtina nefunkčních. 

„Na výběru velkokapacitních studen k opravě se podílí svým doporučením místní administrati-
va, která disponuje seznamem vesnic, které nemají přístup k pitné vodě. Člověk v tísni pak toto 
doporučení porovná s vlastním průzkumem. Zjišťujeme, kolik obyvatel využívá daný vodní zdroj, 
jaká je vzdálenost od studny k domácnostem a také do jaké míry se vodní zdroj využívá k napájení 
domácích zvířat. Finální rozhodnutí probíhá společně s místním i regionálním vodohospodářským 
úřadem. Opravy budou hotovy do konce roku 2013,“ vysvětluje Jan Faltus. 
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Karafy pro Afriku z křišťálového ručně foukaného 
skla s leptaným motivem slonů (o obsahu 1 litr) 
bylo možno zakoupit v předvánočním období buď 
přímo v netradičních prodejních místech v Pra-
ze, Brně a Ostravě nebo prostřednictvím příle-
žitostného e-shopu Nadačního fondu Veolia, pro 
nějž zajišťoval expedici objednávek Denní sta-
cionář o. s. POHODA – Společnosti pro normální 
život lidí s postižením. Prodejní místa: Veolia 
Voda čR (recepce v sídle firmy), Praha 1, Kavárna 
v Langhans centru, o.p.s. Člověk v tísni, Praha 1, 
café Rozmar, restaurace o.p.s. Rozmarýna, Pra-
ha 2, Mama coffee, Praha 2 a Praha 3, Mlsná kav-
ka, vegetariánská restaurace, společný projekt 
o.s.Green Doors a Filipa Kavky Smiggelse, Praha 
8, Bílá vrána, mléčný bar o.s. Pohoda, Praha 13, 
Krámek na cestě domů, dobročinný obchůdek o. 
s. Cesta domů, Praha 7, café v Domění Lepore-
lo+, Brno, Kaštanový krámek o.s., Ostrava 

Organizátoři projektu společně s  jeho partnery 
a zákazníky, kteří si karafy koupili, mohli zažít 
potěšení z vícenásobné pomoci. „Především opět 
pomůžeme v Etiopii, podpořili jsme společnost 
Člověk v tísni, která tam naši společnou pomoc 
zrealizuje. Přidanou hodnotou naší třetí prodej-
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ní akce byl výběr netradičních prodejních míst. 
Mnozí si karafu zakoupili přímo, ušetřili tím za 
poštovné, a mohli tak podpořit svou návštěvou 
třeba chráněnou kavárnu či charitativní obchů-
dek. V neposlední řadě jsme opět dali příležitost 
pomáhat i lidem s postižením, kteří se podíleli na 
balení a expedici karaf, zasílaných našim krátko-
dobým nadačním e-shopem,“ představil Jan Do-
línek, ředitel Nadačního fondu Veolia, jak byl 
projekt v roce 2012 realizován. 
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Pomozte dětem! je společný projekt Nadace rozvo-
je občanské společnosti a české televize, který je 
organizován na podporu ohrožených a znevýhodně-
ných dětí v české republice. V roce 2012 se konal již 
14. ročník tohoto charitativního projektu spojeného 
s veřejnou sbírkou. Nadační fond Veolia podporuje 
Pomozte dětem každoročně různými formami již od 
roku 2007 jako dárce na sbírkové konto i  jako člen 
Záchranného kruhu, klubu přátel Pomozte dětem. 

Vybraní zaměstnanci skupiny Veolia Voda se ka-
ždoročně dobrovolnicky podílejí na náročném pro-
cesu hodnocení projektových žádostí jako členové 
hodnotících komisí. V posledních letech přispíváme 
také prostřednictvím firemních dobrovolníků, kteří 
na golfových turnajích pro Pomozte dětem startují za 
Veolii a její nadační fond. Za čtrnáct let už bylo jeho 
prostřednictvím rozděleno víc než 178 milionů korun 
a pomohl díky 1 242 projektům 178 tisícům dětí. 

Alena Šváchová z Nadace rozvoje ob-
čanské společnosti, manažerka pro-
jektu Pomozte dětem: „NF Veolia je 
dlouhodobým partnerem sbírkového 
projektu Pomozte dětem. Každoročně 
přispívá nejen na sbírku, ale podpo-
ruje finančně i realizaci a propagaci 
projektu. Za 6 let podpory  přispěl 
nadační fond na sbírkové konto Po-
mozte dětem objemem darů, který jej 
řadí mezi významné donory našeho 
charitativního projektu. Jsem ráda, 
že spolupráce pokračuje již řadu let 
a děkuji všem ve společnostech sku-
piny Veolia Voda, kteří se na této pod-
poře podílejí.“ 

SBÍRKOVÝ PROJEKT POMOZTE DĚTEM
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Nadační fond Veolia dlouhodobě poskytuje fakultě 
ochrany přírody Vysoké školy chemicko-tech-
nologické v Praze (VŠcHT) dary na každoroční 
podporu studentské odborné činnosti a Student-
ské vědecké konference Ústavu technologie vody 
a prostředí. V roce 2012 se do této Studentské 

vědecké konference přihlásilo 9 studentů, což zna-
mená podle závěrečné zprávy o konferenci výrazný 
pokles počtu soutěžních prací proti předchozímu 
ročníku. Ten lze přičíst jednak obecně nižšímu po-
čtu studentů ústavu ale také loňské vysoké účasti 
studentů nižších ročníků. 

„Obecně lze konstatovat, že předložené 
práce pokrývaly prakticky kompletní roz-
sah výzkumu ústavu. Opět byla potvrzena 
dobrá připravenost studentů prezentovat 
a obhajovat své výsledky, a to jak po strán-
ce faktické, tak formální. Vítězné práce se 
svým rozsahem a kvalitou blížily naplně-
ní požadavků na diplomovou práci. Jejich 
prezentace při SVK byla pro všechny zú-
častněné dobrou přípravou na obhajobu 
diplomové (případně bakalářské) práce. 
Úspěšná účast studentů nižších ročníků 
(vítězka byla studentkou prvního ročníku 
magisterského studia) je příslibem kvality 
i do dalších let,“ konstatuje se ve sborníku 
o SVK Ústavu technologie vody a prostředí. 

VŠCHT V PRAZE

Vítězná práce studentky Sandry Ondrčkové se 
týkala dezinfekčních účinků plazmou aktivova-
né vody, práce na druhém a třetím místě měly 
shodné bodové ohodnocení a získaly i stejnou výši 
odměny. Petr Dolejš se zabýval simulací autotrof-
ní denitrifikace v kontinuálním reaktoru a Lucie 
chovancová uspěla se soutěžní prací pod názvem 
Optimalizace fixace vzorků aktivovaného kalu pro 
analýzu metodou FISH.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Stod, p.o. patří mezi příspěvkové organizace 
zřizované Plzeňským krajem. Zařízení, kte-
ré je následovníkem přejmenovaného Ústavu 
sociální péče pro mentálně postižené, v sou-
časnosti poskytuje široké spektrum sociál-
ních služeb lidem s  mentálním postižením 
v celoročním domově pro osoby se zdravot-
ním postižením. Areál zařízení sestává z pěti 
budov, ve kterých se nachází sedm pobytových 
oddělení. Uživatelé služeb žijí v buňkách ro-
dinného typu či ve vlastních pokojích a bytech 
se sociálním zařízením. V budovách se kromě 
ubytovacích kapacit nacházejí výtvarné atelié-
ry a dílny pro pracovní rehabilitaci, tělocvična 
a místnosti pro fyzioterapii. K využití je k dis-
pozici též volně přístupná čajovna s počítači 
a  připojením k  internetu. Veškerá zástavba 
stojí v  rozsáhlé zahradě, která je určena ke 
sportu, relaxaci, ale i k práci. V její zadní části 
leží farma s hospodářským zvířectvem. Služ-
by zařízení doplňuje sociálně aktivizační dílna 
Šikovná myš v centru města. 

SPOZ byl vybrán jako pilotní zařízení pro reali-
zaci procesu transformace zařízení poskytu-
jících sociální služby v Plzeňském kraji. Jeho 
kapacita je více než 180 osob se zdravotním 
postižením. Zařízení, stejně jako jiné obdobné 
služby, poskytuje širokou nabídku služeb od 
poskytnutí stravy a ubytování, přes pomoc s hy-
gienou a zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní osobu až po výchovné a vzdělávací činnosti. 
Jedním z cílů zřizovatele zařízení je zvýšit do-
stupnost takových služeb pro osoby se zdravot-
ním postižením, které podporují samostatnost 
a společenskou integraci klientů. 

Transformační procesy rozplánované na období 
deseti let, jsou financovány zejména z prostředků 
programů EU. Dlouhodobě je donorem STODU 
také náš nadační fond, který každoročně směřuje 
svou podporu do oblastí či aktivit, na něž se pro-
vozní finance ani peníze určené na transformaci 
uvolnit nedají, protože jsou ze své povahy jakýmsi 
„nadstandardem“. 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, STOD (SPOZ)
„Zajištění komplexní péče v  jednom vel-
kém zařízení se může jevit jako výhodné. 
Z pohledu dopadů tohoto způsobu péče na 
uživatele služby ale nemusí jít o příklad 
optimální služby. Velký počet uživatelů 
znesnadňuje orientaci služby na jejich in-
dividuální potřeby. Velká koncentrace lidí 
s určitým zdravotním postižením a častá 
prostorová izolace má za následek zvý-
raznění odlišností těchto osob od majoritní 
společnosti a  jejich sociální izolaci. Celý 
proces transformace je zaměřen na změnu 
spočívající v tom, že sociální služby posky-
tované doposud v jednom centralizovaném 
zařízení budou poskytovány v nově vybudo-
vaných domácnostech, chráněných bytech, 
případně nízkokapacitních domovech pro 
osoby se zdravotním postižením a uživatelé 
budou využívat síť sociálních i jiných služeb 
v běžné komunitě,“ konstatuje se na webo-
vých stránkách STODU. 
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DĚTSKÝ DOMOV 
dolní lánov

Finanční podpora směřovaná smluvně do Dětského domova Dolní Lánov 
u Vrchlabí byla určena na placení nájemného a energií (voda, plyn, elektřina) 
za byty v Prosečné č.p. 27 a nákup potřebného vybavení do těchto bytů. 
V bytech bydleli účastníci programu Krok do života, který realizoval Nadační 
fond Veolia v letech 2005 až 2011 jako samostatný program podpory mladých 
lidí při jejich odchodu z dětských domovů do samostatného života. Dvěma 
dary, poskytnutými v letech 2011 a 2012 na týž účel byla realizace tohoto pro-
jektu ukončena. Více informací o ukončeném programu Krok do života a jeho 
výsledcích je k dispozici ve výročních zprávách NF Veolia z předcházejících let. 

ENYA MAJÁK PRAHA
ekumenická síť pro aktivity mladých – enya, o.s.  

Pražský Domov na půl cesty Maják, který je zařízením Ekumenické sítě pro 
aktivity mladých – ENYA o.s. Prostřednictvím individuálního přístupu pra-
covníků, dobrých mezilidských vztahů a respektování jedinečnosti každého 
člověka motivuje mladé lidi k tomu, aby překonali sociální znevýhodnění, 
dokázali se postupně obejít bez pomoci sociálního systému a žili v souladu se 
společenskými normami. Toto zařízení dlouhodobě podporujeme, opět jsme 
mu v roce 2012 poskytli dar na rozvoj a provoz sociálních projektů. 

Posláním Majáku je usnadnit začátek samostatného života sociálně znevý-
hodněným mladým lidem, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče 
nebo v nich prožili část svého života. Maják poskytuje bydlení v domácím 
prostředí, odborné sociální poradenství a další služby. 
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Všechny takto podpořené programy a pro-
jekty musí být v souladu se statutem na-
dačního fondu, tj. musí směřovat do oblastí 
sociální, environmentální nebo výchovně 
vzdělávací, případně musí být realizovány 
ve veřejném zájmu s přímou účastí dobro-
volníků. Převážně se jedná o projekty ko-
munitního charakteru prospívající rozvoji 
a posilování života v komunitě. 

PODPORA DALŠÍcH ORGANIZAcÍ  
A JEJIcH PROJEKTů
Vedle vlastních programů a dlouhodobé spolupráce na projektech, jejichž jsme klíčovými či generál-
ními partnery, podporuje Nadační fond Veolia i programy a projekty dalších organizací, a to formou 
poskytnutí peněžního nebo věcného daru. 
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DVOJNÁSOBNÁ PODPORA ÚSPĚŠNÝM 
DOBROMANŮM
Níže uvedené organizace různého zaměření obdržely mimořádnou finanč-
ní podporu za umístění v soutěži zaměstnanců společností skupiny Veolia 
Environnement. Zaměstnanci, kteří se na realizaci projektů těchto organizací 
významně podílejí jako dobrovolníci ve svém volném čase, získaly pro „své“ 
organizace kromě MiNiGRANTŮ® v roce 2012 mimořádné granty za umístění 
ve fotografické soutěži dokumentující jejich volnočasové dobrovolnictví. 

Obecně prospěšná společnost Děcko poskytuje své služby zdravotně po-
stiženým klientům, zejména žákům speciální školy v Novém Jičíně, zajišťuje 
a financuje svoz dětí a žáků školy, finančně zajišťuje alternativní výukové 
a doplňkové programy apod. 

DHc Plzeň je dívčí handballový klub Plzeň, se členskou základnou více než 
sto dívek, který se zaměřuje na mezinárodní házenou. Na rozdíl od české 
házené, má možnost jezdit na soutěže i do cizích států, a stejně tak i s děv-
čaty z jiných států soutěžit v Česku. 

Trdla – divadelní společnost absolutních neherců z Havířova má ve svém 
poslání mimo jiné podporu psychické pohody starších pacientů v nemocni-
cích pořádáním divadelních představení a uměleckých vystoupení a obdob-
nou podporu psychické pohody hospitalizovaných dětí návštěvami klaunů 
v nemocnicích, léčebnách na ambulancích apod.  

PODPORA SOCIÁLNĚ PROSPĚŠNÉHO 
PODNIKÁNÍ
V roce 2011 poskytl nadační fond podporu několika nestátním neziskovým orga-
nizacím, které provozují různé sociálně prospěšné podniky typu chráněných 
dílen nebo kaváren apod. a do jejich provozu začleňují uživatele svých služeb 
se specifickými potřebami a se sníženým uplatněním na trhu práce. Jejich zři-
zovatelé vědomě vstupují do konkurenčního prostředí, v němž mohou obstát jen 
v případě, že jejich nabídka má kromě „přidané hodnoty“ i srovnatelnou profesi-
onální úroveň. V roce 2012 jsme v tomto typu podpory pokračovali. 

Vedle přímé podpory ze strany fondu jsme pak měli opět možnost pozvat do 
některé z pražských chráněných dílen, kaváren i obchůdků několik partne-
rů nadačního fondu a novinářů. Tento typ podpory jsme poskytli následují-
cím organizacím a jejich projektům: 
Mléčný bar Bílá vrána (o. s. POHODA – Společnost pro normální život lidí 
s postižením) http://www.barbilavrana.cz/
Takavárna  - o.s. Borůvka) http://www.takavarna.cz/ 
café Rozmar - Rozmarýna obecně prospěšná společnost (http://cafe-rozmar.cz/)
Mlsná Kavka - Občanské sdružení Green Doors (http://www.mlsnakavka.cz/)
Hospicové občanské sdružení cesta domů http://eshop.cestadomu.cz/
Letohrádek Vendula, Řemeslná manufaktura a poskytovatel sociálních 
služeb http://www.letohradekvendula.cz/

Několik takovýchto zařízení s námi spolupracovalo také na charitativním 
projektu Voda pro Afriku a stalo se prodejními místy 3. edice karaf na vodu.
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PÉČE O PROSTŘEDÍ, KOMUNITU A REGIONY
centrum Paraple 

Nadační fond Veolia podpořil 28. října 2012 Cent-
rum Paraple také v Dobročinné akademii, pořadu 
Zdeňka Svěráka a České televize. Při 19. ročníku 

Dobročinné akademie vysílaném živě Českou te-
levizí a Českým rozhlasem získalo Centrum Pa-
raple na pomoc vozíčkářům po poškození míchy 
celkem 9 125 920 korun. Z toho prostřednictvím 
dárcovských SMS věnovali lidé 1 251 639 korun. 
Zdeněk Svěrák také převzal symbolické šeky na 
částky určené jako dar Centru Paraple a mezi 
nimi také šek Nadačního fondu Veolia.

„V září 2012 jsme Centrum Paraple pod-
pořili akcí firemního dobrovolnictví. Rádi 
jsme se zúčastnili o měsíc později i Dobro-
činné akademie, která má díky panu Svě-
rákovi úžasnou atmosféru a vybízí k filan-
tropii velké i malé dárce,“ řekl po pořadu 
v divadle Járy Cimrmana ředitel našeho 
nadačního fondu. „Vybrané prostředky vy-
užijeme částečně již do konce tohoto roku. 
Pomohou nám udržet úroveň a rozsah slu-
žeb pro lidi na vozíku i v roce 2013,“ uvedla 
ředitelka Centra Paraple Alena Kábrtová. 

Nadace VIA 

Dar poskytnutý Nadaci VIA přispěl k realizaci Kam-
paně 1:1 na navýšení nadačního jmění, první své-
ho druhu u nás. Úspěšná realizace této kampaně 
umožní dlouhodobou podporu mnoha komunitních 
projektů po celé České republice. Přinese jistotu, 
že lidé a neziskové organizace, ať jsou to třeba di-
vadelní spolky, hospici či nadšenci pečující o malou 
zahrádku v centru města, se budou mít na koho 
obrátit s prosbou o podporu i v dobách možné krize.

Nadační fond Rozum a cit 

V roce 2012 jsme podpořili účast NF Rozum a Cit 
na vánočních trzích. Výtěžek z  realizovaného 
prodeje byl určen na jeho činnost. Nadační fond 
Rozum a Cit poskytuje od roku 1996 všestrannou 
pomoc náhradním rodinám, které vychovávají 
opuštěné děti a umožňuje těmto dětem vyrůstat 
v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí. 
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Elpida o.p.s. a  OS život bez bariér 

Nadační fond Veolia podpořil obě organizace na 
základě spolupráce, kterou v roce 2012 navázal 
s firemní Nadací VINCI v oblasti péče o regiony, 
prostředí a komunitu.

Elpida o.p.s. sídlící v Praze dlouhodobě usiluje 
o změnu vnímání seniorů většinovou společností. 
Je realizátorem dlouhodobé mezigenerační kam-
paně Mluvme o stáří: Nech mou babičku na pokoji! 
Občanské sdružení Život bez bariér z Nové Paky 
bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá 
zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich 
potenciál a znovu se začlenit do společnosti. 

Moravsko – slovenská rozvojová agentura, o.s.  

V rámci péče o regiony  jsme se podíleli společně 
s MOVO, a.s., na předvánočním komunitním dni 
v Otrokovicích, který organizovala  Moravsko – 
slovenská rozvojová agentura, o.s.  Jeho součástí 
byla také sbírková akce na pomoc Africe. Občan-
ské sdružení bylo založeno se záměrem napomoci 
zejména ekonomickému, jazykovému, environ-
mentálnímu a společenskému rozvoji příhraniční 
oblasti mezi Českou a Slovenskou republikou.

Prostor PRO, o.s. 

Královéhradecká provozní, a.s., ze skupiny Veolia 
Voda dlouhodobě v rámci svých CSR aktivit ve 
svém mateřském městě dodává do základních 
škol pítka na vodu. V roce 2012 byl tento projekt 
podpořen kampaní královéhradeckého občanské-
ho sdružení Prostor PRO, na jejíž realizaci přispěl 
nás nadační fond. 

Prosor PRO pomáhá od roku 2000 dětem a mla-
dým lidem. V Hradci Králové realizuje nízkopra-
hové, preventivní a prorodinné programy a pořádá 
akce pro veřejnost. Především poskytuje dětem 
a mladým lidem odbornou pomoc v obtížných ži-
votních situacích. Rodinám z Hradce Králové na-
bízí volnočasové aktivity. Spolupracuje se školami 
v Královéhradeckém kraji v oblasti preventivních 
programů a pomáhá tak jejich žákům a učitelům. 

SRPŠ ZŠ Tylovo náměstí, Hradec Králové

Oblasti péče o prostředí a komunitu se týkala také 
podpora nadačního fondu poskytnutá v souvislosti 
s propagací a ukončením projektu, který ZŠ Tylovo 
náměstí realizovala z EU fondů.  

„Ve Francii Fondation Veolia Environne-
ment a  Fondation VINCI POUR LA CITÉ 
úspěšně spolupracují, a tak jsme se poku-
sili navázat obdobnou spolupráci i v České 
republice. V loňském roce jsme společně 
podpořili dva projekty. Jeden v Nové Pace 
a druhý v Praze,“ říká k důvodům udělené 
podpory Honza Dolínek, ředitel Nadačního 
fondu Veolia.

37



MAPA A GALERIE 
programŮ a projektŮ 

Dlouhodobou snahou nadačního fondu je upozorňovat co nejví-
ce na realizované programy, podpořené organizace a projekty. 
Internetové funkce tomu přejí a je možné ke klasickému linku 
na stránky konkrétních organizací přidat i další rozměr: síd-
lo nebo místo realizace programů a projektů, případně další 
informace. Webová prezentace nadačního fondu obsahuje 
interaktivní mapu, která zahrnuje dosud realizované a pod-
porované projekty. Údaje v mapě jsou průběžně aktualizovány.

Mapa aktuálně obsahuje více než 420 MiNiGRANTů® VEOLIA 
rozdělených za pět dosavadních ročníků (2008 až 2012), na čtyři 
desítky Pétanquových hřišť (nejen) pro seniory postavených 
v letech 2006 až 2011 a více než 140 lokalit podpořených v roce 
2012 v kampani uKLIĎME SVěT!/ cLEAN uP THE WORLD.

 MiNiGRANTY® přidělené v roce 2012

 MiNiGRANTY® přidělené v letech 2008 až 2011 

  Pétanquová hřiště (nejen) pro seniory postavená v letech 2006 až 2011

  Ukliďme svět! lokality podpořené prostřednictvím ČSOP v roce 2012
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Webová prezentace nadačního fondu obsahuje také sekci Galerie, která 
zahrnuje videa i fotogragie. Do části Videogalerie, zřízené v roce 2011, byly 
během roku 2012 vloženy tři nové videodokumenty týkající čtyř MiNiGRANTů® 
z tohoto roku:

•	 Skautský prázdninový klub pro skauty a neskauty a Voda pro skautské 
tábory,

•	 Ekologická farma, mikropivovar a zahrada pro místní komunitu,
•	 Hasičský dorost – budoucnost hasičského sboru v Havířově – Městě.

Videogalerie aktuálně obsahuje sérii videodokumentů věnovanou vybra-
ným projektům podpořeným z Programu MiNiGRANTY® VEOLIA v roce 2011 
a 2012 a jedním dokumentem představujícím tento program souhrnně. Do 
části fotogalerie je průběžně doplňována fotodokumentace k realizovaným 
a podporovaným programům a projektům i ke spolupráci s partnery na-
dačního fondu. Fotografie (kterými lze listovat) jsou umístěny i v horní části 
homepage webové prezentace nadačního fondu.
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fINANčNÍ ZPRÁVA, 
ZPRÁVA REVIZORA A DÁRcI 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
za rok 2012

Rozvaha za rok 2012
tis. Kč 1.1.2012 31.12.2012
AKTIVA 1808 784
A Stálá aktiva 313 32
B Oběžná aktiva 1495 752
1. Zásoby 9 13
2. Pohledávky 6 94
3. Krátkodobý finanční majetek 1425 628
4. Jiná aktiva 55 17
PASIVA 1808 784
A Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 1685 661
1. Vlastní jmění 100 100
2. Fondy 0 0
3.  Výsledek hospodaření roku 2012 0 -762
4. Výsledek hospodaření roku 2011 ve schval.říz. -56 0
5. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta MO 1641 1323
B Cizí zdroje 123 123
1. Krátkodobé závazky 123 123
2. Výdaje příštích období 0 0

Výkaz zisků a ztrát za rok 2012
tis. Kč Hlavní činnost Správní činnost
VÝNOSY 447 1153
Úroky 0 14
Tržby za zboží 389 0
Tržby z prodeje služeb 15 0
Přijaté příspěvky 0 0
Zúčtování fondů 42 1139
Jiné ostatní výnosy 1 0
NÁKLADY 449 1913
Spotřeba materiálu 17 197
Prodané zboží 402 0
Služby 29 649
Osobní náklady 0 1018
Daně a poplatky 0 12
Dary 0 0
Jiné ostatní náklady 1 22
Poskytnuté členské příspěvky 0 15
Hospodářský výsledek před zdaněním -2 -760
Daň z příjmu 0 0
Hospodářský výsledek po zdanění -2 -760
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ZPRÁVA REVIZORA 
za rok 2012 
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DÁRCI 
za rok 2012 

SPECIÁLNÍ  
PODĚKOVÁNÍ

VYDAL 
Nadační fond Veolia v roce 2013

•	 VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
•	 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
•	 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
•	 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
•	 Česká voda - Czech Water, a.s.
•	 Královéhradecká provozní, a.s.
•	 Středočeské vodárny, a.s.
•	 VODÁRNA PLZEŇ a.s.
•	 1. SčV, a.s.
•	 RAVOS, s.r.o.
•	 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
•	 Solutions and Services, a.s.
•	 Veolia Transport Česká republika a.s.
•	 Dalkia Česká republika, a.s.
•	 Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
•	 Česká pojišťovna a.s.
•	 OFFICE DEPOT s.r.o.

•	 Millenium CZ s.r.o.
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MINIGRANTy®
veolia

ZA ROK 2012

Pro přehlednost a snadnou orientaci jsou anotace 
projektů uspořádány v abecedním pořádku podle 
příjmení zaměstnanců skupin Veolia Voda, Dalkia 
a Veolia Transport, kteří uspěli s projektovými 
žádostmi ve výběrovém řízení roku 2012. 
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MINIGRANTy®
veolia

ZA ROK 2012

veolia 
voda



Anotace projektu: 

MiNiGRANT přispěl k postupné realizaci dlouhodobého projektu, který připravila a 
realizuje MŠ Jugoslávská z Teplic. „Při budování ekologické zahrady je kladen důraz 
na zapojení veřejnosti do projektu. Veřejnost má možnost ovlivnit budoucí podobu 
naší přírodní zahrady a zároveň přispívá svou dobrovolnou prací k jeho výstavbě. 
Architektonický projekt na úpravu ekologické zahrady vzniká v průběhu projektu a 
se zapojením dětí, rodičů, žáků z blízké ZŠ, učitelů, seniorů z penzionu pro seniory,“ 
dozvídáme se z webové prezentace projektu na stránkách školy. Příprava a realizace 
projektu je rozdělena do 5 etap, od zpracování projektové dokumentace, přes vybu-
dování přírodního jezírka, které je cílem projektu podpořeného MiNiGRANTEM až po 
vybudování altánu z přírodních materiálů, v němž budou probíhat celoroční programy 
ekologické výchovy. Postupně vzniká prostředí blízké přírodě, které bude přístupné 
dětem, mládeži, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám i seniorům. 

„Rodičovská veřejnost a veřejnost z okolí mateřské školy svou dobrovolnou prací 
umožnila postupně naplňovat stěžejní cíl projektu Barevná zahrádka, a to přeměnu 
stávající zahrady v přírodní učebnu. Za velký úspěch považujeme obdržení grantu 
Nadačního fondu Veolia, který byl využit pro stavbu přírodního jezírka a bezpečnost-
ního oplocení. Projekt podporuje ekologickou výchovu u předškolních dětí, setkávání 
různých generací, dětí i dospělých s postižením s lidmi bez postižení v místě běžného 
života komunita. V neposlední řadě přispívá ke zlepšení stavu zeleně a krajiny v pa-
nelákové zástavbě Bílá cesta,“ shrnuje přínos celého projektu ředitelka školy Mgr. et 
Mgr. Ladislava Matějková. Realizace projektu se účastnil realizační tým 16 zaměst-
nanců školy, 65 dobrovolníků, kteří mu věnovali celkem 520 hodin. „Ing. Ladislav 
Bartoš, Ph.D. přispěl kromě podání projektové žádosti svou dobrovolnou pomocí při 
likvidaci betonových pískovišť a při budování učebny v přírodě,“ dodává v závěrečné 
zprávě ředitelka MŠ. 

Ing. Ladislav Bartoš, Ph.D., Veolia Voda, Veolia Voda ČR, a.s., 
EHSS manažer

BAREVNÁ ZAHRÁDKA
40 000 Kč pro Mateřskou školu Jugoslávská 2736, Teplice

�� www.barevnaskolka.cz

cíl projektu: 

Podpořit netradiční formy výuky v oblasti environmentálního vzdělávání 
dětí prostřednictvím přeměny tradiční zahrady na zahradu ekologickou.
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Anotace projektu: 

Projekt navazuje na předchozí činnost občanského sdružení, které se podpoře a roz-
voji hostitelské péče pro děti z dětských domovů dlouhodobě věnuje. „Hostitelskou 
péči považujeme za velmi účinnou pomoc pro děti, které vyrůstají mimo svou biologic-
kou rodinu, s druhotnými přínosy i pro ostatní společnost. Nezbytným předpokladem 
jsou vzdělávání a osvěta – vzdělaní a poučení hostitelé mají větší šanci ve vztahu 
vytrvat. Hostitelská péče znamená pro děti z DD, které mají nízkou pravděpodobnost 
NRP a návratu do rodiny (děti nad 10 let, odlišného etnika, z velkých sourozeneckých 
skupin), šanci získat ,svou´ osobu nebo rodinu, která o ně bude mít zájem, bude je mít 
ráda, ke které budou moci jezdit na víkendy, prázdniny … Proti jiným kompenzačním 
programům pro děti z DD, tento naplňuje své cíle nikoli hrou a tréninkem v předem 
vytvořených podmínkách, ale realitou rodinného prostředí a intenzitou jedinečného 
vztahu dospělého k dítěti,“ vysvětuje smysl a význam této péče Pavla Bažantová.

MUDr. Dagmar Zezulová, předsedkyně Správní rady Děti patří domů, o.s. hodnotí 
realizovaný projekt: „Celkem jsme sledovali 3 cíle: (1) Vzdělávání hostitelů a zájem-
ců o hostitelskou péči (víkendový seminář); (2) Osvěta HP (besedy, semináře); (3) 
Vzdělávání realizačního týmu. Všechny cíle se podařilo naplnit. Největší změnou byly 
kvalitnější semináře. Podařilo se nám dál šířit osvětu v oblasti hostitelské péče (HP). 
Uspořádali jsme třikrát jednodenní seminář o hostitelské péči pro zájemce, kteří 
hledají možnost pomoci dětem z dětských domovů. Pokračovali jsme v individuálních 
přípravách zájemců o HP, které naše sdružení nabízí. Uspořádali jsme také dvoudenní 
seminář pro zájemce o hostitelskou péči, hostitele, jejich rodiny a děti, které hosti-
telskou péči využívají. Také máme mezi sebou kolegyni P. Bažantovou, která je nově 
vyškolena v lektorských dovednostech a může pomáhat i ostatním členům sdružení.“ 
Pavla Bažantová, která ve sdružení aktivně působí již od roku 2009, se zúčastnila jako 
lektorka většiny akcí a poskytla tím cca 270 hodin ze svého volného času. MiNiGRANT 
posloužil na úhradu ubytování a stravu účastníků setkání hostitelských rodin, na re-
kvalifikační kurz a na mzdové náklady 2 asistentů zajišťujících program pro mládež 
na setkání hostitelských rodin.

Pavla Bažantová, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  
referent informačních systémů

PODPORA VZDěLÁVÁNÍ V HOSTITELSKé PéčI
25 000 Kč pro Děti patří domů, o.s.

�� www.detipatridomu.cz

cíl projektu: 

Vzdělávání hostitelů a zájemců o hostitelskou péči (HP) – víkendový semi-
nář, osvěta HP (besedy, semináře) a vzdělávání realizačního týmu.
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Anotace projektu: 

Celodenní výlet dětí z mateřské školy v centru Prahy na farmu chovající domácí zvířata 
se uskutečnil na počátku října 2012. Akce byla spojena s výkladem popisujícím život 
zvířat v jednotlivých ročních obdobích, pozorováním chování zvířat v přirozeném pro-
středí (koně, skot, krav, kozy, prasata, drůbež, ...), a s možností pohrát si se zvířátky 
(psi, kočky, králíci, morčata, fretky) i jízdy na koních. 

„Děti, které MŠ navštěvují, obyčejně nemají příležitost se s domácími zvířaty setkat. 
Podpořený výlet do přírody byl vhodným doplňkem k výuce a umožnil dětem strávit 
smysluplně čas mimo město. Výletu se zúčastnily tři třídy MŠ a pedagogický doprovod 
(cca 75 osob). Na akci jsem se podílela jako dobrovolník. Kromě podání projektové 
žádosti jsem pomáhala s přípravou výletu a osobně jsem se výletu také zúčatsnila. 
Dohromady jsem této akci věnovala cca 15 hodin svého času,“ uvedla ke „svému“ 
projektu Bc. Alena Benešová. Z MiNiGRANTU byla uhrazena prohlídka farmy a jízda 
na koni, doprava autobusem, oběd pro děti a doprovod.

Bc. Alena Benešová, Veolia Voda, Veolia Voda ČR, a.s.,  
office manager

JEDEME NA VýLET DO PŘÍRODy
15 000 Kč pro MŠ Masná

�� www.msmasna.cz

cíl projektu:

Umožnit předškolním dětem z města seznámit se s domácími zvířaty 
a poznat jejich život na statku.
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Anotace projektu: 

Martina Šípková - předsedkyně sdružení

Denně navštěvuje aktivity Mateřského centra Jablíčko (MC) až 80 maminek/rodičů 
s dětmi (dopolední prográmek + odpolední kroužky), v den konání velkých akcí je to 
pak až 3 000 klientů denně. „Naše činnost obnáší organizování práce dobrovolníků, 
produkci akcí pro veřejnost, workshopy, přednáškovou činnost, akce na podporu ví-
cegeneračního soužití, aktivního otcovství, předcházení sociálnímu vyloučení rodičů 
s malými dětmi na mateřské a rodičovské dovolené atd. Cílem projektu jsou spokojené 
rodiny, děti vyrůstající v úplné rodině, a pokud to nevyjde, pak aby děti měly možnost 
dostatečného kontaktu s vrstevníky, který jim prostřednictvím nabídky MC zprostřed-
kují jejich rodiče a prarodiče. V současné době jsme přišli o významný zdroj financí 
z města - na vybavení, pak také z MPSV (z důvodů škrtů) - na mzdové prostředky 
a nájemné (podáváme odvolání, ale...),“ uvedly v projektové žádosti o MiNiGRANT 2012 
Ladislava Bittnerová spolu s Martinou Šípkovou, předsedkyní sdružení. „S předsedky-
ní MC paní Šípkovou jsme probraly jejich prioritní potřeby, aby bylo možné pořídit to, co 
nejvíce chybí a pomůže provozu centra. S podporou nadačního fondu jsem chtěla po-
moci dětem, jejich rodičům a prarodičům k trošce radosti,“ svěřuje se paní Bittnerová. 

A paní Šípková ještě upřesňuje: „Zásadní pro nás bylo vybavení prostor novými 
skluzavkami, které mají děti ve velké oblibě, a pro činnost centra pořízení notebooku 
(neměli jsme z čeho pouštět hudbu na pořádaných akcích a potřebovali jsme ho i pro 
naše realizační zázemí jako ,univerzální přenosné médium .́ Paní Ladislavě Bittne-
rové velmi děkujeme za její podporu. Po opakované účasti na našich veřejných akcích 
se rozhodla podpořit činnost našeho MC podáním žádosti o MiNiGRANT.“ V průběhu 
roku se na činnosti MC podílelo padesát dobrovolníků, kteří přispěli celkem sedmi sty 
hodinami.  

Ladislava Bittnerová, Veolia Voda, Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s., administrativní a provozně technický pracovník

PODPORA čINNOSTI A OBNOVA VyBAVENÍ 
MATEŘSKéHO cENTRA
27 000 Kč Občanské sdružení - MC Jablíčko

�� www.jablicko.estranky.cz

cíl projektu:

Udržitelnost MC v Jablonci nad Nisou. Podpora rodin, které sem docházejí, 
dobrovolnické práce a dále zajištění odpovídajícího vybavení pro činnost centra.
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Anotace projektu: 

„Hlavním cílem projektu bylo vytvořit zázemí pro setkávání klubů dětí a mládeže v suterénu 
domu, který využíváme pro všechny aktivity. To se podařilo. Část prací na úpravách prostor 
byla provedena svépomocí (vysekání rozvodů pro elektřinu a vodovodní trubku, instalace 
kuchyňské linky atd.), část byla svěřena odborníkům (betonování podlahy, pokládku dlaždic, 
instalatérské a topenářské práce apod.). S návrhem na vymalování pomohl student UMPRUM. 
Klubovnu jsme nazvali: PodVodou. V klubovně se podařilo vytvořit příjemné prostředí, kde 
se děti a mládež cítí dobře. Vše vzniklo díky nadšení a ochotě mnoha dobrovolníků a rodičů 
dětí. V oblasti práce s dětmi se podařilo od září 2012 učinit další kroky: Klubáč (pro děti od 
2. do 5. třídy ZŠ) se schází v počtu 20 dětí a navazuje na předcházející školní rok. Nově jsme 
otevřeli v září 2012 Volnočasový klub PodVodou pro děti ve věku 5.-9. třídy ZŠ, schází se 
každý pátek v počtu 12-14 dětí. Nově se od října 2012 začal scházet Taneční klub pro děti od 
5 do 7let, účastní se ho 12 dětí. Práce klubů, jak již pravidelných setkání, tak nepravidelných 
aktivit (zimní víkendovka, letní tábor Klubáče, vodácký tábor, konference Get together), dává 
možnost dětem kvalitně využít volný čas a rozšiřuje tuto nabídku v Chrastavě,“ uvedl Ctibor 
Veselý z Centra dobrého času Bétel. 

Klubovnu využívá pravidelně každý týden asi 40 dětí a mladých lidí. Při nepravidelných 
akcích, kdy je klubovna využita například jako tvůrčí dílna, ji využije asi 50 - 80 lidí. S pro-
jektem pomáhalo 14 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 280 hod. Pan Jan Březina 
pomáhal průběžně s různými pracemi. V první fázi s vysekáváním rozvodů elektřiny, 
potom se škrabáním staré malby a malováním. Pomohl i s jinými pracemi při společných 
brigádách. Celkem na projektu odpracoval asi 50 hodin. Z grantu byla zakoupena bazarové 
kuchyňská linka, hrazena elektroinstalace a svítidla, úprava podlahy a částečně i stěn. 

Jan Březina, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
strojník VHZ ČOV Liberec

VOLNOčASOVé KLuBy PRO DěTI A MLÁDEž 
cENTRA DOBRéHO čASu BéTEL
24 000 Kč pro Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě

�� www.jbchrastava.cz

cíl projektu: 

Zlepšit podmínky pro práci klubů pro děti a mládež a podpořit další 
aktivity Centra dobrého času Bétel.
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Anotace projektu: 

„V Příbrami neexistuje chráněná dílna, která by mohla zaměstnat klienty s těžkými 
handicapy. Chráněné dílny, které na území města fungují, jsou zaměřené zejména na 
osoby se změněnou pracovní schopností. Klienty, kteří mají převážně kombinovaná 
postižení tělesná, smyslová či mentální, není možné do těchto dílen umístit. I mezi 
takto postiženými lidmi je ale řada takových, kteří jsou schopni v určitém režimu 
pracovat. Nově upravené prostory budou sloužit klientům ALKA, o.p.s. v rámci služby 
sociálně pracovní rehabilitace jako Nácvikový Kiosek ALKA. Nejdůležitějším přínosem 
projektu je tak jednak rozvoj pracovních dovedností klientů, ale zejména skutečná in-
tegrace do přirozeného sociálního prostředí. Dlouhodobým cílem je umístění klientů, 
kteří k tomu budou mít předpoklady na chráněná pracovní místa, případně vytvořit 
tato místa i v rámci ALKA, o.p.s..“ popsaly účel a realizaci projektu Mgr. Šárka Hájková 
a Ludmila Šamšulová, DiS..

„Osobně znám několik klientů a většinu zaměstnanců ALKY a velmi se mi líbí způsob, 
jakým zde s klienty pracují a podporují je, stále mě překvapují pokroky, kterých lze 
docílit i u dospělých lidí. Při kontaktu s těmito lidmi si uvědomuji, jak moc věcí, které 
jsou pro nás – zdravé lidi- naprosto běžné, mohou pro handicapované představovat 
nedosažitelnou metu. Ráda bych pomohla projektu, jehož cílem je, přiblížit postiže-
ným lidem zase o kousek ten ,normální život‘. S radostí si koupím k snídani čerstvě 
upečené pečivo u klientů ALKY. Pomoc ALKA, o.p.s. pro nácvikový kiosek jsem poskyt-
la při tvorbě hygienických řádů a režimů a provozního řádu pro manipulaci se zdroji 
vody a po rekonstrukci jsem se podílela na úklidu prostor,“ uvedla Ing. Jitka Bulinová. 
ALKA, o.p.s. připravila na práci v nácvikovém Kiosku ALKA celkem 10 klientů. Kiosek 
je umístěn u vchodu do Okresní nemocnice Příbram a.s., od níž má pronajat tento 
objekt za symbolickou 1 Kč na dobu 3 let. ALKA, o.p.s. Jejich příprava probíhala „na-
nečisto“ v prostorách Centra pomoci handicapovaným ALKA. Zatím ještě nemáme 
zajištěné potřebné základní vybavení pro provoz. Poznámka NF Veolia: Provoz Kiosku 
ALKA byl slavnostně zahájen v květnu 2013.

Ing. Jitka Bulinová, Veolia Voda, 1. SčV, a.s., vedoucí laboratoře 

NÁcVIKOVý KIOSEK PRO HANDIcAPOVANé
48 000 Kč pro ALKA, o.p.s.

�� www.alkaops.cz

cíl projektu: 

Úprava prostor nácvikového kiosku pro sociální rehabilitaci, která handicapo-
vaným umožní získat pracovní návyky a být v kontaktu se širokou veřejností.
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Anotace projektu: 

„Stanovaného cíle jsme plně dosáhli! Pěkné počasí, bohatý program a dobrá nálada. 
Tak v takovém duchu se nesla akce s názvem Společně pro radost, kterou jsme dne 
25. srpna 2012 uspořádali v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigene-
rační solidarity. Do venkovního areálu domu s pečovatelskou službou v Novém Boru 
zavítaly během celého dne desítky návštěvníků všech věkových skupin, mezi kterými 
byli i klienti různých sociálních zařízení na Novoborsku, kteří tak měli možnost strá-
vit zábavný a pestrý den. Pro příchozí zahráli například kapely různých žánrů. Velký 
potlesk sklidili i tanečníci a mažoretky. Návštěvníci se mohli také osvěžit u stánků 
s občerstvením, prohlédnout si bleší trh nebo si zakoupit výrobky uživatelů pečova-
telské služby a denního stacionáře v Novém Boru. Za největší úspěch považujeme, 
že se nám do pořádání akce podařilo zapojit i uživatele našich služeb, kterými jsou 
senioři se sníženou soběstačností a osoby se zdravotním postižením. Několik obyvatel 
domu s pečovatelskou službou přišlo s výborným nápadem, uspořádat v rámci akce 
bleší trh, jehož výtěžek byl věnován kočičímu útulku. Ukázali tak, že senioři a lidé 
s handicapem dokážou být svému okolí ještě prospěšní a vést aktivní život,“ shrnuje 
v závěrečné zprávě úspěch akce Mgr. Daniel Nerad z pořádající příspěvkové organi-
zace Sociální služby města Nový Bor. 

Na pořádání akce se podílelo 15 pracovníků organizace, akci navštívilo cca 250 ná-
vštěvníků, cca 30 osob vystoupilo v rámci doprovodného kulturního programu. S rea-
lizací projektu nám pomáhalo 5 dobrovolníků, kteří organizačnímu zajištění průběhu 
akce věnovali 12 hodin. Pan Zdeněk Coněk zajišťoval obsluhu u občerstvení. O svém 
rozhodnutí podpořit právě tento projekt říká: „Můj důvod je prostý. Má dcera pracuje 
jako pečovatelka pro seniory a zdravotně postižené v pečovatelské službě v Novém 
Boru, z jejího vyprávění si uvědomuji náročnost této práce a problémy, se kterými se 
senioři se sníženou soběstačností a zdravotně postižení potýkají.“ Z MiNiGRANTU bylo 
hrazeno ozvučení, moderování, občerstvení, účinkující a mobilní WC.

Zdeněk Coněk, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
předák

SPOLEčNě PRO RADOST
35 000 Kč pro Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

�� www.dpsnb.cz

cíl projektu:

Uspořádat kulturně společenské setkání osamělých seniorů a zdravotně 
postižených občanů různého věku, kteří chtějí vést aktivní život. 
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VEOLIA  
DKUJEME   

všechny dti 
z MŠ Emila Holuba Havíov

Anotace projektu:

„Celý projekt byl dotažen do svého zdárného konce a všechny vytyčené cíle byly 
dosaženy. U dětí se podařilo probudit a prohloubit zájem o živou přírodu, díky reali-
zaci projektu se u dětí začalo budovat povědomí o nutnosti přírodu chránit a starat 
se o ní. Skladba celého projektu, motivace, možnost uplatnění forem prožitkového 
učení umožnila dětem velmi silně a emočně prožít mnoho nového, nepoznaného. Již 
v průběhu jednotlivých částí projektu byl patrný kladný vliv a přínos v chování děti, 
zejména v postoji k ochraně ptáčků a zvířat vůbec. Děti se naučily pracovat s daleko-
hledy. Rozpoznat druhy ptáků - exotické, dravé, domácí. Získaly poznatky o tom, co se 
stane s dravým ptákem v zajetí, uvědomily si, že ne vždy je pták či zvíře schopno samo 
v přírodě žít, že i mezi nimi jsou jedinci, kteří by bez pomoci člověka neměli šanci pře-
žít. Vědí o existenci záchranné stanice pro tyto tvory, vědí o možnostech a způsobech 
pomoci. Získali rovněž nové poznatky z krajiny v okolí města, kde žijí, o meandrech 
řeky Lučiny, která je součástí Havířova,“ zhodnotila v závěrečné zprávě projekt jeho 
autorka a iniciátorka Mgr., Eva Centrichová, MSc.

Do projektu se zapojilo všech 100 dětí mateřské školy, do realizačního týmu se prů-
běžně zapojovalo 10 učitelek, 3 správní zaměstnanci a také Eva Centrichová. Rodiče 
byli v roli pozorovatelů, hodnotitelů nových poznatků a zážitků svých dětí, návštěvníci 
knihovny mohli shlédnout výstavu dětských prací pod názvem Putovaní našich dětí za 
ptačím pírkem umístěnou v Městské knihovně v Havířově – Podlesí. Součástí výstavy 
byly i fotografie z jednotlivých akcí projektu s textovým doprovodem. „Projekt jsem 
navrhla vedení školy, kontaktovala jsem vedení Záchranné stanice v Bartošovicích, 
předběžně domluvila exkurzi s ekovýchovným programem. Z nadačního daru se rea-
lizovala doprava dvěma autobusy do Záchranné stanice v Bartošovicích, kde se starají 
o zvířata (především ptactvo) po vážných úrazech apod. Zároveň se v této stanici konal 
speciální ekovýchovný program s názvem Od vajíčka k mláděti. Nedílnou součásti 
projektu byla také následná výtvarná soutěž a prezentace dětských prací na výstavě. 
Tento projekt jsem navrhla vedení mateřské školy, protože jsem při rodinné návštěvě 
záchranné stanici v Bartošovicích nabyla přesvědčení, že je to ideální místo pro zís-
kání nových poznatků o přírodě a přístupu ke zvířatům - v tomto případě především 
k ptákům,“ doplila informace Eva Centrichová.

Mgr. Eva Centrichová, MSc., Veolia Voda,  
Solutions and Services, a.s., specialista centrálního nákupu

PuTOVÁNÍ NAŠIcH DěTÍ ZA PTAčÍM PÍRKEM
20 000 Kč pro Mateřskou školu Havířov

�� www.msholuba.cz

cíl projektu:

Přímým pozorováním budovat povědomí o životě a ochraně ptactva a po-
silovat a podporovat tak ekologické myšlení u dětí předškolního věku.
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Anotace projektu: 

„Jsem již třetí volební období aktivní členkou v zastupitelstvu MÚ Bohušovice nad Ohří, 
kde pracuji jako vedoucí ve finanční komisi. Na veřejném zastupitelstvu jsme řešili 
žádost rodičů Lukáše o příspěvek na zakoupení vozíku. MÚ Bohušovice n.O. přispěl 
částkou 100 000 Kč. Ráda bych nejen jako zastupitelka, ale i jako zaměstnanec Veolie 
pomohla zapojit se Lukášovi plnohodnotně do života. Napadla mně proto myšlenka 
pomoci Lukášovi a jeho rodičům získáním MiNiGRANTU VEOLIA 2012. Rodiče vlastní 
aktivitou mají již přislíbených 80 000 Kč z Konta Bariéry. Na rok 2012 jsou příspěvky 
od České správy sociálního zabezpečení zamítnuty. Vozík stojí 250 000 Kč, což je pro 
rodinu se 2 dětmi velká částka. Rodina má na tento účel již připravených 180 000 
a vozíček je již objednán“, uvedla argumenty pro podporu žádosti Kamila Čvančarová.

Paní Čvančarová se dále vyjadřuje ke svému dobrovolnictví, o komunitním životě v obci 
a o chlapcově zdravotním stavu a handicapu: „ Svůj volný čas věnuji práci v zastupitel-
stvu města a jsem také aktivní členkou SDH v Bohušovicích n.O., kde se věnuji  práci 
s dětmi a s mladými hasiči, kteří se aktivně zúčastňují hasičských soutěží s nezane-
dbatelnými úspěchy. Tatínek Lukáše je starostou Sboru dobrovolných hasičů v naší 
obci. Malého Lukáše bereme na závody sebou. Jeho nadšení je naší velkou radostí 
a rádi mu jeho život alespoň trochu zpestříme. Jako obec a SHD pořádáme pro děti 
různé akce jako Den dětí, pálení čarodějnic, soutěže mladých hasičů, dětský maškarní 
ples, jichž se účastní i Lukášek. Chlapec je od 1/2 roku věku těžce postižený, nemluví, 
jen se usmívá a ovládá pouze prstíky u ruky ovládač vozíku a klávesnici počítače. Jeho 
radost je i mojí radostí a práce i čas, který této činnosti věnuji, není zbytečný.“ Paní 
Čvančarová kromě vlastní iniciativy týkající se projektové žádosti, spolupracovala 
s rodiči Lukáše na zakoupení vozíku. V závěrečné zprávě uvedla: „Lukášek dostal 
ode mne tričko s logem MiNiGRANTY Veolia a jezdí v něm na závody mladých hasičů. 
Velkým zážitkem pro něj bylo předávání MiNiGRANTŮ v Muzeu vodárenství v Podolí. 
Rodina moc děkuje za podporu.“

Kamila Čvančarová, Veolia Voda, Pražské vodovody  
a kanalizace, a.s., technik laboratoře

POMOc TěžcE ZDRAVOTNě 
POSTIžENéMu LuKÁŠKOVI ZAPOJIT SE 
DO AKTIVNÍHO žIVOTA 
50 000 Kč pro kombinovaně postiženého chlapce (Projekt realizuje 
samostatně.)

cíl projektu: 

Umožnění soběstačnosti a každodenní činnosti ve škole, venku i doma 
zakoupením elektrického vozíku, který Lukáškovi (12 let) nahrazuje 
pohyb, umožňuje mu navštěvovat ZŠ a pohybovat se s dětmi.
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Anotace projektu:

Atmosféra, o.s. se zajímá o prosazování zdravého způsobu života, výchovu přírodou 
a zážitkovou pedagogikou. Pracuje s týmem instruktorů a dalších dobrovolníků. „Od 
svého založení v roce 2003 nabízí sdružení programy lanových aktivit, především pro 
střední a základní školy. Tuto nabídku jsme postupně rozšířili o školní výlety, sezna-
movací a adaptační kurzy, sportovní kurzy, programy na sněžnicích a lukostřelbu. 
Zaměřujeme se na průřezová témata a klíčové kompetence – především v oblasti 
osobnostně-sociální, environmentální a mediální výchovy. Páteří činnosti sdružení 
jsou seznamovací a adaptační pobyty určené studentům ZŠ, SŠ a VŠ. Našimi programy 
se podílíme na prevenci sociálně-patologických jevů u mládeže a napomáháme ško-
lám při plnění širšího vzdělávacího programu,“ dozvídáme se z webu a z projektové 
žádosti sdružení.

„Akce Fair Play je pojatá jako návrat k  retro fenoménu fair play a šíření této myšlen-
ky. Nemáme vstupné, nevyplácí se žádné odměny vítězům, jednotlivé disciplíny se 
nabízí ve formě nesoutěžních workshopů / jamů, garanti disciplín pracují dobrovolně 
bez nároku na honorář. Nabízíme účastníkům možnost vyzkoušet si zdarma dosud 
netradičních sporty. Pořádáme setkání příznivců a sportovců jednotlivých disciplín. 
Snažíme se o rozšíření povědomí rodičů o trávení volného času svých dětí … Podařilo 
se naplnit naše očekávání. Proběhl festival volnočasových aktivit ve stylu freeride, 
freestyle, slackliny, lanové aktivity atd. Akce se stává ve Fryštáku tradicí. Mnozí 
účastníci s námi začali spolupracovat na přípravě dalšího ročníku. Aktivita mladých 
je našim největším úspěchem. Projektu se zúčastnilo cca 1 500 lidí. Pomáhalo 30 
dobrovolníků (celkem 3 000 hodin),“ uvedl Mgr. Karel Štefl z Atmosféry. Svoji roli v 
projektu popsal i Radek Dobusch: „Pomáhal jsem s realizací prostředí přírodního 
areálu, kde se druhý ročník akce v roce 2012 odehrával. Řešil jsem spolu s týmem Fair 
Play konstrukční a technické možnosti, jak nejlépe realizovat jednotlivé disciplíny.“ 
MiNiGRANT byl využít na zakoupení dalšího sportovního vybavení pro akci i klub (1x 
BMX kolo, 1x skateboard, 1x Inline brusle). Akce byla benefiční. Získané peníze mají 
být použity na rekonstrukci bývalé kotelny ve Fryštáku na volnočasový klub pro místní 
mládež, kde bude vybavení nadále využíváno.  

Radek Dobusch, Veolia Voda, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., řidič

fAIR PLAy
15 000 Kč pro Atmosféru, o. s.

�� www.os-atmosfera.net

cíl projektu: 

Rozšířit aktuální nabídku pro mladé lidi dokoupením nových prostředků 
pro sportovní vyžití a kamery k propagaci a dokumentaci naší činnosti. 
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Anotace projektu:

Duha Kopretina Plzeň je jednou z dužin – základním článkem sdružení Duha (sdružení 
dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi). Návštěvníky svého webu vítá takto: “To 
hlavní, co nás spojuje, je chuť něco vykonat a zažít. Takže pokud chcete, ochutnejte po 
částech nebo si ukrojte větší krajíc. Nenutíme vás stát se našimi členy, jen vám nabízíme 
možnost účasti na všech našich akcích. A pokud se vám s námi zalíbí, pak my – organizá-
toři – budeme mít radost.“ S tímto sdělením koresponduje i projekt a činnost Kopretiny, 
kterou představila v projektové žádosti Mgr. Martina Václavovičová, předsedkyně Duhy 
Kopretiny: „Naše práce s dětmi je takový KALEIDOSKOP činností proto, abychom děti za-
ujali a přiměli je vzdělávat se hrou, hýbat se nebo připravit zábavu i pro druhé. Počítačová 
gramotnost je sice důležitá pro budoucí povolání a rozvoj dětí, ovšem komunikativnost 
a sociální cítění je nepostradatelné. Proto budeme i nadále, ať v klubovně nebo na táboře 
či na veřejných akcích, motivovat děti všech věkových skupin pro řadu činností a aktivit. 
Za nejpodstatnější z toho, co jsme loni udělali, považuji celoroční práci klubu KOPRE-
TINKA a letní tábor pro školáky i mrňata. Víc než půl roku jsme chystali přípravku našich 
nejmenších, budoucích táborníků. Děti si na nás zvykali a na táboře jsme měli 18 mrňat 
(ŠKEBLIČEK). Celoroční práce není jen letní tábor. Činnost je pestrá a různorodá.“ 

A Jitka Draská, která získala pro „svou“ Duhu Kopretinu MiNiGRANT již opakovaně k tomu 
dodává: „Míst pro setkávání dětí a mládeže, které by bylo otevřeno tak často a nabízelo tolik 
aktivit jako naše Duha Kopretina, je málo. O klub a akce nabízené tímto sdružením je velký 
zájem. Spousty akcí se zúčastňují také děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni u Vodárny Plzeň 
a.s. Pravidelně každou středu připravuji program pro děti v klubu. Jako místopředseda 
sdružení pomáhám zajišťovat většinu činností okolo akcí tohoto sdružení. Taktéž se účastním 
různých úklidových dní a oprav nebytového prostoru klubu, který máme v pronájmu. Jsem 
také zástupcem vedoucího na táboře, s dětmi pracuji jak v klubovně, tak na přípravě všech 
různých akcí.“ Podle paní Václavovičové je „Jitka Draská osobou, bez které by Klub Kopretina 
nemohl existovat.“ A jak MiNiGRANT posloužil? Na nákup výtvarných potřeb, na uspořádání 
akcí s účastí veřejnosti a na energie pro Klub Kopretinka. Kopretinku navštěvuje pravidelně 
20 dětí, letního tábora se zúčastnilo 80 dětí a akcí pro veřejnost až 1 800 lidí. Na činnosti Duhy 
Kopretiny se v roce 2012 podílelo 8 dobrovolníků, kteří dětem věnovali 1 016 hodin. 

Jitka Draská, Veolia Voda, VODÁRNA PLZEŇ a.s., laborant pitné vody

KALEIDOSKOP
40 000 Kč pro Duha Kopretina Plzeň

�� www.kopretina.org

cíl projektu:

Výchova dětí k ochraně naší planety, integrace dětí s ADHD a sociálně 
slabších, rozšíření dětských dovedností, pohybové aktivity, rozvoj sociál-
ního cítění.
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Anotace projektu:

Na trh byl uveden iPad, který znamená převrat v asistenční komunikaci. V iPad App 
Store je možné stahovat řadu aplikací nejen pro AAK (augmentativní a alternativní 
komunikace pro osoby s různými typy kognitivního, smyslového a vývojového aj. posti-
žení), ale i pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Projekt popisuje Mgr. Taťána 
Radimská z Občanského sdružení KOSTIČKY: „Za nadační dar jsme pořídili 2 iPady 
a další související vybavení. Stanoveného cíle jsme dosáhli nad rámec našeho očeká-
vání, iPad využíváme k rozvoji a ke komunikaci dětí s těžkou mentální retardací a kom-
binovanými vadami a dětí se středně těžkou mentální retardací. Podařilo se nám u dětí 
vzbudit zájem o práci s tímto komunikačním prostředkem a naučit je i rodiče pracovat 
s touto výpočetní technikou. Dle individuálních možností a schopností každého dítěte 
podporujeme jeho rozvoj v oblasti řečové, motorické, sluchové, hmatové a mentální. 
Individuálně pracujeme s každým dítětem s vhodně vybranými aplikacemi.“

„iPad je pro školu i pro rodiče velice finančně náročnou záležitostí, kterou si nemohou 
většinou pořídit. Pomůcky pro tyto děti jsou finančně nákladné a je jich malé množství. 
Jsme přesvědčeni, že práce s aplikacemi vytvořenými pro tyto děti jim umožní velký 
posun jak v komunikaci, tak ve vzdělání,“ dodává ke zdůvodnění projektové žádosti 
paní Radimská. Jak se na realizaci projektu podílel pan Libor Dvořák, se dozvídáme od 
něj samotného: „Většina aplikací je v anglickém jazyce, vhodné aplikace jsem hledal, 
vybíral a hlavně překládal do českého jazyka. Měl jsem možnost někomu pomoci, tak 
jsem ji chtěl využít. Jeho slova potvrzuje i závěrečná zpráva: „ Libor Dvořák pomáhal 
s realizací projektu. Nejen vybíral vhodné aplikace pro děti, a ty zajímavé překládal do 
češtiny, ale pomáhal také dětem s těmito aplikacemi pracovat.“ Do projektu se zapojilo 
čtyřicet osob, šest dobrovolníků při něm poskytlo 40 hodin ze svého volného času 
a pomohlo tak konkrétně těžce a středně mentálně postiženým dětem ke zkvalitnění 
jejich života a k dorozumívání se s okolím. 

Libor Dvořák, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
mistr

cESTA KE KOMuNIKAcI
29 000 Kč pro Občanské sdružení KOSTIČKY

�� www.spzslouny.websnadno.cz/Obcanske-sdruzeni-KOSTICKY.html

cíl projektu: 

Využívat iOS zařízení iPad k rozvoji a ke komunikaci dětí, které z různých 
důvodů nemohou komunikovat mluvenou řečí (AAK).
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Anotace projektu: 

Canisterapie využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. „Zlepšení psychického 
i fyzického stavu našich klientů je při canisterapii viditelné již po pár minutách. Během 
terapie se dětem uvolňují bolestivé spazmy, procvičuje se jemná a hrubá motorika, do-
chází ke zlepšení nálady, pes je jejich kamarád, jistota, jsou kvůli němu schopny udělat 
cviky, které je jindy ani nenapadnou. Děti, které nemají vyvinutý polykací reflex, začnou 
během a po canisterapii slinit a zvládnou pozřít potravu klasických způsobem. U senio-
rů je to obdobné, pes se stává jejich přítelem a pomáhá v terapii. Docházíme za našimi 
klienty pravidelně 1-2krát týdně dle časových možností. Všechny naše týmy pracují jako 
dobrovolníci. Canisterapie je pro psa velmi náročná, pes musí dostávat speciální stravu, 
vitaminy s kloubní výživou, musí být v perfektní kondici,“ konstatuje v projektové žádosti 
Ing. Martina Mokrejšová z Canisterapeutického centra Zlín. Díky MiNiGRANTU mohlo 
centrum částečně přispět svým dobrovolníkům na výživu canisterapeutických psů.

„U dětí, se kterými jsme cvičili, vidíme uvolnění a úsměv na tváři, což je pro nás tou 
největší odměnou. U seniorů to funguje stejně, na psa se vždy velmi těší, kupují mu 
nejrůznější laskominy a mnohdy se stává jeho příchod světlým bodem jejich dne. Mo-
hou si s námi povykládat, postěžovat si, mnohdy nám společně zazpívají, pomazlí se 
se psem. Zapomenou na nemoci a opuštěnost a mají na chvíli radost ze života,“ říkají 
společně paní Mokrejšová a pan Fagoš, který dochází se svojí dlouhosrstou kolií Flo-
rou již 4 roky k seniorům do Charity sv. Anežky a domu SENIOR v Otrokovicích. „Klienti 
se na Floru vždy velmi těší. S její pomocí procvičují jemnou motoriku při hlazení či při 
podávání pamlsků. Dále procvičujeme paměť a výslovnost,“ konkretizuje Jan Fagoš. 
Podpora nadačního fondu posílila týmy. V roce 2012 se centrum zúčastnilo mnoha 
významných akcí ve Zlínském kraji. „Na naše týmy jsme hrdí. Navštěvujeme zařízení 
pro důchodce a také dospělé mentálně a tělesně postižené osoby, počet klientů, kteří 
se účastní našeho projektu, jde jen těžko spočítat. V roce 2012 jsme spolupracovali 
se 6 týmy. Jan Fagoš, patří mezi naše dobrovolníky. Podílí se na fungování sdružení, 
účastní se přednášek, veřejných vystoupení atd. Patří k nejaktivnějším členům našeho 
sdružení. Kéž by bylo více takových, jako je on,“ dodává Martina Mokrejšová. Z MiNi-
GRANTU byla zakoupena výživa pro terapeutické psy. 

Jan Fagoš, Veolia Voda, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., strojník VHZ

cANISTERAPIE VŠEM, KTEŘÍ JI POTŘEBuJÍ
15 000 Kč pro Canisterapeutické centrum Zlín

�� www.canisterapie-zlin.cz

cíl projektu: 

Ulevit klientům prostřednictvím psa od bolesti ze spazmů, vytrhnout 
je z letargie, nechuti do života, zlepšit náladu, na chvíli zapomenout na 
útrapy života.
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Anotace projektu: 

Projekt se zaměřil na nabídku další tělesné aktivity pro postižené klienty domova 
Sokolík. Výuka plavání jim zpestřila život, získali nové dovednosti, které přispěly 
k jejich lepšímu zdravotnímu stavu a duševní pohodě i k větší bezpečnosti při plavání. 
Jednalo se o specifickou a efektivní formu rehabilitace. Ze zkušenosti minulého roku, 
kdy byl kurz TJ Baníkem Sokolov již realizován, jednota ví, že plavání a hry ve vodě 
se setkaly s neobyčejnou radostí a nadšením dětí, pro které je to jediná šance, jak se 
do bazénu dostat. Náklady s tím spojené a náročná organizace nedovoluje návštěvy 
bazénu běžně realizovat. 

Vše proběhlo podle plánu a představ všech zúčastněných. Klienty Domova Sokolík se 
podařilo zbavit strachu z vody a v mezích možností rozšířit i jejich plavecké doved-
nosti. Projektu se zúčasnilo 10 klientů domova, 6 dobrovolníků, 2 pracovníci domova 
(doprovod), 4 plavečtí instruktoři, 2 členové realizačního týmu, 3 diváci z řad rodičů 
a příbuzných. Pomáhalo 6 dobrovolníků (celkem cca 40 hodin). „Ze zkušenosti před-
cházejícího roku bylo zřejmé, že při kurzech je nutná přítomnost nejen vyškolených 
asistentů, ale i dobrovolníků – amatérů, kteří jsou při hodinách přítomni a pomáhají 
s přesunem klientů, podáváním pomůcek, dohledem ze břehu na bezpečnost atd. To 
byl můj podíl na akci,“ sdělila Petra Faustová, která pomáhala při celkové organizaci 
projektu a se zajištěním fotodokumentace. Z prostředků MiNiGRANTU byl hrazen pro-
nájem bazénu, čistící dezinfekční pomůcky, hygienické prostředky, plavecké pomůcky.

Petra Faustová, Veolia Voda, Vodohospodářská společnost  
Sokolov, s.r.o., asistentka ředitele

PLAVEcKý VýcVIK POSTIžENýcH 
KLIENTů DOMOVA SOKOLÍK
47 886 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Baník Sokolov

cíl projektu:

Ve spolupráci s TJ Baník Sokolov, o.s. naučit klienty domova Sokolík 
základům plavání, rozptýlit obavy z vody a získat pocitu bezpečí ve vodě.
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Anotace projektu: 

Z původních čtyř včelstev rozšířil pan Vladimír Fiala počet včelstev ve svém včelíně na 
osm. Je si vědom toho, že včely plní důležitou roli při opilování zemědělských plodin 
a ovocných stromů. Ke svému individuálnímu projektu dodává: „Včelaření se v naší 
rodině dědí z generace na generaci, včely jsou nepostradatelnou součástí ekosys-
tému. Jsem aktivním členem včelařské organizace v Bratronicích, v okrese Kladno. 
S podporou MiNiGRANTU jsem obnovil a doplnil vybavení a zrekonstruoval včelín.“ 

Finanční prostředky z MiNiGRANTU posloužily na nákup materiálu pro stavbu nových 
včelínů. Práce se neplatila, vše bylo uděláno dobrovolnicky – 2 lidé věnovali realizaci 
projektu 50 – 70 hodin. 

Vladimír Fiala, Veolia Voda, Středočeské vodárny, a.s.,  
montér vodovodů

OBNOVA VčELÍNů A VyBAVENÍ
12 000 Kč pro nové včelíny (Projekt realizuje samostatně.)

cíl projektu:

Modernizace včelína.
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Anotace projektu:

V nové zástavbě Satalic v Praze 9  jsou dvě fungující dětská hřiště, v ul. Voskova/
Menšíkova (plocha cca 600m²) a v ul. Kemrova (cca 100 m² a okolní travnatou plochou 
cca 1 400 m²).  Hřiště  v Kemrově ul. je obehnané nízkým plotem a vybavena několika 
herními prvky. Ing. Jitka Fialová k projektovému záměru, na němž se podílela spo-
lečně s místostarostkou Mgr. Milada Voborská, říká: „Jako obyvatelka nové zástavby 
Satalic, kde bydlí hodně malých dětí, nejsem spokojena se stávající situací. Dětská 
hřiště skýtají neutěšený pohled, děti samotné se asi na hřišti při hrách necítí dobře 
a lidé v sousedních domcích si stěžují na hluk, který děti působí. Výsadba zeleně by 
mohla pomoci situaci řešit. Výsadbou zeleně se jednak zlepší mikroklima lokalit - 
stín, omezení prašnosti, jednak se vytvoří potřebná optická i hluková bariéra proti 
bezprostředně navazující zástavbě. Zvolili jsme výsadbu domácích druhů dřevin, které 
jsou obecně pokládány za ekologicky vhodnější, než druhy cizího původu. Jde o strom 
jeřáb břek, keře svídu krvavou a ptačího zobu obecného. Vybrané druhy dřevin nejsou 
rizikové, protože nemají trny, nepůsobí otravy ani alergie. Až některé osazené keře 
a stromy vyrostou, budou volně průlezné a umožní dětem dobrodružné hry.“ 

Jak dopadla realizace projektu se dozvídáme ze závěrečné zprávy paní Fialové: „Cíle 
bylo dosaženo. Na jednom hřišti bylo osázeno okolí hracích ploch a na druhém byla 
osázena celá strana k silnici a další prvky a stromy. Efekt bude viditelnější až se keře 
rozrostou. Osázení se podařilo dobře načasovat – plochy byly osázeny hned poté, 
kdy na jednom z hřišť byly dokončeny nové povrchy. Osázení v průběhu dne se přímo 
zúčastnilo 3 - 8 lidí. Už před výsadbou byla zveřejněna první informace o akci na 
webových stránkách Satalic, později byla připojena zpráva o nově osázených hřištích 
včetně fotografie a odkazu na NF a v Satalickém zpravodaji byl publikován článek 
s fotografiemi. Kromě tvorby projektu jsem se podílela na osázení, zajistila fotodo-
kumentaci a napsala zprávy na web.“

Ing. Jitka Fialová, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  
manažer 

DOSADBA ZELENě NA DVě DěTSKÁ 
HŘIŠTě V PRAZE - SATALIcÍcH
30 000 Kč proMČ Praha - Satalice 

�� www.mcsatalice.cz

cíl projektu: 

Přeměnit strohé plochy hřišť v prostředí parkově upravené a esteticky 
působivé, ale přitom ekologicky funkční. 
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Získání MiNiGRANTU umožnilo, aby si kamarád Miroslavy Fischerové Martin, mohl 
pořídit kolo handbike. „Díky podoře z programu Nadačního fondu Veolia a získání 
vlastního ručního kola jsem se mohl plně věnovat tréninkové přípravě na příští po-
hárové závody, soutěže a mistrovství,“oceňuje poskytnutou pomoc Martin Břoušek.

„Jsem ráda, že jsem mohla pomoci handicapovanému kamarádovi splnit jeho sen 
a přispěla tak k tomu, aby se lépe vyrovnal se svým postižením. Společným tréninkem 
jsem mu pomáhala také s přípravou na závody. Znamenalo to dvacet hodin tréninku 
týdně. 

Miroslava Fischerová, Veolia Voda, Pražské vodovody  
a kanalizace, a.s., operátor kontaktního centra 

cyKLISTIKA HANDIcAPOVANýcH - 
PARAcycLING
35 000 Kč pro handicapovaného sportovce (Projekt realizuje  
samostatně.)

cíl projektu: 

Pomoci handicapovanému kamarádovi (po úrazu) pořídit kolo handibke.
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„Důvodem mého zapojení se do projektu je snaha pomoci dětem, které nikdy nepozna-
ly skutečné rodinné zázemí, zmírnit jejich úzkost plynoucí z tíživých životních situací 
a trochu jim pomoci zařadit se do společnosti. Mému rozhodnutí předcházelo náhodné 
setkání s organizátory, kteří mě zasvětili do svých aktivit a přiblížili mi problematiku 
sociálně znevýhodněných dětí. Pohádko-terapii nelze uskutečnit bez pohádkové říše. 
Pohádkovou říši nelze postavit bez dobrovolníků. A dobrovolníci potřebují stravu. Vše 
ostatní organizátoři již zajistili z jiných zdrojů (hlavně z grantu O2 Think Big). Že má 
projekt ANDROMEDA smysl, mě přesvědčilo i zapojení známých osobností a odbor-
níků (např. MUDr. František Koukolík, DrSc. z Thomayerovy nemocnice nebo učitelé 
z 3. lékařské fakulty UK. Stejný program stejní lidé organizovali pro děti z azylových 
domů a Klokánků již v roce 2009 a 2010,“ popsala svou motivaci k podpoře projektu 
Hana Gerencséry.

„Hlavním cílem projektu bylo vytvoření vztahu mezi dětmi a dobrovolnicemi (vílami) 
na zážitkových pychoterapeutických akcích a kompenzovat jim tak emoční potřeby, 
o něž byly vlastní rodinou ochuzené. To se především letos výrazně podařilo, některé 
dobrovolnice navštěvují děti doteď. V rámci workcampu jsme opravili Pohádkový svět, 
v němž se akce konala- Říši lesních duchů a prezentovali myšlenky projektu dobro-
volníkům z cizích zemí (Španělsko, Anglie, Írán, Itálie atd). Kromě toho jsme dobro-
volníky prostřednictvím přednášek psychologů seznámili s problematikou sociálně 
znevýhodněných dětí a také jsme iniciovali návštěvy v Klokánku Štěrboholy a dětském 
domově ve Stránčicích. Za největší úspěch považujeme workcamp, který jsme letos 
připravovali poprvé a neměli jsme s jeho realizací dopředu zkušenosti. Workcampu 
i zážitkového terapeutického programu se zúčastnilo dohromady 120 lidí (cizinci), 
každý z nich v rozsahu 36 hodin. Paní Garencséry se účastnila především workcam-
pu, kde se setkala s cizinci z celého světa, dokonce jim ,z vlastních zdrojů´ napekla 
buchty,“ představil projekt David Adam z Andromédy a student 3. Lékařské fakulty UK. 
Stravování a pitný režim dobrovolníků na workcampu bylo hrazeno z MiNiGRANTU.

Hana Gerencséry, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  
pracovník zákaznického centra

PROJEKT ANDROMEDA
35 000 Kč pro Projekt Andromeda o.s. 

�� www.projektandromeda.cz

cíl projektu: 

Pomoc sociálně znevýhodněným dětem zařadit se do společnosti, při-
spět ke kompenzaci jejich citové deprivace a rozvoji morálních hodnot, 
přiblížit těmto dětem ideály rodiny.
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Útulek Dášenka funguje od roku 1997 a prošlo jím přes 3 000 psů, 1 500 koček a stovky 
dalších zvířat. „Některá zařízení proto dosluhují. Vzhledem k horským podmínkám, 
v nichž se útulek nachází (Lučany nad Nisou), se pod tíhou sněhu propadl venkovní 
kotec. Kvůli velkému počtu opuštěných zvířat, o něž se průběžně staráme, bylo ne-
zbytné kotec obnovit,“ říká za Útulek Dášenka Dagmar Holanová a dodává: „Za získané 
prostředky se nám podařilo zhotovit kotec na umístění dalších velkých opuštěných 
psů. Z útulku se na realizaci projektu podílely 3 osoby, kotec stavěli pracovníci firmy 
Davida Schuberta. Martina Hanušová nám pomáhá, pravidelně se účastní akcí útulku. 
Tento projekt jsme společně propagovaly na dni otevřených dveří Útulku Dášenka 
dne v červnu 2012.“ A předkladatelka žádosti o MiNiGRANT Martina Hanušová ji ještě 
doplňuje: „Jsem členkou Ligy na ochranu zvířat od roku 1995. Protože mi není lho-
stejný osud opuštěných a týraných zvířat, kterých neustále přibývá, úzce spolupracuji 
s útulkem a snažím se mu čímkoliv pomoci.“

Pracovníci útulku vyjíždějí „k případům“ obvykle několikrát denně, odchytové vozidlo 
útulku je tudíž neustále v pohotovosti. Předmětem žádosti o prostředky z MiNiGRAN-
TŮ proto bylo i poskytnutí peněz na opravu odchytového vozidla, které je staré 15 let 
a již potřebuje generální opravu. Vzhledem k výši přiděleného MiNiGRANTU nebylo 
však možné z tohoto finančního zdroje opravu vozidla uskutečnit. 

Martina Hanušová, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., administrativní a provozně technický pracovník

POMOc OPuŠTěNýM A TýRANýM 
ZVÍŘATůM
20 000 Kč pro Útulek Dášenka Lučany nad Nisou

�� www.utulek-dasenka.cz

cíl projektu: 

Usnadnit práci v útulku a zlepšit podmínky pro ubytování zvířat. Vybu-
dovat nový venkovní kotec pro psy a opravit odchytové vozidlo pro útulek
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Folklorní soubor ŠAFRÁN z Jablonce nad Nisou vedou od jeho založení v roce 1995 
manželé Aleš a Jaroslava Václavíkovi. Někteří jeho členové se zajímají o folklor již 
řadu let. V současné době má ŠAFRÁN 32 členů - dobrovolníků, z toho 9 členů kapely. 
Vedoucím souboru je Aleš Václavík, který o Šafránu říká: „Přibližujeme nejen členům 
souboru Šafrán, ale i všem divákům při našich vystoupeních život našich předků - jak 
v běžném životě, tak i v období různých svátků a oslav během celého roku. Jde např. 
o taneční zábavy, masopusty, Velikonoce, dožínky, Vánoce, ukázky řemeslných čin-
ností, dětských her a říkadel. Při našich vystoupeních mohou zároveň diváci obdivovat 
krásu lidových krojů. Jako nezisková organizace se bez podpory dárců neobejdeme, 
jen těžko bychom mohli pokračovat v naší činnosti.“ Provozní náklady ŠAFRÁNU 
tvoří především obnova krojů a obuvi, pronájem sálu, doprava na vystoupení, oprava 
hudebních nástrojů. Většina těchto položek se objevila i ve vyúčtování poskytnutého 
MiNiGRANTU. 

V době realizace projektu absolvovali členové souboru ve svém volném čase 84 hodin 
zkoušek.  „Od roku 1997 jsem aktivní členkou folklorního souboru Šafrán. Postupně se 
zapojily i všechny mé děti. Zúčastňuji se téměř všech vystoupení a festivalů. Mám lido-
vý tanec a tradice ráda a proto nechci, aby toto dědictví našich předků zaniklo,“ uvedla 
o své zájmové činnosti a svém specifickém dobrovolnictví v oblasti péče o kulturní 
tradice Martina Hanušová. Každé dva roky se soubor snaží vyjet do zahraničí, v roce 
2012 to byla účast na Zamagurských slavnostech v Červenom Kláštore na Slovensku. 
„Také jsme navštívili několik mezinárodních festivalů v Čechách. Chtěli bychom přivést 
k folkloru více mladých lidí. Účast na mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici 
pokládáme za čest pro nás. Náš folklórní soubor také stmeluje svou činností rodiny, 
které se této činnosti věnují od dětí po nejstarší generaci, jak ve složce taneční, tak 
i hudební. Příkladem může být i paní Martina Hanušová, která k folkloru přivedla své 
tři děti,“ dodává pan Václavík.

Martina Hanušová, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., administrativní a provozně technický pracovník

TRADIcE A fOLKLOR
21 500 Kč pro Folklorní soubor Šafrán

�� www.safranjbc.cz

cíl projektu:

Vyvíjet zájmovou činnost v oblasti folkloru a tradic se zaměřením na děti 
a mládež. Pořádat soustředění, letní tábory, navazovat kontakty s ostatními.
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„Vlastníme 3 včelstva, ke kterým jsme zakoupili 3 nové dřevěné úly,“ říká Ondřej 
Havránek. S pomocí nadačního daru postavil pan Havránek prostorný včelín zařízený 
na 5 včelstev s využitím zbylého místa na uložení včelařských pomůcek a potřeb, 
na které v obytném domě není dostatek místa. Na stavbě včelína se podílel ve svém 
volném čase svou prací i finančně společně s manželkou. Grant jim pomohl uhradit 
část materiálu na stavbu a práci klempíře. Nový včelín Havránkovým umožnil rozšířit 
a zkvalitnit chov včel. Svým projektem se podílejí na zvýšení jejich počtu v krajině. 
V projektové žádosti pan Havránek uvádí, že chtějí, aby jejich včelín a prostředí, kte-
ré vytvoří, bylo hezkým a poutavým místem pro sdílení poznatků ze života včel pro 
všechny, které toto téma zajímá.

„Ke včelaření mě přivedla moje žena a ve velké míře tchán, který rád předává své le-
tité zkušenosti. Sami jsme začali včelařit před pár lety. Tchán nám daroval 3 včelstva 
a včelařské pomůcky. Jsme tedy spíše začátečníci, ale zato velcí nadšenci, kteří svůj 
volný čas tráví pozorováním včel a jejich života. Snažíme se i naše děti vychovávat 
v souladu s přírodou a k pochopení její provázanosti s člověkem. Rádi naše zkušenosti 
a poznatky sdílíme i s našimi přáteli, kteří nevčelaří, a přesto je život včely zajímá. Byli 
jsme také osloveni místní ekologickou mateřskou školou ke spolupráci (výklad o životě 
včel). Rádi v tom budeme pokračovat. Manželka pracuje s dětmi v mateřském centru, 
kde začala další spolupráce - tvoření ze včelích produktů a výklad o životě včel. A prá-
vě otázky našich dětí, našich přátel a nabídnutá konkrétní spolupráce s mateřskou 
školou a mateřským centrem nás přiměly k myšlence stavby prostorného včelína, 
který by plně sloužil těmto účelům,“ vysvětlil Ondřej Havránek. 

Ondřej Havránek, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., elektrikář

ZAcHOVÁNÍ HARMONIE V SOužITÍ 
čLOVěKA A VčELy MEDONOSNé 
20 000 Kč pro rozšíření počtu včelstev a propagaci včelaření (Projekt 
realizuje samostatně.)

cíl projektu: 

Stavbou nového včelína chceme docílit rozšíření a zkvalitnění chovu včel 
a do budoucna se věnovat propagaci včelaření.
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Peníze z MiNiGRANTU byly využity na nákup nových stanů pro vodácký oddíl na pu-
tovní tábor a víkendové akce. „Již v loňském roce jsem díky MiNiGRANTU nakoupil 
pět stanů Husky. Děti z nich byly nadšené a dohadovali se, kdo v nich bude přespávat. 
Dívky dostali přednost. Pokud bych získal grant, tak bych rád nakoupil další, aby celý 
oddíl mohl přespávat ve stejně kvalitních a pohodlných stanech. Jsem vedoucí oddílu 
a jako takový se všech akcí účastním, včetně letního putovního tábora. Výběr a nákup 
stanů provedu osobně,“ uvedl v žádosti o podporu projektu Pavel Hofman. 

Nové poskytnutí MiniGRANTU umožnilo, aby v roce 2012 všechny děti z vodáckého 
oddílu spaly v nových nepromokavých stanech. „I díky pomoci nadačního fondu se 
nám podařilo v lepší pohodě absolvovat vodácký putovní tábor na slovenském Hronu. 
V roce 2012 jsme pořídili 6 dalších stanů Husky, a tak už všechny děti spaly v nových 
stanech. Čtyři dobrovolníci věnovali činnosti oddílu a práci s dětmi celkem 336 hodin 
ze svého volného času,“ doplňuje informace v závěrečné zprávě Pavel Hofman. 

Pavel Hofman, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s., 
technik vodohospodářské kontroly

STANy PRO VŠEcHNy
28 000 Kč pro vodácký oddíl (Projekt realizuje samostatně.)

cíl projektu:

Výměna devět let starých stanů za nové, vodě a větru odolné.
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Podle projektové žádosti bylo původním záměrem Sboru dobrovolných hasičů v Huli-
cích nakoupit za nadační dar celkem deset pracovních ochranných kompletů (kalhoty 
+ bunda, tričko, obuv, rukavice, opasek, čepice) pro zásahovou jednotku sboru. Výše 
poskytnutého MiNiGRANTU umožnila jeho realizaci jen z části. „Za poskytnutou 
finanční hotovost jsme nakoupili 7 ks ochranných stejnokrojů a 8 párů zásahových 
rukavic. Bc. Pavel Holakovský, který projekt doporučil, je zároveň statutárním zástup-
cem realizátora projektu. Zajišťuje všechny potřebné úkony, nákup materiálu a řídí 
sbor,“ uvádí se v závěrečné zprávě. 

Pavel Holakovský ještě doplňuje informaci o svém zapojení do SHD v Hulicích: „Čle-
nem našeho sboru dobrovolných hasičů jsem od roku 1994. V letech 1996 – 2010 jsem 
zastával funkci jednatele. V roce 2010 jsem byl na výroční valné hromadě zvolen 
starostou sboru. Od roku 1996 jsem i členem zásahové jednotky. Aktivně se podílím 
na plnění většiny pracovních úkolů, které naše jednotka zaštiťuje.“ V projektové žá-
dosti se pan Holakovský vyjadřuje v obecnější rovině i k roli SHD a promítá do toho 
svoji dlouholetou zkušenost z dobrovolnické práce v této oblasti: „Jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Vždy 
byly a jsou pilířem, který zabezpečuje včasnou pomoc občanům při hašení požárů, 
provádění záchranných prací při živelních pohromách a plnění dalších úkolů v oblasti 
ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.). Potře-
ba jednotek dobrovolných hasičů se významnou měrou ukazuje v posledních letech 
zejména při živelních pohromách (povodně, přívalové deště, větrné smrště apod.), 
kdy jsou zpravidla jedinými subjekty v obci, které poskytují pomoc při plnění úkolů při 
mimořádných událostech, včetně základní pomoci obyvatelstvu.“

Bc. Pavel Holakovský, Veolia Voda, Pražské vodovody  
a kanalizace, a.s., specialista přípravy staveb

PRAcOVNÍ OcHRANNé KOMPLETy  
PRO SDH HuLIcE
15 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů v Hulicích

cíl projektu:

Vybavit zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů v Hulicích deseti 
komplety pracovních ochranných obleků.
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Společnost Hospic knížete Václava, o.p.s. vznikla v roce 2011 a v prvých letech své čin-
nosti se hodlá zaměřovat na poskytování domácí hospicové péče na Kladensku. Jedná 
se o specializovanou paliativní péči určenou pro nevyléčitelně nemocné a umírající, 
tj. pro pacienty, kde jsou možnosti kurativní léčby vyčerpány. Smyslem této péče je 
ulevit od bolesti fyzické, psychické, sociální a duševní. „Multidisciplinární tým, který 
sestává nejen z odborného zdravotnického personálu, ale i z dobrovolníků, poskytuje 
péči nejen samotnému pacientovi i podporu jeho blízkým, kteří o něho pečují. Péče 
je komplexní a zahrnuje zdravotní, sociální, psychologickou a spirituální službu po 
dobu dvaceti čtyř hodin denně sedm dní v týdnu“ přibližuje činnost obecně prospěšné 
společnosti Hospic knížete Václava jeho předseda Ladislav Kníže.

„Cílem projektu bylo rozšířit nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek o dvě poloho-
vací lůžka. Z darovaného finančního obnosu byla pořízena dvě velmi kvalitní elektrická 
polohovací lůžka. Lůžka jsou kromě toho vybavena antidekubitními matracemi, které 
brání tomu, aby se u trvale ležícího pacienta vytvořily na těle bolestivé proleženiny. 
Lůžka jsou rovněž opatřena hrazdičkami, které umožňují pacientovi posadit se na 
lůžku vlastními silami. Většina činností půjčovny kompenzačních pomůcek, zejména 
jejich doprava, instalace a předvedení v rodině pacienta je zajišťována dobrovolníky 
domácího hospice. Převážná část nevyléčitelně nemocných touží strávit konec svého 
života v domácím prostředí u svých blízkých. Je jen málo rodin, které toto mohou ma-
teriálně zabezpečit. Domácí hospic chce těmto rodinám půjčením nutného vybavení 
pomáhat,“ konstatuje pan Kníže. Podobně nahlíží na domácí hospicovou péči i paní Ing. 
Ludmila Hosnedlová, která v projektové žádosti uvedla: „ Činnost domácího hospice 
považuji za velmi potřebnou v našem regionu, kde tato služba chybí. Proto tuto činnost 
podporuji jako dobrovolník v oblasti sociální a spirituální.“ Projektu se bezprostředně 
účastnili předseda správní rady a ředitelka Hospice (za realizátora) a ing. Ludmila 
Hosnedlová jako žadatel MiNiGRANTU. Realizační tým byl tvořen pracovníky Hospice 
a 2 dobrovolníky, kteří se podíleli na jeho realizaci každý 6 hodinami. 

Ing. Ludmila Hosnedlová, Veolia Voda, Středočeské vodárny, a.s.,  
manažer útvaru laboratoří pitných a odpadních vod

VyBAVENÍ PůJčOVNy KOMPENZAčNÍcH 
POMůcEK PRO POSKyTOVÁNÍ DOMÁcÍ 
HOSPIcOVé PéčE
50 000 Kč pro Hospic knížete Václava, o.p.s.

�� www.hkv-kl.cz

cíl projektu:

Rozšířit nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek o dvě polohovací lůžka.
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Poznámka: 

Z důvodu překážek na straně Nové školy, o.p.s. jako realizátora projektu a příjemce 
MiNiGRANTU nebyl projekt popsaný v žádosti uskutečněn. Poskytnutý dar byl vrácen 
NF Veolia. 

Ing. Tomáš Hrubý, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
 specialista technolog

VyBER SI PROfESI u VEOLIA 
ENVIRONNEMENT 2012 
10 000 Kč pro Novou školu, o. p. s.

�� www.novaskola.org

cíl projektu: 

Přispět k  motivaci cca 15 sociálně znevýhodněných (především rom-
ských) dětí při volbě povolání a přechodu na SŠ.
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Anotace projektu: 

Projekt Supertábor je zaměřen na pravidelné pořádání letních prázdninových táborů 
pro děti. Měl by dětem prostřednictvím programu plného her, soutěží, sportovních 
aktivit a zábavy ukázat, jak pozitivně a smysluplně trávit volný čas. Ve smíšeném ko-
lektivu dětí zdravotně oslabených a zdravých jsou děti vedeny ke spolupráci, upevnění 
vazeb, zlepšení sebevědomí a ke schopnosti kooperace mezi různě zdatnými členy 
týmu. „Snažíme se, aby děti pochopily, že vzájemnou spoluprací, skromností, férovostí 
jednání a nadšením pro věc je možné mnoho dosáhnout. Při hrách se snažíme odhalit 
jejich silné stránky a navést je, aby je dále rozvíjely, a to hlavně formou zájmových 
kroužků v průběhu školního roku. Těší nás, když se s dětmi následně setkáváme a vi-
díme, jakého pokroku během roku dosáhly a netráví svůj volný čas pouze vysedáváním 
u počítačů a budováním fiktivního života na sociálních sítích,“ říká Ladislav Hanousek, 
hlavní vedoucí tábora. Tábor vedou zkušení profesionálové, kteří svůj volný čas tráví 
s dětmi bez požadavku na odměnu. Účast na táboře je díky nízké ceně umožněna 
i dětem ze sociálně slabších rodin. 

„Do projektu se zapojuji jako táborový (oddílový) vedoucí. Pořádám prezentace tábora 
pro potencionální sponzory, prezentace rodičům na školách v rámci třídních schůzek 
a také individuální prezentace. Obstarávám sportovní náčiní, kancelářské potřeby 
a další potřebné věci pro vlastní hladký chod tábora, odměny do soutěží pro děti. 
Připravuji se svými kolegy táborové hry, různé rekvizity apod. pro táborové hry. Spo-
lupodílím se na přípravě tábora v průběhu celého roku a posléze i na vlastní realizaci,“ 
představuje svou angažovanost v projektu Zdeněk Hulcer . Pokračuje tím, co se díky 
podpoře NF Veolia na táboře podařilo: „Dětem jsme mohli ukázat mnoho nových her, 
kterými mohou vyplnit svůj volný čas také v domácím prostředí či s kamarády venku. 
Zlepšilo se sportovní zázemí a rozšířili jsme aktivity pro případ nepříznivého počasí. 
Umožnili jsme dětem zažít prázdninové dny mimo šeď sídliště a motivovali je k poby-
tu v přírodě v jejich volném čase během roku. Děti měly možnost poznat opravdové 
kamarády mimo virtuální svět a získat skutečné přátele. Díky výbornému kolektivu 
dobrovolníků i dětí jsme mohli uspořádat tajemnou celotáborovou hru s různorodými 
disciplínami.“ 

Zdeněk Hulcer, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
operátor vodovodní sítě

LETNÍ TÁBOR PRO ZDRAVOTNě 
OSLABENé DěTI
25 000 Kč pro SUPER TÁBOR/ Pediatrická ordinace Srdínkova, s.r.o.

�� www.supertabor.cz

cíl projektu:

Umožnit zdravotně oslabeným dětem pobyt v přírodě a ukázat jim, jak 
smysluplně trávit čas. Naučit děti, které zdravotně oslabené nejsou, 
toleranci a porozumění.
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Anotace projektu:

„Díky MiNiGRANTU VEOLIA se nám podařilo vytvořit některá nová cvičební místa 
(Praha 10 – Petrovice, nové cvičební hodiny v Tatranu Střešovice, posílení cvičení na 
Praze 5 a nové cvičení na Praze 6 - Suchdole). Celkem jsme nově zapojilit do pravidel-
ného cvičení více než 60 seniorů. V druhém pololetí jsme obnovili pravidelné cvičení 
v bazénu v Radlicích, kterého se zúčastňovalo cca 30 seniorů. V lednu 2013 jsme 
uskutečnili za pomoci Institutu sportovní medicíny školení jak pro stávající cvičitele, 
tak jsme vyškolili 5 nových cvičitelů, kteří nám pomůžou s rozšiřováním projektu 
v roce 2013. Naopak se nám nepodařilo zajistit vhodné prostory v objektech Veolie 
pro cvičení jejích zaměstnanců a také se nepovedlo zařadit zaměstnance Veolie do 
stávajících cvičení, a to především z časových důvodů, neboť většina našich cvičení 
probíhá v dopoledních hodinách. Určitě si nejvíce ceníme vytvoření nových cvičebních 
míst, a díky tomu zapojení nových seniorů do pravidelných pohybových aktivit, které 
jim přinesou nejen zlepšení zdravotního stavu, ale i zabrání jejich sociálnímu vylouče-
ní,“ konstatuje Ing. Luboš Kondrys z občanského sdružení, které se cíleně zaměřuje 
na pohybové aktivity lidí ve třetím věku. 

„Odborně vedená pohybová aktivita je prokazatelně účinným prostředkem ke zpo-
malení procesů stárnutí. Díky pohybu dochází ke zlepšení psychické, fyzické a psy-
cho-sociální stránky života seniorů. Nejdůležitějším hlediskem je utužování zdraví, 
zachování pohyblivosti do vysokého věku nebo její zlepšení v případě již existujících 
omezení. Prodloužení zdravého aktivního života napomáhá při udržování funkčních 
schopností a kapacit po celý život, tedy i v období tzv. třetího věku,“ upozorňuje pan 
Kondrys. Projektu se bezprostředně účastnilo cca 60- 70 nových cvičenců, 20 - 30 
účastníků cvičení v bazénu a 8 členů realizačního týmu. Celkem 160 hodinami s pro-
jektem pomohlo 6 dobrovolníků. Ing. Hušková se intenzivně podílela na snaze zajistit 
vhodné prostory a zajistila propagaci projektu mezi zaměstnanci Veolie. Z prostřed-
ků MiNiGRANTU bylo hrazeno kondiční a zdravotní vedení pro seniory(rehabilitace) 
a pronájmy tělocvičen a bazénu. 

Ing. Radka Hušková, Veolia Voda, Pražské vodovody  
a kanalizace, a.s., technický ředitel

NOVé POHyBOVé AKTIVITy PRO SENIORy 
VčETNě REHABILITAcE A ODBORNé 
PŘÍPRAVy cVIčITELů
25 000 Kč pro Senior-Fitnes o.s.

�� www.seniorfitnes.cz

cíl projektu: 

Dobudovat infrastrukturu pro rozvoj pohybových aktivit seniorů - jak 
relativně zdravých, tak s chronickým onemocněním. To také předpoklá-
dá vzdělávání cvičitelů, kteří budou realizovat rekondičně rehabilitační 
pohybové programy seniorů.
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Anotace projektu: 

DC Veská je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Jedná se o zdravotnické 
zařízení výjimečné a mimořádné v rámci ČR tím, že poskytuje kompletní péči dětem, 
které jsou týrané, opuštěné či jinak handicapované. Od roku 2008 zde funguje samo-
statné Azylové zařízení pro matky s dětmi Trojlístek. Projekt je směřován na pořízení 
setu AEG pro DC Veská, které je v provozních činnostech jako je praní, žehlení, vaření 
apod. naprosto samostatné.

„V DC Veská je umístěno cca 45 dětí a dále pak matky s dětmi v tísni, jimž slouží azy-
lovém zařízení pro matky s dětmi Trojlístek. Stávající vybavení DC Veská, které má být 
díky prostředkům z MiNiGRANTU nahrazeno, je staré, opotřebované a poruchové,“ 
konstatuje v projektové žádosti Mgr. Renata Vyhnálková z DC Veská. A Lucie Chmelí-
ková k tomu dodává: „Uplatnění setu je opodstatněné a velmi potřebné. Když vidím, 
s jakým nasazením každý zaměstnanec pracuje -  tu ochotu, toleranci a vše naprosto 
přizpůsobit zájmům a potřebám dětí - není snad třeba cokoliv dodávat. Pomohla 
jsem při nákupu, montáži a zapojení zařízení. Dále pak ve svém volném čase v DC 
Veská vypomáhám i s dcerou při sportovních a kulturních akcích pořádaných právě 
DC Veská pro děti i širší veřejnost. Vypomáháme v kuchyni, na stanovištích, kde děti 
plní různé úkoly apod.“ 

Lucie Chmelíková, Veolia Voda, BČOV Synthesia, referent účetní 

SET AEG PRAčKA LAVAMAT 74850A SE 
SuŠIčKOu LAVATHERM 88840
28 000 Kč pro Dětské centrum Veská

�� www.dcveska.cz

cíl projektu:

Vybavit DC Veská novým setem - stávající zařízení je staré, opotřebované 
a poruchové.
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Anotace projektu: 

V klubu TJ Sokol Zdislavice Roman Jankovský trénuje přípravku mladých fotbalistů 
a mladší žáky. Lepším vybavením chtěl pan Jankovský zvýšit zájem dětí o všeobecnou 
sportovní aktivitu a především o fotbal, který má v obci dlouholetou tradici. Součástí 
jeho dobrovolnické práce pro tělovýchovnou jednotu je také zajišťování dopravy dětí 
na zápasy a tréninky.

„Nadační dar jsme použili především na vybavení potřebné pro výchovu a trénink mla-
dých fotbalistů, na které TJ Sokol Zdislavice nemá prostředky. Hlavně se jedná o tzv. 
bezpečné branky a dále na základní tréninkové vybavení (fotbalové míče). Chceme 
tím předcházet úrazům dětí na hřišti,“ říká Roman Jankovský. A Roman Šanda z TJ 
Zdislavice ještě doplňuje: „Těší nás, že máme bezpečné branky pro mládež a že jsme 
zorganizovali turnaje přípravek a žáků (18 domácích zápasů za sezonu). Na realizaci 
projektu se podílelo 10 dobrovolníků po 70 hodinách. Roman Jankovský jako organi-
zátor turnaje a trenér přípravky.“

Roman Jankovský, Veolia Voda, Česká voda – Czech Water, a.s., 
mechanik měření a regulace

VýcHOVA A TRéNINK MLADýcH 
fOTBALISTů
40 000 Kč pro TJ Sokol Zdislavice

cíl projektu: 

Nákup bezpečných branek a tréninkového vybavení pro fotbalovou pří-
pravku.
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Anotace projektu: 

„Předškolní zařízení typu mateřské školy v Kamenickém Šenově nedisponuje volnými 
finančními prostředky, za které by mohlo svým dětem pořídit nové kvalitní vybavení. 
Protože mi prostředí pro děti není lhostejné a situaci školky znám, chtěl bych těmito 
finančními prostředky přispět k obnově jejího vybavení, a tím poskytnout dětem vhod-
né prostředí ke hrám i odpočinku. Chtěl jsem touto pomocí přispět k tomu, aby děti 
jednou rády vzpomínaly na ,svou školku ,́ ve které strávily několik let, než nastoupily 
do školy,“ představil „svůj“ MiNiGRANT Petr Janouškovec.

Ve spolupráci s ředitelkou mateřské školy Lianou Kypusovou vybral pan Janoškovec 
vhodný nábytek tak, aby „… dětem přinášel potěšení, aby se každý den do školky těšily 
a nově vybavené prostředí jim přinášelo radost a podporovalo jejich krásné zážitky.“ 

Petr Janouškovec, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., montér 

NOVé VyBAVENÍ PRO MATEŘSKOu ŠKOLu
28 000 Kč pro Mateřskou školu Kamenický Šenov, Pískovec

cíl projektu:

Poskytnout dětem v mateřské škole nové vybavení, především nahradit 
nábytek pocházející ze 70. let minulého století. 
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Anotace projektu: 

Nadační dar posloužil k úhradě cca 2/3 nákladů na rehabilitační pobyt Davídka Součka 
v ADELI Centru - mezinárodním rehabilitačním centru v Piešťanech, které poskytuje 
mimořádně intenzivní individuální terapií a péčí. Měl zde k dispozici specialisty, kteří 
se o něj soustavně starali v průběhu celého rehabilitačního několikatýdenního pobytu. 
V projektové žádosti pan Jelínek společně s chlapcovými rodiči vysvětlují: „Davídek 
byl několika terapeuty současně dlouhé hodiny individuálně rehabilitován, terapie 
trvá 5 hodin denně, 6 dní v týdnu, následnost terapií a neurofyziologický program 
jsou individuálně přizpůsobeny, na základě výsledků vstupního lékařského vyšetření. 
Chceme skutečně výrazně zlepšit Davídkův život. To je náš jediný cíl.“

Tamtéž se od Davida Jelínka dozvídáme, že „… Davídek se narodil předčasně v 7. 
měsíci těhotenství společně s bráškou Martínkem. Davídek se narodil s těžkým kr-
vácením do mozku. Do hlavičky mu museli voperovat hadičku, tzv. zkrat, který odvádí 
přebytečný mozkomíšní mok do střev -  s touto hadičkou bude žít celý život. Minulý 
rok prodělal tři operace a čtyřikrát byl hospitalizován. Zaslouží si dostat šanci. Ro-
diče Davídka patřili mezi naše přátele ještě před narozením Davídka a Martínka. Po 
narození jejich dětí a zjištění, že Davídek není po zdravotní stránce, v pořádku ,́ bylo 
pro mě a mojí manželku samozřejmé, že jim občas pomůžeme a Davídka odvezeme 
buď na rehabilitační pobyty k Mnichovu Hradišti nebo na rehabilitace do střediska 
Péče nebo do stacionáře Alka v Příbrami. Všechny tyto rehabilitace Davídkovi velmi 
pomáhají.“ Je naděje, že pobyt v ADELI Centru Davídkovi pomůže zlepšit držení těla, 
rovnováhy, zpevnit celé svalstvo a že by snad po léčbě mohl poprvé stát na vlastních 
nožičkách! „I kdyby ne, určitě mu to pomůže posunout se aspoň o další krůček dopředu 
ve svém vývoji. Pobyt není hrazený žádnou zdravotní pojišťovnou, a pro rodinu Davíd-
ka by byl bez podpory nedostupný,“ čteme v projektové dokumentaci. Ze závěrečné 
zprávy se dozvídáme, že „Davídek udělá sám 3 až 4 kroky, zatím ale není připravený 
na samostatnou chůzi.“

David Jelínek, Veolia Voda, 1. SčV, a.s., Vedoucí střediska provozu, 
údržby a staveb Říčany

REHABILITAčNÍ POByT V ADELI cENTRu 
V PIEŠťANEcH PRO DAVIDA SOučKA
50 000 Kč pro léčbu malého Davida (Projekt realizuje samostatně).

cíl projektu:

Pomoci Davídkovi Součkovi zlepšit jeho pohyblivost.
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Anotace projektu: 

Horská služba o. s., resp. její složka dobrovolných členů okrsku Harrachov, se na 
základě jednání se zástupci Základní školy Dr.H.C. Jana Masaryka v Harrachově 
rozhodla podpořit žáky této základní školy ve sjezdovém lyžování. „V současné době 
je v Harrachově podporováno hodně sportovních odvětví, ale o podporu sjezdového 
lyžování pro školní děti není zájem. Proto jsme uspořádali závod v obřím slalomu. Zá-
vod měl takové základní parametry, jaké mají celorepublikové a mezinárodní závody. 
Jsem dlouholetým členem dobrovolné základny horské služby okrsku Harrachov, 
kdysi jsem byl profesionálním zaměstnancem a metodikem tohoto okrsku,“ odůvodnil 
„svůj“´MiNiGRANT Vratislav Jaschke.

A realizovaný projekt hodnotí: „Dosáhli jsme stanoveného cíle. Podpořili jsme školní 
mládež v lyžařské sportovní činnosti, a ta byla spokojena. Dobrovolníků bylo 8. Závodu 
se zúčastnili žáci základní školy od 1. do 9. tříd (60). Žákům školy jsme vysvětlili hlavní 
zásady bezpečného lyžování - výstroj, kontrola seřízení vázání, bezpečnostní prvky - 
helma, i jak se správně pohybovat a chovat na sjezdových tratích. Dále jsme jim umož-
nili vyzkoušet si, jaké to je při jízdě na sjezdových lyžích v bránách. V neposlední řadě 
jsme umožnili i těm, kteří nejsou v tomto sportu zdatní, zazávodit si na profesionální 
úrovni. Touto činností se snažíme podpořit děti ze základní školy v tomto sportovním 
odvětví, ale hlavním naším cílem je naučit žáky zásady bezpečného pohybu po sjez-
dových tratích,“ konstatuje pan Jeschke, který samozřejmě na závodech nechyběl. Vratislav Jeschke, Veolia Voda, Severočeské vodovody  

a kanalizace, a.s., mistr vodovodů a kanalizací 

uSPOŘÁDÁNÍ LyžAŘSKýcH ZÁVODů
30 000 Kč pro Horskou službu o. s., okrsek Harrachov

cíl projektu:

Podpora žáků základní školy ve sjezdovém lyžování, získání nových zá-
jemců o tento druh sportu, zlepšení fyzické zdatnosti žáků.
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Anotace projektu: 

Ing. Ladislav Ježek je vedoucím Východočeské pobočky Sdružení přátel Jaroslava 
Foglara (SPJF). Aktivně se účastní příprav a realizace všech akcí, které tato pobočka 
pořádá. V předložené žádosti o MiNiGRANT uvedl: „Uskutečníme tradiční hru Dob-
rodružství v temných uličkách, kde děti při pátraní po ježkovi v kleci zažijí podobné 
zážitky, jako Rychlé šípy. Akce má u dětí velký úspěch. Minulý rok jsme také s několika 
dětmi vystoupali na Kralický Sněžník, letos chceme znovu pokořit nějakou horu. Dále 
podnikneme výpravy do přírody ve Východočeském kraji. Pokud bude dostatečný 
zájem, uspořádá se turnaj v Ringu. Za poskytnuté peníze chceme rozšířit výbavu pro 
činnost s dětmi (pořídit drobné občerstvení a uhradit jízdné.“

A jak projekt proběhl? „Nejdřív jsme koupili laminátor a využili ho v naší hlavní akci 
Dobrodružství v temných uličkách. Dětem se hned hrálo líp, neměli v kapse pomač-
kané ,životy´ a mapa jim zůstala čitelná. Akci jsme uskutečnili v Kutné Hoře. Nejvíce 
nás překvapila účast skautského oddílu Světlušek, který byl akcí nadšen. Dále jsme 
pořádali turnaj v ledním hokeji. S projektem pomáhalo 6 dobrovolníků (celkem odpra-
covali asi 120 hodin). Já jsem pomáhal s realizací a účastnil se všech akcí, také jsem 
vyúčtoval MiNiGRANT. Peníze jsme využili na ubytování, jízdné, potřebný materiál, 
občerstvení, nájem a turnajový pohár. Pořádat akce pro děti je v dnešní době velmi 
důležité, hlavně pro ty, kteří jen sedí doma u počítačů nebo si těžko hledají nové ka-
marády. Každé dítě nemá možnost, pravidelně navštěvovat zájmové kroužky nebo se 
věnovat nějakému sportu.“ 

Ing. Ladislav Ježek, Veolia Voda Královéhradecká provozní, a.s.,  
vodárenský dispečer

ZAžÍT DOBRODRužSTVÍ MůžEŠ 
I V DNEŠNÍ DOBě!
11 000 Kč pro Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) - Východo-
česká pobočka. Projekt realizuje samostatně. 

�� http://vcp.spjf.cz/

cíl projektu: 

Uskutečnit několik výprav do přírody, připravit hru v tajemných ulicích 
města. Uspořádat tradiční sportovní turnaje. Pomocí akcí rozšířit člen-
skou základnu. 
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Anotace projektu:

Díky MiNiGRANTU mohla Mateřská škola v Bělči na Kladensku provést úpravu školní 
zahrady, která se stala vhodným prostředím jak pro volné hry dětí, tak pro jejich edukaci. 
Stávající herní a zahradní prvky byly doplněny novými tak, aby vznikla jednotná linie zahra-
dy - putování za poznáním uspořádané do několika samostatných celků. Byly dotvořeny 
herní koutky s herními prvky - perníková chaloupka, venkovní učebna, malý vodní prvek, 
průlezky, to vše z přírodních materiálů. „S MŠ dlouhodobě spolupracuji především při 
organizování různých školních akcí - výlety do okolí - Hrad Jinčov, Přehrada Klíčava, Hrad 
Křivoklát, a na dalších akcích jako Mikulášská, Maškarní bál, Vánoční besídka, Velikonoční 
a Vánoční výstava, Vítání občánků, Den Matek atd. Při realizaci projektu jsem se aktivně 
zapojila,“ uvedla o svém dobrovolnictví paní Jitka Jirásková Kouglová. 

„Projektem chceme nabídnout dětem i činnosti, které mohou probíhat na čerstvém vzdu-
chu a navázat na činnosti řízené, vyplývající ze školního vzdělávacího programu. Důležitou 
součástí projektu je samostatné zapojení dětí, pedagogů i rodičů do jeho přípravy i reali-
zace. Děti se mohly podílet na tvorbě návrhu zahrady, mohli jsme vycházet z jejich potřeb 
a přání. Zkušenosti z projektu a náměty pro práci s dětmi můžeme využít ve výukových 
programech a mohou se stát inspirací pro ostatní zájemce o proměnu školních zahrad. 
Proměnou zahrady získaly děti místo pro rozvoj své fantazie, fyzické zdatnosti a přede-
vším pro spontánní hru,“ popsala význam projektu pro podporu dětské spontaneity pro 
aktivní vzdělávací a výchovnou práci Mgr. Lucie Matoušková, ředitelka Mateřské školy 
Běleč. Projektu na úpravu zahrady se přímo zúčastnilo 15 lidí - 2 zaměstnanci Veolie, 
2 pedagogové MŠ, 6 rodičů dětí a 5 řemeslníků (při výrobě herních prvků). Z toho bylo 8 
dobrovolníků, každý z nich poskytl cca 3 hodiny svého času. Paní Jitka Jirásková Kouglová 
poskytla také konzultace při sestavování projektu. Peníze byly použity na výrobu a instala-
ci herních prvků a na nákup materiálu na provedení nátěrů. „Realizace se nám z velké části 
podařila. Drobné detaily (nátěry) na chaloupce byly dodělány na jaře 2013. Perníkovou 
chaloupku, dřevěný prvek na zahradě si děti vymyslely samy, já jsem namalovala nákres 
podle jejich představ a šikovní řemeslníci ji vyrobili. Pokud se nám podaří získat ještě 
nějaké peníze, budeme v projektu pokračovat, nápady máme,“ dodává paní Matoušková.

Jitka Jirásková Kouglová, Veolia Voda, Středočeské vodárny, a.s.,  
odečítačka vodoměrů

ZEMě POHÁDEK
20 000 Kč pro Mateřská škola Běleč

�� www.belec.cz

cíl projektu:

Úprava školního zahrady tak, aby mohla být více a účelněji využívána 
v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
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Anotace projektu: 

V posledních letech sledujeme významný úbytek biodiverzity právě ve městech 
a v okolí lidských obydlí a sídlišť. Mrtvé stromy či jejich torza, útočiště mnoha druhů 
hmyzu, se v současné obhospodařované krajině staly vzácností. Mnozí živočichové, 
kteří člověka provázeli po staletí, najednou rychle mizí. Příčiny nejsou zcela známé, 
ale je zřejmé, že jednou z nejdůležitějších je změna péče o zahrady. „V areálu Českého 
nadačního fondu pro vydru a Záchranné stanice Třeboň vzniklo broukoviště a velký 
dům pro včely samotářky a jiný hmyz. Oba objekty slouží jako osvětová pomůcka všem 
návštěvníkům záchranné stanice. K objektům byly vyrobeny dvě naučné tabule. Tabule 
byly řešeny jako uzamykatelné nástěnky, aby bylo možné využít na nástěnkách nejen 
obrázky, ale i ukázky skutečných hnízd, které vytvořily včely samotářky, požerky 
brouků apod. Informace je tak možno snadno aktualizovat o upozornění, jaké pobytové 
znaky se v broukovišti či v domku pro samotářky objevily, respektive jaký hmyz již do-
mek obsadil,“ sděluje o realizovaném projektu Dalibor Kříž z České nadace pro vydru 
v závěrečné zprávě. Ze zprávy se dále dozvídáme, že oba objekty byly vytvořeny před 
celodenní akcí Živá zahrada určené široké veřejnosti (říjen 2012). Její účastníci tak 
názorně viděli, jak si lze snadno vytvořit různé druhy úkrytů pro drobný hmyz, a proč 
vůbec tyto úkryty v zahradě dělat, proč není dobré pálit ihned pokácený strom a raději 
z něj vytvořit na zahradě ozdobu, která umožní broukům dokončit vývoj. Oba objekty 
jsou v areálu nepřehlédnutelné a naprosto plní svoji osvětovou funkci. 

„Musíme ocenit práci paní Blanky Kameníkové, která připravila podklady (obrázky 
i texty) k informačním tabulím a podílela se výrazně i na přípravě a úpravě místa pro 
umístění obou objektů,“ konstatuje ve zprávě o projektu Dalibor Kříž. Akce se účast-
nilo celkem 138 návštěvníků. Prostředky z MiNiGRANTU byly využity z části na úhradu 
mzdových nákladů na dva pracovníky nadačního fondu, souvisejících truhlářských 
prací při tvorbě domova pro včely samotářky a služeb týkajících se tvorby broukovi-
tě, loggerů a naučných tabulí. Obě stavby, jejichž součástí budou informační tabule, 
budou sloužit k osvětovým účelům. Jednoduchými úpravami v zahradách může každý 
aktivně přispět k ochraně přírody a biodiverzity.

Blanka Kameníková, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s.,  
specialista vodohospodář

žIVOT V ZAHRADě
30 000 Kč pro Český nadační fond pro vydru

�� www.vydry.org

cíl projektu: 

Vytvořit ukázkové domovy pro živočichy jako inspiraci k úpravám zahrad 
či parků a jako předmět osvěty široké veřejnosti.
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Anotace projektu: 

Při revizi stavu varhan ve farním kostele sv. Stanislava v Sendražicích v listopadu 2011 
bylo zjištěno, že nástroj o dvanácti rejstřících se dvěma manuály a pedálem je ve velmi 
špatném stavu, jsou napadeny červotočem a silně znečištěny. Varhany postavil roku 
1839 Josef Jiruška. Ovládací traktura je uvolněná, klávesy poškozené. Měch nástroje 
má praskliny a polámané rámečky plováku. Píšťaly jsou různě deformovány a napade-
ny červotočem. Bylo konstatováno, že pro zajištění další provozuschopnosti varhan je 
dle uvážení restaurátorské firmy nutné provést zásadní opravu nástroje s asanačním 
ošetřením všech dřevěných částí proti dřevokaznému hmyzu.

„Kostel ve své rodné vesnici navštěvuji od narození. V průběhu posledních let kostel 
prošel několika drobnými stavebními úpravami. Farníci většinou mezi sebou pořádali 
různé dobrovolné sbírky, přispíval i Obecní úřad a Královéhradecká diecéze. Za tyto 
příspěvky byla realizována řada drobných stavebních oprav. V současné době je ale 
finanční situace velmi těžká a i při dobré vůli dobrovolných dárců nejsme schopni 
dát dohromady celou částku na opravu vyčíslenou vyčíslena firmou Restaurování 
historických varhan Poukar-Eliáš na 220 000 Kč.  Navrhli nám rozdělení prací do tří 
etap. První nejnutnější oprava reprezentuje 80 000 Kč,“ uvedl Josef Karabinoš v žá-
dosti o podporu projektu. A v závěrečné zprávě mohl doplnit: „I. etapa opravy byla 
dokončena (rekonstrukce měchu a vzdušnice, částečná oprava píšťal). Nejnutnější 
opravy byly provedeny tak, aby varhany zůstaly zachovány ve funkčním stavu a mohly 
tak dále sloužit veřejnosti. Kromě odborných firem se projektu účastnilo 8 dalších lidí 
z farnosti, 10 dobrovolníků odpracovalo více než 100 hodin. Osobně jsem se podílel 
na pomocných pracích, na stěhování varhan a jejich usazování. Taktéž jsem pomáhal 
organizovat celý proces opravy. Díky finanční podpoře fondu jsem dokázal pomoci 
varhany opravit. Jménem svým i jménem všech farníků chci poděkovat. Vzácná sou-
část ,našeho´ kostela zůstane zachována pro další generace. 30 000 Kč bylo možné 
dodat z farních prostředků.“

Josef Karabinoš, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s., 
řidič, skladník

OPRAVA VARHAN V KOSTELE 
SV. STANISLAVA V SENDRAžIcÍcH
50 000 Kč pro kostel sv. Stanislava v Sendražicích. Projekt realizuje 
samostatně.

�� http://www.bihk.cz/dieceze/holohlavy/sendrazice/ 

cíl projektu:

Zásadní oprava nástroje s asanačním ošetřením všech dřevěných částí varhan.
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Anotace projektu: 

„Díky MiNiGRANTU jsem získala finanční podporu pro vybavení tanečního studia pro 
taneční kroužek ZŠ a MŠ Dolní Bělá. Mohli jsme pořídit zrcadlovou stěnu, kterou děti 
potřebují pro zpětnou vazbu během tance, kvalitní CD přehrávač hudebních nosičů 
a především taneční kostýmy, bez nichž se děti nemohly účastnit různých soutěží. 
Taneční stěna byla z prostorových důvodů instalována do běžné učebny. Bylo proto 
velmi důležité zajistit její zabezpečení tak, aby během výuky nerozptylovala děti a na-
opak během přestávek nemohlo dojít k jejímu poškození, případně ke zranění dětí,“ 
představuje paní Kateřina Knechtová využití peněz z MINiGRANTU. A uvádí také, jaké 
důvody jí vedly k  dobrovolnictví: „Škola se nachází v menší střediskové obci a sjíždějí 
se do ní děti zhruba ze 14 okolních vesniček. Většina dětí je závislá na málo četných 
dopravních spojích. Mají velmi omezené možnosti aktivně využívat volný čas. Jsem 
velmi ráda, že se škola snaží zajistit dětem různé zájmové aktivity. Taneční kroužek 
považuji za velmi důležitý, protože kromě zábavy plní i společenskou funkci. Tím, že 
sdružuje děti ze všech ročníků, přispívá k jejich vzájemné soudržnosti. Svá vystoupení 
pravidelně předvádějí na různých společenských akcích.“ 

A jak hodnotí realizovaný projekt Mgr. Eva Benešová, učitelka ze ZŠ a MŠ Bělá? „Díky 
finančnímu daru se nám podařilo splnit stanovené cíle. Díky modernizaci audiotech-
niky se snáze vytváří choreografie, zároveň je snazší práce s dětmi, protože je možné 
použít současně zvukový záznam a mikrofon. Obrovské nadšení u dětí sklidila zrca-
dlová stěna, díky níž mají děti zpětnou vazbu pohybu. S kostýmy získává vystoupení 
vyšší estetickou úroveň a více možností k vystoupením. Našeho projektu se zúčastnilo 
cca 46 dětí, vedoucí tanečního kroužku, fotograf, rodiče a příbuzní vystupujících dětí. 
Tři dobrovolníci – mezi nimi i Kateřina Knechtová – věnovali projektu celkem 82 ho-
din. Paní Knechtová se podílela i se svým manželem na přestavbě třídy, ve které je 
zrcadlová stěna. Pomáhala při všech úklidových pracích. Zúčastnila se i intenzivního 
tréninku, po kterém děti spaly ve škole a zajišťovala dozor i během dalších tréninků. 
Podílela se na šití závěsů. Taneční kroužek navštěvuje větší množství dětí a pomocný 
dozor je tam velmi potřebný. Pro utváření dětského kolektivu byla přítomnost paní 
Knechtové, která nepůsobí na škole jako učitelka, povzbuzující a neformální.“

Kateřina Knechtová, Veolia Voda, VODÁRNA PLZEŇ a.s., laborantka

TANcEM PROTI ŠIKANě A OBEZITě
50 000 Kč pro ZŠ a MŠ Dolní Bělá

�� http://www.zsamsdolnibela.estranky.cz/

cíl projektu: 

Zajistit vybavení pro taneční kroužek, který už několik let funguje při 
ZŠ a MŠ Dolní Bělá.
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Anotace projektu:

„S nárůstem počtu klientů s velmi těžkým zdravotním postižením stávající pračka 
nestačí kapacitně pokrýt potřeby provozu Letohrádku Vendula. Množství prádla, které 
je nutné prát (osobní, ložní), je značné. Pořízení nové pračky je sice jednorázová krát-
kodobá záležitost, ale pokud jde o dobu jejího provozu, odhadujeme ji minimálně na 
deset let, taková by měla být její životnost. Vzhledem k tomu, že profesionální pračka 
stojí více než 40 tisíc korun, nemohli bychom jí pořídit z dotace MPSV (jednalo by se 
o investici, pravidla státních dotací to nedovolují). Navíc v roce 2012 byly dotace MPSV 
kráceny v takovém objemu, že by pořízení pračky z tohoto finančního zdroje i bez výše 
uvedeného restriktivního pravidla stejně nebylo možné. Poskytnutí peněz na zakou-
pení profesionální pračky CS 65 z prostředků MiNiGRANTU nám umožňuje zajistit 
v odpovídající míře jednu ze základních lidských potřeb našich klientů,“ konstatuje 
Vojtěch Groulík, DiS., ředitel Letohrádku Vendula. 

Letohrádek Vendula poskytuje širší spektrum služeb klientům se zvláštními potřeba-
mi. Provozuje denní stacionář, řemeslnou chráněnou dílnu, krizové centrum, službu 
chráněného bydlení, autodopravu imobilních klientů, osobní asistenci, psychorehabili-
tační pobyty, výuku tradičních řemesel aj. „S Letohrádkem jsem v kontaktu už několik 
let. V jednom z předchozích ročníků MiNiGRANTŮ jsme už se žádostí o profesionální 
pračku uspěli. Dar Nadačního fondu Veolia pomohl k nákupu profesionální pračky 
Fagor LA 8M, která je doposud velice přínosným pomocníkem. Ovšem pro stávající 
počet a potřeby klientů kapacitně nestačí. Přísun peněz do sociálních služeb není 
dostatečné. Organizace zabývající se poskytováním těchto služeb potřebným se ne-
zřídka potýkají s velkými finančními obtížemi až na hraně udržitelnosti. Moje zapojení 
v tomto projektu je spíše podpůrné. Myslím si, že by byla velká škoda, kdybychom měli 
o takto zaběhnutou instituci přijít. Snažíme se proto využít všechny možné prostředky 
k udržení,“ říká Lenka Kočková, DiS.

Lenka Kočková, DiS., Veolia Voda, Středočeské vodárny, a.s., 
účetní referent

čISTOTA, ZÁKLAD INTEGRAcE
47 000 Kč pro Letohrádek Vendula

�� www.letohradekvendula.cz

cíl projektu:

Zakoupit profesionální pračku na prádlo umožňující zajistit potřeby 
organizace starající se o rostoucí počet klientů s velmi těžkým zdravot-
ním postižením. S nárůstem počtu klientů s velmi těžkým zdravotním 
postižením kapacita stávající pračky nestačí. 
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Anotace projektu: 

Zakoupení traktoru posloužilo klientům poskytovaných služeb. Jedná se o 19 osob 
s mentálním, tělesným, psychickým nebo kombinovaným postižením. „Podpořený-
mi osobami jsou v první řadě uživatelé poskytovaných sociálních služeb, tj. klienti 
sociálně terapeutických dílen, kteří se mohou díky zakoupenému traktoru seznámit 
s další škálou zahradnických prací. A dále také lidé z okolních obcí, kterým naši klienti 
pomohli při úpravě veřejných ploch. Paní Zuzana Kolingerová se opakovaně osobně 
seznámila s prací klientů přímo v organizaci,“ uvádí v závěrečné zprávě Šárka Daňková 
z občanského sdružení Stéblo. 

A Zuzana Kolingerová sdělila v projektové žádosti: „Chtěla bych lidem s postižením 
(mentálním, tělesným, zdravotním, psychickým i kombinovaným), kteří navštěvují 
sociálně terapeutické dílny Stéblo splnit jejich přání. Z MiNiGRANTU VEOLIA by za-
koupilo o. s. Stéblo zahradní traktor. Klienti sdružení by se naučili novým smyslupl-
ným činnostem, které by jim pomohly při hledání práce v chráněné dílně nebo třeba 
i na otevřeném pracovním trhu. S děvčaty ze Stébla mě seznámila moje kamarádka, 
která pomáhá, kde se dá. S dcerou, která se věnuje výtvarné činnosti, pomůžeme  i ve 
výtvarné dílně. Můžeme vytipovat objekty pro sekání trávy, pokud při získání MiNi-
GRANTU budeme úspěšní.“ Šárka Daňková oceňuje v závěrečné zprávě realizovaný 
projekt: „Zahradní traktor slouží jako smysluplná pracovní pomůcka od léta 2012 
našim klientům k nácviku další škály zahradnických činností. Práce s klienty byla 
pod odborným vedením rozdělena na dvě části a to na část teoretickou, kdy se klienti 
seznámili s ovládáním traktoru a na část praktickou, kdy se začali učit vykonávat další 
zahradnické práce – hlavně sekání a odklízení trávy, listí. Jako první cvičný prostor 
posloužil rozsáhlý pozemek okolo domu chráněného bydlení a odlehčovací služby. Na 
základě získaných zkušeností jsme mohli s klienty začít i s prací při úpravě veřejných 
plocha pozemků seniorů v obci. Klienti si v roce 2012 vyzkoušeli práce při sekání 
místního fotbalového hřiště a ostatních ploch v obci Borotice i Drevníky. Chceme se 
pochlubit i tím, že dva z našich klientů se naučili samostatné práci se zakoupeným 
traktorem.“ Stéblo si předsevzalo, že v roce 2013 bude usilovat o rozšíření spolupráce 
s okolními obcemi, firmami i občany. 

Zuzana Kolingerová, Veolia Voda, 1. SčV, a.s.,  
manažer zákaznického útvaru

JAKé JE TO BýT ZAHRADNÍK?
50 000 Kč pro Stéblo, o. s.

�� www.steblo.org

cíl projektu: 

Pomoc osobám s handicapem při hledání práce a to takovou formou, 
kterou jsou schopni zvládnout a zároveň být prospěšní svému okolí – 
zakoupit zahradní traktor. 
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Anotace projektu:

O.s. provozuje klubovnu pro místní komunitu a ekologickou farmu v podbrdské vesnici 
Kozičín. Sdružení podporuje svou činností praktické uplatňování zásad trvale udržitel-
ného rozvoje a podněcuje zájem lidí o další oblasti života, kde se uplatňuje ekologický 
a všestranně zodpovědný přístup k životu s vysokým stupněm soběstačnosti. „V roce 
2011 a 2012 se díky grantu Veolie podařilo vybudovat nový venkovní přístřešek pro ovce, 
venkovní napajedlo, vybílit chlívek, opravit dveře, okna a ohrady. Plnoletí členové komunity 
se nemohou dočkat dokončení mikropivovaru a zahájení výroby vlastního ekologického 
piva. Dobrovolnická realizace projektu v roce 2011 velmi místní komunitu - do níž patří 
i Martin Kopecký, předkladatel žádosti o MiNiGRANT-  stmelila ,“ konstatuje MUDr. Marti-
na Čapková, místopředsedkyně sdružení. A Martin Kopecký dodává: „V našem občanském 
sdružení jsem aktivním členem od jeho založení v roce 2010. Účastním se většiny činností, 
které v této fázi zahrnují především manuální práci všeho druhu při budování ekofarmy. 
Jako člen valné hromady mám také vliv na ideové směřování celého projektu.“ 

„Stanovených cílů - vzhledem ke krácenému grantu oproti projektové žádosti - jsme plně 
nedosáhli. Zaměřili jsme se na dobudování spilky pro mikropivovar, tj. prostoru, kde pivo 
zraje. Podařilo se nám opravit sklepní prostory, vybudovat osvětlení, propojit elektroma-
teriálem spilku s varnou, vykopat studánku a vybetonovat, zapojit vodní čerpadlo k udr-
žování suchého prostoru pro zrání piva, rozdělit ve sklepě prostor na část, kde pivo zraje 
a část, kde pivo kvasí, osadit sklepní prostor čerpadlem s hadicí, svařit konstrukci a opatřit 
nátěrem pod chladící jednotku, propojit vnitřní a venkovní chladící jednotku. Nepodařilo se 
nám zatím minipivovar se spilkou uvést do funkční podoby i přes to, že spousta odborné 
práce se dělala svépomocí. Například chladící jednotka byla demontována z již nefunkč-
ního zařízení a přebudována do funkční podoby. Oobčanskému združení aktuálně chybí 
cca 10 000 Kč k dokončení mikropivovaru. Kromě chladícího zařízení jsme získali darem 
kvasné nádoby. Ceníme si lidí, kteří se na realizaci přímo podíleli - byli schopní udělat 
velký kus práce se zápalem jako dobrovolníci,“ hodnotí realizaci projektu paní Čapková. Na 
projektu se podílelo celkem 10 dobrovolníků. Za finanční prostředky věnované NF Veolia 
byl nakoupen zejména materiál potřebný na provedené práce. 

Martin Kopecký,Veolia Voda, 1. SčV, a.s., finanční analytik 

EKOLOGIcKÁ fARMA, MIKROPIVOVAR 
A ZAHRADA PRO MÍSTNÍ KOMuNITu  
– II. čÁST
30 000 Kč pro o. s. pro rozvoj části města Příbram – Kozičín o.s.

cíl projektu:

Chceme dále budovat vzniklou ekologickou komunitní farmu, aktuálně 
je na řadě zprovoznění mikropivovaru, vybudování skleníku, instalace 
napáječek a výsadba zeleně.
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Anotace projektu: 

Projekt řešil návrat koryta Černého potoka do původního stavu, tj. odklízení nepořád-
ku, větví, v některých místech prohloubení koryta, úprava břehů v délce potoka 800 
m. Část potoka, která byla vyčiště, na protéká městem do klidové zóny. Tento projekt 
je určen pro 4 000 obyvatel Unhoště. Podél potoka vede stezka, která je využívána jak 
rodinami s dětmi a sportovci, tak seniory. Největší užitek z MiNiGRANTU mají žáci ZŠ 
a MŠ, kteří pravidelně využívají cesty podél potoka jako tzv. zelené učebny. „Projekt 
připravila a realizovala místní organizace Českého červeného kříže, která měla zájem 
touto svou aktivitou zlepšit životní prostředí v jedné z klidových částí města a zapojit 
do vyčištění potoka širokou veřejnost. Okolí Černého potoka je velmi navštěvováno 
obyvateli města, potok prochází za Unhoští krásným údolím okolo soustavy rybníků, 
dále pokračuje až k Suchému mlýnu a navazuje na soustavu mlýnů. U Dědkova mlýna 
se Černý potok spojuje s Kačákem,“ uvedla Ing. Lenka Kozlová, která s ČČK Unhošť 
již delší dobu spolupracuje, byť není členkou této organizace.

„Jsme organizací, která nečeká jen na finanční příspěvky, ale snaží se je získat svými 
aktivitami - např. prodejem vlastních výrobků. Pořádáme besedy se seniory v Domově 
důchodců, připravujeme pro nejmenší Mikulášskou nadílku, šíříme a podněcujeme 
své okolí v zájmu o znalost první pomoci a sami je aplikujeme při různých sportovních 
nebo kulturních akcích. Nezapomínáme ani na humanitární pomoc - při živelních 
pohromách se podílíme na sbírkách pro ty nejpotřebnější. A nyní chceme mezi své 
aktivity zahrnout i zlepšení životního prostředí v našem okolí, tam kde bydlíme. Projekt 
se mě velmi dotýká i osobně. Mám zájem na zlepšení okolí Černého potoka, protože se 
svým psem tímto územím skoro denně procházím a vím dobře, že stávající stav dobré 
jméno Unhošti nedělá,“ sdělila paní Kozlová v žádosti o MiNiGRANT. Ze závěrečné 
zprávy jsme se dozvěděli, že bylo nutné vyřezat náletové dřeviny podél břehů, dále - 
vybudovat novou lávku přes potok a upravit břehy. Poslední akcí byla výsadba 10 kusů 
lip malolistých, které lemují cestu související s Černým potokem. Na realizaci projektu 
pracovalo asi 20 osob, mezi nimi byla i Lenka Kozlová, která do něj byla zapojena i po 
odborné stránce. Peníze z MiNiGRANTU byly využity zejména na stavbu lávky a na 
zakoupení lip malolistých pro alej.

Ing. Lenka Kozlová, Veolia Voda, Středočeské vodárny, a.s., 
vodohospodář

POMÁHÁME PŘÍRODě
20 000 Kč pro MS ČČK Unhošť

cíl projektu: 

Vyčištění Černého potoka se zapojením co nejširší veřejnosti.
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Anotace projektu: 

Projekt byl určen pro děti z Denního rehabilitačního stacionáře Vlaštovka. „Pobytu 
se zúčastnilo 6 dětí s kombinovaným postižením, které potřebují nepřetržitou péči. 
Více dětí se nemohlo zúčastnit vzhledem k finanční náročnosti projektu. Přednost 
dostaly děti, které se v loňském roce neúčastnily. Pracovní tým tvořilo 8 pracovníků 
ze stacionáře, z toho byli 2 dobrovolníci, kteří při přípravě a realizaci odpracovali 60 
hodin. Počet pracovníků se snažíme vždy naplánovat tak, aby na každé dítě připadl 
jeden pracovník (vzhledem k náročnosti péče ještě několik pracovníků navíc). Jednou 
ze základních činností, na něž se Vlaštovka při práci s dětmi zaměřuje, je fyzioterapie 
– rehabilitace. Při rehabilitaci jsou využívány jak klasické metody ale i canisterapie, 
magnetoterapie apod. Jednou z nejvhodnějších alternativ je hipoterapie, která působí 
na stimulaci centrálního nervového systému, ovlivňuje svalový tonus,“ popsala pobyt 
a činnost stacionáře Mgr. Lenka Tlachová. K zapojení pana Pavla Krause do projek-
tu uvedla: „S panem Krausem velmi dobře spolupracujeme. Jeho pozitivní pohled 
a humor nás doprovázel během celé přípravy a realizace pobytu. Osobně se účastnil 
prvního dne. Jeho pomoc byla převážně při přepravě kompenzačních pomůcek, které 
děti potřebují - speciální židle, kočárky, vozíky, hračky… Pan Kraus nám pomáhá bě-
hem celého roku v oblasti informační techniky, spolupráce nám přináší velmi dobré 
zkušenosti.“ 

A jak vidí spolupráci a pobytové akce pan Kraus? „Spolupracovat s Dětským rehabi-
litačním stacionářem Vlaštovka jsem začal díky mým přátelům a jejich dceři, která 
denně tento stacionář navštěvovala. S manželkou jsme jednou měli možnost stacionář 
navštívit a byli jsme velmi mile překvapeni atmosférou a činnostmi, které zde dělají. 
Napadlo mne, že bych mohl těmto dětem pomoci v rámci našich MiNiGRANTŮ. Díky 
nim se nám podařilo zorganizovat 2 týdenní pobyty. Oba skončily s velmi dobrou ode-
zvou, jak ze strany dětí a jejich rodičů, tak i zaměstnanců stacionáře. V letošním roce 
vyvstala potřeba a zájem podpořit rehabilitaci dětí o velmi účinnou a dříve využívanou 
hipoterapii. Věřím, že tento projekt přinesl dětem ze stacionáře opět spoustu radosti, 
ale zároveň bude i přínosem pro jejich pokroky v rehabilitaci.“

Pavel Kraus, Veolia Voda, Česká voda – Czech Water, a.s., technik ASŘ

HIPOVýLET, HuRÁ DO PŘÍRODy!
38 000 Kč pro Centrum pro rodinu a sociální péčí Hodonín

�� www.cprhodonin.cz

cíl projektu:

Projekt řeší hipoterapeutický pobyt dětí s handicapem, který zajistí pra-
videlnou hipoterapii a přispěje k větší socializaci, integraci a obohacení 
jejich života.
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Anotace projektu: 

Projekt nabízí osobám se zdravotním postižením a seniorům pravidelné setkávání na 
výtvarném kroužku. Pod vedením pracovníků organizace vytvářejí klienti drobné deko-
rativní a užitkové předměty s využitím různých výtvarných technik. Výrobky jsou stále 
obměňovány. Hotové výrobky si klienti odnášejí domů, nebo je ponechávají v organizaci, 
aby se několikrát ročně mohly prezentovat či prodávat za symbolické ceny na jarmarcích 
chráněných dílen a výstavách sociálních služeb (prostředky získané prodejem následně 
slouží k nákupu výtvarného materiálu). Výtvarný kroužek úspěšně funguje v Praze již 
od roku 2008. Účast klientů v kroužku je bezplatná, organizace zajišťuje také výtvarný 
materiál. Ing. Alena Říhová ze svazu projekt oceňuje a hodnotí: „Vytváříme přátelskou 
atmosféru, učíme se nové výtvarné techniky a postupy, posloucháme hudbu a audioknihy, 
klienti společně sdílejí své zážitky, zkušenosti, problémy. V případě potřeby JIM můžeme 
nabídnout navazující služby (např. poradenství, zapůjčení kompenzační pomůcky, pomoc 
při vyřizování osobních záležitostí apod.). Pro tyto lidi je velice důležité, aby posílili své 
sebevědomí. Výtvarné aktivity k tomu mohou dopomoci.“ 

„STP ČR a jeho aktivity pro znevýhodněné občany znám již několik let. Do projektu jsem 
zapojená dlouhodobě, už od počátku výtvarného kroužku. Spolupracuji s pracovníky 
organizace, zejména na vytváření programu výtvarného kroužku a návrhu jednotlivých 
výtvarných technik i výrobků. Při zapojení v projektu využívám vlastních zkušeností s 
aplikací výtvarných aktivit v o. s. Mateřské centrum Setkání, kde realizujeme výtvarné 
techniky s malými dětmi. Výtvarné aktivity mohou mít pozitivní vliv na všechny věkové a 
sociální skupiny. Oceňuji hlavně jejich terapeutický přínos. Moje účast v projektu probíhá 
na dobrovolné bázi a bezplatně,“ uvedla v závěrečné zprávě Ivana Krausová. A Alena 
Říhová pokračuje: „ Do našeho kroužku se přihlásily během realizace projektu i nové kli-
entky. Všechny docházejí na kroužek s radostí, znamená pro ně další druh společenského 
uplatnění. Získaly nové dovednosti, nebo si obnovily ty zapomenuté. Během projektu se 
uskutečnilo 42 setkání, docházelo na ně 17 lidí se zdravotním postižením a seniorů. Rea-
lizační tým tvořili 3 pracovníci o. s. a Ivana Krausová jako dobrovolník. Díky poskytnutým 
financím jsme mohli v letech 2012 – 2013 zachovat a rozšířit činnost kroužku, nakoupit 
kvalitní výtvarný materiál a potřeby a uhradit související náklady na energie.“ 

Ivana Krausová, Veolia Voda, Česká voda – Czech Water, a.s., 
administrativní provozně technický pracovník

VýTVARNé AKTIVITy PRO OSOBy SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIžENÍM A SENIORy.
40 000 Kč pro Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. (STP ČR)

�� www.svaztp.cz (http://www.svaztp.cz/projektydalsi/1372)

cíl projektu:

Aktivizace dovedností, procvičování jemné motoriky, komunikace, za-
členění do společenského prostředí, zlepšení psychiky - podpora sebe-
vědomí, uvolnění stresu.
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Anotace projektu: 

„Nadační dar jsem využil na nákup nového trenažéru zvukové střelby pro zrakově 
handicapované členy TJ ZORA PRAHA,“ říká předkladatel projektu Jan Kruliš. Zvuková 
střelba je jedním ze sportovních okruhů TJ ZORA PRAHA, a to již od roku 1995. Ačkoliv 
je mezi zrakově handicapovanými sportovci oblíbená, není tento druh sportu příliš 
rozšířený, a proto je i nedostatek konkurenčních výrobců sportovního vybavení. Cena 
trenažéru je pro poměry klubu - financovaného pouze z členských příspěvků, veřejné 
sbírky a případných sponzorských darů - poměrně vysoká. Do roku 2011 přispíval 
sportovcům na jejich aktivity i Český svaz zrakově postižených sportovců (symbolic-
kých 150 Kč na osobu za rok), avšak v následujícím roce kvůli rozpočtovým škrtům již 
nebyl příspěvek ČSZPS žádný, jak se uvádí v projektové žádosti. Nadační grant Veolia 
tak byl výraznou pomocí při obměně nefunkčního vybavení, které již nelze opravit.

„Do projektu se primárně zapojuji při střeleckých soutěžích pořádaných jednak vlast-
ními sportovními kluby, dále jednou ročně při Policejní akademií v Hrdlořezích, a pak 
také při mistrovstvích republiky pořádaných ČSZPS. Má pomoc převážně spočívá 
v dopravě části členů TJ ZORA na střelecké soutěže a v asistenci při vlastní střelbě 
formou navigace střelce nebo obsluhou střeleckého trenažéru. Díky nadačnímu daru 
se nám podařilo obměnit vybavení pro simulovanou akustickou střelbu.S moderněj-
ším lehčím vybavením není střelba tolik fyzicky náročná a stává se dostupnější i pro 
členy s problémy pohybového ústrojí. Původní kovová zbraň byla poměrně těžká, 
hlavně starší střelci a některé ženy měli po několika výstřelech problém s  jejím 
udržením. Projekt jsem realizoval sám, vlastní nákup nového vybavení pak zařizoval 
předseda střeleckého oddílu pan Miloš Slavík. Pořízené vybavení o 9 000 Kč převýšilo 
poskytnutý grant, tuto částku uhradila TJ ZORA, “konstatoval 

Jan Kruliš, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  
specialista - technik provozu

PODPORA SPORTOVNÍcH AKTIVIT 
NEVIDOMýcH
30 000 Kč pro TJ ZORA PRAHA

�� www.tjzora.cz

cíl projektu: 

Umožnit zrakově handicapovaným sportovcům seberealizaci a aktivní 
zapojení do běžného života.
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Anotace projektu:

„Cíle projektu jsme dosáhli. Děti si pobyt na závěr školní docházky velice užily. Rea-
lizované aktivity v přírodě a především výlet do Písku místní lokálkou nejvíce ocenily. 
Peníze z MiNiGRANTU byly využity na dopravu, ubytování a stravu. Na projektu se 
podíleli 4 dobrovolníci, kteří na jeho přípravu a realizaci věnovali celkem 288 hodin 
ze svého volného času. Mé vlastní zapojení spočívalo v kompletní organizaci výjezdu, 
zajištění ubytování, dopravy a stravy. Osobně jsem celý projekt zajišťoval včetně stra-
vování, účastníkům jsem také vařil,“říká v závěrečné zprávě o projektu Pavel Kubík. 

Čtyřdenní pobyt žáků dvou devátých tříd Speciální školy v Mostě se konal v červnu 2012 
v rekreačním středisku v Jižních Čechách, kde děti ze sociálně slabých rodin či dět-
ského domova prožili několik dní v přírodě. Projekt umožnil výjezd a pobyt dvaceti dětí 
do přírody. Pro většinu těchto dětí to byl první pobyt v životě mimo rodinu či komunitu. 
„Tyto děti mají ve svém dosavadním životě velmi malou šanci zúčastnit se jakéhokoliv 
výletu, zájezdu či pobytu mimo své bydliště, ať z důvodů finančních či sociálních nebo 
z důvodu svého handicapu. A tak, když jsou pedagogové těchto dětí ochotni s nimi 
realizovat několika denní pobyt Přežití v přírodě, Workshopu na téma ukončení školní 
docházky, dalšího možného vzdělávání či vůbec jejich životních šancí a možností - a to 
vše spojené se Zážitkovou pedagogikou - je nutné pokusit se jim pomoci,“ zhodnotil 
motivaci k dobrovolnictví svému i svých kolegů pan Kubík.

Pavel Kubík, Veolia Voda, Česká voda – Czech Water, a.s.,  
manažer provozu

uKONčENÍ POVINNé ŠKOLNÍ DOcHÁZKy 
fREKVENTANTů SPEcIÁLNÍ ZŠ
40 000 Kč pro žáky 9. tříd Speciální ZŠ v Mostě (Projekt realizuje 
samostatně.) 

cíl projektu:

Netradiční ukončení školní docházky žáků 9. ročníků Speciální školy 
v Mostě formou Zážitkové pedagogiky, Organizovaného přežití v přírodě 
a Pedagogického workshopu
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Anotace projektu:

Díky podpoře NF Veolia se uskutečnila série čtyř přespání ve stanu pro děti ze ZŠ 
praktické ve Zruči nad Sázavou. První přespání ve stanu by bylo součástí projektu Noc 
s pohádkou, který každoročně pořádají pro žáky učitelky školy. Po druhém přespání 
ve stanu děti následující den vyrazily na výlet na hrad Český Šternberk. Třetí přespání 
ve stanu se konalo před akcí čištění potoka a byli by do ní zapojeni rodiče a sourozenci 
žáků školy. Poslední čtvrté přespání ve stanu bylo zakončené celodenní tematickou 
hrou o získání titulu Dobrománka. 

„Proč tohle všechno dělám? S dětmi této školy jsem velice často v kontaktu, neboť 
jsem členem o. s. Ručičky (působí při ZŠ, Zruč nad Sázavou, Okružní 643) a aktivně se 
účastním akcí, které sdružení pro děti pořádá. Již třikrát jsem se podílel na úspěšných 
projektech, které se nám podařilo zrealizovat díky NF Veolia. Stále mě baví pozoro-
vat neskutečnou radost dětí ze zážitků, které jsou pro ně neobvyklé a opravdu málo 
časté. Jsem rád, že NF Veolia podporuje děti s mentálním postižením, zohledňuje 
jejich potřeby a umožňuje jim prožívat plnohodnotné zážitky. Pro přespání ve stanu na 
školní zahradě jsem pro školu získat stany, spací pytle a karimatky pro 15 dětí. Toto 
vybavení bude sloužit dětem nadále při pořádání nejrůznějších školních i mimoškol-
ních aktivit.,“ říká s entusiasmem Roman Kunčický, který se aktivně účastnil všech 
čtyř přespání ve stanu. Spolu s ostatními dobrovolníky připravoval pro děti program 
a v noci na ně dohlížel. Čtyři dobrovolníci věnovali na uskutečnění projektu celkem 
176 hodin ze svého volného času. 

Roman Kunčický, Veolia Voda, Česká voda – Czech Water, a.s., dělník

V NOcI SE BÁT PŘESTANu  
S DOB-ROMANEM VE STANu
15 000 Kč pro o. s. Ručičky

�� www.zs-okruzni.zruc.info/

cíl projektu: 

Dobrácký Dobromane, s tvojí dobročinností se jistě dobereme k dobrodružným 
zážitkům, prožijeme úžasná dobrodružství a pod stany se z nás stanou dob-
romyslní dobrodruhové a dobrodružky. S pozdravem děti s Dob-Romanem.
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Anotace projektu: 

„Pro kvalitní péči o seniory jsou nezbytná polohovací lůžka. Svým unikátním paten-
tovaným systémem jej může obsluhovat senior jednou rukou. Vytvoří si pohodlí, jak 
potřebuje, dle svých zdravotních indikací. Zároveň jsou lůžka i skvěle obsluhovatelná 
pro ošetřovatele, jak po stránce desinfekce, tak i manipulovatelnosti. Projekt je určen 
pro domov důchodců Onšov, kde mají těchto lůžek nedostatek,“ je uvedeno v projek-
tové žádosti. Stárnutí je proces, který se týká nejenom samotných seniorů, ale nás 
všech. Snahou společnosti by mělo být zlepšit úroveň péče o seniory. Kompenzačních 
pomůcek je na trhu obrovské množství, ale již není takový dostatek peněz, aby je mohli 
mít všichni, kteří je potřebují. 

„V dnešní době je jakákoliv podpora nesmírně důležitá. Chtěla jsem touto cestou 
pomoci lidem, kteří tuto pomoc potřebují. Objednala jsem Proma Reha polohovací 
lůžko, domluvila dopravu a montáž. Postel byla dodána a ke vší spokojenosti okamžitě 
využita. Projekt jsem realizovala sama (cca 10 hodin). Měla jsem možnost spatřit práci 
ošetřovatelů i obyvatel, kteří zde žijí a čekají na vlídné slovo. Setkání jsem si mohla 
ještě zopakovat, protože jsem byla ředitelem DD pozvaná na setkání s panem Svěrá-
kem a dětskou operou Praha, kteří každý rok dělají vystoupení na zahradě domova,“ 
rekapituluje svoji pomoc a setkání s Domovem důchodců Onšov Marie Kurková.

Marie Kurková, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  
účetní referent fakturace

DůSTOJNé STÁŘÍ
30 000 Kč pro Domov důchodců Onšov (Projekt realizuje samostatně.)

�� www.ddonsov.cz

cíl projektu:

Zlepšení kvality života seniorů.
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Anotace projektu: 

Jednalo se o tradiční dvoudenní pohybově kulturní akci, která se koná v zatím málo 
dotčené krajině na Jesenicku (okr. Rakovník). V sobotu proběhly závody horských 
kol Jesenický surovec a současně turistické pochody a cyklojízdy. Zájemci měli opět 
možnost vyzkoušet si pod vedením instruktorů horolezectví na okolních skalních te-
rénech. Zhlédnout bylo možné dvě výstavy fotografií známých cestovatelů, absolvovat 
Cestovatelským maraton - cyklus přednášek cestovatelů, horolezců, vodáků a vůbec 
lidí, kteří ke svému životu potřebují přírodní prostředí. V neděli se konaly závody 
v terénním běhu. Tečkou za celou akcí se stalo přelanění zatopeného lomu ve výšce 
10 metrů nad vodou. „Všechny akce jsou určeny pro příchozí a během dvanácti usku-
tečněných ročníků získaly vysokou úroveň. Filosofie akce je taková, že děti a mládež 
neplatí žádné startovné. Přesto získávají za své výkony hodnotné ceny a v průběhu 
soutěží stejný servis, jako výkonnostní dospělí závodníci. Akce má již celostátní ohlas, 
každým rokem stoupá počet zahraničních závodníků,“ uvedl Mgr. Alexandr Krško, 
ředitel pořádajícího dětského domova.

A jeho žena Ing. Eva Kršková, která je dobrovolnicky do projektu od samého počátku 
zapojena, dodává: „Festival jsme před třinácti lety vymysleli společně s manže-
lem. Prvním důvodem je umožnit příchozím poznávat překrásnou krajinu Jesenicka 
a druhým přilákat děti a mládež k smysluplnému trávení volného času, zvýšení kva-
lity jejich života a ozdravění společnosti. Pohybové aktivity doplněné přednáškami 
a výstavami jsou také silně motivující, zvláště pro mladé lidi. Veolia je přece těsně 
spojena s vodou a voda znamená zdraví. Akce se navíc odehrává v překrásné krajině 
lesů, rybníků, potoků a potůčků. Podílím se na přípravě v průběhu celého roku i na 
vlastní organizaci jednotlivých aktivit v průběhu akce Akce získává stále větší ohlas. 
Došlo k navýšení počtu účastníků, především v dětských kategoriích. Podařilo se nám 
zprofesionalizovat organizaci závodů. Přímo na organizaci se podílí cca 40 dobrovol-
níků (jednotlivci, ale také např. Sbor dobrovolných hasičů Jesenice, policisté). Počet 
hodin nelze jednoznačně stanovit.“ 

Ing. Eva Kršková, Veolia Voda, RAVOS, s.r.o.,  
referent vodohospodářského rozvoje 

14. fESTIVAL PŘÍRODNÍcH SPORTů 
JESENIcE
40 000 Kč pro Dětský domov a Školní jídelnu Nové Strašecí, Okružní 647

�� www.strasidylko.cz, www.jesenickyfestivalek.cz

cíl projektu:

Vést věkové skupiny ohrožené konzumním způsobem života a patolo-
gickými jevy k smysluplnému trávení volného času. Přispět ke zvýšení 
jejich tělesného i duševního zdraví.
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Anotace projektu: 

„Při zajišťování kulturních pořadů pro klienty v domovech důchodců, jsem se nejednou 
setkala s případem, že i přes zájem se pořad nemohl z finančních důvodů realizovat. 
Některé domovy mají pro takové aktivity vyčleněny částky do 1 000 Kč, a jsou tak 
při zajišťování kultury a zábavy odkázány výhradně na donory a charitu. „Ráda bych 
zprostředkovala starým lidem v domovech pro seniory zážitek, který by je pobavil, 
rozesmál, stal se tématem diskuzí a povídání – a narušil v pozitivním slova smyslu 
stereotyp řádu, který zažívají. Setkání a zábava, písničky se známými osobnostmi 
(např. panem Srstkou, Skamenem, Maděričem, Krtinářem - kytara, zpěv Petrů, Sysel, 
Zámečníková) toto jistě naplní. Výše zmínění podpořili můj záměr ochotou vystoupení 
realizovat v ceně 4 500 Kč včetně dopravy,“ dozvídáme se z projektové žádosti Heleny 
Langerové. 

A jak dopadla realizace projektu? „Cíl jsme naplnili. Díky podpoře NF Veolia jsme 
uskutečnili představení pro seniory, která přinesla očekávané: dobrou zábavu, smích, 
dojetí, a hlavně příjemně strávený čas, který dokázal rozptýlit, zavzpomínat si, a stal 
se tématem pro dny další. Věděla jsem, že představení budou mít díky účinkujícím pro-
fesionální, osvědčenou úroveň, v tomto směru to nebyl krok do neznáma. Pro mne to 
byla velká zkušenost. Obecenstvo této věkové skladby, v prostředí domovů důchodců 
je dost citlivé. Díky projektu jsem poznala jak zásadně se do prostředí, nálady i kondice 
starých lidí, těch tzv. čekajících, podepisuje srdce, cit, přístup i rozum těch, kteří o ně 
pečují. A rozdíly jsem viděla dost veliké. Některé domovy byly opravdu jakoby prosvět-
lené, veselé a jiné dost tísnivé. Všude se nám - a mám na mysli i NF - podařilo se nám 
zpestřit pravidelný režim. Mám radost i z toho, že se nikdy představení neodehrálo jen 
ve vyměřeném čase. Díky přístupu a ochotě účinkujících se povídalo, vyprávělo velmi 
často dlouho přesčas,“ říká paní Langerová. S podporou MiNiGRANTU se uskutečnilo 
7 představení pro celkem cca 170 diváků. „Ještě jednou velké díky za sebe i za ty, kteří 
se pobavili a zasmáli. Smát se se staroušky, často odkázanými na každodenní pomoc 
druhých, to je velké“, dodívá H. Langerová. 

Helena Langerová, Veolia Voda, Solutions and Services, a.s., 
asistentka 

SMěJEME SE V KAžDéM VěKu 
30 000 Kč pro (Projekt realizuje samostatně.)

cíl projektu: 

Zajistit financování, spolufinancování zábavných pořadů pro klienty 
v domovech důchodců.
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Anotace projektu:

Projekt je určen pro mateřkou školu (MŠ) Sluníčko Dětského centra (kojenecký ústav) 
při Fakultní Thomayerově nemocnici. MiNIGRANT umožnil získat finance jednak pro 
speciálně vzdělané pedagogy (jejich financování je jen z darů pro nadační fond Dětský 
úsměv), jednak na nákup speciálních didaktických pomůcek pro vzdělávání dětí v této 
MŠ. Jednou ze stěžejních činností v této MŠ je tvorba keramiky. Část získaných financí 
byla proto určena pro kroužek keramiky, který navštěvují nejen děti z MŠ, ale i děti 
z ostatních skupin dětského centra. MŠ Sluníčko je určená dětem z DC ve věku 3 - 5 
let. Tato forma MŠ nabízí dětem nejen individuální specifickou péči, ale také společný 
prostor pro spolupráci a tvořivé činnosti dětí, které zároveň nesou značný výchovný 
a terapeutický potenciál. Důležitou roli v tomto projektu hraje osobnost a kvalifikace 
pedagoga, který je schopen podporovat základní kompetence dětí. Tyto informace jsou 
uvedeny v projektové žádosti Ing. Jany Lavrenčíkové Myškové, PhD.

Proč si paní Lavrenčíková Myšková vybrala pro svou pomoc právě toto Dětské centrum 
(DC), říká sama v žádosti o podporu: „Začalo to porodem mé dcerky v Thomayerově 
nemocnici. Uvědomila jsem si, že ne všechny se narodí do rodiny, která je zahrne 
láskou a péčí. DC pro ně sice není úplnou náhradou rodiny, ale po rozhovoru s lékaři 
a sestrami i pedagogy tohoto centra vím, že se snaží dělat pro děti maximum. Moje 
zapojení v projektu? Chtěla jsem se podělit s dětmi o něco z mé práce - ekologie. Při-
pravila jsem hravou formou pohádku o přírodě, životním prostředí a ekologii. Paní Mi-
lena Kozlová, statutární zástupkyně NF Dětský úsměv a vrchní sestra DC dodává: „Ing. 
Myšková poskytuje dětem v DC materiální, morální a osobní podporu. Této podpory 
si velice vážíme. Díky finančním darům jsme mohli školku i nadále s dobrým efektem 
pro děti provozovat. V průběhu roku 2012 mohlo navštěvovat MŠ 21 dětí (v závislosti 
na délce pobytu v DC), v MŠ je stabilně 1 učitelka, intervize a konzultace se účastní 
další členové týmu DC.“ Z MiNiGRANTU byly hrazeny náklady na mimoškolní výchovu, 
edukační, výtvarné pomůcky a keramická hlína. 

Ing. Jana Lavrenčíková Myšková, Ph.D., Veolia Voda, 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., specialista – ekolog

fINANčNÍ PODPORA MATEŘSKé ŠKOLKy 
SLuNÍčKO DěTSKéHO cENTRA PŘI fTN
50 000 Kč pro Nadační fond Dětský úsměv 

�� www.detsky-usmev.cz/

cíl projektu:

Získat finanční podporu pro MŠ Sluníčko Dětského centra při FTN, 
konkrétně získat finance pro speciálně kvalifikované pedagogy a na 
pomůcky pro děti ve školce.
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Anotace projektu: 

Canisterapie je léčebný kontakt se psem zaměřený na udržení a zlepšení kvality života člo-
věka, který se nachází v nepříznivé životní situaci. Pes je zde velmi nenásilným a přirozeným 
partnerem. Canisterapie dále přispívá k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální 
a neverbální komunikaci, zlepšuje orientaci v prostoru, koncentraci, rozvíjí sociální cítění, 
poznávání a city. Lidé ze sdružení CANISTHERAPY pracují jako canisterapeuti v zařízeních 
sociální péče, zdravotnických i školských zařízeních. Jejich psi mají canisterapeutické zkouš-
ky, stejně tak jako jejich chovatelé.. Projekt je zaměřen na zdravotně a kombinovaně těžce 
postižené klienty, na sociálně vyloučené a jinak znevýhodněné spoluobčany. Jeho další náplní 
je přednášková činnost zaměřená na osvětu a propagaci canisterapie. „Realizaci canisterapie 
zajišťovaly dva canisterapeutické týmy (tým = psovod a jeho pes) se šesti psy. Pracuje se jak 
skupinově (zpravidla v počtu 5 -10 klientů), tak individuálně (s klienty, které není vhodné zařa-
dit do skupinové interakce). Týmy pravidelně jezdí za svými klienty do řady specializovaných 
zařízení Ústeckého kraje. V canisterapii je třeba věnovat čas přípravě jednotlivých návštěv, 
přípravě pomůcek i přípravě psa, včetně dostatečného času na jeho výcvik a relaxaci,“ popsala 
Lenka Foltová z CANISTHERAPY o. s.

Na poskytované terapie a služby částečně přispívají samotní klienti. Tyto příspěvky 
však zdaleka nestačí pokrýt všechny náklady, převážnou část nákladů však hradí 
sdružení z vlastních zdrojů. Jedná se především o náklady na dopravu, vzdělání, 
certifikaci týmů, pomůcky pro klienty i pro psy, nadstandardní veterinární péči a na 
vlastní činnost. A čeho se týkalo dobrovolnictví Dagmar Machové? Pořizování foto-
grafického materiálu a jeho následného zpracování v digitální podobě na PC, podpory 
a spolupráce při tvorbě letáčků, pomoci při výrobě a opravě textilních pomůcek pro 
klienty. „V roce 2012 jsme naše služby pravidelně poskytovali v devíti spolupracují-
cích zařízeních, další zařízení přibyla v následujícím roce. Jednorázové aktivity např. 
v podobě interaktivních přednášek byly uskutečněny ve 30 školských i jiných zařízení. 
Dále jsme se účastnili festivalů a prezentací, také akcí spřátelených o.s. Celkem bylo 
v rámci pravidelného návštěvního programu uskutečněno na 720 hodin canisterapie 
a odpřednášeno 234 hodin. Dohromady bylo canisterapií stráveno 954 hodin,“ říká 
paní Foltová. MiNiGRANT byl využit na cestovné, krmivo a zakoupení diaprojektoru.

Dagmar Machová, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., projektový manažer 

LéčENÍ LIDSKé DuŠE PSÍ LÁSKOu
50 000 Kč pro CANISTHERAPY o. s.

cíl projektu:

Doplňovat účelně součást ucelené rehabilitace o službu canisterapie. 
Motivovat, podporovat a rozvíjet tím zejména stávající potenciál doved-
ností a schopností každé potřebné osoby, a přispívat ke zlepšení zdra-
votního stavu uživatele služby.
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Anotace projektu:

„Usilujeme o to sdružovat členy, hráče a zájemce o trvalý rozvoj a zachování tradic 
kopané v místě působnosti klubu. Chceme tím zapojit mládež do sportovní činnosti. 
Jsme amatérský fotbalový tým a chtěli bychom náš klub rozšířit i o mládežnické týmy. 
Rádi bychom získali vlastní hřiště a zázemí. Chceme hájit zájmy členů sdružení, za 
tím účelem spolupracovat s třetími právnickými i fyzickými osobami, neziskovými 
organizacemi, občanskými sdruženími,“ říká za SK KOTVA VRŠOVICE 1895 o. s. Zby-
něk Urban.

„Jsem členem občanského sdružení SK KOTVA VRŠOVICE 1895 a aktivním hráčem 
fotbalového týmu,“ sdělil Ladislav Machulka. Finanční prostředky z MiNiGRANTU byly 
využity na částečnou úhradu nákladů na sportovní vybavení, provoz webu a vlastní 
provoz klubu. 

Ladislav Machulka, Veolia Voda, Pražské vodovody  
a kanalizace, a.s., vodárenský dělník

SK KOTVA VRŠOVIcE 1895 O. S.
15 000 Kč pro SK KOTVA VRŠOVICE 1895 o. s. 

�� www.skkotva.cz 

cíl projektu:

Organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni odpovídající podmínky.
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Ladislav Mejzr v projektové žádosti uvedl: „Jsem členem SDH Liblice a podporuji 
činnost s mládeží. Vítám podporu mé firmy do krásných projektů, které navrhují 
zaměstnanci, a tím mění své okolí k lepšímu. Záměr SDH LIblice na terénní úpravy, 
ohraničení běžecké dráhy obrubníky a vybavení sportovními prvky je finančně nároč-
ný, veškerou činnost na tomto projektu budeme provádět vlastními silami, finanční 
příspěvek bude použit pouze na nákup materiálu a vybavení. Já přispěju fyzickou prací 
a také zdokumentuji stavbu na kameru a fotografiemi.“

A po realizaci se dozvídáme ze závěrečné zprávy Luboše Brožka, jednatele SHD: „Tré-
ninková dráha je vybudovaná. Máme kvalitní tréninkovou dráhu, která je v blízkosti 
naší hasičárny, a děti budou moci trénovat kdykoliv. Děti byly nadšené, že se podílí 
na budování ,své´ dráhy. Věříme, že se jim bude hezky trénovat a že si toho budou 
vážit! Nejen na závodech nám dělají velkou radost!“ Projektu se přímo zúčastnilo 35 
lidí (děti+ dospělích), kteří při jeho uskutečnění věnovali cca 1 400 hod. Nakoupen 
z MiNiGRANTU byl obrubník, hadicový set a pojistky na hadice. 

Vladimír Mejzr, Veolia Voda, Středočeské vodárny, a.s., zámečník

ROZVOJ MLÁDEžE V POžÁRNÍM SPORTu 
PRO SKuPINu DěTÍ OD 6 DO 14 LET
20 000 Kč pro SDH Liblice

�� sdh-liblice.webnode.cz/

cíl projektu:
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Z nadačního daru byla zrealizována periodická permanentní tůň o přibližné výměře 70 
- 100 m2. Tůň je umístěná v řídce obydlené lokalitě Šediviny v Orlických horách (mimo 
prostor CHKO). Postup při realizaci projektu byl následující: (1) Pořízení základní 
projektové dokumentace pro potřeby získání územního souhlasu na Městském úřadu 
v Dobrušce. (2) Po získání územního souhlasu provedení zemních prácí spojených 
s prohloubením a vytvarováním tůně a vytvořením zemního valu, který bude mít funkci 
drobné hráze. (3) Vysázení vodomilných rostlin, travin a keřů podél valu a domode-
lování terénu. Přítok tůňky je dotován zvýšenou hladinou spodní vody. Všechny fáze 
realizace organizace zdokumentuje a vytvoří příručku dostupnou prostřednictvím 
svých webových stránek. Příručka bude obsahovat informace o účelu tůní, potřebách 
zadržování vody v krajině, informace o nezbytných úředních povoleních a zachytí celou 
realizaci, včetně fotografií. Příručka bude sloužit jako inspirativní „tutoriál“ pro zá-
jemce o budování těchto drobných vodních děl. Zároveň o. p. s. pro zájemce uspořádá 
několik prohlídek s konzultacemi, aby tím podpořila další realizace. 

Konkrétní prospěch z projektu budou mít dle Mgr. Martina Ledínského z Jiráskova 
kraje, o.p.s., i drobní živočichové a rostliny: „Těm se v tomto prostředí daří - dojde zde 
k obnovení druhové rozmanitosti. Ptactvu tůň slouží jako zdroj pitné vody a potravy.“ 
A zapojení Mgr. Zdeňka Mládka? „Jsem sympatizantem Jiráskova kraje, o.p.s., se kte-
rou rád spolupracuji na projektech týkajících se obnovy tváře krajiny Královéhradec-
kého kraje. Do další spolupráce s Jiráskovým krajem, o.p.s. jsem se pustil proto, že se 
mi nesmírně zalíbil jejich předcházející projekt, kdy s podporou NF Veolia vybudovali 
nádherný turistický altán. Tenkrát jsem mohl pomoci i fyzickou prací. Tentokrát byly 
možnosti pro činnost z mé strany omezenější, využil jsem svého koníčka a fotografoval 
při realizaci. Na 1 den jsem si vyzkoušel i zemní práce při modelování břehů.“ Projektu 
se zúčastnily přímo 4 osoby. M. Ledínský, který zajišťoval celkovou realizaci projektu, 
2 zaměstnanci dodavatele zemních prací a Z. Mládek jako fotograf. Celkové množství 
hodin strávených na projektu bylo odhadnuto na cca 120 – 170 hodin. MiNiGRANT byl 
využit především na zemní práce (hloubení tůně, tvorbu hráze, modelování břehů, 
přesuny zeminy) a na projektovou dokumentaci.

Mgr. Zdeněk Mládek, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s.,  
manager IT 

OBNOVA TůNě V ŠEDIVINÁcH 
V ORLIcKýcH HORÁcH
30 000 Kč pro Jiráskův kraj, o.p.s.

�� www.jiraskuvkraj.cz

cíl projektu: 

Obnova tůně v Šedivinách v Orlických horách a vytvoření webové příruč-
ky zachycující všechny fáze realizace tůně.
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Anotace projektu: 

Projekt dosáhl svého cíle v plném rozsahu. Za středisko MUSTANG libereckých skautů 
to potvrzuje Mgr. Ondřej Petrovský: „Na našem skautském tábořišti jsme svépomocí 
vybudovali stálou jídelnu, která navazuje na stavbu kuchyně z roku 2010. Tím jsme 
doplnili chybějící součást potřebnou pro naše lepší letní táboření. Jídelna, stejně jako 
kuchyň, byla vystavěna svépomocí, a tak, aby splynula s krajinou. Jedná se o otevře-
nou dřevostavbu na nosných kůlech se střechou potaženou lepenkou, tím by měla být 
zajištěna její dlouhá životnost. V interiéru jsme postavili několik pevných stolů a lavic, 
které zůstanou po celý rok k dispozici všem návštěvníkům. Základním úspěchem bylo 
získání MiNiGRANTU VEOLIA, bez kterého by byl celý projekt nemyslitelný. Za další 
velký úspěch považujeme, že se nám podařilo sehnat dostatek dobrovolníků, kteří se 
na stavbě samotné podíleli. A v neposlední řadě i fakt, že již v průběhu našeho letoš-
ního tábora jsme mohli jídelnu ozkoušet. V praxi se prokázalo se, že její vybudování 
mělo opravdu smysl.“

Na vybudování jídelny se dobrovolnicky podílelo 20 lidí, kteří přitom odpracovali do-
hromady cca 1 000 hodin. Jedním z nich byl i David Mareš, kterého oddíl velmi oceňuje 
i za získání MiNiGRANTU. Cca sto lidí (včetně dětí ze skautských oddílů) každoročně 
využívá novou stavbu jako jídelnu, další desítky lidí, kteří se na našem tábořišti za-
staví, tam mohou posedět … Peníze byly použity na nákup materiálu na stavbu a na 
provoz a opravu pily. David Mareš vysvětluje svou osobní motivaci pro podání žádosti: 
„Členem skautského oddílu jsem již 23 let. A za tu dobu jsem získal silný osobní vztah 
k jeho činnosti, do které se dle svých možností zapojuji. Proto jsem rád pomohl – s fi-
nancemi na nákup materiálu i na stavbě samotné.“.

David Mareš, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,  
samostatný laborant

POSTAVME SI JÍDELNu
28 600 Kč pro Junáka ČR, středisko MUSTANG Liberec

�� www.mustang-lbc.cz, www.27skauti.cz

cíl projektu:

V místě našeho tábořiště postavit dřevěnou jídelnu navazující na kuchyň. 
Vystavět svépomocí jídelnu tak, aby splynula s krajinou.
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Anotace projektu: 

„Péčí o seniory a osoby se ZTP se zabýváme již řadu let, ale až v loňském roce byl 
založen tento nový neziskový subjekt. Snažíme se seniory zapojit do všech činností, 
které běžně dříve prováděli, ale dnes již, vzhledem k jejich stáří, je nemohou v plné 
míře uskutečňovat nebo nemají k tomu vhodné zázemí. S hendikepovanými lidmi je 
práce většinou trošičku složitější, protože mají různé stupně tělesného a duševního 
postižení, ale i tak se chtějí věnovat sportovním a kulturním činnostem. Rehabilitace, 
masáže a vycházky mají příznivý dopad na fyzickou stránku obou cílových skupin, 
kulturní a společenské večery zase pozitivní dopad na stránku duševní,“ charakteri-
zuje práci občanského sdružení Trocha štěstí o.s. i samotný projekt Kateřina Srpová 
v projektové žádosti.

Jeho realizaci později v závěrečné zprávě přiblížila takto: „Celý projekt hodnotím jako 
více než zdařilý. Veškeré aktivity spojené s projektem a podporou z NF Veolia byly 
přínosné. Účastníci projektu byli vděčni. Rehabilitační péče a sportovně rehabilitační 
aktivity pomohly mnoha seniorům z ÚSP po psychické stránce, zlepšil se jejich zdra-
votní stav ve smyslu pohybové aktivity, potlačil se negativismus vyvolaný vysokým 
věkem a prostředím, kde tráví své stáří. U osob se ZTP byla konstatována pohybová 
zlepšení a po psychické stránce samotné aktivní zapojení do jednotlivých činností. Pan 
František Mocko si získal za své dobrovolnické aktivity zejména mezi seniory značnou 
oblibu. Díky jeho aktivnímu zapojení se například konaly opakované večery s hudbou 
i nad rámec projektu.“ Ze závěrečné zprávy se dále dozvídáme, že František Mocko 
byl „hlavním“ dobrovolníkem projektu s celkem cca 250 hodinami poskytnutými ze 
svého volného času (např. při dopravě a doprovodu účastníků do terénu na sportovně 
rehabilitační aktivity, pomoc při aplikaci procedur, při hudebních a společenských 
akcích jako přímý aktér a choreograf). Ostatních devět dobrovolníků v projektu odvedlo 
cca po 200 hodinách. Projektem bylo podpořeno cca 60 osob. Realizační tým tvořilo 
zhruba 15 lidí, a to jak dobrovolníci, tak najatí specialisté. MiNiGRANT byl využit na 
pořízení speciálních rehabilitačních pomůcek a materiálů, zaplacení nordic walking 
instruktorů a na drobné odměny a pitný režim pro účastníky.“

František Mocko, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., diagnostik vodovodních sítí

PRÁcE SE SENIORy A OSOBAMI SE ZTP
30 000 Kč pro Trocha štěstí o.s.

�� www.trochastesti.cz

cíl projektu:

Aktivně pracovat se seniory a osobami se ZTP v ústavech a především 
v terénu, a to formou rehabilitací a činností podporující zdravotní kondici.
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Projekt byl určen pro klienty Ústavu sociální péče v Háji. Ti se při pravidelných návště-
vách stáje zapojili do jejího chodu. A to hlavně prostřednictvím ergoterapie - léčebné 
metody, která vede k aktivizaci lidí s postižením, nácviku jejich soběstačnosti a zlepšení 
motorických a kognitivních dovedností. „Ergoterapie u koní je zaměřena konkrétně na 
rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace a hlavně na posilování psychických, emo-
cionálních a sociálních schopností a nácvik konkrétních dovedností. Primárním cílem 
je dosažení maximální soběstačnosti, aktivní zapojení do života a zvýšení kvality života. 
Náplní terapie je zapojení se do každodenní péče o koně v rámci možností konkrétního 
jedince. Jde o pomoc při uklízení boxů, krmení, napouštění vody, čištění a provádění koní. 
Každému klientovi je také umožněno na koni se svézt. Při kontaktu s koňmi se klienti učí 
sebepoznání, hodnocení svých dovedností a schopností. Během skupinové práce se učí 
spolupracovat při krmení, ošetřování koní a čištění. Jsou vedeni k zodpovědnosti za ,své 
zvířé . Kontakt s koněm vyvolává u klientů emotivní zážitek, podporuje jejich intelektovou 
složku a pozornost,“ říká za Stáj u Lucky o.s. Bc. Lucie Veselá. 

„Cíl projektu se podařilo splnit beze zbytku. Za dobu jeho realizace došlo ke 14 
návštěvám, vždy v počtu 6 klientů. Celkem jsme dopřáli pohled ze hřbetu koně 84 
klientům ústavu. Nejvíce se nám dařilo rozvinout u klientů hrubou i jemnou motoriku 
a koordinaci. Velký úspěch jsme zaznamenali v rozvoji psychických, emocionálních 
a sociálních schopností a projevů. Za dobu trvání projektu jsme dopřáli pohled ze 
hřbetu koně celkem 84 klientům ústavu. Realizační tým čítal v průměru 5-6 osob 
doplněných o ergoterapeuta zaměstnaného v ÚSP Háj. Pomáhali nám 4 dobrovolníci, 
každý věnoval 56 hodin. Paní Jarmila Myšková ve svém volném čase pomáhala s pří-
pravami na jednotlivé ergoterapeutické aktivity, s údržbou pomůcek, nářadí, starat 
se o welfare zvířat a s pořizováním fotodokumentace,“ doplnila informace o projektu 
Lucie Veselá. Jarmila Myšková dodává, jaká byla její motivace pro podání žádosti: 
„Sympatizuji s občanským sdružením Stáj u Lucky, které ergoterapii svým klientům 
nabízí i se způsobem, jak ji vykonává. Mám přímou zkušenost s využíváním těchto slu-
žeb pro mého postiženého syna.“ MiNiGRANT byl využit na nákup drobných pomůcek 
pro ježdění a úhradu za práci asistenta pomáhajícího s klienty a koňmi při terapii.

Jarmila Myšková, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., účetní referent

PRAcOVNÍ A SOcIÁLNÍ TERAPIE 
A LéčEBNé JEžDěNÍ PRO KLIENTy ÚSP
15 000 Kč pro Stáj U Lucky, o.s.

�� http://stajlucky.webnode.cz

cíl projektu:

Dopřát pohled z koňského hřbetu i handicapovaným klientům žijícím 
v ÚSP Háj.
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Posláním občanského sdružení Arkadie je podpora důstojného, plnohodnotného života 
dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním na území Ústeckého kraje, v  jejich 
přirozeném prostředí, ve spolupráci s rodinou. Pro volný čas nabízí Arkadie uživate-
lům svých služeb mimo jiné zapojení se do Hudebně dramatického souboru. Činnost 
v souboru má pro jeho členy obrovský přínos, získávají sebedůvěru, přirozenost, smysl 
pro odpovědnost, kolektiv. Nejdůležitější je však naprostá rovnocennost se zdravými, 
nepostiženými vrstevníky,“ shrnuje zkušenosti přínosem souboru Mgr. Karel Kláš-
terka z Arkadie. Soubor funguje již 16 let. Obsahem projektu bylo zajištění realizace 
dílčích aktivit Hudebního souboru Arkadie, který v roce 2012 tvořilo cca 16-18 členů. 

Soubor se schází dvakrát týdně, při zkouškách se připravuje na řadu akcí, kterých 
se pravidelně účastní. „Zorganizovali jsme několik významných akcí, např. adventní 
koncert na faře Československé církve husitské, soustředění souboru v Dubičkách 
v říjnu 2012 a v prosinci koncert v Beuronské kapli Gymnázia Teplice, vystoupili jsme 
na dvou festivalech, v Domově důchodců apod. Za celý rok se našich hudebních pro-
dukcí zúčastnilo na 500 diváků. Projekt profesně zabezpečuje odborný lektor – mu-
zikoterapeut, učitel hudební výchovy, který se také podílí na tvorbě repertoáru. Dále 
souboru pomáhají asistenti a dobrovolníci, v roce 2012 byli 3 a poskytli souboru kolem 
200 hodin. Ing. Aleš Neruda se k Arkádii dostal prostřednictvím své dcery, ta jej také 
motivuje k zájmu o činnost sdružení a ke snaze mu pomáhat. Sám k tomu říká: „Moje 
role v tomto projektu je poněkud vedlejší. Do činnosti souboru se aktivně zapojuje moje 
dcera. V této aktivitě ji všemožně podporuji, včetně účasti na vystoupeních souboru. 
Podáním žádosti jsem chtěl přispět k zajištění prostředků pro aktivity, které přispí-
vají k odstranění bariér a předsudků vůči osobám s postižením a přinášejí kulturní 
zážitek pro širokou veřejnost. Po celou dobu existence souboru je zajištění finančních 
prostředků na jeho provoz složité a náročné. Prostředky získává prostřednictvím 
vyhlášených grantových programů různých nadací, obcí a ministerstev.“ 

Ing. Aleš Neruda, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., finanční ředitel

HuDBA NÁS SPOJuJE  
20 000 Kč pro Arkadii, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené

�� www.arkadie.cz/ostatni-sluzby/obsah/aktivity-pro-volny-cas-kulturni/35/39/

cíl projektu:

Posílit u členů Hudebního souboru Arkadie pocit sebeuplatnění, důleži-
tosti a přirozenosti. Přispět k integraci osob se zdravotním postižením 
do většinové společnosti.  
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„Jako rodič, jehož dítě navštěvuje v naší obci Světice mateřskou školu, vidím neutě-
šený stav školní zahrady každý den. Jelikož jsme malá obec, MŠ je pouze jednotřídní, 
nemá peněz nazbyt a řeší především provozní náklady. Již loni se rodiče složili na 
dřevěný hrací domek, na více však nezbylo. Díky nadačnímu fondu VEOLIE jsem mohl 
naší školce pomoci,“ sdělil Ing. Jaroslav Novák. 

Ředitelka školy Mgr. Gabriela Blovská popsala, co poskytnutí podpory Nadačního 
fondu Veolia umožnilo a  jak byl projekt realizován i s dobrovolnickým zapojením 
rodičů: „Z finančních prostředků MiNiGRANTU jsme zakoupili a zabudovali šplhací 
systém Fairway 49 od firmy HEROLD. Firma umožnila spolupráci s rodiči, kteří se 
podíleli na výstavbě dopadových ploch, montáži a nátěru jednotlivých šplhacích prvků 
(8 dobrovolníků, celkem 25 hodin). Po vybudování přijel firemní technik, který stavbu 
převzal a udělil jí certifikát pro použití na veřejných prostranstvích. Zahrada působí 
veseleji, získala dominantní prvek. Průlezka aktuálně slouží 26 dětem.“ A jak se za-
pojil do uskutečnění projektu Jaroslav Novák? Koordinoval vlastní realizaci stavby, 
do které se následně i sám zapojil spolu s ostatními rodiči. Jelikož je školní zahrada 
malá, pomoc rodičů spočívala především v ručních terénních úpravách okolí, vykopání 
základů, zabetonování základových patek, v samotné montáži a povrchových úpravách 
šplhacího systému.

Ing. Jaroslav Novák, Veolia Voda, Pražské vodovody  
a kanalizace, a.s., ekonom provozu sítě-oblast 1

VyBAVENÍ DěTSKéHO HŘIŠTě PŘI MŠ
20 000 Kč pro MŠ Světice

�� www.mssvetice.cz

cíl projektu:

Zpříjemnit dětem pobyt na školní zahradě. Dovybavit zahradu novým 
zařízením.
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Anotace projektu:

„V dnešní době by měla celá společnost nějakým způsobem pomáhat znevýhodněným 
spoluobčanům, jak velkým tak malým, kteří nemají stejné možnosti a příležitosti jako 
ostatní lidé a ke svému životu a seberealizaci potřebují například různé speciální po-
můcky. Já se snažím konkrétně pomáhat MŠ Speciální v Králově Dvoře. Moje pomoc 
v této chvíli spočívá ve vykonávání různých oprav a údržby školního zařízení,“uvažuje 
Milan Novák a zároveň představuje své dobrovolnictví. Projekt byl zaměřen na skupinu 
dětí se specifickými potřebami - dětí zdravotně a sociálně znevýhodněných ze Speci-
ální mateřské školy. Školní zahrada mateřské školy speciální byla do letních prázdnin 
2012 vybavena průlezkami a prolézačkami, které již z bezpečnostního hlediska nevy-
hovují, proto bylo nutné je o hlavních prázdninách z bezpečnostních důvodů odstranit. 

„MiNiGRANT vyřešil situaci v pravý čas, bez něj by vznikla ,holozahrada ,́ která by 
dětem nic podnětného nenabízela. Za finanční částku získanou od Nadačního fondu 
Veolia mateřská škola pořídila na školní zahradu herní sestavu. Když děti novou sklu-
zavku první školní den viděly, měly velkou radost,“ konstatuje Milan Novák. A ředitelka 
Marta Lierová doplňuje: „Toto vybavení slouží k rozvoji pohybových dovedností, pod-
poře fyzické aktivity, udržování tělesné kondice, rozvíjení samostatnosti, sebedůvěry, 
vytrvalosti, ovlivňování vnitřní motivace a postojů dětí k pohybu a získává je k další 
pohybové aktivitě, k pravidelné potřebě pohybu a radosti z něho.“ Na instalaci her-
ních prvků se podílel pan Novák spolu s dalšími 2 dobrovolníky, všichni dohromady 
odpracovali celkem 24 hodin. 

Milan Novák, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
strojník vodohospodářského zařízení 

JÁ TO DOKÁžu…RADOST, HRA, BEZPEčÍ
20 000 Kč pro Mateřskou školu speciální

�� www.zsspocaply.cz/materska-skola/organizace-materske-skoly/

cíl projektu:

Vybavit školní zahradu Speciální mateřské školy novým vybavením - 
průlezkou a houpačkami.
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Anotace projektu: 

„V průběhu roku 2012 se nám, také díky podpoře NF Veolia, podařilo udržet a stabilizovat 
provoz chráněné dílny, udržet existující chráněná pracovní místa stávajících zaměstnan-
ců, a tím podpořit osobní růst každého z nich. Podařilo se nám udržet takové prostředí, 
v němž naši zaměstnanci nachází své sebepotvrzení v práci, získávají nové manuální 
a sociální dovednosti a jsou součástí komunity, která je přijímá. V průběhu roku 2012 jsme 
rozšířili výrobní program a pracovní náplň o aktivity, které přinesly nové výzvy našim 
zaměstnancům. Dosáhli jsme systému vícezdrojového financování, rozšíření sítě odbě-
ratelů a udržení stávajících odběratelů a propojení chráněného pracoviště s veřejností. 
Terapeutický přístup nám velice pomohl při zpevňování kolektivu a při nastavení zásad 
komunikace. Lidé na dílně se vzájemně respektují, pomáhají si a naučili se mezi sebou 
komunikovat způsobem, který předchází nedorozumění,“ představuje výsledky projektu 
podpořeného MiNiGRANTEM Radka Michálková z Lemniskáty.

Od podzimu 2012 se rozjíždí ruční tiskařská dílna, která zavádí ruční potisk sešitů, 
notesů, tašek a přání a rozšířila sortiment výrobků a oživila tak pracovní náplň řady 
zaměstnanců. Paní Michálková dodává: „V průběhu roku 2012 jsme také zahájili 
programu Boříme bariéry a získali první zkušenosti s exkurzemi školáků do naší 
dílny. Prostřednictvím tohoto programu jsme umožnili bezmála 60 školákům setkat 
se s lidmi s postižením při návštěvě našeho chráněného pracoviště. Naší snahou je 
přiblížit takovéto zařízení dětem i pedagogům a za asistence OZP jim umožnit vyzkou-
šet si základní knihvazačskou techniku. Pan Václav Novák navštívil naše pracoviště 
a osobně se seznámil s lidmi a s výrobou sešitů.“ A hodnocení Ing. Václava Nováka?  
„Cílem Lemniskáty je vytvoření jednoho společenství navzájem provázaného těsnou 
spoluprací a společnou prací lidí s mentálním, fyzickým a psychickým postižením. 
Myslím si, že tato činnost má smysl a je dobré ji podpořit, a to i finančně.“ Projektu se 
zúčastnilo 12 lidí, z toho 9 osob se zdravotním postižením a 3 členové pracovního týmu. 
Navíc ještě 4 dobrovolníci věnovali přibližně 150 hodin. Za výsledky se skrývá mnoho 
práce celého týmu, který každodenně pomáhá s řešením osobních i praktických 
problémů klientů (jednání s úřady, objednávání k lékaři, vyzvednutí peněz u asistenta 
chráněného bydlení, příprava oběda, vedení ke zdravému životnímu stylu apod.).

Ing. Václav Novák, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  
vedoucí operativního oddělení- provoz sítě oblast 3

LEMNISKÁTA - žIVOT BEZ BARIéR 
45 000 Kč pro Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.

�� www.lemniskata.cz

cíl projektu:

Provozování chráněného pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým 
a psychickým postižením.
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Anotace projektu: 

Ekologické výukové programy STUŽ nabízejí základním a středním školám v regionu 
besedy s odborníky v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, včetně vodohos-
podářské tématiky, s profesionály i zkušenými dobrovolníky i s dalšími zajímavými 
lidmi, kteří mají k této oblasti blízko. „Klademe důraz na to, aby besedy byly vedeny 
interaktivní formou, tedy se snahou aktivně do nich zapojit žáky a studenty. Projekt 
sestává z prezentací zkušených lektorů. Minimální délka trvání jedné prezentace je 
přizpůsobena jedné vyučovací hodině. Realizátor projektu nabídne témata do pro-
jektu zapojených lektorů prostřednictvím environmentálních, školských a vlastních 
kontaktů školám v kraji. Na základě jejich požadavků zajistí realizaci jednotlivých 
prezentací jak po organizační, tak i finanční stránce,“ uvádí Miroslav Petr v žádosti 
o podporu projektu, který byl z prostředků programu MiNiGRANTY již vícekrát v mi-
nulosti podpořen. Finanční náklady na realizaci projektu zahrnují honoráře a cestovné 
pro lektory a administrativu projektu, včetně jeho propagace. 

„Jsme přesvědčeni, že jsme obohatili školní výuku o nová témata, a tím i přinesli do 
škol nové informace a nové pohledy na oblast životního prostředí a jeho ochranu. Vi-
zitkou naší činnosti je zájem a spokojenost těch, kterým jsou naše přednášky určeny, 
tedy žáků a studentů. Neméně nás však těší ocenění kantorů, neboť jsou to oni, kteří 
si z naší nabídky ekologických výukových programů vybírají, a vytvářejí tak poptávku 
po nich. Jestliže bychom se chtěli něčím pochlubit, pak právě příznivým hodnocením 
studentů a pedagogů,“ konstatuje v závěrečné zprávě pan Petr. Projektu se zúčastnilo 
929 žáků a studentů z devíti základních a středních škol Královéhradeckého kraje 
a desítky pedagogů, konkrétně v Malých Svatoňovicích, v Novém Bydžově a v Hradci 
Králové. Devět lektorů uskutečnilo s dvanácti různými tématy třicet prezentací, jejichž 
celková délka činila 23 hodin. Miroslav Petr, který projekt doporučil, se přímo podílel 
na jeho organizaci (obdobně jako v předcházejících letech), a také sám prezentoval 
v rámci přednášek dvě témata. Největší zájem je o jeho přednášku s názvem Cesta 
pitné vody, aneb od pramene po vodovodní kohoutek. Celkem absolvoval šest před-
nášek, což představovalo 4,5 hodiny. Z MiNiGRANTU jsou hrazeny cestovní náhrady 
pro přednášející. 

Miroslav Petr, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s.,  
výroba vody/ dispečink/ dispečer

EKOLOGIcKé VýuKOVé PROGRAMy 
S NADAčNÍM fONDEM VEOLIA  2012/2013 
10 000 Kč pro Východočeskou regionální pobočku Společnosti pro 
trvale udržitelný život (STUŽ)

�� www.stuz.cz

cíl projektu: 

Obohacovat školní výuku na ZŠ a SŠ v Královéhradeckém kraji o nové po-
znatky týkající se přírody a ŽP i o alternativní pohledy zkušených lektorů.
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Anotace projektu: 

„Stanovený cíl se nám podařilo beze zbytku splnit. Všechny naplánované akce vzbudily 
u zúčastněných patřičný ohlas a zpětná vazba byla pro občanské sdružení veskrze 
pozitivní a povzbudivá. První akcí – setkáním rodáků – jsme obnovili kontakty se 
staršími obyvateli Kalné a okolních vesnic a již zde jsme prezentovali akce následné. 
Mnohdy trpké životní zkušenosti vyprávěné přítomnými seniory nás utvrdily v tom, že 
přednášky a besedy se zástupci Policie ČR a Úřadu pro ochranu spotřebitele jsou více 
než potřebné. Poslední část projektu, přednášku se zástupcem ÚOS, jsme se rozhodli 
zpopularizovat přidáním kulinářské akce s názvem Štrůdlování. Občanské sdružení 
Kalňáci se může pochlubit maximální podporou ze strany seniorů obce. Starší ob-
čané jsou za zájem mladší generace vděční a účast na pořádaných akcích málokdy 
odmítnou. Někteří z nich se svou pomocí dokonce stávají platnými členy organizačního 
týmu. Tudíž nejen akce samotné, ale především jejich příprava je pro mnohé seniory 
hnacím motorem a vytržením z běžného každodenního života. Obzvláště, pokud se 
mohou výsledky své aktivity pochlubit svým vrstevníkům,“ rekapituluje za předkla-
datele projektu i za o. s. Kalňáci Jiří Petrů.

Spolupracovat se seniory a přihlížet jejich milé aktivitě členy o.s. Kalňáci zkrátka baví. 
Na doplnění několik údajů ze závěrečné zprávy: 80 podpořených osob (účastníci se-
tkání rodáků a besed), 15 členů realizačního týmu, 40 diváků, 14 dobrovolníků a jejich 
140 hod. Pan Petrů se podílel na přípravách projektu, byl pořadatelem jednotlivých 
akcí a zajišťoval fotodokumentaci. Z MiNiGRANTU byla hrazena fotodokumentace, 
odměny pro výherce a pronájem prostor.

Jiří Petrů, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  
strojník vodohospodářských zařízení 

OSLOVÍME TETKy, STRýcE: S NÁMI SE 
DOZVÍTE VÍcE! 
7 000 Kč pro Kalňáci, o.s.

�� www.kalnaci.eu

cíl projektu:

Sousedé, vstávejte od televizí a pojďte pobesedovat se zajímavými osobnost-
mi na zajímavá témata! S námi se dozvíte spoustu potřebných informací.
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Anotace projektu:

„Pomohli jsme malé nekomerční stáji, která svoji činnost provozuje pro radost. Byl 
to zatím jediný finanční příspěvek, který JK Equieden dostal. MiNiGRANT motivoval 
všechny zúčastněné. Viděli, že jsou firmy, které se snaží pomoci nejen v mediálně 
známých projektech. Peníze byly použity na podkování koní, seno, nové ohradníky, 
barvu na natírání starých dřevěných překážek. Šlo o část peněz, protože provoz je 
podstatně dražší … Zároveň jsme se podíleli na stavbě ohradníků, natírání překážek 
a běžné činnosti ve stáji a okolí. Tři dobrovolníci této práci věnovali asi 40 hodin. Děkuji 
za pomoc,“ říká s uspokojením Ing. Jan Penniger. 

Stáj Equieden (Pro koně) se nachází v obci Záryby, severně od Prahy. Je zde v součas-
nosti cca dvacet koní, z toho čtyři poníci. Stáj se zaměřuje na ustájení koní a samo-
zřejmě i na jezdecký výcvik a přípravu na zkoušky ZZVJ. Jezdí tam i mateřské školy 
s dětmi. Jezdit na ponících začala i školka pro postižené děti, které ke všemu přistupují 
úplně jinak a potřebují také větší péči. Stáj, která získala MiNiGRANT, začíná. Děti se 
zde naučí starat o koně. Zároveň je to vlastně i útulek pro koníky, které se podařilo 
zachránit od lidí, kteří by rozhodně koně mít neměli. Pro psy a kočky existují útulky, 
ale pro koně? Kdo si chce vzít nemocného koně? V létě se konal i příměstský letní 
tábor, kde děti mohly strávit celý den u koní. Majitelka Lenka Zástěrová do koníků 
a opravy stájí dává všechny peníze, které dostane za komerční ježdění. To vše se do-
zvídáme z projektové žádosti. „Do této stáje docházím jednou až dvakrát týdně, moje 
dcera zde jezdí a pak se společně staráme o koně. Dcera se to učí a já jí pomáhám ... 
vyhřebelcovat koně, vyčistit box a pomoci okolo stáje zamést, poklidit. Každá ruka je 
dobrá a pořád je co dělat,“dodává Jan Penniger. 

Ing. Jan Penniger, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  
provozní ředitel

PODPORA ZAčÍNAJÍcÍ KOňSKé STÁJE, 
STARAJÍcÍ SE ZÁROVEň O TýRANé KONě
20 000 Kč pro JK Equieden Záryby

�� jkequieden.wgz.cz/kontakt

cíl projektu:

Pomoci začínající stáji s jezdeckou školou, v níž mohou jezdit i děti od 
2 let, a kde se zároveň se starají i o týrané koně. 
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Anotace projektu:

„Hasiči Sboru dobrovolných hasičů v Martinicích v Krkonoších se dlouhodobě snaží 
vychovávat své nástupce již od útlého mládí. Za vše hovoří skutečnost, že náš sbor 
oslavil v roce 2009 již 120 let od svého založení. Činnost sboru spočívá nejen ve cvičení 
v hasičských dovednostech, ale také v pořádání akcí společenských. Jednou z nových 
aktivit je právě Pohádkové putování, které ,zaměstnává´ starší hasičky a hasiče jako 
pohádkové bytosti a připravuje zábavu a vzrušení, tedy nezapomenutelné zážitky, pro 
mladší kamarády. A protože mají hasiči spoustu přátel, účastní se této akce nejen 
téměř celá vesnice, ale také přespolní,“přiblížil projekt a celou akci Ing. Petr Pěnička. 
„Pohádkové putování kolem martinických rybníků bylo doprovázeno postavami, které 
představovaly jednotlivé pohádky na dvanácti stanovištích. Na každém stanovišti děti 
plnily úkoly, které se přímo vztahovaly k dané pohádce. Za splnění obdržely odměnu. 
Byl připraven i doprovodný program jako např. skákání v nafukovacím hradu, vyrábění 
z papíru a přírodních materiálů, malování, vystoupení kouzelníka, navlékání korálků, 
zdobení perníčků apod.,“ dozvídáme se ze zprávy SDH Martinice v Krkonoších.

O úspěch akce se postaralo jak 62 pořadatelů – dobrovolníků, tak dvě stě dětí účast-
nících se pohádkové stezky a na tři stovky dospělých. „Na otázku, proč to dělám (dě-
láme), je mnoho odpovědí,“ konstatuje pan Pěnička. A o své motivaci k tomu dodává: 
„Považuji za důležité, že má mládež kvalitní náplň volného času. K dětství patří také 
hry a zábava. V případě naší akce je to odměna za celoročně dobře odváděnou práci. 
Jako člen Sboru dobrovolných hasičů Martinice v Krkonoších dobrovolně posílám 
své děti do kroužku mladých hasičů, dobrovolně jsem podal žádost o MiNiGRANT 
a dobrovolně se v září převlékl za Děda Vševěda, zasedl do improvizované jeskyně 
a kolemjdoucím pokládal záludné otázky. Dobrovolně jsem napsal článek o akci do 
Martinického zpravodaje a na web obce. Peníze byly použity na malé odměny pro děti 
a nákup drobných potřeb pro realizaci celé akce.“

Ing. Petr Pěnička, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., zástupce ředitele Oblastního závodu Turnov

POHÁDKOVé PuTOVÁNÍ V MARTINIcÍcH
10 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Martinice v Krkonoších

cíl projektu:

Odpoutat děti i dospělé o reality všedních dní společnou cestou do pohádky.
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Anotace projektu: 

„Postavili jsme klubovnu, kde se mohou včelaříci věnovat veškerým včelařským 
činnostem a mají zde pro to zázemí. Klubovnu jsme stavěli ve třech lidech, každý 
z nás zde odpracoval asi 300 hodin. Sloužit bude průměrně 10 včelaříkům,“ popisuje 
stručně Karel Petříček. Dřevěná klubovna postavená za peníze z MiNiGRANTU slouží 
včelařskému kroužku pro mládež, který je v těsné blízkosti cvičných úlů. Klubovna 
je určena pro výuku včelaření dětí ze základních škol z blízkého okolí - Velké Hamry, 
Tanvald, Desná, Plavy, Držkov, Zásada, ale i pro propagaci a osvětu ekologické výuky 
a včelaření vůbec mezi dětmi z mateřských a základních škol při exkurzích do cvičné 
včelnice.

„O grant jsem požádal hlavně z důvodu zabezpečení základního zázemí pro včelařský 
kroužek, který si klade za cíl: vychovat mladou generaci včelařů, zastavit trend ubý-
vání včelařů, dostat děti od televize do přírody, ukázat jim, co jsou skutečné hodnoty, 
jakými jsou např. příroda, životní cyklus apod., i jak funguje ekosystém. Jako aktivní 
včelař a  jednatel včelařského spolku učím děti ze včelařského kroužku všechny 
potřebné dovednosti týkající se chovu a péče o včely. Klubovna poskytuje vhodné 
prostředí a dobré zázemí pro moji výuku včelaření i pro získání potřebné manuální 
zručnosti členů včelařského kroužku,“ doplnil Karel Petříček.

Karel Petříček, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
strojník VHZ

VýuKOVÁ PRAcOVNÍ KLuBOVNA  
PRO VčELAŘÍKy
22 000 Kč pro Včelaříky Velké Hamry (Projekt realizuje samostatně.)

�� vcelarici.ohnice.cz

cíl projektu:

Vybudovat výukovou a pracovní klubovnu pro včelaříky u cvičných úlů. 
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Anotace projektu: 

V loňském roce vybudoval DD s vynaložením nemalých prostředků hřiště pro trávení 
volného času dětí. Jelikož se domov nachází v příkrém svahu, při této činnosti se 
obnažily vysoké zídky, ze kterých mohou děti snadno spadnout do velké hloubky. Re-
alizace projektu umožnila vyřešit tento problém. Domov s podporou z MiNiGRANTU 
mohl zakoupit kamenné truhlíky, které byly osazeny trvanlivými rostlinami a konifery, 
jež brání dětem v přístupu na zídku a chrání je tak před nebezpečím pádu. K vylepšení 
prostředí zahrady a jejího využití přispěly i nové lavičky a stoly pod nově zbudovanou 
pergolou, které byly také pořízeny díky MiNiGRANTU.

„Myslím, že není nutné psát, proč se snažím, aby děti v dětském domově měly bez-
pečné a pěkné prostředí kolem domu. Tyto děti nemají v životě štěstí, žádné z nich se 
do domova nedostalo kvůli tomu, že provedlo něco špatného. Zradili je většinou jejich 
nejbližší. Důvodem pro zařazení do domova je většinou zanedbávání výchovy, výživy 
a dalších rodičovských povinností, často je to ale také psychické a fyzické týrání nebo 
pohlavní zneužívání. Snad každý, kdo má srdce na pravém místě se snaží jim v jejich 
trápení pomoci, byť jenom tím, že jim umožníme bezpečně si hrát a při hře zapome-
nout na všechno špatné,“ vysvětluje svoji motivaci pro pomoc dětem z dětského do-
mova Marcela Podhajská, která uspěla v programy MiniGRANTY ve prospěch různých 
veřejně prospěšných projektů již vícekrát. „Jsme vděčni paní Podhajské, která si nás 
pro svůj MiNiGRANT vybrala, sledovala vytvoření našeho projektu a jeho postupnou 
realizaci, viděla naši radost při samotném osazování truhlíků květinami, pochválila 
nás nakonec za estetický i bezpečný výsledek. Další léto si s námi v pergole už určitě 
posedí,“ vyjadřuje své poděkování za Dětský domov Zlín jeho ředitelka Mgr. Helena 
Stráská.

Marcela Podhajská, Veolia Voda, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,  
vedoucí zákaznického oddělení back office

VENKu JE TAK KRÁSNě - cHcEME SI 
HRÁT V BEZPEčÍ!
40 000 Kč pro Dětský domov Zlín

�� www.ddzlin.cz

cíl projektu:

Pomoci dětem z dětského domova užít si her v prostředí krásné a bez-
pečně upravené zahrady. 
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Roztroušená skleróza je onemocnění centrálního nervového systému, při kterém 
pacienti postupně ztrácejí cit v končetinách, a zhoršuje se jejich hybnost. Převážná 
část členů organizace ROSKA je odkázána na invalidní vozík, nebo se velmi špatně 
pohybuje. Pobyt se uskutečnil stejně jako v předcházejícím roce v bezbariérovém zaří-
zení Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Během pobytu pacienti cvičili pod dohledem 
specializované pracovnice. Cviky uvolňují svalstvo a následně ho posilují. Cílem tohoto 
pobytu kromě rehabilitací, získání informací o nových metodách v léčení a změnách 
v sociálních zákonech, bylo umožnit nemocným lidem také prožít nevšední, pěkný 
týden ve vzájemné společnosti.

„Snažím se pomoci získat finanční prostředky, kterými se alespoň z části uhradí ná-
klady za ubytování pro nemocné, nebo se použijí na zaplacení lektora - cvičitele, na 
přednášky… Mnozí pacienti mají tak malé důchody, že by si pobyt nemohli sami zapla-
tit. Pomocí grantu mělo možnost 34 pacientů, členů ROSKY s doprovodem, vzájemně 
se setkat, něco nového se naučit a popovídat si, pomohli jsme jim vyjít z izolace v jejich 
domovech. Na získání finančních prostředků bylo závislé celé uskutečnění akce, která 
opět pomohla všem zúčastněným posílit psychiku a zlepšit jejich odhodlání k dalšímu 
boji s touto nevyléčitelnou nemocí. Stejně jako v předcházejícím roce jsem sháněla 
finanční podporu a oslovovala sponzory,“ uvedla Eliška Podoláková. Přínos pobytu 
zhodnotila i Jana Nakládalová z olomoucké ROSKY: „Dosáhli jsme celkového zlepšení 
u všech zúčastněných pacientů. Díky každodennímu cvičení došlo u nemocných ke 
zlepšení jemné motoriky i pohybu celého těla, a tím i ke zlepšení psychiky. Pacienti 
byli na odborných přednáškách informováni o aktuálním vývoji léčby roztroušené 
sklerózy. Všichni pacienti museli překonat počáteční ztuhlost a naučili se nové cviky. 
Ke konci týdne už šlo všechno mnohem lépe. Během pobytu měli zúčastnění možnost 
zkusit jízdu na koních, kteří jsou cvičeni pro hipoterapii. Všichni odjížděli rozcvičení 
a odreagovaní.“ Do akce bylo zapojeno 8 dobrovolníků, kteří na realizaci pobytu vě-
novali celkem 300 hodin.

Eliška Podoláková, Veolia Voda, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 
asistentka generálního ředitele

REKONDIčNÍ, REHABILITAčNÍ 
A VZDěLÁVAcÍ POByT PRO REGIONÁLNÍ 
ORGANIZAcI ROSKA OLOMOuc
�� www.roska-olomouc.cz

cíl projektu:

Zlepšení fyzické a psychické kondice pacientů.
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Anotace projektu:

Téma, kterému se věnuje Zajíček na koni, o.s. představila v projektové žádosti Mgr. 
Helena Krejčíková, místopředsedkyně sdružení: „Projekt si klade za cíl zlepšovat 
psychický i zdravotní stav dětí s tělesným handicapem, s mentálním handicapem 
i s různými formami socio-kulturních handicapů. Sdružení pořádá od roku 2005 Letní 
integrační tábory na pronajatém statku v Bučovicích u Votic ve Středních Čechách, 
jejichž důležitou součástí jsou terapeutické ježdění na koni či poníku a vzájemná 
integrace zdravých a handicapovaných dětí. Jedná se o rodinné pobyty doprovázené 
také arteterapeutickým programem, muzikoterapií atd. Jsou pořádány dva turnusy, 
pobyty jsou týdenní. Děti mají s sebou vlastní doprovod. Pobyty pomáhají těmto zne-
výhodněným skupinám dětí, jejich rodičům, zdravým sourozencům i jiným blízkým 
osobám, které se tábora účastní, stejně tak jako ,rodinám bez handicapu´ (ty si platí 
veškeré náklady samy) i a rodinám dobrovolníků, kteří pomáhají s realizací táborů.“ 

MiNiGRANT uhradil náklady na pronájem koní v jednom turnusu letního tábora pro 
děti. V ceně pronájmu je ošetření koní, ustrojení a odstrojení i krmení včetně asistence 
(vodění koní s dětmi, vození dětí). Využití koní: cca 30 projížděk denně á 60 minut, tj. 
180 projížděk za turnus. Pronájem koní zahrnuje odborný dohled, přípravu koní a zá-
věrečné práce. Koně sdružení pronajímá od stáje Artuš za cenu 25 tis. Kč/10 koní/1 
turnus. V roce 2012 tento projekt pomohl cca 100 potřebným dětem. „Snad každého 
z nás potěší, když někomu pomůže. Bohužel nejvíce si uvědomíte potřebnost pomoci 
ve chvíli, když se Vás to bezprostředně týká. Jsem ráda, že jsem alespoň částečně 
pomohla sdružení, které vykonává pomoc potřebným dětem i jejich rodinám. Přispěla 
jsem také svou účastí na přípravě a chodu letního integračního tábora,“ sdělila Ing. 
Simona Pytlová. Projektu se přímo zúčastnilo 140 osob, 42 dobrovolníků poskytlo 
celkem 1 764 hod. 

Ing. Simona Pytlová, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanali-
zace, a.s., specialista technickoprovozní činnosti

žÍT JAKO V POHÁDcE!
25 000 Kč pro Zajíček na koni, o.s. 

�� www.zajiceknakoni.cz

cíl projektu:

Zlepšení psychického i zdravotního stavu u dětí s tělesným handicapem.
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„Podařilo se nám dosáhnout všech cílů. Vybudovali jsme společnými silami nádherný, 
funkční a v neposlední řadě bezpečný prostor pro praktické i teoretické kontinuální 
seznamování žáků ZŠ a MŠ Slapy nad Vltavu s půdou, jejími vlastnostmi a využitím. 
Pro projekt jsme získali širokou škálu lidí, dětí i  jejich rodičů. Projekt prokázal, že 
témata jako kompostování, třídění odpadů a smysluplné využití půdy jsou témata 
živá i pro širokou veřejnost. Naši žáci projevili nadprůměrné znalosti v této oblasti již 
v takto krátké době po realizaci projektu,“ shrnuje výsledky a význam projektu Ing. 
Radka Rosenbergerová. Projektu se zúčastnili všichni žáci ZŠ a MŠ Slapy (110 dětí), 
veškerý personál škol (16 osob), rodiče, kteří se účastnili pořádaných brigád (40 osob). 
S projektem pomáhalo 40 dobrovolníků, každý věnoval 10 hodin svého času. R. Ro-
senbergová se aktivně účastnila přípravy projektu i návrhu některých dílčích prvků, 
přednášela žákům o vodě a koloběhu vody v přírodě, zajistila odbornou přednášku 
svého manžela o kompostování a účastnila se také pořádaných brigád.

„Na počátku projektu jsme uspořádali brigádu, během které byly provedeny náročněj-
ší úpravy terénu a odstranění náletových dřevin a keřů v místě určeném pro realizaci 
projektu. Dále jsme nakoupili nezbytný materiál. Poté byly společnými silami vybu-
dovány vyvýšené záhony obehnané palisádami, umístěn nový tříkomorový kompostér 
a také byl postaven, kvůli bezpečnosti nezbytný, plot. Zakoupili jsme nové koše na 
bioodpad – žáci si tak zaplňování kompostu zkouší denně v praxi. V rámci projektu 
celá ZŠ absolvovala několik vzdělávacích akcí – přednášky na téma kompostování 
i vzdělávací divadelní představení Vivat Kompostela, na němž naši žáci protagonisty 
překvapili nadprůměrnými znalostmi dané problematiky. Nakoupili jsme celou řadu 
pomůcek umožňujících pozorování života v půdě i celé školní zahradě, jedná se pře-
devším o kapesní mikroskopy. Zakoupili jsme ,hotel pro hmyz ,́ a těšíme se na první 
pozorování hmyzích obyvatel. V neposlední řadě máme také řadu kvalitních nástrojů 
a nářadí pro práci dětí na nové školní eko zahrádce. Část prostředků poskytla škola 
z vlastních zdrojů,“ doplňuje paní Rosenbergerová.

Ing. Radka Rosenbergová, Veolia Voda ČR, a.s.,  
technický manažer

PůDA ZÁKLAD žIVOTA
35 000 Kč pro ZŠ a MŠ Slapy

�� www.zsamsslapy.wbs.cz

cíl projektu: 

Představit žákům půdu jako poklad, jako dědictví po předcích, vštípit jim 
důležitost smysluplného využívání půdy, a to jak teoreticky, tak prakticky.
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Memoriál Karla Šulce je největší turnaj pro nejmenší házenkářky v České republice. 
Koná se vždy první či druhý květnový víkend a startují na něm pouze dívky – mini-
žačky a mladší žačky, tj. hráčky ve věku od 6 do 13 let. Hraje se ve čtyřech věkových 
kategoriích. „Během uplynulých ročníků se zúčastnila turnaje celá řada současných 
špičkových hráček a reprezentantek. Kromě sportovní stránky turnaje je připraven 
i bohatý doprovodný program. Každý si z Plzně odváží kromě krásných zážitků i hod-
notné ceny. Pro vítěze v jednotlivých kategoriích jsou připraveny netradiční poháry 
a medaile a pro všechny pak pěkné suvenýry. Z každého družstva je vyhlašována 
nejlepší hráčka, v každé kategorii pak hráčka, střelkyně a brankářka. Vyhlašována 
je nejmladší účastnice turnaje. Dále je vyhodnocena cena Fair play. V nejmladší 
kategorii dostávají všechny hráčky (bez ohledu na umístění) za svoje snažení zlaté 
medaile,“ představuje turnaj, pro nějž získala MiNiGRANT již v předcházejícím roce, 
Ing. Štěpánka Růžičková.

„Dívky se zúčastnily největšího mládežnického turnaje v České republice a prožily 
nezapomenutelné tři dny. Zlepšily se v házené a navázaly nová přátelství. Za dobu své 
existence si získal turnaj vynikající reputaci. Cílem projektu bylo vyplnit volný čas dětí 
sportem, u starších děvčat pak porovnat sportovní výkonnost. Dále se nám podařilo 
překonat rekord v počtu přihlášených družstev – letošního ročníku se jich zúčastnilo 
rekordních 60 (předchozí rekord 52) družstev! To je naprosto unikátní – zejména 
v době, kdy ubývá mezi dětmi zájemců o sport,“ hodnotí memoriál za pořadatele PhDr. 
Jaroslava Šmrhová. I další statistická data jsou mimořádná: 641 hráček (vstřelilo cel-
kem 5 339 gólů), 180 trenérů a vedoucích, více než 3 000 diváků, 100 dobrovolníků (1600 
hodin). Úspěch turnaje je také zásluhou Ing. Růžičkové, která o své roli říká: „Jsem 
členkou přípravného výboru. Podílím se svými nápady na doprovodném programu 
turnaje. Pomáhám zajišťovat pěkné ceny pro všechny účastnice, připravovat tašky 
s cenami. V průběhu turnaje zapisuji vstřelené branky. Podílím se na vyhodnocování 
výsledků. Připravuji závěrečný ceremoniál a pomáhám předávat ceny.“ Z MiNiGRAN-
TU byly zakoupeny ceny a medaile pro účastnice. 

Ing. Štěpánka Růžičková, Veolia Voda, VODÁRNA PLZEŇ a.s., 
metodik IS

MEMORIÁL KARLA ŠuLcE
13 000 Kč pro Dámský handballový club Plzeň (DHC Plzeň)

�� www.dhcplzen.cz 

cíl projektu:

Sportovní volnočasová aktivita dětí, porovnání sportovní výkonnosti 
družstev v házené.
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Z nadačního příspěvku byl hrazen provoz Sociálního automobilu, tj. pohonné hmoty 
a nutné opravy. Projekt pomohl 15 těžce zdravotně postiženým dětem a jejich rodičům. 
Pomohl zajistit jejich dopravu za vzděláváním, a to jak v rámci povinné školní docházky, 
tak dalšího vzdělávání. „Byla by velká škoda, kdyby projekt, který NF Veolia v předešlých 
letech podpořil, nebyl dále realizován. Automobil je plně vybaven k přepravě těžce 
handicapovaných dětí, ale současný sociální systém a finanční situace obcí ve vztahu ke 
sníženým dotacím projekt ohrozily. Příspěvek na mobilitu i pro nejtíže postižené občany 
činí nově pouze 400 Kč/měsíc. Organizace vybírá 40 Kč za jednu cestu. Při denním svozu 
tak rodina zaplatí 1.600 Kč, což je ještě pořád lacinější varianta, než kdyby vozili rodiče 
dítě sami. Proto provozující organizace nechce a ani nemůže zvyšovat poplatek účastníků. 
V malých obcích také nejsou specializované třídy pro děti s  handicapy, o jaké pečuje naše 
organizace. Navíc Jablonec nad Nisou i ostatní obce měly výrazně sníženou možnost 
podpořit neziskové organizace, což postihlo i naši asociaci. Shánění finančních prostředků 
na samotný provoz je velmi obtížné, i když se jedná o významný, pomáhající a ojedinělý 
projekt v regionu,“ uvedla předsedkyně organizace Bohuslava Zikmundová.

Získání MiNiGRANTU bylo pro organizaci zásadní. Bez něj by realizátor projektu byl 
schopen provozovat automobil jen do konce školního roku 2011/12. Od září 2012 by 
automobil za 650 tis. Kč vybavený rampou a elektrickou výsuvnou sedačkou v hodno-
tě dalších 200 tis. Kč stál v garážích a postižené děti by chodily do školy sporadicky. 
„Jedním z velmi pozitivních výstupů realizovaného projektu je i výrazně lepší docházka 
postižených dětí do škol, kterou zaznamenali speciální pedagogové. Cíle bylo dosa-
ženo, děti jsme mohli vozit do školy po celý rok, nemuseli jsme omezit provoz. Dík 
velmi kvalitnímu dispečinku se podařilo navýšit kapacitu přepravovaných dětí a dík 
spolupráci se školou se podařilo výrazně zlepšit docházku dětí. Projekt se týkal 17 dětí 
a jejich rodin. Realizační tým sestával z 1 řidiče (+ 1 zástupce), 1 dispečerky a 1 rea-
lizátora, který vše koordinuje a finančně zajišťuje. Do průběhu projektu nelze zapojit 
dobrovolníky. Svoji snahu pomoci našim dětem a celé organizaci však pan Stanislav 
Říha prokázal, svým zájmem o problematiku a podporou projektu při jeho předklá-
dání,“ konstatuje paní Zikmundová. MiNiGRANT byl využit na nákup pohonných hmot.

Bc. Stanislav Říha, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., manažer provozu

I My cHcEME DO ŠKOLy
50 000 Kč pro ARPZPD v ČR, o. s., Klub Jablonec nad Nisou 

�� www.azpdjablonec.cz

cíl projektu: 

Zajistit naplnění práva zdravotně postižených dětí na vzdělání.
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Anotace projektu: 

Jak se dozvídáme z webové prezentace a z výroční zprávy za rok 2012, posláním 
Občanského sdružení CESTA SLUNCE, založeného v roce 2005 jako členská organi-
zace rodičů a přátelé postižených dětí, je snaha o zlepšení životních podmínek rodin 
s postiženými dětmi a jejich začlenění do společnosti. Jeho členové – rodiče a přátelé 
postižených dětí - pracují pro občanské sdružení jako dobrovolníci. Stěžejním a záro-
veň rodiči nejvyhledávanějším projektem je pořádání víkendových respitních pobytů 
ve spolupráci s DC Paprsek. Pobyty probíhají jednou měsíčně (mimo letních měsíců) 
v závislosti na získaných finančních prostředcích, jsou vždy pro 4 - 5 dětí (dle nároč-
nosti služeb pro klienty) v prostorách stacionáře a s asistencí pracovníků Paprsku. 

Z prostředků MiNiGRANTU VEOLIA 2012 byly uspořádány 2 respitní víkendové pobyty, 
konané v září a říjnu 2012. „Pobyty pořádáme 1x do měsíce již sedm let mimo letních 
měsíců. Pronajímáme si prostory Dětského centra Paprsek v Praha 10 - Horních Mě-
cholupech. Asistenci provádějí na dohodu o provedení práce zaměstnankyně tohoto 
zařízení, které děti znají a vědí si s nimi rady. Osobní asistence na jeden víkend vyjde na 
cca 10 - 11 tisíc korun, k tomu je třeba připočíst pronájem prostor, náklady na stravování 
a dalších režijní položky. Na víkend sdružení dává z darů 10 000 Kč, o ostatní náklady 
se dělí rodiče. Kapacita víkendu je max. 5 dětí, a jelikož zájem je větší, děti se střídají. 
Cílovou skupinou jsou těžce postižené děti a mladí dospělí od 7 do 26 let, kteří se neo-
bejdou bez odborné péče a dohledu. Projekty, které o. s. Cesta slunce realizuje, nepatří 
k běžně poskytovaným sociálním službám. Umožňují těžce postiženým dětem trávit čas 
v kolektivu mimo domov. Právě proto je ze strany rodičů velký zájem. Respitní péče je 
založena na zkušenosti, že ten, kdo celodenně pečuje o bezmocnou osobu, potřebuje 
odpočinek,“ říká Irena Vagenknechtová, místopředsedkyně sdružení. „Měl jsem záštitu 
nad projektem a podílel se na jeho realizaci, propagaci, stejně jako na propagaci činnosti 
o .s. Cesta slunce. Z nadačního daru bude financována činnost odborných asistentek. 
MiNiGRANT podpořil sdružení v tom, aby mohlo dále pomáhat rodinám s těžce posti-
ženým dítětem formou respitních víkendových pobytů,“ doplnil Ing. Aleš Sedláček. Tři 
dobrovolníci na realizaci tohoto projektu poskytli 40 hodin ze svého volného času.

Ing. Aleš Sedláček,Veolia Voda, Pražské vodovody  
a kanalizace, a.s., vedoucí oddělení pro korporátní klientelu

RESPITNÍ VÍKENDOVé POByTy  
PRO HANDIcAPOVANé DěTI
20 000 Kč pro Cestu slunce - občanské sdružení 

�� www.cestaslunce.wz.cz

cíl projektu:

Umožnit handicapovaným trávit čas mimo domov či sociální zařízení 
a rodinám částečnou úlevu od každodenní péče.
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Anotace projektu: 

Projekt se týkal tradičního táborového setkání EPI-RODINY. Tábor je pořádán jako ná-
hrada za klasické táborové pobyty pro děti s epilepsií, které nemohou jezdit na tábor bez 
dozoru. Účastní se ho s rodiči i zdravými sourozenci. Jde o začlenění nemocných dětí do 
zdravého kolektivu, pod dozorem rodičů. Děti s tímto handicapem mají poruchy motoriky 
či mentální retardaci. Na tomto pobytu jim EPI-RODINA umožňuje zažít něco z toho, co 
je pro zdravé lidi samozřejmostí. „Děti zde mají okolo sebe celou svoji rodinu, takže se 
cítí v bezpečí, neprožívají stres z cizího prostředí (mimo jiné také spouštěč epileptických 
záchvatů) a nové vjemy si užívají. Hlavním cílem této akce je integrace těchto dětí do pro-
středí zdravých lidí. Tento pobyt není jen sportovně kulturním odpočinkem pro celé rodiny, 
ale má velice dobrý vliv  na rodiče, kteří často pod tíhou starostí a stresu neúmyslně izolují 
svoji rodinu od okolní společnosti. Dětem připravují program naše dvě učitelky (speci-
ální pedagožky) a dva asistenční psi, kteří jsou během celého tábora nemocným dětem 
k dispozici pro provádění canisterapie. Hry, soutěže a opékání buřtů s kytarou nesmí pro 
děti chybět. Pokud to zdravotní stav dětí dovolí, máme i další plány …,“ uvedli v projektové 
žádosti pro EPI-RODINU Eva Machová společně s Ing. Pavlem Semerádem. 

A jak pobyt proběhl? „Prožili jsme krásný týden. Byl to sportovně odpočinkový týden 
nejen pro děti ,ale i pro rodiče, kteří si po roce díky naší velké rodině , mohly trochu 
psychicky odpočinout. Díky vzájemné důvěře funguje EPI-RODINA jako obrovská rodi-
na a každý tu má prostor k aktivitám i odpočinku. (Změny epileptikům příliš nesvědčí, 
naopak je potřeba známé prostředí a zátěž a nové věci přidávat pomalu). Všichni byli 
nadšeni, jak se nám vydařilo ujet asi 8 km Berounky na raftech. Většina rodičů se 
bála, ale nakonec to chtěli vyzkoušet. Z celé naší skupiny jelo vodu před touto akcí 
jen pár zdravých lidí.  Byla to výzva, ale všichni byli nadšení a v pořádku jsme dojeli 
do tábora. V Motole se lékaři také divili, jak jsme to zvládli, ale chceme být občas 
jako zdravé rodiny. Zúčastnilo se 55 osob (nejmladšímu bylo 6 týdnů), dobrovolníků 
bylo 6 po dobu tábora a 2 na přípravu“ uvedla v závěrečné zprávě za EPI-RODINU Eva 
Machová. „Naše rodina je členem EPI-RODINY, zúčastňujeme se akcí, které pořádá 
EPI-RODINA. Zdravotní stav dcerky dovolil naši účast na letním táboře. Pomáhal jsem 
jako obvykle paní Machové s jeho organizací a přípravou“ doplňuje Ing. Pavel Semerád. 

Ing. Pavel Semerád, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., vedoucí laboratoře

LETNÍ EPI TÁBOR ANEB cANISTERAPIE 
V KRAJI OTy PAVLA
20 000 Kč pro Občanské sdružení EPI-RODINA

�� www.er-sme.cz/

cíl projektu: 

Realizovat týdenní táborový pobyt dětí s epilepsíí a jejich rodin ve Skry-
jích jako alternativu dětského tábora, na který děti s epilepsií kvůli 
svému handicapu nemohou jet samy.
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Anotace projektu:

Projekt byl zaměřen na podporu uživatelů služeb obecně prospěšné společnosti Domov Har-
cov. Organizace s tradicí od roku 1993 poskytuje registrované sociální služby dospělým lidem 
s mentálním a kombinovaným postižením a dále zaměstnává v chráněných dílnách osoby s 
těžkým zdravotním znevýhodněním. „K životu v dospělosti patří i nejrůznější koníčky. Velmi 
oblíbené je sportování. A právě k nabídce pohybových aktivit nám MiNiGRANT VEOLIA pomohl. 
Umožnil zajistit pronájem tělocvičny na hodinové cvičení s pravidelností 1x týdně po dobu 12 
měsíců. V tělocvičně, která je v docházkové vzdálenosti od Domova Harcov, má kompletní zá-
zemí. Podařilo se nám do projektu zapojit více klientů, než jsme očekávali. Návštěva tělocvičny, 
kde se klientům věnoval ‚nový dobrovolník‘, byla velkým lákadlem. Zároveň byl grant použit 
na nákup saní. Zimní radovánky jsou oblíbenou zábavou, ale sáně jsou u nás nedostatkovým 
náčiním. Ty, které jsme zakoupili, splnili všechny naše požadavky. Na závěr roku jsme jeli na 
výlet s dobrovolníky - oslavit Silvestrovské odpoledne sáňkováním v Bedřichově, to chceme 
udržet jako tradici,“ uvedla za pořádající o.p.s. ředitelka Bc. Vladimíra Řáhová. 

„Měřitelnost tělesné kondice je obtížná, ale radost našich klientů z pohybu byla neměřitelná. Po-
dařilo se nám do projektu zapojit více klientů, než jsme původně očekávali. Návštěva tělocvičny, 
kde se klientům věnoval ,nový dobrovolník´ byla velkým lákadlem. Výlety jsou u většiny popu-
lace oblíbené a není to jinak ani u nás. A zimní radovánky jsou favoritem,“ doplňuje V. Řáhová. A 
Ing. Pavel Schwarz odpovídá na vlastní otázku, proč to všechno dělá. „Můj soused a kamarád je 
otcem dospělého syna s mentálním postižením, který žije v chráněném bytě v Domově Harcov. 
Kamarád je velký sportovec. Překvapilo mě, že všechny sportovní aktivity dělá bez potíží se 
svým synem. Začal jsem se více zajímat.  Kamarád mne vzal do Harcova. Začal jsem hledat, jak 
pomoci.  Sportování přináší radost z pohybu, zážitek legrace v kolektivu a zároveň je nenásilnou 
rehabilitací! Výborná kombinace pro uživatele Domova Harcov. Cvičení v tělocvičně je velmi 
vhodné. Vzhledem k systému financování sociálních služeb je čím dál obtížnější prostředky na 
pronájem tělocvičny zajistit. Jako zimní sport jsou ideální sáňky. Tělocvična bez omezení počasí, 
v létě výlety, v zimně sáňkování. Mým zapojením do projektu je práce na žádosti o MiNiGRANT 
a dále dobrovolnická práce pro organizaci. Zapojil jsem se jako dobrovolník při cvičení v tělo-
cvičně a zúčastnil se celodenního sáňkařského výletu, který jsem naplánoval a zorganizoval.“ 
Tři dobrovolníci se na realizaci projektu podíleli celkem 52 hodinami.

Ing. Pavel Schwarz, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., manažer provozu kanalizace 

VE ZDRAVéM TěLE ZDRAVý DucH
16 600 Kč pro Domov Harcov, o.p.s. (dříve Domov pro mentálně 
postižené v Liberci – Harcově)

�� www.domov-harcov.cz

cíl projektu:

Zachovat nebo zlepšit tělesnou kondici obyvatelů Domova Harcov, aby 
se nezvyšovala jejich závislost na druhých. (A také cvičit jen tak pro 
radost z pohybu!)
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Anotace projektu: 

Podané ruce, o.s. - Projekt OsA podporuje začleňování lidí s handicapem do společnosti, 
umožt jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu, naplňovat jejich potřeby 
v přirozeném prostředí s důrazem na zachování jejich lidské důstojnosti. Prvotní cílovou 
skupinou jsou senioři a lidé se zdravotním handicapem, kteří jsou odkázáni na pomoc 
druhých a potřebují někdy i dvacetičtyřhodinovou péči. V projektu pro NF Veolia se jednalo 
o občany obce Želechovice nad Dřevnicí, celkem o 6 klientů/ uživatelů služeb ve věkovém 
rozmezí od 7 až nad 80 let. Druhotnou cílovou skupinou jsou rodinní příslušníci, kteří mají 
klienty Podaných rukou ve spolupéči - mohou chodit do zaměstnání či jen načerpat síly pro 
další péči. Občanské sdružení se podílí na péči terénní sociální službou osobní asistence. 
Klienti nezvládnou vykonávání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Mnohdy jsou upou-
táni na lůžko či na invalidní vozík, čímž se snižuje i možnost jejich kontaktu s okolím. Děti 
s handicapem nemohou docházet do vzdělávacích zařízení bez přítomnosti další osoby, 
která by je doprovázela, zajišťovala jim osobní potřeby a dopomáhala s výukou.

„Na projektu spolupracovalo celkem 7 zaměstnanců v přímé péči (osobní asistent/
ka), další nepřímí pracovníci a jako dobrovolník pan Radislav Smolan, který se v obci 
podílel na propagaci a rozvozu materiálů naší organizace, kompenzačních pomůcek ke 
klientům, zprostředkování nákupu a opakovaným transportem osobních asistentek do 
obce Želechovice nad Dřevnicí. Když došlo v rodině jedné klientky k nečekaným kom-
plikacím (zhoršil se stav pečujícího rodinného příslušníka, a bylo třeba odlehčovací 
služby nemocnice, rodina si i tak přála, aby ke klientce docházela osobní asistentka 
paní J. Smolanová (manželka R. Smolana). I v této situaci byl pan Smolan oporou 
své ženě, jako řidič a doprovod i jako pomoc při transportu do nemocnice,“ říká za 
realizátora projektu Mgr. Marie Chlopčíková. MiNiGRANT umožnil částečné pokrytí 
osobních nákladů na zaměstnance v přímé péči, konkrétně hrubé mzdy, sociálního 
a zdravotního pojištění osobní asistentky na 1 měsíc. A zdůvodnění projektu? „Podané 
ruce jsou jedinou sociální službou, která je ochotna dojíždět ze Zlína za klienty do obcí. 
„Nestátní neziskové organizace mají ztížený přístup k finančním prostředkům oproti 
příspěvkovým organizacím. Osobní asistence je po škrtech ve státním rozpočtu na 
seznamu nejohroženějších sociálních služeb,“ konstatuje pan Smolan. 

Radislav Smolan, Veolia Voda, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 
provozní dispečer

DOSTuPNÁ POMOc (OSOBNÍ ASISTENcE) 
VŠEM HANDIcAPOVANýM V OBcI 
žELEcHOVIcE N/D
15 000 Kč pro Podané ruce, o.s. – Projekt OsA

cíl projektu: 

Udržet v obci osobní asistenci. Umožnit tak lidem s handicapem žít život šťast-
nější a plnohodnotnější, zajištěním jejich fyziologických i sociálních potřeb.
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Anotace projektu: 

Občanské sdružení Rozum a Cit poskytuje komplexní podporu náhradním rodinám 
s cílem podporovat zvyšování počtu dětí vyrůstajících v náhradní rodině, nikoliv v 
ústavní péči. Projekt podpořený MiNiGRANTEM spočívá v realizaci klubových setkání 
náhradních rodin převážně z Prahy a Středočeského kraje; účastnit se mohou i zá-
jemci o náhradní rodinnou péči. Tato setkání probíhají 1x měsíčně 4 hodiny (kromě 
letních měsíců) v pronajatých prostorách ZŠ v Říčanech u Prahy. Program je rozdělen 
na dvě části. Koordinátorka pro práci s dětmi spolu s asistentem a dobrovolníky se 
věnují dětem (aktuální program je vždy přizpůsoben počtu dětí, jejich věku a počasí). 
Pro rodiče je určena odborná přednáška s lektorem na konkrétní téma. Organizuje ji 
koordinátor pro práci s rodiči. 

„S organizací těchto setkání jsme začali v roce 2011. Je o ně zájem a ohlas stále 
roste. Jednoho klubového setkání se účastní většinou 10 dospělých a 10 dětí (ve věku 
od 12 měsíců do 15 let). Zaměřujeme se na celou náhradní rodinu. Naším cílem je 
rozvoj komunikace v rodině a posílení vztahů mezi jejími členy. Smyslem je pomoci 
rodičům vytvářet vhodné rodinné prostředí pro přijaté děti a poskytovat jim potřebné 
informace a prostor pro sdílení svých zkušeností o úskalích, která se mohou při vý-
chově svěřených dětí vyskytnout. Zároveň preventivně působíme proti předsudkům 
a obavám, které náhradním rodičům často brání včas vyhledat potřebnou odbornou 
pomoc a snižovat tak potenciální ohrožení vývoje dítěte. Při individuálních pohovorech 
s náhradními rodiči zjišťujeme, že právě zajištění podpory a nabídka specializovaných 
služeb dává rodičům větší jistotu a zvyšuje jejich kompetence pro výchovu přijatých 
dětí,“ říká Jana Hromádková z o.s. Rozum a Cit.

Ing. Jiří Stejskal, Veolia Voda, Solutions and Services, a.s., 
systémový inženýr

KLuBOVÁ SETKÁNÍ NÁHRADNÍcH RODIN
Občanské sdružení Rozum a Cit

�� www.rozumacit.cz

cíl projektu:

Cílem projektu je realizace pravidelných setkání – Klubů pro náhradní 
rodiny za účelem získání informací, setkávání se, navázání nových kon-
taktů, sdílení společných radostí i těžkostí.
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Anotace projektu: 

Projekt je určen pro děti ve věku 5-7 let, které se rozhodly 2x týdně věnovat svůj čas 
atletice. Za peníze z MiNiGRANTU byly zakoupeny speciální pomůcky určené pro 
dětskou atletiku. Trenérům pomáhají naučit děti hravou formou správně házet, běhat 
a skákat. Děti mají možnost trénovat házení speciálními, zvuk vydávajícími raketka-
mi, měkkými oštěpy, skákat přes měkké a nízké překážky atd. Dále byly zakoupeny 
balanční pomůcky, které pomáhají dětem již od útlého věku získávat správnou stabi-
litu a tím zpevňovat vnitřní svaly. „Jsme rádi, že můžeme dětem zpestřit atletickou 
přípravu, a ony s o to větší chutí sportují a nesedí doma u počítače. Jelikož jsou děti 
moc spokojené, budeme další sezónu začínat s o 1/3 vyšším počtem dětí než v minulé 
sezóně. Vaše pomůcky nám v tomto ohledu moc pomáhají,“ vyjádřil se v závěrečné 
zprávě Jiří Kreuter z TJ Slavoj Stará Boleslav.

„V dnešní době děti sportují čím dál tím méně. Věnuji se trénování dětí jako vyškolený 
trenér atletiky. Jsem rád, že díky mojí trenérské činnosti, má možnost sportovat 22 
dětí skupiny GEPARDI, které sportují v atletickém oddíle TJ Slavoj Stará Boleslav. 
Prostřednictvím MiNiGRANTU Veolia můžeme dopřát dětem - společně se dvěma 
dalšími trenéry - pomůcky, se kterými je pohyb baví ještě mnohem víc. Tyto pomůcky 
jim pomáhají v rozvoj koordinace, síly a zlepšení výkonnosti. Pro nás trenéry pomůcky 
přispěly k zajištění tolik potřebné bezpečnosti v průběhu tréninků. Nejhezčí na celém 
projektu je zájem dětí o cvičení s pomůckami. Vždy když na ně přijde řada, děti jsou 
veselé a se zájmem se snaží zvládnout cviky. Při kontrolních závodech nás podpořilo 
50 diváků,“ těší se z MiNiGRANTU Bc. Tomáš Sýkora. 

Bc. Tomáš Sýkora, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
technik ÚV Káraný

ATLETIKA PRO DěTI
20 000 Kč pro TJ Slavoj Stará Boleslav

�� http://atleti-gepardi.webnode.cz/

cíl projektu:

Zlepšení podmínek pro rozvoj dětí, které mají zájem o sport.
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Anotace projektu: 

Děti se zrakovým postižením, které se zúčastní našeho projektu Občanské sdružení 
pro podporu Tyfloturistického oddílu aktivně a smysluplně tráví část svého volného 
času. Mají příležitost prožívat volný čas se svými vrstevníky (s postižením i bez) 
a s dobrovolníky a odpočinout si od školní zátěže. Budou pak schopny se o sebe lépe 
postarat a lépe se orientovat v běžných životních situacích (např. vaření, nákupy, 
návštěvy restaurace, cesta vlakem). I v budoucnu pak budou vyhledávat příležitosti 
k aktivnímu trávení volného času. „Jsme jedna z mála organizací, která se celoročně 
zabývá naplňováním volného času dětí se zrakovým postižením. Máme dlouholeté 
zkušenosti a jsme otevření i dětem s kombinovaným postižením, díky čemuž jsme 
schopni se přizpůsobovat potřebám našich klientů. Jelikož jsme plně dobrovolnická 
organizace, použili jsme přidělený příspěvek právě na přímou práci s dětmi a ne na 
organizační výdaje sdružení,“ představuje ,svou´ organizaci Kateřina Pokorná z ob-
čanského sdružení.

„Podporuji žádost a chci tímto pomoct dobré věci, na které se podílí můj kolega 
z Pražských vodovodů a kanalizací,“uvedl ve své projektové žádosti Ing. Petr Sýkora. 
„Dětem se zrakovým postižením jsme umožnili výlety do přírody, a zasportovat si, což 
naše děti baví. Podařilo se nám objevit nová místa - tři ze čtyř akcí byly uspořádané 
na nových stanovištích. Do projektu se zapojilo 40 dětí a 29 dobrovolníků. Pan Petr 
Sýkora se pro nás ucházel o MiNiGRANT. Patří mu za to naše poděkování,“ uvádí 
v závěrečné zprávě Mgr. Veronika Matějková z Občanského sdružení pro podporu 
Tyfloturistického oddílu.

Ing. Petr Sýkora, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
manažer útvaru technické podpory a metrologie

VOLNOčASOVé AKTIVITy PRO DěTI 
A MLÁDEž SE ZRAKOVýM POSTIžENÍM
25 000 Kč pro Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

�� www.tyfloturistak.info

cíl projektu:

Volnočasové vyžití dětí se zrakovým postižením. Chceme jim umožnit 
výlety do přírody, poznat nová místa a zasportovat si.
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Anotace projektu: 

Jsem občanem obce Vyskeř. Je mi proto dobře znám zdravotní stav malé Eleny K. Svojí 
aktivitou jí chci umožnit lepší přístup k základnímu vzdělání. Lékařem doporučená 
zdravotní židle je pro ni nezbytnou podmínkou pro to, aby mohla navštěvovat školu. 
Chci ji takto dopomoci k získání základního vzdělání, a bude-li to možné i k zapojení 
do kolektivu dětí. Nákup této pomůcky s ostatními komponenty je základní podmín-
kou, aby tato těžce nemocná a nemohoucí dívenka vydržela sedět ve školní lavici po 
základní vyučovací hodiny. Svoje zapojení vidím pouze v tom, že jako zaměstnanec 
Severočeských vodovodů a kanalizací mám možnost pomocí interního grantového pro-
gramu firemního Nadačního fondu Veolia o pomoc pro tuto dívenku požádat a přispět 
tak ke zlepšení jejích podmínek pro život,“ uvedl ve své projektové žádosti, k níž přiložil 
i lékařskou zprávu o zdravotním stavu malé Elen, pan František Šimek. Speciální židle 
byla následně z prostředků MiNiGRANTU malé Elen pořízena. 

František Šimek, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., manažer provozu Turnov

ELENA K.  - DIAGNOZA: G710 SVALOVÁ 
DySTROfIE
42 811 Kč pro malou Elenu K. (Projekt realizuje samostatně.)

cíl projektu:

Zajistit přístup ke vzdělání – umožnit nákup nezbytné zdravotní židle pro 
dívenku se svalovou distrofií.
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V roce 2011 zahájilo Regionální sdružení Iris ČSOP aktivity spojené s rekonstrukcí 
studánek v regionu. Podařilo se opravit či obnovit cca 6 studánek. Při jednáních 
s obcemi, vlastníky a veřejností vytipovalo sdružení nejméně 5 dalších studánek. 
K naplnění projektu Mgr. Eva Zatloukalová z ČSOP – Regionálního sdružení Iris Pros-
tějov uvedla: „Obnovili jsme 6 studánek, 2 z nich byly vybudovány zcela nově, celkovou 
úpravou vydatného pramene. Uspořádali jsme 3 vycházky na pomoc studánkám, další 
3 vycházky k pramenům či podél toků říček Prostějovska, vydali jsme letáček Povodí 
Hloučely, získali jsme patrony pro 8 studánek. U cca poloviny studánek jsme vyrobili 
i posezení, můstky anebo schůdky ke studánce. Příjemně nás překvapil také zájem 
veřejnosti v obcích, kdy se do akcí zapojily i celé rodiny s dětmi anebo místní chataři 
a „domorodci“. Projekt měl asi 200 účastníků, z toho 16 osob tvořilo realizační tým, 
dalších 60 osob se na něm podílelo dobrovolnicky svým zapojením do úprav studánek 
(celkem věnovali 231 hodin svého času), ostatní byli účastníky vycházek. Radek Škrká-
nek se zúčastnil 3 akcí, z toho se při 2 akcích na obnovu studánek zapojil pracovně jako 
dobrovolník, dále se i s rodinou zúčastnil 1 vycházky. Taktéž nám pomohl s propagací 
na osvětové akci Den Země. Jsme rádi, že vedle velmi záslužných projektů týkajících 
se sociální sféry se najde prostor i pro některé, přírodu kladně ovlivňující projekty.“

„Důležitost ochrany a obnovy vodních zdrojů v krajině je zřejmá. Péče o zdroje vody je 
žádoucí o to víc, že se v našem regionu jedná o intenzivně zemědělsky obhospodařovanou 
krajinu Hané. Voda do krajiny patří, a to nejen pro lidi, ale i pro veškeré rostliny a živočichy. 
Význam drobných přírodních zdrojů vody – studánek – pomalu zaniká. Po staletí udržova-
né studánky pustnou, prameny se ztrácejí v bahně. Proto se snažíme podchytit všechny 
přístupné zdroje vody v regionu a alespoň některé z nich obnovit. Současně chceme zvýšit 
povědomí a znalosti lidí o svém okolí, o krajině ve svém regionu. Mapování a pátrání po 
zajímavostech říček křižujících Prostějovsko určitě zkvalitní vztah veřejnosti ke svému 
regionu, a možná i zvýší její hrdost a citovou vazbu na svůj kraj,“ konstatují v projektové 
žádosti Eva Zatloukalová z Iris spolu s Radkem Škrkánkem.“ Obdobný projekt byl pod-
pořen z programu MiNiGRANTY i v předcházejícím roce. Z MiNiGRANTU byla uhrazena 
poměrná část mzdových a dalších nákladů souvisejících s odborným zajištěním projektu. 

Radek Škrkánek, Veolia Voda, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 
řidič strojník 

ZÁcHRANA STuDÁNEK  
NA PROSTěJOVSKu
25 000 Kč pro Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení Iris

�� www.iris.cz

cíl projektu:

Zapojit veřejnost do obnovy studánek a pramenů v regionu, u zanikají-
cích studánek zorganizovat jejich záchranu, postupně mapovat prameny, 
tok i soutoky říček na Prostějovsku.
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Anotace projektu: 

„Na části školního pozemku, která leží několik let ladem, chceme vybudovat malou 
naučnou stezku. Stezka bude procházet miniarboretem s jezírkem. Arboretum bude 
rozděleno do částí, kde bude vysazeno rostlinstvo z mírného pásu vždy jednoho kon-
krétního světadílu. U každé části bude umístěna informační tabule, která bude obecně 
informovat o světadílu a druzích rostlin, které jsou v arboretu vysazeny.  Arboretum 
bude spojeno s již existujícím altánem, v němž bude umístěna venkovní třída a bude 
zde tedy možné v jarních a letních měsících přímo vyučovat. Do realizace projektu 
jsme se zapojili jako dobrovolníci. Snažíme se pomáhat při jarních a podzimních 
pracích na školním pozemku s výsadbou rostlin, keřů, ale i v rámci technické pomoci 
(montážní a zednické práce). Sami máme kladný vztah k přírodě a víme, jak je těžké 
v dnešní době zachovávat a chránit přírodu pro nastupující mladou generaci, zvýšit 
názornost výuky a učinit ji pro děti snáze stravitelnou a zábavnější,“ konstatovali spo-
lečně v projektové žádosti Václav Škubal a Mgr. Pavel Žižka z 25. základní školy Plzeň.

A jak se vydařila realizace projektu? „Díky prostředkům z MiNiGRANTU jsme mohli 
uskutečnit náš projekt téměř v plném rozsahu. Podařilo se vybudovat naučnou stezku 
spojenou s jezírkem. V rámci celého projektu se podařilo vtáhnout do budování arbo-
reta žáky, kteří přidali ruku k dílu. To si myslím, že je největším přínosem. Realizační 
tým se skládal ze tří vedoucích a dále se na projektu střídavě podílelo cca 50 lidí. Dob-
rovolníci byli tři a věnovali v součtu týden času. Pan Škubal nám pomohl zejména se 
zahradnickými pracemi a úpravou terénu,“ uvedl v závěrečné zprávě Zdeněk Novák ze 
ZŠ. Finanční prostředky byly použity na nákup jezírkové fólie, geo textilie, nářadí, mul-
čovací kůry, rostlin, dřevin, naučných tabulí, zahradního nábytku a na autodopravu.

Václav Škubal, Veolia Voda, VODÁRNA PLZEŇ a.s.,  
provozní elektrikář

ARBORETuM NAPŘÍč KONTINENTy
50 000 Kč pro 25. základní školu Plzeň

�� www.zs25plzen.cz  

cíl projektu:

Vybudovat z části školního pozemku malé arboretum s naučnou stezkou, 
které by ukazovalo rostlinstvo mírného pásu různých koutů světa.
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Anotace projektu: 

Hlavním cílem podpořeného projektu bylo rozšířit nabídku poskytovaných léčebných 
procedur pro klienty s roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa. „Velkou předností 
ruční vířivé vany je její velký okruh působnosti, na rozdíl od vodoléčby ve vaně, je tato 
procedura přístupná až na velice drobné výjimky pro všechny naše klienty. Další vý-
hodou je její snadná obsluha a to při stávající personální kapacitě. Všech těchto cílů 
bylo dosaženo. Rehabilitaci rukou pomocí vířivé vany jsme dosud nenabízeli. Účinky 
jsou velice příznivé a to zejména pro naše klienty vozíčkáře. Jsme velice rádi, že se 
projekt podařilo i přes prvotní komplikace zrealizovat. Největším úskalím byl jednak 
samotný výběr typu ruční vířivé vany. Vzhledem k tomu, že 98 % našich klientů jsou 
vozíčkáři s dalším postižením (ochabováním svalstva), ne každý typ je pro ně vhodný 
a pohodlně přístupný. Dalším úskalím byla stavební příprava. Budova Domova sv. 
Josefa je více než 500 let starý jezuitský klášter a to přináší značná úskalí – velmi silné 
zdi, neznalost přesných rozvodů elektřiny a vody atd.,“ uvedla v závěrečné zprávě Ing. 
Dagmar Flosová z Domova sv. Josefa.

Kapacita Domova sv. Josefa je 42 klientů. Během roku se v Domově vystřídá na různě 
dlouhých pobytech přibližně 260 nemocných z celé republiky, kteří budou mít z tohoto 
projektu užitek. Snahou Domova je využívat ruční vířivku co nejvíce. Předpokladem 
je, že každý klient, kterému bude předepsána rehabilitace v této vířivce, ji bude moci 
využívat přibližně až 3 krát do týdne. Na vlastní realizaci projektu se dobrovolníci 
nepodíleli. „Vzhledem ke značné vzdálenosti našeho zařízení od společnosti Veolia 
a jejího ,spřízněného´ zaměstnance, se pan Šobáň zapojil ,pouze´ úspěšným podá-
ním žádosti. Velice si vážíme takto navázané spolupráce jak s panem Šobáněm, tak 
i s Nadačním fondem Veolia a děkujeme za ni,“ dodala s poděkováním panu Marti-
nu Šobáňovi za Domov sv. Josefa paní Flosová. Pan Šobáň ke důvodům své účasti 
v projektu říká: „Jsem seznámen s nemocí RS a jejími důsledky, protože jsem ji měl 
v rodině. Starám se o takto nemocného přítele, společně s jeho manželkou a dcerou. 
Snažím se být nápomocen i formou získání MiNiGRANTU do zařízení. které se na RS 
specializuje. Moje role je mile prostřednická a zapojení v tomto projektu je po pravdě 
nehmatatelné.“

Martin Šobáň, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
technik provozu ČOV

RučNÍ VÍŘIVÁ VANA
50 000 Kč pro Domov sv. Josefa, středisko oblastní charity Červený 
Kostelec

�� www.domovsvatehojosefa.cz

cíl projektu: 

Pomoc lidem nemocným RS.
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Anotace projektu:

„Také s podporou nadačního MiNiGRANTU jsme mohli vybudovat dětské hřiště u nově 
zřizované mateřské školy. Tímto projektem jsme chtěli přispět k vytvoření optimál-
ních podmínek pro výchovu předškolní mládeže. Chci pomoci Obci Holedeč, jelikož 
i přesto, že Obec několikrát žádala o různé formy dotací, zatím nebyla v tomto směru 
úspěšná. Záleží mi na rozvoji obce, ve které žiji a pracuji, proto jí pomáhám,“ vyjádřila 
se k realizovanému projektu dětského hřiště paní Marta Šrámková. 

V září 2012 nastoupily do nově zřízené mateřské školy Holedeč na Žatecku první děti. 
Do této doby obec uskutečnila rekonstrukci objektu, který za tímto účelem zakoupila 
od soukromého majitele společně 3 000 m2 pozemku, na němž bylo vybudováno dětské 
hřiště. Práce na rekonstrukci objektu pro mateřskou školu i na úpravě pozemku byly 
částečně zadány odborným specializovaným firmám, částečně se na nich brigádnic-
ky podíleli obyvatelé obce, zejména rodiče dětí, které po dokončení stavby a úpravě 
jejího okolí začaly mateřskou školu navštěvovat. Na vlastní úpravě terénu pro hřiště 
o ploše cca 100 m² se podílelo 5 dobrovolníků (včetně paní Šrámkové), kteří při tom 
odpracovali cca 50 hodin. Peníze z MiNiGRANTU byly využity na částečnou úhradu 
nákladů za vyrobené herní prvky a jejich montáž. Za získání MiNiGRANTU poděkoval 
v obecním časopise Martě Šrámkové starosta obce Ing. Pavel Adamec. 

Marta Šrámková, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., strojník úpravny vody - Úpravna vody Holedeč

DěTSKé HŘIŠTě u MATEŘSKé ŠKOLy
20 000 Kč pro Obecní úřad Holedeč

�� www.holedec.cz

cíl projektu: 

Vybudovat dětské hřiště pro nově budovanou mateřskou školu.
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Na tradičním skautském tábořišti poblíž vesnice Sudslava v okrese Ústí nad Orlicí se 
každoročně konají dva až tři skautské tábory pro děti pořádané skautským Střediskem 
K. Šimka Hradec Králové. Táboří se na louce, kde dobrovolníci, společně s rodiči a dět-
mi skautský tábor vždy postaví. Nezbytnou podmínkou pro bezpečný průběh tábora je 
zajištění přívodu pitné vody. Tu táborníci odebírají z nedaleké vodárny pomocí 500 m 
dlouhé hadice, kterou každý rok pokaždé musí rozmotat, složit a připojit a následně 
opět rozebrat, smotat a uskladnit. Po dvaceti letech užívání však již nebyla stávající 
hadice v použitelném stavu. Tábor byl proto ohrožen, proto požádal Pavel Tejkl – dlou-
holetý spolupořadatel těchto táborů – o MiNiGRANT. „Není voda, nejsou tábory. Když 
nejsou tábory, pak 100 dětí nestráví čas venku v přírodě, ale doma. Když zůstanou 
doma, neprožijí nová dobrodružství. Kdo v dětství neprožívá nová dobrodružství, ten 
těžko může připravit hezká dobrodružství pro ostatní v dospělosti,“ uvedl v projektové 
žádosti. Iniciativu při řešení této situace převzala Královéhradecká provozní, a.s., v níž 
je Pavel Tejkl zaměstnán. Pořídila a zapůjčila potřebnou speciální hadici. Z prostředků 
pro MiNiGRANTY pak symbolicky nadační fond uhradil 1 Kč.

Pan Tejkl dodává: „ Na táborech jsem dlouhá léta dělal vedoucího a připravoval pro 
děti program. I v roce 2012 jsem se na chodu jednoho z táborů podílel. Opět jsme pro 
děti tábor stavěli a zabezpečovali. Projekt tedy umožnil pokračování dobrovolnictví 
jak mého, tak i dobrovolnictví mnoha dalších osob, které tábory pro děti připravují.“

Pavel Tejkl, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s.,  
mechanik vodohospodářských zařízení

VODA PRO SKAuTSKé TÁBORy
1 Kč pro Junáka – svaz skautů a skautek ČR,  
středisko K. Šimka Hradec Králové

�� www.skauthk.cz

cíl projektu: 

Zajistit skautským táborům stavěným „na zelené louce“ přívod pitné 
vody pomocí pořízení nové hadice.
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Středisko provozovalo letní Skautský prázdninový klub pro skauty a neskauty po dobu 
celých prázdnin. Klub opět sloužil široké veřejnosti. Každý den měli rodiče možnost 
přivést své dítě do prázdninového klubu. Volí si dny podle toho, jak se jim daří zajistit 
babičku nebo jinou variantu hlídání. Klub využívají často i starší prarodiče, kteří nejsou 
schopni nabídnout vnoučatům, která hlídají, dostatečně atraktivní program. Do klubu 
dochází především děti ve věku 5 – 8 let (děti předškolní až po 2. ročník ZŠ), které 
rodiče ještě nechtějí poslat na tábor. Kapacita klubu je 30 dětí, denně se sejde cca 10 
– 15 dětí. V roce 2012 byla nově zařazena do programu výuka plavání. Dva dny v týdnu 
byly opět věnovány výletům vlakem po Východních Čechách, další dva dny trávily děti 
v klubovně a navštěvovaly zajímavá místa v Hradci Králové. V posledním prázdninovém 
víkendu následně středisko zorganizovalo tradiční Rozloučení s létem. Děti měly na 
závěr možnost přespat se svými starými i novými kamarády v klubovně či pod širým 
nebem na zahradě. „Rozloučení s létem znamená vždy pro účastníky vlastně zahájení 
jejich pravidelného volnočasového programu, kdy dochází do klubovny během celého 
školního roku za svými kamarády a partou,“ říká Bc. Petr Kubát ze Střediska K. Šimka.

O panu Tejklovi Petr Kubát říká: „Pavel je dlouholetým činovníkem střediska. Dlouhé 
roky organizoval tábory pro 3. oddíl. Nyní má dvě malé dcerky, které ještě nemají 
tábornický věk. Zúčastnil se ale několika výletů jako dozor a vzal s sebou i dcery. Ve 
dnech špatného počasí nabídl dětem deskové hry v klubovně s odborným výkladem. 
Největší práci odvedl při organizování Rozloučení s létem“. V roce 2012 využilo nabídku 
klubu celkem 181 dětí a jejich rodičů. SPK byl na základě zájmu rodičů rozšířen o pod-
zimní prázdniny a ředitelská volna na podzim. Pro rok 2013 středisko plánuje otevřít 
klub i ve všech dnech, kdy státní zařízení pro děti budou zavřena, rádo by umožnilo 
i účast dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (s lehkým tělesným a mentálním 
postižením a autisty). Realizaci projektu zajišťoval desetičlenný tým, přípravě a rea-
lizaci závěrečné akce věnovali dobrovolníci celkem 50 hodin. 

Poznámka NF Veolia: O  tomto i předcházejícím projektu Junáka – svazu skautů 
a skautek ČR, středisku K. Šimka Hradec Králové natočil NF Veolia videodokument, 
který je součástí jejího miniseriálu o MiNiGRANTECH (viz http://www.nfveolia.cz/
fotogalerie/videogalerie/).

Pavel Tejkl, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s.,  
mechanik vodohospodářských zařízení

SKAuTSKý PRÁZDNINOVý KLuB  
PRO SKAuTy A NESKAuTy 
15 000 Kč pro Junáka – svaz skautů a skautek ČR,  
středisko K. Šimka Hradec Králové

�� www.skauthk.cz

cíl projektu: 

Pomoci rodičům malých dětí (5 – 8 let) zajistit pro ně kvalitní a zábavné 
trávení volného času o dlouhých letních prázdninách. 
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Anotace projektu:

„Projekt je určen všem místním obyvatelům a zejména dětem, neboť v obci je též 
základní škola. Nabízí se tak možnost založit například rybářský kroužek - takový 
rybník je ideálním místem, kde by se žáci mohli naučit praktiky rybaření. Jak již bylo 
uvedeno výše, rybník zde býval odjakživa, ale za minulého režimu, kdy v obci hospo-
dařilo místní JZD, někdo vymyslel, že na pozemku nedaleko tohoto rybníka vybuduje 
studnu a materiál vytěžený z této studny navezl právě do tohoto rybníka. V důsledku 
této nepochopitelné činnosti vznikla z rybníka bažina,“ uvedla paní Šárka Tesárková 
v projektové žádosti. 

Paní Tesárková, se osobně podílela na veškerých pracích spojených s revitalizací 
rybníka a v nemalé míře tento projekt i financovala. „Ať už z hlediska vztahu k život-
nímu prostředí nebo z úcty k tradici považuji za správné tento rybník obnovit,“ dodává 
paní Tesárková. Její motivace se opírá o rodinnou historii – rybník patřil rodině jejího 
manžela, později v době socialistické kolektivizace byl zcela zdevastován. V březnu 
2013 se začalo s bagrováním dna rybníka. A právě na tyto práce byly určeny peníze 
z MiNiGRANTU. NF byl u toho, stejně jako parta dobrovolníků. Na realizaci projektu 
5 dobrovolníků odpracovalo do června 2013 cca 800 hodin.

Šárka Tesárková, Veolia Voda, 1. SčV, a.s., referent biolog 

REVITALIZAcE RyBNÍKA V OBcI NEčÍN
50 000 Kč pro revitalizaci rybníka v Nečíně (Projekt realizuje samostatně.)

cíl projektu:

Obnovit rybník, který zde vždy býval, a vytvořit tak pěkné místo v přírodě, 
kde by mohli místní rodiče s dětmi trávit volný čas, třeba při chytání ryb.
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Anotace projektu:

„Předmětem projektu jsou služby sociální rehabilitace TyfloCentra Pardubice posky-
tované lidem se zrakovým postižením. Tito lidé jsou vedeni k větší míře samostatnosti, 
která zvyšuje jejich sebevědomí a napomáhá k osobnímu rozvoji a zmírňování nega-
tivních dopadů postižení na psychiku. Cílem služeb je aktivizovat a motivovat jedince 
k aktivní a smysluplné náplni života. Budu rád, když tímto MiNiGRANTEM jim v tom 
pomůžu,“ říká Miroslav Tománek, který se na realizaci projektu podílel společně 
s ředitelkou a ekonomkou Tyflocentra Pardubice. 

„Díky projektu Multifunkce jako pomocník TyfloCentra Pardubice bylo možné pořídit 
vhodné multifunkční zařízení, které umožňuje tisk dokumentů ve zvětšeném černo-
tisku pro práci s uživateli pardubického TyfloCentra, tedy pro lidi s těžkým zrakovým 
postižením. Především umožňuje tisk interního časopisu Kukátko, ve kterém jsou 
zveřejňovány informace o aktivitách TC, informace o kompenzačních pomůckách, 
obsahuje také informace z oblasti sociálně právního poradenství, články uživatelů aj. 
Časopis je aktivním prostředkem pro snižování informačních bariér pro uživatele TC, 
kteří jsou schopni zvětšený černotisk přečíst. Kukátko vychází jednou za dva měsíce 
v nákladu cca 220 kusů. Kromě tisku, kopírování a scanování pro práci s uživateli bude 
multifunkční zařízení využíváno pro zpracování potřebné dokumentace ke spravování 
agendy organizace a poskytovaných služeb,“ objasnila Bc. Dana Stoklasová. Nové 
zařízení nahradilo technicky nevyhovující multifunkční zařízení používané do té doby 
v TC pro tisk, kopírování a scanování dokumentů. Díky projektu je nyní také možné 
tisknout a kopírovat osvětové materiály pro laickou i odbornou veřejnost, které slouží 
k  informování o problematice zrakového postižení. K vybranému multifunkčnímu 
zařízení poskytla dodavatelská firma navíc 5 000 kopií zdarma. Pan Tománek se za-
pojil do projektu při výběru zařízení i aktivní pomocí při nákupu, drobných stavebních 
úpravách i při stěhování. V předcházejících letech Miroslav Tománek již osvědčil své 
dobrovolnictví podporou jiných projektů, které získaly MiNiGRANTY.

Miroslav Tománek, BČOV Synthesia, vedoucí střediska údržby 

ZAKOuPENÍ MuLTIfuNKčNÍHO ZAŘÍZENÍ 
AfIcIO MP 2000 SP
35 000 Kč pro TyfloCentrum Pardubice, o.p.s

�� http://www.tcpce.cz/

cíl projektu: 

Zpřístupnit informace lidem se zrakovým postižením vydáváním časo-
pisu Kukátko.
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Anotace projektu: 

V projektové žádosti pan Michal Tyrpekl vysvětluje svou motivaci i připravenost města podílet  
se na realizaci projektu: „V obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dochází k intenzivní 
bytové výstavbě. V posledních několika letech se do této obce stěhují především mladí lidé, 
kteří mají malé děti, nebo plánují založit rodinu. Růst počtu obyvatel okrajových částí města 
není doprovázen adekvátním rozvojem občanské vybavenosti. Obyvatelé sídliště U Vodoje-
mu a celé městské část Vrábí tento problém výrazně pociťují. Cílem projektu je vybudování 
sportovně-relaxační zóny na pozemku, který je v přímé blízkosti nově budovaného sídliště a 
zároveň se nachází vedle rozsáhlé staré zástavby. Město, které je vlastníkem tohoto pozemku, 
je připraveno jej poskytnout pro tento projekt a zároveň se hodlá na projektu finančně podílet. 
Realizací projektu dojde ke zvýšení občanské vybavenosti obce, zvýšení bezpečnosti okolních 
obyvatel – především dětí a mládeže, vytvoření sportovně-relaxační a oddychové klidové zóny 
pro odpočinek, aktivní i pasivní trávení volného času, rozšíření nabídky oddychových a pohy-
bových aktivit, zlepšení a zkvalitnění stavu a vzhledu veřejných prostor, zlepšení možností k 
navazování sociálních vztahů, propagace zdravého životního stylu, zvýšení zelených ploch v 
obci, zvýšení přitažlivosti obce pro její obyvatele.“

Pan Tyrpekl se zároveň zavázal, že se bude podílet na realizaci a dohlížet na účelné vynaložení 
prostředků z NF Veolia. „Koordinuji spolupráci mezi městem Brandýs n. L. a stavební firmou 
Sládek Group a všemi SVJ na sídlišti U Vodojemu. Celková doba projektu od podpisu grantové 
smlouvy až do konečného vyúčtování projektu je proto nastavena na celkem 10 měsíců (s 
předpokládaným ukončením k 1. dubnu 2013). A jaký je stav projektu v létě 2013? Došlo k re-
alizaci pétanqueového hřiště, jehož vybudování bylo zaplaceno z MiNiGRANTU, poskytnutého 
ve výši 15 tisíc Kč (oproti původnímu požadavku předkladatele ucházejícího se o částku 50 000 
Kč). „Lavičky, informativní tabule, zóna údržby zeleně se stále řeší s městem,“ uvádí v závě-
rečné zprávě Michal Tyrpekl. K vlastní iniciativě, týkající se projektu, dodává: „Nejvíce si cením 
toho, že se mi podařilo oživit víru v to, že lze něco změnit kolem sebe. Veškeré jednání jsem 
zaštiťoval sám, o průběhu jednání byli informováni všichni spoluvlastníci a okolní statutárové 
– ti mne podpořili ve formě souhlasu se záměrem. Termín celkové realizace se prodloužil, ale 
jsem přesvědčen, že projekt je prospěšný nejen tím, že lidi mají kde trávit volný čas, ale vidí, 
že lze věci měnit. Typově podobné projekty - i přes možné realizační obtíže – jsou prospěšné.“

Michal Tyrpekl, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  
technik měření 

SPORTOVNě-RELAxAčNÍ A ODDycHOVÁ 
ZóNA SÍDLIŠTě u VODOJEMu
15 000 Kč pro Zahradnictví Lukáš Rajtr 

cíl projektu:

Zkvalitnění prostředí pro trávení volného času, snížení negativních 
dopadů současného životního stylu a tvorba nových podnětů k volno-
časovému vyžití.
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Anotace projektu: 

Tento projekt počítal původně podle projektové žádosti s rozpočtem více než 46 tisíc 
korun na koupi nových židliček do jednotlivých tříd, na pořízení výukových her pro 
předškolní děti a opravy a provedení nových nátěrů na herních dětských prvcích 
(dětských prolézačkách a dřevěných doplňcích) na zahradě mateřské školy, kterou 
navštěvuje cca 80 dětí. Získaný MiNiGRANT v redukované výši umožnil realizovat z po-
skytnutých finančních prostředků pouze jeho část týkající se obnovy vybavení zahrady. 

„Při pomoci v minulém roce s přípravou besídky ve školce, co všechno školka a její 
děti – malí skřítkové -potřebují a spotřebují. Většina nás, rodičů se zná, neboť bydlíme 
v blízkosti školky. Mnozí rodiče pomáhají běžně tím, že přinášejí spontánně různé 
běžné věci, které školka může pro děti využít a které potřebuje. Na konci minulého 
roku několik rodičů vybralo mezi sebou peníze, za které zakoupili především plyšové 
hračky pro nejmenší skřítky. Můj projektový záměr pomoci školce a dětem novým 
vybavením mohl být z finančních důvodů naplněn jen částečně, ale pokud jde o obnovu 
vybavení zahrady, udělali jsme vše. Povedlo se zapojení dalších rodičů do realizačního 
týmu, v němž byla paní ředitelka a učitelky. Natírání a oprav herních prvků se během 3 
dnů ujalo celkem 16 dobrovolníků (včetně mně), kteří odpracovali při této akci celkem 
117 hodin,“ vypočítává Jiří Vach. A dále ještě ve své zprávě uvádí: „Náklady vyčíslené 
v závěrečné zprávě nesouhlasí s výší přiděleného MINIGRANTU – jsou vyšší - neboť 
jsem slíbil ucelenou dodávku židliček se sedákem (36) a zároveň jsem chtěl do pro-
jektu vtáhnout i ostatní rodiče, učitelky… Natírání bylo vyhlášeno od čtvrtka do soboty 
v předposledním červnovém týdnu. Čtvrtek byl zasvěcen šmirglování a broušení. 
Pátek byly naneseny první vrstvy barvy. V sobotu přišlo více nových dobrovolníků, 
z nichž se někteří báli zasahovat do rozdělaných barevných prvků a tak jim byly při-
děleny lavičky a zbytky barev. Tak se zrodili nové duhové lavičky, které s houpačkami, 
autíčky, autobusem atd. zcela změnili vzhled zahrady.“

Jiří Vach, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  
mistr provozu sítí

SKŘÍTKOVSKé žIDLIčKy
10 000 Kč pro opravy herních prvků na zahradě mateřské školy 
(Projekt realizuje samostatně).

cíl projektu:

Obnova židlí pro děti podle velikostí, pořízení výukových softwarů a ob-
nova nátěru na prolézačkách.
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Anotace projektu: 

„Našim cílem bylo umožnit našim čtyřletým ,centrákům´ s postižením, kteří jsou 
integrovaní ve Volnočasovém klubu Šikulka (a které nepřijali pro jejich handicap do 
jiné MŠ) vhodné podmínky v klubu pro jejich všestranný rozvoj - po stránce motoric-
ké, rozumové i psychické. Tento cíl jsme již splnili, a proto jsme se rozhodli stanovit 
si nový cíl a to rozvoj dětské tvořivosti, motoriky a vestibulární stimulace. Zvítězil 
iPad a hamaky. Díky velké pevnosti a pružnosti hamak, mohou tato křesílka využívat 
maminky se svými dětmi, ale také asistenti a jejich klienti. Dochází k vestibulární 
stimulaci (hravé děti jsou neustále v pohybu, mění své polohy v důsledku různých 
činností, kterých je během dne nespočet. U dětí s omezenou pohyblivostí se snažíme 
zlepšit jejich prostorovou orientaci a vnímání pohybu houpáním a změnou poloh v kře-
sílku. Kouzlo moderní technologie očarovalo i volnočasový klub. iPad, stále více mezi 
speciálními pedagogy oblíbenou edukační pomůcku si Centrum pro všechny mohlo 
dovolit díky paní Vendule Valentové a její úspěšné žádosti MiNiGRANT,“ konstatuje 
paní Martina Kučerová . 

iPad je ve volnočasovém klubu využíván ke hrám. Práce s iPadem rozvíjí u dětí tvo-
řivost, jemnou motoriku, kognitivní funkce, a proto jej děti využívají každý den po 
menších skupinkách či v individuálních pedagogických chvilkách. Toníček, Martinka 
a Štěpánek pak pracují vždy s osobní asistentkou. Závěsná křesla jsou kromě Šikulky 
využívaná na nejrůznějších akcích (Artík, Víkend naplno, Integrace je IN, skauti, uby-
tovaní, Školení dobrovolníků). Jako dobrovolnice se v projektu angažovaly učitelky ze 
Speciální ZŠ v Poděbradech, které pomáhaly s výběrem iPadu a vhodných aplikací. 
Pokud to paní Valentové dovolí pracovní povinnosti a rodinný život, věnuje svůj volný 
čas pomoci sdružení. Pravidelně se účastní organizování Minidnů otevřených dveří a 
také pomáhá s přípravou letních táborů pro děti s postižením nebo bez. „S Centrem 
spolupracuji již čtvrtým rokem. Nejvýraznější mou pomocí je tříletá ,spolupříprava´ 
táborového programu pro projekt Hurá, jedeme na tábor. Dále se snažím radit v oblasti 
PR a marketingu a v poslední době se zapojuji aktivně i v rodičovské skupině, která 
pomáhá Centru v realizaci dalších projektů,“ říká Mgr. Valentová.

Vendula Valentová, Veolia Voda, Veolia Voda ČR, a.s.,  
zástupkyně ředitelky komunikace a marketingu

PRO ŠIKuLKy V ŠIKuLcE, 
VOLNOčASOVéM KLuBu PRO DěTI 
S POSTIžENÍM I BEZ
20 000 Kč pro Centrum pro všechny, občanské sdružení

�� www.centrumprovsechny.cz

cíl projektu: 

Vytvořit pro čtyřleté kluky s postižením, kteří jsou integrovaní ve volno-
časovém klubu Šikulka /VKŠ/ - a které bohužel nepřijali pro jejich han-
dicap do jiné mateřské školy -  podmínky v klubu pro jejich všestranný 
rozvoj dle jejich možností.
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Anotace projektu: 

Podle žádosti o MiNiGRANT byl projekt, na jehož realizaci požádal pan Michal Vaněk 
o finanční podporu pro rybářskou organizaci, koncipován takto: (1) vytěžení napada-
ných dřevin z vodních ploch (důsledek stáří porostů a častých povodní). Dále pak (2) 
likvidace náletových porostů s následným štěpkováním a ekologickou proměnou na 
biomasu, (3) vysazení ušlechtilých dřevin kolem břehů a (4) úpravy přístupových cest 
k vodním plochám a kolem nich, (5) vyčištění břehů od odpadků s následným odvo-
zem a likvidací v separovaném sběrném dvoře. Vše je zajištěno odbornou firmou se 
zkušenostmi a dobrovolníky z řad členů místní organizace.

„Tento projekt za podpory NF Veolia jsem uskutečnil pro organizaci, ve které jsem 
dlouholetým členem. Chtěl bych upozornit na to, jak důležité je starat se o přírodu 
a prostředí, ve kterém žijeme, a také být příkladem pro mladé členy organizace a 
motivovat je k jejich aktivní činnosti v oblasti podpory a ochrany přírody. Jako aktivní 
člen MO Mělník jsem se podílel na přípravě, realizaci a propagaci projektu v rámci 
organizace. Snažil jsem se oslovit další aktivní členy pro spolupráci na projektu,“ 
uvedl Michal Vaněk. 

Michal Vaněk, Veolia Voda, Středočeské vodárny, a.s., technik 
provozu kanalizace Mělník

ÚPRAVA A VyčIŠTěNÍ BŘEHů NA 
MLAZIcKýcH TůNÍcH A SLEPéHO 
LABSKéHO RAMENE HADÍK
15 000 Kč pro Český rybářský svaz, občanské sdružení, MO Mělník

�� www.rybarimelnik.cz

cíl projektu:

Zlepšit životní prostředí a podmínky pro faunu a flóru kolem Mlazických 
tůní a labského ramene Hadík na Mělnicku pro budoucí generace.  
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Anotace projektu: 

„Obsahem realizovaného projektu bylo zajištění kvalitní tréninkové činnosti atletické 
přípravky, rozvoj pohybových schopností a dovednosti dětí, účast na okresních, kraj-
ských a republikových soutěžích, zorganizování atletického soustředění a doplnění 
materiálního vybavení potřebného na trénink,“ říká Ivan Šenkýř z TJ Neratovice. Na 
projektu se podíleli dva dobrovolníci, kteří při jeho realizaci odpracovali 150 hodin. 
Finanční prostředky z MiNiGRANTU byly využity na nákup sportovních potřeb pro 
atletiku - disků, koulí, oštěpů a treter.

„Jako dlouholetý člen TJ Neratovice chci pomáhat udržet a rozšířit členskou základnu 
z řad nejmenších atletů. V oddílu atletiky zastávám funkci atletického rozhodčího. 
V současné době má atletická přípravka 27 dětí. Tréninky probíhají 3-4 x v týdnu po 2 
hodinách za vedení 6 vyškolených trenérů. Podařilo se nám zvýšit počet atletů z řad 
dětí. Zaznamenali jsme zvýšený zájem dětí o atletiku a sport. Nadačnímu fondu patří 
velké poděkování za finanční pomoc naší tělovýchovné jednotě, neboť TJ Neratovice  
má pro atletiku k dispozici minimum finančních prostředků.“ 

František Vaňura, Veolia Voda, Středočeské vodárny, a.s., ma-
nažer vodovodu Mělník, 

ATLETIKA PRO DěTI A MLÁDEž 
V NERATOVIcÍcH 2012
16 000 Kč pro TJ Neratovice

cíl projektu:

Zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže v Neratovicích prostřed-
nictvím atletiky a sportu.
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Anotace projektu:

Na pozemku, na kterém je umístněn rodinný dům pěstounské rodiny, byla vybudována 
s podporou MINiGRANTU 2012 domovní ČOV v souladu s požadavky nařízení vlády č. 
416/2010 pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních. V této lokalitě není jiná 
možnost vypouštění odpadních vod. Pro realizaci projektu byly provedeny výkopové 
práce pro osazení konstrukce ČOV a přepojení aktuálního vývodu z  jímky do ČOV, 
betonáž dna pod ČOV a pomocná betonáž kolem stěn nebo štěrkový obsyp kolen stěn 
ČOV. „Dům byl kompletně přepojen do čističky, a ta je plně funkční. Čističku se po-
dařilo usadit a zabetonovat v terénu s extrémně vysokou hladinou podzemních vod. 
V průběhu prací (mnoho týdnů) neustále musela pracovat dvě čerpadla. Tři lidi praco-
vali,nastálo ,́ tři bagrovali a odváželi zeminu, pět dětí se dívalo a všichni sousedi drželi 
palce. Úplný dobrovolník byl jeden, Ing. Lenka Varušková. Pomáhala s výběrem ČOV 
a dokumentací, věnovala odhadem asi 16 hodin práce,“ popsala v závěrečné zprávě 
za pěstounskou rodinu Anna Orsáková. 

„Realizace projektu je významným příspěvkem k podpoře pěstounské rodiny s tříletý-
mi trojčaty a jejich pětiletým bráškou, v jejich snaze pečovat o děti, které nemají vlastní 
domov. Vše, co umožní rodičům trávit čas především s dětmi, a ne starostí o technické 
zabezpečení jejich života, je pro děti obrovským přínosem a vytváří čas, který může 
být určen jen pro ně, což je pravý smysl pěstounské rodiny. Z tohoto důvodu věřím, že 
podpora rodiny jako celku, je téměř přímou investicí do dětí samotných. Jsem ráda, 
že jí naše společnost a její nadační fond poskytl podporu,“ vyjadřuje se k podpoře 
Ing. Lenka Vavrušková, která rodině bezplatně poskytla odbornou pomoc s výběrem 
odpovídající ČOV a zpracováním dokumentace ke stavebnímu povolení, navrhla vý-
stupní kontrolu vyčištěné odpadní vody z ČOV pro plné spuštění. Rodinu podpořila 
také zajištěním pomoci pro realizace výkopových prací a hlídáním pěstounských dětí 
v době realizace stavebních prací. 

Ing. Lenka Vavrušková, Veolia Voda, Pražské vodovody  
a kanalizace, a.s., manažer útvaru kontroly kvality vody

čISTÍRNA ODPADNÍcH VOD PRO 
PěSTOuNSKOu RODINu
50 000 Kč pro pěstounskou rodinu Orsákovi

cíl projektu:

Vyřešení hospodaření s odpadními vodami v rodinném domě pro sedmi-
člennou pěstounskou rodinu. Po realizaci bude vyřešena problematika 
čištění OV pro tuto rodinu. 
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Anotace projektu: 

„Před dvěma lety dostal Libor Václavík nápad, který nám udělal spoustu radosti, 
ale přinesl i nemálo starostí. Letní tábor mladých hasičů. Nikdo z nás takovou akci 
nikdy nepořádal. Museli jsme věnovat spoustu práce studiu zákonných podmínek, 
sbírání informací od ostatních pořadatelů podobných akcí a hlavně získávat praktické 
zkušenosti. Postupně jsme jako SDH zaplatili proškolení potřebných kvalifikovaných 
odborníků (vedoucí tábora a zdravotník). Dnes tak máme za sebou již dva ročníky této 
akce,“ konstatoval v roce 2012 v žádosti o MiNiGRANT starosta obce Bozkov Karel 
Čermák. Autor nápadu a předkladatel žádosti o MiNiGRANT k tomu dodává: „Ohlas 
tábora byl nebývalý, všechny děti absolutně nadšené. Jediné, co stále musíme řešit, 
je tlak od dětí na další prodlužování délky tohoto tábora, týden se jim zdá málo. Celou 
akci pořádáme za výrazné materiální podpory Obce Bozkov. Akci děláme vysloveně 
jako odměnu pro děti za celoroční práci, takže výnosy jsou spočítány přesně na po-
krytí nákladů. Bohužel problémem od počátku bylo zabezpečení tábořiště vodou – na 
vaření, mytí i koupání. Voda v místě není pitná, a tak se musí pracně dovážet po dost 
nepřístupných cestách.“ 

Libor Václavík je dobrovolným hasičem již od svého dětství jako člen kolektivu mla-
dých hasičů, poté se stal členem výjezdové jednotky. Činnosti v SHD věnuje téměř 
všechen svůj volný čas, jde o stovky hodin ročně. Prostředky poskytnuté Nadačním 
fondem Veolia částečně uhradily náklady na zakoupení, úpravu a sestavení mobilního 
víceúčelového zásobníku, tvořeného následujícími komponenty: přívěsný vozík za 
auto, jednoplášťová nádrž na vodu (600 l) a 2 sprchové stany. Vytvořením této sestavy 
jsme vyřešili problém se zajištěním hygieny na letním táboře SDH Bozkov, kde v pro-
najatém lesním areálu není možnost sprch. Zároveň nádrž s károu během roku slouží 
jako rezervní možnost zásobníku na pitnou vodu pro potřeby obce Bozkov v případě 
výpadku dodávky pitné vody (hlavně pro místní školu a školku). Dětského tábora se 
zúčastnilo v roce 2012 30 dětí a 15 dospělých (ti odpracovali na přípravě a provozu 
dětského tábora cca 300 hodin).

Libor Václavík, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,  
montér vodovodu, řidič

MOBILNÍ ZÁSOBNÍK PITNé VODy PRO 
DěTSKý TÁBOR
24 772 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Bozkov

�� www.obecbozkov.cz/hasici

cíl projektu: 

Zakoupení a vytvoření víceúčelového mobilního zásobníku pitné vody 
s využitím jako sprcha na dětském táboře.
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Anotace projektu:

Díky podpoře Nadačního fondu Veolia se podařilo paní Lence Vítové změnit celkový 
vzhled a úroveň Rodinného klubu Motýlek. „Je velmi příjemné v RK Motýlek vidět 
změnu na první pohled. Je vyměněno veškeré vybavení. Od návštěvníků je velmi 
příjemné slyšet, že to RK Motýlek velmi pozvedlo. Za nadační dar jsem mohla pořídit 
do našeho rodinného klubu nové vybavení jako jsou kanape, pracovní stoly, židličky 
a židle, skříňky. Údržba a hlavně bezpečnost některého vybavení není optimální pro 
každodenní provoz, zejména pro aktivity určené dětem. Tak jako u jiných aktivit, které 
si vymyslím a naplánuji, byl i tento projekt  mojí starostí. S pomocí rodiny a hlavně 
manžela bylo nutné zajet do vybraných obchodů, přivézt nábytek, sestavit a potom 
vše v klubu upravit,“ uvedla ve své zprávě paní Vítová.

Sama se vyjádřila, že žádost o grant i projekt dělala „srdcem“. V souvislosti se svou 
motivací popisuje, pro koho a co vlastně dělá: „O nadační podporu žádám pro zdravé 
děti, které mají své vlastní rodiče, pro lidi, kteří si vydělávají nebo jsou aktivními 
důchodkyněmi. Již třetím rokem působím v RKM jako cvičitelka dospělých, věnuji 
se děvčatům ve věku 10 -13 let, podílím se na všech akcích jak v týdnu, tak o víken-
dech. Moje činnost je dobrovolná a peníze, které se vybírají, jdou na pronájem nebo 
pomůcky pro tvoření a cvičení. Jsme malá obec, nemůžeme nastavit vstupné jako 
ve velkých městech … Na všechny naše aktivity jsou kladné ohlasy a velké pochvaly. 
Při mé aktivitě Na pokec si to děvčata ve věku 10 -13 let užila tak, že na sociální síti 
o tom psala, jako o nejlepším dni v jejich životě a že je to lepší, než sedět u počítače. 
Další pochvala je od paní, které zemřel manžel, nastoupila do důchodu a psychicky 
si sáhla až na samé dno. Nyní jak může, tak mě i klubu děkuje za to, že jsme. Pro 
naši další práci jsem chtěla zlepšit prostředí. Z kanape se sypal molitan, pracovní 
stoly a židle jsme měli zapůjčené z restaurace, čalounění bylo propálené atd. Děti 
jsou moc nadšené, zejména se jim líbí sedací vaky. Při výtvarné dílničce už se nám 
pracovní stoly nerozpadají a sedíme na krásných židlích. Mám radost i z bezpečnosti 
nového nábytku. Velké díky za sebe, ostatní dobrovolníky a všechny návštěvníky v RK 
Motýlek.“ Podle výroční zprávy z roku 2011 prošlo RK Motýlek za rok 4 400 návštěv. 
Stejný předpoklad byl i pro rok 2012.

Lenka Vítová, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,  
hospodářsko administrativní pracovník provozu Semily

BAVÍME SE, HRAJEME SI A SMěJEME SE 
V RODINNéM KLuBu MOTýLEK PO cELý ROK
24 825 Kč pro Rodinný klub Motýlek o.s.

�� www.klubmotylek.estranky.cz

cíl projektu:

Zpříjemnit a vylepšit prostory Rodinného klubu Motýlek. Vytvořit poho-
dovou atmosféru pro všechny návštěvníky i dobrovolníky. 
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Anotace projektu:

Ve třídě s rehabilitačním vzdělávacím programem jsou žáci se středně těžkou a těžkou 
mentální retardací či kombinovaným postižením (smyslové vady, tělesné postižení, 
autismus). Program je zaměřen na rozvoj jejich rozumových schopností a na stimulaci 
smyslového vnímání. „Při všech činnostech je důležité zapojit co nejvíce smyslů najed-
nou - možnost věc vidět, slyšet, osahat si jí, očichat nebo ochutnat, proto jsou vhodné 
výrazné, nápadité a barevné pomůcky z pratelných a omyvatelných materiálů. Naši 
žáci většinou nejsou schopni ke komunikaci používat řeč ani psané slovo, komunikují 
alternativním způsobem - gesta, fotografie, obrázky, piktogramy, předměty. Velmi 
bychom využili speciální tabuli s horizontálně posuvnými panely, povrch tvoří textilní 
materiál v kombinaci s magnetickou tabulí - ideální k přichycení obrázků, piktogramů, 
výukových materiálů na suchý zip nebo magnetem. Žáci sami mohou s kartičkami 
manipulovat. Do vyučování chceme zapojit polohování - tělesně postiženého žáka 
zafixujeme do polohy, která je mu příjemná a po zdravotní stránce prospěšná. Takto 
může žák pracovat nebo jen relaxovat. Polohování je možné propojit s masáží nebo 
rehabilitací. Naším cílem je v co největší podpořit míře jejich rozvoj a zapojení do 
normálního života mezi svými blízkými,“ vysvětluje účel projektu učitelka a speciální 
pedagožka Mgr. Lenka Frolíková. 

„Do uvedené rehabilitační třídy dochází můj syn Honzík (7. rok školní docházky), naro-
dil se s kvadruparetickou formou DMO. Nejen kvůli němu, ale i kvůli ostatním dětem, 
jsem chtěl zlepšit podmínky pro práci, relaxaci i hru během vyučování. Při realizaci 
projektu jsem pomohl drobnými řemeslnickými pracemi,“ doplnil Jan Vovesný. Díky 
slevě na některé polohovací pomůcky, se podařilo zrealizovat i věci nad rámec pů-
vodního projektu. Interiér třídy se kompletně změnil. „Všichni si tu změnu náramně 
užíváme. Každý den využíváme nové výukové pomůcky, do činností u nové tabule se 
zapojují všichni žáci. Po práci následuje zasloužený odpočinek a relaxace s využitím 
nových kompenzačních a polohovacích pomůcek. Třída nyní opravdu funguje jako 
rehabilitační třída,“ hodnotí úspěch projektu L. Frolíková. Realizační tým tvořili 4 
lidé, zapojili se také rodinní příslušníci, vypomohl i školník, údržbář a někteří další 
zaměstnanci školy, celkem asi 20 lidí (včetně 6 dobrovolníků). 

Jan Vovesný, Veolia Voda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,  
strojník ČOV - Litvínov

VyBAVENÍ TŘÍDy PRO žÁKy 
S REHABILITAčNÍM VZDěLÁVAcÍM 
PROGRAMEM - „I My SE RÁDI učÍME!“
46 697 Kč pro ZŠS, ZŠ a Praktickou škola, Most

�� www.specmo.cz

cíl projektu:

Nákup atypické školní tabule, didaktických pomůcek a pomůcek pro 
polohování a rehabilitaci.

144



Anotace projektu:

Raná péče pro rodiny s dítětem s postižením je velmi odbornou službou zaměřenou 
na podporu vývoje dítěte s postižením a na podporu rodiny, která toto dítě vychovává. 
Pro rodiny je naprosto bezplatná. „Jedinými zdroji financování rané péče jsou veřejné 
zdroje, dary nadací a soukromých dárců. Díky podpoře NF Veolia jsme mohli zajistit 
takové programy, které bychom neměli z čeho uhradit, stejně jako rodiny, kterým při 
náročné a intenzivní péči o dítě s postižením nezbývají finanční prostředky na úhradu 
další pomoci. Děkujeme i jménem rodičů a jejich dětí za financování těchto programů,“ 
vysvětluje PaedDr. Alexandra Bečvářová.

„Projekt umožnil podpořit vývoj dítěte ve věku od 0 do 7 let se závažným postižením. 
Jednalo se zejména o podporu v oblasti pohybového vývoje dětí s kombinovaným po-
stižením formou hippoterapie, konzultací s fyzioterapeutem, klinickým logopedem se 
zaměřením na odstraňování poruch příjmu potravy, bukofaciální stimulaci a alterna-
tivní komunikaci, vedení dětí s poruchami autistického spektra a další terapie, které 
by organizace jinak svým klientům nemohla zajistit. Včasná podpora vývoje dítěte 
s postižením významně podpoří jeho celkový psychomotorický vývoj a jeho integraci 
mezi vrstevníky. Nejdůležitější bylo nastartování programů nácviku sociálních doved-
ností dětí raného věku s autismem. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu těchto dětí 
pokládáme za nutné věnovat jim odbornou pomoc od zjištění diagnózy,“ Realizační tým 
tvořilo 13 osob (poradci rané péče a konzultanti), v projektu bylo podpořeno 49 rodin 
s dítětem s postižením. Organizace poskytovala vysoce odbornou činnost v oblasti 
velmi citlivé pro rodiny, dobrovolníky proto nevyužila. Pan Martin Vyhlídko se podílel 
na zajištění dopravy na hiporehabilitaci. 

Martin Vyhlídko, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., montér vodovodů

VčAS
50 000 Kč pro Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

�� www.ranapece.eu

cíl projektu:

Podpora psychomotorického vývoje dětí s postižením v raném věku.
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Víkendový pobyt byl určen rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči (pěstounské péči 
i adopci). Zahrnoval vzdělávací seminář pro 40 přítomných rodičů pod názvem Jak 
si v rodině dáváme zpětnou vazbu a atraktivní sportovně dovednostní, vědomostní 
a kulturní program pro celkem 81 dětí (z toho 67 v NRP, včetně dvou dětí na vozíčku) 
a jejich rodiče. 40 rodičů a 67 dětí v NRP, včetně dvou dětí na vozíčku. Víkendu se dále 
zúčastnilo 9 členů realizačního týmu, 23 pečovatelů a 4 dobrovolníci (ti věnovali cel-
kem 96 hodin svého volného času). Prostředky byly použity zejména jako příspěvek 
rodinám na ubytování a stravování, příspěvek na odměnu lektorovi za vedení celo-
denního semináře pro rodiče, odměnu pečovatelům za realizaci programu pro děti. 
„Bez přispění Nadačního fondu Veolia by víkendový pobyt nebylo možné zrealizovat. 
MiNiGRANTY hodnotíme jako nejlepší formu ocenění pro další dobrovolnickou činnost 
zaměstnanců,“ uvedl v závěrečné zprávě Petr Veselý.

„Víkendový pobyt pomáhá dětem seznamovat se s dětmi ve stejné, nebo podobné ži-
votní situaci, nalézt nové kamarády a možnost vzájemného sdílení i společného prožití 
zajímavé sportovně vzdělávací soutěže. Rodičům pak přináší dostatek volného času 
pro vzdělávání a konzultace s odborníky v oblasti rodinné péče,“ vysvětluje Martina 
Hrabáčová z Centra pro náhradní rodinnou péči. A jaké bylo dobrovolnické zapojení 
Petra Veselého, to přibližuje on sám: „Jako hlavní vedoucí pro práci s dětmi připravuji 
programy pro děti při seminářích a víkendovém pobytu a koordinuji práci pečova-
telů při realizaci programů. Zajistil jsem také sportovní vybavení (trampolíny, luky, 
vzduchovky, míče, pétanque, stolní tenis, fotbal, dále koordinoval průběh programu 
a připravil společný nedělní výlet pro rodiny.“ 

Petr Veselý, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
vedoucí střediska údržby

VÍKENDOVý POByT PRO RODINy S DěTMI 
V NÁHRADNÍ RODINNé PéčI
30 000 Kč pro Centrum pro náhradní rodinnou péči

�� www.cpnrp.cz

cíl projektu: 

Relaxačně vzdělávací pobyt rodin se vzdělávacím programem pro rodiče 
a volnočasovým programem pro děti.
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„Na děti s nejtěžší formou postižení pohybového aparátu má bazén zakoupený díky 
MiNiGRANTU blahodárné účinky - nejen na jejich fyzický, ale i psychický stav. Díky 
pobytu ve vodě a zlepšení psychického stavu v horkých dnech, nebyla tolik patrná úna-
va. Byli osvěženi a tudíž přístupnější k dalším činnostem,“ uvádí v závěrečné zprávě 
ze srpna 2012 Mgr. Iveta Vrbová. Přínos nového bazénu, za nímž se nemusí dojíždět, 
oceňuje 10 uživatelů služeb stacionáře, 6 zaměstnanců a 2 dobrovolníci. Uživatelé so-
ciálních služeb poskytovaných stacionářem Petrklíč v Ledči nad Sázavou měli nejbližší 
možnost využití bazénu v Havlíčkově Brodě vzdáleném 30 km. Pro děti, které jsou 
zcela odkázány na pomoc druhých, je to velice fyzicky náročné a rehabilitační efekt 
jejich hodinového pobytu ve vodě je narušen téměř dvojnásobným časem vynaloženým 
na dopravu. Plavání je jedna z mála možností, kde se mohou realizovat i děti s velmi 
těžkým postižením i děti zcela imobilní. Zdravotní význam plavání je u zdravých lidí 
všeobecně znám. Pro postižené děti má mnohonásobně vyšší účinky. Je významným 
prostředkem rehabilitace při postižení horních i dolních končetin i páteře, neboť ho 
lze použít bez obav ze zhoršení zdravotního stavu. Tělesně postiženým dětem plavání 
umožňuje udržovat optimální pohybový režim.  

„Do stacionáře Petrklíč nejezdím pravidelně, ale vždy velmi ráda. Pomáhám jim 
především při jejich propagačních aktivitách pro širokou veřejnost. Každý rok, vždy 
ve výročí vzniku zařízení, pořádají oslavy, na něž vedoucí zařízení pozve donory, ka-
marády dětí, společně se také setkávají s rodinnými příslušníky dětí navštěvujícími 
toto zařízení. Při oslavách jim osobně pomáhám podobně jako v zázemí pěvecké 
soutěže pro handicapované lidi, kterou Petrklíč každoročně organizuje. S některými 
rodinami, které jsem v Petrklíči poznala, se stýkáme i mimo stacionář, navštěvuji je 
u nich v rodinách.  Přímo v zařízení odpracuji ročně asi 30 hodin. Vím, že jen popovídání 
s rodiči postižených dětí o jejich starostech může být pro ně přínosem. Jsem ráda, 
že jsem mohla tyto lidi potkat a vážím si jejich důvěry,“ konstatuje s přesvědčením 
paní Marie Vojtová. 

Marie Vojtová, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
fakturantka

NÁKuP BAZéNu PRO POSTIžENé 
S NEJTěžŠÍ fORMOu POHyBOVéHO 
APARÁTu
35 000 Kč pro Oblastní charita Havlíčkův Brod - zařízení Petrklíč

�� www.charitahb.cz

cíl projektu: 

Rehabilitace handicapovaných dětí Nákup bazénu pro postižené s nej-
těžší formou pohybového aparátu
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Cílem bylo naučit a zdokonalit (odstranit špatné plavecké návyky, rozvinout plavecké 
dovednosti) děti ve věku 8 až 15 let v plavání. To se zdařilo. „Všichni účastníci letního 
plaveckého kurzu byli velmi spokojeni – 3 krát denně probíhala výuka plavání. Ve 
volném čase se věnovali kolektivním sportům, zejména míčovým hrám. Získali jsme 
nové kamarády a mnoho se naučili. Jako trenér a plavecký instruktor se věnuji činnosti 
s mládeží více než 20 let, a za tuto dobu jsem získal zkušenosti v oblasti pořádání 
plaveckých kurzů. Vždy jsem tyto kurzy pořádal jako dobrovolník ze svého volna. 
Vzhledem k narůstajícím nákladům na pronájem bazénů jsem požádal o finanční 
příspěvek na tento plavecký výcvik. Celý tento projekt organizuji a zajišťuji. Výcvikový 
kurz trvá týden, plavecký výcvik 5 hodin denně. Dále je volný čas využíván ke spor-
tovním aktivitám. Zajišťuji pro všechny účastníky ubytování, stravování a pronájem 
bazénu,“ sdělil k realizaci Mgr. Jiří Vaněk. 

Projektu se zúčastnilo 65 dětí. Na ,zvládnutí´ velkého počtu dětí oslovil pan Vaněk 
další 4 kolegy – plavecké instruktory, kteří pomohli úspěšně realizovat celý záměr. 
Celkem 300 hodin (10 hodin denně - 6 dnů) se věnovalo dětem 5 dobrovolníků. Peníze 
z MiNiGRANTU byly použity na uhrazení pronájmu plaveckého bazénu. „U bazénu jsem 
se pohyboval v tričku SRDCE NA PRAVÉM MÍSTĚ, které jsem obdržel při slavnostním 
předávání MiNiGRANTU,“ dodává pan Vaněk.  

Mgr. Jiří Vaněk, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s., 
dispečer

LETNÍ VýcVIKOVý PLAVEcKý KuRZ
20 000 Kč pro výcvikový plavecký kurz (Projekt realizuje samostatně.)

cíl projektu:

Naučit a zdokonalit v plavání skupinu přibližně 60 děti.
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Projekt je určen pro žáky 1. stupně základní školy praktické a základní školy speciální 
(cca 115 osob ve věku od 5 do 26 let). Pro podporu pohybových aktivit dětí a mladých lidí 
s mentálním postižením se jeví jako velmi vhodná koloběžka, která jim zajišťuje větší 
stabilitu než kolo, a kromě toho se jeví jako vhodný ,dopravní prostředek´pro dopravní 
výchovu. Projektová žádost se proto zaměřila na využití koloběžek ve výuce. „Žákům 
školy realizace tohoto projektu umožní získání potřebných zkušeností pro základní 
orientaci v dopravních situacích, jinou než má chodec (samozřejmostí je vždy dohled 
dospělé zodpovědné osoby). Koloběžky budou využívány jak v hodinách prvouky pro 
výuku dopravní výchovy, tak v hodinách tělesné výchovy a pro volnočasové aktivity. 
Věk žáků školy je ve velkém rozpětí, proto je potřeba zakoupení i takových modelů, 
které mají nosnost cca 100-150kg,“ představily projektový záměr Mgr. Alena Friebo-
vá, učitelka 1. stupně ZŠ praktické společně s předkladatelkou projektu paní Ivanou 
Vejvodovou. Po realizaci projektu paní Friebová doplňuje:„Cíl jsme splnili. Obnovili 
jsme ,cyklo vybavení ,́ a to v podobě koloběžek, které jsou využívány jak v hodinách 
dopravní výuky, tak pro volnočasové aktivity našich žáků. Mohli jsme pořídit koloběžky 
jak pro mladší, tak hlavně pro starší žáky a zařadit je do výuky.“

Paní Ivana Vejvodová pomáhá Speciálním školám Hradec Králové již delší dobu. Ja-
kou podobu má v jejím případě dobrovolnictví? „Pokračování ve spolupráci s žáky ZŠ 
Speciální a ZŠ Praktické (s různými věkovými skupinami a s různým stupněm men-
tálního postižení, včetně kombinovaných vad) a s jejich učiteli. Spolupracovala jsem 
na přípravě projektu a osobně jsem se účastnila akcí spojených s dopravní výchovou. 
Z našeho projektu mají prospěch všichni žáci školy.“ 

Ivana Vejvodová, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s., 
referent-operátor GIS (v době podání žádosti na mateřské dovolené)

KOLOBěžKy - NOVý PRVEK VE VýucE 
žÁKů S MENTÁLNÍM POSTIžENÍM 
A KOMBINOVANýMI VADAMI
20 000 Kč pro MŠ, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec 
Králové

�� www.specialnihk.cz

cíl projektu:

Podpora zdravého životního stylu mentálně postižených dětí a  jejich 
orientace v dopravních situacích.

149



Anotace projektu: 

Hlavním posláním občanského sdružení Asociace pro pomoc handicapovaným dětem 
je vznik a následný provoz denního a týdenního stacionáře Centrum Hájek pro han-
dicapované děti. Vznik a provozování tohoto zařízení je vítáno jak Plzeňským krajem, 
tak i statutárním Městem Plzní, neboť takové zařízení v nabídce sociálních služeb 
v rámci města Plzně (u denního stacionáře), tak v rámci Plzeňského kraje (u týdenního 
stacionáře) zcela chybí. Stacionáře budou poskytovat sociální služby dětem, které 
mají sníženou samostatnost v důsledku svého zdravotního postižení a o které je jinak 
pečováno v jejich rodinném prostředí. Cílem služby je rozdělení náročné každodenní 
péče o handicapované dítě mezi rodinu a stacionář. Projekt realizují osoby, které sami 
mají postižené dítě ve věku do sedmi let, které bude též v péči.  

„Věkové rozpětí (1-7 let) bylo vybráno záměrně. Jedná se o období, ve kterém jsou 
děti schopny se co nejvíce naučit a posunout se ve svém vývoji. Pokroků chceme do-
sáhnout pravidelným cvičením všech jejich smyslů a intenzivní každodenní léčebnou 
rehabilitací. Nosným prvkem činnosti stacionářů, který by měl nejvíce napomáhat 
k celkovému zlepšení zdravotního stavu handicapovaných dětí, bude intenzivní léčeb-
ná rehabilitace. Z MiNiGRANTU jsme zakoupili - pro nás nepostradatelnou pomůcku 
- elektrický zvedák na starší handicapované děti. Vybavit léčebnou rehabilitaci novými 
kvalitními přístroji a zařídit prostory stacionářů základním vybavením byl pro nás 
stěžejní úkol. Provoz jsme zahájili v únoru 2013. Zatím pomáháme omezenému počtu 
6 dětí,“ uvádí Lenka Šiková, předsedkyně občanského sdružení. „Do projektu jsem se 
zapojila nejenom žádostí o finanční příspěvek u NF Veolia, ale též svou aktivní pomocí 
jako dobrovolník. Již v době zahájení stavebních prací jsem se zúčastnila několika 
víkendových brigád. Zapojuji do dalších pomocných prací. Po samotném zahájení 
činnosti stacionářů plánuji svoji aktivní účast i v rámci víkendových aktivit jako dob-
rovolná asistentka,“ uvedla ve své žádosti Jitka Velíšková. Do úklidových brigád se již 
zapojilo 20 dobrovolníků asi 400 hodinami. 

Jitka Velíšková, Veolia Voda, VODÁRNA PLZEŇ a.s.,  
referent investiční výstavby

STAcIONÁŘ S LéčEBNOu REHABILITAcÍ 
PRO HANDIcAPOVANé DěTI 1 - 7 LET - 
cENTRuM HÁJEK
47 000 Kč pro Asociace pro pomoc handicapovaným dětem

�� www.centrumhajek.eu

cíl projektu: 

Vybavení stacionáře s rehabilitací pro handicapované děti nezbytnými 
rehabilitačními pomůckami a zařízením pro provádění rehabilitací.
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Předmětem projektu byla výchova a výcvik záchranářských psů pro jejich případné 
použití na akcích vyžadujících činnost záchranářských psů. Jednalo se o výcvik na 
různorodých a náročných překážkách, výcvik ve vodě, výcvik v sutinách a případně 
lavinách. Výcvik byl zakončen složením základních zkoušek. Bc. Renata Klusáčková 
ze Záchranné brigády kynologů Praha k tématu projektu říká:„Mnoho lidí si jako spo-
lečníka pořizuje v dnešní době čtyřnohého přítele. Jen ,zlomek lidí´ se věnuje výcviku 
a výchově psů, kteří pomáhají v situacích, kdy lidské vjemy nestačí. Nejde jen o zábavu, 
ale o dril a výcvik tak, aby v náročných situacích mohli naši psí přátelé obstát také 
jako pomocníci. Informace o možnostech podpory z programu MiNiGRANTY VEOLIA 
jsme získali od Jany Urbanové, která je v současné době velmi aktivním psovodem 
naší brigády.“

Záchranná brigáda kynologů Praha je občanské sdružení a prostřednictvím Svazu 
záchranných brigád kynologů je začleněno mezi složky Integrovaného záchranného 
systému ČR. V rámci své hlavní činnosti provádí výcvik záchranných psů specializo-
vaný na vyhledávání živých i neživých osob v sutinách, ve volných i těžce prostupných 
terénech, štolách, vodních plochách, případně i v lavinovém poli. Členství všech pří-
slušníků brigády je zcela dobrovolné. Výcvik i reálné nasazení provádí každý psovod 
s vlastními psy a na vlastní náklady. Výcvik záchranného psa je náročný a vyžaduje 
systematický přístup a dokonalou souhru psovoda a psa. Brigáda proto vítá různé 
formy podpory. Finanční prostředky z MiNiGRANTU byly využity pro očkování, stravu, 
pomůcky pro výcvik psa, oblečení pro výcvik záchranářů, dále na dopravné a ubyto-
vání na akcích. Anežka Moravová ze záchranné brigády uvedla v závěrečné zprávě: 
„Cíle jsme naplnili: vyšší stupeň zkoušek u 7 psů - přiblížení výcviku k praktickému 
využití, uspořádali jsme lavinové soustředění (následné složení zkoušek 4x ZLP, 2x 
ZZP1, 1x ZTV1). Projektu se bezprostředně zúčastnilo 45 lidí. Celkem 52 dobrovolníků 
s projektem pomohlo 108 hodinami.“ MiNiGRANT byl využit na úhradu ubytování při 
lavinovém soustředění, rozhodčích při zkouškách a cestovné., 

Mgr. Jana Urbanová, Veolia Voda, Česká voda – Czech Water, a.s.,  
asistentka

VýcHOVA A VýcVIK  
ZÁcHRANÁŘSKýcH PSů
30 000 Kč pro Záchrannou brigádu kynologů Praha

�� www.zachranari-praha.org

cíl projektu: 

Výchova, výcvik a uplatnění záchranářských psů /psa
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Projekt řeší vybudování ochranných sítí u fotbalového hřiště a dětského sportovního 
hřiště, včetně dovybavení lavičkami - zhotovení nosné konstrukce oplocení, nákup 
ochranných sítí a  jejich natažení. „Našim záměrem, k  jehož naplnění MiNiGRANT 
přispěl, je zabezpečit prostor mezi nově vybudovaným dětským hřištěm v areálu 
a fotbalovými hřišti,“ vyjádřil se Ing. Martin Zbořil - předseda oddílu kopané. „Naše 
Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš se nachází ve středu sportovní, ale i odpočinkové 
zóny celého předměstí, které čítá okolo 20 000 obyvatel. Proto je pro nás bezpečí 
mládeže tou nejvyšší prioritou. Sportovní areál nenavštěvují pouze členové našeho 
oddílu (více než 200 dětí a mladých lidí), ale i okolní mateřské školy a v neposlední řadě 
i rodiče se svými ratolestmi. Proto chceme vytvořit bezpečný prostor pro trávení vol-
ného času. Vzhledem k tomu, že toto místo navštěvuji pravidelně se svými syny, není 
mi lhostejné, jak je vybaveno,“ uvedl v žádosti o MiNiGRANT Jiří Zaal. Z prostředků 
MiNiGRANTU byly zakoupeny ochranné sítě a související materiál. 

„Pomocí textilní sítě natažené na zabudovanou konstrukci se podařilo oddělit prostor 
dětského hřiště od hlavního fotbalového hřiště a vytvořit tak bezpečnou zónu pro 
pobyt malých dětí ve sportovním areálu i v průběhu tréninků a soutěžních utkání. 
Podařilo se také barevně sladit vybudovanou konstrukci včetně natažené sítě s okol-
ním prostředím a vytvořit velice harmonicky působící prostor pro dětské hry. Projekt 
ochrany dětí ve sportovním areálu TJ Sokol Třebeš není jednorázovou akcí, jde o pro-
jekt s dlouhodobou působností - podpořenými osobami budou všechny děti, které 
si budou moci bez nebezpečí úrazu letícím míčem hrát ve vytvořeném chráněném 
prostoru v bezprostřední blízkosti fotbalových hracích ploch. Pan Jiří Zaal se osobně 
účastnil zabudování konstrukce a napínání sítí sloužících k ochraně dětí ve sportovním 
areálu,“ informuje v závěrečné zprávě Ing. Martin Zbořil. 

Jiří Zaal, Veolia Voda, Královéhradecká provozní, a.s., mistr údržby 
provozu ČOV HK

OcHRANA DěTÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLu 
TJ SOKOLA TŘEBEŠ
23 000 Kč pro TJ Sokol Třebeš

�� www.trebes.cz

cíl projektu: 

Zabezpečení ochrany dětí na sportovišti a přilehlém dětském hřišti na 
předměstí Hradce Králové.
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Projekt je určen pro handicapované hokejisty-sledge hokejisty. Jsou to převážně vo-
zíčkáři nebo osoby s amputací jedné nebo obou dolních končetin. Hokej hrají vsedě na 
speciálních bruslích-sáňkách (sledge), k odrážení a ovládání puku slouží dvě krátké 
hokejky zakončené bodci. Mgr. Milan Svoboda uvádí v závěrečné zprávě: „Částečně se 
nám podařilo obnovit potřebnou výzbroj pro sledge hokejisty. Paní Světlana Zapleta-
lová je aktivním dobrovolným asistentem.“

„Jde o pomoc lidem, kteří mají chuť se hýbat, ale finančně nemohou pokrýt potřeby 
tohoto sportu. A moje vlastní zapojení? Doprovod sportovců na zápasy je nutný, do-
pomoc nás chodících nutně potřebují,“ vysvětluje ke své angažovanosti v projektu 
Světlana Zapletalová.

Světlana Zapletalová, Veolia Voda, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,  
dispečerka

HOKEJOVÁ VýZBROJ  
PRO SLEDGE HOKEJISTy
25 000 Kč pro APA VČAS,občanské sdružení,sekce sledge hokeje

�� www.sledge-olomouc.com

cíl projektu: 

Zakoupení speciální výzbroje pro hendikepované hokejisty-vozíčkáře.
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V závěrečné zprávě uvedla Klára Pospíšilová z Mozaiky o.s.: „Díky realizaci speciální 
relaxační místnosti - vybavené vhodnými pomůckami ke kompenzaci postižení, po-
můckami k metodě bazální stimulace, aromaterapie, výtvarných potřeb - jsme mohli 
rozšířit nabídku aktivit pro zdravotně postižené děti o aktivity podporující jejich psy-
chomotorický vývoj, psychickou pohodu jejich i jejich zdravých sourozenců, a tím i při-
rozené fungování celých rodin. Mozaika o.s. poskytuje služby zejména prorodinného 
typu, včetně podpory integrace osob ohrožených sociálním vyloučením a nezletilých 
osob se zdravotním postižením. Od listopadu 2010 organizujeme pravidelná setkání 
rodin s dětmi se zdravotním postižením. Díky nadačnímu příspěvku jsme v rámci pro-
jektu na tuto činnost mohli navázat a rozšířit ji. Ze spontánních setkání rodičů s dětmi 
s postižením se postupně staly aktivity, které zahrnují odborné metody a postupy, 
a kromě klasických odlehčovacích aktivit pro rodiče, je zde jak dítěti, tak jeho rodičům 
nabízena odborná pomoc šitá přímo na míru. Vybavený relaxační a terapeutický pro-
stor bude i nadále plně využíván. Podařilo se nám získat dotaci od MPSV ČR na pokrytí 
odměn pro pracovníky a odborníky, kteří pracují s rodinami s dětmi s postižením.“ 

Rodinné centrum Mozaika a  jeho aktivity pro zdravotně postižené děti pravidelně 
navštěvuje měsíčně v průměru 15 dětí s doprovodem 1 až 2 osob. Realizační tým pro-
jektu a aktivit pro zdravotně postižené děti je tvořen koordinátorem, čtyřmi lektory 
a pěti dobrovolníky. S realizací projektu pomáhalo 5 dobrovolníků, kteří mu celkem 
věnovali asi 200 hodin. Ing. Petra Žáková se zapojila do akcí Rodinného centra jako 
dobrovolník v rámci samotné přípravy relaxačního prostoru, při přípravě aktivit pro 
zdravotně postižené děti i jako aktivní rodič se svým dítětem setkání rodičů s dětmi 
s postižením. O svém spojení s Mozaikou říká: „S její činností jsem se seznámila v roce 
2010 jako maminka syna v předškolním věku. Zaujalo mne nadšení pracovníků a akce 
nabízené zejména pro rodiče s dětmi. S organizací jsem realizovala v loňském roce 
projekt Hejbeme se pro radost podpořený NF Veolia. Ráda jsem se opět podílela na 
dalším projektu jako dobrovolník.“ Z MiNiGRANTU bylo pořízeno speciální vybavení 
pro relaxační místnost.“

Bc. Petra Žáková, Veolia Voda, Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s., referent zákaznického centra 

TERAPIE POMÁHÁ!
46 000 Kč pro Mozaika o.s. 

�� www.rcmozaika.cz

cíl projektu:

Podpořit psychomotorický vývoj a komunikaci s okolím zdravotně posti-
žených dětí a také zdravé fungování těchto rodin.
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Poznámka: 

Z důvodu závažných překážek na straně realizátora projektu a příjemce MiNiGRANTU 
nebyl projekt popsaný v projektové žádosti uskutečněn a poskytnutý dar byl vrácen 
NF Veolia 

Ing. Tomáš Hrubý, Veolia Voda, Pražské vodovody a kanalizace, 
a.s., specialista technolog

VyBER SI PROfESI u VEOLIA 
ENVIRONNEMENT 2012 
10 000 Kč pro Novou školu, o. p. s.

�� www.novaskola.org

cíl projektu: 

Přispět k  motivaci cca 15 sociálně znevýhodněných (především rom-
ských) dětí při volbě povolání a přechodu na SŠ.
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Ing. Lukáš Baran, Dalkia Ampluservis,  
vedoucí oddělení chemických služeb 

JuBILEJNÍ, DVAcÁTý SRAZ ADRO 
(sraz adoptivních rodičů s adoptovanými dětmi)

30 000 Kč pro sraz ADRO (Projekt je realizován samostatně.)

cíl projektu: 

Usnadnění adopce a začlenění dětí do rodin, posílení sebedůvěry adop-
tovaných dětí v běžném životě.

Anotace projektu:

Nadační dar byl použit na přípravu a realizaci dvacátého srazu rodičů s adoptivními 
dětmi, v rámci kterého byly pořádány hry a soutěže pro děti o ceny. Rodiče se zapojili 
do diskuze o zkušenostech s adopcí a vztahem okolí k adoptovaným dětem. Z daru byl 
částečně hrazen pobyt, strava pro všechny účastníky a odměny do soutěží pro děti. 
Na akci se sešlo 57 účastníků, a na jejím zajištění se podíleli 3 dobrovolníci celkem 
šedesáti hodinami věnované práce. Projekt ADRO má za úkol seznámit děti s proble-
matikou adopce a začlenění do rodin. Na srazy jsou zváni také potencionální rodiče 
adoptovaných dětí s cílem předání zkušeností a seznámení s procesem adopce od 
prvopočátku. Tyto srazy jsou pořádány dvakrát ročně. V letošním roce přibyl také první 
rodinný ples s dětmi, který se konal v únoru 2012 a kterého se účastnilo cca 130 osob, 
a to jak rodin s dětmi adoptovanými, tak i rodin s dětmi neadoptovanými.

„Setkání adoptivních dětí a jejich rodičů opět přispělo k odstranění některých problé-
mů vznikajících při začleňování adoptivních dětí do společnosti, k posílení jejich sebe-
vědomí i schopnosti obrany proti negativním vlivům sociálního okolí vůči problematice 
adopce. Děti tak získávají sebejistotu a schopnost bránit se. Začátek nového života 
v nové rodině je tím pro ně jednodušší. Díky těmto setkáním si děti uvědomují, že na 
problém nejsou samy. Mnohdy zjistí, že v jejich okolí jsou rodiny se stejným osudem. 
Vznikají mezi nimi nová přátelství … Veřejnost by měla být seznamována s těmito 
rodinami, aby docházelo k bezproblémovému začlenění dětí do společnosti. Celou 
akci jsem spoluorganizoval a spolupracoval na její přípravě,“ uvedl Ing. Lukáš Baran. 
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Anotace projektu:

„MiNiGRANT byl poskytnut na vybavení půjčovny kolečkových bruslí pro děti. Pořá-
dáme spousty akcí pro děti a dorost, které jsou spojeny s tímto - mezi dětmi stále 
populárnějším sportem - kolečkovým bruslením, skateboardingem a koloběžkami. 
Největší pravidelnou akcí, kterou pořádáme, a při níž je hojně navštěvována půjčovna 
pro děti, je TEMPISH Night Skate. Jsou to vyjížďky ulicemi Olomouce na kolečkových 
bruslích. Mezi další akce, kde půjčovna funfuje, jsou například dny dětí, otevíraní 
nových cyklostezek, akce pro děti ve Smetanových sadech v Olomouci a další mi-
mořádné akce po celý rok,“ uvádí v závěrečné zprávě Ladislav Boštík. A dodává: „Na 
naše sdružení se každoročně obracejí charitativní a neziskové organizace se žádostmi 
spolupodílet se organizačně na veřejných akcích určených převážně pro děti s vroze-
nými vadami nebo s postižením po úraze. Patří mezi ně Středisko rané péče Tamtam 
Olomouc (poskytuje terénní službu rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombi-
novaným postižením). Středisko rané péče SPRP Olomouc (poskytuje terénní službu 
rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením) Občanské sdružení 
Lucy Team (podporuje nemocniční oddělení pečující o těžce postižené novorozence).“ 

Půjčovny využívají běžně na výše uvedených akcích desítky dětí. Akcí jako např. 
TEMPISH Night Skate se pravidelně účastní 400 až 600 bruslařů. Počet dobrovolníků 
se podle velikosti akce pohyboval mezi 4 až 12. Jednotlivým akcím věnoval každý 
zúčastněný dobrovolník 4 - 6 hodin. Ladislav Boštík pomáhal při přípravě půjčovny 
jako řidič vozidla, které přivezlo a po akci odvezlo vybavení půjčovny, dále při stavění 
předváděcích stanů. Při nočních vyjížďkách na bruslích po Olomouci pak dělal dopro-
vod handicapovaným vozíčkářům. Z MiNiGRANTU bylo zakoupeno 7 bezpečnostních 
helem, sady chráničů, 2 páry kolečkových bruslí, 2 koloběžky a 2 skateboardy a další 
drobné vybavení. Dlouhodobým cílem sdružení je umožnit dětem s handicapem za 
podpory rodičů a zkušených bruslařů vyzkoušet si bezpečné bruslení (tj. při splnění 
všech bezpečnostních podmínek). Děti si samy mohou vyzkoušet, jak je bruslení bude 
bavit, zda vůbec jim jejich postižení umožňuje provozovat tento sport, a pokud ano, tak 
za jakých podmínek, co k tomu je zapotřebí atd. 

Ladislav Boštík, Dalkia Česká republika – Region Střední Mora-
va, topič operátor 

VyBAVENÍ PůJčOVNy KOLEčKOVýcH 
BRuSLÍ PRO DěTI
22 000 Kč pro TEMPISH in-line o.s. 

�� www.tempish.cz

cíl projektu:

Umožnit dětem s handicapem za podpory rodičů a zkušených bruslařů 
vyzkoušet si bruslení za bezpečných podmínek.
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Anotace projektu: 

„Sbor dobrovolných hasičů Havířov – Město působí od roku 1956. Náš projekt se za-
měřil na činnost a budoucnost hasičského dorostu ve sboru. Peníze z MiNiGRANTU 
Nadačního fondu Veolia jsme investovali do prostředků, které zvyšují bezpečnost dětí 
při trénincích a závodech,“ uvedl Emanuel Došlík ml., velitel jednotky Sboru dobro-
volných hasičů. Jana Urbancová, vedoucí mladých hasičů ho doplňuje konkrétním 
přiblížením práce s dětmi a mládeží: „Někde, kde jsou ve sborech muži, ženy i dorost 
– jako je tomu i u nás – společně trénují a v době od května do září jezdí na závody.“

A role Hany Čajové v projektu? „Vnímám svou roli jako vedlejší, pomohla jsem při 
nákupu - jsem přece profi šikovný referent :-). Také věnuji svůj volný čas dobrovolně 
jako dohled či dozor u dětí. Aktivně jsem se v roce 2012 podílela na realizaci soutěže 
mladých hasičů. Tak tomu bude i v dalších letech,“ konstatuje paní Čajová. „Před 
dvaceti lety jsem nedaleko odtud bydlela a chodila okolo zbrojnice na procházky s ko-
čárem. Nikdy by mne nenapadlo, že můj dnes už dvacetiletý syn bude jednou právě 
tady působit jako hasič,“ říká paní Čajová s radostí ze získaného MiNiGRANTU. Z pro-
středků MiNiGRANTU se podařilo nakoupit výcvikové obleky a pomůcky jako savice 
a rozdělovač, tedy to, co mladí hasiči nejvíce potřebovali. „Na dobrovolnou hasičskou 
mládež – dorostence - nejsou peníze. Pokud děti budou moci dostat pomůcky a výcvi-
kovou výstroj - stejnou jakou používají profi dospělí hasiči, tak se budou s větší váž-
ností důsledněji věnovat tréninku a přípravě na pomoc lidem v nouzi. V Havířově není 
možnost získat peníze pro tyto děti jinak než dobrovolnými příspěvky, ale vzhledem 
k velké nezaměstnanosti ve městě je to problém. Rodiče na podporu koníčka svých 
dětí nemají peníze navíc,“ uzavírá Emanuel Došlík. A paní Čajová doplňuje: „Přiděle-
nou částku jsme využili ve prospěch dětí na 100 %. Původně požadovaná částka byla 
vyšší, a tak jsme nemohli realizovat vše. Pro 10 dětí jsme pořídili elastické kalhoty na 
soutěže, dětí je 30 a elasťáky si půjčují. Realizační tým projektu tvořili 2 členové SDH 
a já. Jako dobrovolník jsem pomáhala například občasným dohledem při trénincích, 
při ukázkách hasičské činnosti při Dni dětí.“ 

Poznámka NF Veolia: Nadační fond Veolia natočil v roce 2012 o tomto projektu video-
dokument, který je k dispozici na http://www.nfveolia.cz/fotogalerie/videogalerie/

Hana Čajová, Dalkia Česká republika – Ředitelství společnosti, 
referent nákupu

HASIčSKý DOROST - BuDOucNOST 
HASIčSKéHO SBORu V HAVÍŘOVě-MěSTě
15 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město  

�� www.sdh-havirov.cz

cíl projektu: 

Fyzická a praktická příprava dorosteneckého kolektivu. 
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Anotace projektu: 

Klub vodního póla Přerov se zaměří aktivním zapojením svých členů na tyto činnosti: 
zdokonalovací kurz plavání pro širokou veřejnost dětí, plavecké soutěže pro vybrané 
základní školy, praktické ukázky záchrany tonoucího a základy první pomoci pro ši-
rokou veřejnost dětí (zkušenost z předchozího projektu Mladí záchranáři), přednášky 
na téma drogové prevence pro členy klubu a sportovní výživy a správného stravování 
sportovců aj. Projekt byl realizován formou 2 třídenních bloků (pátek až neděle). Do 
projektu byla zapojena větší část členů klubu včetně trenérů i hráčů A týmu mužů. Ti 
všichni se po tuto dobu věnovali dětem a mládeži.

„Projektem jsme chtěli zvýšit zájem dětí a mládeže o sport a zajímavou a zábavnou 
formou přiblížit různé sportovní aktivity nejen svým členům, ale i široké veřejnosti. 
Navázali jsme užší spolupráci s vybranými základními školami a rodiči. Dětem jsme 
ukázali, že sport se dá provozovat i zajímavou formou. Cítíme, že zájem dětí a rodičů 
o sport jako takový postupně ochabuje. Aktivním přístupem chceme tento trend změ-
nit. Vzbudili jsme mezi dětmi zájem o plavecké sporty (přihlášky do přípravky vod-
ního póla, plaveckých kurzů plavecké školy). Mezi řediteli základních škol v Přerově 
měl projekt velký ohlas. Projektu se zúčastnilo cca 190 dětí z  2. až 4. tříd,“ popsal 
podrobně realizované cíle a výsledky projektu Dušan Fojtík, který byl jeho hlavním 
organizátorem a koordinátorem a zároveň působil jako trenérsko-pedagogický dozor. 
MiNiGRANT byl využit převážně na pronájem sportovišť (bazén, tělocvična, atletický 
ovál)a poháry s diplomy.  

Dušan Fojtík, Dalkia Česká republika – Region Střední Morava, 
operátor ASŘ

DěTI SPORTuJÍ
7 000 Kč pro Klub vodního póla Přerov 

�� www.kvpprerov.estranky.cz

cíl projektu: 

Usilujeme o aktivní trávení volného času dětí a mládeže, o základy edukace 
drogové prevence, sportovní výživy a získání správných sportovních návyků.
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Anotace projektu:

Pan Roman Galuszka vede kroužek mladých skautů „Zuchů“ ve věku od 7 do 12 let. 
S podporou MiNiGRANTU jim mohl přiblížit, jak žít v souladu s přírodou a podle „Zu-
chového zákona“. Pro zpestření celoroční činnosti zorganizoval letní tábor, několik 
výletů a bivaků v přírodě, hlavně v blízkém okolí a v horách. MiNiGRANT byl využit ze-
jména na dopravu, ubytování a nákup stanu. „O podporu mého projektu jsem požádal 
nejen proto, že velice rád pracuji s dětmi, ale jako ,harcerz´ cítím taky povinnost předat 
své znalosti malým dětem - především z polské základní školy, do které chodí i mé 
děti. Chtěl jsem přispět k využití volného času děti a přiblížit jim, jak krásná je ,naše 
matička země́ , i že je třeba se o ni starat. Také bych rád, aby si každý člen našeho 
kroužku mohl vyzkoušet, jak stanovat v přírodě, jak se k přírodě chovat. A samozřejmě 
při výletech nejen do našich Beskyd uklidit stezku, po které půjdeme k určenému cíli, 
od odpadků po lidech, kteří si neuvědomují, jak se mají k přírodě chovat, že nelze jen 
brát, ale je třeba i dát,“napsal v projektové žádosti pan Galuszka. 

A výsledek? „Vše, co jsme si předsevzali, se nám podařilo. V průběhu léta jsme při 
výšlapech v Beskydech vyčistili od odpadků turistické stezky, na jedné z nich jsme 
sesbírali odpadky v množství 30 kg (a to byl jen 5 km úsek). Díky podpoře nadačního 
fondu se děti mohly zúčastnit všech akcí, které jsme pro ně připravily - a nebyly to 
jenom akce, ve kterých svými silami pomáhali naši přírodě, ale taky dostaly odměnu 
ve formě výletu do IQ parku, kde si mohly na vlastní kůži vyzkoušet spoustu věcí.),“ 
dodává Roman Galuszka. V průběhu celého roku se zúčastnilo projektu 23 osob, pře-
devším dětí. Na projektu pracovalo 5 dobrovolníků, každý se podílel asi 200 hodinami .

Roman Galuszka, Dalkia Česká republika – Divize Karviná, 
specialista obchodu s elektřinou

„ZucHy“ JSOu PŘÁTELI VŠEHO žIVéHO 
NA NAŠÍ PLANETě
30 000 Kč pro kroužek mladých skautů „Zuchů“ (Projekt realizuje 
samostatně.)

cíl projektu: 

Naučit děti jak žít podle skautských ideálů, hlavně v souladu s přírodou.
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Anotace projektu:

JK Agrostyl Otice, jehož jsem aktivní členkou, je občanským sdružením, které se 
soustřeďuje zejména na nadšence jezdeckého sportu a zájemce o něj z řad mládeže. 
Zajistit financování činnosti klubu je však velmi obtížné. Modernizace vybavení pro 
jezdecký sport v oblasti bezpečnosti pomáhá snížit úrazovost jezdců i koní nejen 
během tréninku, ale i během závodů. 

„Díky MiNiGRANTU se nám podařilo částečně obnovit skokový materiál (klády, bedna, 
háky), který slouží pro trénink i závody pořádané v jezdeckém oddílu. Každý malý krů-
ček, např. vybavení bezpečnostními háky, je pro nás krokem k vítězství, které znamená 
vyšší bezpečnost pro jezdce a koně. Nákupem nových moderních bezpečnostních háků 
se zvýšila bezpečnost a posílila prevence proti úrazům, které tento rizikový sport pro-
vázejí. Skokový materiál se používá denně, stálým používáním dochází k jeho velkému 
opotřebení a mnohdy i zničení. Mé vlastní zapojení do projektu se týkalo pomoci při 
výběru vhodného vybavení s bezpečnostními prvky, výběru vhodného dodavatele, kon-
troly u výrobce a natírání nových klád a beden,“ vysvětluje smysl projektu a svůj podíl 
na jeho uskutečnění Ing. Jitka Gregořicová. Ze závěrečné zprávy se dozvídáme, že na 
realizaci projektu se dobrovolnicky podílelo jak vedení oddílu (výběrem vhodného ma-
teriálu, kontrolou u výrobce a administrativním zajištěním), tak jeho členové (nátěry 
nového vybavení). Vyčísleno dobrovolnickou prací - 14 dobrovolníků odpracovalo pro 
realizaci tohoto projektu celkem 83 hodin. 

Ing. Jitka Gregořicová, Dalkia Česká republika – Region Se-
verní Morava, technik realizace projektů

OBNOVA SKOKOVéHO VyBAVENÍ  
JEZDEcKéHO ODDÍLu
15 000 Kč pro JK Agrostyl Otice

cíl projektu:

Zvýšit bezpečnost při tréninku a závodech pořádaných v jezdeckém oddíle.
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Halový fotbalový turnaj pro ročník 1999 a mladší je určen pro mladé fotbalisty z celé 
republiky. Nadační dar poskytnutý formou MiNiGRANTU byl použit na pronájem haly, 
poháry a medaile pro nejlepší účastníky a občerstvení.

„Turnaj se konal pod názvem 8. ročník fotbalového turnaje žáků ročník 1999 – OSTRA-
VA CUP 19. 5. 2012. Za dobu existence turnaje jsme si vytvořili celorepublikové uznání 
za organizaci turnajů, jichž se účastní renomované kluby z celé republiky … Sparta, 
Slavia, Bohemians, České .Budějovice, Brno, Most, Olomouc,  Hradec králové,Slovác-
ko, Baník Ostrava, Vítkovice aj. Je to velká reklama pro celý kraj, že i my tady umíme 
udělat a dobře zorganizovat takovou akci,“ říká s oprávněnou hrdostí Dalibor Grygar, 
který byl hlavním organizátorem turnaje. 8. ročníku se zúčastnilo 200 fotbalistů a na 
150 rodičů a přátel. Přibližně desítka rodičů pomáhala panu Grygarovi s přípravou 
a organizací 

Dalibor Grygar, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, 
operátor multifunkční služby

8. ROčNÍK TuRNAJ V KOPANé žÁKů 
ROčNÍK NAROZENÍ 1999
30 000 Kč pro TJ Sokol Bartovice (Projekt realizuje samostatně).

cíl projektu: 

Zorganizovat celorepublikový turnaj v kopané.
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Projekt začal schůzkou členů Unie rodičů Šilheřovice, na které bylo dohodnuto, co vše 
je potřeba připravit a zrealizovat. Každý člen dostal svůj úkol, co má zařídit a přichys-
tat. Přihlášky s formulářem k vyplnění byly předány rodičům na třídních schůzkách. 
Ti, kteří se chtějí zúčastnit, jej vyplní a odevzdají zpět třídním zástupcům. Projekt byl 
realizován s využitím pohádkových postaviček Asterixe a Obelixe. Účastníci si postavili 
stany na dohodnutém místě a svépomocí vyrobili jednoduché masky. Po celou dobu 
akce bylo pro účastníky zajištěno stravování. V průběhu akce byly pro děti připrave-
ny naučné soutěže, například jak zacházet s přírodními zdroji, jak, kde a za jakých 
podmínek rozdělat oheň, jak se orientovat ve volné přírodě (pomocí kompasu i jinak). 
Většina těchto aktivit byla realizována v sousedním přírodním parku, který je bohatý 
na názorné ukázky k tématu. Dále byly pro děti připraveny soutěže na fotbalovém hřišti 
(lukostřelba, házení míčem na terč, provazové hry aj.). To vše za doprovodu a podpory 
rodičů, kteří už mají zkušenosti z minulých ročníků stanování. Jeden večer se také 
konala pestrá stezka odvahy, kterou si děti velmi přály. 

„Účelem projektu bylo dát dětem možnost získat nové zkušenosti a seznámit je s efek-
tivním využitím přírodních zdrojů (proč: šetřit s vodou, třídit odpad atd.). V projektu jsem 
byl zapojen jako jeden z pořadatelů, který pomáhal s přípravou a průběhem celé akce. 
Zařizoval jsem audio aparaturu k ozvučení, pořizoval fotky a v neposlední řadě celou akci 
natáčel na video, které jsem dále zpracovával,“ uvedl Aleš Jauernig. Nakonec rekapitu-
lace ze závěrečné zprávy: Hlavním úspěchem byla spokojenost dětí. Zúčastnilo se 62 dětí 
a 28 dospělých. Dobrovolníků bylo 25. MiNiGRANT byl využit především na nákup hraček 
a knížek pro děti. 

Aleš Jauernig, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, 
mistr strojní údržby

S ASTERIxEM A OBELIxEM POD STANEM
10 000 Kč pro Unii rodičů a přátel školy při ZŠ Šilheřovice

�� www.unierodicusilherovice.estranky.cz

cíl projektu: 

Naučit děti v přírodě tábořit pod stanem.
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„Jsem aktivním členem vodáckého klubu a jeho akcí se účastním od dětství. Podílím 
se stále na rozvoji jeho aktivit. Každoročně od jara do podzimu pořádáme jednotlivé 
vodácké výpravy. Také se aktivně účastním oprav stávajícího lodního parku, údržbě 
loděnice atd. Pomáhám klubu se zpevněním sesouvajícího se břehu řeky Olše, který 
ohrožuje loděnici a její okolí. Jsem nadšeným vodákem a své dlouholeté zkušenosti 
předávám méně zkušeným vodákům nebo nováčkům, kteří se našich výprav účastní,“ 
sdělil o své dlouhodobé dobrovolnické angažovanosti pro Vodácký klubu Třinec, o.s. 
Ing. Tomáš Kukuczka.

A o realizovaném projektu informuje v závěrečné zprávě: „ Díky projektu se nám 
podařilo podpořit a zvýšit kvalitu našich vodáckých akcí. Odměnou nám je dlouho-
dobá účast širokého spektra nadšených amatérských vodáků z okolí Třince, od dětí 
předškolního věku až po seniory. Z grantu jsme pořídili 2 lodě, které akutně našemu 
vodáckému klubu chyběly (plastovou kanoe MAKU Vydra a nafukovací kanoe typu Ba-
raka se základním vybavením). Klubu jsem pomohl s výběrem, nákupem a dopravou. 
Uspořádali jsme řadu vodáckých akcí, kde nám nové vybavení dobře posloužilo, podílel 
jsem se na jejich přípravě. Díky grantu NF Veolia jsme alespoň částečně pokryli to 
nejnutnější vybavení klubu, abychom zachovali jeho dlouhodobou udržitelnost. Nové 
plastové a gumové lodě pomohly sjíždět řeky i za méně příznivých klimatických podmí-
nek, zajistily větší bezpečí a komfort méně zkušeným vodákům. Mezi nejvýznamnější 
aktivity patřil splav řeky Dunajec na Slovensku (cca 70 vodáků), dále kemp na řece 
Moravě (20 účastníků). Zorganizovali jsme několik sjezdů na řekách Olše a Ostravice. 
Olši také každoročně na jaře ,otevíráme´ a na podzim ,zavíráme´(s cca 100 účastníky). 
Při realizaci projektu pomáhalo 5 dobrovolníků (200 hodin poskytl každý z nich). Akcí 
se účastnilo široké spektrum lidí, od dětí až po seniory. 

Ing. Tomáš Kukuczka, Dalkia Commodities CZ, specialista 
obchodu s elektřinou 

MODERNIZAcE VyBAVENÍ VODÁcKéHO 
KLuBu TŘINEc, O.S.
24 000 Kč pro Vodácký klub Třinec. o.s.

cíl projektu:

Podpořit a zachovat dlouhodobou činnost vodáckého klubu, zvýšit kva-
litu organizovaných akcí a zpřístupnit tento sport i pro začínající vodáky, 
od dětí až po seniory.
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„Po domluvě s Mgr. Zdenkou Tesarčíkovou, která učí na jmenované základní škole 
žáky první třídy, chceme, aby hlavně stoupl zájem u dětí o přírodu a kulturní památky. 
Uspořádat výpravy a výlety do zajímavých míst v našem Moravskoslezském kraji, a tím 
už u nejmenších pěstovat národní hrdost. Při tom všem budou nápomoci naši členové 
turistického oddílu. Jedná se o 23 žáků třídy 1. A. Neopomeneme ohodnotit výkony 
těchto dětí - možná budoucích turistů - diplomy a nějakou odměnou. A zájemce z řad 
dětí vzít i na LTT Dědov,“předsevzal si v projektové žádosti pan Jiří Kruliš, který se 
turistice s dětmi a mládeží věnuje po celý život a v minulosti již pro TOM Beskydská 
získal více MiNiGRANTŮ. 

„Zúčastnil jsem se všech akcí, včetně LTT Dědov. Děti i jejich rodiče jsme se snažili 
přivést k  jinému pohledu na turistiku, najít zajímavá místa, která by zaujala malé 
prvňáčky i jejich rodiče. Projektu se bezprostředně zúčastnilo 30 dětí a jejich rodiče. 
S realizací pomáhali 3 dobrovolníci (s programovou částí a s účastí na výpravách. 
Z MiNiGRANTU byly poskytnuty zejména příspěvky na dopravu, vstupné a stravu.Jiří Kruliš, Dalkia Česká republika – Divize  

Karviná, provozní zámečník

POZNEJ SVOu VLAST 2 
MORAVSKOSLEZSKý KRAJ A LTT DěDOV
7 000 Kč pro Asociaci TOM ČR, TOM Beskydská 9

�� www.beskydska9.7x.cz

cíl projektu: 

Uspořádat ve spolupráci se členy turistického oddílu TOM 4-5 poznáva-
cích výprav do zajímavých míst Moravskoslezského kraje pro žáky třídy 
1A ze ZŠ Gorkého 1/329. Vzít děti na LTT Dědov v Pardubickém kraji.
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„MiNiGRANT byl využit k podpoře karate a karatistického klubu a ke zpřístupnění 
možnosti kvalitního využití volného času pro co nejširší skupiny mládeže. Karate je 
vhodné pro všechny věkové kategorie, zejména však pro děti a mládež. Jde o jedno 
z nejvšestrannějších bojových umění a sport, který přispívá ke zlepšení psychické 
a fyzické kondice. Tréninky nabízí pestrou skladbu obohacenou o prvky gymnastiky, 
atletiky, strečinku a úkolových her. Děti se zde formou her a soutěží naučí pohybovou 
průpravu a základní techniky karate. Zvláštní důraz je kladen na správné pochopení 
bojových umění a sportů – řád, disciplínu, čestnost, uznávání autorit a kamarádství,“ 
přibližuje sportovní disciplínu a realizovaný projekt Ing. Radmila Kusová. 

Projektu se zúčastnili závodníci, trenéři, rozhodčí, diváci, celkem se jednalo o několik 
stovek lidí. Celkem 20 dobrovolníků poskytlo ve prospěch realizovaného projektu 
dohromady 800 hodin (40 hodin každý). Paní Ing. Radmila Kusová, která se podílela 
na přípravě projektu v organizační oblasti, k naplnění cíle dodává: „Stanoveného cíle 
jsme z větší části dosáhli. Podařilo se nám zapojit do sportovní a závodní aktivity více 
členů našeho oddílu. Získali jsme několik medailí na Mistrovství České republiky 
mládeže, které jsou velkou motivací pro další úsilí našich mladých svěřenců.“ Patří se 
doplnit, že ne všechny projektové záměry mohly být naplněny. Bariérou byla poskytnu-
tá výše MiNiGRANTU, ta nedovolovala například zakoupit potřebné sportovní vybavení 
pro děti se sociálně slabších rodin. Pořízeny byly speciální žíněnky tatami a medaile.

Ing. Radmila Kusová, Dalkia Česká republika – Ředitelství 
společnosti, specialista nákupu biomasy

AKTIVNě PROTI DROGÁM  
A KRIMINALITě MLÁDEžE
10 000 Kč pro SK BUDO 

�� www.skbudo.cz

cíl projektu: 

Podporou sportu mládeže přispět k zachování základních životních hodnot.
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Onemocní-li dítě diabetem mellitus I.typu, znamená to, že může být léčeno a kontro-
lováno, ale ne vyléčeno. Děti s diabetem potřebují vyrůstat v pohodové atmosféře a 
s pocitem, že mohou žít jako jejich zdraví vrstevníci. Potřebnost projektu vysvětluje 
Ing. Ing.Šárka Nosálková z občanského sdružení: „ Když dítě dostane cukrovku, je 
to obrovský šok nejen pro dítě, ale především pro jeho rodiče a blízké. Musí se učit 
spousty věcem, změnit stereotypy atd. Děti s diabetem jsou na inzulínovém režimu. 
Onemocnění vyžaduje pravidelný režim, vhodnou stravu atd. Nedodržování pravidel 
znamená ohrožení na životě. Týdenní tábor pro rodiče s dětmi prostřednictvím edu-
kace, individuální konzultace s odborníky, výměny zkušeností s ostatními rodiči vede 
u všech k rychlejšímu pochopení léčby. Tábor splnil všechna očekávání. Rodiny, které 
se celý rok potýkají s nesnázemi, se měly možnost setkat. Zvládli jsme podniknout 
všechny naplánované sportovní a edukační aktivity (lanové centrum, výšlap na Lysou 
horu, ježdění na koních, základy golfu, bazén, hry na hřišti aj. i edukační aktivity. Ty 
se týkaly diabetologie a novinek v oblasti léčby. Na projektu spolupracovalo 8 dobro-
volníků, mezi nimi byla také paní Lenka Lacinová. Poskytla pomoc při přípravě akce 
a přímo na akci vypomáhala při organizaci a práci s dětmi.“ 

A pohled a zkušenost paní Lacinové?„Synovi byla diagnostikována tato nemoc. Jsme 
rádi, že díky tomuto projektu se může účastnit letních táborů. Tento projekt umožňuje 
pobyt také zdravých sourozenců a rodičů. Ve sdružení jsme se zaregistrovali, protože 
jsme synovi chtěli ukázat, že není sám, kdo musí tuto velkou životní změnu zvládnout. 
Od počátku chceme být aktivními členy, proto jsme nabídli naši účast při realizaci 
projektu. Zapojili jsme se do přípravy i uskutečnění programu pro děti. Působíme 
jako dozor při výletech, podílíme se na zajištění dopravy i na přepravě sportovních 
pomůcek. Syn poznává nové kamarády a ví, že ,v tom není sám .́ A pro nás rodiče jsou 
to chvíle, kdy si můžeme popovídat o podobných problémech …,“ popisuje paní Lenka 
Lacinová. MiNiGRANT byl využit na úhradu nákladů spojených s ubytováním.

Lenka Lacinová, Dalkia Česká republika –  
Ředitelství společnosti, referent správního řízení

SPOLEčNě VŠE ZVLÁDNEME - POMOc 
DěTEM S cuKROVKOu
20 000 Kč pro Občanské sdružení Dítě s diabetem 

�� www.ditesdiabetem.cz

cíl projektu: 

Pomoc dětem s diabetem mellitus 1. typu a jejich rodinám, vyrovnat se 
s tímto celoživotním onemocněním, zvýšit jejich samostatnost, doved-
nosti a posilovat sebevědomí dětí.

169



Anotace projektu:

Záměrem projektu podle projektové žádosti bylo rozšířit v mateřské škole materi-
ální podmínky pro podporu pohybových aktivit a zdravý psychomotorický rozvoj dětí 
předškolního věku v prostorách zahrady školy. „Za nejdůležitější výstup projektu 
považujeme vytvoření kladného vztahu k přírodě, ke známému prostředí a pohybu 
v něm. Předškolní děti tráví pohybem většinu svého času. Činnosti, které vyžadují 
dlouhodobé soustředění, je v tomto věku zaujmou jen na kratší dobu. Je proto vhodné 
vzdělávací činnosti kombinovat s pestrými pohybovými činnostmi,“ konstatuje Mgr. 
Marie Voglová, ředitelka mateřské školy. A pokračuje vysvětlením, jakou má škola 
představu o vytvoření podmínek pro dosažení stanovených cílů: „Během let jsme v 
rámci finančních možností provedli úpravy zahrady školy. V současné chvíli nám chybí 
výukové centrum – tak je možné nazvat dětský dřevěný domeček, který by byl umístěn 
v zahradě mateřské školy pro 108 dětí. Zde by děti mohly pobývat v době nepříznivého 
počasí, zde by je učitelky vzdělávaly v oblasti environmentální a byly by zde uložené 
pomůcky pro pohybové aktivity. MiNiGRANT by sloužil k realizaci domečku a k nákupu 
pomůcek.“

Výše poskytnutého MiNiGRANTU však neumožňovala realizovat celý původní pro-
jektový záměr. Na vybudování výukového centra zatím škola nemá prostředky ani z 
jiných zdrojů. Projekt byl tedy zatím zrealizován jen částečně. V závěrečné zprávě je 
uvedeno: „Vytvořili jsme vhodné materiální podmínky pro zdravý vývoj dítěte (sportov-
ní aktivity). Zajistili jsme velmi vhodné pomůcky pro tělesné aktivity dětí na zahradě. 
Veškeré pomůcky jsme využili při oslavách dne dětí - sportovní dopoledne pro děti.“ 
Tomáš Lipina se do projektu zapojil jako dobrovolník – konzultacemi k projektu s 
vedením školy a pomocí s dopravou nakoupeného sportovního náčiní. Do projektu se 
dále zapojilo 10 pedagogů, dobrovolníci z řad rodičů a 80 dětí. Zakoupeny byly branky 
na fotbal, dětský padák, látkový tunel, florbalové hokejky, vybavení pro softový tenis.

Tomáš Lipina, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, 
vrchní strojník

ZELENÁ ZAHRÁDKA A V NěM DOMEčEK
5 000 Kč pro MŠ Poruba, Nezvalovo nám. 856

�� www.msnezvalovo.cz

cíl projektu:

Zajistit vhodné materiální podmínky pro zdravý psychomotorický vývoj 
dětí předškolního věku. Vytvořit zázemí pro vzdělávání dětí předškolního 
věku a pohybové aktivity na zahradě mateřské školy.
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V září a říjnu 2012 skautský oddíl Jitřenek z Olomouce uklidil oblíbené výletní místo 
Kartouzku u Dolan. Jiřina Sehrinová, která oddíl vede, k tomu uvedla: „Vyčistili jsme 
od odpadků přístupovou cestu ze Svatého Kopečka na Kartouzku dlouhou 3 km. Na 
místě bývalého kláštera Kartouzka, kde jsou patrné rozvaliny základů, jsme vysbírali 
odpadky, vysekali náletové křoviny a trávu, opravili ohniště a posezení u něj. Zlikvi-
dovali jsme vzniklý odpad, dřeviny spálili na ohni. Zajistili jsme likvidaci komunálního 
odpadu ve sběrném dvoře. Také jsme děti seznámili s historií místa. Podařilo se nám 
dát dohromady skupinu dětí a jejich rodiče, zříceninu uvést do přijatelného stavu a 
domluvit se, že se o ni budeme starat i nadále. Děti v oddílu se aktivně zapojily do 
všech prací odpovídajících jejich věku a schopnostem. Starší pracovaly s nástroji pod 
dohledem vedoucích a rodičů, učily se i organizaci práce. Mladší především pomáhaly 
s odklízením větví, sběru odpadků apod. Účast na akci – aktivní ochrana a tvorba život-
ního prostředí - se dětem započítává do plnění skautské odbornosti Ekolog. Významu 
ochrany životního prostředí byly také věnovány další skautské schůzky. 

Projekt nabídl dětem aktivní využití volného času jako prevenci proti negativním je-
vům ve společnosti, zapojil je do různých aktivit a poskytl jim metodickou podporu a 
vedení zkušenými členy Junáka. Do akce se zapojilo celkem 25 dětí a 15 rodičů, 6 členů 
realizačního týmu, 20 hostů. Odpracováno bylo celkem 180 dobrovolnických hodin. 
Předkladatelka projektu Kateřina Matlachová, která se aktivně zapojuje do činnosti 
oddílu, říká o svém dobrovolnictví v projektu: „Zúčastnila jsem se všech příprav a prací 
jako členka realizačního týmu. Z prostředků MiNiGRANTU bylo zakoupeno potřebné 
nářadí, pracovní pomůcky, uhrazeno jízdné a malé občerstvení pro účastníky.“

Kateřina Matlachová, Dalkia Česká republika – Ředitelství 
společnosti, technik zásobování

KARTOuZKA
10 000 Kč pro Junák - svaz skautů a skautek ČR ( Jitřenka, 7. oddíl skautů 
a skautek, 3. středisko Zdimíra Touška, Olomouc) 

�� www.skauting.cz/jitrenky

cíl projektu: 

Úklid a udržování zříceniny kláštera Kartouzka u Dolan na Olomoucku, 
včetně úklidu přístupové cesty ze Svatého Kopečka.
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„Předpokládám nákup hoblovaných fošen o délce 5m. Po dalším opracování a natření 
budou z nich zkompletovány 4 venkovní lavice. Lavice jsou určeny pro venkovní akce 
pořádané sdružením rodičů a přátel školy pro žáky ZŠ s polským vyučovacím jazykem 
v Horní Suché. Nejedná se o jednorázovou akci. Původní lavice, o které se postarali 
naši otcové, vydržely 30 let. Věřím, že i tyto nové vydrží stejnou dobu. O lavice je pe-
čováno a jsou pravidelně po společenských akcích ukládány do suchého prostředí. 
Základní železná konstrukce zůstává původní. Ve výkonném výboru SRPŠ pracuji jako 
hospodář a je mou dobrovolnou povinností starat s o inventář. Osobně tento minipro-
jekt zrealizuji - lavice opracuji, natřu, označím a smontuji,“ přislíbil pan Ing. Martin 
Mikula v projektové žádosti.

Předložená závěrečná zpráva potvrzuje výše uvedený záměr. „Lavice byly vlastnoruč-
ně vyrobeny a slouží svému účelu. Méně je někdy více, jak se říká. Malá pomoc, přesně 
zacílená, má velmi dobrý účinek,“ dodává pan Mikula. Vše bylo provedeno dobrovol-
nicky ve 4 lidech (po 20 hodinách). Peníze byly využity na nákup fošen, barev a štětců. 

Ing. Martin Mikula, Dalkia Industry CZ,  
manažer významných projektů

OBNOVA ZÁKLADNÍHO VyBAVENÍ 
(VENKOVNÍcH LAVIc)
8 000 Kč pro SRPŠ ZŠ v Horní Suché s polským vyučovacím jazykem 
(Projekt realizuje sám.)

cíl projektu:

Zhotovení nových venkovních lavic pro ZŠ.
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Projekt se skládal ze tří částí: (1) Čtyři tenisové turnaje pro děti a mládež z Dřevohostic 
a blízkého okolí (neorganizovaní ve sportovních klubech) ve dvou kategoriích od 7 do 
10 let a od 10 do 15 let. (2) Spolupráce s Domovem ADAM Dřevohostice, jehož 3 klienti 
pravidelně trénují s našimi hráči. Vrcholem byl závěrečný turnaj v září. (3) Celosezónní 
spolupráci se seniory. Tato sportovní setkání se stávají i společenskou událostí pro 
příznivce z řad přátel a rodinných příslušníků občanů nad 60 let. MiNiGRANT byl využit 
na nákup tenisových míčů, síťovačky a pohárů na turnaje.

„Myslím si, že je důležité podchytit mládež, zaujmout ji. Sport děti učí vzájemné úctě, 
toleranci a trpělivosti. Významná je také spolupráce s organizacemi v našem okolí. 
V roce 2011 jsme zahájili spolupráci s handicapovanými klienty Domova ADAM. Našim 
seniorům se tenisový oddíl snaží zajistit důstojné podmínky k udržení pravidelné spor-
tovní aktivity,“ říká Petr Mlčoch a shrnuje dále spokojenost s realizovaným projektem: 
„Cílů projektu jsme dosáhli. Na co jsme však nejvíce hrdí, je účast a zájem nejmenších 
dětí ve věku 5-7 let. Je to pro nás inspirující i zavazující. Dalším pozitivním zjištěním 
byly společné tréninky dětí a klientů Domova ADAM Dřevohostice, p.o. Tím jsme si 
potvrdili, že tenisové prostředí napomáhá k hledání vzájemné úcty a trpělivosti nás 
všech. Podpořené osoby: 32, realizační tým: 5, diváci průběžně 15-60 osob, 11 dobro-
volníků odpracovalo 276 hodin. Jaroslav Jančík z tenisového oddílu ocenil v závěrečné 
zprávě angažovanost pana Mlčocha: „ Petr Mlčoch byl jedním z nejaktivnějších členů 
realizačního týmu. Při práci s dětmi působil jako rozhodčí a organizátor turnajů. Kli-
entům Domova ADAM Dřevohostice, p. o. předával při tréninku teoretické poznatky 
i praktické zkušenosti. Dále působil jako rozhodčí při turnaji ADAM CUP. Spoustu času 
věnuje našim seniorům - rekreantům. 

Petr Mlčoch, Dalkia Česká republika – Region Střední Morava, 
topič-operátor

TENISOVé PROSTŘEDÍ NAPOMÁHÁ 
K HLEDÁNÍ VZÁJEMNé ÚcTy 
A TRPěLIVOSTI NÁS VŠEcH
15 000 Kč pro TJ Sokol Dřevohostice, tenisový oddíl

�� http://www.drevotenis.ic.cz/stranky/galerie/galerie/Veolia/

cíl projektu:

Poskytnout podmínky k aktivnímu využití volného času sportem pro děti 
a mládež do 15 let, klienty Domova ADAM a seniory. 
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Letní mezinárodní soustředění mládeže v zápase ř. ř. úspěšně pořádá TJ LOKO Krnov 
již šestým rokem. Soustředění je zaměřené na zlepšení technické a fyzické zdatnosti, 
překonávání jazykových barier u dětí (zahraniční účastníci ze Slovenska a z Polska). 
Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle věku, každé skupině se věnují 3 trenéři. 
Podle programu zahrnují jednotlivé dny střídání tréninků, hry, odpočinku a spole-
čenských aktivit. Jeden den mají účastníci „odpočinek od žíněnky“, kdy je pořádán 
výlet do okolí (trasa cca 20 km). V průběhu soustředění se také koná turnaj ve fotbale 
a ragby. Pobyt se organizuje v době školních prázdnin. O své angažovanosti pro TJ 
LOKO Krnov Marcel Morbitzer říká:„Již třináct let pracuji s mládeží jako jeden ze 2 
trenérů krnovského oddílu zápasu. Trénuji děti třikrát týdně a jednou v týdnu jezdí-
me trénovat do polského klubu. V sobotu jezdíme na soutěže v ČR i zahraničí. Spolu 
s kolegou – trenérem organizujeme letní soustředění. Zajišťuji ubytování, skladbu 
jídelníčku, tělocvičnu a dovoz žíněnek, dopravu na místo, výlet atd. Každým rokem si 
beru na toto soustředění dovolenou, ve svém volnu zpracovávám s ostatními trenéry 
tréninkový plán soustředění.“ 

Jak vypadalo loňské soustředění, se dozvídáme ze závěrečné zprávy: „Společného 
soustředění se zúčastnily děti z českých, slovenských a polských zápasnických 
klubů v krásném prostředí pod Beskydy. Stanoveného cíle bylo dosaženo. V rámci 
soustředění byla realizována také túra s výšlapem na Radhošť. Dále proběhl turnaj o 
nejtechničtějšího zápasníka. A především se nám podařilo odbourat jazykovou bariéru 
mezi dětmi. Soustředění se zúčastnilo 15 dětí z Polska, 10 ze Slovenska a ostatní byli 
krnovští zápasníci. Celkem nás bylo 39, z toho 4 trenéři. Na soustředění přicházely i 
děti z místního oddílu TJ SOKOL Tichá i s trenérem. Na projektu pracovali 4 trenéři, 
kteří se dětem věnovali po dobu pěti dnů od ranní rozcvičky do večerk. MiNiGRANT 
posloužil jako příspěvek na úhradu nocležného, stravného a dopravy.“

Marcel Morbitzer, Dalkia Česká republika –  
Region Severní Morava, technik přípravy údržby

LETNÍ MEZINÁRODNÍ SOuSTŘEDěNÍ 
MLÁDEžE V ZÁPASE Ř.Ř.
12 000 Kč pro TJ LOKO Krnov

�� www.zapaskrnov.estranky.cz

cíl projektu:

Uskutečnit letní mezinárodní soustředění mládeže v zápase ř.ř. s cílem rozvoje 
mezinárodní spolupráce, výměny zkušeností, zlepšení technické a fyzické 
zdatnosti a poznání okolí Frenštátu prostřednictvím turistických výletů.
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Sdružení Slunce nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež, pomocí kterých mohou 
rozvíjet své nadání a učit nové věci. V hudebně-tanečním sborečku sdružení zpívá cca 
25 dětí. Jedná se především o předškolní děti a žáky I. stupně ZŠ Třanovice. Sboreček 
byl založen v únoru 2012 a navázal na předchozí práci s dětmi v oblasti sborového 
zpěvu. „Děti jsou nadšené, zpívání je baví … Již třetím rokem pracujeme s dětmi v 
oblasti sólového zpěvu, v únoru 2012 jsme založili hudebně-taneční sboreček dětí. Do 
sborového zpěvu chceme zapojit co nejvíce dětí, v nejbližší době realizovat dvoudenní 
pěvecká výjezdová soustředění, která jsou důležitou součástí nejen pro nacvičování 
písní, ale i pro stmelování kolektivu dětí. Součástí práce sborečku jsou i vystoupení 
pro rodiče, která mají především pro děti motivační charakter. Chceme, aby sborové 
zpívání děti bavilo a našly tak svůj kladný vztah k hudbě a zpěvu,“uvádí Jan Nowok. 
O svém zapojení do práce sboru dále říká: „Jsem dobrovolníkem sdružení již několik 
let. Moje žena Beata kroužky vede a moje děti zde zpívají. Já pomáhám s technickým 
zabezpečením, mám na starosti provoz hudebny, ozvučení na zkouškách a vystoupe-
ních, řešení technických záležitostí, nákup elektroniky. Podílím se také na přípravě a 
realizaci soustředění pro děti.“ 

Paní Lilie Tyrlíková, předsedkyně sdružení v závěrečné zprávě uvedla: „Díky MiNi-
GRANTU se podařilo finančně podpořit ,rozjezd´ pěveckého sborečku, pořídit dětem 
kostýmy, zorganizovat jednodenní pěvecké soustředění pro děti, vystoupení nejen 
v Třanovicích, ale i pro seniory z Domova Charity Hnojník. Díky všem akcím došlo 
ke stmelování dětského kolektivu, děti tak mohly kvalitně vyplnit svůj volný čas. V 
naší hudebně jsme dokoupili další hudební nástroje a zdokonalili technické zázemí 
pro naše zkoušení. Jan Nowok pomáhal s přípravou předvánočního soustředění a 
vánočních vystoupení - pomoc při dohledu na děti, dále zodpovědnost za technické 
zázemí hudební třídy, pomoc s ozvučením na vystoupeních atd.“ Na projektu se podí-
lelo 6 dobrovolníků, kteří mu věnovali 90 hodin. Peníze byly využity zejména na nákup 
materiálu na ušití kostýmů pro děti, drobné vybavení pro činnost sboru, cestovné a 
mzdové náklady.

Jan Nowok, Dalkia Česká republika – Divize Karviná, vrchní 
strojník 

VESELé ZPÍVÁNÍ DěTÍ V TŘANOVIcÍcH
18 000 Kč pro Sdružení Slunce

�� www.sdruzeni-slunce.cz

cíl projektu: 

Podpořit vývoj hudebně-tanečního sborečku dětí v obci Třanovice, který 
působí v rámci Sdružení Slunce. 
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Mobilní hospic Ondrášek pomáhá plnit umírajícím a jejich rodinám přání – zůstat až 
do konce života ve svém vlastním domácím prostředí. Od roku 2012 Ondrášek pečuje 
také o dětské klienty v závěrečné fázi života. Je první organizací v ČR, která poskytuje 
dětskou paliativní péči terénně v domácím prostředí. „Mobilního hospic Ondrášek 
pčoval v závěru života dobře o mou příbuznou. Nabídl jsem na oplátku, že v případě 
potřeby poskytnu své služby jako dobrovolník,“ vysvětluje ve své projektové žádosti 
Ing. Vladislav Olesz. Cílem projektu bylo dovybavit mobilní hospic tak, aby mohla být 
poskytována kvalitní péče mimo dospělých pacientů také dětským. 

Za poskytnutý příspěvek byly zakoupeny pro práci zdravotních sester v terénu zdra-
votnické tašky s materiálem a vybavením, uzamykatelná kartotéka k uschovávání 
dokumentace o poskytování péče dětským pacientům a antidekubitní matrace. V roce 
2012 byla poskytnuta péče 7 dětským pacientům a jejich rodinám v jejich vlastních 
domovech. Jednalo se o onkologicky i jinak nemocné děti v závěrečné fázi života. Péče 
o děti byla zajišťována na území Severomoravského kraje. Poskytnuta byla zdravotní 
péče, kterou zajišťovaly 3 zdravotní sestry a 2 lékařky pediatričky. Dále byla poskyt-
nuta psychosociální pomoc dětem, jejich rodičům a sourozencům. Rodiny těchto dětí 
byly podporovány i dobrovolníky. Ti zajišťovali praktickou pomoc rodinám – např. dovoz 
kompenzačních pomůcek do domácnosti (na ní se podílel i V. Olesz), dále byli zapojeni 
i do péče o děti jako jejich společníci (2 dobrovolníci věnovali dětem 20 hodin). Stejná 
péče byla zajištěna u 115 dospělých pacientů. Výše uvedené informace poskytla ve své 
zprávě Ing. Jitka Varechová, ředitelka hospice.

Ing. Vladislav Olesz, Dalkia Česká republika –  
Divize Karviná, Technik realizace projektů 

MOBILNěJŠÍ POMOcNÍcI DěTEM
31 000 Kč pro Mobilní hospic Ondrášek o.p.s. (Projekt realizuje 
samostatně.) 

�� www.mhondrasek.cz

cíl projektu: 

Zlepšení vybavenosti Mobilního hospice Ondrášek
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Pionýrská skupina PSOHLAVCI vznikla v roce 1971, z počátku působila společně s kroužkem 
Červeného kříže. V roce 1972 se osamostatnila mimo základní školu a pracuje až do dnešní 
doby. Všichni vedoucí a instruktoři vždy pracovali a pracují dobrovolně. Organizátoři projektu 
se zaměřili na pořádání celoročních volnočasových aktivit zejména pro neorganizované děti 
a děti ze slabších sociálních skupin. Výlety na různá historická místa i do přírody mají různou 
tématiku:  Beskydy – zimní radovánky, Hostýnské vrchy – výuka jízdy na koních, Praha – histo-
rie, Ostrava Poruba - hvězdárna Vysoké škole báňské, Beskydy, Morávka - Světový den vody, 
Jeseníky – Praděd, Hlučínsko - Čs. Opevnění, Jižní Morava – Slavkov, lanové aktivity, Ostrava 
Třebovice - rybník ZO ČRS Laša – dětský den. PS Psohlavci podle předložené žádosti chce pro-
budit u dětí kladný vztah k morálním hodnotám, pěstovat u nich občanství, rozvíjet vědomosti 
a znalosti o ČR. Zajímavým způsobem využití volného času se snaží působit preventivně proti 
negativním jevům jako je alkohol, drogy, kriminalita apod. a podporovat talent a nadání u dětí.

„V PS Psohlavci se podílím jako dobrovolník na organizování letní a zimní táborové činnosti. 
Projektu jsem se zúčastnil jako průvodce při konání a organizování jeho jednotlivých částí. 
Těší mne, že umožňujeme dětem aktivní pobyt mimo městskou aglomeraci,“ říká předkla-
datel projektu Petr Orlík. A Pavel Selecký z PS PSOHLAVCI konstatuje v závěrečné zprávě: 
„Do volnočasových aktivit se nám podařilo zapojit více neorganizovaných dětí a zejména dětí 
ze slabších sociálních skupin. Vzbudili jsme u dětí zájem o tyto aktivity, zejména o výlety, a to 
se projevilo větším počtem účastníků. Bylo jich celkem 118, dobrovolníků bylo 16. Petr Orlík 
pomáhal s organizací výletů, zajišťováním dopravy a aktivně se zúčastnil letního tábora. Z pro-
středků MiNiGRANTU byla hrazena výuka jízdy na koních, doprava na výlety a zorganizování 
dětského dne.“ 

Petr Orlík, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, 
technolog

VOLNý čAS - ZABEZPEčENÍ ÚčELNéHO 
VyužITÍ VOLNéHO čASu DěTÍ A MLÁDEžE
23 000 Kč pro Pionýrskou skupinu Psohlavci

�� www.psohlavci.com

cíl projektu:

Pomocí krátkodobých výletů po ČR umožnit dětem účelné využití vol-
ného času.
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Stanice se soustřeďuje na poraněné a nemocné živočichy, pečuje o opuštěná mlá-
ďata a umožňuje jejich opětovné vrácení do vhodných biotopů. Za 19 let působnosti 
stanice přijala více než 2 400 živočichů, v roce 2011 bylo přijato celkem 216 živočichů 
sedmatřiceti druhů. Stanice každoročně odchová a vypustí do přírody jedince silně 
ohroženého druhu sovy pálené. Za dobu existence stanice se jich podařilo vypustit 
více než 70. V období letních měsíců (červenec a srpen) je zvýšená spotřeba krmiva, 
které je velmi nákladné. Záchranná stanice je největším zařízením pro záchranu volně 
žijících zvířat v regionu. Ročně ji navštíví tisíce lidí v rámci školních exkurzí, výletů a 
návštěv rodičů s dětmi. 

Ze závěrečné zprávy se od Libora Šejny ze Záchranné stanice živočichů Makov do-
zvídáme: „Stanice zajišťovala celoroční příjem všech handicapovaných zvířat z volné 
přírody na území dotčených obcí, poskytovala jim odbornou pomoc, léčení a uzdravené 
jedince vypouštěla do volné přírody. Jedinci, které není možné pro handicap vypustit 
do přírody, zůstali ve stanici a slouží k praktickým ukázkám v rámci environmentální 
výchovy dětí a mládeže. V roce 2012 se tak díky podpoře od NF Veolia podařilo zajistit 
celoroční provoz záchranné stanice a Ekocentra Makov. Stanici v roce 2012 navští-
vilo více než 7 tisíc lidí, převážně dětí. Mezi největší úspěchy roku řadíme hnízdění 
handicapovaných čápů bílých. Jeho průběh díky online webkameře sledovaly desítky 
tisíc lidí z celého světa. Nejvzácnějším zachráněným dravcem byl orel mořský, který 
byl po zhruba týdenním léčení vrácen do přírody. Mgr. Milan Rambous, MBA o svém 
dobrovolnictví pro Makov uvedl: „ S podporou MiNiGRANTU jsem dokázal pokrýt 
značnou část potřeby krmiva pro zachráněné živočichy. Záchranná stanice se nachází 
blízko místa, kde jsem vyrůstal. Každý rok pomáhám shánět potravu pro živočichy. 
Jako dobrovolník strávím touto aktivitou cca 15 hodin za měsíc“. V roce 2012 se pro 
záchrannou stanici v Makově angažovalo celkem 15 dobrovolníků, kteří ji podpořili 
celkem 1 200 hodinami“. 

Mgr. Milan Rambous, MBA, Dalkia Česká republika – Region 
Čechy, projektový manažer …

ZAJIŠTěNÍ KRMIVA PRO ZÁcHRANNOu STANIcI
22 000 Kč pro Záchrannou stanici živočichů Makov

�� www.makov.cz 

cíl projektu: 

Zajištění krmiva v období letních měsíců 2012 (červenec – srpen) pro 
zraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy, přijaté 
do Záchranné stanice živočichů Makov.
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Celý projekt je zaměřen na to, aby děti v rozmezí 5 až 14 let měly možnost se několi-
krát v týdnu setkat a zasportovat si pod dozorem amatérských trenérů. Prostředky 
z Nadačního fondu byly použity pro nákup věcí, které zajistí větší bezpečnost dětí na 
hřišti (např. kotvení branek) a doplní vybavení malých sportovců. Nakupované věci 
z rozpočtu vesměs slouží pro pestrost tréninku nejenom fotbalového, ale i pro dokou-
pení materiálu, který rodiče nejsou již schopni financovat. 

„Proč to dělám já? Protože jsem byl taky malý a byli dobrovolníci, kteří tak činili pro 
nás. A já to dlužím těm stávajícím malým dětem, mezi které jednou dorostou i mé 
vlastní. Proč by moje žádost měla získat nadační podporu? Protože je to činnost ce-
loroční s mnohaletou tradicí, je zaměřená na děti, jež by neměly asi šanci dojíždět do 
nejbližších měst a v konkurenci ,protekčních dětí´ uspět. Myslím si, že Veolia, která 
vesměs realizuje úspěšné aktivity ve městech, má možnost takto napomáhat více 
volnočasovým aktivitám na venkově, který nemá šanci získat prostředky z velkých 
podniků. Moje zapojení do projektu je dvacetileté. Má podobu přímé, vesměs víken-
dové, účasti na akcích nebo nepřímé při organizování akcí či získávání materiální, 
morální nebo finanční podpory. Dětem bylo zakoupeno potřebné vybavení, které 
ocenily a rády jej používají. Přivést k pobytu a sportu další děti – to byl největší přínos 
projektu,“ konstatuje ve své zprávě k projektu Ing. Jaroslav Rezek. Osm dobrovolníků 
se podílelo na jeho realizaci celkem 1 tisícem hodin. Z prostředků MiNiGRANTU byly 
zakoupeny míče, tréninkové soupravy a dresy pro přípravku. 

Ing. Jaroslav Rezek, Dalkia Česká republika –  
Region Čechy, ekonomický náměstek

HuRÁ Z KOPců ZA BALONEM
35 000 Kč pro TJ Slavoj Cerekvice nad Loučnou

�� www. slavoj-cerekvice.cz

cíl projektu: 

Přitáhnout a udržet holky a kluky z okolí u sportu, který jim přináší 
radost a jedinou organizovanou možnost v miniregionu.
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Anotace projektu: 

Mgr. Petra Poláčková z občanského sdružení v projektové žádosti uvedla: „V rámci 
projektu chceme nakoupit nové pomůcky do relaxační místnosti Snoezelen. Děti 
během relaxace potřebují částečnou tmu, aby se dokázaly zcela uvolnit. Takovouto 
místnost již máme na škole vytvořenu, prostředí je přizpůsobeno zatemněním oken. 
K úplnému uvolnění je ale třeba dětem pomoci nějakým podnětem, a to např. ve for-
mě tlumených světel lávových lamp. Tyto pomůcky navodí pocit relaxace snáze než 
cílená vědomá relaxace, která vzhledem k nespolupráci našich dětí není ani možná. 
Tato speciálně dovybavená místnost bude využívána denně v dopoledních hodinách 
při výuce a v odpoledních hodinách pro internát školy. Místnost, umístěná v ZŠ Těšín-
ská 98, Slezská Ostrava, při které o. s. Oříšek působí, je ozvučena reproduktory pro 
poslech relaxační hudby a vybavena polohovacími pomůckami. 

Projektu se zúčastnilo 64 žáků, 12 pedagogů ZŠ a 3 členové sdružení o.s. Oříšek. 
Místnost bývá využívána maximálně, a to v dopoledních i odpoledních hodinách, kdy 
v ní děti relaxují a stimulují své smysly. „Postižené děti potřebují neustálé podněty, 
aby se jejich stav nezhoršoval a aby byly alespoň částečně soběstačné. Tyto investice 
se nám vrátí v budoucnosti, kdy i díky naši péči, budou schopné prožít relativně spo-
kojený život. Pomáhala jsem při různých souvisejících aktivitách,“podotýká Ing. Yveta 
Sekeráková. Mgr. Poláčková k realizovanému projektu ještě dodává: „Všichni jsou 
spokojeni s novými pomůckami a rádi s nimi pracují. Cíle jsme dosáhli částečně. Po-
dařilo se nám vybavit relaxační místnost speciálními světly a pomůckami na zrakovou 
stimulaci. Bohužel celý plánovaný projekt se nám nepodařilo dokončit z důvodu po-
skytnutí nižšího objemu získaných finančních prostředků. Paní Sekeráková nám byla 
nápomocna při výběru vhodných pomůcek (sady pro smyslovou stimulaci) a osvětlení 
relaxační místnosti, které jsme díky MiNiGRANTU pořídili.“

Ing. Yveta Sekeráková, Dalkia Česká republika – Ředitelství 
společnosti, technik zásobování

RELAxAcÍ KE SPOKOJENéMu učENÍ
5 000 Kč pro o.s.Oříšek

�� http://orisek.unas.cz/

cíl projektu:

Umožnit dětem, aby během náročného dne (kterým je pro naše děti 
s mentálním postižením každý den) mohly alespoň na chvilku relaxovat. 
Za tímto účelem dovybavit speciální relaxační místnost (Snoezolen), 
kterou o. s. Oříšek zřídilo. 
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Sportoviště obce Čaková v předhůří Hrubého Jeseníku prochází v současné době 
rozsáhlou úpravou povrchu, která byla nezbytně nutná pro bezpečné provozování 
veškerých volnočasových aktivit všemi věkovými skupinami obyvatel obce Čaková 
(cca 300 obyvatel) a okolních obcí. Jedná se již o druhou etapu prací. „V první etapě 
jsme vybudovali na hřišti sociální zázemí a nyní úpravou povrchu umožníme plné vy-
užití sportoviště i zázemí. Naše obec je aktivně zapojena v dobrovolném svazku obcí 
Loučka, který sdružuje obce Zátor, Čaková a Brantice. Toto sdružení založilo tělový-
chovnou jednotu Loučka. Ve spolupráci se spádovou základní školou Zátor podporuje 
neprofesionální sportovní aktivity žáků této školy, kterých se zúčastňují i děti naší 
obce. Absence kvalitního povrchu a vybavení odrazuje- i z bezpečnostních důvodů - 
potencionální zájemce z řad předškoláků, školáků i ostatní veřejnosti od pravidelného 
využití našeho sportoviště,“ uvádí se v žádosti o MiNiGRANT. 

V současné době počítačů stále více narážíme na nechuť mladších i těch nejmladších 
se věnovat sportovním byť i pouze relaxačním aktivitám. Snahou obce je vhodnou for-
mou (organizací volnočasových aktivit) přitáhnout na sportoviště co nejširší věkovou 
základnu. Organizátoři projektu jsou přesvědčeni, že právě častější kontakt s přírodou 
a pravidelný pohyb přispěje k lepšímu rozvoji nejmladší generace.“Cíl byl splněn. Po-
stavili jsme 2 bezpečné fotbalové branky a za nimi zábrany proti úniku balónu. Máme 
bezpečné sportoviště. Na projektu pracovalo 10 lidí, z toho 5 dobrovolníků. Informovali 
jsme o projektu v obecních novinách. Ing. Staněk se na projektu podílel a koordinoval 
jeho realizaci. Z daru NF Veolia byla uhrazena cca 1/3 nákladů celého projektu,“ uvádí 
Emilián Janča, starosta obce Čaková v závěrečné zprávě. 

Ing. Libor Staněk, Dalkia Česká republika – Region Severní 
Morava, projektový manažer

DOVyBAVENÍ MALéHO  
SPORTOVIŠTě - HŘIŠTě
30 000 Kč pro Obec Čaková

�� www.cakova.cz

cíl projektu:

Zakoupit a instalovat 2 fotbalové branky a zábrany proti úniku balonů 
z prostoru sportoviště, což umožní jeho užívání dětem ve školním věku 
i široké veřejnosti naši malé obce Čaková a okolních vesnic.
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Anotace projektu: 

Letní týdenní tábor pro děti se zaměřením na ochranu životního prostředí a prevenci 
kriminality pořádá každoročně nezisková organizace Mažoretky Marcely Synkové 
o.s. Její zakladatelka paní Synková o ní říká: „Jsme občanské sdružení, které není 
napojeno na žádnou příspěvkovou organizaci. Naše činnost je zcela hrazena z finanční 
podpory rodičů a získanými granty. Již devět let jsem mažoretkovou vedoucí skupiny 
Šance a Mini Šance a každoročně pořádám pro mažoretky, jejich sourozence a jiné 
rodinné příslušníky letní tábor. Celý letní tábor zařizuji sama (doprava, ubytování, 
stravování, lektoři, soutěže, odměny, zdravotní hlídka,...), manžel mi v tom pomáhá. 

Pavel Synek doplňuje sdělení své ženy: „Jsem aktivním členem občanského sdružení 
a každoročně vypomáhám s jeho přípravou a realizací. Již devátým rokem se podílím 
na přípravě soutěží, zajišťuji pitný režim, organizuji celodenní výšlap a další nezbytné 
věci pro chod tábora. To vše dělám ve svém volném čase a bezplatně.“ K realizaci 
tábora v roce 2012, který se uskutečnil s podporou MiNiGRANTU, pan Synek dodává: 
„Cíle se nám podařilo dosáhnout. V dnešní krizové době je stále více a více rodin, kte-
ré nemohou finančně podporovat své děti v jejich koníčcích a zálibách. Díky finanční 
podpoře se tábora zúčastnilo více dětí ze sociálně slabých rodin. Pro všechny děti 
jsem pořádal soutěže, hry, zajistil projížďku lodí a přednášku o životním prostředí.“ 
Podpora Nadačního fondu Veolia byla využita k úhradě dopravy a ubytování. Tábora 
se zúčastnilo celkem 41 osob. Na jeho přípravě a průběhu se podíleli 4 dobrovolníci. 

Pavel Synek, Dalkia Česká republika – Region Severní Morava, 
mechanik MaR

TÁBOR PRO MAžORETKy A DěTI 
ZE SOcIÁLNě SLABýcH RODIN
35 000 Kč  pro Mažoretky Marcely Synkové o.s.

�� www.mazoretkysance.estranky.cz

cíl projektu: 

Stejná šance pro všechny – začlenit sociálně slabé děti do „zaběhlých kolek-
tivů“ a umožnit jim opustit město a strávit příjemný pobyt v malebné přírodě.
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Pionýrská skupina TĚPÉRA zajišťuje vhodné využití volného času dětí z Karviné a jejího 
blízkého okolí. Tato skupina má dlouholetou tradici, která navazuje na bývalou 15. 
pionýrskou skupinu v Karviné - Novém Městě, a v létě pořádá tábory, kterých se může 
zúčastnit co nejširší okruh dětí (pionýři, děti z DD Srdce v Karviné i ostatní veřejnost). 
„Snažíme se proto zajistit přijatelnou cenu našich pobytových a víkendových akcí. 
Kvůli nutnosti zakoupit pro tábory, víkendové výpravy a setkání pionýrských oddílů 
apod. nové stany bychom ceny našich akcí museli navýšit. Podpora z MiNiGRANTU 
nám proto velmi pomohla. Stany, které dlouhodobě používáme (délka jejich používání 
je více než 10 let), jsou již značně opotřebované a zatéká do nich. Nové stany zlepšují 
podmínky pro pobyty dětí, děti tak mají větší komfort při stanování a více prostoru 
pro uložení věcí. Moderní stan již nebude nutno impregnovat a po určitou dobu ani 
opravovat,“ shrnul důvody pro pořízení nových stanů Petr Stromko. Za peníze z MiNi-
GRANTU organizace zakoupila 5 standardních stanů a 1 velkokapacitní stan (altán).

Petr Stromko je od roku 2007 skupinovým vedoucím. „Velkou část svého volného 
času i dovolené věnuji dobrovolné práci s dětmi. Pravidelně se podílím na zajištění 
celoročních schůzek (každý pátek), organizaci letních pionýrských táborů, ale i na 
dalších akcích naší skupiny. Mezi ně patří účast na Srdíčkovém dnu – sbírkové akci na 
podporu dětských oddělení nemocnic, Květinovém dnu Ligy proti rakovině, celoevrop-
ské kampani EAZA na záchranu evropských šelem aj. Děti také vedeme ke zdravému 
životnímu stylu – zajišťujeme pro ně bruslení, návštěvy bazénu, turistické výlety do 
Beskyd apod. Všichni naši vedoucí a instruktoři působí ve skupině jako dobrovolníci, 
tuto činnost vykonávají celoročně ve svém volném čase. Jejich odměnou je spokoje-
nost dětí …,“ dodává Petr Stromko. 

Petr Stromko, Dalkia Industry CZ, provozní zámečník

OBNOVENÍ STANOVé ZÁKLADNy PRO 
PIONýRSKý ODDÍL TěPéRA
20 000 Kč pro Pionýrskou skupinu TĚPÉRA

�� www.tepera.estranky.cz

cíl projektu: 

Pořízení nových stanů pro děti, které budou využity pro pořádání růz-
ných akcí spojených s pobytem v přírodě.
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Karvinské jesle jsou zapojeny do projektu Zdravé jesle, který zahrnuje zdravou výživu, 
somatohygienický režim a ozdravná opatření různého charakteru. Jesle se zaměřují 
na prevenci proti respiračním onemocněním, provádějí se zde dechová cvičení, inha-
lace, otužování, cvičení dětské jógy. Pro zajištění účinné prevence potřebovaly jesle 
vybavit novými čističkami vzduchu, resp. zakoupit a instalovat čističky vzduchu pro 
dvě oddělení jeslí pro 40 dětí. 

„Chci, aby děti v jeslích dýchaly čistý vzduch, radovaly se a byly zdravé. Aby se preven-
tivně zamezilo riziku vzniku alergií dýchacích cest. Ve spolupráci s vedoucí střediska 
denních služeb zajistím zakoupení a dopravení čističek vzduchu od dodavatele do 
jeslí sociálních služeb. Čističky nainstaluji a uvedu do provozu. Budu se starat o je-
jich pravidelnou údržbu,“popsal ideu projektu ve své žádosti o MiNiGRANT Rostislav 
Szarowski.  A ze závěrečné zprávy se dozvídáme další informace o vlastní realizaci 
projektu: „ Podařilo se nám vybrat čističky s ionizátorem za velmi dobrou cenu. Proto 
jsme mohli zakoupit místo dvou původně plánovaných čističek, čističky tři, a to včetně 
ionizátorů. Čističky jsem instaloval, vytvořil k nim informační letáky a vyvěsil je. Vy-
světlil jsem funkci a výhody čističek zaměstnancům jeslí. Budu provádět pravidelnou 
údržbu čističek. Pozitivní změnou je skutečnost, že díky instalaci čističek s ionizá-
torem děti dýchají zdravější vzduch. Ozón je ve vzduchu skutečně cítit. Čističky jsou 
zároveň vybaveny indikátorem znečištění vzduchu, jsou určeny proti pachu, prachu 
a virům. Současně s čističkami byly do nich zakoupeny také filtry.“

Rostislav Szarowski, Dalkia Česká republika –  
Divize Karviná, obchodník péče o klienty

DýcHÁME čISTý VZDucH
10 000 Kč pro Sociální služby Karviná 

�� www.socsluzbykarvina.org

cíl projektu: 

Zajistit dětem ve věku 6 měsíců až 3 roky, čisté a zdravé prostředí pro 
jejich vývoj vybavením jeslí moderními čističkami vzduchu.
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Nabídnout kvalitní zázemí a tréninkovou činnost mládeži a dětem. Tím vytvořit pro 
tyto věkové skupiny alternativu k PC a videohrám a zejména ke sdružování se v pro-
blémových skupinách (začínající alkohol a drogy). Takto je konkretizován cíl projektu 
v žádosti o podporu z nadačního programu MiNiGRANTY. „Jako dlouholetý funkcionář 
TJ Ludgeřovice vím, jak těžká je práce s mládeží a dětmi, a to zejména v dnešní pře-
technizované době. Chtěl bych s podporou MiNiGRANTU pomoci ve výše uvedeném 
projektu svojí prací v oddíle a s mládeží,“sděluje tamtéž pan Pavel Šimíček.

„Stanoveného cíle jsme dosáhli. Podařilo se nám rozšířit mládežnickou základnu. 
Pohybem na sportovním hřišti jsme dali dětem alternativu před vysedáváním u po-
čítače. Projektu se zúčastnilo 34 dětí do 12 let a 5 dospělých z realizačního týmu -  ti 
se na projektu podíleli dobrovolnicky (cca 7 hod. týdně). Pan Pavel Šimíček pomáhal 
realizačnímu týmu při práci s dětmi,“ uvedl v závěrečné zprávě Jiří Vjačka z TJ Lud-
geřovice. Finanční podpora NF Veolia byla využita na nákup fotbalových sítí a míčů. 

Pavel Šimíček, Dalkia Česká republika –  
Region Severní Morava, zámečník

PODPORA MLÁDEžNIcKýcH DRužSTEV
6 000 Kč pro TJ Ludgeřovice

�� www.tjludgerovice.cz 

cíl projektu:

Zatraktivnění činnosti a hlavně rozšíření členské základny mládeže a dětí. 
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„Do projektu jsem se zapojil ze dvou důvodů. Ve skupině malých hasičů jsou mé dvě 
děti. Vadilo mi, že v naší vesnici byla práce s malými hasiči dlouho umrtvena. Nyní se 
našla manželská dvojice, která obětovala svůj čas a s vervou a nadšením se pustila 
do práce se skupinkou 30 malých hasičů ve věku od 6 do 15 let. Proto se začínám i já 
jako bývalý hasič o tuto práci zajímat. Jsem rád, že prostřednictvím nadačního fondu 
jsem mohl pomoci této činnosti. Těšilo mne podílet se na realizaci prázdninového 
výletu do neznáma. Je dobře, že můžeme podpořit nadšení těchto „malých hasičů“, 
kteří možná někdy v budoucnu zachrání nějaký lidsky život nebo zabrání škodám na 
majetku,“ říká o smyslu projektu Luděk Štalmach.

Rozvoj práce SDH s dětmi i získaná podpora měly za následek postupné navýšení 
počtu dětí, které se stejně tak jako dospělí začaly do sboru hlásit. Projektu se zúčast-
nilo celkem asi 60 osob. Dobrovolnicky se jich na projektu podílelo 10 (odpracovali 
dohromady 1 200 hodin). Za nadační dar byl pořízen bezpečnostní přetlakový ventil 
pro SDH Skřipkov a také částečně uhrazeny náklady na prázdninový výlet za poznáním 
a dobrodružstvím. 

Luděk Štalmach, Dalkia Ampluservis,  
materiálový technik IWT, IWI – C

NÁKuP ZAŘÍZENÍ, PRÁZDNINOVý 
NEZAPOMENuTELNý VýLET DO NEZNÁMA
12 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Skřipov

cíl projektu:

Posílení bezpečnosti při nácviku a soutěžích SDH, poznávání krás ČR.
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Anotace projektu: 

„Jsme nezisková organizace, organizujeme letní tábory, dny dětí, sportovně branné 
dny, víkendovky, celoroční oddíl a různé jiné akce pro děti i širokou veřejnost. Našim 
hlavním cílem je smích, zábava a zážitky dětí. Jelikož už pátým rokem jezdíme dělat 
na různé instituce dětské dny, branné dny a dny dětí, tak bychom potřebovali zlepšit 
a obnovit výbavu pro lepší názornosti našich her a přednášek, které jsou vždy sou-
částí našeho programu. Naše táborová zdravotnice (mimo jiné pracovnice Fakultní 
nemocnice Olomouc) nyní prodělává nejnovější školení týkající se zdravovědy. V or-
ganizaci máme zdravotnici a hodně lidí, kteří znají nejnovějšími poznatky týkající se 
poskytování první pomoci - například vojáky, kteří jezdí každoročně na mise, hasiče, 
policisty, záchranáře a další. Nechceme učit děti nic zastaralého, nejhorší totiž je, 
když se dítě naučí něco špatně,“ říká Pavel Václavík ve své žádosti. 

V závěrečné zprávě konstatuje: „Podařilo se mi dosáhnout svého cíle: Zakoupení 3 kusů 
resuscitačních pann a dalšího příslušenství. Projektu se zúčastnilo 50 osob, 4 dobrovolníci 
při něm odpracovali 40 hodin. Sjednal jsem nejlepší cenu a panny objednal, sehnal jsem 
zdravotníka a dále pannu poskytl pro školení na Olomouckém bazénu. Chtěl bych Vám 
za celou neziskovou organizaci moc poděkovat. Zdravotnický materiál, ke kterému jste 
nám hodně dopomohli, byl a bude ještě hodně užitečný nejen pro nás, ale mám v plánu 
ho i půjčovat ostatním spřáteleným organizacím a firmám, protože pomůcky používané 
k první pomoci, výuku hodně obohatí, a tím se stane zajímavější. Resuscitační panny byly 
použity na našem táboře pro 14-17 děti, pro výuku první pomoci na olomouckém bazénu 
i na delfínku (Olterm&TD) a na dětském dnu pro širokou veřejnost. Další dětské nebo 
branné dny jsme tento rok nestihli, ale v dalším roce jich bude plno.“

Pavel Václavík, Olterm& TD Olomouc, plavčík

ZDRAVOVěDA HROu PRO DěTI
20 000 Kč  pro ZČ HB SALAMANDR (Projekt realizuje samostatně).  

�� http://salamandr.webovka.eu 

cíl projektu:

Zakoupení resuscitační panny, falešných zranění, zdravotnických nosítek, 
vakuových dlah a jiných věcí potřebných k výuce zdravovědy a realizace výuky.
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Anotace projektu: 

„MiNiGRANT jsme využili na zajištění zvýšené bezpečnosti dětí při soutěžích (sanitní 
vůz s lékařem) a celkovou organizaci závodu (profesionální rozhodčí). Jsem dlou-
holetým členem Jezdeckého oddílu  při TJ Sokol Troubky. Náš oddíl má 25 stálých 
členů (od dětí až po dospělé) a také hodně pomocníků z řad přátel, kteří nám jsou 
velkou oporou. Pořádáme dvakrát ročně skokové závody s velkou účastí okolo stovky 
koní. V roce 2012 jsme byli poctěni možností pořádat Mistrovství zlínské oblasti dětí 
a juniorů v parkurovém skákání. Výsledky jednotlivých závodů byly počítačově zpra-
covávány a zahrnuty do statistik České jezdecké federace. Chceme k tomuto sportu 
přilákat více malých jezdců pro stoprocentní využití jejich volného času - proto jsme 
požádali nadační fond o finanční podporu. A nemluvě o tom, že pohled na svět z koň-
ského sedla je ten nejhezčí,“ konstatuje Jaroslav Vrána, který se na projektu podílel 
jako aktivní spolupořadatel. K přípravě závodu dodává: „Taková akce je náročná na 
čas a každá pomocná ruka přijde vhod. Jde o několikatýdenní přípravy překážek, ná-
sledně postavení parkuru, přichystání zázemí pro koně a jezdce, přípravu občerstvení. 
Při závodech jsem na kolbišti a starám se o překážky. Samotným závodem to ovšem 
nekončí, musíme uklidit překážky a také celý areál, který je nám laskavě poskytnut 
mysliveckým sdružením Troubky.“

Ze závěrečné zprávy se dozvídáme, že na závodech bylo přítomno asi 450 účastní-
ků, včetně diváků. Organizátoři oceňují velké množství mladých jezdců. Celkem 20 
dobrovolníků odpracovalo při přípravě a v průběhu závodů cca 800 hodin. Pan Vrána 
nebyl jen aktivním dobrovolníkem ale i účastníkem skokových závodů stupně ZL, L.  

Jaroslav Vrána, Dalkia Česká republika – Region Střední Morava,  
manipulant

POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ZLÍNSKé 
OBLASTI DěTÍ A JuNIORů 
V PARKuROVéM SKÁKÁNÍ
9 000 Kč pro JO TJ Sokol Troubky

cíl projektu: 

Podpora dětí ve sportu.
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Anotace projektu:

Z nadačního daru bylo financováno vybavení důležité pro chod mládežnického hoke-
jového klubu. Jednalo se o nákup brusky na broušení bruslí. Tato bruska je používána 
výhradně na broušení bruslí pro děti. Pomohli jsme tím hlavně rodičům dětí a hokejo-
vému klubu se složitým zajišťováním broušení. Zimní stadión brusku nevlastní. Bývalý 
hokejový klub (mládežnický hokej se od něj v roce 2012 oddělil) brusku má, ta však 
nesplňuje podmínky týkající se bezpečnosti (a navíc je v dezolátním stavu). Broušení 
bruslí zajišťoval vedoucí družstva v Opavě, a nebo rodiče si zajišťovali broušení bruslí 
svépomocí. Uvedené informace jsou obsaženy v žádosti o podporu projektu.

„V klubu zastávám funkci vedoucího družstva druhé a třetí třídy. Jsem prostředníkem 
mezi trenéry a rodiči. Starám se o provádění rozcvičky před tréninkem a v případě ne-
přítomnosti trenéra na zápase druhých a třetích tříd zastávám jeho funkci. Vzhledem 
k věku dětí je potřeba i pomoci při oblékání výstroje a zavazování bruslí. Také zajišťuji 
broušení bruslí. Provádím zápisy ze zápasů a při domácích zápasech zajišťuji časo-
míru,“ upřesňuje svoji dobrovolnickou roli při práci s malými hokejisty v Krnově David 
Zelenka. V závěrečné zprávě pak píše: „Díky nové brusce mají všechny děti možnost 
mít nabroušené brusle vždy, když potřebují a nemusí čekat až se povezou hromadně 
brousit brusle do Opavy. Díky nové brusce jsem se naučil brusle brousit pro šechny 
děti hokejového klubu. Celý projekt jsem vypracoval a zrealizoval sám.“David Zelenka, Dalkia Česká republika –  

Region Severní Morava, operátor

DěTI V POHyBu
42 500 Kč  pro podporu mládežnického hokeje v Krnově  

(Projekt realizuje samostatně.)

cíl projektu:

Podpořit mládežnický hokej v Krnově.
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Petr Bartůněk, Veolia Transport, Veolia Transport Teplice s.r.o., 
mechanik

SPORTOVNÍ AKTIVITA MLÁDEžE A POZNEJ 
SVé MěSTO Z PTAčÍ PERSPEKTIVy
20 000 Kč pro sportovní turnaje dětí (Projekt realizuje samostatně.)

cíl projektu:

Uspořádat fotbalové turnaje pro děti a letecký výlet pro lidi s pohybovými 
handicapy.

Anotace projektu:

Hlavním organizátorem projektu, podpořeného opět MiNiGRANTEM, byl pan Petr 
Bartůněk: „Opět jsme podpořili sportovní aktivity dětí. Pokračoval velmi úspěšný 
projekt z loňského roku – opětovně jsme zorganizovali dva fotbalové turnaje dětí a je-
den šipkový, určený pro děti od 4 do 15 let. Na rozdíl od roku 2011 jsem tento projekt 
nerealizoval sám, ale se svým kolegou Jiřím Vandrovcem, který pracuje ve stejném 
podniku jako já a je zaměstnám jako řidič MHD. Na projektu jsme začali společně 
pracovat již měsíc před podáním žádosti a celý až do konce jsme zorganizovali sami.“ 

Původním záměrem bylo uskutečnit jako součást projektu také leteckou akci pro lidi 
s pohybovým handicapem, kteří se sami nemohou dostat na rozhledny, věže a tímto 
jim přiblížit město, kde žijí, jinou formou než pohlednicemi a fotografiemi. „Měli jsme 
radost, že se nám opět podařilo zapojit děti více do sportu. Nadšení dětí z akce a po-
hybu na čerstvém vzduchu, radost a slzičky nejmladšího účastníka při předávání cen 
bylo pro nás odměnou. Náš realizační dobrovolnický tým měl 5 lidí (já s manželkou, Jiří 
Vandrovec s dcerou a správce hřiště). Projekt jsme zorganizovali od A do Z,“ uvádí pan 
Bartůněk v závěrečné zprávě. Turnaje se zúčastnilo 160 dětí a mezi diváky přihlíželo 
více než 100 rodičů. Z MiNiGRANTU byly zakoupeny poháry, sportovní potřeby, dorty, 
cukrovinky aj. drobnosti. 
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Mgr. Zdeňka Báťková, Veolia Transport Morava a.s.,  
asistentka generálního ředitele /t.č. na rodičovské dovolené/

PŘÍRODA JE NÁŠ KAMARÁD
20 000 Kč pro Rodinné centrum Pohádka o. s. Náměšť na Hané

�� www.mcpohadka.estranky.cz

cíl projektu: 

Zrealizovat nový zájmový kroužek pro děti a zakoupit pro něj pomůcky 
a potřebné vybavení.

Anotace projektu: 

Rodinné centrum Pohádka o.s. v Náměšti na Hané slouží jako zařízení pro sociální 
prevenci pro rodiny s dětmi. Nabízí navazování nových kontaktů i získávání nových 
poznatků a dovedností v různých zájmových oblastech. „Centrum přispívá ke stabilitě 
rodin jako psychologický prvek - návštěva rodinného centra je pro rodiče odreagová-
ním od všedních starostí s možností ventilovat své problémy a získat nové zkušenosti 
ze života dalších rodin. Návštěvníci mají příležitost k vlastní seberealizaci formou 
zapojení se do přípravy programu. Pořádáme řadu všemi oblíbených akcí pro děti 
a rodiny s dětmi. Rodinné centrum navštěvuje v průměru asi 10 maminek se svými 
dětmi ze širokého okolí každý den, kdy je otevřeno. Již druhým rokem úspěšně běží pro 
maminky na rodičovské dovolené psychologický motivační kurz, začal rekvalifikační 
kurz účetnictví. V prázdninových měsících nabízí rodinné centrum pro zaměstnané 
rodiče celodenní hlídání dětí,“ dozvídáme se z projektové žádosti. 

Mgr. Zdeňka Báťková, která se podílela na založení rodinného centra v roce 2007, k 
projektu říká: Podařilo se nám  - tedy dobrovolníkům a týmu Pohádky – naplnit díky 
MiNiGRANTU v roce 2012 cíl: zrealizovat turisticko- přírodovědný kroužek pro věkovou 
skupinu od 5let. Vytvořili jsme alternativu trávení volného času a přibližujeme dětem 
více přírodu, což má ohlas i u rodičů. Projektu se účastnilo 11 dětí, vedoucí kroužku, 
programová vedoucí, další členové rodinného centra i rodiče. S projektem pomohlo 
celkem 15 dobrovolníků (celkem150 hodin). Já osobně jsem strávila jako dobrovolník 
nad přenesením myšlenky do praxe mnoho hodin.“
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Anotace projektu: 

Sbor dobrovolných hasičů v Třinci – Neborech pracuje také s mládeží, usiluje o to 
vytvářet pro ně vhodnou nabídku volnočasových aktivit. Finanční prostředky z Mi-
NiGRANTU byly využity na to, aby se zkvalitnilo vybavení a výstroj pro mladé hasiče. 
„Jsem organizován v SDH v Třinci – Neborech a vykonávám funkci starosty dobro-
volných hasičů. Chtěl jsem podpořit předložený projekt z toho důvodu, aby místní 
mládež mohla smysluplně a tvořivě trávit volný čas pod vedením správce klubovny. 
Naši nejmladší hasiči se zúčastňují sportovních soutěží organizovaných okrskem 
Třinec, okresem Frýdek-Místek a ve sportovním oděvu s logem Veolia a.s. Důstojně 
tak reprezentují od roku 2010 naši akciovou společnost (oděvy byly pořízeny díky 
MiNiGRANTU VEOLIA 2010,“ uvedl Josef Brzeček. 

MiNiGRANT 2012 přispěl na úhradu další výstroje a výzbroje pro mladé soutěžící 
hasiče (zakoupení 2 ks hadic typu B a C a oděvy v počtu 7 ks). „Jako starosta SDH 
v Neborech jsem plně nápomocen při realizování rozvojových cílů v této organizaci. 
Zúčastňuji se brigád při zvelebování objektu hasičské zbrojnice. Každoročně s výbo-
rem SDH v Neborech organizujeme pohárovou soutěž O putovní pohár starosty města 
Třince pro soutěžící hasiče nejen z třineckého regionu, ale i z okresu Frýdek-Místek. 
Pro mládež organizuji 1krát ročně poznávací zájezd v okruhu cca 200 km. Osobně 
v dané organizaci ročně odpracuji 150 brigádnických hodin. Dohlížel jsem na to, aby 
nákupy byly prováděny s největší možnou hospodárností a veškeré věci – inventář byl 
řádně zaevidován,“ dodává pan Brzeček k vlastnímu zapojení do činnosti SDH.

Josef Brzeček, Veolia Transport Morava a.s., řidič 

VyBAVENÍ KLuBOVNy MLADýcH HASIčů 
A DOPLNěNÍ HASIčSKé VýZBROJE 
A VýSTROJE 
20 000 Kč pro SDH Třinec Nebory 

cíl projektu:

Vytvořit pro hasičskou mládež i žáky místních škol v příměstské části 
města Třince v Neborech vhodné prostředí pro trávení volného času. 
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Anotace projektu: 

Cílem projektu bylo ukázat dětem na táboře rozmanité spektrum činností, kroužků, 
které jim mohly ukázat smysluplné trávení času mimo prostředí počítače. Zrealizovali 
jsme kroužek detektivů s mikroskopem, zálesáctví a pozorování zvířat, fotografování. 
Děti se naučily pravidla sportů - softball, lakros, fotbal, frisbee. Z daru NF Veolia bylo 
pořízeno vybavení pro kroužky: fotoaparát, mikroskop, radiomagnetofon, dalekohled, 
paměťové karty, výtvarný materiál. „S vybavením jsme dětem mohli vytvořit nezbytné 
prostředí pro základy těchto činností. Zatraktivnili jsme naše portfolio kroužků. Velmi 
vydařený byl kroužek kriminalistiky. Znalosti z něj mohly děti uplatnit i při celotábo-
rové hře. Úspěšný byl i putovní výlet na hrad Šelmberk s přespáním přímo na hradě,“ 
sděluje Ing. Pavel Fabuš ve zprávě o realizaci projektu. 

Účast Pavla Fabuše v projektu byla klíčová, jak uvádí MUDr. Ondřej Víšek, hlavní 
vedoucí tábora, který provozuje Společenství Slunečnice, o.s. založené v roce 2008 
na zkušenostech svých zakladatelů: „Účast Pavla Fabuše začala již tím, že se podílel 
na zpracování žádosti. V projektu se účastnil jak při přípravách tábora ( rozpočet, 
program kroužků), tak i při jeho realizaci (týdenní pobytem na táboře - organizace 
her, organizace kroužků, vedení kroužků - např. astronomie, pomoc v zázemí tábora).“ 
Samotné realizaci kroužků je věnována náležitá část denního táborového programu. 
Každý den jsou vypsané různé druhy zájmových kroužků, které mohou děti navštívit. 
Pod vedením garanta kroužku děti vykonávají zvolenou zájmovou činnost. Po skon-
čení kroužku děti hodnotí, jak kroužek ovlivnil. „Do tvorby a přípravy kroužků se také 
snažíme zapojovat i naše ,mladé naděje .́ To jsou teenageři, kteří jezdili dříve jako děti 
na tábor, a dnes mají chuť se takto zapojovat,“ dodává Pavel Fabuš. Na uskutečnění 
projektu se podílelo 16 dobrovolníků (656 hodin).

Ing. Pavel Fabuš, Veolia Transport, Veolia Transport Praha s.r.o.,  
Veolia Transport Východní Čechy a.s., manažer kvality

NěcO POZNAT? PROč NE DNES!
18 000 Kč pro Společenství Slunečnice o.s.

�� www.tabor-slunecnice.cz/

cíl projektu: 

Přivést děti k zájmovým činnostem a novým koníčkům.
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Anotace projektu: 

Česká hasičská jednota (ČHJ) pořádá každý rok letní tábor pro děti se zájmem o po-
žární  ochranu. Nejde jen o tábor s touto tématikou, ale o výchovu a přípravu budoucích 
kolegů v řadách dobrovolných hasičů. „Nejednomu se poté stane koníček povoláním. 
Naše ČHJ má dlouholetou tradici a opírá se o bezplatnou práci spousty našich členů, 
proto jsem se zapojil se žádostí o poskytnutí MiNiGRANTU pro tento tábor. Celkové 
náklady jsou na týdenní tábor dost vysoké, stravu hradí rodiče dětí. V mém okolí není 
mnoho organizací, které se věnuje dětem s cílem, aby děti potom pomáhaly ostatním.
ČHJ Hlinsko je příkladným sborem dobrovolných hasičů, který si vzal na svá bedra 
práci s dětmi, ve kterých vidí svůj další potenciál. Přínosné je rovněž to, že požární 
sport rozvíjí nejen fyzičku, ale posiluje práci v týmu, odpovědnost, zdravou rivalitu, 
zručnost a zkušenosti,“ uvádí se v projektové žádosti předložené panem Milanem 
Horákem. 

Milan Horák se rozhodl pomoci ve volném čase s organizováním tábora jako člen 
a jednatel ČHJ. Říká: „Rozhodl jsem se podpořit tento projet, protože jde o děti. A ještě 
tím chci splnit přání mého kamaráda, kterému jako vozíčkáři výrazně pomohl loňský 
MiNiGRANT na pořízení aktivního mechanického vozíku, a který je (a byl i před úra-
zem) dobrovolným hasičem. Cituji jeho slova: Já už běhat nebudu, ale ti mladí, ty děti 
mohou, a podporu si zaslouží. Budu rád až budou na ,bednách .́“ Podařilo se získat 
větší táborovou základu s lepším sociálním zabezpečením. Navýšit počet spokojených 
dětí a díky většímu areálu zpestřit táborový program. Tábora se zúčastnilo 100 dětí, 
40 vedoucích a 20 prezentujících (zdravotní služba, Policie ČR, Městská policie, HZS 
Pak - stanice Hlinsko). 40 vedoucích se účastnilo tábora jako dobrovolníci (= celý 
týden z vlastního volna a bez refundace mezd). Dar NF Veolia byl použit na pronájem 
zařízení v táborovém areálu.

Milan Horák, Veolia Transport, Veolia Transport Východní Čechy a.s.,  
řidič

LETNÍ TÁBOR čHJ HLINSKO
20 000 Kč pro ČHJ Hlinsko

�� www.hasicihlinsko.cz

cíl projektu: 

Obnova a zlepšení základny pro pořádání letních táborů s branně spor-
tovní tématikou s prvky požární ochrany a požárním sportem.
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Anotace projektu:

„Formou víkendového pobytu v rekreačním zařízení Růžená v okrese Písek, jsme mla-
dé hasiče z SDH Kojetín mohli přiblížit přírodě, vysvětlit jim jakým způsobem mohou 
i oni přírodě pomáhat a jak ji chránit. Zároveň jsme dětem ukázali, jaká nebezpečí na 
ně mohou čekat, a jak se jim bránit, včetně základů první pomoci. Další náplní pobytu 
bylo rozvíjení sportovních dovedností mladých hasičů, práce v kolektivu a význam 
jednotlivce pro kolektiv,“ představil realizovaný projekt Václav Jankovský. 

Sbor dobrovolných hasičů Kojetín vychovává mladé hasiče 5 – 15let a dorost 14 - 
18 let. Děti a mládež sportují, učí se poznávat a ovládat požární techniku, obě věkové 
skupiny jsou vedeny ke kladnému vztahu k přírodě, jsou seznamovány se základními 
principy dobrovolné požární ochrany a obecně se smyslem pomoci druhým vůbec. 
„Tento projekt jsme realizovali v rámci celoroční práce s mladými hasiči a jako součást 
plnění úkolů celostátní hry Plamen. V roce 2011 se náš Stanislav Kubíček probojoval 
do širší reprezentace mladšího dorostu České republiky. Na mládež jsme v roce 2011 
vynaložili přes 57 000 Kč, podpora MiNiGRANTU v roce 2012 nám velmi pomohla,“ 
říká k práci sboru s dětmi a mládeží pan Jankovský. Ke své roli ještě dodává: „Jsem 
velitelem našeho SDH, jdu dětem příkladem a pracuji také jako 3. vedoucí mládeže 
a trenér dorostu. Zúčastnil jsem se víkendového pobytu a po celou dobu jsem zde 
s dětmi pracoval. Náš sbor hradil pouze náklady na dospělé, dopravu a materiál.“ 
Z MiNiGRANTU byly hrazeny náklady na ubytování a stravu pro mladé hasiče.

Bc. Václav Jankovský, Veolia Transport,  
Veolia Transport Praha s.r.o., řidič 

MLADÍ HASIčI KOJETÍN, POByT 
V PŘÍRODě
11 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Kojetín

cíl projektu: 

Prohloubit vztah dětí k přírodě a rozvíjet jejich sportovní dovednosti.
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Anotace projektu: 

Nadační dar posloužil k přístavbě staré fary (rozšíření o letní jídelnu/víceúčelový pro-
stor), o níž 13 let pečuje občanské sdružení PROP, které je založeno na dobrovolnické 
práci svých cca 40 členů. Péčí sdružení prošla chátrající budova postupnou opravou 
a může tak sloužit jako prostor k volnočasovým aktivitám různých skupin dětí a mlá-
deže (předškoláci, školáci, skauti, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí), které 
sem jezdí především na víkendové a prázdninové pobyty, včetně různě zaměřených 
táborů ap. V projektové žádosti se uvádí: „Budova je pro pobyty dětí a mládeže velmi 
využívána. Cena za pobyt je minimální, pokrývá téměř jen provozní náklady, a tak 
MINIGRANT pomůže zvýšit kapacitu budovy.“ Jaromír Lev k tomu dodává: „S lidmi 
spojenými se sdružením PROP spolupracuji již 13 let, kdy se snažíme o postupnou 
celkovou obnovu budovy bývalé fary na Pohoři. Když se nám podařilo provést základní 
rekonstrukci a mohly k nám začít jezdit děti, bylo to pro mne velkou radostí. Začali 
jsme vymýšlet různé aktivity a náplně víkendů. Samostatnou kapitolou jsou prázdni-
nové pobyty, Člověk vidí smysl svého úsilí. Díky MiNiGRANTU jsme v roce 2012 mohli 
provést přístavbu letního víceúčelového prostoru. Značnou část prací, do nichž jsem 
se zapojil, jsme provedli svépomocí.

Mgr. Jana Kuncková zhodnotila realizovaný projekt v závěrečné zprávě: „Proběhlo několik 
brigád, kterých se účastnili jak členové sdružení, tak místní i přespolní dobrovolníci (asi 
40 lidí á 50 hodin). Do projektu se zapojili i další lidé, kteří věnují svůj čas při plánování, 
účtování apod. Rádi bychom vám upřímně poděkovali za finanční podporu. Jsme menší 
sdružení, které si poradí s provozními náklady, ale při větších akcích tohoto typu jsme 
odkázáni na podporu zvenčí.“ Finanční prostředky byly použity na nákup materiálů pro 
stavbu a pro vypracování projektu. 

Jaromír Lev, Veolia Transport Morava a.s., provozní mistr

DěTI OžIVuJÍ STARý DOMEčEK
50 000 Kč pro PROP o.s.

cíl projektu:

Navýšit ubytovací kapacitu staré fary poskytované k různým volnoča-
sovým pobytům dětí a mládeže.
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Anotace projektu:

MiNiGRANT byl určen na realizaci 68. ročníku Běhu kolem Doubravky, což je nejstarší 
přespolní běh na území Ústeckého kraje. Nadační dar byl využit na nákup věcných cen 
pro různé věkové kategorie, na zajištění občerstvení závodníkům, technické zázemí 
(šatny, sprchy, kancelář) a drobný spotřební materiál. „Jde nám o zachování závodu 
pořádaného nepřetržitě od roku 1945 v plném rozsahu kategorií a tratí. Každoročně 
se ho účastní stovky závodníků a sportovní veřejnost je na něj zvyklá. Významný je 
podíl dětí. Celkem příprava závodu vyžaduje asi 87 hodin. Akce se osobně účastním 
jako organizátor. Práce spočívá ve značení tratí, časomíře, organizační práci při re-
alizaci závodu a následném úklidu prostoru závodu. Plním zde jednu z hlavních rolí,“ 
konstatoval pan Miroslav Matěcha v projektové žádosti.

Ze závěrečné zprávy se od něj dozvídáme: „Cíle bylo plně dosaženo. I přes nepřízeň 
počasí se akce zúčastnilo více závodníků než v roce 2011, kdy nám naopak počasí přálo. 
Průběh akce byl zcela bezproblémový, závodníci i pořadatelé byli spokojeni. Zúčastnil 
se i nevidomý závodník z Izraele - běžel 10 km s vodičem, nikdo neměl žádné připo-
mínky k zajištění a průběhu akce. Můžeme konstatovat, že akce po všech stránkách 
,klapla .́ Bez MiNiGRANTU by nebylo možné akci v tomto rozsahu realizovat. Naším 
cílem je zpřístupnit závod širokým vrstvám sportující veřejnosti, což bez materiálně 
technického zajištění není možné. Aktivně jsem se zúčastnil projektu - pomáhal jsem 
organizovat přípravu a realizaci samotné akce. Na místě byli přítomni také dva zá-
stupci naší společnosti - jmenovitě Ivo Novotný a Vojtěch Loja. Oba kladně hodnotili 
průběh i zajištění akce, vyzkoušeli si těžkou trať v běhu na 10 km a pomohli při vyhla-
šování výsledků,“ dodává pan Matěcha. Na akci pracovalo asi 20 pořadatelů, rozhodčí, 
časoměřiči, počítači kol, startér, administrativa na přihlášky a pomocný personál. 
Počet závodníků (340) organizátoři nečekali, obdobně jako tak velké množství diváků.

Miroslav Matěcha, Veolia Transport,  
Veolia Transport Teplice s.r.o., dispečer

68. ROčNÍK BěHu KOLEM DOuBRAVKy
25 000 Kč pro Běh kolem Doubravky (Projekt realizuje samostatně.)

cíl projektu:

Zajistit realizaci závodu a podporu účasti především mládežnických 
kategorií-ceny, občerstvení, zázemí.  
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Anotace projektu: 

Děti z náhradní rodinné péče jsou v mnoha ohledech znevýhodněné – musejí se vy-
rovnat s četnými psychickými či fyzickými handicapy, některé z nich mají za sebou 
dokonce zanedbávání či týrání. Pěstounské rodiny jim pomáhají jejich handicapy 
zmírňovat a překonávat. Snahou rodičů, kteří se rozhodnou vzít si domů na výchovu 
děti z ústavů nebo rozpadlých rodin, je umožnit těmto dětem prožít spokojené dětství  
a plnohodnotně je připravit do života. MiNiGRANT je určen pro Místní klub Holešov 
spadající pod Asociaci náhradních rodin ČR (ANR ČR), která vznikla z potřeb pěstounů 
a adoptivních rodičů z celé ČR. Asociace nabízí náhradním rodičům mimo jiné možnost 
setkávání a výměny zkušeností s náhradní rodinnou péčí. Místní kluby, mezi něž patří 
i klub v Holešově, tvoří základní kameny ANR ČR. Jejich cílem je, aby náhradní rodiče 
nalezli prostor pro vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností, sdílení starostí, a aby 
i s dětmi mohli být součástí celku, který jim pomáhá. 

„Dosáhli jsme stanoveného cíle – naše akce pro děti byly zrealizovány s podporou NF 
Veolia. Náhradní rodiny se setkaly a sdílely své radosti a starosti - což je vždy velikým 
přínosem. Tyto rodiny jsou většinou mnohodětné, a proto je náročné najít pro rodiče 
(a pro maminky z SOS Dětské vesničky) prostředky pro tyto akce ve svých rozpočtech. 
MiNiGRANT nám umožnil uskutečnit více setkání i klubových akcí. Projektu se účast-
nily 4 rodiny, celkem 23 lidí, z toho 17 dětí. Jako dobrovolník se zapojila paní Marcela 
Pavlíková, která projektu věnovala 50 hodin,“ konstatuje v závěrečné zprávě Veronika 
Nedbalová z ANR ČR – místní klub Holešov. A co paní Pavlíková dělala, se dozvídáme 
od ní samotné: „Připravuji pro děti a moderuji různé jednodenní akce se soutěžemi, 
hrami a výtvarnou činností. Za nadační dar jsme nakoupili pomůcky ke sportovním 
hrám, odměny pro děti, výtvarné potřeby a uhradili náklady za cestovné.“

Marcela Pavlíková, Veolia Transport Morava a.s.,  
pokladní - informátor

PODPůRNé AKcE PRO DěTI VyRůSTAJÍcÍ 
V PěSTOuNSKýcH RODINÁcH
20 000 Kč pro Asociace náhradních rodin ČR - místní klub Holešov

�� www.anrcr.cz

cíl projektu: 

Materiální zajištění akcí pro děti v pěstounských rodinách. 
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Anotace projektu: 

Sociálně terapeutické dílny v DS Domino nabízejí sociální službu 45 dospělým li-
dem s mentálním a vícenásobným postižením. V rámci výchovných, vzdělávacích 
a aktivizačních činností poskytují podporu těmto lidem při získávání, upevňování 
a zdokonalování pracovních návyků, znalostí a dovedností. „Při mé návštěvě tohoto 
zařízení jsem zjistil, že klienti nemají bohužel vhodné prostory vybavené k relaxaci 
a odpočinku, který jejich zdravotní stav často vyžaduje. Řešením je vybudování jedné 
relaxační místnosti vybavené relaxačními a rehabilitačními pomůckami. Pracovníci 
spolu s klienty Denního stacionáře Domino se na mne obrátili s prosbou, zda bych jim 
mohl pomoci realizovat jejich projekt relaxační místnosti, kterou by mohli klienti po 
práci využívat k relaxaci, rehabilitaci, odpočinku a regeneraci sil,“ sdělil v projektové 
žádosti Jiří Prázdný.

Po získání MiNiGRANTU pan Jiří Prázdný, který se pro Klíč-centrum sociálních slu-
žeb, p. o. dlouhodobě angažuje jako dobrovolník, pomohl tento projekt zrealizovat. 
Mgr. Ivana Bazínková v závěrečné zprávě uvedla: „Pan Prázdný pomáhal při budování 
relaxační místnosti, montování jejího vnitřního vybavení (sestavení nábytku a masáž-
ního křesla) a při pokládání podlahové krytiny. Rovněž nám pomohl při rozmístění 
nástěnných dekorací a dalších drobných úpravách místnosti. Velmi si ceníme jeho spo-
lupráce. Díky MiNiGRANTU jsme mohli realizovat přání klientů vybudovat relaxační 
místnost z bývalého skladu materiálu. Za získané finanční prostředky byly zakoupeny 
sedací pytle, relaxační vaky, masážní křeslo a další doplňky dokreslující příjemnou 
atmosféru např. nábytek, koberec, stmívací lampa, CD přehrávač, deky. Klienti nejvíce 
ocenili pořízení masážního křesla. Relaxační místnost využívá 46 klientů.

Jiří Prázdný, Veolia Transport Morava a.s., řidič

POHLAZENÍ TěLA I DuŠE
26 000 Kč pro Klíč-centrum sociálních služeb, p.o.

�� www.klic-css.cz

cíl projektu: 

Vybudovat relaxační centrum pro lidi s mentálním a vícenásobným po-
stižením v prostorách Denního stacionáře Domino, jednoho z pracovišť 
Klíče - centra sociálních služeb, p. o.
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Anotace projektu: 

„Z nadačního daru jsem vybudoval s podporou MiNiGRANTU NF Veolia novou včelnici.  
Včelnice je na stávajícím stanovišti, kde jsem zimoval 8 včelstev, 4 včelstva padla na 
varoázu a zbývající včelstva, včetně úlů zlikvidovali datlovití ptáci. Včelnici chci dále 
využívat pro začínající včelaře jako pokusné a školící zařízení. Včelnice je umístěná 
v lokalitě ekofarmy hovězího dobytka. Z MiNiGRANTU jsem koupil 10 ks úlů typu Da-
dant, úly jsem natřel a zkompletoval. Kromě 2 úlů jsou všechny od roku 2012 osazeny 
včelstvy. Z důvodu ochranného pásma na mor včelího plodu mám omezené možnosti, 
pokud jde o přesun včelstev a včelích oddělků. Zbývající 2 úly osadím včelstvy v roce 
2013. V 8 úlech jsou matky zakoupené z výzkumného ústavu v Dole, pracoviště Zubří 
a Skřivánek. Dvě matky jsem zakoupil od prezidenta cechu profesionálních včelařů. 
Největší radost mám ze zachování včelnice po totální likvidaci polysterenových úlů,“ 
zrekapituloval realizaci svého projektu pan Luboš Supik. 

Pan Supik, který mimo své zaměstnání zastává funkci předsedy Českého svazu včela-
řů ZO Český Těšín, realizoval projekt sám. Zapojil však do něj také začínající včelaře 
a příznivce včelaření. Celkem 7 dobrovolníků se na realizaci projektu podílelo 90 ho-
dinami. O včelařství a svých cílech říká v projektové žádosti: „Včelařství je jako droga. 
Když jednou začnete, pokračujete i přes veškeré neúspěchy a ztráty, které vám nadělí 
příroda, pokračujete v chovu včel znovu. Neznám jiný obor než včelařství, který víc pří-
rodě dává, než od ní bere. Ve spolupráci se začínajícími včelaři chci vybrat a uvést do 
praxe nejvhodnější vedení chovu včel. Dalším mým snem je vyselektovat a rozchovávat 
linii včel pro danou oblast. Chovný materiál pak předávat včelařům v dané lokalitě.“ 

Luboš Supik, Veolia Transport, Veolia Transport Morava a.s., 
řidič autobusu

MODERNIZAcE A OBNOVENÍ VčELNIcE 
NOVýMI NÁSTAVKOVýMI ÚLy TyPu DADANT
30 000 Kč pro modernizaci včelína (Projekt realizuje samostatně.)

cíl projektu:

Zajištění včasného a kvalitního opylení hmyzosnubných rostlin, a tím 
zvýšit jejich výnosnost.
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Anotace projektu:

Projekt Zpěvem blíž k lidem v sobě zahrnuje podporu činnosti amatérského smíšené-
ho pěveckého sboru KÁCOV jako významné volnočasové aktivity mládeže i dospělých 
v Novém Městě nad Metují. Sbor působí již od roku 2001, v současné době pracuje pod 
vedením Mgr. Jiřího Skopala. Ke členům tohoto amatérského uskupení patří všechny 
věkové kategorie zpěváků - nejmladšímu členovi je 18 a nejstaršímu 71 let. Sbor, který 
má 47 aktivních členů, pořádá pravidelné jarní i vánoční koncerty v Novém Městě nad 
Metují i okolních městech a obcích, benefiční koncerty, jejichž výtěžky jsou věnovány 
vybraným organizacím, účastní se soutěží v ČR i v zahraničí. Smíšený pěvecký sbor 
KÁCOV není výdělečnou organizací a veškeré výdaje jsou hrazeny z prostředků členů 
sboru, sponzorských příspěvků a příspěvku města na práci sbormistra. „Díky MiNi-
GRANTU sbor zkvalitnil svou přípravu a získal další zkušenosti na mezinárodní úrovni, 
které napomohou dalšímu zkvalitnění práce a zájmu široké veřejnosti o kulturní dění 
v oblasti, která se neřadí mezi ty privilegované,“ říká Radek Svoboda.

„Jsem aktivním členem a zpěvákem Smíšeného pěveckého sboru KÁCOV a na realiza-
ci projektu se plně podílím (účastním se koncertů, soutěže Festa Choralis i plánova-
ných soustředění). Díky MiNiGRANTU NF Veolia pěvecký sbor KÁCOV velmi úspěšně 
reprezentoval své město i ČR. Zisk dvou zlatých medailí na soutěži Festa Choralis 
v Bratislavě je toho důkazem. Soutěže se zúčastnilo na 300 osob, včetně diváků. 
Z MiNiGRANTU jsme uhradili dopravné (Bratislava 1.6.2012 - 3.6.2012), pronájem 
sálu na  jarní koncert 12.5.2012 a pronájem školicího zařízení - pěvecké soustředění 
2.11.2012 - 4.11.2012. Velký dík všech členů pěveckého sboru KÁCOV NF VEOLIA za 
umožnění další úspěšné pěvecké činnosti,“ napsal Radek Svoboda v závěrečné zprávě.

Radek Svoboda, Veolia Transport, ORLOBUS a.s., řidič autobusu

ZPěVEM BLÍž K LIDEM
28 000 Kč pro amatérský smíšený pěvecký sbor KÁCOV

�� http://kacov.g6.cz/

cíl projektu: 

Zajištění a podpora činnosti amatérského smíšeného pěveckého sboru 
KÁCOV
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Anotace projektu: 

Nadační dar posloužil na zakoupení vybavení pro družstvo mladých hasičů při SDH 
Volenice. Z prostředků MiNiGRANTU bylo zakoupeno následující vybavení družstva: 
dětské odlehčené savice se šroubením, sací koš, hadice, dětské ochranné přilby a pře-
tlakový ventil. Děti nemohly požární sport provozovat kvůli nevhodnému zastaralému 
vybavení, které neodpovídá současným předpisům. „Díky získaným prostředkům byla 
tato překážka odstraněna. Mohli jsme tak prospět dětem z naší vesnice a přilehlých 
osad. Jde o děti ve věku od 5 do 14 let v celkovém počtu 21 dětí,“ shrnuje význam 
a dopad projektu Jaroslav Cibula. 

„Děti mohly začít trénovat a věnovat se požárnímu sportu. Následně se budou moci 
zapojit do celorepublikových a regionálních her a soutěží. V neposlední řadě tento 
dar přispívá ke stmelení dětského kolektivu v naší vesnici. Děti mohou užitečným 
způsobem trávit svůj volný čas – mají podmínky pro sportovní činnost, pohyb i hru. 
Poznají tradice hasičů ale zároveň i vesnice, ve které žijí. V naší obci působí hasičské 
družstvo dospělých, děti jsou rády, že i ony mají již možnost tréninku a zapojení do 
soutěží,“ hodnotí projekt pan Milan Štěrba, který v SDH Volenice zastává funkci mís-
tostarosty a nově se zapojil také do trénování dětí. „ Již nyní se podílím na organizo-
vání hasičských soutěží a akcí. Jsem aktivním členem hasičského družstva a rád své 
zkušenosti a dovednosti i s mými kolegy budu nadále předávat nastupující generaci,“ 
dodává pan Štěrba.

Milan Štěrba, Veolia Transport, Veolia Transport Praha s.r.o., 
řidič autobusu

PODPORA čINNOSTI DěTSKéHO 
DRužSTVA PŘI SDH VOLENIcE
20 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Volenice

cíl projektu: 

Zapojení dětí do činnosti hasičského sboru a vyplnění jejich volného 
času.
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Anotace projektu: 

„Jsem předsedou občanského sdružení Slunečnice. Jako předseda výboru budu 
aktivně organizovat jednotlivé části projektu. Podstatné je i pravidelně informovat 
o průběhu projektu. Pro tento účel realizujeme webové stránky sdružení, které jsou 
součástí webových stránek ZŠ a MŠ Olbramice, http://www.zsolbramice.cz/,“ říká 
František Vaněk.Projekt navazuje na předchozí projekt Zahrada poznání – zahrada 
dětí. K tomuto účelu bylo vybudováno zázemí pro poznávání přírody a pro ekologickou 
výchovu. V přírodní učebně v altánu v těsné blízkosti školní budovy vznikla stanice 
mladých přírodovědců. Zakoupené vybavení umožňuje pozorování živé přírody, např. 
rostlin a živočichů. Děti mohou během celého roku pečovat o rostliny a pozorovat 
průběh celého procesu jejich vývoje. Poznávají některé charakteristické znaky rostlin 
a změny, kterými procházejí během svého vegetačního období. Pozorováním a výzku-
mem poznávají rostliny jako součást živé přírody ale i neživou přírodu (pozornost je 
věnována např. vlivu slunce, vody a vzduchu).

„Hlavním cílem bylo zvýšit zájem dětí o přírodu. Díky projektu jsme jim umožnili po-
znat různé zajímavosti v okolní přírodě. Děti poznaly, jak mohou být přírodě prospěš-
né. V rámci volnočasových aktivit vznikl přírodovědný kroužek a byla zřízena zahradní 
učebna. Po různých technických problémech se nám podařilo také instalovat a uvést 
do provozu meteostanici. Projektu se bezprostředně účastnilo 80 lidí, 10 dobrovolníků 
mu věnovalo celkem 250 hodin. Jako předseda sdružení jsem se aktivně zúčastnil 
všech aktivit v rámci projektu. Pracuji v přírodovědném kroužku jako vedoucí,“ uvedl 
dále pan Vaněk. Z MiNiGRANTU byl pořízen mikroskop, meteostanice a sada na pří-
pravu preparátů. 

František Vaněk, Veolia Transport, Veolia Transport Morava a.s.,  
řidič

OTEVŘI OčI A POZNEJ PŘÍRODu
12 000 Kč pro Slunečnice, o. s. při Školní družině ZŠ a MŠ Olbramice

�� http://www.zsolbramice.cz/Podstranky/Slunecnice/blog.html

cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit zájem dětí a mládeže o přírodu. Bě-
hem projektu budou děti pozorovat prostřednictvím rozmanitých aktivit 
vzájemné působení rostlin, půdy a klimatu.
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Anotace projektu: 

„Maminka pěstounka Jana Borkovcová zůstala sama s devíti dětmi. Přede dvěma 
lety tragicky zemřel její manžel, živitel rodiny. Sama zajištuje vše kolem domácnosti, 
přestavby domku i dětí. Domek je starý a je nutno rekonstruovat střechu, do které 
zatéká, zvětšit dětské pokoje. Děti jsou různého věku - od 6 let do dospělosti. Vzhledem 
k tomu, jak děti rostou, je nucena předělat pokoje na pokoje pro školáky a studenty. 
Snažíme se mamince pomáhat s drobnými věcmi, které jsou v našich silách. Sami jsme 
pěstouny, moc finančních prostředků nám nezbývá, snad jen možnost fyzické pomoci,“ 
odůvodnil svou projektovou žádost pan Pavel Walizcek, který v minulosti již získal 
MiNiGRANT pro svou pěstounskou rodinu. Tentokrát se však rozhodl zprostředkovat 
pomoc a podporu tam, kde to vidí jako neodkladné a akutní.

Paní Jana Borkovcová, pro jejíž pěstounskou rodinu byly finanční prostředky MiNi-
GRANTU určeny, díky přidělené částce a dobrovolnické pomoci mohla zajistit opravu 
střechy. Na zajištění opravy střechy se podílelo 20 dobrovolníků, kteří tomuto projektu 
věnovali 640 hodin. Pan Waliczek byl mezi nimi. 

Pavel Waliczek, Veolia Transport, Veolia Transport Morava a.s., 
řidič autobusu

PěSTOuNSKÁ RODINA
30 000 Kč pro pěstounskou rodinu (Projekt realizuje samostatně.) 

cíl projektu: 

Rekonstrukce dětských pokojů a vybavení.
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Anotace projektu: 

„Vzhledem k počtu dětí v našem, sboru je těžké financovat vybavení, také stálým 
používáním dochází k rychlému opotřebení. Dovybavením se zlepšují podmínky pro 
přípravu mladých hasičů, což má nejen pozitivní dopad na výsledky v soutěžích, ale 
přináší i dobrý pocit samotným dětem i mládeži. Obě tyto skupiny pak jdou s větší 
vervou do dalších tréninků a soutěží. Také to má pozitivní vliv na jejich trávení volného 
času i sociální i společenské začlenění,“ uvádí se v projektové žádosti.  

Jak se dozvídáme od Jiřího Macha, člena zásahové jednotky SDH Náměšť na Hané, 
cíl projektu byl naplněn: „Podařilo se doplnit vybavení družstev mladých hasičů jak 
cvičebním materiálem, tak osobní výbavou (tretry), kompletně dovybavit 1 družstvo 
tak, aby mohlo nadále udržovat krok s týmy na nejvyšší úrovni v kraji. Projektu se 
bezprostředně účastnilo 23 členů mladých hasičů, 4 vedoucí a také rodiče mladých 
hasičů. Celkem 4 lidé se podíleli na výběru nového vybavení. Za peníze z MiNiGRANTU 
bylo zakoupeno 7 párů treter, nářadí (savice 2 ks,rozdělovač,koš,džberovka). Václav 
Úchvat podpořil projekt podáním žádosti o podporu NF Veolia a dovozem zakoupeného 
vybavení.“ Sám pan Úchvat, který působí v zásahové jednotce jako preventista a stroj-
ník, k tomu dodává: „Jak již vyplývá z podstaty projektu, na jeho samotné realizaci se 
nepodílím. Moje činnost je zaměřena na samotná družstva, ať již na jejich technickou 
přípravu (oprava a údržba techniky, hadic), či na dopravu družstev na jednotlivé sou-
těže a pomoc vedoucím při závodech. Nyní také pracujeme na vytvoření nové cvičební 
plochy pro nácvik na soutěže.“ V závěrečné zprávě k projektu se také konstatuje, že 
lepší vybavení pro činnost mladých hasičů přivádí do sboru další nové zájemce.

Václav Úchvat, Veolia Transport, Veolia Transport Morava a.s., 
řidič

DOVyBAVENÍ DRužSTEV  
MLADýcH HASIčů
20 000 Kč pro SH ČMS - SDH Náměšť na Hané

�� sdh-namestnahane.wz.cz

cíl projektu: 

Zlepšit vybavenost družstev mladých hasičů a jejich připravenost, vytvo-
řit předpoklady pro dosahování lepších výsledků v soutěžích. 
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Anotace projektu: 

Na pozemku MŠ ZVONEČEK se nachází dosud nevyužívaná část, která je pro předškol-
ní děti špatně přístupná a jen minimálně udržovaná. V žádosti o MiNiGRANT VEOLIA 
se uvádí: „Případně získané prostředky poslouží na základní revitalizaci pozemku 
spočívající ve vytvoření přístupu pro techniku a provedení zemních prací. Výsledkem 
bude pozemek připravený jak k využití dětmi v rámci jejich standardních aktivit, tak 
především pozemek připravený pro postupné vybudování dětského dopravního hřiště 
a mobiliáře pro výuku a volné aktivity dětí. Je škoda, aby v areálu školky ležela ladem 
část pozemku, která má potenciál ke smysluplnému využití.“ Celkem 10 dobrovolníků 
věnovalo realizaci projektu dohromady 20 hodin svého času na likvidaci nežádoucích 
křovin. Antonín Vohradský byl mezi nimi. Na realizovaný projekt MŠ získala také 
účelový dar fyzické osoby.

„Vzhledem ke své profesi považuji za důležité vzdělávání dětí v oblasti chování v sil-
ničním provozu. Žijeme v průmyslové aglomeraci, kde se děti denně stávají účastníky 
silničního provozu. Čím dříve si uvědomí jeho nástrahy a osvojí si způsoby bezpečného 
chování v něm, tím více to přispěje k ochraně jejich zdraví a života. Nejbližší obdobné 
zařízení je pro děti z této MŠ problematicky dostupné. Existuje vhodný pozemek, 
schválený územní plán, podpora vedení MŠ, obce a především rodičů …,“ říká tamtéž 
Mgr. Antonín Vohradský. Cíl byl dle závěrečné zprávy naplněn. Základní revitalizace 
byla provedena, pozemek je připraven k dalším pracím. Podařilo se odstranit dřeviny 
a křoviny, staré betonové základy k průlezkám a pískovištím a zpřístupnit zahradu pro 
techniku. Užitek z toho budou mít všechny děti (75) a učitelky (6). „Projektu se přímo 
účastnila obsluha bagru, několik tatínků a další pracovníci, kteří se věnovali vyřezá-
vání a úpravě porostu. Díky za první ,kapku .́ Je to začátek ještě neukončené cesty za 
dopravním hřištěm pro předškoláky,“ dodává pan Vohradský.

Mgr. Antonín Vohradský, Veolia Transport, Veolia Transport 
Teplice s.r.o., vedoucí autoškoly

REVITALIZAcE ŠKOLNÍHO POZEMKu
30 000 Kč pro Mateřskou školu ZVONEČEK

�� www.mszvonecek.estranky.cz

cíl projektu:

Revitalizovat nevyužívanou část pozemku MŠ a dosáhnout dosáhnout 
jeho smysluplné využití ve prospěch výchovy a vzdělávání dětí, zamě-
řeného zejména na bezpečnost dětí na silnicích, případně pro další 
volnočasové aktivity dětí předškolního věku.
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