Výroční zpráva nadace Divoké husy 1999
____________________________________

Slovo prezidenta Nadace Divoké husy

Zprávu Nadace Divoké husy za rok 1999 zahajujeme s radostí, neboť se nám v uplynulém roce dařilo rozšířit
naše nabídky. Především to bylo v oblasti podpory benefičních akcí, ale i v nápadech motivačních akcí pro
mládež. Získali jsme tím nejen větší důvěru těch, kdo se k letům Divokých hus připojili, ale především se na
našich letech mohli podílet aktivní, cílevědomí lidé, kteří udělali o kus práce víc, než že jen podali obvyklou
žádost o sbírku. Uspokojení z takové pořádné přípravy proto bylo také větší.
Nadace Divoké husy prokazuje nejen svoji vytrvalost a vynalézavost, ale upevňuje své místo v originální
pomoci rozvoji občansky uvědomělé společnosti. Máme radost, že se v naší zemi zvláště mladí lidé rychle učí
dovednostem, kterých bude stále více potřebí všude, kde se dělá dobrá sociální práce pro niž je třeba vynalézavě
hledat finanční prostředky.
Pro rok 2000 se benefiční akce rozvinuly v takové míře, že Nadace Divoké husy zvyšuje laťku pro dosažení
připravovaných cílů. Více pozornosti chceme věnovat motivačním akcím pro mládež. Doufáme, že se nám
podaří připravit také instruktáž s cílem rozvinout dovednosti mladých lidí v organizování jejich akcí. Těšíme se i
na podněty příznivců a přátel nadace.
Děkujeme všem dárcům, organizátorům, všem kdo dávají své dary i z malých zdrojů. Ať se vám daří vaše
tolik potřebná práce. Ať se s lehkostí vznášíte s Divokými husami a ať se vám nikdy nepřihodí zůstat sedět na
svém vlastním dvorku. Létejte s námi dál! Uděláte dobře nejen druhým, ale i sobě.
Jiří P. Štorek

_____________________________________________________________

Poslání a cíl

Motto:„Nadace Divoké husy podporuje a odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní
oblasti.“
Rozsah a rozmanitost občanské společnosti zatím nejsou v obecném podvědomí lidí - záměrem
Nadace Divoké husy je seznamovat veřejnost s občanskou společností, podporovat úsilí lidí aktivních
v této oblasti a zároveň zvyšovat zájem u lidí dosud nezúčastněných. Poukazováním na pozitivní jevy
v občanské společnosti se Nadace snaží zvyšovat sebevědomí občanů. Divoké husy vyzývají k
podpoře podobných aktivit i mimo naši republiku, usilují tak o postupné vytváření mezinárodní
solidarity.

_________________________________________________________

Historie Nadace

Nadace Divoké husy (holandsky Wilde Ganzen) byla založena v roce 1957 v Holandsku jako
odpověď na potřebu obnovy sociální struktury země.
Díky četným kontaktům s organizací Wilde Ganzen vznikla v České republice v roce 1997 Nadace
Divoké husy jako její partnerská organizace. Nadace Divoké husy převzala pro svou činnost modely
některých programů od svých partnerů z Wilde Ganzen – organizování veřejných sbírek, podporu
benefičních akcí a v loňském roce též podporu dobročinných akcí mládeže a sportovních oddílů.

_______________________________________________________

Právní subjektivita

Nadace Divoké husy je neziskovou organizací, působící v České republice od roku 1997. V Rejstříku
nadací a nadačních fondů je zapsána ode dne 13.1.1999 oddíl A, vložka 81.

__________________________________________________________
Veřejné sbírky

Činnost Nadace

Nadace ohlašuje každý týden v několika médiích (Český Rozhlas, Rádio Proglas, lokální televize
Port, AD magazín, Protestant, Český bratr, Evangelický týdeník a Internetem), sbírku na podporu
konkrétních aktivit nestátních neziskových organizací, které působí v sociální a zdravotní oblasti
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přímou péčí o klienty. Vzhledem k obvyklé velikosti sbírky (5 - 10 tisíc korun) jsou jako účel
zamýšleny konkrétní předměty či malé investiční projekty. Každý druhý týden se účel sbírky mění a
Divoké husy letí za novým cílem. Tímto způsobem se nadace snaží povzbudit veřejnost k aktivní
účasti tam, kde je to potřeba a medializovat zajímavé projekty.

V roce 1999 Nadace Divoké husy udělila na základě vyhlášení veřejné sbírky granty těmto
projektům (do 10.000,- Kč):
Sbírka
99 034
99 035
99 036
99 037
99 039
99 040
99 041
99 042
99 002
99 003
99 043
99 044
99 045
99 046
99 047
99 048
99 049

Organizace
Handicap centrum
U bažantnice 154/III, Poděbrady
Nadace Zdravé město Karviná
Karola Sliwki 618, Karviná
Hospic Štrasburk
Ústavní 91, Praha 8
OS Elektra
Osadní 11, Praha 7
Sdružení Portus
Spálená 5, Praha 1
Studio Zdraví
Zdraví
Na Přídělu 548, Rudná
Obččansk
Ob
anskéé sdru
sdružžen
eníí S.U.N.
Štěpnická 1188, Uherské Hradiště
Obččansk
Ob
anskéé sdru
sdružžen
eníí Baobab
Michelská 75, Praha 4
Charitníí azylov
Charitn
azylový
ýd
dů
ům, Vidnava
Humanitáárn
Humanit
rníí st
střředisko MV, Seč
Seč
Obččansk
Ob
anskéé sdru
sdružžen
eníí Mens Sana
Skautská 1081, Ostrava – Poruba
Obččansk
Ob
anskéé sdru
sdružžen
eníí Rodina a dí
dítě
Jižní 1339, Poděbrady
Diakonie ČCE – Ratolest
Saratovská 159, Praha 10
Obččansk
Ob
anskéé sdru
sdružžen
eníí He
Heřřmánek
Borovského 2007, Karviná
Sdružžen
Sdru
eníí Jitro
Mozartova 43, Olomouc
Humanitáárn
Humanit
rníí sdru
sdružžen
eníí Život 90
Karoliny Světlé 18, Praha
Praha 1
Humanitáárn
Humanit
rníí spole
společčnost Už
Užite
iteččný život,
projekt Železnice 99
Oldřichova 8, Praha 2

Účel
Příspěvek na zakoupení lednice
Příspěvek na zakoupení rehabilitační techniky
Příspěvek na
pomůcek

zakoupení

zdravotnických

Vydání brožury o sexuálním zneužívání dětí
Rekonstrukce
domácnost

domu

pro

chráněnou

Bezbariéérov
Bezbari
rový
ý autobus
Výtvarn
tvarný
ý materi
materiáál
Tiskáárna
Tisk
Zaří
Za
řízen
zeníí ttěělocvi
locviččny pro uprchlí
uprchlíky
Sportovníí obuv pro kosovské
Sportovn
kosovské uprch
uprchllíky
Materiáál pro ergoterapeutickou dí
Materi
dílnu
Oprava dě
dětsk
tskéého hř
hřiště
Pří
řísspěvek na mikrobus
Ledniččka pro azylový
Ledni
azylový d
dů
ům pro matky s dě
dětmi
Podpora zajiš
zajištění hipoterapie
Pomů
Pom
ůcky pro rekondič
rekondiční v
vý
ýcvik v domě
domě
Portus
Zajišštění pr
Zaji
prů
ůběhů kurs
kursů
ů

V roce 1999 Nadace Divoké husy udělila na základě vyhlášení veřejné sbírky granty těmto
projektům (nad 10.000,- Kč):
Sbírka
99 001

Organizace
Účel
Sbíírka pro OPS Člov
Sb
lověěk v tí
tísni, areál ČT, Pomoc uprchlíkům ve válce v Jugoslávii
Kavčí hory,
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Podpora benefičních akcí
Nadace Divoké husy tímto podporuje takové aktivity organizací, které vycházejí z představy, že
sociální i zdravotní sféra má co nabídnout svému okolí a je jeho nedílnou součástí. Tyto aktivity jsou
moderním a v naší zemi dosud nedoceněným principem získávání nejenom peněz, ale zároveň přízně
veřejnosti a obce. Proto podporujeme benefiční akce ve prospěch sociálních a zdravotních organizací
tím, že zdvojnásobíme čistý výtěžek takové akce. Tímto čistým výtěžkem je myšlena suma, která je
zaúčtována do účetnictví organizace po odečtení nákladů spojených s organizací akce.

V roce 1999 udělila Nadace Divoké husy granty na zdvojnásobení benefičních akcí (do
10.000,-Kč):
Číslo

Organizace

1

Diakonie ČCE (SKP), Belgická 22, Praha 2

3

Občanské sdružení Rodina a dí
dítě, Jižní 1339, Poděbrady

4

Klub hurá
hurá Kamar
Kamaráád, Pichlova 1339, Pardubice

7

Farníí charita Tá
Farn
Tábor, POB 113, Dlouhá 343, Tábor

8

Unie Roska, K. Šafáře 47, České Budějovice

10

MC Kopretina, Letná 868, Vrchlabí

11

OS koní
koník, Chmelná 30, Kremže

12

Arcus-onkocentrum Panská 221, Česká Lípa

14

Charita Jihlava, Brněnská 28, Jihlava

V roce 1999 udělila Nadace Divoké husy granty na zdvojnásobení benefičních akcí (nad 10.000,-Kč):
Číslo

Organizace

2

Hospic Anež
Anežky Česk
eskéé, 5. Května 1170, Červený Kostelec

5

Farníí charita Roudnice n/Labem, Masarykova 1492, Roudnice a.L.
Farn

6

Borů
Bor
ůvka – Arpida, ul. Petra z Lindy 147, Borovany

9

Středisko Diakonie ČCE Krabčice, Rovné

13

Farníí charita Tá
Farn
Tábor, Dlouhá 343, Tábor

Všechny udělené granty byly použity na stanovený účel, popř. byly termíny realizace na základě
rozhodnutí správní rady posunuty.

Podpora dobročinných akcí mládeže a sportovních oddílů
Podpora těchto aktivit navazuje na zkušenost naší partnerské organizace Wilde Ganzen v
Holandsku. Jde nám o to podnítit mládež k účasti a zájmu na řešení sociální problematiky. Skupina
mládeže – např. školní třída, skautský oddíl apod. si najde a vybere sociální či zdravotní organizaci
nebo zařízení, které je neziskové a nestátní. Pro ně budou sbírat po předem dohodnutou dobu peníze
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(nejlépe týden). Je jen na skupině, jaký způsob si pro shromažďování prostředků zvolí (např. mytí
oken, vysázení stromů, sběr atd. atd.). Mělo by však jít o aktivitu. Nadace Divoké husy schválí předem
cílovou
organizaci
a způsob obstarávání peněz. Výtěžek akce Nadace Divoké husy navýší dle předem daného klíče.
Akce určená pro sportovní oddíly je obdobou akce předchozí. Organizace uspořádá sportovní akci –
závody, turnaj apod., jíž se zúčastní více než 20 lidí, z nichž každý zaplatí startovné. Předem je
vybrána a Nadací Divoké husy schválena aktivita (znovu ve prospěch sociální či zdravotní
organizace), pro kterou budou prostředky shromažďovány. Divoké husy částku dle předem daného
klíče navýší.
První z těchto akcí proběhla velmi úspěšně v prosinci 1999 a bude vyúčtována v roce 2000.

Podpora dalších projektů
Kromě sbírek, benefic a organizování akcí pro mládež, se Nadace Divoké husy díky svým
holandským partnerům zabývá financováním konkrétních projektů formou přímé dotace vázané na
konkrétní investici. V minulém roce jsme takto podpořili tyto projekty: Elim Hladná - Písek,
uprchlický tábor Konik v černohorské Podgorici, sbor ČCE v Pržně, Arpida České Budějovice a
středisko Diakonie ČCE Cesta v Uherském Hradišti. Všechny tyto příspěvky byly vyšší než 10.000 Kč.

Přehled hospodaření Nadace Divoké husy za rok 1999
Počáteční stav v pokladně (1.1.1999)

2.991,-Kč

Počáteční stav na účtech (1.1.1999)

915.995,-Kč

Nadační jmění

500.000,-Kč

Celkem

1.418.986,-Kč

Provoz Nadace Divoké husy
Příjmy:
Dar ČCE Kobylisy
Úroky
Poplatky (nadace Wilde Ganzen)
Dary organizací
Půjčka
Výnosy ze sbírek
Celkem
Výdaje:
Telefony
Poštovné
Kancelářské potřeby
Poplatky bance
Reprezentace
Školení
Mzdy zaměstnanců
Záloha na daň
Pojištění zdravotní + sociální
Administrativní poplatky

111.505,-Kč
36.535,-Kč
4.906,-Kč
45.365,-Kč
15.000,-Kč
4.035,-Kč

217.346,-Kč

25.321,-Kč
1.704,-Kč
1.972,-Kč
10.959,-Kč
630,-Kč
300,-Kč
112.158,-Kč
16.658,-Kč
66.704,-Kč
260,-Kč

4
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

Program účetnictví

15.000,-Kč

Pronájem poštovní schránky

2.960,-Kč

Kopírování

310,-Kč

Registrace internetové domény

1.890,-Kč

Celkem

256.826,-Kč

Činnost Nadace Divoké husy
Příjmy
Sbírky
Dary Nadace Wilde Ganzen
(na podporu benefičních akcí)
Dary Nadace Wilde Ganzen
(na podporu projektů)
Celkem

106.539,-Kč
190.337,-Kč
1.072.220,-Kč

1.369.096,-Kč

Výdaje
Projekty podpořené Nadací Divoké husy
Podpora benefičních akcí
Projekty podpořené Nadací Wilde Ganzen
Poplatky
Výnosy sbírek
Celkem

117.687,-Kč
200.962,-Kč
930.937,-Kč
4.906,-Kč
4.035,-Kč

1.258.527,-Kč

Konečný stav v pokladně (31.12.1999)

4.480,-Kč

Konečný stav na účtech (31.12.1999)

985.819,-Kč

Nadační jmění

500.000,-Kč

Celkem

1.490.299,-Kč

Nadace Divoké husy při svém hospodaření dodržuje pravidla dle Zákona 227/97, § 22 a na správu
nadace bylo z veřejných sbírek použito 5%.

_______________________________________________________ Statutární orgány
Nadace Divoké husy je založena na ekumenickém základě, její práce se zaměřuje na podporu všech
charitativních organizací. Složení správní i dozorčí rady je výrazem tohoto záměru.

Správní rada
Předseda: Mgr. Jiří P. Štorek, farář ČCE
Místopředseda: ThDr. Michael Slavík, rektor Arcibiskupského semináře
Člen: Ing. Eva Grollová, koordinátorka projektů nizozemských nadací
Člen: Drs. Peter Morée, vědecký pracovník UK ETF
Člen: Ing. Štěpán Matucha, ekonom

Dozorčí rada
Předsedkyně: Ing. Marie Danielová
Člen: Ing. David Libiger
Člen: JUDr. Marie Boháčová
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Ředitel
Martin Balcar

__________________________________________________________________
Nadace Divoké husy
Pošt. schr. 44, 120 21 Praha 2
tel: 0603/469457
e-mail: nadace@divokehusy.cz
Internet:: www.divokehusy.cz
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Adresa
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