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 _____________________________________________________    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 nezúčastnených. Poukazováním na pozitivní 
jevy 
v občanské společnosti se Nadace snaží zvyšovat sebevědomí občanu. 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.

______________________________________ ___________     Cinnost Nadace
Veřejné sbírky
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 
přímou péčí o klienty. Vzhledem k obvyklé velikosti sbírky (5 - 10 tisíc korun) jsou jako účel 
zamýšleny konkrétní predmety ci malé investicní 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.

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 soucástí. Tyto aktivity jsou 
moderním a v naší zemi dosud nedoceněným principem získávání nejenom penez, ale zároven 
prízne verejnosti a obce. Proto podporujeme beneficní akce ve prospěch sociálních a zdravotních 
organizací tím, že zdvojnásobíme cistý výtěžek takové akce. Tímto čistým výtěžkem je myšlena 
suma, která je zaúčtována do účetnictví organizace po odečtení nákladů spojených s organizací 
akce.

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 trída, 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 
(nejlépe týden). Je jen na skupině, jaký zpusob 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.
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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 roce 2001 Nadace Divoké husy udelila granty do 10.000,- Kc temto projektum:

OS Dětský klíc, Šumperk Lavice do školy
OS Barvy života, Roudnice nad Labem Nádobí
Dětské centrum Pohádka, Votice Bazénky, skluzavky
OS Malý princ Xeroxový papír
Charita, Vimperk Nábytek
Farní charita, Liberec Vnitřní příčky
Charita Opava Vodní lůžko na terapii
Sdružení ceskolipských matek, Česká Lípa Výtvarné pomůcky
OS Prevent, Volyně Židle, lednice
Nadace Klíček, Praha Vybavení hospice
Slezský klub stomiků, Ostrava Almanach
Slezská diakonie, Český Těšín Výtvarný materiál
Společnost odborníků a přátel Muzea romské kultury, Brno Expozice Muzea
OS Za dětský život, Brno Schodolez
Charita Chrastava Schodiště
Unie Kompas, České Budějovice Hrnčířský kruh
Charita, Zlín Glukometry
Společnost pro pomoc při Huntingtonove chorobě, Praha Informační materiály

OS Elektra, Praha Brožura o sexuálním 
zneužívání

OS Povídej,  Kutná Hora Mobilní telefon
Organizace Účel
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V roce 2000 udělila Nadace Divoké husy granty nad 10.000,-Kc těmto projektům:

Centrum J.J.Pestalozziho, Chrudim Vybavení domu na půl cesty
Farní charita, Letohrad Kuchyňská linka
OPS Hvězdička, Mohelnice Automobil

Farní charita, Pacov Sportovní vybavení, bezbarierový    
vchod

Ostravsko -opavská Charita, vesnička Soužití, Ostrava Budování vesničky Soužití
OS Spirála, Ústí nad Labem Lednice, úprava lůžkové části
DKP Bethel, Litomerice Pračka, vybavení pokojů
Diakonie ČCE, Merklín u Přeštic Dostavba domu
Podkrkonošská společnost přátel zdravotně postižených, Semily Výtvarný materiál
Diakonie CCE Ďáblice, Praha Jídlonosiče, automobil
Diakonie CCE Čáslav Vybavení prostor
Hospic Anežky České, Červený Kostelec Hřiště
Charita, Polička Schodišťová plošina
OS ADRA, Praha Ultrazvukový přístroj
Farní charita, Tábor Materiál do výtvarné dílny
OS Portus, Praha Vybavení bytu na Slapech
Sdružení pro podporu a založení hospice, Litoměřice Výstavba hospice - kuchyňky
OS Nevo džanipen, České Budějovice Keramická dílna
Domov sv. Karla Boromejského, Praha Ergoterapeutické pomucky
Sdružení na pomoc mentálně postiženým,  Šumperk Vybavení Centra
Charitní domov, Rychnov nad Kněžnou Sportovní a rehabilitační pomůcky
Charita, Havlíčkův Brod Počítac, kopírka
Diakonie ČCE, Litomeřice Počítač, tiskárna
Diakonie ČCE, Valašské Meziříčí Stavba hospicu
OS Můj domov, Bechlín Pračka, podlaha
Diakonie ČCE Rolnička, Soběslav Rekonstrukce střechy
Diakonie ČCE Cesta, Uherské Hradiště Rekonstrukce zařízení
OS Pomoc, Týn nad Vltavou Podlahy, pračka
Organizace Účel

Všechny udělené granty byly použity na stanovený účel, popř. byly termíny realizace na základě 
rozhodnutí správní rady posunuty.
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Prehled hospodaření Nadace Divoké husy za rok 2001

Celkem 1.386.334,-Kč

Konecný stav na úctech (31.12.2001) 1.371.261,-Kč
Konecný stav v pokladne (31.12.2001) 15.073,-Kč

Celkem 4.314.818,-Kč

Projekty podporené Nadací Wilde Ganzen 3.268.676,-Kč
Podpora beneficních akcí 1.021.633,-Kč
Sbírky 24.509,-Kč
Výdaje

Celkem 3.989.351,-Kč

Dary Nadace Wilde Ganzen 3.952.656,-Kč
Sbírky 36.695,-Kč
Príjmy
Činnost Nadace Divoké husy 

Celkem                                                                                          362.782,-Kč
Obnovení registrace internetové domény 840,-Kč
Ostatní nákupy 8.147,-Kč
Pronájem poštovní schránky 2.640,-Kč
Audit 1998,1999 17.600,-Kč
Reprezentace 4.180,-Kč
Pojištení zdravotní + sociální 55.440,-Kč
Záloha na daň 16.380,-Kč
Mzdy zaměstnanců 180.400,-Kč
Výroba hl. papíru 14.640,-Kč
Ostatní služby 1.670,-Kč
Poplatky bance 19.237,-Kč
Kancelářské potřeby 6.406,-Kč
Poštovné 2.205,-Kč
Telefony 32.997,-Kč
Výdaje:

Celkem 112.426,-Kč

Dary organizací 50.915,-Kč
Půjčka 4000,-Kč
Úroky 57.511,-Kč

Příjmy:
Provoz Nadace Divoké husy 
Celkem 1.946.021-Kc

Počátecní stav na účtech (1.1.2001) 1.929.763,-Kč
Počáteční stav v pokladně (1.1.2001) 16.258,-Kč

Nadace Divoké husy při svém hospodaření dodržuje pravidla dle Zákona 227/97, § 22 a na správu 
nadace nebylo vynaloženo z grantovaných prostředku více než 15%. 
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________________________________________________     Statutární orgány
Nadace Divoké husy je založena na ekumenickém základěe, 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, 
Místopředseda: ThDr. Michael Slavík, 
Člen: Mgr. Daniela Brůhová
Člen: Drs. Peter Morée,
Člen: Ing. Štěpán Matucha, 
Člen: Jan Bárta

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

Ředitel
Minne Bley

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