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Vážení přátelé,
Nadace Divoké husy předkládá zprávu o své činnosti za rok 2003. Tento rok byl pro nadaci, přes všechny úspěchy, poznamenán úmrtím předsedy správní rady
Mgr. Jiřího Petra Štorka. Jiří byl jedním ze zakladatelů Nadace a jeho myšlenky formovaly smysl a směr, kterým se nadace ubírá. Předsedou správní rady byl
zvolen Peter Moree, který se práce ujal s plnou odpovědností tak, aby nebyla narušena nejenom kontinuita právní ale i myšlenková a filozofická.
V roce 2003 jsme dále pracovali na upřesňování podmínek programů tak, aby námi podpořené projekty byly kvalitní a podpory hodné. Neustále se zvyšující
zájem o naše programy nás ubezpečuje v tom, že máme co nabídnout.
Rok 2003 přinesl skrze podíl v Nadačním investičním fondu do nadačního jmění další finanční prostředky, takže jejich výše k 31.12. 2003 je již 20.623.000,-Kč.
Velmi si vážíme spolupráce s nizozemskou partnerskou nadací Wilde Ganzen, jmenovitě s fundraiserkou Wilmou van Roekel. Společně s ní připravujeme
množství sbírek a kampaní ve prospěch českých neziskových organizací na jejich konkrétní projekty. Do budoucna se připravujeme na podporu projektů i
mimo území České republiky.
Děkujeme všem dárcům, kteří přispívají skrze Nadaci Divoké husy na realizaci odvážných a zajímavých projektů. Velmi si této pomoci vážíme. Zároveň
přejeme všem projektům úspěšnou realizaci svých vizí.
Nadace Divoké husy chce a bude i nadále podporovat smělé a odvážné projekty v sociální a zdravotní oblasti.
V Praze 1.3.2004
Mgr. Martin Balcar, ředitel Nadace

___________________________________________________________________________________________

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 povědomí 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 po druhé světové válce.
Díky četným ekumenickým kontaktům lidí z České republiky 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 od roku 2001 též podporu dobročinných akcí mládeže a
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sportovních oddílů. V roce 2002 se Nadace stala příjemcem podílu z Nadačního investičního fondu.
V roce 2003 též pokračovala intenzivní spolupráce s nadací Wilde Ganzen na společný vstup do projektů Evropské unie. Obě nadace intenzivně
spolupracovaly na společných projektech jak v ČR tak v zahraničí.

______________________________________________________________________________________
subjektivita

Právní

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

________________________________________________________________________________________
Nadace

Činnost

Nadace uskutečňovala v roce 2003 svou podporu pomocí těchto programů:

1) Veřejné sbírky – Lety Divokých hus
Tento program vychází z myšlenky nabídnout veřejnosti možnost podpořit činnost menších nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotní
oblasti. Účel sbírky je vždy určen na pořízení malých, konkrétních a pro dárce jednoduše představitelných investic či konkrétních věcí (př. pračka, zvedák pro
lidi s postižením, nádobí atd.). Tímto způsobem se nadace snaží povzbudit veřejnost k aktivní účasti tam, kde je to potřeba a medializovat zajímavé projekty,
které mají jinak jen malou šanci se dostat do celoplošných médií.
Nadace tyto sbírky ohlašuje každý týden v několika médiích (Český Rozhlas, Rádio Proglas, lokální televize Port, AD magazín, Protestant a Internetem). Každý
druhý týden se účel sbírky mění a Divoké husy letí za novým cílem.
Nadace projekty vybírá na základě průběžného výběrové řízení, kdy organizace podávají standardní žádost. Po schválení nadace na základě dohody s médii,
která sbírky zveřejňují, zpracovává text výzvy. Po uzavření sbírky jsou peníze zaslány na účet organizace, které mají povinnost zaslat vyúčtování pořízených
účelů nejpozději do 3 měsíců od data odeslání daru.
Naším záměrem je nejen získávat a rozdělovat peníze, ale také informovat veřejnost o výsledcích sbírek, aby dárci měli přehled o použití jimi darovaných
peněz.
Protože se Nadace Divoké husy profiluje jako ekumenická a jejím záměrem je poukazovat na to, že náboženský život není zaměřený sám do sebe a na sebe,
snažíme se tyto sbírky nabízet jako součást bohoslužeb a náboženských pořadů vysílaných v médiích. Nadace Divoké husy vnímá sbírky pro potřebné jako
neoodělitelnou součást bohoslužebných shromáždění i náboženského života.
V roce 2003 jsme podpořili prostředky získanými z veřejných sbírek celkem 33 projektů.
V roce 2003 jsme v rámci sbírek získali od drobných dárců částku ve výši 73.299,-Kč.
V roce 2003 jsme díky tomu mohli v rámci sbírek - Letů Divokých hus - rozdělit celkem 227.330,-Kč.
Nadace Divoké husy vyhlašuje sbírky na základě povolení Magistrátu Hl. m. Prahy č.j. MHMP/107277/2001/DPC-1 s číslem sbírkového konta 27000000/2700.
Sbírka je povolena do 30.9.2004. Kopie povolení je přístupná na našich inrenetových stránkách www.divokehusy.cz.
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V roce 2003 byly uděleny v rámci veřejné sbírky granty těmto organizacím:
Organizace

Účel sbírky

Výtěžek sbírky

Činnost organizace

Centrum zdravotně postižených Jihočeského kraje
Vltavské nábř. 5, 370 05 České Budějovice

obnova zařízení - protipovodňová
opatření

17.464,-Kč

Centrum sdružuje zdravotně postižené všech druhů postižení a věkových
kategorií, nejen z Jihočeského kraje.

Charita Chastava
Školní 124,463 31 Chrastava

pračka

950,-Kč

Charita provozuje Domov pro matky v tísni.

OS Proutek
společnosti. Na
Plasná 3, 348 21 Kardašova Řečice

přestavba pokoje pro klienty

5.995,-Kč

Svépomoc. sdruž. rodičů a přátel zdravot. postiž. Daneta
handicapovaných
Nerudova 1180, 500 02 Hradec králové 2

glazury, kreslící potřeby

OS pro podporu tyfloturistického oddílu
dětí, např.
Bří. Čapků 21, 100 00 Praha 10

stany, tyflohračky, boty, vesty,

Sdružení se zaměřuje na integraci lidí s postižením do
statku v Plasné spravuje chráněné bydlení.

4.475,-Kč

Sdružení pomáhá při zajišťování volnočasových aktivit
klientů. Centrum DANETA tvoří spec. škola, chráněné bydlení a dílny.
25.375,-Kč

lyže, braillská tiskárna

OS Spirála - Centrum krizové intervence
krizi (Centrum
K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem

Sdružení podporuje volnočasové aktivity zrakově postižených

lyžařský výcvik, letní tábor a víkendové akce.

křesla do pokojů klientů

5.710,-Kč

Sdružení se věnuje psychosoc. péči o osoby v akutní
krizové intervence) a prevenci patologických jevů mládeže a dětí v DD.

Elektra
zaměřuje
Michnova 1622, 149 00 Praha 11

omalovánky proti zneužívání

4.475,-Kč

Sdružení provozuje Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství,

Zahrada 2000
Dukelská 456, 790 00 Jeseník

čerpadlo, materiál do dílen

11.505,-Kč

Internetporadna.cz
Mlýnská 4, 772 00 Olomouc

software

4.760,-Kč

Sdružení nabízí bezplatné konzultace prostřednictvím serveru
internetporadna.cz sociální či zdravotní oblasti.

OS Senior

lednice

5.995,-Kč

Sdružení poskytuje v Denním centru služby seniorům postiženým

se na pomoc obětem sexuálního násilí, jejich příbuzným a partnerům.

Lipová 11, 400 01 Ústí nad Labem

Sdružení se věnuje sociální rehabilitaci duševně nemocných v regionu
Jesenicka, aby se mohli znovu začlenit do společnosti.

poruchami kognitivních funkcí či některým druhem demence.

EGO SUM
17.listopadu 496, 790 70 Javorník

sporák

8.750,-Kč

Sdružení provozuje Dům na půl cesty pro klienty s duševním
onemocněním.

OS Galaxie
Kašparova 2978, 733 01 Karviná
samostatnosti.

rotoped, ribstol

5.159,-Kč

Sdružení poskytuje stacionární služby klientům s mentálním a
kombinovaným postižením. Činnost je zaměřena na rozvoj
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Svépomoc.sdruž. rodičů a přátel zdravot. postiž. Daneta
postižením, Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové 2

ping-pongový stůl

5.045,-Kč

Centrum DANETA tvoří spec. škola pro děti s kombinovaným
chráněné dílny pro mládež i dospělé a chráněné bydlení.

Organizace

Účel sbírky

Výtěžek sbírky

OS Cesty poznání
zvukových Balbínova 6, 120 00 Praha 2

načtení "Toulky českou historií, 6,7"

9.795,-Kč

Sdružení se věnuje produkci a rozšiřování slepeckých brožur a
knih.

DCH Brno – Effeta
klientům s Holzlova 7, 628 00 Brno

barvy pro ergoterapii

5.045,-Kč

Denní stacionář EFFETA se specializuje na pomoc mladým
mentálním postižením a autismem.

OS Tvrz Nosislav
Na Tvrzi 72, 691 64 Nosislav

rehabilitační pomůcky

6.442,-Kč

Sdružení nabízí dětem s postižením a ohroženým skupinám dětí
terapeutické programy s pomocí zvířat.

Open House
Tř. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál

vybavení čajového klubu

4.560,-Kč

Sdružení provozuje nízkoprahové zařízení pro mládež.

Liga za práva vozíčkářů
Kounicova 42, 602 00 Brno

sborník "Nápadník" (vytvoření)

5.824,-Kč

Charita Sv. Rodiny
prostředí.
Nový Hrozenkov 435, 756 04

zakoupení lůžkovin do pokojů klientů

8.275,-Kč

Sdružení Podané ruce
drogami. Francouzská 36, 602 00 Brno
volnočas. aktivit.

nákup tee-pee

6.106,-Kč

Sdružení se zabývá pomocí lidem při řešení jejich problémů s
Tee Pee – Stan setkání – je určeno pro realizaci terapií a

Archa České Budějovice
prostřednictvím Bezdrevská 15, 370 11 České Budějovice

hry do klubu

5.425,-Kč

Sdružení se zaměřuje na práci s neorganizovanou mládeží
Klubu Padák a Klubu Garáž.

CČSH Kralupy
podlahová krytina do pokojů klientů
18-26 let v S.K. Neumanna 88, 278 01 Kralupy nad Vltavou
domovy).

7.534,-Kč

Projekt „Veronika“ (Dům na půli cesty) je určen dívkám ve věku
tíživé životní situaci (jde zejm. o dívky opouštějící dětské

Sdružení Filia
Kamenná čtvrť 111, 639 00 Brno

příspěvek na dopravu

2.401,80,-Kč

Charita Sobotka
Mikroregionu Malé náměstí 2, 507 43 Sobotka

zvedák do van

6.565,-Kč

Charita provozuje Dům pokojného stáří sloužící seniorům v
Český Ráj.

Svaz diabetiků České republiky
diabetiky.
Lužická 1, 466 01 Jablonec nad Nisou

testovací proužky

4.760,-Kč

Svaz realizuje zdravotní, sociální a humanitární pomoc pro

OS Šance

pracovní stůl určený k ergoterapii

5.824,-Kč

Sdruž. nabízí pečovatelskou službu a ergoterapii, která má za cíl

Činnost organizace

Liga se věnuje pomoci lidem s postižením či jejich rodinám při
překonávání problémů vozíčkářů.
Zařízení nabízí komplexní péči pro seniory v jejich domácím
V Domě pokojného stáří je nabízena respitní péče.
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klienty Osvoboditelů 97, 410 02 Lovosice

aktivizovat a rozvíjet jejich dovednosti.

Sdružení Nové Město na Moravě
pro děti Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě

keramická pec

4.665,-Kč

V rámci sociálních služeb realizuje sdružení tři projekty – poradnu
a rodiče EZOP, občanskou poradnu a osobní asistenci.

Služby Dobrého pastýře, Dům sv. Eufrasie
situaci. Nabízí Markvartovická 22, 747 14 Ludgeřovice
Organizace

lednička

9.007,-Kč

Účel sbírky

Výtěžek sbírky

Pražská diecéze CČSH - Dětský domov Dubenec
zařízení
V Tišině 3, 160 00 Praha 6

schody do patra v dětských pokojích

9.491,-Kč

OS Spirála
Centru
Chatám 22, 403 40 Ústí n. L. – Skorotice

křesla do čekáren klientů

ESET – HELP
služby Vejvanovského 1610, 14900 Praha 11
závislostí.

elektrický sporák

5.454,-Kč

Sdruž. poskytuje rehabilitaci, resocializaci, poradenství a soc.
osobám dlouhodobě duševně nemocným, ohroženým či trpícím

Lomnická spol. přátel zdravot. postiž. dětí (Rváček)
postižením,
K. Čapka 1132, 51251 Lomnice nad Popelkou

válcovací stůl na hlínu

8.674,-Kč

Spol. poskytuje komplexní péči klientům s kombinovaným

Dům sv. Eufrázie je určen pro matky s dětmi v těžké životní
azylové ubytování a pomoc při hledání zaměstnání.
Činnost organizace
Praž. diecéze CČSH zřídila dětský domov v Dubenci. Jde o
rodinného typu s individuální péčí.

5.824,-Kč

Sdružení poskytuje psychosociální péči osobám v akutní krizi v
krizové intervence formou non-stop linky, osobně či lůžkovou péčí.

sdružuje dílny, chráněná bydlení, stacionář se vzděláváním a respitní péčí.

2) Podpora benefičních akcí
Tyto aktivity jsou moderním a v naší zemi dosud nedoceněným principem získávání nejen peněz, ale zároveň přízně veřejnosti a obce. Proto podporujeme
benefiční akce ve prospěch sociálních a zdravotních organizací tím, že zdvojnásobujeme čistý výtěžek takové akce až o 50.000,-Kč.
V roce 2002 množství žádostí o zdvojení výtěžků akcí nebývale vzrostlo. Benefiční akce vnímáme jako významné, svým způsobem však bohužel výjimečné
akce, které nejsou organizovány příliš často. Proto je naší snahou, aby výtěžky těchto akcí nebyly „rozpouštěny“ do provozních nákladů. Nadace proto zdvojuje
výtěžky benefic pouze v případě, že jsou použity k hrazení investičních akcí či k nákupu vybavení zařízení.
Tyto akce tvoří převážnou část činnosti Nadace Divoké husy (výčet je uveden společně s projekty v následující kapitole).

3) Podpora dobročinných akcí mládeže a sportovních oddílů
Podpora těchto aktivit navazuje na zkušenosti naší partnerské organizace Wilde Ganzen v Holandsku. Chceme 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 získávají po předem dohodnutou dobu peníze. Nadace Divoké husy výtěžek navyšuje stejným způsobem jako u benefičních akcí.
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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. Nadace Divoké husy výtěžek navyšuje stejným způsobem jako u benefičních akcí.
V roce 2003 jsme spoluorganizovali celkem 58 benefičních akcí, akcí mládeže a sportovních oddílů.
V roce 2003 jsme udělili granty formou zdvojení výtěžku benefičních akcí, akcí mládeže a akcí pro sportovní oddíly ve výši 1.554.372,-Kč.
Organizace

Účel

Grant

Činnost organizace

David a Goliáš
Prokopova 17, 301 35 Plzeň

perličková rehabilitační vana

26.709,-Kč

Organizace provozuje stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným
postižením.

SKP Diakonie Praha
ošetřovatelskou
Belgická 22, 120 00 Praha 2

vybavení Azylového domu

6.928,-Kč

Diakonie ČCE – Krabčice
seniory.
Rovné 58, 411 87 Krabčice

vrtačka na míchání hlíny, mixér

2.616,-Kč

Charita Havlíčkův Brod
B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod

pračka pro Domov

35.415,-Kč

Farní charita Pacov
nízkoprahovém Nám. Svobody 2, 395 01Pacov

Organizace zajišťuje terénní sociální práci, pečovatelskou,
a asistenční službu a pomáhá lidem v krizové situaci.

stolní fotbal, sportovní potřeby do Centra,
podlaha

Organizace nabízí v Domově odpočinku ve stáří trvalou péči o

Charita poskytuje služby, vč. poradenských, matkám s dětmi, seniorům,
lidem zdravotně i mentálně postiženým.

17.321,-Kč

Organizace poskytuje sociální služby, mj. v komunitním
Centru Spirála pro mládež.

Charita Sv. Rodiny Nový Hrozenkov
756 01 Nový Hrozenkov 435

polohovací lůžko

17.826,-Kč

YMCA Praha
především na Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
mládež – Ymkárium.

hudební nástroje

5.725,-Kč

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad

vybavení občanské poradny - nábytek,
počítač

15.879,-Kč

Charita nabízí širokou škálu služeb, např. ošetřovatelskou službu,
půjčovnu pomůcek, osobní asistenci či občanskou poradnu.

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
Jičínského 887, 506 01 Jičín

rehabilitační stůl

17.643,-Kč

Sdružení se zaměřuje na pomoc osobám s mentálním postižením, včetně
postižených kombinovanými vadami, a jejich rodinám.

Diakonie Betlém
Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna

pomůcky pro ergoterapii

37.500,-Kč

Středisko Diakonie poskytuje v domě Betlém trvalé ubytování a komplexní
osobní asistenci lidem s těžkým tělesným postižením.

OPS Pontis

rehabilitační a kompenzační pomůcky,

15.870,-Kč

Společnost poskytuje sociální služby – např. v Domě pro matky s dětmi v
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Zařízení nabízí komplexní péči pro seniory v jejich domácím prostředí.
V Domě pokojného stáří je nabízena respitní péče.
Organizace nabízí volnočasové a sociální aktivity zaměřené
děti a mládež, mj. spravuje nízkoprahový klub pro
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Jesenická 31, 787 01 Šumperk

rekondiční pobyty

MC Čelákovice
Na Stráni 1650, 250 88 Čelákovice

dětské hřiště

2.205,-Kč

Spec. škola SCHOLA – VIVA
16, 787 01 Šumperk

výtah

18.750,-Kč

Městská charita ČB
pečovatelskou
B. Němcové 53, 370 01 České Budějovice

nouzi, Domě s pečovatelskou službou či Kavárničce pro seniory.

ozdravný pobyt, pronájem raftů

Mateřské centrum s nabídkou aktivit pro mladé rodiny s dětmi.
Speciální základní škola pro děti s poruchami učení a fyzickým Erbenova
handicapem.

2.888,-Kč

Zařízení pomáhá lidem v nouzi - ošetřovatelskou a
službou, v denním stacionáři pro psychicky nemocné, soc. poradenstvím.

SKP Diakonie ECM Horní Počernice
Křovinovo nám 11/12, 193 00 Praha 9
Organizace

dvě místnosti pro klienty

37.500,-Kč

Středisko nabízí pomoc lidem v obtížných životních situacích formou
poskytování ubytování, stravy, pomoci sociálního pracovníka apod.
Činnost organizace

Účel

Grant

Diakonie ČCE Libice
Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou

vybavení interiéru stacionáře – nábytek

37.500,-Kč

Farní charita Chodov
službu a
Modletická 1401, 149 00 Praha 11

glukometry, tonometry

3.523,-Kč

SKP – CENTRUM
Bělehradská 513, 530 09 Pardubice

náklady na rekonstrukci

12.768,-Kč

Sdružení poskytuje široké spektrum sociálních služeb na území města
Pardubice a na Holicku.

Diakonie ČCE Merklín
Na Radosti 194, 334 52 Merklín

kuchyňská linka

37.500,-Kč

Organizace poskytuje sociálně zdravotní, pastorační a výchovně
vzdělávací služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

OS Dítě a kůň
Přítoky 33, 284 01 Kutná Hora

rampa pro vozíčkáře

20.625,-Kč

Sdružení pro hipoterapii se věnuje sociálním službám, volnočasovým
aktivitám a sportování handicapovaných.

KC Maják Praha
prostřednictvím Ječná 19, 120 00 Praha 2
společnosti.

židle, stoly do klubu

Hospic Anežky České
5.května 117, 549 41 Červený Kostelec

místnost pro dobrovolníky

37.500,-Kč

Kiwanis klub Tábor
sociálně Varšavská 2742, 390 05 Tábor

stany, víkendové pobyty

7.905,-Kč

OS Berkat
Novovysočanská 554/22, 190 00 Praha 9

podpora čečenských rodin

37.500,-Kč

Humanitární organizace pro individuální podporu dětí, žen a starších lidí
nejvíce poškozených situací v Grozném.

28.500,-Kč

Centrum organizuje volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi předškolního
věku. Jedním z projektů je multifunkční hřiště pro děti a mládež.

Organizace poskytuje péči seniorům a osobám s postižením, vč. osob s
Alzheimerovou chorobou či psychiatrickým onemocněním.
Církevní zařízení nabízí domácí ošetřovatelskou a pečovatelskou
osobní asistenci. Kromě toho pečuje o vězněné.

19.537,-Kč

Brandýské mateřské centrum
výstavba hřiště - herní prvky
Zahradnická 1723/A, 250 01 Brandýs nad Labem
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Organizace se zaměřuje na zkvalitňování života mladých
aktivizace a propojování zdrojů jednotlivců, skupin a

Nestátní neziskové zdravotnické zařízení pečuje o onkologicky nemocné
pacienty v terminálním stádiu.
Sdružení se v projektu „Filia – pomoc dětem“ zaměřuje na děti ze
slabých rodin a dětských domovů.
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OS Klika 1
Kamýk 19, 412 01 Litoměřice

židle, flipchart, sedací souprava

4.905,-Kč

Oblastní charita Liberec
tísni.
Jungmannova 333/23, 460 01 Liberec 2

vybavení koupelen

8.206,-Kč

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Kopečku 356, 561 51 Letohrad

stavební materiál na humanitární sklad

20.459,-Kč

Organizace zajišťuje ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, půjčovnu Na
zdravot. pomůcek, region. dobrovolnické centrum, sociální šatník apod.

FOD - Klokánek Praha 4
Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1

kuchyně, vč. vybavení, ložní vybavení,
pleny, osušky

17.475,-Kč

Sdružení na pomoc opuštěným, ohroženým, týraným a zanedbávaným
dětem. Cílem projektu Klokánek je náhrada ústav. výchovy rodinnou péčí.

Organizace

Účel

Grant

Činnost organizace

FCH Valašské Meziříčí
Žerotínova 1345, 757 01 Valašské Meziříčí

vybavení sportovní herny

18.772,-Kč

Církevní organizace spravuje Azylový dům pro matky s dětmi, komunitní
centrum, chráněné dílny a dále nabízí osobní asistenci a domácí péči.

SPMP Hvozdy
Hvozdy 119, Hvozdnice 252 05

sedací soupravy, křesla

19.228,-Kč

Organizace zajišťuje předprofesní přípravu lidí s mentálním postižením
formou záučních oborů.

Hospic Anežky České - Domov sv. Josefa Žireč
5. května 117, 549 41 Červený Kostelec
aparátu.

MOTOmed

34.067,-Kč

Domov poskytuje zdravotně – sociální služby formou komplexní péče o
nemocné s roztroušenou sklerózou v těžší fázi postižení pohyb.

Zahrada 2000
Dukelská 456, 790 00 Jeseník

materiál do dílen, čerpadlo

28.485,-Kč

Sdružení zaměřené na pomoc duševně nemocným v regionu Jesenicka
formou pracovní a sociální rehabilitace, terapie a poradenství.

OS Ratolest
formou Milady Horákové 19, 602 00 Brno
connection atp.)

míč, literatura, letáky, pobytové akce

9.000,-Kč

Domov Sue Ryder
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4

stavba pavilonu (zastřešení pavilonu)

37.500,-Kč

Domov poskytuje komplexní zdravotně ošetřovatelskou péči těžce
postiženým seniorům, terénní sociální služby, sociálně právní poradenství.

M - centrum pro mladou rodinu
A. Barcala 2, 370 05 České Budějovice

počítač pro rekvalifikaci a jazykové kurzy

12.420,-Kč

Sdružení spravuje mateřské centrum se širokou nabídkou volnočasových a
vzdělávacích aktivit pro mladé rodiny s dětmi.

10.725,-Kč

Centrum poskytuje širokou škálu služeb pro občany se
postižením při začleňování do života společnosti a řešení osob.

37.500,-Kč

Humanitární občanské sdružení působí v oblasti zdravotní a sociální.

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
zdravotnímMánesova 3, 370 01 České Budějovice
problémů.
Český červený kříž Jindřichův Hradec
Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

elektrický vozík

přístroj pro vyšetření novorozenců
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Sdružení pořádá aktivity zaměřené na psychosociální a kulturní
rozvoj dětí, mládeže a dospělých.
Církevní zařízení, které mj. spravuje Domov pro matky s dětmi v

Sdružení je zaměřeno na práci s dětmi, mládeží a dobrovolníky
široké škály projektů (PětP, Streetwork, Pavlač, Make a
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SOANZ, Tábor
Smetanova 1284, 390 02 Tábor

úprava mikrobusu

OS Vítej, maminko!
matkám Palackého 124, 288 02 Nymburk

24.345,-Kč

vybavení dětského hřiště

Sdružení pro osobní asistenci a nezávislý život zdravotně postižených lidí
mj. provozuje dopravní službu pro postižené.

11.240,-Kč

Mateřské centrum zaměřené na pomoc mladým rodinám, zejm.
na mateřské dovolené.

OPS Cheiron T
Děkanská 302, 390 01 Tábor

počítač pro klub, digitální fotoaparát

20.669,-Kč

Obecně prospěšná společnost provozuje komunitní centrum Cheiron,
dětský klub Pavučinka a mateřské centrum Radost.

OS Sluníčko
Rokytnice 421, 755 01 Vsetín

počítač pro klienty

10.080,-Kč

Sdružení pro podporu Mateřského centra.

Klub hurá kamarád
krizové
Jungmannova 2552, 530 02 Pardubice

letní umělecké dílny

Centrum pro zdravotně postižené Louny
dospělé.
Palackého 2502, 440 01 Louny
Organizace

37.500,-Kč

Sdružení se věnuje práci s dětmi v obtížné situaci, provozuje

poradenské a kontaktní centrum, dům na půli cesty a nízkoprahový klub.
rehabilitační akce

18.504,-Kč

Účel

Podkrkonošská spol. přátel dětí zdravotně postižených
Textilní 541, 513 01 Semily

realizace festivalu "Patříme k sobě"

Centrum zajišťuje rehabilitační akce pro tělesně postižené děti i

Grant

Činnost organizace

37.500,-Kč

Sdružení se zaměřuje na integrační aktivity dětí se zdravotním postižením
(ozdravné pobyty, tábory, víkendové pobyty, integrační akce).

OS Tap
Na Pankráci 13, 140 00 Praha 4

hudební nástroje, aparatura

21.000,-Kč

Sdružení se věnuje handicapované mládeži, podporuje jejich kulturní a
společenské aktivity a pomáhá s přípravou na budoucí povolání.

OS L.I.T.
Lučního mlýna 34, 747 05 Opava 5

zajištění letních integračních pobytů

13.993,-Kč

Sdružení se zaměřuje na sluchově a mentálně postižené děti, organizuje U
letní integrační tábory.

Farní charita Valašské Meziříčí
komunitní
Žerotínova 1345, 757 01 Valašské Meziříčí

vana, tlakoměry, křeslo, věnečky

3.600,-Kč

Církevní organizace spravuje Azylový dům pro matky s dětmi,
centrum, chráněné dílny a dále nabízí osobní asistenci a domácí péči.

Diakonie Valašské Meziříčí
křeslo, ortopedické pomůcky
kombinovaným Vrbenská 803, 757 01 Vlašské Meziříčí
chráněných dílnách.

3.600,-Kč

Zařízení se věnuje dětem a dospělým s mentálním i
postižením v denním stacionáři, spec. škole a

Remedium Praha
Vinohradská 176, 130 00 Praha 3

vybavení poradenské místnosti

24.092,-Kč

Open House
hernu, Tř. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál
ateliér.

vybavení kanceláře pro klienty

Diakonie Rolnička

výstavba dětského hřiště

Sdružení podporuje psychosociální aktivity, vzdělávací programy v oblasti
krizové intervence, programy pro seniory, poradny a informačního centra.

13.162,-Kč

14.731,-Kč
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Sdružení zaměřené na práci s mládeží provozuje mj. čajový klub,
keramickou dílnu, horolezecký oddíl, foto- a výtvarný

Křesťanské denní centrum poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické a
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Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav

pracovně rehabilitační služby dětem i dospělým s různými typy postižení.

SKP Diakonie Praha
Belgická 22, 120 00 Praha 2

pračka, sušák, jídlonosiče,
vybavení pracoviště pro Linku důvěry

16.050,-Kč

Organizace zajišťuje terénní sociální práci, pečovatelskou, ošetřovatelskou
a asistenční službu a pomáhá lidem v krizové situaci.

Diakonie Valašské Meziříčí
Družstevní 1076, 757 01 Valašské Meziříčí

noční stolky do hospice

37.500,-Kč

Organizace zajišťuje ošetřovatelské a pečovatelské služby nemocným,
postiženým a starším spoluobčanům, jejichž součástí je denní stacionář.

OS Přístav
klávesnice – pomůcky
různými typy U Bažantnice 154, 290 01 Poděbrady

8.790,-Kč

Sdružení funguje při Speciální škole s cílem pomoci dětem s
postižení při integraci do společnosti.

OS Klub Hornomlýnská
postižením Hornomlýnská 1255, 148 00 Praha 4

vybavení stacionáře - hračky, houpačka

6.720,-Kč

Sdružení se zaměřuje na děti s nejtěžším kombinovaným
formou péče v denním rehabilitačním stacionáři.

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
postižených
Felberova 12, 568 02 Svitavy

zájezd, mikulášská

5.250,-Kč

Organizace pomáhá osobám s mentálním postižením, včetně

OS CAP
Augustinova 2, 148 00 Praha 4

porodní místnost - mobilní vybavení

37.500,-Kč

Sdružení na podporu budování porodního domu u Čápa jako střediska
podpory přirozeného porodu.

Arpida ČB
U Hvízdala 9, 370 11 České Budějovice
Organizace

izolační folie, baterie

16.500,-Kč

Účel

Grant

Společnost se věnuje rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením
v Českých Budějovicích.
Činnost organizace

Sdružení Podané ruce
Francouzská 36, 602 00 Brno

potraviny pro terapeutickou komunitu

17.637,-Kč

Sdružení se zabývá pomocí lidem při řešení jejich problémů s drogami.

OS Kaňka
bez Helsinská 2731, 390 05 Tábor

pomůcky pro terapie

1.835,-Kč

Dětský klíč Šumperk
nám. Míru 5, 787 01 Šumperk

lavice do školy

37.500,-Kč

Společnost se zaměřuje na zlepšení péče o handicapované děti, podporu
jejich rodin a integrační aktivity.

Charita Sobotka
Malé náměstí 2, 507 43 Sobotka

velkokapacitní pračka

15.975,-Kč

Charita provozuje Dům pokojného stáří sloužící seniorům v Mikroregionu
Český Ráj.

Pampeliška Březnice
širší Tochovická 468, 262 72 Březnice

hřiště

3.570,-Kč

´
Mateřské centrum nabízí svépomocné programy pro matky, děti i
veřejnost.

Dobročinný spolek Lomikámen
Bezručova 928, 266 01 Beroun

invalidní plošina do Centra

37.500,-Kč

Sdružení se věnuje obecně prospěšné činnosti v oblastech sociální,
občanské, ekologické a kulturní.

Farní charita Polička
Vrchlického 185, 572 01 Polička

podlahové krytiny

16.556,-Kč

Organizace poskytuje ošetřovatelské a pečovatelské služby starším
občanům v rodinném prostředí a spravuje občanské poradenské centrum.

OS Proutek

lednička, pračka, vysavač

8.332,-Kč

s kombinovanými vadami.
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Sdružení se věnuje volnočasovým a terapeutickým aktivitám dětí
ohledu na zdravotní stav, sociální zázemí a věk.

Sdružení se zabývá zkvalitňováním života lidí s různými
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handicapy,
Plasná 3, 378 21 Kardašova Řečice

zejm. prostřednictvím chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením.

OS Filadelfie
z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek – Místek

vybavení hudební dílny, počítačové,
materiál pro volnočasové aktivity

34.371,-Kč

Sdružení se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží, provozuje volnočasové J.
centrum pro mládež ve Frýdku – Místku.

Hospic Anežky České
Domov sv. Josefa, 544 04 Žireč u Dv. Kr. n L.

výtah do Domova sv. Josefa

37.500,-Kč

Domov sv. Josefa je zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči
lidem nemocným roztroušenou sklerózou.

Poradna pro uprchlíky
Senovážná 2, 110 00 Praha 1

podpora volnočasových aktivit v táborech

37.500,-Kč

Sdružení poskytuje právní, sociální a psychosociální poradenství a pomoc
žadatelům o azyl v ČR a cizincům.

Centrum pro rodinu Hodonín
Štefánikova 15, 695 01 Hodonín

vybavení hřiště dětským mobiliářem

37.500,-Kč

Sdružení organizuje volnočasové, vzdělávací a poradenské aktivity pro
mladé rodiny.

OS Polidon
vybavení dřevařské dílny - nářadí, židle
dlouhodobým Kosmonautů 1266, 38601 Strakonice

1.800,-Kč

Organizace se zaměřuje na zlepšení kvality života lidí s
duševním onemocněním.

OS Spirála
křesla do pokojů klientů, křesla pro terapeuty,
K Chatám 22, 40340 Ústí nad Labem - Skorotice počítač, odborná literatura, malování prostor

37.500,-Kč

Sdružení se věnuje psychosoc. péči o osoby v akutní krizi (Centrum
krizové intervence) a prevenci patologických jevů mládeže a dětí v DD.

Česká asociace pro psychické zdraví
Panská 8, 11000 Praha 1
Organizace

budování chráněných dílen pro klienty

16.650,- Kč

Účel

Grant

Sdružení se v oblasti péče o duševní zdraví věnuje šíření informací a
osvěty s důrazem na integraci pacientů a destigmatizaci psychiatrie.
Činnost organizace

Diakonie Betlém
Císařova 27, 69172 Klobouky u Brna

pomůcky pro ergoterapii a rehabilitaci

37.500,-Kč

Církevní zařízení pečující o potřebné, nemocné a slabé v Domově Betlém
(dospělí s těles. postižením) a Domově Narnie (děti s mentálním postiž.).

Benediktus Chotěboř
Trčků z Lípy 61, 583 01 Chotěboř

kopírka, scanner

10.721,-Kč

Sdružení se zaměřuje na integraci, výchovu a vzdělávání postižených dětí
a mládeže, osobní asistenci, charitativní činnost a rozvoj dětské kreativity.

Nový Prostor
Pod Svahem 12, 147 00 Praha 4

tisk vánočního speciálu

20.000,-Kč

Organizace se věnuje pomoci mladým lidem v tísni.

OPS Svítání
mentálním Komenského 432, 530 03 Pardubice
rekondiční pobyty.

letní tábor

18.000,-Kč

Sdružení je zaměřeno na těžce zdravotně postižené děti a lidi s
a kombinovaným postižením, mj. pořádá rehabilitační a

6) Rozdělování NIF
Nadace v roce 2003 poprvé rozdělovala výnosy z Nadačního investičního fondu jehož podílu je držitelem. Nadační investiční fond je unikátním řešením pomocí
nadacím, kdy stát v rámci privatizace určil některé získané prostředky z prodeje akcií na rozdělení do základního jmění nadací. Nadace Divoké husy takto
obdržela do roku 2003 celkem 20.623.000,-Kč. Každoroční výnosy jsou rozdělovány v otevřených grantových programech. V roce 2003 bylo k rozdělení určeno
466.899,-Kč a nadace vypsala program „Podpora nestátních neziskových organizací při začleňovaní lidí s postiženími do společnosti“. Podpora
směřovala na vybavení ergoterapeutických pracovišť, chráněných dílen a na podporu integračních aktivit jako jsou festivaly či pobyty.
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Rozdělení NIF za rok 2002 - rozhodnutím správní rady ze dne 3.12.2003
Celkem získáno na úrocích z NIF za rok 2002: 549.296,-Kč
Z toho:
Pro nadaci 15%: 82.394,-Kč
Pro projekty 85%: 466.899,-Kč
Vypsány tři programy:
1) Investice do vybavení chráněných dílen
2) Investice do vybavení ergoterapeutických pracovišť

22 žádostí
20 žádostí

3) Podpora integračních aktivit
62 žádostí
a) společné akce tzv. „zdravých“ a lidí s postiženími
b) jednorázové integrační akce
c) investice do vybavení a oprav prostor sloužících k integračním aktivitám
Celkem přijato 104 žádostí
Peníze pro jednotlivé programy
Celkem pro každý program 1/3 celku: tj. 155.633,-Kč
Procedura hodnocení
Hodnocení - 8 kritérií jednotlivě ohodnocených:
- kompletnost žádosti (0-5 bodů) - za každou chybějící část projektu bod mínus, jinak celá žádost 5 bodů
- kraj (1 - 3 body) - kraje, kde Nadace působí minimálně 3 body, kraje nejvíce podporované 1 bod
- kvalita projektu (1 - 5 bodů) - zohlednění invenčnosti, způsobu popsání problematiky, profesionalita zpracování dat
- cíl - efekt projektu - (1 - 5 bodů) - zda je jasně formulovaný záměr, cíl a zda se shoduje se záměrem Nadace
- cílová skupina projektu (1 - 5 body) - jasná definice cílové skupiny, u integrace též poměr „zdravých“ a lidí s postiženími, resp. vztah obou skupin a forma
integrační aktivity
- odborné krytí projektu - (1 - 5 bodů) - interní a externí zajištění, zohlednění odbornosti pro daný problém
- úplné - jednoznačné údaje - (1 - 5 bodů) - konkrétně rozepsané částky a položky, posouzení validity předložených dat
- celkový dojem - (1 - 5 bodů) - komplexní zhodnocení všech dat
K podpoře byly schváleny ty projekty, které v daném vypsaném programu (celkem 3 programy) obdržely nejvíce bodů.
Výpočet grantů proběhl tak, že celková částka navržená k rozdělení v jednotlivých programech se poměrně rozdělila mezi vítězné projekty dle počtu získaných
bodů.
Počet podpořených programů
-pro program 1) 5 organizací
-pro program 2) 5 organizací
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-pro program 3) 12 organizací (vzhledem ke třem podprogramům a k počtu obdržených žádostí)
Celkem: 22 organizací
(průměrný grant - 21.200,-Kč)
Organizace

Účel

Grant

Činnost organizace

Reintegra
Chářovská 54, 794 01 Krnov

AKU vrtačka, ponorná pila

31.654,-

Sdružení pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným lidem se zdravotním
postižením najít zaměstnání, provozuje chráněné dílny.

Charita Opava
Přemyslovců 26, 747 01 Opava - Jaktař

sprchová kabina, masážní lehátko

31.654,-

Účelové zařízení církve zaměřené na sociální služby realizuje mj. projekt
chráněné dílny sv. Josefa – střediska masážních služeb.

Sdružení Slepíši
675 79 Vysočina

stavební úpravy, elektroinstalace,
instalace rozvodu plynu

30.775,-

Sdružení organizuje kulturní, výtvarné a vzdělávací aktivity pro Tasov 3,
zdravotně postižené i nepostižené.

Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín

šicí stroj, židle polohovací,
křovinořez, nářadí do stolařské dílny

30.775,-

Organizace pomáhá lidem s postižením, seniorům, bezdomovcům a
formou poradenství také těm, kteří se dostali do různých nesnází.

Oblastní charita Znojmo - CHD Znojmo
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo

polohovací židle

30.775,-

Organizace pomáhá v sociálně zdravotní oblasti seniorům, zdravotně
postiženým, sociálně potřebným a společensky nepřizpůsobivým.

Organizace

Účel

Grant

Činnost organizace

Armáda spásy
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5

pásová bruska ruční vč. náhradních dílů,
stolařské svorky

31.497,-

Sdružení spravuje azylové domy a noclehárny, domov seniorů, komunitní
centra, centrum pro mládež a zabývá se také vězeňskou péčí.

Svaz paraplegiků
Ovčárská 471, 108 00 Praha

parafínová lázeň, šicí stroj, ortéza
s kloubem s možností aretace

31.497,-

Sdružení se zabývá pomocí lidem ochrnutým po poranění míchy.

Máme otevřeno?
Chodská 21, 120 00 Praha 2

oprava elektroinstalace, barový mixer,
nádobí, pracovní oblečení klientů

31.497,-

Sdružení se zabývá integrací lidí s mentálním postižením a autismem do
společnosti.

Prácheňské sanatorium
17. listopadu 2444, 397 01 Písek

relaxační křesla, perličková masáž
na nohy

30.571,-

Sanatorium poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči klientům trpícím
Alzheimerovou chorobou a osobám částečně nebo zcela nepohyblivým.

Diakonie CČE – Myslibořice
675 60 Myslibořice 1

šicí stroj, textilní a výtvarný materiál

30.571,-

Sdružení funguje jako Domov odpočinku ve stáří pro seniory a osoby trpící
Alzheimerovou chorobou či duševním onemocněním.

Svítání o.p.s
Komenského 432, 530 03 Pardubice

úhrada pobytu dětí v týdenní integrační
škole v přírodě s hiporehabilitací

13.456,-

Organizace poskytuje dětem s kombinovaným postižením vzdělávání a
další služby v rámci komplexní péče s cílem usnadnit integraci do společ.

Sdružení Ledovec
330 14 Ledce u Plzně

oprava schodů, položení dlažby

13.455,-

Sdružení se věnuje sociální rehabilitaci a pracovní terapii lidí se Ledce 1,
zdravotním nebo sociálním handicapem a práci s místní komunitou.

Okamžik
Umělecká 5, 170 00 Praha 7

digitální čtecí zařízení pro nevidomé
s hlasovým výstupem

13.090,-

Sdružení poskytuje sociální služby pro zrakově postižené, včetně pořádání
kulturních akcí.
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Diakonie ČCE – Rolnička
Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav

myčka na nádobí

13.090,-

Křesťanské denní centrum poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické a
pracovně rehabilitační služby dětem i dospělým s různými typy postižení.

SUKUS
vystupují lidé se Nitranská 9, 130 00 Praha 3
obyvatelstva.

náklady spojené s pořádáním
festivalu integrace Slunce

Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín

nákup zesilovače a reprobeden

Divadlo NABLÍZKO
Nosticova 2a, 118 00 Praha 1

čištění kostýmů, tisk nového programu
12.727,s desaterem komunikace s neslyšícími

Generační alternativní divadelní soubor se mj. věnuje projektu
divadelního představení tlumočeného do znakového jazyka.

OS Tap
Na Pankráci 13, 140 00 Praha 4 Vyšehrad

náklady spojené s technickým
zabezpečením festivalu

12.727,-

Sdružení se věnuje handicapované mládeži, podporuje jejich kulturní a
společenské aktivity a pomáhá s přípravou na budoucí povolání.

OS Prostor
Želivského 805, 280 00 Kolín 4

nákup výpočetní techniky

12.727,-

Sdružení realizuje projekty v sociální sféře zaměřené na problémové
chování dětí a mládeže.

Organizace

Účel

Grant

Činnost organizace

TyfloCentrum Praha o.p.s
Krakovská 21, 110 00 Praha 1

úhrada stravného v rámci týdenního
pobytového zážitkového kurzu

12.727,-

Organizace funguje jako specializované centrum denních služeb pro
nevidomé a slabozraké z Prahy a středních Čech.

Mirabilis
Žateckých 11, 140 00 Praha 4 Nusle

nákup hraček

12.727,-

Sdružení vyhledává a připravuje asistenty pro pomoc postiženým
občanům a zprostředkovává jejich služby potřebným osobám.

Agnes
15/196, 118 00 Praha 1 – Hrad

náklady spojené se stavebními
úpravami v klubu

12.727,-

Sdružení podporuje rozvoj neziskového sektoru – formou vzdělávání, Jelení
informačního programu a Klubu neziskového sektoru v Jelení.

13.090,-

13.090,-

Sdružení realizuje mj. projekt Festival Slunce, na kterém
zdravotním postižením i bez, včetně minoritních skupin
Organizace zaměřená na sociál. a zdravotní oblast spravuje azylové domy
a věnuje se poradenství a misijní činnosti v oblastech Ostrava a Krnov.

5) Podpora dalších projektů
Kromě sbírek, benefic a organizování akcí pro mládež, se Nadace Divoké husy díky svým holandským partnerům a fundraiserce Wilmě van Roekel podílí na
financování konkrétních projektů v České republice, kdy peníze na jejich realizaci jsou získávány ve fundraisingových kampaních v Nizozemí. Celkem bylo
takto získáno a v roce 2003 rozděleno 3.139.716,-Kč.
V roce 2002 byly uděleny tyto granty pocházející z kampaní v Nizozemí:
Organizace

Účel sbírky

Výtěžek sbírky

Činnost organizace

Diakonie ČCE Příbor

nákup automobilu

26.673,-Kč

Služby střediska – ošetřovatelská a pečovatelská služba - jsou určeny

15

Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2003

Jičínská 238, 742 58 Příbor

seniorům, dlouhodobě nemocným a lidem s postižením.

Diakonie Čáslav
Komenského nám. 140, 286 01 Čáslav

rekonstrukce tělocvičny a
rehabilitačního centra

1.074.012,-Kč

Středisko poskytuje odb. péči a vzdělávání dětem a mládeži s mentálním
a kombinovaným postižením a pracovní rehabilitaci v chráněné dílně.

Diakonie Církve bratrské
Soukenická 15, 110 01 Praha 1

vybavení multifunkčního centra
Bethesda

137.332,-Kč

Centrum Bethesda je domov pro seniory s handicapem. Ve spolupráci s
rehabilitačním centrem Chvaly je klientům nabízena komplexní péče.

Diakonie Cesta
Stará Tenice 1132, 686 01 Uherské Hradiště

nákup speciálních vozíků

44.968,-Kč

Denní stacionář a třída pomocné školy s individ. rehabilitačním programem
slouží dětem a mládeži s těžším mentálním a kombinovaným postižením.

Diecézní charita Ostravsko - Opavská
Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava

vybudování hřiště ve vesničce
Soužití

245.485,-Kč

Vesnička je multikulturní projekt s 30 objekty bydlení pro občany Slezské
Ostravy postižené povodněmi v r.97, součástí je komunitní centrum.

Farní sbor ČCE Jablonec
výtah
Pod Baštou 1375/10, 466 01 Jablonec nad Nisou

24.881,-Kč

Farní sbor v Jablonci upravil v rámci projektu prostory fary z hlediska
potřeb lidí s postižením.

Hospic Valašské Meziříčí
Vrbenská 803, 757 01 Valašské Meziříčí

dostavba hospice

627.490,-Kč

Účelové zařízení církve nabízí ošetřovatelské a pečovatelské služby,
jejichž nedílnou součástí je poskytování hospicové péče.

Organizace

Účel sbírky

Výtěžek sbírky

Činnost organizace

Diakonie ČCE Merklín
194, 334 52 Merklín u Přeštic

rekonstrukce objektu střediska

189.673,-Kč

Středisko nabízí služby dětem, mládeži a dospělým s mentálním a Merklín
kombinovaným postižením ve stacionářích a pomocné škole.

OS Vzájemné soužití
30. dubna 1, 702 00 Ostrava

opravy sociálních bytů

121.658,-Kč

Sdružení nabízí komplex sociálních služeb prostřednictvím komunitního
centra, poradenství, rané péče, podporovaného zaměstnávání a streetwork.

Hospic Citadela
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí

vnitřní vybavení Hospice

600.000,-Kč

Hospic je modelové centrum hospicové a respitní péče pro těžce nemocné
klienty, sloužící zároveň jako školící středisko hospicové a paliativní péče.

_________________________________________________________________________________________________________

Události v nadaci

Leden:
- návštěva fundraiserky Wilmy van Roekel a Tineke van Dam z Nizozemí, prohlídka Farní charity Roudnice nad Labem, OS Senior Ústí nad Labem, OS
Rami Ústí nad Labem, OS Jurta Nebočady u Děčína, Diakonie ČCE – středisko Zvonek v Praze 4 Michli, Diakonie ČCE – Středisko křesťanské
pomoci Praha 1
- přijetí nové ekonomky paní ing. Miroslavy Nulíčkové z Benešova
- schválena podpora 9 projektů
Únor:
-

nákup vybavení do nové kanceláře v Domažlické 15, kam se Nadace přestěhovala v prosinci 2002
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-

změna zápisu sídla nadace na Domažlickou 15, 130 00 Praha 3
kontrola projektů: Diakonie ČCE – středisko Čáslav
schválena podpora 10 projektů

Březen:
- podpis Dodatku smlouvy s Fondem národního majetku na částku 4.356.000,-Kč
- změna podmínek vyhlašovaných nadačních programů
- účast ředitele nadace na zasedání výboru podílníků BFN – ŽB Trust a.s.
- příprava programu rozdělování NIF – Nadačního investičního fondu
- schválena podpora 18 projektů
Duben:
-

obdržení 4.356.000,-Kč od FNM ČR
podán návrh na zápis částky od FNM na Soud
rozhodnutí o uložení peněz z FNM do BFN – ŽB Trust a.s.
schválena podpora 11 projektů

Květen:
- zapsání všech změn na Soudu – adresa, nadační jmění
- návštěva Wilmy van Roekel – návštěva OS David a Goliáš, OS Tap
- jednání s ČRo o podobě a vysílání sbírek – Letů Divokých hus
- příprava Výroční zprávy a účetnictví k auditu
- schválena podpora 15 projektů
Červen:
- vyhlášení programu NIF – „Podpora aktivit NNO při začleňování lidí s postiženími do společnosti“
- Schválena výroční zpráva včetně auditu za rok 2002
- rozhodnutí o vypsání výběrového řízení na zaměstnance – asistenta(ku) ředitele
- zemřel předseda správní rady Mgr. Jiří P. Štorek
- návštěva ředitele partnerské nizozemské nadace Wilde Ganzen Maartena de Vries a Wilmy van Roekel na pohřbu Jiřího Štorka
- byl zvolen nový předseda správní rady Nadace Dr. Pieter C.A. Moree
- schválena podpora 4 projektů
Červenec, Srpen:
- zprostředkování významného grantu Hospicu ve Valašském Meziříčí
- jednání s ředitelem ČRo o podobě a vysílání sbírek v ČR
Září:
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Říjen:
-

od 1.9. nastoupila do Nadace Bc. Zuzana Martásková
kancelář byla vybavena novým počítačem pro asistentku
kancelář byla pojištěna u ČSOB
Maarten de Vries, ředitel nizozemské nadace Wilde Ganzen navštívil Prahu a byla projednána další spolupráce
Nadace se rozhodla vstoupit do Fora Dárců
byl zrušen starý sbírkový účet u ČSOB
kontrola projektů: Diakonie CB – domov Bethesda
schválena podpora 7 projektů
ředitel Martin Balcar navštívil Nizozemí, jednal o přípravě rozpočtu na rok 2004
byla domluvena spolupráce při vedení účetnictví na rok 2004 s firmou A-Klub z Krnova
do správní rady byla přizvána Elisabeth Astrid Fikejsová a do dozorčí rady po ukončení spolupráce při vedení účetnictví, ing. Miroslava Nulíčková
schválena podpora 13 projektů

Listopad:
- byl projednán rozpočet na rok 2004
- proběhlo jednání o zřízení obchodu s výnosem pro Nadaci Divoké husy
- byl proveden dodatečný audit prostředků z NIF pro FNM ČR
- projednána spolupráce při otištění sbírek v časopise Nový Prostor
- schválena podpora 14 projektů
Prosinec:
- Správní rada schválila návrh rozdělení NIF za rok 2002 celkem 22 projektům
- Nadace obdržela další splátku NIF od FNM ČR ve výši 3.286.000,-Kč a Správní rada rozhodla o uložení částky do BFN – ŽB Trust a.s.
- schválena podpora 2 projektů
___________________________________________________________________________________________________ Výhledy do

budoucna

Vlastní aktivity Nadace
Nadace Divoké husy není spokojena s chápáním úlohy nadací formulovaným v zákoně. Nedomnívá se, že nadace mají být pouhými „bankami“ peněz bez
možnosti vlastních aktivit. Nesouhlasí též s tím, že všechny takové aktivity mají být vykazovány jako provozní náklady. Nadace chce v budoucnosti v rámci
zákonných možností provádět vlastní aktivity, jako je vydávání publikací, pořádání seminářů apod., čímž chce podporovat a motivovat především mladou
generaci k pořádání vlastních fundraisingových aktivit. Znepokojení nadace budí i současný stav zákona regulující veřejné sbírky, který pro svou složitost de
facto znemožňuje pořádání jednorázových veřejných fundraisingových aktivit ve prospěch zajímavých projektů.
Mezinárodní spolupráce
Nadace se chce zaměřit na spolupráci při organizování projektů mimo ČR (připravuje se projekt pro Ukrajinu apod.). I zde narážíme na zcela nelogickou úvahu
zákona regulujícího veřejné sbírky, který ukládá povinnost žádat o povolení sbírky pro každou zemi zvlášť, jakoby nepočítal s tím, že projekty a jejich podpora
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mohou být společné.

Přehled hospodaření Nadace Divoké husy za rok 2003/ Incomes and expenditures
(v korunách/in CZK)
Výsledovka/Operating statement
VÝNOSY/INCOMES
Dotace / Grants
Výnosy procenta/ Incomes from percents
Ostatní finanční výnosy/Other incomes
Výnosy celkem/Total incomes

z toho NIF
215 548
0
603 836
82 395
0
0
819 384
82 395

NÁKLADY/COSTS
Spotřeba materiálu/Consumption of materials

113 456

11 340

0
44 775
0
0

0
4 000
0
0

69 964
4 320
0
1 800
43 896
0
18 202
10 081
193 038

7 545
4 320
0
0
10 000
0
2 000
0
39 205

Provozní náklady a spotřeba energií/Operational costs and
energy consumption
Cestovné/Travel expenses
Opravy a údržba/Repairs and maintenance
Občerstvení/Refreshments
Nájemné kanceláře a nebyt. prostor/Rent of office and
non-residential premises
Právní a účetní služby/Juridical and accounting services
Inzerce, propagace, internet/Advertisement, promotion, internet
Školení, semináře, kurzy/Trainings, workshops, courses
Fax, telefon/Fax and telephones
Pojištění majetku/Insurance possessions
Poštovné, kopírování/Postage, copy services
Ostatní služby/Other services
Služby celkem/Total services

19

Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2003

Mzdové náklady/Wage costs
Odvody a pojištění/Levies and insurance
Sociální náklady/Social costs
Daně a poplatky/Taxes and charges
Bankovní poplatky/Bank charges
Jiné náklady/Other costs
Odpisy/Depreciation

309 000
102 900
0
0
26 637
18 369
0

30 900
10 290
0
0
2 000
0
0

NÁKLADY CELKEM/TOTAL COSTS

763 400

82 395

55 984

xxx

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK/NET INCOME

Nadace Divoké husy při svém hospodaření dodržuje pravidla dle Zákona 227/97, § 22 a na správu nadace nebylo vynaloženo více než 15% ze všech
rozdělených prostředků, což je omezení dané Statutem Nadace. Skutečná výše nákladů byla 14,16%.

Přehled darů a prostředků určených ke grantování
(v korunách/in CZK)
Prostředky určené ke grantování/Finances for granting
PŘIJATÉ/RECEIVED
Dary Wilde Ganzen/Grants from Wilde Ganzen
NIF - vklad do nadačního jmění/NIF - endownment
NIF - výnosy/NIF – interests
Dary jiných organizací/ Grants from other organizations
Dary fyzických osob/Grants from individuals
Bankovní úroky/Bank interests
Přijato celkem/Total incomes

z toho NIF
6 793 920
7 642 000 7 642 000
549 295 549 295
356 902
0
73 299
0
21 853
0
15 437 269 8 191 295

ROZDĚLENÉ GRANTY/DELIVERED GRANTS
Veřejné sbírky/Public collections
Zdvojování benefičních akcí/Doubling benefit actions

227 330
1 554 372
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Účelové granty ve spolupráci s nadací Wilde Ganzen/Fixed grants of WG
Rozdělování NIF/NIF delivering
Rozděleno celkem/Totally delivered

3 139 716
466 899
5 388 317

466 899
466 899

Všechny udělené granty byly použity na stanovený účel, popř. byly termíny realizace na základě rozhodnutí správní rady posunuty.
Grantová pravidla se řídí Statutem nadace. O příspěvky mohou žádat všechny nestátní neziskové organizace působící v sociální či zdravotní oblasti. Na
základě podmínek vyplývajících ze smlouvy s FNM uvádíme ve všech tabulkách odděleně prostředky, které se týkají NIF.

_______________________________________________________________________________________
orgány

Statutární

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 (do 28.6.2003), od 30.6.2003 zvolen Dr. Peter Moree
Místopředseda: P. ThDr. Michael Slavík
Člen: Mgr. Daniela Brůhová
Člen: Dr. Peter Morée (od 30.6.2003 zvolen předsedou)
Člen: Ing. Štěpán Matucha
Člen: Jan Bárta

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

Zaměstnanci
Ŕeditel:
Mgr. Martin Balcar
Asistentka:
Bc. Zuzana Martásková (od 1.9.2003)
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____________________________________________________________________________________________
Poděkování
Nadace Divoké husy děkuje všem dárcům za jejich štědrost. Děkujeme také všem, kteří nám pomohli relizovat naše programy, jmenovitě
Maartenovi de Vries, Wilmě van Roekel, Marině Bernards, Marjon Staal, Mirce Nulíčkové, Luďku Richterovi, Petře Povolné, Tomášovi Trusinovi, Petru
Šimečkovi, Štěpánu Mamulovi, Vítu Kubíčkovi, Tomáši Hančilovi, Lence Deverové, Ekumenické radě církví, Fondu národního majetku, Českému Rozhlasu,
Rádiu Proglas, televizi Port, časopisům AD, Protestant a Nový Prostor. Speciální poděkování patří Donors Foru, které pomáhá nadacím prosazovat jejich
potřeby.
____________________________________________________________________________________________________________________
Nadace Divoké husy
Domažlická 15
130 00 Praha 3
tel:222 584 342, 603 469 457
e-mail: nadace@divokehusy.cz
Internet:: www.divokehusy.cz

22

Adresa

