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„Divoké husy by se mohly usadit, 
ví však, že by již nikdy nevzlétly. 
Proto létají z místa na místo - uvědomují si, 
že setrvat na jednom místě znamená riziko 
ustrnutí a zpohodlnění.“

Motto:

OBSAH / CONTENTS
 3 Ohlédnutí za rokem 2004 / Looking back at the year 2004
 4 O Co Nadace Divoké husy usiluje a koho podporuje? / Mission of Divoke husy Foundation
  Historie Nadace Divoké husy / History of Divoke husy Foundation
  Lidé v Nadaci / People at Divoke husy Foundation
 5 Kalendář událostí v roce 2004 / Calendar of events in 2004
 6 -7 Projekty podpořené v roce 2004 v grafech / Projects supported in 2004 in graphs
 8 -43 Úplný výčet projektů podpořených v roce 2004 / Complete list of project supported in 2004
 8-13  Lety Divokých hus / Flights of Divoke husy
 14-19  Hejbni kostrou pro druhé / Get moving for others
 20-31  Benefice s Divokými husami / Benefit events with Divoke husy Foundation
 32-37  Rozdělování výnosů z Nadačního investičního fondu (NIF) / Distribution of NIF support of integration activities and education in NGOS
 38-43  Podpora projektů ve spolupráci s partnerskou organizací Wilde Ganzen / Support of projects in co-operation with our partner 
   organisation Wilde Ganzen
 44 Finanční zpráva / Financial report
 45 Hospodaření za rok 2004 (v Kč) / 2004 incomes and expenditures (Czech crowns)
 46 Zpráva auditora / Auditor’s report
 47 Poděkování partnerům a dárcům / Giving thanks to partners and donors



www.divokehusy.cz  3

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2004 / LOOKING BACK AT THE YEAR 2004

Milí přátelé,
pro Nadaci Divoké husy byl rok 2004 rokem růstu a rozšiřování. To je velmi radostná zpráva, protože to znamená, že se občanská 

společnost čím dál víc prohlubuje a profiluje. Proto jsme rozšířili obsazení naší kanceláře o půl úvazku, abychom mohli lépe zpracovávat 
žádosti na podporu projektů a dalších aktivit.

I v roce 2004 jsme se inspirovali slovy zesnulého prvního předsedy Jiřího Štorka, že Nadace Divoké husy podporuje smělé lidi 
a odvážné projekty. Skutečné civilizování společnosti, tj. prohloubení a rozrůstání občanské společnosti, je dílo těch, kteří v rozmani-
tých projektech ve městech nebo na vesnici kreativně a pracně vymýšlejí, jak zlepšit a zkvalitnit péči o druhé, ať to jsou staří, postižení 
nebo závislí. Toto úsilí chtějí Divoké husy podporovat, nejen sbírkami, ale i tím, že motivují k dárcovství, aby se co nejvíce lidí připojilo 
do tohoto náročného procesu. Dárcovství je výrazem odpovědnosti za společnost kolem nás, výrazem toho, že stojíme o zkulturnění 
našeho společného prostředí, které sdílíme s potřebnými a sociálně slabšími. Bez lidí s otevřeným a širokým srdcem by Nadace Divoké 
husy nemohla existovat. Proto patří náš dík především Vám všem, kteří jste se podíleli na akcích a sbírkách – tím, že jste je vymysleli 
a navrhovali nebo tím, že jste je podporovali.

Za jeho úsilí děkuji též řediteli Martinu Balcarovi, který kombinuje mladistvý elán se zásadní profesionalitou a Zuzaně Martáskové, 
která nám pomohla v prohloubení efektivity.

 Peter C. A. Morée
 předseda Správní rady Nadace Divoké husy
 
 Praha, jaro 2005
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O CO NADACE DIVOKÉ HUSY USILUJE A KOHO PODPORUJE? / MISSION OF DIVOKE HUSY FOUNDATION
 Usiluje o prohlubování a rozrůstání občanské společnosti.
 Usiluje o rozvoj dárcovství.
 Usiluje o zkulturnění našeho společného prostředí, které sdílí s potřebnými a sociálně slabšími.
 Podporuje nestátní neziskové organizace působící v sociální či zdravotní oblasti.

HISTORIE NADACE DIVOKÉ HUSY / HISTORY OF DIVOKE HUSY FOUNDATION
1997 17. února - založení Nadace Divoké husy jako partnerské organizace nizozemské nadace Wilde Ganzen. Činnost nadace
  inspirována mnohaletou zkušeností partnerské nizozemské Nadace Wilde Ganzen. Převzetí modelu organizování veřejných 
  sbírek a zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí od nizozemského partnera. 
  18. května - organizování první veřejné sbírky - Letu Divokých hus - pro Stacionář Petrovice s výsledkem 3.040,-Kč. 
  30. listopadu - podpořen první projekt  ve spolupráci s partnerem Wilde Ganzen, získání prostředků v rámci fundraisingových 
  aktivit konaných v Nizozemí pro Diakonii ČCE - středisko Ostrava  s výsledkem 79.500,-Kč.
1998 3.listopadu - zahájení projektu zdvojování výtěžků benefičních akcí - konání první akce a to ve prospěch 
  Diakonie ČCE - Střediska křesťanské pomoci v Praze s výnosem 6.935,-Kč.
1999 Přeregistrace Nadace na základě požadavků Zákona 227/1997 Sb. s vloženým nadačním jměním ve výši 500.000,-Kč.
2000 Březen - spuštění projektu zdvojování výnosů dobročinných akcí mládeže a sportovních oddílů, dnes program 
  „Hejbni kostrou pro druhé“, a to pro Sdružení Máme otevřeno v Praze s výtěžkem 10.660,-Kč.
2002 Nadace se stává příjemcem podílu z Nadačního investičního fondu s první splátkou ve výši 12.981.000,-Kč.
2003 Nadace poprvé rozděluje výnosy Nadačního investičního fondu - ze 104 žádostí podpořeno 22 organizací v celkové výši 466.899,-Kč.
2004 Nadace se stává členem Fóra dárců.
2005 Nadační jmění dosahuje 28.765.000,-Kč.

LIDÉ V NADACI / PEOPLE AT DIVOKE HUSY FOUNDATION

Správní rada Nadace Divoké husy Členové správní rady Dozorčí rada Zaměstnanci Nadace Divoké husy v roce 2004

Pieter Moree
předseda Štěpán Matucha Marie Danielová 

(do 14.4.2004)
Martin Balcar

ředitel Nadace 

Michael Slavík 
místopředseda Daniela Brůhová Miroslava Nulíčková 

(od 14.4.2004)
Zuzana Martásková
asistentka ředitele

Jan Bárta David Libiger

Elisabeth Astrid Fikejsová 
(od 18.2.2004) Marie Boháčová
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KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ V ROCE 2004 / CALENDAR OF EVENTS IN 2004
Leden  Přijetí Nadace do Fóra Dárců.
  Vizitace v Diakonii ČCE – středisku Marta (Čáslav), Diakonii ČCE – středisku Rolnička v Soběslavi, Diakonie ČCE – Středisku 
  pro zrakově postižené v Praze, Občanském sdružení Proutek (Kardašova Řečice).
Únor  Vizitace nestátních neziskových organizací podpořených z „povodňové sbírky“ konané v roce 2003 - OS Háječek (České
  Budějovice), 1. Centrum zdravotně postižených Jihočeského kraje (České Budějovice), Občanské sdružení Tyfloservis
  (České Budějovice).
  Zapsání další splátky z NIF do nadačního jmění a to ve výši 3 286 000 Kč.
  Zvolení Elisabeth Fikejsové jako řádného člena Správní rady.
Březen  Vizitace v Občanském sdružení Prostor (Kolín), Diakonii ČCE – Středisku pro zrakově postižené v Praze, Diakonie ČCE
   - Hospic Citadela (Valašské Meziříčí).
Duben  Kontrola z Fondu národního majetku týkající se rozdělování Nadačního investičního fondu (NIF). V průběhu kontroly nebyly
  zjištěny žádné nedostatky.
  Návštěva zástupců partnerské nadace Wilde Ganzen – Maarten de Vries a Wilma van Roekel a jednání o dalších společných
   projektech.
Květen  Vyhlášení otevřeného grantového řízení – rozdělování výnosů z NIF.
Červen  Zápis u soudu o odstoupení Marie Danielové z Dozorčí rady a nastoupení Miroslavy Nulíčkové na její místo.
Červenec  Nové podmínky veškerých projektů – důraz kladen na evaluaci a zpřísnění podmínek pro konání benefičních akcí tak, aby
   akce byly skutečně „benefiční“.
  Práce na prodloužení povolení k veřejné sbírce.
Srpen  Zahájena spolupráce s partnerskou nadací Wilde Ganzen na podání projektu na rozvojové vzdělávání k Evropské komisi.
Září  Nadace obdržela povolení k veřejné sbírce na další 3 roky.
  Rozdělení výnosů z Nadačního investičního fondu.
Říjen  Obdrženy smlouvy na další splátku NIF ve výši 7 643 000 Kč.
  Účast ředitele Nadace na jednání v Belgii a Nizozemí za účelem podání společného projektu k Evropské komisi.
Listopad  Podán projekt „Change the Game“ k Evropské komisi, který by měl od roku 2006 Nadaci přinést účast na tříletém projektu
   týkajícím se rozvojového vzdělávání žáků základních škol v České republice, Belgii a Nizozemí.
Prosinec  Prodloužení úspěšné spolupráce s Rádiem Proglas.
  Po ničivé vlně „Cunami“ v jihovýchodní Asii spuštěna sbírka „Sítě pro Asii“.
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PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2004 V GRAFECH / PROJECTS SUPPORTED IN 2004 IN GRAPHS

Graf 1  Rozdělení grantů v roce 2004 dle grantových programů
  / Division of grants in 2004 according to grant programs
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Graf 2  Rozdělení grantů v roce 2004 dle konečných příjemců
  / Division of grants in 2004 according to final receivers
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Graf 3  Rozdělení grantů v roce 2004 dle krajů / Division of grants in 2004 according to regions

Graf 4  Rozdělené granty od roku 1997 do roku 2004 / Grants allocated since 1997 to 2004
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ÚPLNÝ VÝČET PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V ROCE 2004 / COMPLETE LIST OF PROJECT SUPPORTED IN 2004

LETY DIVOKÝCH HUS  / FLIGHTS OF DIVOKE HUSY

Popis programu
Lety Divokých hus je program, v rámci kterého vyhlašuje Nadace Divoké husy každých 14 dní veřejnou sbírku. Nadace vlastní oficiální 
povolení k veřejné sbírce. Sbírka je vždy určena konkrétní nestátní neziskové organizaci, která o sbírku požádá. O sbírce informujeme 
každý týden v médiích.

Základní principy programu
 Cílem programu je zajistit financování konkrétních předmětů či menších investičních projektů, které slouží přímo klientům nestátních

  neziskových organizací.
 Nadace Divoké husy se snaží prostřednictvím veřejných sbírek povzbudit veřejnost k aktivní podpoře sociálních projektů po celé ČR.
 Veřejná sbírka je vyhlašována každých 14 dní, ve prospěch různých nestátních neziskových organizací. Účel sbírky se každých 14 dní 

 mění.
 Oficiální konto pro veřejné sbírky je : 27000000/2700 u HVB Praha 1. Společně se změnou účelu sbírky se mění i její variabilní symbol. 
 Veřejná sbírka je zveřejňována každý týden v médiích (Český Rozhlas, Rádio Proglas, lokální televize Port, časopis Protestant, Nový 

 prostor, Internet).

FLIGHTS OF DIVOKE HUSY
Every two weeks the Foundation announces public fundraising events for concrete NGO projects in the media. The purpose changes 
every two weeks and Divoke husy Foundation fly towards another target. The Foundation encourages publicity and disseminates infor-
mation about both small and large projects.
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Rozdělení grantů v programu Lety Divokých hus v roce 2004 / Division of grants in 2004 in programe Flights of Divoke husy

Kraj/Region Město/City
Název a adresa organizace
/Name and address of the 

association

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
/Grant given in 
Czech crowns

Hradecký Hradec 
Králové

Sdružení českých řemeslníků
(PROSTOR PRO)
Čajkovského 1861, 500 09

Sdružení pomáhá dětem a mládeži ve zdravém 
vývoji. K naplnění poslání využívá podpory 
kvalitních řemeslníků.

koberec do dětského klubu 5 682 Kč

Jihočeský Vimperk Farní charita Vimperk
Pravětín 23, 385 01

Charita soustřeďuje svoji činnost na pomoc 
a péči o staré lidi. Provozuje „Domov klidného 
stáří“ v Pravětíně.

zvedák do vany
11 821 Kč

Písek Prácheňské sanatorium o.p.s.
17. listopadu 2444, 397 01

Sanatorium doplňuje chybějící spektrum služeb 
sociální péče pro klienty, s nimiž sociální síť 
nepočítá.

chodítko podpažní předloketní 4 950 Kč

mechanický vozík 6 898 Kč

Jihomoravský Hodonín Oáza Hodonín
Rybářská 32, 698 01

Sdružení se zabývá výstavbou bezbariérového 
střediska speciálních služeb pro občany s těžkým 
zdravotním handicapem.

vybudování cvičné kuchyně 
pro lidi s těžkým zdravotním 
postižením

7 610 Kč

Liberecký Lomnice nad 
Popelkou

Lomnická společnost přátel 
zdravotně postižených dětí (Rváček)
K. Čapka 1132, 512 51

Sdružení provozuje „Stacionář Rváček“, který 
sdružuje dílny, chráněná bydlení a stacionář.

válendy do chráněného 
bydlení 12 189 Kč

Moravskoslezský Opava Služby Dobrého Pastýře
Markvartovická 22, 747 14 
Ludgeřovice

Sdružení poskytuje pomoc matkám s dětmi 
v krizové situaci.

nákup přikrývek a polštářů
12 835 Kč

Olomoucký Olomouc Studio Čtyřlístek
U Kovárny 2, 779 00

Sdružení pracuje v mimoškolní zájmové činnosti 
a oblasti využití volného času dětí i dospělých.

hračky, stavebnice 7 278 Kč

Prostějov Speciální škola Tetín
Tetín 1, 796 01

Škola zabezpečuje výchovně-vzdělávací činnosti 
pro děti s kombinovaným postižením od tří let do 
ukončení povinné školní docházky.

dvojvozík pro děti s těžkým 
postižením 6 375 Kč

pokračování →
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Kraj/Region Město/City
Název a adresa organizace
/Name and address of the 

association

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
/Grant given in 
Czech crowns

Praha Praha 2 POHODA
Hálkova 1, 120 00

Pohoda poskytuje sociální služby lidem 
s postižením, které jim umožňují žít normální život 
v běžném prostředí.

mikrovlnná trouba, přenosný 
bytový telefon a kuchyňský 
spotřebič do chráněných bytů 

9 257 Kč

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
Senovážné nám. 24, 116 47

Sdružení realizuje dobrovolnické projekty 
v oblasti sociální, enviromentální a ekologické.

nákup sportovních 
a volnočasových pomůcek, 
knihovny a PC stolků 

7 800 Kč

Sdružení pro pomoc mentálně 
postiženým
Polská 4, 120 00

SPMP zřizuje chráněné dílny -„Prádelnu 
a mandlovnu“ a „Ateliér výtvarných a textilních 
technik“. Dílna je určena lidem s mentálním 
a zdravotním postižením.

žehlící přístroj, napařovací 
žehlička, mikrovlnná trouba, 
rychlovarná konvice 7 107 Kč

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Řepy

Zařízení zřizuje „Domov“, ve kterém poskytuje 
celodenní ošetřovatelskou péči seniorům.

montovaná výsuvná ramenová 
markýza 6 347 Kč

Středočeský Čerčany Tři
Čtyřkoly 76, 257 22

Sdružení se zaměřuje na zřizování a provozování 
hospice.

aktivní antidekubitní podložka 
s kompresorem 8 104 Kč

Zlínský Rožnov pod 
Radhoštěm

Zdravý Rožnov
Zemědělská 572, 756 61

Sdružení provozuje „Sociální centrum denních 
aktivit pro občany s duševním onemocněním“.

tkalcovský stav 6 489 Kč

Kelč 
u  Valašského 
Meziříčí

OS Anděl
756 43 Kelč

Sdružení provozuje denní stacionář pro klienty 
s mentálním a tělesným postižením.

nákup 2 rotopedů
5 710 Kč

Výtěžky z „Letů Divokých hus“ v roce 2004 celkem 126 452 Kč
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Trasa „Letů Divokých hus v roce 2004 – Let začal v Písku a skončil v opět v Písku

1. Písek 22. listopadu 2003

2. Rožnov pod Radhoštěm 6. prosince 2003

3. Olomouc 20. prosince 2003

4. Praha 3. ledna 2004

5. Praha 17. ledna 2004

6. Prostějov 31. ledna 2004

7. Hradec Králové 14. února 2004

8. Opava – Ludgeřovice 28. února 2004

9. Praha 13. března 2004

10. Čerčany 27. března 2004

11. Vimperk 10. dubna 2004

12. Praha 24. dubna 2004

13. Hodonín 8. května 2004

14. Kelč 22. května 2004

15. Lomnice nad Popelkou 5. června 2004

16. Písek 19. června 2004

Přehled obsahuje pouze sbírky, jejichž vý-
těžky byly převedeny na účet organizace v roce 

2004. Datum konání bylo v některých případech 
již v roce 2003. V roce 2004 bylo pořádání sbírek 
přerušeno od června do září z důvodu vyřizování 

obnovy povolení k jejich provozování. Výtěžky 
sbírek konaných od září do konce 2004 roku 

budou převedeny na účty v roce 2005.
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Představujeme nejúspěšnější veřejnou sbírku v roce 2004

SLUŽBY DOBRÉHO PASTÝŘE

„Azylový dům pro matky s dětmi v tísni“
Markvartovická 22, Ludgeřovice 747 14

Sbírka probíhala v termínu: od 28. 2. do 12. 3. 2004
Podařilo se vybrat celkem: 12 835 Kč

Výtěžek sbírky byl použit na nákup 19 kusů prošíva-
ných přikrývek do Azylového domu pro matky s dětmi 
v tísni.

Poslání „Služeb Dobrého Pastýře“
„Služby Dobrého pastýře“ je nezisková organizace, 
která reaguje na potřeby dívek, žen a dětí, které se 
ocitají v nouzových situacích. Snažíme se, aby každý 
člověk, kterému sloužíme, si začal uvědomovat svou 
vlastní důstojnost a pomáháme všem podle individuál-
ních potřeb.

„Jeden člověk má větší cenu než celý svět...“ →
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HEJBNI KOSTROU PRO DRUHÉ  / GET MOVING FOR OTHERS

Popis programu
Hejbni kostrou pro druhé je program určený lidem, kteří se rozhodli vlastní aktivitou podpořit neziskovou organizaci ve svém okolí. 
Jednotlivec nebo skupina lidí zorganizuje benefiční akci, jejíž výtěžek Nadace Divoké husy zdvojí. Organizátoři akce předají výtěžek 
i s navýšením vybrané organizaci.

Základní principy programu
 Program Hejbni kostrou pro druhé navazuje na tradici a zkušenosti partnerské organizace Wilde Ganzen v Nizozemí.
 Program si klade za cíl vybízet skupiny lidí i jednotlivce k tomu, aby vlastní aktivitou získali peníze na pomoc druhým.
 V rámci tohoto programu je možné organizovat různá sportovní benefiční utkání, koncerty, jiné kulturní aktivity apod.
 Veškeré získané prostředky jsou předány organizátory vybrané nestátní neziskové organizaci působící v sociální či zdravotní oblasti.
 Nadace Divoké husy zdvojnásobuje prostředky získané z akce až o 40 000 Kč.

GET MOVING FOR OTHERS
Within this program the Foundation encourages groups of young people to make money during their own fundraising activities for NGOs 
in the Czech Republic or abroad. The activities may include sports tournaments or matches, concerts, income of their own work, etc. 
These activities are very new in our country. All income from these activities must be given to NGOs active in social or health fields. The 
Foundation doubles the income. The maximum income to be doubled for one event is CZK 40,000.
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Kraj
/Region

Město
/City

Název a adresa organizace
/Name and address of the 

oganization

Popis akce
/Description of the action

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the 

grant

Udělený grant v Kč 
/Grant given in 
Czech crowns

Hradecký Trutnov Náboženská obec CČSH
Úpická 18, 541 01

Získávání starých knih z půd, 
pozůstalostí apod. Očištění a prodej knih.

Obec je zaměřena na náboženský 
život církve a občanské aktivity.

zhotovení projekto-
vé dokumentace 11 525 Kč

Jihočeský Trhové 
Sviny

Domeček – Diakonie 
a misie Církve 
československé husitské
Branka 588, 374 01

Akce „Štrůdlování 2003“. Pečení 
a benefiční prodej jablečného štrůdlu 
+ doplňková výroba a prodej drobných 
upomínkových předmětů.

Diakonie zřizuje středisko pro volný 
čas a integraci a chráněnou dílnu.

dobudování 
bezbariérového 
tábořiště 16 966 Kč

Jihomoravský Hodonín Oáza Hodonín
Rybářská 32, 698 01

Akce „Cihla k cihle“. V rámci letních 
aktivit čištěny a skládány cihly 
z asanací a jejich následný prodej.

Sdružení se zabývá výstavbou 
bezbariérového střediska speciálních 
služeb pro občany s těžkým 
zdravotním handicapem.

fasáda dvojdomku 
č.1 30 000 Kč

Brno Židovská obec Brno
Tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00

Turnaj ve squashi, bowlingu a indoor 
cyclingu.

Společnost se snaží o podporu 
a sociální pomoc seniorům přeživším 
holocaust, pro něž zajišťuje základní 
asistenční služby.

úprava prostor pro 
krizové centrum 1 297 Kč 

Pardubický Pardubice Apolenka
Bělobranská dubina 1080, 
530 12

Sbírková akce „Živý betlém“. 
Umístění živého betléma na náměstí 
v Pardubicích.

Sdružení se zaměřuje na provádění 
hipoterapie a dalších činností 
se zaměřením na integraci lidí 
s handicapem do společnosti. 
Sdružení provozuje chráněné dílny.

výměna dřevěných 
podlah, nákup 
skříněk do šatny 37 500 Kč

Středočeský Poděbrady OS Přístav
U Bažantnice 154, 290 01

Pořádání veřejné sbírky v Poděbradech 
a blízkém okolí se dny otevřených dveří 
v o.s. Přístav a galavečer.

Sdružení je dobrovolné, neziskové 
a nepolitické sdružení rodičů 
a přátel dětí a mládeže s postižením, 
které vzniklo při Speciální škole 
v Poděbradech, za účelem pomoci 
této skupině lidí se co nejsnadnějším 
způsobem zařadit do normálního života.

nákup motomedu
37 500 Kč

Pořádání benefičního „3. ročníku 
maratonu pohybu“. Maratón je určen 
všem cvičenkám aerobiku.

rehabilitační, kom-
penzační a stimu-
lační pomůcky 

7 125 Kč

Ústecký Louny Klub rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí 
okresu Louny
Palackého 2502, 440 01

XV. Ročník silničního běhu, XII. Ročník 
závodu vozíčkářů, III: Ročník Run 
Reebok Trophy – Memoriál Karla Raise 
2004 na trati Počerady – Louny.

Sdružení se zaměřuje na pomoc 
rodinám s dětmi s postižením.

zajištění 
pobytových akcí 
(letní tábor) 16 397 Kč

Udělené granty v programu Hejbni kostrou pro druhé celkem 158 310 Kč

Rozdělení grantů v programu Hejbni kostrou pro druhé v roce 2004 / Division of grants in 2004 in program Get moving for others
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Akce Hejbni kostrou pro druhé – zastoupení v krajích

Přehled obsahuje pouze granty, které 
byly převedeny na účet organizace v roce 
2004. Datum konání akcí bylo v některých 

případech již v roce 2003. 

Listopad 2003 Poděbrady, Brno

Prosinec 2003 Pardubice, Trhové Sviny

Duben 2004 Trutnov

Květen 2004 Louny

Srpen 2004 Hodonín
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Představujeme nejúspěšnější akci „Hejbni kostrou pro druhé“ v roce 2004

STŘEDISKO VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘI O.S. APOLENKA
Bělobranská dubina 1080, Pardubice 530 12

Akcí bylo podpořeno Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým „APOLENKA“ – hiporehabilitace.

Akce proběhla:  20. – 23. 12. 2003
Podařilo se vybrat celkem: 57 094 Kč
Program akce:  „Živý Betlém“

Výtěžek akce byl spolu s navýšením 
od Nadace použit na opravy zázemí 
střediska – šatny, klubovny a čekárny 
pro klienty hiporehabilitace.

Poslání Apolenky
Hlavním posláním sdružení je zpřístup-
nění hiporehabilitace pro pacienty 
individuální a z malých středisek. Hipo-
rehabilitace je dosud využívána přede-
vším ve velkých léčebnách a ústavech 
jejichž zřizovatelem je stát a pacienti ji 
mají bezplatnou v rámci léčby.

← Hiporehabilitace
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BENEFICE S DIVOKÝMI HUSAMI  
/ BENEFIT EVENTS WITH DIVOKE HUSY FOUNDATION

Popis programu
Nadace navyšuje výtěžky z fundraisingových akcí, které jsou organizovány nestátními neziskovými organizacemi. Peníze musí být zís-
kávány prostřednictvím benefiční aktivity jako jsou například koncerty, benefiční pečení, sportovní benefiční akce apod.

Základní principy programu
 Cílem Nadace Divoké husy je podpořit konkrétní aktivity (projekty) nestátních neziskových organizací, které působí v sociální či zdravotní 

 oblasti.
 Vycházíme z představy, že sociální a zdravotní sféra má svému okolí co zajímavého nabídnout a je jeho nedílnou součástí.
 Benefiční aktivity jsou moderním a v naší zemi dosud nedoceněným způsobem získávání nejenom peněz, ale i přízně veřejnosti a obce.
 Motivujeme společnost k vlastní aktivitě při pomoci druhým.
 Grant se uděluje zdvojnásobením výtěžku benefiční akce až o 40 000,- Kč.

BENEFIT EVENTS WITH DIVOKE HUSY FOUNDATION
Within this program the Foundation supports organising all kinds of benefit events (theatre performances, concerts, festivals, flea markets,
etc.) which are underestimated in the CR. The Foundation encourages NGOs to make these events as good as possible as they are 
a very good PR and fundraising initiative. The Foundation doubles the income of benefit events organised by NGOs to promote their 
own projects and activities. The contribution may reach the maximum of CZK 40,000 for one event. It is based on the principle „more 
work, more money“.
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Rozdělení grantů v programu Benefice s Divokými husami v roce 2004 
/ Division of grants in 2004 in program Benefit events with Divoke husy Foundation

Kraj
/Region

Město
/City

Název a adresa organizace
/Name and address of the 

association

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
Grant given in 
Czech crowns

Hradecký Trutnov Karo
Náchodská 359, 541 01

Sdružení provozuje mateřské centrum 
Karolínka.

nákup skříněk a odrážedel 14 050 Kč

Dvůr Králové 
nad Labem

Diakonie ČCE - Dvůr Králové n. 
Labem
Benešovo nábřeží 1067, 544 01

Diakonie poskytuje sociální služby seniorům 
a lidem se zdravotním postižením. Diakonie 
zřizuje dům „Bethesda“, který slouží seniorům.

vnitřní prosklené stěny s dveřmi
37 500 Kč

splátka půjčky, pomocí které je 
spolufinancován projekt Bethesda 39 150 Kč

Červený 
Kostelec

Hospic Anežky České
5. května 1170, 549 41

Hospic poskytuje péči onkologicky nemocným 
pacientům v terminálním stádiu.

zvedák „Sunlift“ 37 500 Kč

Hradec 
Králové

Sdružení českých řemeslníků
(PROSTOR PRO)
Čajkovského 1861, 500 09

Sdružení pomáhá dětem a mládeži ve zdravém 
vývoji. K naplnění poslání využívá podpory 
kvalitních řemeslníků.

vybavení do dětského klubu 
nízkoprahového centra (nábytek, hry, 
výtvarné a sportovní potřeby)

37 500 Kč

Žíreč u Dvora 
Králové nad 
Labem

Hospic Anežky České
Domov sv.Josefa
Žíreč 1, 544 04

Domov poskytuje sociální služby a komplexní 
služby v péči o nemocné roztroušenou 
sklerózou v těžší fázi postižení.

chodítko „Dynamik Parapodium“
37 500 Kč

Jihočeský Sudoměřice 
u Bechyně

Sdružení rodičů a přátel 
vzdělávacího systému Montessori
Sudoměřice u Bechyně 127, 
391 72

Sdružení se zaměřuje na zlepšování podmínek 
výchovy a vzdělávání opuštěných dětí.

speciální montessori pomůcky do 
dětského domova 820 Kč

Kardašova 
Řečice

Proutek
Plasná 3, 378 21

Sdružení se zaměřuje na lidi s mentálním 
postižením, buduje chráněné bydlení pro lidi 
s mentálním postižením.

rekonstrukce podlahy v kuchyni, úprava 
vstupní haly v chráněném bydlení 9 710 Kč

Písek OS 2/4
Ningrova 13/7, 397 01

Sdružení se zaměřuje na podporu a  pořádání 
uměleckých a kulturních aktivit pro širokou 
veřejnost. Sdružení je organizátorem 
integračního festivalu „Houpačka“.

bezbariérové WC a sprcha, sprchové 
baterie, výstavba zdvihového zařízení 
do bazénu DC Arpida 23 820 Kč

pokračování →
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Kraj
/Region

Město
/City

Název a adresa organizace
/Name and address of the 

association

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
Grant given in 
Czech crowns

Jihočeský Písek OS Švagr
Píseckého 131, 397 01

Sdružení se zaměřuje na pořádání integračních 
akcí pro děti a mládež se sociálním, mentálním 
nebo fyzickým handicapem. Sdružení 
organizuje akce komunitního charakteru.

maringotka

26 941 Kč

Tábor Farní charita Tábor – Auritus
Klokotská 114, 390 01

Charita provozuje kontaktní centrum, denní 
stacionář, informační centrum, prodejní galerii 
a terénní programy, zaměřuje se na primární, 
sekundární a terciální prevenci drogové 
závislosti.

zdravotní a výtvarný materiál, 
hygienické potřeby

33 318 Kč

Jindřichův 
Hradec

OS OKNA
Pod Hradem 124/III, 377 01

Sdružení se zaměřuje na podporu dětí 
s handicapem na cestě k plné integraci do 
občanské společnosti.

vybavení půjčovny pomůcek pro děti 
s handicapem, odborné knihovny 
a místnosti pro volnočasové aktivity

36 449 Kč

Hluboká nad 
Vltavou

Společnost Otevřená rodina
Drahotěšice 10, 373 41

Společnost propaguje myšlenku přijímání 
opuštěných dětí do rodin. Těmto rodinám 
pomáhá a pořádá pro ně řadu akcí.

oprava památkově chráněné roubenky 
ve středisku SOR, roubenka bude 
využívána pěstounskými rodinami.

37 500 Kč

Soběslav Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Mrázkova 700/III, 392 01

Rolnička poskytuje sociální, terapeutické 
a rehabilitační služby pro děti i dospělé 
s mentálním a kombinovaným postižením. 
Rolnička zřizuje denní centrum.

zakoupení sanitární keramiky a techniky

37 500 Kč

České 
Budějovice

OS Koník
U Tří lvů 4, 370 01

Sdružení poskytuje služby podporovaného 
zaměstnávání a hipoterapie.

nákup koní a pomůcek pro potřeby 
hipoterapie 10 800 Kč

Jihomoravský
 

Brno Diecézní charita Brno
Tř. Kpt. Jaroše 9, 661 35

Charita poskytuje sociální služby, zdravotnickou 
péči a humanitární pomoc. Zaměřuje se na 
ochranu lidských práv.

zprovoznění společenské místnosti za 
účelem doprovodných volnočasových 
programů pro klienty (nákup vybavení, 
nábytku, pomůcek apod.)

22 155 Kč

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Brno - Domov 
pokojného stáří
Kamenná 29, 639 00

Charita zřizuje domov důchodců, kde poskytuje 
komplexní reziduální péči 43 seniorům 
(ženám).

realizace stavebních úprav kulturní 
a terapeutické místnosti „Domova 
pokojného stáří Kamenná“ 37 500 Kč

Sdružení Podané ruce
Francouzská 36, 602 00

Sdružení se zaměřuje na prevenci a léčbu 
drogových závislostí. 

potraviny pro terapeutickou komunitu
26 500 Kč

pokračování →
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Kraj
/Region

Město
/City

Název a adresa organizace
/Name and address of the 

association

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
Grant given in 
Czech crowns

Jihomoravský Strážnice Charita Strážnice
Kovářská 396, 696 62

Charita poskytuje sociální činnost, charitní 
výdejnu obědů, prodejnu „Bazar“ – kontaktní 
středisko. Charita zřídila v roce 2004 chráněné 
dílny.

pořízení přepážky pro vytvoření zázemí 
chráněného pracoviště, nákup nádobí 
do chráněného pracoviště „Výdejna 
obědů“ a na vybavení sociálního 
zařízení chráněných pracovišť

37 500 Kč

Hodonín Oáza Hodonín
Rybářská 32, 698 01

Sdružení se zabývá výstavbou bezbariérového 
střediska speciálních služeb pro občany 
s těžkým zdravotním handicapem.

výstavba bezbariérového střediska 
speciálních služeb 37 500 Kč

Klobouky 
u Brna

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Císařova 27, 691 72

Betlém se zaměřuje na křesťanskou sociální 
péči o potřebné, nemocné a slabé spoluobčany. 
Středisko zřizuje Domov „Betlém“, Domov 
„Narnie“ a speciální školu.

nákup pozemku pro dům následné 
péče „Arkénie“ 40 000 Kč

Liberecký Semily Podkrkonošská společnost přátel 
dětí zdravotně postižených 
v Semilech
Textilní 541, 513 01

Sdružení se zaměřuje na volnočasové aktivity 
pro děti se zdravotním postižením, jejich rodiny, 
integrační akce, tábory a víkendy.

úhrada nákladů spojených s festivalem 
„Patříme k sobě“ 37 500 Kč

Moravsko-
slezský

Jeseník Zahrada 2000
Dukelská 456, 790 01

Sdružení se zaměřuje na začlenění lidí 
s duševním onemocněním do běžného 
společenského života a pracovní rehabilitace. 

nákup dveří a nábytku
9 637 Kč

Krnov Sdružení přátel střediska Benjamín
SPC 54, 794 01

Sdružení všeobecně pomáhá a podporuje 
středisko Slezské diakonie Benjamín.

zakoupení motomedu 30 749 Kč

Český Těšín Slezská Diakonie
Na Nivách 7, 737 01

Diakonie poskytuje služby v sociálně-zdravotní 
oblasti. Hlavní činností je pomoc lidem 
s mentálním či kombinovaným postižením, 
seniorům a bezdomovcům formou poradenství.

rekonstrukce WC a umývárny

33 790 Kč

Olomoucký
 

Šumperk Dětský klíč Šumperk
nám. Míru 5, 787 01

Sdružení zajišťuje pro děti ze Speciální základní 
a mateřské školy pro žáky a děti s více vadami 
výlety, den dětí, arteterapii, plavání, canisterapii, 
tělovýchovný kroužek a osobní asistenty 
do výuky.

učební a tělovýchovné pomůcky 

15 271 Kč

pokračování →
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Kraj
/Region

Město
/City

Název a adresa organizace
/Name and address of the 

association

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
Grant given in 
Czech crowns

Olomoucký Šumperk Schola Viva o.p.s.
Erbenova 16, 787 01

Společnost zřizuje speciální základní školu pro 
děti s poruchami učení, smyslovými a tělesnými 
vadami.

pomůcky pro žáky s postižením, 
dovybavení a oprava ICT sítě, hardware 
a software pro práci s lidmi 
s handicapem

37 500 Kč

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

Charita pomáhá nejpotřebnějším na základě 
rovnosti a lidské důstojnosti v oblasti sociální 
pomoci a zdravotní péče.

nákup sportovních a výtvarných potřeb 
do nízkoprahového centra 19 038 Kč

Praha Praha 1 Fond ohrožených dětí
Na Poříčí 6, 110 00

Sdružení se zaměřuje na pomoc ohroženým, 
týraným a opuštěným dětem.

vybavení bytů projektu „Klokánek“
 v Hostivicích 23 841 Kč

ARCUS - ONKO CENTRUM
Na Příkopě 10, 11000

Sdružení poskytuje sociální, zdravotní 
a vzdělávací služby pro onkologické pacienty 
z celé České republiky. V rámci prevence 
nádorových onemocnění pořádá vzdělávací 
akce.

oprava dvou místností pro provoz 
kontaktního centra v Praze - informační 
linka, semináře 35 008 Kč

Praha 2 OS pro podporu tyfloturistického 
oddílu
Ječná 19, 120 00

Sdružení se zaměřuje na volnočasové aktivity 
pro děti se zrakovým postižením. Sdružení 
provozuje tyfloturistický kroužek.

vybavení tábora, nákup pomůcek
5 246 Kč

POHODA
Hálkova 1, 120 00

Sdružení usiluje o normální život lidí 
s postižením. Provozuje chráněné bydlení, 
středisko denních služeb, komplexní pomoci 
rodinám, respitní péči, osobní asistenci 
a volnočasové aktivity.

tkalcovský stav, materiál, nábytek, 
obnova kuchyně

11 120 Kč

Praha 3 OS Sluneční Zahrada
U Zásobní zahrady 8/2445, 
130 00

Sdružení se zabývá zkvalitňováním života 
dětem s kombinovaným postižením a jejich 
integrací do společnosti.

nákup pomůcek a hudebních nástrojů
19 650 Kč

Remedium Praha
Vinohradská 176, 130 00

Provozuje vzdělávací programy v oblasti krizové 
intervence, programy pro seniory, občanskou 
poradnu a centrum pro spolupráci NNO na 
území Prahy 3.

nákup židlí a cvičebních podložek

27 851 Kč

pokračování →
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Praha Praha 4 Klub Hornomlýnská ARPZPD v ČR
Hornomlýnská 1255, 148 00

Sdružení se zaměřuje na zlepšení životních 
podmínek občanů s postižením. 

sanitární pomůcky pro lidi s postižením, 
posunovací dveře 2 605 Kč

OS Romodrom
Křejpského 1506, 140 00

Sdružení sdružuje občany všech národností, 
zejména občany romské národnosti. Sdružení 
se zaměřuje na vzdělávací, volnočasové aktivity 
a vězeňský program pro rodiny, jejichž člen 
je ve výkonu trestu odnětí svobody.

zimní tábor ve Vysokých Tatrách 
26.12.2004-2.1.2005

11 300 Kč

BODAJ
Bělčická 2823/8, 141 00

Sdružení se zaměřuje na všestrannou podporu 
dětských domovů v zemích střední a východní 
Evropy.

úhrada ubytování dětí v Praze
19 650 Kč

Nový Prostor
Pod Svahem 12, 147 00

Sdružení vydává časopis, jehož prodejem si 
mohou zajistit příjem občané v tíživé sociální 
situaci.

tisk časopisu
30 000 Kč

Domov Sue Ryder
Michelská 1/7, 140 00

Společnost provozuje „Domov Sue Ryder“, 
ve kterém je poskytována komplexní péče 
seniorům v obtížné zdravotní či sociální situaci.

dostavba centra pro klienty trpící 
Alzheimerovou chorobou či jinou 
z forem demencí - výplně oken a dveří

37 500 Kč

Praha 5 Spolek pro založení waldorfské 
školy v Praze
Butovická 228/9, 150 00

Sdružení se věnuje práci s dětmi a podporuje 
základní waldorsfské šoky v Praze.

jízdné po Praze a okolí, vstupy do muzeí 
a galerií 12 000 Kč

Praha 6 Soužití 21
Thákurova 14, 160 00

Sdružení se zaměřuje na poskytování pomoci 
uprchlíkům při integraci do společnosti, 
pořádání kulturních a vzdělávacích programů 
zaměřených na informovanost o problematice 
migrace a uprchlíků.

finanční pomoc uprchlickým rodinám 
s dětmi ve formě zaplacení pobytu na 
táboře, sportovního kurzu a proplacení 
materiálních nákladů spojených 
s aktivitami dětí

11 250 Kč

Pražská diecéze Církve 
československé husitské
V Tišině 3, 160 00

Diecéze realizuje projekt stavby nestátního 
dětského domova a chráněného bydlení 
v Dubenci u Příbrami.

stavba plotu, vybudování inženýrských 
sítí, hrubá stavba objektu dětského 
domova v Dubenci

19 373 Kč

pokračování →
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Praha Praha 7 Textilní dílna Gawain
Na Výšinách 1, 170 00

Dílna se zaměřuje na poskytování ergoterapie 
lidem s postižením a vedení textilních 
výtvarných kroužků.

bezbariérové vybavení dílny - koupelna, 
WC 7 598 Kč

Bratrská škola – církevní ZŠ
Rajská 300/3, 170 00

Církevní škola se věnuje vzdělávání, výchově 
a volnočasovým aktivitám.

vybavení třídy aparaturou, zahradní 
prolézačky 37 500 Kč

Praha 11 Proxima Sociale
Michnova 1622, 149 00

Sdružení pracuje s mládeží, provozuje 
nízkoprahový klub a službu streetwork. 
Sdružení zřizuje komunitní centrum pro děti 
a mládež.

vypracování prováděcího projektu 
přestavby kotelny na komunitní centrum 19 575 Kč

Praha 14 Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy
Vašátkova 819, 198 

Sdružení podporuje rodiny s handicapovanými 
dětmi. Sdružení provozuje „Komunitní centrum 
Motýlek“;

výtvarný materiál, odborná literatura, 
didaktické a rehabilitační pomůcky, 
hračky

37 500 Kč

Praha 17 Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, 163 00

Zařízení zřizuje „Domov“, ve kterém poskytuje 
celodenní ošetřovatelskou péči seniorům. 

nákup automobilu 37 500 Kč

Plzeňský Stříbro Pomozme si sami
Olbramov 5, 349 01

Sdružení se zaměřuje na rozvoj komunitního 
života, ochranu a obnovu kulturních památek 
na území Mikroregionu Konstantinolázeňsko.

herní prvky na hřiště
3 350 Kč

Středočeský Český Brod LECCOS
Nám. Arnošta z Pardubic 31

Sdružení se zaměřuje na protidrogovou 
prevenci, volnočasové aktivity dětí a mládeže 
a provozuje mateřské centrum.

herní prvky na hřiště
37 500 Kč

Dobřichovice OS Náruč
Pražská 345, 252 29

Sdružení pečuje o klienty s mentálním 
a kombinovaným postižením, provozuje denní 
stacionář pro tyto klienty.

PEDI, výukové počítačové programy 
pro klienty s mentálním postižením, 
ergonomický nábytek do speciální třídy

19 913 Kč

Hvozdnice Speciální domov mládeže SPMP 
Hvozdy
Hvozdy 119, 252 05

Domov se zaměřuje na předprofesní přípravu 
lidí s mentálním postižením.

vybavení do zahradnické dílny (pracovní 
stoly, regály, linoleum, stropní zářivky) 17 325 Kč

Rožmitál pod 
Třemšínem

Mateřské centrum Rozmarýnek
Jungmannova 168, 262 42

Sdružení se zabývá svépomocnými programy 
pro matky, děti a širší veřejnost.

koberce, stoly, židle, skříně, přebalovací 
pult, herní prvky 21 118 Kč

pokračování →
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Ústecký
 
 

Chomutov OS Naděje 2000
Kochova 1185, 430 01

Sdružení poskytuje sociální péči, provozuje 
denní stacionář pro klienty s Alzheimerovou, 
Parkinsonovou chorobou, praktickou slepotou, 
roztroušenou sklerózou, po mrtvicích apod.

vybavení ergoterapeutické dílny

5 902 Kč

Litoměřice Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
Rybářské nám.  662/4, 412 01

Hospic poskytuje péči terminálně nemocným 
pacientům s převážně onkologickou 
diagnostikou.

nákup zvedacího zařízení do vany pro 
imobilní pacienty 23 138 Kč

Nebočady OS Jurta
Pěší 9, 407 11 Děčín 33

Sdružení se zaměřuje na integraci a pracovní 
rehabilitaci mladých lidí s mentálním 
postižením.

sanace dřevěných konstrukcí 
a protipožární podhledy 37 500 Kč

Vysočina Havlíčkův 
Brod

Oblastní charita Havlíčkův Brod
Boženy Němcové 188, 58001

Charita se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi, 
provozuje ošetřovatelskou a pečovatelskou 
péči, charitní domov pro matky s dětmi, 
mateřská centra, občanskou poradnu, denní 
stacionáře, středisko rané péče a centrum 
osobní asistence.

vybavení nového mateřského centra

35 428 Kč

Chotěboř Benediktus Chotěboř
Trčků z Lípy 61, 583 01

Sdružení se zaměřuje na integraci, výchovu 
a vzdělávání dětí a mládeže s postižením, 
osobní asistencí, podporou sociálně 
znevýhodněných občanů a rodin a rozvoje 
řemeslné výroby.

zpracování stavební dokumentace 
a zpracování projektu k rekonstrukci 
domku 40 000 Kč

Jihlava Oblastní charita Jihlava
Jakubské nám. 2, 586 01

Charita se zaměřuje na sociální, zdravotní 
a výchovné služby.

kancelářské potřeby, CD přehrávač, 
vypalovačka, výtvarný a terapeutický 
materiál, knihy, časopisy, tonery, CD

13 763 Kč

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s.
Havlíčkova 38, 586 01

Společnost se zaměřuje na poskytování 
sociálních služeb, asistenční služby, 
proškolování v obsluze kompenzačních 
pomůcek a provoz denního stacionáře.

nákup dvoukola, kopírky

37 500 Kč

pokračování →
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Zlínský Kelč OS Anděl
Kelč, 756 43

Sdružení provozuje denní stacionář pro klienty 
s mentálním a tělesným postižením.

počítač, multifunkční tiskárna 15 866 Kč

Valašské 
Meziříčí

OS Pod křídly
Družstevní 228, 757 01

Sdružení poskytuje pomoc a podporu mladým 
dospělým po ukončení pěstounské péče 
a ústavní výchovy.

oplocení pozemku, zakoupení 
materiálu a uhrazení provedené práce 
spojené s vymalováním a nátěry 
rekonstruovaných bytů a chodeb

37 500 Kč

Vsetín Naděje, pobočka Vsetín, středisko 
Rokytnice
Rokytnice 327, 755 01

Centrum je zaměřeno na poskytování služeb 
mládeži se zdravotním postižením.

vybavení místnosti relaxačním vodním 
lůžkem a lampou 10 429 Kč

Školské rodičovské sdružení Vsetín
Turkmenská 1612, 755 01

Sdružení se zaměřuje na pomoc při vzdělávání 
a výchově dětí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a pomoc při výchově osob 
s mentálním či kombinovaným postižením.

dovybavení keramické dílny, zajištění 
dopravy žáků na výstavy a přehlídky, 
nákup euroklipů 5 221 Kč

Rožnov pod 
Radhoštěm

Kamarád- sdružení rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí 
a mládeže
Dolní Paseky 523, 756 61

Sdružení zřizuje a provozuje „Domov domácí 
péče Kamarád – centrum denních služeb, dílny 
pro lidi s mentálním či tělesným  postižením.

rekonstrukce čistírny odpadních vod

37 081 Kč

Zlín Unie Kompas
Pod Stráněmi 2505, 760 01

Sdružení poskytuje sociální služby zaměřené na 
neorganizované děti a mládež z nefunkčních a 
sociálně slabých rodin.

náklady na vybudování hřiště 
u nízkoprahového centra 22 036 Kč

Udělené granty v programu Benefice s Divokými husami celkem 1 631 334 Kč
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Benefiční akce podpořené Nadací v roce 2004 – zastoupení v krajích

Přehled obsahuje pouze granty, 
které byly převedeny na účet organiza-

ce v roce 2004. Datum konání akcí bylo 
v některých případech již v roce 2003. 

Září 2003 Praha

Říjen 2003 Praha

Listopad 2003 Rožmitál pod Třemšínem, Tábor, 
Havlíčkův Brod, Praha

Prosinec 2003 Jihlava, Praha, Dvůr Králové nad 
Labem, Hradec Králové, Praha, 
Červený Kostelec, Šumperk, Krnov, 
Nebočady u Děčína, Chomutov

Leden 2004 Strážnice, Praha, České Budějovice

Únor 2004 Zlín, Letohrad, Jeseník

Březen 2004 Praha, Hvozdnice, Jindřichův Hradec, 
Jihlava

Duben 2004 Vsetín, Kardašova Řečice, Sudoměřice 
u Bechyně, Hluboká nad Vltavou, 
Semily, Rožnov pod Radhoštěm, 
Valašské Meziříčí, Hodonín, Praha

Květen 2004 Praha, Brno, Šumperk, Stříbro, Český 
Brod

Červen 2004 Český Těšín, Praha, Kelč, Písek, Brno, 
Dobřichovice, Vsetín

Červenec 2004 Dvůr Králové nad Labem

Srpen 2004 Písek

Září 2004 Soběslav, Chotěboř

Říjen 20004 Litoměřice, Trutnov

Listopad 2004 Dvůr Králové nad Labem, Klobouky u Brna

Prosinec 2004 Praha
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Představujeme nejúspěšnější akci Benefice s Divokými husami v roce 2004

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO BETLÉM
Císařova 27, Klobouky u Brna, 691 72

Akce proběhla:  20. listopadu 2004
Podařilo se vybrat celkem:  387.317,- Kč.
Program akce:  benefiční aukce s kulturním programem

Výtěžek akce byl použit na nákup pozemku pro vybudování domu následné péče „Arkénie“.

Poslání „Diakonie ČCE -BETLÉM“
Posláním Diakonie ČCE – středisko BETLÉM je péče o potřebné,
nemocné a slabé spoluobčany jako výraz křesťanské lásky 
k bližnímu. Ve středisku Betlém je od roku 1990 Domov Betlém 
v Kloboukách u Brna pro dospělé osoby s tělesným postižením 
a od roku 1992 Domov Narnie v Mokrůvkách pro děti s mentálním 
postižením, při kterém působí speciální škola.



    ROZDĚLOVÁNÍ VÝNOSŮ 

          Z NADAČNÍHO 

 INVESTIČNÍHO FONDU (NIF)

DISTRIBUTION OF NIF – SUPPORT 

OF INTEGRATION ACTIVITIES

   AND EDUCATION IN NGO’s

ROZDĚLOVÁNÍ VÝNOSŮ Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU (NIF) 

/ DISTRIBUTION OF NIF – SUPPORT OF INTEGRATION ACTIVITIES AND EDUCATION IN NGO’s



ROZDĚLOVÁNÍ VÝNOSŮ Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU (NIF)
/ DISTRIBUTION OF NIF SUPPORT OF INTEGRATION ACTIVITIES AND EDUCATION IN NGO’s

Popis programu
Nadační investiční fond (NIF) připravovala Vláda České republiky již od roku 1991. Prostředky NIF pocházejí z II. vlny kuponové priva-
tizace, kdy se celé 1% všech obdržených peněz Vláda rozhodla rozdělit mezi nadace v ČR tak, aby byly peníze hospodárně uloženy 
a nadace získané úroky rozdělovaly v otevřených grantových řízeních. Nadace Divoké husy se stala v roce 2001 příjemcem rozdělování 
Nadačního investičního fondu (NIF).

Základní principy programu
 Nadace Divoké husy se zúčastnila druhého kola rozdělování v roce 2001 a se svým projektem uspěla.
 Od roku 2002 obdržela Nadace Divoké husy již 28 265 000 Kč.
 Prostředky jsou uloženy dle smlouvy s Fondem národního majetku na zvláštních účtech a úroky jsou grantovány v rámci programu 

 Nadace – Rozdělování výnosů z NIF.
 Od roku 2003 vyhlašuje Nadace otevřená grantová řízení na rozdělování výnosů z NIF.

Rozdělení výnosů z NIF za rok 2003 (rozdělováno v r. 2004)
 Nadace disponovala k 1. 12.  2003 prostředky z Nadačního investičního fondu ve výši 20 623 000 Kč.
 Výnos z fondu za rok 2003 činil částku 346 350 Kč. Na potřeby nadace bylo dle regulí smlouvy s Fondem národního majetku strženo 

 20%, tedy 69 270 Kč.
 Částka 277 080 Kč byla rozdělena mezi projekty.
 V roce 2004 jsme obdrželi 56 žádostí (integrační akce – 18 žádostí, vzdělávání - 38 žádostí).
 Projekty byly ohodnoceny body. K podpoře byly schváleny projekty, které obdržely v daném programu nejvíce bodů.
 Výsledkem byla podpora 14 projektů – 6 integračních, 8 vzdělávacích v průměrné částce 21 300 Kč.

DISTRIBUTION OF NIF – SUPPORT OF INTEGRATION ACTIVITIES AND EDUCATION IN NGO’s
The Foundation regularly distributes all revenues from NIF in open grant programs.
Currently, we announce two programs:
a)  Integration activities – supporting joint activities of healthy and disabled people, supporting integration festivals, investment into 
   premises used for common meetings (clubrooms, etc.)
b)  Training for NGO employees
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Jihočeský Kardašova Řečice Proutek
Plasná 3, 378 21

Sdružení se zaměřuje na lidi s mentálním 
postižením a buduje chráněné bydlení pro 
lidi s mentálním postižením.

honoráře a cestovné pro účinkující, 
pronájem mobilních WC, materiál 
na výzdobu, náklady na koordinaci 
dobrovolníků, propagaci akce

27 520 Kč

Jihomoravský Brno Ratolest Brno
Milady Horákové 19, 602 00

Sdružení se zaměřuje na děti a mládež 
ohrožené negativními sociálními jevy 
a dobrovolnictvím.

krytí nákladů spojených s kurzem 
„Krizová intervence – Základní kurz 
krizové intervence“

15 000 Kč

Moravskoslezský Moravská Ostrava OS Vzájemné soužití
30. dubna 3, 702 00

Sdružení se zaměřuje na podporu 
minoritního a marginalizovaného 
obyvatelstva k nalezení místa ve společnosti.

krytí nákladů na  odborné školením 
„Právní minimum pro poradenství“ 7 500 Kč

Pardubický Polička Farní charita Polička
Vrchlického 185, 572 01

Charita se zaměřuje na zdravotní, sociální 
služby, poradenskou a charitativní činnost, 
poskytuje domácí péči, provozuje denní 
stacionář pro klienty s kombinovaným 
postižením a občanské poradenské 
centrum.

krytí nákladů na vzdělávací akce 
„Výchovný asistent lidí s mentálním 
postižením“, „Techniky práce 
s agresivním klientem“ a „Manipulace 
ve vztahu uživatel – poskytovatel 
služeb“.

17 400 Kč

Plzeňský Ledce u Plzně Sdružení Ledovec
Ledce č.p.1, 330 14

Sdružení působí v oblasti sociální 
rehabilitace a pracovní terapie lidí se 
zdravotním a sociálním handicapem.

vzdělávací a tréninkový program 
„Cesta k profesionálnímu pomáhání“ 15 000 Kč

Praha Praha 1 Poradna pro uprchlíky
Senovážná 2, 110 00

Poradna poskytuje pomoc žadatelům o azyl 
a cizincům v ČR. Poskytuje právní, sociální 
a psychologickou pomoc.

krytí nákladů na vzdělávací akce 
„Řízení neziskových organizací“ 
a „Odborný kurz anglického jazyka“ 

9 675 Kč

Divadlo NABLÍZKO
Nosticova 2a, 118 00

Divadlo se zabývá divadelní činností. Divadlo 
realizuje stínově tlumočenou hru „Tracyho 
tygr“ Williama Saroyana.

náklady spojené s představením 
Tracyho tygr v Hradci Králové 
(náklady na dopravu a částečné krytí 
nákladů na honorářů).

26 200 Kč

ICN
Malé nám. 12, 110 00

ICN poskytuje informační a vzdělávací služby 
neziskovým organizacím a dalším cílovým 
skupinám.

náklady na vydání tématického 
čísla časopisu Grantis zaměřeného 
na problematiku pořádání 
integračních akcí

30 000 Kč

Rozdělení výnosů z Nadačního investičního fondu v roce 2004 / Division of „NIF“ in 2004
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Kraj/Region Město/City
Název a adresa organizace
/Name and address of the 

association

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
Grant given in 
Czech crowns

Středočeský Čáslav Diakonie ČCE – MARTA
Komenského nám. 140, 
286 01

Diakonie je komplexním zařízením pro děti 
a mladé lidi s mentálním 
a kombinovaným postižením.

nákup materiálu a hrazení nákladů na 
stavební práce 20 325 Kč

Beroun Dobročinný spolek 
Lomikámen
Bezručova 928, 266 01

Společnost se zaměřuje na obecně 
prospěšnou činnost v oblasti sociální, 
občanské a kulturní.

zakoupení a montáž oken
30 000 Kč

Poděbrady OS Přístav
U Bažantnice 154, 290 01

Sdružení rodičů a přátel dětí a mládeže 
s postižením, při Speciální škole 
v Poděbradech, pomáhá rodičům a dětem 
se co nejsnadnějším způsobem zařadit do 
normálního života.

krytí nákladů spojených s projektem 
„Společná setkání“ 

31 000 Kč

Vysočina Havlíčkův Brod Oblastní charita Havlíčkův 
Brod
Charitní domov pro matky 
s dětmi
Boženy Němcové 188, 580 01

Charita se provozuje ošetřovatelskou 
a pečovatelskou péči, charitní domov pro 
matky s dětmi, mateřská centra, občanskou 
poradu, denní stacionáře, středisko rané 
péče a centrum osobní asistence.

náklady na vzdělávací akce „Základní 
kurz krizové intervence“, „Práce 
s dětskou skupinou“, „Komunikační 
techniky“ a „Užitek spolupráce“ 

14 925 Kč

Jihlava Občanská poradna Jihlava
Na kopci 11, 586 01

Poradna poskytuje všeobecné právní 
poradenství. Posláním poradny je pomáhat 
občanům při řešení jejich tíživých životních 
situací. Občanská poradna je členem 
Asociace občanských poraden.

náklady na vzdělávací akce „Práce 
s klientem“, „Mediace“, „Komunikace 
a mediace“, „Řízení neziskových 
organizací“, „Manažerská supervize“, 
„Manipulace ve vztahu uživatel 
– poskytovatel služeb“

19 725 Kč

Zlínský Otrokovice 2 Charita sv. Anežky Otrokovice
Nám. 3. Května 166, 765 02

Charita se zaměřuje na pomoc lidem, 
kteří to potřebují, bez rozdílu jejich vyznání 
či pohledu na svět.

náklady na vzdělávací akci „Podpora 
zdravého životního stylu ve službách 
pro seniory“ 

12 810 Kč

Udělené granty z rozdělení výtěžků Nadačního investičního fondu celkem 277 080 Kč 
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Rozdělení „Nadačního investičního fondu v roce 2004 – zastoupení v krajích

Jihočeský kraj Kardašova Řečice

Jihomoravský kraj Brno

Moravskoslezský Moravská Ostrava

Pardubický Polička

Plzeňský Ledce u Plzně

Praha Praha 1

Středočeský Čáslav, Beroun, Poděbrady

Vysočina Havlíčkův Brod, Jihlava, Otrokovice
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Představujeme nejúspěšnější projekt podpořený z Nadačního investičního fondu v roce 2004

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÍSTAV
U Bažantnice 154, Poděbrady, 290 01

Podpořena byla integrační setkání, která pro-
bíhají po dobu celého roku od listopadu roku 
2004 do října roku 2005.

Program: Podzimní svět, Netradičně tradiční 
vánoce I., Idiatorský závod, Netradiční zimní 
radovánky, Netradičně tradiční velikonoce, 
Schody do nebe, Lanové aktivity, Základy ho-
rolezectví, Hurá prázdniny I. + II., Škola, základ 
života, Pojď si s námi hrát, Ostrov, Netradičně 
tradiční vánoce II.

Akce probíhají: listopad 2004 – prosinec 2005
Příspěvek od Nadace Divoké husy činil celkem  31 000 Kč.

Poslání Občanského sdružení Přístav
Občanské sdružení Přístav je nestátní neziskové sdružení rodičů a přátel dětí a mládeže 
s postižením, které vzniklo při Speciální škole v Poděbradech. Hlavním cílem je pomoci 
této skupině se co nejsnadnějším způsobem zařadit do normálního života.
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   PODPORA 

         PROJEKTŮ VE 

                  
         SPOLUPRÁCI S PARTNERSKOU 

     ORGANIZACÍ WILDE GANZEN

SUPPORT OF PROJECTS 

       IN CO-OPERATION WITH

     OUR PARTNER ORGANISATION

                  
    WILDE GANZEN

PODPORA PROJEKTŮ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERSKOU ORGANIZACÍ WILDE GANZEN

/ SUPPORT OF PROJECTS IN CO-OPERATION WITH OUR PARTNER ORGANISATION WILDE GANZEN



PODPORA PROJEKTŮ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERSKOU 
ORGANIZACÍ WILDE GANZEN
/ SUPPORT OF PROJECTS IN CO-OPERATION WITH OUR PARTNER
ORGANISATION WILDE GANZEN

Popis programu
Díky spolupráci s nizozemskou partnerskou organizací Wilde Ganzen se Nadace podílí na organizaci a zprostředkování finanční pomoci 
z Nizozemí konkrétním partnerským českým projektům.

SUPPORT OF PROJECTS IN CO-OPERATION WITH OUR PARTNER ORGANISATION WILDE GANZEN
The Foundation takes part in the implementation of large projects in the CR and abroad of the Dutch Foundation Wilde Ganzen. The 
Foundation supervises the transfer and use of money.
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Kraj/Region Město/City Název a adresa organizace
/Name and address of the association

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
Grant given in Czech 

crowns

Liberecký Dubá Diakonie Dubá
Dlouhá 87, 471 41

Diakonie Dubá realizuje projekt „Nový domov“, 
který se zaměřuje na občany s tělesným či 
jiným handicapem, převážně na mladé lidi, kteří 
vyrůstají v ústavech.

konečné stavební úpravy 
+ vybavení nového domova 321 292 Kč

Moravskoslezský Ostrava Diakonie Ostrava
Žofínská 12, 702 00

Diakonie provozuje pečovatelskou službu, 
středisko křesťanské pomoci, sociálně-
terapeutické dílny stanici pečovatelské 
služby pro děti z rodin v krizových situacích 
a domovinku pro seniory.

přestavba půdního prostoru

124 456 Kč

Praha Praha 1 Diakonie Klimentská
Klimentská 18, 110 15

Pastorační a sociální péče o lidi se zrakovým 
postižením.

modernizace vybavení 1 106 569 Kč

Praha 2 Diakonie ČCE - ústředí
Belgická 22, 120 00

Posláním diakonie je služba a pomoc člověku 
v nouzi. 

lektoři projektu 
„Independent life“ 385 440 Kč

Středočeský Uhlířské 
Janovice

Nadační fond Klíček
Malejovice 22, 25 04

Nadační fond se zabývá budováním dětského 
hospice.

schody, rozbory vody 65 639 Kč

Zlínský Valašské 
Meziříčí

Hospic Citadela
Žerotínova 1421, 757 01

Hospic je určen lidem, jejichž zdravotní stav je 
podle současných znalostí medicíny takový, že 
nelze očekávat dlouhé trvání života.

vnitřní vybavení Hospice 845 625 Kč

sterilizátor „Sterimat“ 170 809 Kč

Diakonie ČCE – středisko Valašské 
Meziříčí
Vrbenská 803, 757 01

Středisko ve Valašském Meziříčí poskytuje 
v ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, 
součástí je i denní stacionář.

vybavení relaxační místnosti
203 457 Kč 

Celkem udělené granty přímé pomoci partnerské organizace Wilde Ganzen 3 223 287 Kč

Rozdělení grantů přímé pomoci od Wilde Ganzen v roce 2004 
/ Division of support of projekt in co-operation with our partner organisation
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Granty přímé pomoci partnerské organizace Wilde Ganzen – zastoupení v krajích

Liberecký kraj Dubá

Moravskoslezský Ostrava

Praha Praha 1, 2

Středočeský Uhlířské Janovice

Zlínský Valašské Meziříčí
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Představujeme nejúspěšnější projekt přímé pomoci „Wilde Ganzen“

DIAKONIE ČCE - HOSPIC CITADELA
Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, 757 01

Financováno bylo vnitřní vybavení hospice a sterilizátor „Sterimat“
Hospic byl podpořen částkou celkem 1 016 434,- Kč

Poslání Hospice Citadela
Hospic je určen především lidem, jejichž zdravotní 
stav je podle současných znalostí medicíny tako-
vý, že nelze očekávat dlouhé trvání života. Svým 
klientům (dále „hostům”) poskytuje paliativní 
lékařskou péči. Pastorační péči nabízí hostům 
i jejich blízkým. Odborně usiluje o tišení bolesti 
jak fyzické, tak i duchovní, psychické a sociální. 

Nabízí službu doprovázení v umírání hostům, 
ale i blízkým umírajícího tak, aby nikdo nezůstal 
sám a opuštěn. Při doprovázení počítá s pomocí 
dobrovolníků. Umožňuje rodinným příslušníkům 
a přátelům hostů, aby svým milým byli nablízku 
v kteroukoli denní i noční dobu. Vytváří prostor 
bezpečí a pokoje, ve kterém je možné svobodně 
mluvit o posledních věcech člověka. Zve všechny 
bez rozdílu názorové orientace a vyznání. Nikoho 
nábožensky nepřesvědčuje, nikomu nevnucuje 
křesťanskou víru. Usiluje o to, aby čas umírání 
a smrti byl vnímán jako čas, který patří k životu 
jako jeho neoddělitelná a vzácná součást, jež 
může být prožita plně, pokojně a smířeně. Chce, 
aby se tak dělo v lásce a pravdě.
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FINANČNÍ ZPRÁVA / FINANCIAL REPORT

Prostředky určené ke grantování / Finances for granting

PŘIJATÉ / RECEIVED  z toho NIF

Dary Wilde Ganzen / Grants from Wilde Ganzen 4 463 484 0

NIF - vklad do nadačního jmění / NIF - endownment 7 642 000 7 642 000

NIF - výnosy / NIF – interests 346 350 346 350

Dary jiných organizací / Grants from other organizations 0 0

Dary fyzických osob / Grants from individuals 95 528 0

Bankovní úroky / Interests 21 424 0

Přijato celkem / Total incomes 12 568 786 7 988 350

  

ROZDĚLENÉ GRANTY / DELIVERED GRANTS  z toho NIF

Veřejné sbírky / Public collections 126 452 0

Zdvojování benefičních akcí / Doubling benefit actions 1 631 334 0

Zdvojování akcí Hejbni kostrou pro druhé / Doubling actions Get moving for others 158 310 0

Účelové granty ve spolupráci s nadací Wilde Ganzen / Fixed grants of WG 3 223 286 0

Rozdělování NIF / NIF delivering 277 080 277 080

Rozděleno celkem / Totally delivered 5 416 462 277 080
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2004 (V KČ) / 2004 INCOMES AND EXPENDITURES (CZECH CROWNS)

Výsledovka / Income statement

Komentář:
Hospodářský výsledek Nadace Divoké husy za rok 2004 skon-
čil účetní ztrátou ve výši 92 788 Kč, která byla způsobena vyšší-
mi náklady oproti původně navrženému rozpočtu způsobenými 
stěhováním kanceláře Nadace v průběhu roku 2004 do větších 
prostor a nákupu vybavení. Ztráta je účetně pokryta z kapitoly 
„Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“

NÁKLADY / COSTS  

Spotřeba materiálu/Material usage 64 085

Provozní náklady a spotřeba energií/Operating costs and energy 0

Cestovné/Travel allowance 42 543

Opravy a údržba/Repairs and maintenance 0

Občerstvení/Refreshments 286

Nájemné kanceláře/Rent for office 109 966

Právní a účetní služby/Juridical and accounting services 17 850

Inzerce, propagace, internet/Advertising, publicity, internet 0

Školení, semináře, kurzy/Trainings, tutorials, courses 4 855

Fax, telefon/Fax, telephone 32 749

Pojištění majetku/Insurance 2 592

Poštovné, kopírování/Postage, copy services 8 054

Ostatní služby/Other services 35 462

Služby celkem/Services in total 254 356

Mzdové náklady/Labour costs 386 214

Odvody a pojištění/Levies and insurance 131 675

Daně a poplatky/Taxes and charges 0

Bankovní poplatky/Bank charges 38 255

Jiné náklady/Other costs 10 000

Odpisy/Depreciation 0

NÁKLADY CELKEM/TOTAL COSTS 884 585

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK/NET INCOME -92 788

PŘÍJMY / INCOME  

Dotace/ Grants 0

Procenta za zprostředkování grantů
/Percents for procurement of endowments 642 652

Bankovní úroky/Interests 21 424

Ostatní příjmy/Other icomes 127 721

Příjmy celkem/Total incomes 791 797
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ZPRÁVA AUDITORA / AUDITOR’S REPORT
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A DÁRCŮM / GIVING THANKS TO PARTNERS AND DONORS

Nadace Divoké husy děkuje za pomoc při realizaci svých aktivit kromě mnoha jiných také:
Heleně Horákové z Rádia Proglas,
Lence Svobodové z Českého Rozhlasu,
Karlu Vepřekovi z Českého Rozhlasu,
Tomáši Trusinovi z časopisu Protestant, 
Václavu Špačkovi z lokální televize PORT, 
Luďku Richterovi zpracovateli účetnictví,
Petře Povolné za konzultace k účetnictví,
Petru Šimečkovi provozovateli počítačové sítě v kanceláři Nadace,
Štěpánu Fohlovi obstaravateli webových služeb Nadace,
Štěpánu Mamulovi zpracovateli grafických materiálů Nadace, 
Tomáši Hančilovi konzultantovi webových služeb,
a dalším...

Velkou pomocí je Nadaci supervize ze strany nizozemských partnerů. Konkrétně děkujeme:
Maarten de Vries, řediteli nizozemské nadace Wilde Ganzen,
Marina Bernards, asistentce ředitele Wilde Ganzen,
Marjon Staal, konzultantce programu „Hejbni kostrou pro druhé“,
Robert Wiggers, konzultantu projektu „Change the Game“,
Wilma van Roekel. fundraiserce projektů pro Českou republiku.

Děkujeme i všem individuálním dárcům, kteří Nadaci podpořili a podporují. Jejich obětavosti a ochoty pomáhat si velice vážíme.

Zvláštní poděkování patří našim mediálním partnerům:



Adresa: Domažlická 15, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 222 584 342

Mobil: +420 603 469 457
Internet: www.divokehusy.cz

E-mail: nadace@divokehusy.cz
Číslo účtu: 27000035/2700 - HVB Bank, Praha 1 (pro dary na základě darovacích smluv)

 27000000/2700 – HVB Bank, Praha 1 (pro účely veřejné sbírky)
IČO: 65996640

Registrace: Nadace je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 81.

Nadační jmění: Výše nadačního jmění k 31. 12. 2004 je 21 123 000 Kč.
Nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou dle § 22, Zákona č. 227/1997 Sb. 

Povolení k veřejné sbírce:
Nadace vlastní povolení k veřejné sbírce v termínu 10.9.2004 – 30.7.2007 na základě povolení MHMP/107829/2004 ze dne 20. 8. 2004. 

Kopii dokumentu můžete nalézt na www.divokehusy.cz.

Text sestavila: Jitka Klailová
Grafická úprava: Štěpán Mamula

Vydala: Nadace Divoké husy, Domažlická 15, 130 00  Praha 3 

Tuto výroční zprávu schválila Správní rada Nadace Divoké husy na svém zasedání dne 7. 6. 2005.


