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Výroční zpráva Nadace Divoké husy za rok 2005

Vážení přátelé,
Rok 2005 byl pro Nadaci Divoké husy velmi plodný. Nejenže pokračovaly sbírky pod názvem Lety Divokých hus,
podpora benefičních akcí a program Hejbni kostrou pro druhé – které se navíc objemově rozrůstaly –, také obzory
NDH se rozšířily. Zaprvé se tým pracovníků NDH systémověji než doposud věnuje otázkám styku s veřejností a získání prostředků na svoje aktivity. Je to nezbytná cesta v době, co stále víc zahraničních donorů odchází ze střední
Evropy do vzdálenějších destinací. Vývoj je to logický a zralý. Je na čase, aby se česká společnost přestala spoléhat na zahraniční zdroje
a trvale se mobilizovala k tomu, aby neziskový sektor podporovala z vlastních zdrojů.
Zadruhé se NDH začala systematicky orientovat na oblast pomoci do zahraničí, tj. rozvojovou spolupráci. I toto je znamení vyspělosti
společnosti – vyjadřovat solidaritu s těmi ve světě, kteří potřebují naší pomoc a to nejen, když se děje nějaká katastrofa, ale i ve fázi
budování tamní společnosti.
První velký krok do tohoto směru je tříletý projekt Change the Game, na který NDH spolu s dvěma partnery z Nizozemí a Belgie
získala finance od rozvojového úřadu Evropské komise EuropeAid z fondu ED 21 02-03. To je velký úspěch i vzhledem k tomu, že
NDH je první česká nadace, která se probojovala k prostředkům z tohoto fondu. Cílem projektu je seznámit děti na základních školách
s životem dětí v brazilských slumech. K tomu bude využit tzv. Sportbus, což je automobil naplněný herními pomůckami a technikou
potřebnou k hodinám. České děti by si v rámci programu měly vyzkoušet hraní typických slumových her a pomyslně se tak spojit
s dětmi z chudinských čtvrtí skrze hru. Projekt potrvá tři roky a povedou jej profesionální lektoři a koordinátor, kteří pojedou na stáže
do Nizozemí a Brazílie.
Na tomto místě děkuji všem příznivcům a dárcům, kteří nás podporovali a umožňovali, abychom pomáhali druhým. Bez Vás bychom
nemohli pracovat. Taktéž děkuji pracovníkům nadace pod vedením ředitele Martina Balcara a přeji jim i nám, abychom dokázali v r.
2006 směle a odvážně pokračovat ve vytyčeném směru.
Za správní radu NDH,
Dr. Peter Morée
předseda
Praha, jaro 2005

www.divokehusy.cz
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O CO NADACE DIVOKÉ HUSY USILUJE A KOHO PODPORUJE? / MISSION OF DIVOKE HUSY FOUNDATION
Nadace Divoké husy je prostředníkem mezi těmi, kdo dávají a těmi, kdo umí pomáhat.
Nadace podporuje místní společenství a jejich schopnost pomáhat znevýhodněným s respektem k jejich rozmanitosti.
Nadace rozvíjí dárcovství jako projev sounáležitosti a odpovědnosti.

HISTORIE NADACE DIVOKÉ HUSY / HISTORY OF DIVOKE HUSY FOUNDATION

LIDÉ V NADACI / PEOPLE AT DIVOKE HUSY FOUNDATION

Správní rada
Nadace Divoké husy

Členové správní rady

Dozorčí rada

Zaměstnanci
Nadace Divoké husy
v roce 2005

Pieter Moree
předseda

Štěpán Matucha

Marie Danielová

Martin Balcar
ředitel Nadace

Michal Samiec
koordinátor

Michael Slavík
místopředseda

Daniela Brůhová

Miroslava Nulíčková

Jitka Klailová
vztahy s veřejností

Jaroslav Kotal
lektor

Jan Bárta

David Libiger

Ivana Eignerová
vztahy s veřejností

Michaela Malíková
lektor

Elisabeth Astrid Fikejsová

Marie Boháčová

Zuzana Martásková
asistentka ředitele

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.
2005 Nadace se stává členem Fóra pro rozvojovou spolupráci
2005 Úspěch projektu na rozvojové vzdělávání u Evropské komise
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Milan Kovář

www.divokehusy.cz

Projekt

Věra Valentová
asistentka ředitele
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ČINNOST NADACE V ROCE 2005 – ZPRÁVA ŘEDITELE

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2005 V GRAFECH / PROJECTS SUPPORTED IN 2005 IN GRAPHS

Rok 2005 byl rokem mnoha změn. Zde jsou ty zásadní.

Graf 1 Rozdělení grantů podle dotačních programů

Změny v projektech
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu žádostí byla Nadace nucena zpřísnit podmínky pro výběr projektů. Zároveň byly ve spolupráci
s Českým rozhlasem přepracovány výzvy – Lety Divokých hus, které namlouvá herečka Jana Altmanová.

921 282,- Kč
23%

Vizuály Nadace
Nadace se zároveň rozhodla pozměnit a zatraktivnit svojí tvář – upravila logo, spustila nové internetové stránky a vytiskla propagační
materiály pro benefiční akce. Zároveň zestručnila svoje cíle, motto a poslání tak, aby byly lépe srozumitelné.

1 682 217,- Kč
41%

DMS
V roce 2005 se Nadace zapojila do projektu DMS s heslem DMS_HUSY, které je určeno pro sbírky Lety Divokých hus. Díky „déemeskám“ se výrazně zvýšil objem vybraných peněz a též se zvýšil počet přispívatelů.
Personální změny
Na jaře se Nadace rozhodla přijmout na plný úvazek pracovníka na pozici fundraisingu a PR. Přijata byla Jitka Klailová, která vypracovala základní koncept místa. Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou nastoupila Ivana Eignerová. Zároveň na jaře z pozice vedoucí
kanceláře odešla Zuzana Martásková a nastoupila Věra Valentová.
V létě odešel z pozice ředitele partnerské nizozemské nadace Wilde Ganze Maarten de Vries, který se hlavní měrou zasloužil o založení
českých Divokých hus. Na jeho místo nastoupila Josine Westerbeek. Za práci Maartena de Vries jsme nesmírně vděčni a věříme, že
spolupráce s novou ředitelkou bude stejně kvalitní.
V listopadu 2005 schválila Evropská komise podporu projektu Change the Game, který Nadace realizuje od září 2006 do prosince
2008. Pro Nadaci to znamená zásadní zlom – přijetí tří nových pracovníků (Michal Samiec, Michaela Malíková a Jaroslav Kotal).
Nadace tak v roce 2006 zaměstnává již 6 pracovníků, k čemuž bylo nutné zvětšit kancelář a pronajmout další místnost.

743 368,- Kč
19%

340 815,- Kč
9%

Graf 2 Rozdělení grantů v roce 2005 podle krajů
a dotačních programů

Zlínský
Vysočina
Ústecký
Thajsko
Středočeský
Praha
Plzeňský
Pardubický
Olomoucký
Moravskoslezský
Liberecký
Královehradecký
Jihomoravský
Jihočeský

307 366,- Kč
8%
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Benefice s Divokými husami / Benefit events with Divoke husy Foundation
Hejbni kostrou pro druhé / Get moving for others
Lety Divokých hus / Flights of Divoke husy

Spojení s Nadací Civilia
Na konci roku 2005 byla Nadace oslovena Nadací Civilia s žádostí o sloučení. Proces slučování probíhá v roce 2006 a pro Divoké husy
sloučení znamená převzetí závazků Civilie a navýšení nadačního jmění.
Mgr. Martin Balcar

NIF / Distribution of NIF
Wilde Ganzen / Support of the projects in co-operation with our partner organisation Wilde Ganzen

ředitel nadace
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www.divokehusy.cz
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ÚPLNÝ VÝČET PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V ROCE 2005 / COMPLETE LIST OF PROJECT SUPPORTED IN 2005

LETY

LETY DIVOKÝCH HUS / FLIGHTS OF DIVOKE HUSY
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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 media. The purpose changes
every two weeks and the Divoke husy Foundation fly towards another target. The Foundation encourages publicity and disseminates
information about both little and important projects.

Lety divokých hus / Flights of Divoke husy

9

Rozdělení grantů v programu Lety Divokých hus v roce 2005 / Division of grants in 2005 in programe Flights of Divoke husy
Kraj/Region

Město/City

Thajsko

Jihočeský

Jihočeský

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
/Grant given in
Czech crowns

Podpora vzdělávání dětí, podpora rodin
vedoucí k zajištění vzdělání

Rybářské sítě pro zajištění
soběstačnosti tří rybářských
komunit v Thaisku

Prachatice

Sdružení sv. Jana Nepomuka
Neumanna, Neumannova 142,
Prachatice

Sdružení provozuje hospic pro těžce
nemocné pacienty

nákup lůžkovin

Farní charita Vimperk/Domov
klidného stáří sv. Zdislavy, Pravětín
23, Vimperk

Charita pečuje o seniory ve městě a okolí

zvedák do vany

Diecézní charita Brno, středisko
Effeta, Holzova 7, Brno

Effeta je denní stacionář pro lidi
s mentálním postižením a autismem

kuchyňská linka

Labyrint Brno, Bendlova 26, Brno

Sdružení pracuje se sluchově postiženými
dětmi

skládací stoly a stohovací židle do
dětské klubovny

7 239,00

vybavení místnosti pro
dobrovolníky - asistenty dětí

8 901,00

Brno

Město/City
Hlučín

87829
Moravskoslezský

Bruntál

14 107,00
Moravskoslezský

Těšín

7 980,00

6 004,00

Jihomoravský

Brno

APLA, Fügnerova 30, Brno

Asociace pomáhá dětem s autismem

Královehradecký

Hradec
Králové

Daneta, Nerudova 1180, Hradec
Králové, 50002

Základní škola se speciálními službami pro mobilní schodišťová plošina
zdravotně postižené děti
- schodolez

Královéhradecký

Hradec
Králové

Salinger, Selicharova 1420, Hradec
Králové

Sdružení podporuje rozvoj dětí a mládeže,
věnuje se sociální práci a aktivitám pro
volný čas dětí

Liberec

Fokus Myklub, Nezvalova 662,
Liberec

Sdružení provozuje chráněné bydlení, dílny kuchyňská linka do chráněného
a denní stacionář pro lidi s psychickým
bytu
onemocněním

9 054,00

3 895,00

Liberecký

Kraj/Region
Moravskoslezský

ICS Thailand, 1291/5-6 Tepa Road
Tambon Muangnua, Muang District,
Sri Sa Ket, Thailand 33000

Brno

Jihomoravský

Činnost organizace
/Activities of the association

Pak Klong,
Saladan, Pak
Rah

Vimperk

Jihomoravský

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the association
(project)

Pardubický

6 563,00

Karviná

Slezská diakonie - Stacionář Eunika,
Horova 654, Karviná-Ráj

Posláním denního centra je zlepšení
kvality života dětí s postižením

speciálně upravené židle a stoly
pro děti

Moravskoslezský

Frenštát pod
Radhoštěm

Charita Frenštát pod Radhoštěm/
Azylový dům, Martinská čtvrť 1152,
Frenštát p. Radhoštěm

Azylový dům poskytuje ubytování pro
matky s dětmi v nouzi

sušička na prádlo

Moravskoslezský

Odry

Havířov

Pardubice

9027

turistické stany pro děti

Moravskoslezský

Moravskoslezský

5 842,00

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the association
(project)

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
/Grant given in
Czech crowns

Charita Hlučín/Domov pokojného
stáří, Promenádní 9, Hlučín

Domov pokojného stáří poskytuje
krátkodobé i trvalé ubytování seniorům,
kteří potřebují ošetřovatelskou péči

sevírovací stolek, automatická
pračka, vysavač

Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým, nám. J. Žižky 2, Bruntál

Sdružení organizuje volnočasové
aktivity pro děti a dospělé s mentálním
postižením

skříně do pracovní dílny

Slezká diakonie, Na Nivách 7, Český
Těšín, 73701

Péče o lidi s postižením, seniory, lidi bez
domova a všichny, kteří se dostali do
nejrůznějších těžkých životních situací

zasunovací dveře mezi tělocvičnou
a rehabilitační místností

9020

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, Klub Zvoneček,
Nádražní 695, Odry, 74235

Sdružuje rodiny a odborníky pečující
o děti se zdravotními problémy, provozuje
Centrum denních služeb

truhlářská hoblice - ponk H 120
s příslušenstvím

17998

Jízda, ZŠ - M.Kudeříkové 14/1143,
Havířov-Město, 73601

20 karimatek, audiotechniky a 2
Sdružení rodičů dětí a mládeže
s postižením, přátel, odborníků a příznivců trampolín
integrace lidí s postižením

Speciální škola Svítání, o.p.s.,
Komenského 432, Pardubice

Škola vzdělává děti s kombinovaným
postižením, napomáhá tím k jejich
začlenění do společnosti

nákup pomůcek pro pracovní
terapii

16 054,00

10 815,00

Pardubický

Pardubice

Klub hurá kamarád, Jungmannova
2550, Pardubice

Sdružení se věnuje práci s dětmi
v obtížných životních situacích

lednice do Domu na půli cesty
a pračka do chráněného bytu

Plzeňský

Kařez

Občanské sdružení rodičů ze Zbirohu
„Spolu“, Kařez 60

Sdružení se zabývá podporou osob
s tělesným nebo duševním postižením

Stav a osnova do pracovní dílny

Plzeňský

Starý Plzenec

Pomocné tlapky, V. Kratochvíla 1073,
Starý Plzenec

Organizace se zabývá chovem a výcvikem
terapeutických psů

nákup psa na terapii

Plzeňský

Plzeň

Diecézní charita Plzeň/Domov
pokojného stáří, Sady 5. května, Plzeň

Domov pokojného stáří poskytuje
seniorům komplexní péči

polohovací křesla

Praha

Praha 4

Tymyján, Křejpského 12, Praha 4

Sdružení provozuje výcvikové středisko
pro klienty se zdravotním postižením

dokončení rozvodů vytápění do
pokojů

9123

7 049,00

15 200,00
7 574,00
6 818,00
22 399,00
10 395,00
pokračování →

pokračování →
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Představujeme nejúspěšnější veřejnou sbírku v roce 2005 pro české neziskové organizace

Kraj/Region

Město/City

Středočeský

Poděbrady

Středočeský

Dobříš

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the association
(project)

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
/Grant given in
Czech crowns

Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým Poděbrady, Ostende 87,
Poděbrady

Sdružení poskytuje služby osobám
s postižením

lednice a rychlovarné konvice pro
klienty chráněného bydlení

12 207,00

Mateřské centrum Dobříšek,
Pastorační centrum sv. Tomáše, Na
Nábřeží 1650, Dobříš

MC pořádá programy pro rodiče na
mateřské dovolené a jejich děti

herní prvky na hřiště - skluzavka
a houpačky

6 479,00

Ústecký

Ústní nad
Labem

Spirála, K Chatám 22, Ústí nad Labem Spirála provozuje Centrum krizové
intervence

relaxační terapeutické lůžko

Vysočina

Nové Město
na Moravě

Sdružení Nové Město na Moravě,
Žďárská 68, Nové Město na Moravě

Sdružení poskytuje rozličné sociální služby stůl na stolní tenis do klubovny
obyvatelům regionu
pro děti

Zlínský

Valašské
Meziříčí

Diakonie ČCE - Valašské Meziříčí,
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí,
75701

Péče v Hospicu Citadela je určena
umírajícím lidem, kteří nechtějí poslední
dny svého života trávit v nemocnici
a nemohou být pro svůj vážný stav doma

4 988,00

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ
Sady 5. května 8, Plzeň, 301 12
Sbírka probíhala v termínu
Podařilo se celkem vybrat celkem:

od 21. 5. do 3. 6. 2005
22 399 Kč

Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni
Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni poskytuje alternativní péči, domácí prostředí, dostatek soukromí a možnost prožívat činorodě
dny stáří. Pro dlouhodobě nemocné či nemohoucí staré lidi je zajištěna komplexní odborná péče a ošetření. Hlavní snahou domova je,
aby klient zůstával co nejdéle aktivní a tedy i soběstačný a mobilní.

6 888,00

termonádoby
11367

Výtěžek sbírky byl použit na nákup dvou polohovacích křesel pro imobilní obyvatele Domova pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni. Doplňkem je stoleček, podnožník a zvedací zařízení pomocí něhož mohou být do křesla umístěni i klienti těžší konstrukce. Polohovací křesla
slouží jako prevence proti proleženinám. Díky jejich zakoupení se také zlepšila komunikace mezi klienty a ostatními seniory, neboť
imobilní obyvatelé domova mohou být bez problémů přemístěni do společenských prostor, kde se uskutečňují akce nejrůznějšího charakteru. Klient se díky dostatečnému pohodlí, které polohovací křeslo poskytuje, může věnovat např. četbě, rukodělným aktivitám atd.
Diecézní charita Plzeň
Diecézní charita Plzeň je účelové zařízení římskokatolické církve, které pomáhá lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, národnosti či
vyznání. Mezi jejich projekty patří např. domovy pro matky s dětmi v tísni, domy napůl cesty pro dospívající mládež opouštějící dětské
domovy, azylové domy pro lidi bez přístřeší, ale i adopce na dálku, humanitární pomoc do zahraničí či Krizová služba po 24 hodin denně,
která poskytuje akutní psychosociální i materiální pomoc lidem v krizové životní situaci.
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Představujeme nejúspěšnější veřejnou sbírku pořádanou pro zahraniční projekt International Child Support z Thajska
v rámci pomoci po Tsunami

INTERNATIONAL CHILD SUPPORT
Elspeterweg 42, Pa Nunspeet, 8071, The Netherlands
Podařilo se celkem vybrat: 87 829 Kč
Výtěžek sbírky byl použit na nákup rybářských sítí a malých rybářských loděk pro rodiny v Thajsku, které byly 26. prosince 2004 zasaženy tsunami. Cílem projektu bylo znovuobnovení rybářských oblastí. Pomoc byla konkrétně poskytnuta třem rybářským komunitám
– Pak Rah, Saladan a Pak Klong, pro něž je rybolov hlavním zdrojem příjmu. Díky zlepšení finanční situace rodiny se zlepšilo i vzdělání
a zdravotní zajištění jejich dětí.
International Child Support
„International Child Support“ (ICS) je nevládní organizace, která si klade za cíl umožnit chudým dětem přístup ke vzdělání a zdravotním
službám skrze zlepšení ekonomické situace rodiny. Organizace pomáhá tedy nejen chudým a potřebným dětem, ale i jejich rodinám
a školám. Uvědomuje si, že bez vylepšení finanční stránky chudých rodin se nezlepší vzdělání a zdravotní situace jejich dětí. ICS se
snaží tedy zlepšit celkové životní podmínky chudých vesničanů a integrovat je tak do procesu udržitelného rozvoje.
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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 CR or abroad. The activities may include sports tournaments or sport matches, concerts, salvage, their own work, etc. These
activities are very new in our country. All proceeds from these activities must be given to NGOs active in social or health fields. The
Foundation doubles whole proceeds. The contribution may reach the maximum of CZK 40,000 for one event.

„GET

MOVINTGHERS“
FOR

O
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Rozdělení grantů v programu Hejbni kostrou pro druhé v roce 2005 / Division of grants in 2005 in program Get moving for others
Kraj
/ Region

Město
/ City

Jihočeský

Trhové Sviny

Jihočeský

Tábor

Jihomoravský

Hodonín

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the
association (project)

Činnost organizace
/ Activities of the association

Popis akce
/ Description of the
action

Účel grantu
/ Purpose of the grant

Domeček - středisko Diakonie
a misie CČSH, Branka 588, Trhové
Sviny, 37401

Středisko pro volný čas
a integraci. Chráněná dílna.

„Štrůdlování“ - pečení
a benefiční prodej
štrůdlu a výrobků
z chráněné dílny.

pořízení automobilu
Škoda Felicia combi

Sdružení postižené dítě, ČSA 925,
Tábor, 39003

Aktivity pro všestranný rozvoj
žáků speciálních škol.

Adventní koncert

ozdravný
a rehabilitační pobyt
pro děti s mentálním
a tělesným postižením

Oáza Hodonín , Rybářská 32,
Hodonín, 69501

Akce „Cihla k cihle“ - čištění
cihel z asanací.

Výstavba
bezbariérového
střediska speciálních
služeb pro postižené
občany.

výstavba
bezbariérového
střediska speciálních
služeb

Udělený grant v Kč
/Grant given in
Czech crowns

Olomoucký

Praha

Středočeský

Stacionář pro klienty
s kombinovaným postižením

Kulturně-společenský
„Festival 3+1“

stavba výtahu pro
klienty

24125

Královehradecký

Nová Paka

Život bez bariér, Lomená 535, Nová
Paka, 509 01

Integrace postižených
- osobní asistence, pomůcky,
doprava, turistika.

Benefiční kulturní
festival na hradě Pecka

bezbariérová dopravasdružení prostředků
na mikrobus,
rekonstrukce koupelny
v centru

35000

Sociální práce, zdravotní
péče, volnočasové aktivity
a vzdělávání

Benefiční koncert

vybavení kuchyně
uživatelů chráněného
bydlení Archa

6633

zajištění letního
integračního putovního
cyklistického tábora
Vysočina 2005

20260

Moravskoslezský

Opava 5

OS L.I.T., U Lučního mlýna 34, Opava Integrace sluchově
5, 74705
postižených dětí a mládeže.

Sběr starého papíru

Praha 10

Poděbrady

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the
association (project)

Činnost organizace
/ Activities of the association

Popis akce
/ Description of the
action

Účel grantu
/ Purpose of the grant

Charita Javorník, Lidická 89,
Javorník, 79070

Pomoc seniorům, opuštěným
a nemocným lidem,
postiženým a sociálně
potřebným.

Mezinárodní historický
festival „Historický
denaneb zrcadlo času
II. Ročník“

nákup zvedacího
zařízení do vany
a stavební úpravy vany

Sportovní klub vozíčkářů Praha
(SKV), Ovčárská 471, Praha 10,
10800

Sportovní aktivity vozíčkářů

Florbalový turnaj firem

monoski pro klienty
Centra Paraple

OS Přístav, U Bažantice 154,
Poděbrady, 29001

Pomáhá dětem a dospělým
s postižením zapojit se do
společnosti

Benefiční maraton

40000

AGAPÉ, Alšova 3, Letovice, 679 61

Slezská diakonie, Na Nivách 7,
Český Těšín, 73701

Javorník

4240

Letovice

Český Těšín

Město
/ City

23493

Jihomoravský

Moravskoslezský

Kraj
/ Region

Udělený grant v Kč
/Grant given in
Czech crowns

23400

35000

sportovní náčiní,
hodiny TV, zdravotní
TV, rehabilitace
a volnočasové aktivity

10200

Středočeský

Beroun

Lomikámen, Hlinky 650, Beroun,
266 01

Klub alternativ - pracovní
rehabilitace

Benefiční koncert

spolufinancování
rekonstrukce kavárny

25932

Ústecký

Louny

Centrum pro ZP Ústeckého kraje,
d.p. Louny, Palackého 2502, Louny,
44001

Služby pro občany se
zdravotním postižením.

Nesoutěžní běh při
příležitosti společného
závodu běžců
a vozíčkářů.

zajištění rehabilitační
péče pro zdravotně
postižené, úhrada
služeb osobní
asistence pro sociálně
slabé klienty centra

30830

Charita Valašské Meziříčí, Kapitána
Zavadila1345, Valašské Meziříčí,
75701

Péče o sociálně potřebné,
Pečení a prodej
zdravotně postižené a seniory. perníčků ve spolupráci
se SOUP

rekonstrukce střechy
Azylového domu
pro matky s dětmi
s centrem krizové
pomoci

28254

Zlínský

Valašské
Meziříčí

pokračování →
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Představujeme nejúspěšnější akci „Hejbni kostrou pro druhé“ v roce 2005

VOLNÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL HUDBY – DIAGONÁLA
(partnerská organizace o.s. Oáza Hodonín)
U Mlýda 538, Dolní Bojanovice, 696 17
uspořádalo akci pro:

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OÁZA HODONÍN – STŘEDISKO SPECIÁLNÍCH SLUŽEB
Rybářská 32, Hodonín 695 01
Akce proběhla:
Podařilo se vybrat celkem:
Název akce:

1.-31. 5. 2005
40 000 Kč
„Cihla k cihle“

Výtěžek z akce „Cihla k cihle“, kterou pořádala Diagonála z Dolních Bojanovic, byl spolu s navýšením od Nadace Divoké Husy použit na
výstavbu a vybavení bezbariérového střediska speciálních služeb, kterou realizuje o.s. Oáza Hodonín.
Členové sdružení Diagonála Dolní Bojanovice zorganizovali v rámci letní aktivity dětí a mládeže akci „Cihla k cihle“, do které byly zapojeny
i další organizace. Každý z účastníků akce si vybral ze sutě své cihly, očistil je a uložil na palety. Cihly byly prodávány pro speciální účely,
např. opravy a výstavby vinných sklepů. Byly tak zachráněny před likvidací na skládkách a navíc z jejich prodeje byly získány finance na
výstavbu bezbariérového areálu Oáza Hodonín pro zdravotně handicapované spoluobčany.
Smyslem akce „Cihla k cihle“ bylo zapojit do výstavby bezbariérového areálu Oáza Hodonín širší veřejnost, zejména mládežnické a sportovní organizace. Všichni účastníci této akce si tak mohli uvědomit nejen materiální a finanční hodnotu očištěné cihly, ale i morální hodnotu
práce a vzájemné spolupráce.
Oáza Hodonín
Oáza Hodonín je občanské sdružení zaměřené na pomoc handicapovaným. Jeho mottem je aktivní životní styl, který považují za základ
úspěšného zapojení se do života lidské společnosti. Pro zdravotně postižené to platí mnohonásobně. Každý z nich má právo vědět, že
může dokázat totéž, co zdravý člověk. Výstavba bezbariérového střediska speciálních služeb slouží k zlepšování podmínek handicapovaných občanů, jejich nezávislého života, vzdělávání, rehabilitaci, společenského a sportovního vyžití.
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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 získávány 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 because
we consider them to be a very good PR and fundraising initiative. The Foundation doubles the proceeds 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 2005
/ Division of grants in 2005 in program Benefit events with Divoke husy Foundation
Kraj/Region

Město/City

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the association
(project)

Činnost organizace
/Activities of the association

Kraj/Region
Udělený grant v Kč
/Grant given in
Czech crowns

Účel grantu
/Purpose of the grant

Jihočeský

Tábor

Farní charita Tábor/Auritus,
Klokotská 114, Tábor, 39001

Auritus je preventivní a léčebné centrum
pro lidi ohrožené drogovou závislostí

nákup výtvarného a zdravotnického
materiálu

Jihočeský

Strakonice

Oblastní charita Strakonice,
Sousedovice 40, Strakonice, 38601

Denní sationář a dům s pečovatelskou
službou pro seniory. Osobní asistence.

úprava vozu Peugeot Boxer

Jihočeský

Pravětín

Farní charita Vimperk, Pravětín 23,
Vimperk, 38501

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská
služba, Domov klidného stáří a stacionář
sv. Zdislavy v Pravětíně.

nákup nábytku do ergoterapeutické
dílny v Gerontologickém stacionáři
v Pravětíně

15136

Diakonie ČCE - SKP Rolnička,
Mrázkova 700/III, Soběslav, 39201

Denní centrum poskytující sociální,
vzdělávací a terapeutické služby dětem
i dospělým klientům s různými typy
postižení.

rekonstrukce „Domu pro dospělé
klienty“-chráněné dílny a chráněné
bydlení pro lidi s mentálním
a kombinovaným postižením

25764

Cílem občaského sdružení je poskytování
hipoterapie a informací veřejnosti
o hiporehabilitaci.

nákup koní, rehabilitačních
a jezdeckých pomůcek, rekonstrukce
stáje a nákup krmiva

41165

Domov sv. Anežky o.p.s., Čihovice 30, Poradenství, ubytování a profesní
Týn nad Vltavou, 375 01
příprava pro lidi s mentálním, tělesným či
kombinovaným postižením.

pokračování a dokončení stavebních
oprav a rekonstrukce objektu U svaté
Kateřiny v Týnu nad Vltavou (oprava
omítek, podlah, elektroinstalace,
vodoinstalace a kanalizace)

10250

Jihočeský

Jihočeský

Jihočeský

Jihomoravský

Jihomoravský

Soběslav

Budějovice

Týn nad
Vltavou

Brno

Blansko

OS Koník, U Tří lvů 4, České
Budějovice, 37001

Sdružení pěstounských rodin,
Anenská 10, Brno, 60200

Pomáhá opuštěným dětem
a pěstounským rodinám, provozuje Dům
na půli cesty

rekonstrukce Domu na půli cesty

Oblastní charita Blansko,
Komenského 19, Blansko, 67801

Zajišťování a poskytování sociálních
a zdravotních služeb. Péče o seniory,
zdravotně postižené, sociálně potřebné,
ohroženou mládež.

2 elektrické sporáky a skleničky

Jihomoravský

Město/City
Vyškov

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the association
(project)

Udělený grant v Kč
/Grant given in
Czech crowns

Hiporehabilitace, Komunikační programy, pořízení koně pro hipoterapii a 2ks
Canisterapie, Podporované zaměstnávání, vnějšího stájového boxu
Rekondiční pobyty, Dobrovolnické
centrum, Informační středisko

47300

40000

Jihomoravský

Strážnice

Charita Strážnice, Kovářská 396,
Střáznice, 69662

Chrněné a rehabitaliční dílny, osobní
asistence, humnitární pomoc

šicí stroj a tkalcovský stav vč.
příslušenství, zakoupení vozidla

Jihomoravský

Hodonín

Oáza Hodonín , Rybářská 32,
Hodonín, 69501

Dobudování a provoz bezbarierového
komplexu pro zdravotně a sovciálně
znevýhodněné občany.

výstavba a vybavení bezbariérového
areálu Oáza Hodonín

40000

Občanské sdružení přátel
mateřského centra Studánka,
Hybešova 778, Tišnov, 66601

Mateřeřské centrum

nákup počítače s příslušenstvím, nákup
nového nábytku

29400

OS Biliculum, Novosedly 82,
Novosedly, 69182

Napomáhá ke zvyšování kvality života lidí
s postižením. Zkvalitňovní informovanosti
veřejnosti.

vybavení senzomotorické místnosti,
zakoupení vodního lůžka, vodních
sloupců a speciální audio vizuální
techniky

Oblastní charita Hodonín, Domov
pro matky s dětmi v tísni Hodonín,
Dukelských hrdinů 57, Hodonín,
695 01

Ubytování pro matky s dětmi a těhotné
ženy; nouzové ubytování a poradenství

vybavení herny, terapeutického bazénu
s míčky, barevného kruhu se sedacími
polštářky a zakoupení dětské skládací
mašinky

Diakonie CCE - středisko v Brně,
Hrnčířská 27, Brno, 602 00

poskytuje pečovatelskou službu
3 kusy oken EURO - kyvná, otevíravá
a ošetřovatelskou službu v domácnostech. 900/900

Královehradecký Dvůr Králové
nad Labem

Oblastní Charita Červený Kostelec/
středisko Domov sv. Josefa, Žireč 1,
Dvůr Králové nad Labem

Domov pečuje o nemocné klienty s
roztroušenou mozkomíšní sklerózou

ohřívač vody pro terapii vodoléčbou

Královehradecký Jičín

Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým, Jičínského 887, Jičín,
50601

Sdružení pomáhá dětem s mentálním
postižením a jejich rodičům

nákup rehabilitačních pomůcek pro děti

PROSTOR PRO, Čajkovského 1861,
Hradec Králové, 50009

Volnočasový klub NZDM pro děti
a mateřské centrum Klídek

vybavení výtvarné místnosti, vybavení
klubu NZDM, PC pro potřeby klientů

7882

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Jihomoravský

Tišnov

Novosedly

Hodonín

Brno

12200
pokračování →

Účel grantu
/Purpose of the grant

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově,
V Brňanech 35, Vyškov, 68201

40000

38016

Činnost organizace
/Activities of the association

Královehradecký Hradec
Králové

40000

5193

7600

40 000 Kč

40000

24485
pokračování →
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Kraj/Region

Město/City

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the association
(project)

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
/Grant given in
Czech crowns
40000

Královehradecký Nová Paka

Život bez bariér, Lomená 533, Nová
Paka, 50901

Integrace postižených - osobní asistence,
pomůcky, doprava, turistika.

nákup profesionálních sad míčků
a technického vybavení pro hru boccia

Královehradecký Červený
Kostelec

Oblastní charita Červený Kostelec
- Hospic Anežky České, 5. Května
1170, Červený Kostelec, 549 41

Hospic nemocnému garantuje, že
nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že
v posledních chvílích nezůstane sám.

vysokootáčková pračka

Královehradecký Trutnov

KARO, Náchodská 359, Trutnov,
541 01

Mateřské centrum

nákup skříněk na uložení výtvarných
potřeb, hraček a pomůcek pro děti

Liberecký

Oblastní charita Chrastava, Školní
124, Chrastava, 46331

Domov pokojného stáří pro seniory

dostavba podkroví domova

Podkrkonošská společnost přátel dětí
zdravotně postižených v Semilech,
Textilní 541, Semily, 51301

Volnočasové aktivity pro děti se
zdravotním pstižením a jejich rodiny.
Integrační aktivity, tábory, víkendy.

Kulturní festival Patříme k sobě (úhrada
ubytování, stravování, nájmů, dopravy
a doprovodného programu)

40000

Moravskoslezský FrýdekMístek

Filadelfie, Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek, 73801

Sdružení provozuje nízkoprahové kluby
pro děti a mládež

hudební nástroje a sportovní potřeby
do klubovny

27500

Moravskoslezský Orlová

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Orlové, Fr. Palackého
787, Orlová, 73511

Provoz zkušebny pro mladé hudebníky
z Orlové

úprava a vybavení zkušebny a klubovny,
doplnění ozvučovací aparatury, nákup
hudebních nástrojů

40000

Zahrada 2000 sdružení občanů,
Dukelská 456, Jeseník, 79001

Pracovní terapie zaměřená na osoby
s psychickým onemocněním

počítač a multifunkční zařízení pro výuku
klientů, přístroj na hnětání hlíny, materiál
do košíkářské a keramické dílny

37939

Charita Zábřeh, Žižkova 15, Zábřeh,
78901

Denní centra pro seniory a postižené,
půjčovna zdravotních pomůcek, chráněná
dílna

elektrický pojízdný zvedák + závěs

Dětský klíč Šumperk, nám. Míru 5,
Šumperk, 78701

Zlepšování péče o handicapované děti,
podpora jejich rodin a plná integraci do
společnosti.

2 projekční plátna a episkop pro
speciální ZŠ pro děti s více vadami,
stoly do jídelny a knihy pro výuku ve
specializovaných třídách.

25300

vybudování bezbariérového vstupu
a WC

40000

Liberecký

Olomouck

Chrastava
Semily

Jeseník

Olomoucký

Olomoucký

Olomoucký

Šumperk

Zábřeh

Spolek Metoděj Zábřeh, Sušilova 38,
Zábřeh, 78901

Město/City

20225
7812

4902

Benefice s Divokými husami

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the association
(project)

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
/Grant given in
Czech crowns

Pardubický

Bystré
u Poličky

Občanské sdružení Miret, Nerudova
228, Bystré u Poličky, 56992

Kulturní a pedagogická činnost

realizace letního dětského tábora pro
rómské a nerómské děti

Pardubický

Letohrad

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na
Kopečku 356, Letohrad, 56151

Péče o seniory, ošetřovatelská služba,
osobní asistence, půjčovna zdravotních
pomůcek

rozšíření nabídky půjčovny (polohovací
lůžka, WC křesla, chodítka aj.)

Nové Hrady
u Skutče

Farní Charita Nové Hrady u Skutče,
Chotovice 50, Litomyšl, 570 01

Centrum osobní asistence pro
handicapované děti a seniory. Pečovatelská
služba.

zakoupení MINI-kuchyně (keramická
varná deska, lednice, dřez) a příslušenství
(nádobí, stůl, židle...)

Plzeňský

Kařez

Občanské sdružení rodičů ze Zbirohu
Spolu, Kařez 60, 33808

Sdružení napomáhá integraci zdravotně
postižených dětí a dospělých

keramická pec

Plzeňský

Kařez

OS rodičů ze Zbirohu SPOLU, Kařez
60, Kařez, 33808

Sdružení napomáhá integraci zdravotně
postižených dětí a dospělých

náklady na výměnu 4 ks vstupních dveří

Praha

Praha

Sananim, Novovysočanská 604/A,
Praha 9, 19000

Prevence, léčba a resocializace osob
ohrožených drogovou závislostí

elektrické spotřebiče a nábytek do
Doléčovacího centra

Praha

Praha

Hyperaktivita o.s., Trenčínská 2, Praha
4, 14000

Pomoc rodinám s dětmi s vývojovými
nákup automobilu
poruchami. Práce s ohroženými skupiny dětí.

40000

Praha

Praha

Portus Praha, Boleslavova 30, Praha
4, 14000

Zajišťuje chráněné bydlení a pracovní
centrum pro klienty s postižením

pořízení auta pro přepravu hermelínů do
kaváren a restaurací

40000

Praha

Praha 3

Sdružení Gaudia proti rakovině, Korunní Vzdělávání a konultace zaměřené na rodinu
111, Praha 3, 13001
a malé organizace

arteterapeutické a muzikoterapeutické
pomůcky, relaxační podložky, flipchartové
papíry, prostěradla pro masáže

4400

AGNES, Jelení 15/196, Praha 1, 11800 Podpora rozvoje občanské společnosti
především prostřednictvím vzdělávacích
programů.

podpora dalších výstavních aktivit v klubu
Jelení

FOD , Na Poříčí 6, Praha 1, 11000

Pomoc týraným, zanedbávaným,
zneužívaným, opuštěným nebo jinak
sociálně ohroženým dětem.

vybavení bytů pro děti vyžadující
okamžitou pomoc-nákup nábytku a potřeb
pro děti

40000

Mimoškolní volnočasové a prázdninové
aktivity pro děti ze znevýhodněých rodin.

rekonstrukce klubovny „U Hrocha“
- rekonstrukce podlahy, vestavěné skříně

21174

40000

pokračování →
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Kraj/Region

Pardubický

Praha

Praha

Praha

Praha 1

Praha 1

Praha 8

SHM Klub Praha - Kobylisy, Kobyliské
nám. 1, Praha 8, 182 00

40000

25333

40000

6210
30570
15 300 Kč

14418

pokračování →
Benefit events with Divoke husy Foundation
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Kraj/Region
Praha

Město/City
Praha 4

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the association
(project)

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
/Grant given in
Czech crowns

Tymyján, Křejpského 1501/12, Praha
4, 14900

Usnadňuje vstup do života znevýhodněným
absolventům škol.

úhrada nákladů projektu:topení a plyn pro
Roškopov

13102

Středočeský

Poděbrady

Občanské sdružení Přístav,
U Bažantnice 154, Poděbrady, 29001

Pomáhá dětem a dospělým s postižením
zapojit se do společnosti

dotyková obrazovka pro děti s postižením

Středočeský

Kladno

Středisko pomoci ohroženým dětem
ROSA, Římská 2846, Kladno, 27204

Pomáhá rodičům a jejich dětem překonávat
osobní i zdravotní problémy

vybavení prostor pro psychoterapeutická
a klubová setkání (hračky, speciální
pomůcky, nábytek)

22100

OS Náruč, Pražská 345, Dobřichovice,
25229

Denní stacionář pro děti a mladé dospělé
s kombinovaným postižením.

ergoterapeutický stůl, židle, cvičební
pomůcky a edukativní hračky

15200

Diakonie ČCE - SKP MARTA,
Pomoc lidem smentálním a kombinovaným
Komenského nám. 140, Čáslav, 28601 postižením. Denní centrum, dílny, speciální
škola, ubytování.

Investice do dokončení bezbariérového
vstupu do budovy a dalších
bezbariérových úprav

32981

Sedmikráska Dolní Bousov, Žižkova
403, Mladá Boleslav, 29301

nákup výtvarných potřeb, softwaru,
HUB, klávesnice na piano, skládanka
z molitanových kostek, stojan na info
materiály, tabule na zeď, gymbally,
pantofle, počítač, koberec

40000

Středočeský
Středočeský

Středočeský

Středočeský

Ústecky

Ústecký

Ústecký

Dobřichovice
Čáslav

Dolní Bousov

Mateřské centrum

40000

OS Prostor, Želivského 805, Kolín,
280 00

Aktivity zaměřené na řešení problémů
v souvislosti s problémovým chováním dětí
a mládeže.

zbudování oddělené poradenské
místnosti a nákup knihovny a křesel se
stolkem do poradenské místnosti

9777

Ústí nad
Labem

Spirála, K chatám 22, Ústí nad Labem,
40340

Sdružení Spirála provozuje Centrum krizové
intervence

relaxační polohovatelné lehátko,
psychowalkmany, relaxační přístroje,
odborná literatura, modernizace
terapeutických místností

35440

Litoměřice

Diakonie ČCE - SKP Litoměřice,
Rooseveltova 7, Litoměřice, 41201

Dům pro matky s dětmi, pracovní
a volnočasové aktivity pro hadicapované

vybavení a materiál do výukových dílen
(PC, keramika, výuková kuchyňka,
prádelna, výukový prodej)

40000

Humanitární sdružení Perspektiva,
Havlíčkova 276, Roudnice nad Labem,
41301

projekty zaměřené na zdravotně a tělesné
postižené spoluobčany v mikroregionu
Roudnicko

nákup nábytku, křesel, židlí, podlahových
krytin, počítače s příslušenstvím, tiskárny,
technologie umožňující pevné připojení
k internetové síti

40000

Kolín

Roudnice
nad Labem

Kraj/Region
Ústecký

Ústecký

Město/City
Louny

Děčín

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the association
(project)

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Centrum pro ZP Ústeckého kraje, d.p.
Poskytuje služby sociální intervence pro
Louny, Palackého 2502, Louny, 44001 zdravotně postižené občany, jejich rodinné
příslušníky, příbuzné a známé.

zájezdy pro děti se zdravotním
postižením ze zařízení, která účinkovala
v „Dobročinné akademii“

Slunečnice , Hudečkova 1, Děčín,
405 01

Humanitární nezisková organizace
pomáhající mentálně a tělesně postiženým
na Děčínsku

oprava komína a položení střešní krytiny

Ústí nad
Labem

Oblastní charita Ústí nad Labem,
Štefánkova 1, Ústí nad Labem, 40001

Komunitní centrum Světluška, podpra dětí ze Romský tanečně-hudební festival
soc. slabých rodin.
ROTAHUFEST

Ústecký

Litvínov

OS Porozumění, Studentská 750,
Litvínov, 43601

Cvičné chráněné bydlení pro zdravotně
postiženou mládež při centru Klubíčko

Havlíčkův
Brod

Oblastní Charita, Boženy Němcové 188, Charita provozuje pečovatelskou službu
Havlíčkův Brod, 58001
a dům pro matky s dětmi v nouzi

vybavení domova pro matky s dětmi

Vysočina

Třebíč

Diecézní charita Brno- Oblastní charita
Třebíč, L. Pokorného 15, Třebíč, 67401

Působí v sociální, zdravotní a humanitární
oblasti. Na území okresu Třebíč pomáhá ve
14 střediscích lidem, kteří se ocitli v těžké
životní situaci.

Stavební úpravy objektu bývalé mateřské
školy na ul. Gen. Sochora v Třebíči

Havlíčkův
Brod

Centrum pro zdravotně postižené,
Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod,
580 01

Centrum vytváří ve spolupráci s členy
podmínky pro rozvoj specializovaných
činností pro zdravotně postižené občany.

dva mechanické skládací vozíky značky
Sopur Easy Max

Rožmov

Zdravý Rožnov, Zemědělská 572,
Rožnov pod Radhoštěm, 75661

Prosazovat zásady Zdravého města
v komunálním rozvoji

zakoupení regálů a vybavení kuchyňky,
zprovoznění kuchyňky, zakoupení
a zprovoznění sprchového koutu

Kamarád - sdružení rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí a mládeže
Dolní Paseky 523
756 61 Rožnov pod Radhoštěm ,
Domov domácí péče Kamarád, Dolní
Paseky, 75661

Provozuje centrum denních služeb
pro mentálně znevýhodněné a tělesně
hendikepované osoby.

nákup materiálu a pomůcek do
terapeutických dílen, zpracování
projektové dokumentace na komplexní
přestavbu střechy, zhotovení opěrného
zábradlí na hlavním schodišti domova

Charita Sv. Rodiny, Nový Hrozenkov
124, 75604

Charita pečuje o seniory jak v jejich
domovech, tak v Domě pokojného stáří

elektrická polohovací postel

Zlínský

Zlínský

Dolní Paseky

Nový
Hrozenkov

12341

nákup smyslových a didaktických hraček,
her, stavebnic, výukových progranů,
cvičebního a tábornického nářadí

Vysočina

Zlínský

6125

10900

Ústecký

Vysočina

Udělený grant v Kč
/Grant given in
Czech crowns

14474

40000

40000

40000

39707

32652

11944

pokračování →
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Představujeme nejúspěšnější akci Benefice s Divokými husami v roce 2005

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI V LITMOMĚŘICÍCH
Rooseveltova 7, Litoměřice, 412 01
Podařilo se celkem vybrat:
Program akce:

160 600 Kč
benefiční akce s kulturním programem

Výtěžek akce byl použit na nákup vybavení a materiálu do výukových dílen sloužících klientům Střediska Diakonie. Konkrétně se jednalo o dovybavení počítačového a keramického stanoviště, výukové kuchyňky, prádelny a výukového prodeje. Dřívější vybavení bylo
nedostatečné a neodpovídalo požadavkům na výuku, které jsou pro uživatele služeb Střediska specifické a podmiňují jejich kvalitu,
např. potřeba speciálního nábytku pro zdravotně handicapované.
Diakonie ČCE – SKP v Litoměřicích
Posláním Střediska Diakonie ČCE – SKP v Litoměřicích je poskytovat zázemí lidem, kteří se ocitnou v nesnázích, respektovat jejich
lidskou jedinečnost a pomoci jim při zvládání obtížné životní situace. Cílem je umožnit lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem
pracovní a společenské uplatnění a zprostředkovaně tak zajistit, aby tito lidé nezůstali v izolaci.
Středisko také poskytuje specifické sociální služby v Domově pro matky s dětmi v Litoměřicích, kde pomáhá ohroženým matkám s dětmi, případně bezdětným, osamělým ženám, které očekávají narození dítěte. Pomoc nabízí ve dvou rovinách – poskytnutí náhradního
ubytování pro překlenutí obtížné životní situace na nezbytně nutnou dobu nebo poskytnutí osobní pomoci a služeb v poradenství, získávání nových dovedností a schopností (provoz domácnosti, výchova dětí, domácí hospodaření, vaření, práce s textilem atd.) během
pobytu v Domově.
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Popis programu
Nadační investiční fond (NIF) připravovala vláda České republiky již od roku 1991. Prostředky NIF pocházejí z II. vlny kuponové privatizace, kdy se celé 1% všech obdržených peněz váda 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 2004 (rozdělováno v r. 2005)
Výnos z fondu za rok 2004 činil částku 929.210,-Kč. Na potřeby nadace bylo dle regulí smlouvy s Fondem národního majetku strženo
20%, tedy 185.842,-Kč.
Částka 743.372,-Kč byla rozdělena mezi projekty.
V roce 2005 jsme podpořili 44 projektů.
Projekty byly ohodnoceny body. K podpoře byly schváleny projekty, které obdržely v daném programu nevíce bodů.
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

Rozdělování výnosů z nadačního investičního fondu (NIF) / Distribution of NIF support of integration activities and education in NGO’s
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Rozdělení výnosů z Nadačního investičního fondu v roce 2005 / Division of „NIF“ in 2005
Kraj/Region

Město/City

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the association (project)

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
/Grant given in Czech
crowns

Praha

Praha

Centrum pro otázky migrace, Senovážná 2, Praha,
11000

„Základní kurz krizové intervence“+“Pokračovací kurz
k.i.“

15797

Jihomoravský

Brno

Sdružení Podané ruce, Francouzská 36, Brno, 60200

doplnění vzdělání středního managmentu NO

22500

Pardubický

Pardubice

Středisko ranné péče Pardubice, Bělehradská 389,
Pardubice, 53009

Základní kurz psychosociálního výcviku

Královehradecký

Červený Kostelec Oblastní charita Červený Kostelec, 5.května 1170,
Červený Kostelec, 54941

Základní kurz bazální stimulace v ošetřovatelské praxi

Pardubický

Pardubice

SKP-Centrum, Bělehradská 513, Pardubice, 53009

týmová spolupráce, řízení výkonnosti

22500

Vysočina

Jihlava

Diecézní charita Brno-Oblastní charita Jihlava, Jakubské
nám. 2, Jihlava, 58601

vzdělávací program v oblasti manažerských dovedností
specificky zaměřený na oblast neziskového prostoru

22500

Praha

Praha

Domov Sue Ryder o.p.s., Michelská 38534, Praha,
14000

Kurz Bazální stimulace pro personál v přímé péči

16200
15000

18750

Plzeňský

Merklín

Diakonie ČCE středisko Radost v Merklíně, Na Radosti
194, Merklín, 33452

videotrénink interakcí

Olomoucký

Šumperk

Dětský klíč Šumperk, Nám.Míru 5, Šumperk, 78701

Výchova a vzdělávání dětí s autismem, krizová
intervence

4296

Jihomoravský

Klobouky u Brna

Diakonie ČCE-středisko Betlém, Císařova 27, Klobouky
u Brna, 69172

školení pro soc.pracovníky, terapeuty, zdravotníky
a fundraisingový tým

22500
10303

21345

Královehradecký

Dvůr Králové nad
Labem

Diakonie CCE - Dvůr Králové, Benešovo nábř. 1067,
Dvůr Králové nad Labem, 54401

úhrada vzdělávacích kurzů- Rozvojová supervize týmů
pracovníků v přímé péči, Týden práce na sobě, Validace

Zlínský

Otrokovice

Charita sv.Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617,
Otrokovice, 76502

třítýdenní seminář“ Práce s klientem v krizové situaci

Vysočina

Žďár nad
Sázavou

DCHB - Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22,
Žďár nad Sázavou, 59101

seminář zaměřený na problematiku schizofrenie

Vysočina

Jihlava

Srředisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava,
Žižkova 108, Jihlava, 58601

Kurzy: „Efektivní rozhovor“, „Psychoterapeutický výcvik
pro pomáhající profese“,“Týden práce na sobě“

19319
10677
19319

Kraj/Region

Město/City

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the association (project)

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
/Grant given in Czech
crowns

Jihomoravský

Brno

Naděje o.s., pobočka Brno, Ptašinského 13, Brno,
60200

Aktivizační a preventivní programy pro seniory

Praha

Praha

OKAMŽIK, Nemocniční 7, Praha, 19000

zvýšení kvalifikace společným absolvováním
počítačových kurzů+specifické kurzy

19319

Jihomoravský

Brno

Ratolest Brno, Milady Horákové 19, Brno, 60200

základní a pokračovací kurs krizové intervencevčetně
základů první pomoci a sebeobrany

7586

Jihomoravský

Břeclav

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav,
Svatoplukova 18, Břeclav, 69002

vzdělávací akce v oblasti sociální a zdravotní
problematiky..

19319

Praha

Praha

Klub Hornomlýnská ARPZPD v ČR, Hornomlýnská 1255,
Praha, 14800

akreditovaný vzdělávací rekvalifikační kurz pro asistenty
učitele ve třídě s integrovaným žákem

10867

Jihočeský

Písek

Fokus Písek, Nábřeží 1. Máje 2259, Písek, 39701

Psychiatrické minimum, case managment, supervize

5796

Praha

Praha

Letní dům, Senovážné nám. 24/977, Praha, 11647

kurzy-práce s krizí a tělem, tělesně zakotvené prožívání,
zákl. Kurz kriz. intervence, trauma

16833

Zlínský

Valašské Meziříčí

O.S. Pod Křídly, Družstevní 228, Valašské Meziříčí,
75701

Kurz „Trauma“ a „Letní škola krizové intervence“

Zlínský

Rožnov pod
Radhoštěm

Zdravý Rožnov, Zemědělská 572, Rožnov pod
Radhoštěm, 75661

Čtyři semináře zaměřeny na práci s dlouhodobě
duševně nemocnými

7015

Moravskoslezský

Frýdek Místek

Podané ruce - Projekt OsA Frýdek Místek, Zborovská
465, Frýdek Místek, 73801

prohloubení vzdělání osobních asistentů v oblasti
psychologie (9kurzů)

16833

Praha

Praha

Poradna pro uprchlíky o.s., Senovážná 2, Praha, 11000

čtyři jednodenní a jeden dvoudenní kurz ICN

3675

Moravskoslezský

Ostrava

MENS SANA o.s., Rošického 1082, Ostrava, 72100

čtyři vzdělávací akce zaměřeny na zvyšování odbornosti
pracovníků

8585

Praha

Praha

Asistence o.s., V Pevnosti 4, Praha, 12841

manažerské konzultace, PR konzultace, fundraising,
rozvoj strategie organizace

15149

Praha

Praha

Ježek a Čížek, Bronzová 2019, Praha, 15500

muzioterapeutické specializační studium, kurz
managementu NNO, sebezkušenostní ter. Výcvik

16833

18031

2693

pokračování →
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Kraj/Region

Město/City

Název a adresa organizace (projektu)
/ Name and address of the association (project)

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
/Grant given in Czech
crowns

Představujeme nejúspěšnější projekt podpořený z Nadačního investičního fondu v roce 2005

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ LIBEREC
Dětská 461, Liberec 25, 463 12

Středočeský

Beroun

Asociace rodičů a přátel z.p.dětí v ČR, klub Klubíčko
Beroun, Wagnerovo nám. 458/2, Beroun, 26601

kurz zaměřený na získání praktických info, znalostí
a dovedností z oblastí péče o ZP děti

16833

Praha

Praha

Sananim, Dolákova 26, Praha, 18000

rok odborného výcviku pro šest pracovníků centra

16833

Příspěvek od Nadace Divoké Husy činil celkem: 35 372 Kč

Praha

Praha

Gaudia proti rakovině, Korunní 111, Praha, 13000

Financování NNO, foundraising, standardy kvality
soc.služeb

1879

Praha

Praha

Společnost pro ranou péči, Haštalská 27, Praha, 11000

každoroční třídenní seminář pro všechny odborné
zaměstnance organizace

16833

Jihomoravský

Brno

Liga za práva vozíčkářů, Kounicova 42, Brno, 60200

celostátní seminář poradenských pracovníkův rámci
projektu Duhový kruh poradenství

16833

Informační centrum pro mládež Liberec
Informační centrum pro mládež Liberec je občanské sdružení, které spolupracuje s mladými lidmi. Bezbariérový vnitřní prostor umožňuje, aby služeb centra mohla využívat i mládež handicapovaná. ICM se ve své činnosti snaží umožnit mladým lidem učit se navzájem.
Cílem centra je, aby se v jeho prostorách setkávali různé kultury, národnosti, lidé zdraví i handicapovaní, aby docházelo k výměně
zkušeností a vzájemnému obohacování.

Moravskoslezský

Ostrava

O.S.Vzájemné soužití, 30.dubna 3, Ostrava, 70200

Vzdělávání Halpale-organizační rozvoj a prevence
vyhoření

16833

Jihočeský

Kardašova
Řečice

Proutek o.s., Plasná 3, Kardašova Řečice, 37821

Otevřený dvůr-předvánoční trh s výrobky z chráněných
dílen

21909

Královehradecký

Jánské Lázně

Křižovatka života, Lázeňská 45, Jánské Lázně, 54225

projekt „monoski“-výuka lyžování pro handicapované

27512

Pardubický

Pardubice

Tyflocentrum Pardubice o.p.s., Nábř. Závodu míru 1961,
Pardubice, 53002

Expedice Tandem pro nevidomé a slabozraké

19651

Plzeňský

Plzeň

Náruč o.s., Revoluční 98, Plzeň, 31207

putovní tábor vozíčkářů Festina Lente

15721

Ústecký

Ústí nad Labem

O.S.Rami, Masarykova 83, Ústí nad Labem, 40001

„Prázdninové volnočasové aktivity“-mezinárodní
workcamp+hudební a artistický workshop

31206

Praha

Praha

Divadlo Nablízko, o.s., Nosticova 2a, Praha, 11800

uvedení stínově tlumočené hry Tracyho tygr v Ostravě

22167

Liberecký

Liberec

Informační centrum pro mládež Liberec, Dětská 461,
Liberec, 46312

přestavba zahrady na „Hernu smyslů pod otevřeným
nebem“

35372

Praha

Praha

Rytmus, Bruselská 16, Praha, 12000

7.ročník Ceny Martina Palase

25000

Praha

Praha

Osa, Hálkova 4, Praha, 12000

víkendový a týdenní výcvikový pobyt mimo Prahu pro lidi
s mentálním postižením

25000

Ústecký

Ústí nad Labem

Tyflocentrum Ústí nad Labem o.p.s., V Jirchářích 3/705,
Ústí nad Labem, 40001

integr. Aktivity v oblasti využití volného času nevidomých
a slabozrakých-klub cykloturistiky, veslařské družstvo
nevidomých, kondiční tělocvik

24250
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Z příspěvku od Nadace Divoké Husy bylo podpořeno vytvoření otevřeného bezbariérového prostoru – zahrady – kolem objektu ICM.
Cílem projektu „Herna smyslů pod otevřeným nebem“ je odstranit předsudky, diskriminaci a xenofóbii a podpořit v dětech a mládeži
kladný vztah k handicapovaným lidem a učit je, jak jim pomáhat. Zahrada se stala prostorem neformálního vzdělávání hrou. Je využívána při organizování integračních setkání mládeže jako praktická možnost hravě si vyzkoušet, jak žijí vrstevníci s handicapem. Zároveň
je veřejně přístupným místem pro děti z okolního sídliště, které zde mohou užitečně trávit svůj volný čas.

Rozdělování výnosů z nadačního investičního fondu (NIF)

Distribution of NIF support of integration activities and education in NGO’s

37

PODPORA

Ů
U
T
O
K
K
E
S
J
R
O
E
N
R
P
PART
VE

N
E
Z
N
A
G
E
WILD

ÁCI S
SPOLUPR

CÍ
ORGANIZA

G A N Z EN
ACÍ WILDE
IZ
N
N Z EN
A
G
R
WILDE G A
KOU O
S
N
R
IO
E
T
N
A
T
IS
R
N
A
ER O R G A
PR ÁCI S P
UR PARTN
V E S P O LU
O
Ů
H
T
K
IT
E
W
J
O
N
PR
PER ATIO
PODPOR A
TS IN CO -O
C
E
J
O
R
P
T OF
/ S U PP O R

SUPPORT
IN

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 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 from Dutch funds. The Foundation supervises
the transfer and using of money.

S
T
C
E
J
PRO
ITH
W
N
TIO

A
R
E
P
CO - O ORGANISATION

OF

N
E
Z
N
A
G
E
D
WIL

R
E
N
T
R
A
P
OUR

Podpora projektů ve spolupráci s partnerskou organizací Wilde Ganzen / Support of projects in co-operation with our partner organisation Wilde Ganzen

39

Rozdělení grantů přímé pomoci od Wilde Ganzen v roce 2005
/ Division of support of projekt in co-operation with our partner organisation
Název a adresa organizace (projektu)
Město/City
/ Name and address of the
association (project)

Kraj/Region

Představujeme nejúspěšnější projekt přímé pomoci „Wilde Ganzen“

Činnost organizace
/Activities of the association

Účel grantu
/Purpose of the grant

Udělený grant v Kč
/Grant given in
Czech crowns

Plzeňský

Merklín

Diakonie RADOST Merklín, Merklín
194, 33452

Ubytování, asistence a volnočasové aktivity
pro handicapované děti a dospělé s mentálním
a kombinovaným postižením a autismem.

Projekt Domeček

547782,00

Plzeňský

Merklín

Diakonie RADOST Merklín, Merklín
194, 33452

Ubytování, asistence a volnočasové aktivity
pro handicapované děti a dospělé s mentálním
a kombinovaným postižením a autismem.

Projekt Domeček

298752,00

Liberecký

Dubá

Diakonie Dubá, Dlouhá 87, Dubá,
47141

Projekt „Nový domov“ zaměřený na pomoc
občanům s tělesným či jiným handicapem,
především na mladé lidi vyrustající mimo rodinu.

Konečné stavební úpravy +
vybavení Nového Domova

16150,00

Moravskoslezský

Ostrava

Diakonie Ostrava, Žofínská 12,
70200

Pečovatelská služba, sociálně-terapeutické dílny,
stanice pečovatelské služby pro děti z rodin
v krizových situacích, domovinka pro seniory.

Transport humanitární
pomoci pro Ukrajinu

58598,00
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Podpora projektů ve spolupráci s partnerskou organizací Wilde Ganzen

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO RADOST
Merklín u Přeštic 194, 334 52
Projekt „Domeček“ byl podpořen celkovou částkou 846 534 Kč.
Díky unikátnímu projektu Diakonie ČCE – střediska Radost v Merklíně vyrůstají na Radosti dva nové domečky, ve kterých najde chráněné bydlení 16 dětí a dospělých s autismem nebo s mentálním handicapem. Projekt obyvatelům domu také poskytne speciální výuku,
nabídne prostor pro trávení volného času či pomoc při zajištění chodu domácnosti. Tito lidé najdou v domečcích soukromí, společně
pak v každém domečku vytvoří osmičlennou domácnost, kde jim podporou budou vychovatelé.
Lidé s autismem potřebují speciální podmínky a prostředí pro život, pevnou strukturu dne a maximálně stabilní prostředí, ve kterém
se budou cítit bezpečně. Dosud lidé s autismem žili společně v Domově Radost s mentálně postiženými, nicméně toto společné soužití
vzhledem k odlišným potřebám nebylo ideální ani pro jednu skupinu handicapovaných. Díky domečkům však získají lidé s autismem
nejenom soukromí – budou bydlet v jedno- či dvoulůžkových pokojích, ale i samostatnost v maximální míře, kterou handicap dovolí. Naučí se sebeobsluze a sociálním návykům, budou se pohybovat ve stále stejném prostředím mezi známými lidmi. Díky vizuální podpoře
pomocí obrázků, symbolů, fotografií budou znát časový a věcný sled denních činností, který jim poskytne pevně danou strukturu dne,
jež dává lidem s autismem pocit bezpečí. Domečky rovněž poskytnou zázemí pro personál, neboť v obou domečcích bude nepřetržitá
služba vychovatelů.
Projekt je unikátní, protože zařízení, které by se specializovalo na pomoc a péči o osoby s autismem, v České republice doposud
neexistovalo.

Support of projects in co-operation with our partner organisation Wilde Ganzen
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FINANČNÍ ZPRÁVA / FINANCIAL REPORT

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 (V KČ) / 2005 INCOMES AND EXPENDITURES (CZECH CROWNS)

Prostředky určené ke grantování / Finances for granting 2005

Výsledovka / Income statemen

PŘIJATÉ / RECEIVED
Dary Wilde Ganzen / Grants from Wilde Ganzen

z toho NIF

NÁKLADY / COSTS
Spotřeba materiálu/Consumption of materials

VÝNOSY / INCOME

3 579 307

0

Dotace / Grants

544 201

Provozní náklady a spotřeba energií/Operational costs and energy consumption

0

0

Výnosy procenta/ Incomes from percents

849 038

Cestovné/Travel expenses

929 210

929 210

Bankovní úroky / Bank interests

13 633

Opravy a údržba/Repairs and maintenance

0

0

7 920

Občerstvení/Refreshments

Dary fyzických osob / Grants from individuals

274 118

0

Ostatní výnosy / Other incomes - příjem
za stravenky

Bankovní úroky / Bank interests

13 633

0

Přijato celkem / Total incomes

4 796 268

929210

NIF - vklad do nadačního jmění / NIF - endownment
NIF - výnosy / NIF – interests
Dary jiných organizací / Grants from other organizations

ROZDĚLENÉ GRANTY / DELIVERED GRANTS
Veřejné sbírky / Public collections

Výnosy celkem /Total incomes

z toho NIF

83 963
0
50 493
0
6 080

Nájemné kanceláře a nebyt. prostor/Rent of office and non-residential premises

158 418

Právní a účetní služby/Juridical and accounting services

89 850

Inzerce, propagace, internet/Advertisement, promotion, internet

9 090

1 414 792

Školení, semináře, kurzy/Trainings, workshops, courses

6 309

Fax, telefon/Fax and telephones

42 414

340 815

0

Pojištění mejetku/Insurance possessions

2 550

1 989 584

0

Poštovné, kopírování/Postage, copy services

11 531

Účelové granty ve spolupráci s nadací Wilde Ganzen / Fixed grants of WG

921 282

0

Ostatní služby/Other services

19 960

Rozdělování NIF / NIF delivering

743 372

743 372

Služby celkem/Total services

396 695

3 995 053

743 372
Mzdové náklady/Wage costs

647 994

Odvody a pojištění/Levies and insurance

215 774

Zdvojování benefičních akcí / Doubling benefit actions

Rozděleno celkem / Totally delivered

Sociální náklady/Social costs

0

Daně a poplatky/Taxes and charges

27 896

Bankovní poplatky/Bank charges

28 211

Jiné náklady/Other costs (Penále)

1 142

Odpisy/Depreciation

0

NÁKLADY CELKEM/TOTAL COSTS
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Výroční zpráva Nadace Divoké husy za rok 2005

www.divokehusy.cz

1 401 675
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ZPRÁVA AUDITORA / AUDITOR’S REPORT

DĚKUJEME 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,
Tomáši Trusinovi z časopisu Protestant
Václavu Špačkovi z lokální televize PORT
Luďku Richterovi zpracovateli účetnictví,
Petře Povolné konzultantce 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,
Janu Němečkovi zpracovateli webu,
a dalším...
Velkou pomocí je Nadaci supervize ze strany nizozemských partnerů. Konkrétně děkujeme:
Josine Westerbeek, ředitelce nizozemské nadace Wilde Ganzen,
Marina Bernards, asistentce ředitele Wilde Ganze,
Marjon Staal, konzultantce programu „Hejbni kostrou pro druhé“,
Robert Wiggers, konzultantu projektu „Change the Game“,
Wilma van Roekel. fundraiserce projektů pro Českou republiku,
Onno Raadsen, konzultant projektu Change the Game.
Děkujeme i všem individuálním dárcům, kteří Nadaci podpořili a podporují. Jejich obětavosti a ochoty pomáhat si velice vážíme.
Zvláštní poděkování patří našim mediálním partnerům:
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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 31.12.2005 je 28.765.000,-Kč.
Nadace při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s její správou dle § 22 zákona 227/1997 Sb.
Povolení k veřejné sbírce
Nadace vlastní povolení k veřejné sbírce v termínu 10.9.2005 – 30.7.2007 na základě povolení MHMP/107829/2005 ze dne 20.8.2005.
Kopii dokumentu můžete nalézt na www.divokehusy.cz.
Tuto Výroční zprávu schválila Správní rada Nadace Divoké husy na svém zasedání dne 30.5.2006.

