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Napadlo Vás už někdy, proč létají divoké husy v hejnu ve tvaru písmene V? Jakmile totiž jedna husa zamává křídly, vytvoří zvedací 

proud vzduchu pro husu, která letí za ní. Tímto způsobem celé hejno urazí o 70% delší cestu, než kdyby letěl každý pták sám.

Když se husa v čele hejna unaví, zařadí se na konec, aby si mohla odpočinout a na její místo se posune jiná. Husy letící na konci hejna 

potom hlasitě povzbuzují ty v čele.

Vědí, že úspěch záleží na spolupráci, vůli střídavě konat těžkou práci a sdílet těžkosti vedení skupiny.
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SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY NADACE DIVOKÉ HUSY 

Milí přátelé,

předkládáme Vám naši výroční zprávu za rok 2006, který byl rokem výrazného rozvoje pro Nadaci Divoké husy.

Na jedné straně se naše běžné aktivity rozrůstaly, což bylo znát především podle výsledků veřejných sbírek 

"Lety Divokých hus", které se každých čtrnáct dní vyhlašují v Českém rozhlase a několika časopisech. To je velmi 

potěšující, protože sbírky patří k rodinnému stříbru Nadace. Jasně vyjadřují, čeho chceme dosáhnout: povzbudit 

každého k pomoci druhým. Dalším pozitivním ukazatelem byl nárůst zájemců o zapojení do našeho grantového 

programu "Benefi ce s Divokými husami", je zřejmé, že získávání grantů aktivní formou je pro stále více organizací 

zajímavým a přínosným způsobem fundraisingu.

Na druhé straně se začal realizovat program Change the Game, který přibližuje svět dětí v brazilských slumech 

(chudinských čtvrtích) českým dětem.  Projekt využívá hravost dětí a kreativní formou se snaží upozornit na to, že 

ve světě žijí vrstevníci našich dětí, kteří musí denně čelit náročným životním situacím a důležitým rozhodnutím.  

Zároveň ale upozorňuje na to, že i ve velké chudobě mohou děti vést zajímavý život.

Koncem roku 2006 oznámil dosavadní ředitel Martin Balcar, že se rozhodl po sedmi letech působení v Nadaci odejít. Pod jeho vedením 

prošly Divoké husy velkými změnami. Zasloužil se o rozvoj programů nadace, získání prostředků z NIF, a o to, aby Nadace Divoké husy 

zaujala pevné místo mezi ostatními nadacemi. Jsme vděčni za práci, kterou Martin Balcar pro Nadaci Divoké husy vykonal. 

K 1.12.2006 na jeho místo nastoupila Lucie Kopačková.

Rovněž děkujeme ostatním zaměstnancům nadace, především Věře Valentové za vytrvalou péči o realizaci veřejných sbírek, dále pak 

Jarkovi Kotalovi a Míše Malíkové, díky kterým naplňuje Nadace Divoké husy své závazky v rozvojové pomoci.

Všem dárcům, spolupracovníkům a partnerům děkujeme za podporu, díky níž se nám daří uskutečňovat naše heslo: Křídla pro Vaše 

dary!

V úctě,

Pieter C.A. Morée

předseda správní rady Nadace Divoké husy
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ČINNOST A CÍLE NADACE DIVOKÉ HUSY
 

Naším posláním je být prostředníkem mezi těmi, kdo dávají a těmi, kdo umí pomáhat.

Podporujeme místní společenství a jejich schopnost pomáhat.

Rozvíjíme dárcovství jako projev sounáležitosti a odpovědnosti vůči společnosti, ve které žijeme a jejíž jsme nedílnou součástí.

Koho podporujeme

Neziskové a nestátní organizace v sociální, zdravotní, charitativní a humanitární oblasti v České republice i v zahraničí.

Jak pomoc realizujeme

K podpoře organizací používáme tři základní programy:

Lety Divokých hus – Divoké husy posbírají formou veřejné sbírky vaše dary a doručí je tam, 

kde je jich nejvíce třeba – organizacím, které pomáhají.

Benefi ce s Divokými husami – Divoké husy zdvojí výnos benefi ční akce (koncertu, divadelního představení, aukce, 

výstavy, sportovního utkání apod.), kterou uspořádá sama organizace, která o podporu požádá.

Hejbni kostrou pro druhé  je motivační program, který funguje na principu benefi c. Je určen těm, kteří nechtějí 

jen tak sedět, ale chtějí vlastní aktivitou vydělat peníze na pomoc druhým. Divoké husy zdvojí výnos benefi ční akce a peníze pošlou 

organizaci, pro kterou byla benefi ce uspořádána.  

Ctíme

Partnerství v osobních i pracovních vztazích

Solidaritu  s potřebnými

Toleranci  k odlišnostem světa

Odhodlání vždy a za všech okolností pomáhat

Transparentnost  toho jací jsme i toho co děláme

LIDÉ V NADACI 
/ PEOPLE AT DIVOKE HUSY FOUNDATION

Správní rada Nadace Divoké husy

Předseda  Pieter C.A. Moree

Místopředseda Michael Slavík

Členové  Štěpán Matucha

  Daniela Brůhová

  Jan Bárta

  Elisabeth A. Fikejsová

  Milan Kovář

  Tomáš Drobík

Dozorčí rada Nadace Divoké husy

Členové  Miroslava Nulíčková

  David Libiger

  Marie Boháčová

Zaměstnanci Nadace Divoké husy v roce 2006

Ředitel Nadace  Martin Balcar 

Vztahy s veřejností Tomáš Tožička  

Vedoucí kanceláře Věra Valentová

Projekt Change the Game

Koordinátor Michal Samiec

  Tomáš Tožička 

Lektoři  Jaroslav Kotal

  Michaela Malíková
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DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V HISTORII NADACE DIVOKÉ HUSY

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 benefi čních 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 benefi čních 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     Nadace se stává členem Fóra pro rozvojovou spolupráci

2005     Úspěch projektu na rozvojové vzdělávání u Evropské komise

2006 Realizace projektu rozvojového vzdělávání Change the Game

2006 Sloučení Nadace Divoké husy s Nadací Civilia

2006 Po sedmi letech odešel ředitel Martin Balcar a nastoupila nová ředitelka Lucie Kopačková

ČINNOST A DŮLEŽITÉ MOMENTY  NADACE V ROCE 2006 – ZPRÁVA ŘEDITELKY

Rok 2006 byl nejen dalším úspěšným rokem Nadace Divoké husy, ale byl také plný mnoha důležitých kroků:

Projekty

Jsme rádi, že se v roce 2006 prokázala kvalita a stabilita grantových cyklů našich jednotlivých programů. Narůstající zájem žádostí 

svědčí o tom, že grantové programy „Lety Divokých hus“, „Benefi ce s Divokými husami“ a „Hejbni kostrou pro druhé“ jsou zajímavou 

a žádanou formou získávání fi nančních prostředků. Českému rozhlasu a paní Jané Altmanové bychom tímto rádi poděkovali za 

ochotnou a vstřícnou pomoc při vyhlašování veřejné sbírky - Lety Divokých hus. 

Důležitým momentem začátku roku 2006 se stala realizace vzdělávacího projektu Change the Game. Svým zaměřením na 

problematiku světové chudoby se stal důležitou součástí při zapojení Nadace do rozvojové problematiky.  

Projekt Change the Game spolufi nancují Evropská komise a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Tvář nadace

Nadace Divoké husy získala s projektem Change the Game další tvář. Obohatila nejen svou činnost, ale díky osobitému designu, který 

ztvárňuje projekt se rozšířilo pole, kde se s Nadací můžete setkat.

Personální změny

Důležitým momentem roku 2006 byl start projektu Change the Game s nímž nadaci přibyli další tři zaměstnanci. Na začátku roku se 

pracovní tým rozšířil o dva lektory – Michaelu Malíkovou a Jaroslava Kotala a koordinátora – Michala Samiece.  V dubnu 2006 byl přijat 

na pozici vztahů s veřejností a fundraisingu Tomáš Tožička. Zásadní změny v personálním obsazení nadace přinesl až závěr roku 2006. 

Z pozice koordinátora projektu Change the Game odešel Michal Samiec a jeho práci převzal Tomáš Tožička a po sedmi letech se 

rozhodl odejít i ředitel Martin Balcar. 

Sloučení s Nadací Civilia

Na základě smlouvy ze 7.4.2006 došlo ke sloučení Nadace Divoké husy a Nadace Civilia. NDH přebrala všechny neuzavřené projekty, 

včetně veřejné sbírky a sloučením navýšila své nadační jmění.
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Graf 3 

Rozdělené granty od roku 1997 do roku 2006

/ Grants allocated from 1997 to 2006

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2006 V GRAFECH / PROJECTS SUPPORTED IN 2006 IN GRAPHS

Graf 1 

Projekty podpořené v roce 2006 dle grantových programů / Projects supported in 2006 according to grant programs

Graf 2 

Projekty podpořené v roce 2006 dle krajů 

/ Projects supported in 2006 according to regions

Benefi ce s Divokými husami  / Benefi t events with Divoke husy Foundation

Lety Divokých hus  / Flights of Divoke husy

Wilde Ganzen  / Support of the projects in co-operation 

             with our partner organisation Wilde Ganzen

Hejbni kostrou pro druhé  / Get moving for others
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ÚPLNÝ VÝČET PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V ROCE 2006

LETY DIVOKÝCH HUS / FLIGHTS OF THE WILD GEESE

Popis programu

Nadace vyhlašuje každý týden v několika médiích veřejnou sbírku na podporu konkrétních aktivit nevládních neziskových organizací, 

které působí v sociální či zdravotní oblasti. Každý druhý týden se účel sbírky mění a Divoké husy letí za novým cílem. Nadace se tímto 

způsobem snaží povzbudit veřejnost k aktivní účasti tam, kde je třeba a zároveň medializovat zajímavé projekty. Sbírku je možno 

v daném termínu podpořit i zasláním DMS ve tvaru DMS_HUSY na číslo 87777. Vzhledem k obvyklé výši sbírky (do 20 tisíc korun) 

jsou jako účel zamýšleny konkrétní předměty či malé investiční projekty nebo jednorázové aktivity sloužící přímo klientům vybrané 

organizace..

Základní principy programu

 Cílem programu je zajistit fi nancování 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 i v zahraničí

 Veřejná sbírka je vyhlašována každých 14 dní, ve prospěch různých nestátních neziskových organizací. 

 Účel sbírky se každých 14 dní mění.

 Ofi ciální 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, časopis Protestant, Sféra, Internet).

„FLIGHTS OF THE WILD GEESE“

Every week, the Foundation announces public fundraising events for concrete NGO projects. The target of these so-called Flights 

the Wild Geese changes every two weeks. The Foundation thus encourages publicity and disseminates information about small but 

important projects.
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Projekty podpořené v rámci programu Lety Divokých hus v roce 2006

Projects supported in 2006 in the „Flights of the Wild Geese“ programme

Kraj Město Název a adresa organizace Činnost organizace Účel grantu Udělený grant v Kč

Jihočeský Prachatice
Hospic sv. Jana N. Neumanna Neumannova 
144, 383 01

Zařízení pečuje o nevyléčitelně nemocné a umírající 
pacienty.

lůžkoviny 31 312 Kč

Jihomoravský

Brno
APLA
Fugnerova 30, 61300

Asociace pomáhá lidem s autismem. rehabilitační pomůcky 15 303 Kč

Hodonín
DCH Brno, OCH Hodonín, Kontaktní centrum 
pro drogově závislé Hodonín
Sadová 1, 695 01

Kontaktní centrum nabízí první pomoc lidem 
ohroženým drogou.

automatická pračka a sušička 
prádla

10 427 Kč

Brno
Teen Challenge
Životského 10, 614 00

Dětské centrum nabízí pomoc sociálně vyloučeným 
dětem.

nábytek do dětského centra 13 824 Kč 

Strážnice
Charita Strážnice
Kovářská 396, 696 62

Charita dává v chráněné dílně možnost uplatnění 
lidem se zdravotním znevýhodněním.

vybavení dílen a sportovní 
pomůcky

13 948 Kč

Karlovarský

Karlovy Vary
FCH Karlovy Vary
Svobodova 743/12, 360 17

Charita nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké 
životní situaci.

vybavení krizového pokoje 
Domu na půl cesty 

13 057 Kč

Sokolov
OS Chráněné bydlení Sokolov, Slavíčkova 
1696, 356 05

Sdružení zajišťuje chráněné bydlení lidem zdravotně 
znevýhodněným a pomáhá jejich integraci do 
společnosti

tkalcovský stav 18 535 Kč

Královehradecký

Nová Paka
Život bez bariér
Lomená 533, 509 01

Sdružení usiluje o naplňování potřeb lidí se 
zdravotním znevýhodněním, poskytuje jim 
poradenství, pomoc a podporu.

matrace ze studené pěny pro 
zdravotně znevýhodněné 
klienty 

15 551 Kč

Rokytnice 
v Orlických 
horách

Sdružení Neratov
Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61

Sdružení provozuje chráněné bydlení pro dívky a ženy 
s lehkým mentálním postižením.

automatická pračka a lednice 
s mrazákem 

14 244 Kč

Moravskoslezský Český Těšín
Slezská diakonie
Na Nivách 7, 73701

Středisko Eliada poskytuje poradenské a terapeutické 
služby dětem se specifi ckými potřebami.

terapeutický míčkový bazén 12 397 Kč

Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01

Komunitní centrum v Bohumíně slouží dětem ze 
sociálně slabých rodin.

sada hudebních perkusních 
nástrojů

11 326 Kč

Olomoucký

Kojetín
Charita Kojetín - denní stacionář pro seniory 
Kroměřížská 198, 752 01

Posláním stacionáře je přispět ke zlepšení a zachování 
kvality života ve stáří.

válendy a lůžkoviny pro 
seniory

10 782 Kč

Olomouc
Společnost pro ranou péči- Středisko rané 
péče Olomouc Haštalská 27, 110 00

Středisko nabízí pomoc rodinám pečujícím o děti se 
zrakovým a kombinovaným postižením.

speciální hračky a pomůceky 
pro rozvoj zrakových funkcí 

15 192 Kč

Kraj Město Název a adresa organizace Činnost organizace Účel grantu Udělený grant v Kč

Pardubický Pardubice
Klub hurá kamarád Jungmannova 2550, 
530 02

Klub poskytuje pomoc dětem v obtížných životních 
situacích.

lůžka pro klienty a vybavení 
pokojů 

26 980 Kč

Praha

Praha 6

Pražská diecéze CČSH
V Tišině 3, 160 00

Diecéze se podílí na sociálně charitativních aktivitách 
pro sociálně potřebné.

kuchyňská linka pro nestátní 
dětský domov rodinného 
typu v Dubenci u Příbrami

17 664 Kč

Dílna Eliáš
Eliášova 20, 160 00

Dílna Eliáš poskytuje podporu lidem se zdravotním 
znevýhodněním a snaží se o jejich začlenění do 
společnosti.

myčka na nádobí a lednička 18 417 Kč

Praha 10
OS Cesta slunce
Milánská 471, 109 00

Sdružení usiluje o zlepšování životních podmínek 
znevýhodněných dětí a jejich rodičů.

perličkové polohovací 
polštáře a trampolína

19 762 Kč

Plzeňský Plzeň
DCH Plzeň
Hlavanova 16, 326 00

Charita provozuje Domov pro seniory a znevýhodněné 
občany v Boru u Tachova.

várnice s výstupným 
kohoutem na čaj

10 934 Kč

Středočeský

Kolín
Prostor
Želivského 805, 280 00

Sdružení provozuje Kontaktní centrum, kde nabízí 
pomoc lidem ohroženým drogou.

vybavení poradenské 
místnosti

9 030 Kč

Stochov
OS Kamarádi
Mírové nám. 262,  273 03

Sdružení nabízí volnočasové aktivity pro obyvatele 
Stochova a jeho okolí.

Odborná literatura z oblasti 
mateřství a rodičovství.

13 214 Kč

Poděbrady
OS Přístav
U Bažantnice 154, 290 01

Sdružení rodičů a přátel dětí se znevýhodněním 
usiluje o jejich integraci do běžného života.

tiskařský lis do chráněné dílny 15 896 Kč

Vlašim
Diakonie ČCE Exodus Benešovská 507, 
258 01

Sdružení poskytuje ubytování pro mladé lidi v domě 
na půl cesty, kde zvyšuje jejich samostatnost 
a schopnost vyrovnávat se s problémy.

arteterapeutické pomůcky 
a výtvarný materiál

15 779 Kč

Kolín 
Volno o.s. Pro pomoc rodinám dětí 
s postižením
Nerudova 410, 280 02

Organizace poskytuje podpůrnou péči rodinám, které 
se starají o děti se zdravotním znevýhodněním.

hudební nástroje 20 222 Kč

Nymburk
Semiramis
Dlabačova 2208, 288 02

Semiramis pomáhá lidem při řešení problémů s 
drogou a zároveň se svými aktivitami snaží těmto 
problémům předcházet.

automatická pračka 19  957 Kč

Ústecký Teplice
Senior klub Teplice
Ševčíkova 36, 415 01

Senior klub zajišťuje pečovatelské a asistenční služby 
pro seniory.

automatická pračka 16 634 Kč

Ústí nad Labem
Spirála
K Chatám 22, 403 40

Spirála nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové 
životní situaci.

lůžka pro klienty, sanitární 
technika a posuvné dveře 

13 157 Kč

Zlínský
Rožnov pod 
Radhoštěm

Kamarád
Čs. armády 1248, 756 61

Sdružení poskytuje každodenní péči, terapii a další 
vzdělávání zdravotně znevýhodněným dětem. 

výtvarný materiál do výchov 16 017 Kč

Celkový výtěžek „Letů Divokých hus“ v roce 2006 429 561 Kč
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PŘEDSTAVUJEME JEDNU Z VYHLÁŠENÝCH VEŘEJNÝCH SBÍREK ROKU 2006 

Společnost pro ranou péči, Středisko Olomouc

Dolní náměstí 38, 771 00 Olomouc 

Sbírka probíhala v termínu: od 20. 5. do 2. 6. 2006

Podařilo se celkem vybrat:  15 192 Kč

Občanské sdružení, Středisko 

pro ranou péči

Poskytuje odborné služby, 

podporu a pomoc rodinám, které 

pečují o děti se zrakovým nebo kombinovaným 

znevýhodněním. Posiluje rodinu a její přirozené 

prostředí jako zásadní předpoklad pro spokojený 

vývoj dítěte a pro jeho budoucí zapojení do běžného 

života. Posláním společnosti je také hájit práva rodičů 

dětí se znevýhodněním a prosazovat zakotvení rané 

péče jako služby a oboru.

Výtěžek sbírky byl použit na nákup speciálních hraček 

a pomůcek pro rozvoj zrakových funkcí do půjčovny 

hraček a pomůcek občanského sdružení. Mezi takové 

pomůcky patří sady obrázků a předmětů, které se 

děti učí přiřazovat, míček ve formě ježka, který se 

dobře chytá dětem s poruchou motoriky a další. 

Poslání Společnosti pro ranou péči 

Občanské sdružení poskytuje služby rané péče 

dětem se zrakovým a kombinovaným znevýhodněním a jejich rodinám prostřednictvím středisek rané péče, která za tímto účelem 

zřizuje. V současné době sdružení provozuje střediska v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni a Praze. Spolupracuje 

s odbornými pracovišti při přípravě právních norem a předpisů upravujících ranou péči a její poskytování. Úzce spolupracuje s rodiči dětí 

se znevýhodněním a osvětovou propagací se snaží informovat veřejnost o dané problematice.

1. Český Těšín 31.12.2005

2. Praha 14.1.2006

3. Praha 28.1.2006

4. Teplice 11.2.2006

5. Brno 25.2.2006

6. Nová Paka 11.3.2006

7. Ústí nad Labem 25.3.2006

8. Pardubice 8.4.2006

9. Kolín 22.4.2006

10. Kojetín 6.5.2006

11. Praha 20.5.2006

12. Český Těšín 3.6.2006

13. Plzeň 17.6.2006

14. Hodonín 1.7.2006

15. Rokytnice v Orlických horách 15.7.2006

16. Karlovy Vary 29.7.2006

17. Brno 12.8.2006

18. Stochov 26.8.2006

19. Prachatice 9.9.2006

20. Poděbrady 23.9.2006

21. Praha 7.10.2006

22. Strážnice 21.10.2006

23. Rožnov pod Radhoštěm 4.11.2006

24. Vlašim 18.11.2006

25. Kolín 2.12.2006

26. Nymburk 16.12.2006

27. Sokolov 30.12.2006

Teplice

Ustí nad 
Labem

Praha
Stochov

Nová Paka

Lomnice nad 

Popelkou

Rokytnice

Vimperk

Písek

Čerčany

Vlašim

Hradec Králové

PardubiceKolín

Poděbrady

Nymburk

Prostějov

Olomouc

Kelč

Rožnov pod 

Radhoštěm

Hodonín

Brno

Stražnice

Kojetín
Prachatice

Plzeň

Karlovy Vary

Sokolov

Opava Český Těšín

TRASA LETŮ DIVOKÝCH HUS V ROCE 2006 – LET ZAČAL V ČESKÉM TĚŠÍNĚ A SKONČIL V SOKOLOVĚ

V přehledu jsou zahrnuty sbírky, 

které proběhly v roce 2006. 

Některé granty byly převedeny 

na účet organizace v roce 2007.

Výroční zpráva 2007 17
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BENEFICE S DIVOKÝMI HUSAMI 
/ BENEFIT EVENTS WITH THE DIVOKE HUSY FOUNDATION

Popis programu

Program Benefi ce s Divokými husami je průběžný grant. Nadace poskytuje příspěvky organizacím, které se snaží vlastní aktivitou 

získat fi nanční prostředky na svou činnost. Žádat mohou organizace, které připravují nějakou benefi ční akci (např. koncert, divadelní 

představení, aukci, výstavu, sportovní utkání). Způsob využití výtěžku + příspěvku od Nadace musí být vždy konkrétní a sloužit přímo 

klientům organizace. Výtěžek z benefi ční akce Nadace zdvojnásobí, maximální příspěvek ze strany Nadace je 40 000 Kč.

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.

 Benefi ční aktivity jsou moderním a v naší zemi dosud nedoceněným principem získávání nejenom peněz, 

 ale i přízně veřejnosti a obce.

 Motivujeme společnost k vlastní aktivitě při pomoci druhým.

 Grant se uděluje zdvojnásobením výtěžku benefi ční akce až o 40 000,- Kč.

„BENEFIT EVENTS WITH THE DIVOKE HUSY FOUNDATION“

Within this programme, the Foundation supports the organisation of all kinds of benefi t events (theatre performances, concerts, 

festivals, fl ea markets, etc.) which are still rather underestimated in the CR. The Foundation encourages NGOs to held strong, 

well-prepared events, since we consider them to be very powerful PR and fundraising initiatives. The Foundation doubles the 

proceeds of benefi t 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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Projekty podpořené v rámci programu Benefi ce s Divokými husami v roce 2006

Projects supported in 2006 in the „Benefi t events with Divoke husy Foundation“ programme

Kraj Město Název a adresa organizace Popis akce Činnost organizace Účel grantu 
Udělený 
grant v Kč 

Hradecký

Červený Kostelec

OCH Červený Kostelec 
Hospic Anežky České
5. Května 1170, 549 41

Vernisáž prodejní 
výstavy soutěže 
„Šikovné ruce pro 
hospic.“

Hospic slouží těžce nemocným a umírajícím 
pacientům převážně s onkologickým 
onemocněním.

zakoupení nástěnné 
klimatizace

40 000 Kč

OCH Červený Kostelec 
Domov Sv. Josefa
5. Května 1170, 549 41

Benefi ční koncert.
Oblastní charita pečuje o lidi s roztroušenou 
mozkomíšní sklerózou.

nákup stropního zvedacího 
zařízení ERILENS

40 000 Kč

Dvůr Králové nad 
Labem

Diakonie ČCE - Dvůr Králové 
nad Labem Benešovo nábř. 
1067,    544 01

Adventní koncert.

Středisko pomáhá seniorům a lidem se 
zdravotním znevýhodněním naplňovat 
jejich základní lidské potřeby a podporuje je 
v aktivním způsobu života.

nákup a instalace klimatizace 
na oddělení určené klientům 
s Alzheimerovou chorobou

40 000 Kč

Hořice v 
Podkrkonoší

Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených 
dětí v ČR - Klub Klokánek 
Otakarova 662, 508 01

Benefi ční koncert.
Asociace prosazuje rovnoprávnost zdravotně 
znevýhodněných dětí a jejich integraci do 
společnosti zdravých vrstevníků.

vybavení 2 místností  Domu 
dětí a mládeže v Hořicích 

40 000 Kč

Jánské Lázně
SK Akáda Jánské Lázně 
Obchodní 282, 542 25

Rock for handicap, 
veřejný koncert.

Organizace se zaměřuje na sportovní aktivity 
pro lidi s tělesným znevýhodněním.

nákup speciálních 
sportovních vozíků pro oddíl 
fl orbalu

29 620 Kč

Nová Paka
OS Život bez bariér Lomená 
535, 509 01

Benefi ční koncert 
spojený s výstavou a 
prodejem výrobků.

Cílem sdružení je integrace lidí se 
znevýhodněním do společnosti.

nákup válcovací stolice na 
zpracovávání hlíny a rampy 
pro vozíčkáře 

31 530 Kč

Vrchlabí
Mateřské centrum Kopretina
Letná 864, 543 01

Muzikál 
„Dobrodružství 
s Chamomilou.“

Centrum usiluje především o integraci rodin 
s malými dětmi do společnosti.

nákup cvičebních pomůcek, 
hraček a hudebních nástrojů 
pro děti

30 170 Kč

Jihočeský

Jindřichův Hradec
OS Okna
Pod Hradem 124/III, 377 01

Benefi ční ples.
Sdružení pomáhá při integraci dětí a mladých 
lidí se zdravotním znevýhodněním do 
společnosti.

rekonstrukce topení 
a podlahových krytin 

40 000 Kč

Tábor
FCH Tábor – Auritus 
Klokotská 114,390 01

Benefi ční adventní 
koncert.

Farní charita poskytuje služby sociální 
prevence a humanitární pomoci. Dále 
pomáhá lidem v nouzi nebo bez domova.

nákup zdravotnického 
materiálu a hygienických 
potřeb

40 000 Kč

Kraj Město Název a adresa organizace Popis akce Činnost organizace Účel grantu 
Udělený 
grant v Kč 

Jihomoravský

Brno

OS Logo                Vsetínská 
2, 639 00

Jarní benefi ční 
koncert.

Sdružení poskytuje komplexní sociální služby 
lidem trpícím poruchami komunikace.

rekonstrukce a vybavení 
rehabilitační terapeutické 
místnosti 

38 985 Kč

INEX-SDA Brno
Anenská 10, 602 00

1.benefi ční turnaj 
v malé kopané 
„O modrý pohár.“

Sdružení se zaměřuje na primární prevenci 
poruch emocí a chování u dětí a mládeže.

vybavení klubovny a nákup 
sportovních potřeb 

5 465 Kč

Sdružení Podané ruce 
Francouzská 36, 602 00

Vánoční benefi ční 
koncert.

Sdružení pomáhá lidem s řešením drogových 
závislostí a snaží se předcházet jejich vzniku.

nákup potravin pro 
terapeutickou komunitu 
„Podcestný mlýn“

28 319 Kč

Mateřské centrum Obláček 
Oblá 411/ 61, 634 00

„Tři oříšky pro 
maminky“, celodenní 
program u příležitosti 
Dne matek.

Sdružení se zaměřuje na prevenci sociálně 
patologických jevů a pomáhá rodičům na 
rodičovské dovolené.

nákup PC a vybavení pro 
kontaktní a informační 
centrum pro rodiny 

9 517 Kč

Bystrá u Poličky
Romské o.s. Miret
Nerudova 228, 569 92

Benefi ční koncert 
skupiny Romano Rat 
a sboru Apsida.

Sdružení se snaží pomáhat Romům 
v integraci do společenského života a 
majoritní skupině obyvatel porozumět 
a otevřít se jim.

podpora a realizace dětské 
letní dílny na hradě Svojanov 

40 000 Kč

Hodonín
Oáza Hodonín
Rybářská 32, 695 01

7.ročník Slováckého 
humanitárního plesu.

Sdružení provozuje středisko speciálních 
služeb, které se zaměřuje na zlepšování 
životních podmínek těžce zdravotně 
znevýhodněných občanů.

výstavba a vybavení 
bezbariérového areálu 

40 000 Kč

Strážnice
Charita Strážnice
Kovářská 396, 696 62

Benefi ční koncert 
Spirituálu Kvintet.

Charita poskytuje sociální služby. Pomáhá 
lidem v nouzi.

výstavba výtahu a 
bezbariérového WC, nákup 
jízdních kol pečovatelské 
službě

40 000 Kč

Vyškov

Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí 
Klub Paprsek
Osvobození 53, 682 01

Benefi ční „Srdíčkový 
ples.“

Asociace pomáhá dětem se zdravotním 
znevýhodněním a jejich rodinám.

nákup pomůcek pro potřeby 
zdravotně znevýhodněných 
dětí 

40 000 Kč

Liberecký Semily

Podkrkonošská společnost 
přátel dětí se zdravotním 
postižením
Textilní 541, 513 01

Vernisáž výstavy 
výtvarných výrobků 
lidí se zdravotním 
znevýhodněním.

Sdružení pořádá volnočasové aktivity 
a integrační tábory pro děti se zdravotním 
znevýhodněním a jejich rodiny. 

úhrada nákladů na 9.ročník 
kulturního festivalu „Patříme 
k sobě“

39 251 Kč

Moravskoslezský Český Těšín Klub mladých Filadelfi a

Benefi ční koncert 
spojený s výstavou 
fotek.
Studentská 25, 737 01

Sdružení se zaměřuje na sociální a 
volnočasové aktivity dětí a mládeže.

zařízení zkušebny klubu 39 240 Kč
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Kraj Město Název a adresa organizace Popis akce Činnost organizace Účel grantu 
Udělený 
grant v Kč 

Moravskoslezský

Český Těšín
Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01

„Den pro rodinu“, 
výstava výtvarných 
prací dětí ZŠ a MŠ 
s tombolou. 

Diakonie poskytuje sociální a zdravotní služby 
pro lidi se zdravotním znevýhodněním, 
seniory a lidi bez domova. 

zakoupení nábytku do 
dětského koutku 

4 760 Kč

Frýdek Místek
Filadelfi e 
J. z Poděbrad 3109, 738 01

Benefi ční koncert
Sdružení se věnuje podpoře náhradní rodinné 
péče.

vybavení hudební 
dílny, klubovny a nákup 
sportovních potřeb

40 000 Kč

Opava
Klub přátel tělesně 
postižených dětí Opava
E. Krásnohorské 8, 746 01

Vystoupení žáků 
hudební školy 
J.Lodera a pěveckého 
sboru „Kulhavá noha.“

Klub podporuje setkávání dětí a mládeže 
s tělesným znevýhodněním a jejich 
volnočasové aktivity.

nákup vybavení pro sportovní 
kroužek, pomůcek 
a materiálu do tvořivé dílny 

17 077 Kč

Olomoucký

Jeseník
OS Zahrada 2000
Dukelská 456, 790 01

„Sekáčový bál“- ples 
s módní přehlídkou.

Sdružení provozuje centrum denních služeb 
pro duševně nemocné a lidi se zdravotním 
znevýhodněním.

materiál do košíkářské 
a tkalcovské dílny a pracovní 
stůl 

19 349 Kč

Prostějov
OS Mateřské centrum 
Prostějov
Dvořákova 5, 796 01

Přednáška 
psycholožky Jiřiny 
Prekopové.

Sdružení se snaží o podporu mateřství, 
rodičovství a zdravých vztahů v rodině. 

nákup hraček, terapeutického 
míčkového bazénu 
a výtvarných potřeb

9 000 Kč

Zábřeh
Charita Zábřeh
Žižkova 15, 789 01

Benefi ční společenský 
ples Charity Zábřeh.

Charita poskytuje sociální služby a zdravotní 
péči, organizuje humanitární pomoc.

křesla pro uživatele denního 
centra Domovinka 

39 088 Kč

Pardubický

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

Charitní ples.
Charita poskytuje sociálně - zdravotní služby 
a služby humanitárního charakteru. 

nákup hudebních nástrojů do 
nízkoprahového zařízení

33 795 Kč

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

Společenský ples.
Charita se zaměřuje na poskytování 
humanitárních a sociálních služeb.

nákup keramické pece 
a výtvarných pomůcek pro 
chráněnou dílnu

28 022 Kč

Pardubice
Klub hurá kamarád 
Jungmannova 2550, 533 04

Benefi ční „Koncert za 
lepší sny.“

Klub pomáhá dětem a mládeži v obtížných 
životních situacích.

nákup PC a výtvarných 
potřeb

12 800 Kč

Polička
Farní charita Polička 
Vrchlického 22, 572 01

Dětský karneval na 
motivy pohádkových 
postav z Večerníčků.

Charita poskytuje zdravotní a sociální služby, 
poradenskou a charitativní činnost.

nákup kompenzačních 
a rehabilitačních  pomůcek 

30 945 Kč

Plzeňský

Merklín
Diakonie ČCE - středisko 
Radost v Merklíně
Na Radosti 194, 334 52

Benefi ční koncert pro 
Radost.

Diakonie podporuje lidi se znevýhodněním 
a seniory, aby mohli vést plnohodnotný život.

nákup a instalace stropního 
zvedacího zařízení 
Humancare

40 000 Kč

Plzeň
OS pro hyporehabilitaci 
Jitřenka
Koterovská 134, 326 00

Benefi ční koncert 
spojený s aukcí 
a výstavou.

Sdružení se zabývá hiporehabilitací dětí 
a mládeže.

zhotovení rampy 
k bezpečnému nasedání dětí 
na koňský hřbet

5 985 Kč

Kraj Město Název a adresa organizace Popis akce Činnost organizace Účel grantu 
Udělený 
grant v Kč 

Praha

Praha 1
Farní charita Praha 1 
Jungmannovo nám. 18,  
110 00

Vánoční prodejní 
výstava uměleckých 
děl lidí bez domova.

Charita se orientuje na sociální a charitativní 
činnost, na pomoc lidem v nouzi.

vytvoření informačních 
materiálů o poskytovaných 
sociálních službách

6 576 Kč

Praha 2
OS Máme otevřeno? 
Chodská 1131/2, 120 00

Benefi ční integračně - 
kulturní festival.

Sdružení poskytuje sociální služby s důrazem 
na podporu lidí s mentálním znevýhodněním. 

fi nanční podpora projektu 
tréninkové kavárny Vesmírna

40 000 Kč

Praha 3

OS Remedium Praha 
Křišťanova 15, 130 00

Benefi ční promítání 
fi lmu Kráska 
v nesnázích.

Sdružení vzdělává a poskytuje poradenství 
v psychosociální oblasti.

vybavení prostor určených 
pro pohybové a rehabilitační 
programy

40 000 Kč

Pobočka Diakonie Církve 
bratrské v Praze 3 Koněvova 
24, 130 00 

Hudební a divadelní 
festival s prodejem 
výrobků dětí ze 
stacionáře 
a tombolou.

Diakonie provozuje stacionář pro děti 
s kombinovaným znevýhodněním se 
zaměřením na děti s autismem.

zakoupení polohovacích 
vaků, rekonstrukce vstupního 
prostoru stacionáře

25 000 Kč

OS Inventura
Malešická 1822/19, 130 00

Benefi ční večer na 
podporu integračních 
aktivit.

Sdružení podporuje kreativitu lidí 
s mentálním znevýhodněním. Snaží se, aby 
se sami prezentovali širší veřejnosti jako 
individuální kreativní osobnosti.

nákup digitální kamery 
s příslušenstvím

20 426 Kč

Praha 4

Domov Sue Ryder, o.p.s. 
Michelská 1/7, 140 00

Filmová premiéra 
fi lmu Casino Royale.

Společnost provozuje sociální zařízení, kde 
poskytuje komplexní péči seniorům v obtížné 
zdravotní či sociální situaci.

oprava venkovních oken 
a dveří sídla Domova

40 000 Kč

OS BODAJ
Bělčická 2823/8, 141 00

Vysoko Výše 
Vyšehrad, hudební 
festival.

Sdružení organizuje pomoc na podporu dětí 
z dětských domovů ve střední a východní 
Evropě.

náklady spojené s hudebním 
česko - ukrajinským 
workshopem v Dětském 
domově na Ukrajině

15 307 Kč

Portus Praha
Boleslavova 30, 140 00

Benefi ční divadelní 
představení pro Akci 
cihla.

Sdružení poskytuje službu chráněného 
bydlení a podporovaného zaměstnávání lidí 
s mentálním znevýhodněním.

zahájení výstavby nového 
chráněného domu na Slapech

40 000 Kč

Klub Hornomlýnská ARPZPD 
v ČR Hornomlýnská 1255, 
148 00

Veřejná sbírka spojená 
s prodejem pečiva 
a představením klubu 
Hornomlýnská.

V Klubu jsou poskytovány sociální služby 
s důrazem na podporu a pomoc dětem 
s nejtěžším postižením a na jejich integraci 
do společnosti.

rozšíření půjčovny pomůcek 
pro handicapované děti, 

18 327 Kč

Praha 5
EWSC LITA SPORT Praha                 
Kodymova 2526, 158 00

Benefi ční turnaj ve 
fl orbalu.

Organizace provozuje sportovní klub, 
ve kterém nabízí možnost sportovního 
vyžití občanům s těžkým zdravotním 
znevýhodněním.

krytí nákladů na účast 
v turnaji v Electric Wheelchair 
Hockey v Německu

30 000 Kč
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Kraj Město Název a adresa organizace Popis akce Činnost organizace Účel grantu 
Udělený 
grant v Kč 

Praha

Praha 8

Nadační fond Potala Horovo 
nám. 3, 180 00

Tibetský Nový rok - 
Koncert na podporu 
Tibetu.

Nadační fond podporuje a pomáhá 
příslušníkům tibetského etnika v oblasti 
vzdělávání, zdravotní péče a v dalších 
humanitárních oblastech.

nákup pomůcek pro zrakově 
postižené děti ve slepecké 
škole v Lhase v Tibetu

14 365 Kč

Salesiánské středisko 
mládeže - Klub VRTULE 
Kobyliské nám. 640/11,
182 00

Hudební festival ku 
příležitosti oslavy 
10. výročí existence 
skupiny Disabled.

Středisko provozuje nízkoprahový klub pro 
mládež, poskytuje zázemí mladým kapelám.

vybavení hudební zkušebny 
v klubu Vrtule

13 500 Kč

Praha 9

Sdružení SRAZ, Poděbradská 
587/140,   198 00 

Světový den zvířat 
- doprovázený 
koncerty, 
přednáškami 
a předvedením 
asistenčních psů.

Sdružení se zaměřuje na zooterapii, 
vzdělávání, výchovu a integraci lidí se 
zdravotním znevýhodněním.

nákup nasedací rampy 
a potřeb k léčebnému ježdění 
na koních

39 860 Kč

Společnost DUHA - 
integrace osob s mentálním 
postižením
Českolipská 621, 190 00

Den otevřených dveří 
spojený s benefi čním 
koncertem.

Společnost poskytuje sociální služby pro lidi 
s mentálním znevýhodněním.

vybavení dílen Centra 
denních služeb

22 662 Kč

Praha 10
Sportovní klub vozíčkářů 
Praha, Ovčárská 471, 108 00

Benefi ční fl orbalový 
turnaj fi rem.

Sportovní klub organizuje aktivity pro lidi 
se zdravotním znevýhodněním vzniklým 
poraněním míchy

nákup sportovní monoski 40 000 Kč

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

Zahradní benefi ční 
koncert. 

Domov poskytuje celodenní ošetřovatelskou 
péči pro seniory.

nákup polohovacích postelí 
s příslušenstvím

40 000 Kč

Středočeský

Buštěhrad
OS MC Buštěhradský pelíšek
Kladenská 207, 273 43

Benefi ční odpoledne 
při příležitosti 
slavnostního otevření 
dětského hřiště 
Pelíšek.

Sdružení provozuje centrum pro rodiče na 
mateřské dovolené a jejich děti. Hlavní náplní 
je aktivní trávení volného času.

nákup divadélka s maňásky 
a hudebních nástrojů pro děti

6 554 Kč

Kladno
Středisko pomoci 
ohroženým dětem ROSA
Římská 2846, 272 04

Benefi ční divadelní 
představení Divadla 
V.A.D. 

Středisko se zaměřuje na psychosociální 
a pedagogickou podporu rodin s dětmi 
s nejrůznějším typem znevýhodnění.

realizace letního pobytu 
pro rodiny s dětmi se 
znevýhodněním

33 000 Kč

Stochov
OS Kamarádi
Mírové nám. 262, 273 03

Prodejní velikonoční 
výstava.

Sdružení podporuje aktivní trávení volného 
času. Jeho cílovou skupinou jsou lidé všech 
věkových skupin.

výtvarné a sportovní 
pomůcky 

16 260 Kč

Zruč nad Sázavou
Mateřské centrum Setkání
Dvouletky 706, 285 22

Zručský pohádkový 
park, zabavné 
odpoledne pro děti.

Sdružení provozuje mateřské centrum, 
organizuje akce pro širší veřejnost 
a vypomáhá mladým rodinám.

nákup vybavení herny 5 242 Kč

Kraj Město Název a adresa organizace Popis akce Činnost organizace Účel grantu 
Udělený 
grant v Kč 

Ústecký

Krabčice
Diakonie ČCE
Středisko v Krabčicích,                
Rovné 58, 411 87

Benefi ční koncert 
sboru ESK community 
choir Brisbane, 
Austrálie.

Diakonie poskytuje sociální péči a provozuje 
rezidenční zařízení typu domova pro seniory.

renovace oken 18 846 Kč

Roudnice nad 
Labem

Humanitární sdružení 
Perspektiva
Havlíčkova 276, 413 01

Adventní setkání 
s Janem Sokolem, 
děkanem FHS UK 
Praha.

Sdružení poskytuje pomoc občanům se 
zdravotním znevýhodněním.

nákup nájezdové rampy pro 
vozíčky 

40 000 Kč

Teplice
Kontaktní centrum White 
Light I.
Doubravská 122/5, 415 01

Benefi ční koncert pro 
Kontaktní centrum 
White Light I. 

Centrum se zaměřuje na péči o osoby 
ohrožené drogou, závislé a jejich příbuzné.

nákup zdravotnického 
materiálu 

15 000 Kč

Vysočina
  

Jihlava

Diecézní charita Brno, 
Oblastní charita Jihlava 
Jakubské nám. 2, 586 01

Benefi ční koncert pro 
Káčko.

Charita poskytuje sociální služby. Pomáhá 
lidem v nouzi.

vybavení Kontaktního centra 
pro uživatele drog a Klubu 
Vrakbar 

40 000 Kč

Tyfl o Vysočina Jihlava 
Havlíčkova 276, 586 01

Benefi ční ples.
Organizace poskytuje sociální služby lidem 
se zrakovým postižením a usiluje o jejich 
integraci do společnosti.

nákup televizní lupy 
a softwaru pro slabozraké 
klienty 

10 840 Kč

Myslibořice
Diakonie ČCE -Myslibořice        
Myslibořice 1, 675 60

Benefi ční dražba 
v rámci oslav 80. 
výročí.

Diakonie poskytuje sociální, zdravotní 
a pastorační péči.

modernizace místností 
sesterny a ordinace lékaře 

40 000 Kč

Zlínský

Kelč
OS Anděl
Kelč-penzion 290, 756 43

„Nebojme se spolu 
smát“, zábavné 
country odpoledne 
s programem.

Sdružení provozuje denní stacionář pro lidi se 
zdravotním znevýhodněním.

rekondiční pobyt klientů 
u moře 

23 050 Kč

Otrokovice

OS Naděje
Wolkerova 1274, 765 02

Velikonoční jarmark, 
prodej výrobků 
z terapeutických 
dílen.

Sdružení poskytuje sociální služby, pomáhá 
lidem v nouzi, snaží se zajistit důstojný život 
lidem se znevýhodněním.

nákup fóliové baličky výrobků 
pro chráněné dílny 

15 299 Kč

Charita sv. Anežky 
Otrokovice
Na Uličce 1617, 765 02

Benefi ční koncert 
cimbálové muziky 
skupiny Hradišťan.

Charita se zaměřuje na pomoc v oblasti 
sociální, zdravotní a humanitární.

nákup termoboxu k ohřevu 
stravy pro obyvatele 
Charitního domova

40 000 Kč

Valašské Meziříčí
Charita Valašské Meziříčí 
Kpt. Zavadila 1345, 757 01

„Posezení u cimbálu“, 
zábavný večer při 
hudbě a zpěvu.

Charita poskytuje sociální služby 
a humanitární pomoc.

fi nancování opravy schodiště 28 113 Kč

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

„Radujte se s námi“ 
divadelní a taneční 
představení.

Sdružení provozuje centrum pro mládež se 
zdravotním znevýhodněním.

nákup chladničky, varné 
konve a mikrovlnné trouby

6 806 Kč
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Kraj Město Název a adresa organizace Popis akce Činnost organizace Účel grantu 
Udělený 
grant v Kč 

Školské rodičovské sdružení 
Vsetín Turkmenská 1612, 
755 01

Vernisáž výstavy 
romských dětí.

Sdružení se zabývá pomocí při výuce 
a výchově ve škole, materiální pomocí pro 
mimoškolní aktivity a terapeutickou činností.

realizace výstavy, nákup 
didaktického materiálu 

8 504 Kč

Zlín
Charita Zlín
Burešov 4886, 760 01

Benefi ční koncert 
duchovní hudby.

Charita se zaměřuje na charitativní, zdravotní 
a humanitární činnost.

obnovení zařízení denního 
stacionáře pro seniory 

11 940 Kč

Udělené granty v programu „Benefi ce s Divokými husami“ v roce 2006 celkem 1 738 395 Kč

Benefi ční akce s Nadací Divoké husy konané v roce 2006 – zastoupení v krajích

Leden 2006 Plzeň

Březen 2006 Vyškov, Jeseník, Jindřichův Hradec

Duben 2006
Vsetín, 3xPraha, Otrokovice, Semily, 
Prostějov, Valašské Meziříčí, Stochov, 
Brno, Buštěhrad

Květen 2006
Vrchlabí, Praha, Český Těšín, Brno, 
Praha, Krabčice, Kelč, Opava, 
Otrokovice, Strážnice

Červen 2006 Pardubice, Myslibořice, 2xPraha 

Červenec 2006 Janské Lázně, Brno

Srpen 2006 Nová Paka, Český Těšín

Září 2006 3xPraha, Zlín, Zruč nad Sázavou 

Říjen 2006
Jihlava, Praha, Červený Kostelec, 
Frýdek Místek

Listopad 2006
Teplice, Tábor, Červený Kostelec, 
2xPraha, Kladno 

Prosinec 2006

Bystré u Poličky, Dvůr Králové 
nad Labem, Hořice v Podkrkonoší, 
2xPraha, Brno, Merklín, Roudnice 
nad Labem 

V přehledu jsou zahrnuty akce 

konané v roce 2006. Některé 

granty byly převedeny na účet 

organizace v roce 2007.

Teplice

Ustí nad 
Labem

PrahaKladno

BuštěhradStochov
Jeseník

Nová Paka

Lomnice nad 
Popelkou

Semily

Rokytnice

Vimperk

Písek

Čerčany

Vlašim

Zruč nad 
Sázavou

Hradec Králové

PardubiceKolín

Poděbrady

Nymburk

Prostějov

Olomouc
Kelč

Rožnov pod 

Radhoštěm

Hodonín

Brno

Stražnice

Kojetín
Vsetín

Otrokovice

Zlín
Valašské Meziříčí

Prachatice

Jindřichův Hradec

Tábor

Jihlava

Plzeň

Karlovy Vary

Sokolov

Opava Český Těšín
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PŘEDSTAVUJEME JEDNU Z BENEFIČNÍCH AKCÍ KONANÝCH V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU 

„Benefi ce s Divokými husami“ v roce 2006

Romské občanské sdružení MIRET                        

Nerudova 228, 569 92 Bystré

Podařilo se celkem vybrat: 98 000 Kč

Benefi ční akce:  Vánoční benefi ční koncerty Idy Kelarové 

a sboru Apsora

Termín:   17.12. 2006

Výtěžek akce bude použit na podporu a realizaci dětské letní dílny na 

hradě Svojanov v rámci dětského letního tábora v červenci 2007, který 

umožňuje přibližně stovce romských i neromských dětí z dětských 

domovů a sociálně potřebných rodin prožít část léta v krásném prostředí. 

Děti získávají zkušenosti spojené se širokým spektrem uměleckých 

činností zaměřených na podporu jejich talentu a dovedností. Učí se 

komunikaci a porozumění tak, aby nemusely žít ve strachu. 

Poslání Romského občanského sdružení MIRET

Jedním z jeho hlavních cílů je napomáhat romské minoritě v integraci do 

společenského života v ČR a naopak majoritní skupině obyvatel ČR umožnit 

setkat se s romskou kulturou a otevřít se jí. Sdružení napomáhá vzdělávání, 

seberealizaci a osobnímu rozvoji jedince. Podporuje mladé romské umělce 

a jejich kreativitu. Udržuje jejich aktivní tvorbu a vytváří tak podmínky, aby 

mohli pokračovat ve svém poslání a uchovali vlastní tradice.

Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2007Výroční zpráva 2007 29
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HEJBNI KOSTROU PRO DRUHÉ / GET MOVING FOR OTHERS

Popis programu

Nadace Divoké husy vybízí v rámci tohoto programu skupiny lidí a jednotlivce k tomu, aby vlastní aktivitou získali fi nanční prostředky 

na pomoc druhým.  Může se jednat o různé benefi ční akce – divadelní představení, sportovní utkání, koncerty, sběr, atd. Veškeré 

získané fi nanční prostředky pořadatel akce předá Nadaci Divoké husy, která je zdvojí a následně předá cílové nevládní neziskové 

organizaci. 

Nadace Divoké husy podporuje v rámci tohoto programu aktivity neziskových organizací  v sociální a zdravotní oblasti v České 

republice a rozvojové projekty v zahraničí.

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 benefi ční 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 programme, the Foundation encourages groups of young people and individuals to earn money for NGOs in the CR or 

abroad, active in the social or health fi eld. The activities may include sports tournaments or sport matches, concerts, salvage, their 

own work, etc. This type of fundraising is a new phenomenon in the Czech Republic. Proceeds from the activities are doubled by the 

Foundation up to an amount of CZK 40,000 per event.
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Projekty podpořené v rámci programu Hejbni kostrou pro druhé v roce 2006

Projects supported in 2006 in the „Get moving for others“ programme

Kraj Město
Název a adresa 
organizace

Popis akce Činnost organizace Účel grantu
Udělený 
grant v Kč

Jihočeský Soběslav

I MY
Bechyňská 50/III, 392 01

Divadelní loutkové 
představení O třech 
kozlících.

Sdružení usiluje o integraci rodin 
pečujících o děti se zdravotním 
znevýhodněním do společnosti.

didaktické pomůcky, hračky a odborná 
literatury k půjčování rodinám

3 526 Kč

Diakonie CČE
SKP Rolnička
Mrázkova 700/III, 392 01

Benefi ční šachový turnaj 
"Hejbni koněm".

Sdružení nabízí sociální, zdravotní 
a pedagogickou činnost.

rekonstrukce domu pro dospělé klienty 1 900 Kč

Jihomoravský

Klobouky u Brna
Diakonie ČCE 
středisko Betlém
Císařova 27, 691 72

Dubnové hudební 
nešpory v Červeném 
kostele v Brně.

Středisko poskytuje sociální služby lidem 
se zdravotním znevýhodněním.

pomůcky a materiál k ergoterapii, 
fyzioterapii a zájmovým aktivitám 
obyvatel Domova Betlém v Kloboukách

16 537 Kč

Brno

Labyrint Brno
Bendlova 26, 613 00

Květnové hudební 
nešpory v Červeném 
kostele v Brně.

Středisko se zaměřuje na mimoškolní 
vzdělávání a integraci sluchově 
postižených dětí a mládeže.

úhrada dopravy na integrační pobytové 
akce pro smíšené skupiny slyšících 
a sluchově znevýhodněných dětí 

5 100 Kč

Gabriela,
Kamenná 36, 639 00

Červnové hudební 
nešpory v Červeném 
kostele v Brně

O.S. Gabriela provozuje nestátní 
zdravotnické zařízení Hospic sv. Alžběty.

polohovací pomůcky pro ležící klienty 
a CD radio přehrávač

5 836 Kč

Diakonie ČCE
středisko v Brně
Hrnčířská 27, 602 00

Prosincové hudební 
nešpory v Červeném 
kostele

Středisko poskytuje sociální služby lidem 
se zdravotním znevýhodněním 
a seniorům.

další etapa rekonstrukce půdních prostor 
střediska 

13 265 Kč

Hodonín
Oáza Hodonín
Rybářská 32, 695 01

Akce "Cihla k cihle". 
Čištění, skládání a 
následný prodej cihel 
z asanací.

Středisko speciálních služeb se zabývá 
zlepšováním životních podmínek 
zdravotně a sociálně znevýhodněných 
občanů.

výstavba a vybavení bezbariérového 
střediska speciálních služeb

40 000 Kč

Moravskoslezský Český Těšín
Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01

Benefi ční koncert v první 
adventní neděli.

Středisko provozuje chráněné bydlení, 
kde umožňuje lidem se zdravotním 
a mentálním znevýhodněním  žít 
samostatně, v přirozených podmínkách.

vybavení obytných prostor pro chráněné 
bydlení

21 230 Kč

Olomoucký Javorník Charita Javorník
Mezinárodní historický 
festival "Historický den 
aneb Zrcadlo času."

Charita zaměřuje své aktivity na pomoc 
seniorům, zdravotně znevýhodněným 
a sociálně potřebným lidem.

přídavné topení a přístupová rampa do 
Fordu Transit, který sváží uživatele do 
Stacionáře.

20 400 Kč

Kraj Město
Název a adresa 
organizace

Popis akce Činnost organizace Účel grantu
Udělený 
grant v Kč

Praha

Praha 1
FOD
Na Poříčí 6, 110 00

Hlasování o nejlepší 
dechovku v Keblově.

FOD pomáhá ohroženým, týraným 
a opuštěným dětem.

nábytek, lůžkoviny a další vybavení pro 
Klokánek v Litoměřicích

11 300 Kč

Praha 2

Arcidiecézní charita 
Praha, projekt Adopce 
na dálku
Londýnská 44, 120 00

Říjnové hudební nešpory 
v Červeném kostele 
v Brně.

Charita zabezpečuje nejchudším dětem 
v cílových rozvojových zemích možnost 
vzdělávání, lékařské péče a usiluje 
o rozvoj tamních komunit.

vybavení česko-ugandské nemocnice 7 100 Kč

Středočeský

Poděbrady
OS Přístav
U Bažantnice 154, 290 01

Benefi ční maratón 
v Poděbradech.

Sdružení usiluje o integraci rodin 
pečujících o děti se zdravotním 
znevýhodněním do společnosti.

počítačový program potřebný pro 
terapii biofeedback a potřeby pro provoz 
Barevné terapie

10 200 Kč

Nymburk

Centrum pro všechny
Přehlídka orientálních 
tanců v Poděbradech Sdružení nabízí pomoc a podporu 

rodinám, které pečují o děti se 
zdravotním znevýhodněním.

pomůcky pro arteterapeutické činnosti 10 700 Kč

Jizbice 32, 288 02
Sportovní odpoledne se 
cvičením "na suchu 
i ve vodě."

pomůcky pro sportovní aktivity 
a relaxační činnost

13 800 Kč

Ústecký Louny

Centrum pro zdravotně 
postižené Ústeckého 
kraje, d.p. Louny,
Palackého 2502, 440 01

Lidový běh "Memoriál 
Karla Raise 2006"

Centrum poskytuje sociální služby 
zdravotně znevýhodněným lidem 
a seniorům.

čistící zařízení sluchadel a brýlí 
a vybavení do půjčovny pomůcek 

13 400 Kč

Udělené granty v programu „Hejbni kostrou pro druhé“ v roce 2006 celkem 194 294 Kč
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Akce Hejbni kostrou pro druhé konané v roce 2006 – zastoupení v krajích

V přehledu jsou zahrnuty akce konané v roce 2006. Některé granty byly převedeny na účet organizace v roce 2007.

duben 2006 Klobouky u Brna, Soběslav, Poděbrady

květen 2006 Brno, Louny

červen 2006 Soběslav, Brno, Nymburk

červenec 2006 Praha, Javorník

říjen 2006 Hodonín, Praha

listopad 2006 Nymburk, Český Těšín

prosinec 2006 Brno

Představujeme jednu z benefi čních akcí konaných v rámci grantového programu „Hejbni kostrou pro druhé“ v roce 2006

Taneční škola Easy dance se rozhodla v roce 2006 podpořit činnost 

občanského sdružení Centrum pro všechny 

a 22. června uspořádala benefi ční přehlídku orientálních tanců.

Taneční škola Easy dance, Maké Valy 303, 288 02 Nyburk

Výtěžek benefi ční akce spolu s navýšením od Nadace Divoké husy byl 

použit na nákup arteterapeutických pomůcek, především barev na hedvábí, 

tiskařských barev a textilních barev. Při malování na různé materiály se 

zapojují celé rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi. Sdružení získává 

předměty, kterými se může prezentovat veřejnosti a jejich prodejem také 

získává prostředky na krytí některých nákladů.

Benefi ční akce:  Benefi ční přehlídka orientálních tanců

Termín:   22.6. 2006 

Podařilo se celkem vybrat: 10 700 Kč

Centrum pro všechny o.s. Jizbice 32, 288 02 Nymburk

Je dobrovolnické a zájmové občanské sdružení jehož činnost je určena všem lidem, 

kteří potřebují pomoci. Spolupracuje s mládežnickými organizacemi, občanskými 

sdruženími, s organizacemi základního i speciálního školství a rodinami s postiženými 

či ohroženými dětmi. Ve spolupráci s dobrovolníky poskytuje zájemcům nejrůznější 

služby každodenní pomoci jako je arteterapie, asistenční služba i hlídání. Pořádá 

víkendy, na kterých se setkávají zdravotně znevýhodněné i zdravé děti a v létě nabízí 

možnost účasti na letních dětských táborech.
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PODPORA PROJEKTŮ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERSKOU ORGANIZACÍ WILDE GANZEN

WILDE GANZEN

Popis programu

Nadace Divoké husy v České republice zprostředkovává pomoc přímo z holandské nadace Wilde Ganzen 

pro české nestátní a neziskové organizace.

Rozdělení grantů přímé pomoci od wilde ganzen v roce 2006 

/ Division Of Support Of Projects In Co-Operation With Our Partner Organisation

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

Činnost organizace 
/ Activities of the organization

Účel grantu
/ Purpose of the grant

Udělený grant v Kč 
/ given in Czech crowns

Královéhradecký
Opočno Ústav sociální péče pro dospělé

Kupkovo nám. 132, 517 73

Poskytuje služby dospělým ženám 
s kombinovaným postižením, preferuje 
individuální péči a snaží se poskytnout 
svým klientkám domácí prostředí

Projekt chráněného bydlení 
České Meziříčí Přepychy

753 435 Kč

Jihomoravský

Uherské Hradiště
Diakonie ČCE – Cesta
Na Stavidle 1266, 688 01

Poskytuje péči dětem a mládeži se 
zdravotním znevýhodněním. Podporuje 
funkci rodiny jako hlavního předpokladu pro 
budoucí integraci dítěte

Projekt přestavby denního 
centra Domovinky

1 395 628 Kč

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

Poskytuje péčí lidem se zdravotním 
znevýhodněním, kteří se ocitli v těžké 
sociální a životní situaci

Rekonstrukce a vybudování 
chráněného bydlení

324 123 Kč

Udělené granty v programu „Hejbni kostrou pro druhé“ v roce 2006 celkem 2 473 186 Kč

Představujeme nejúspěšnější projekt přímé pomoci „Wilde Ganzen“   

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO CESTA Uherské Hradiště

Na Stavidle 1266, 686 01

Projekt „Domovinka“ byl podpořen celkovou částkou   1 395 628,- Kč.

Díky projektu Diakonie ČCE – střediska CESTA v Uherském Hradišti, byl 

zakoupen a bude zrekonstruován objekt centra Domovinka, které slouží jako 

denní stacionář pro děti a mládež s těžkým znevýhodněním. Domovinka 

je denní centrum pro osoby s lehčí nebo střední formou mentálního či 

kombinovaného znevýhodnění ve věku od 18 do 55 let. Poskytuje také 

vzdělání, odbornou péči i poradenství pro rodiče. Ulehčuje tak  rodinám péči 

o jejich děti a pomáhá udržovat zdravou a funkční rodinu. Realizováno bylo 

rozšíření prostor pro klienty a zbudováni dalších, samostatných prostor. Přízemi 

slouží jako herna, jídelna a sociální zařízeni pro klienty a vychovatelky střediska.

V objektu centra Domovinka najde vstřícnou pomoc a prostor pro 

seberealizaci mnoho dětí i mládeže se znevýhodněním z Uhersko 

Hradišťska. Protože dosavadní nabídka těchto služeb je nedostačující, 

těší se projekt Domovinky velkému zájmu a očekávání. Tento projekt 

naplňuje poslání Diakonie ČCE „Pomoc má mnoho tváří“ a rozšiřuje 

a obohacuje služby a pomoc, které centrum CESTA nabízí.
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Projekt Change the Game

Popis projektu

Change the Game je tříletý interaktivní vzdělávací projekt, zaměřený na problematiku světové chudoby. Tento projekt je určen dětem 

základních škol a studentům středních škol a zájmovým klubům. 

Děti se během programu seznámí interaktivní hravou formou se svými vrstevníky žijícími ve slumech brazilského města Fortaleza. Jsou 

jim nastíněny podmínky a problémy, ve kterých tyto děti žijí a kterým musí denně čelit. Získají informace o příčinách vzniku chudoby 

a možnostech, jak jí předcházet.

Program je realizován dvěma zkušenými lektory, pedagogy, kteří s dětmi z brazilských slumů přímo pracovali. Jsou schopni odpovídat 

na konkrétní dotazy týkající se každodenního života ve slumu, zároveň s sebou na přednášku přinášejí autentické předměty jako fi lmy 

a fotografi e k dokreslení celkové atmosféry. Projekt je nabízen zdarma a v současné době je již realizován na základních školách v Praze 

a Středočeském kraji, kde se setkává s příznivými ohlasy. 

Cíl projektu

Zvýšit povědomí českých dětí a mládeže o problému chudoby a předat informace, které by je měli podnítit k další diskuzi. 

Projekt Change the Game je společným projektem Nadace Divoké husy, holandských, belgických a brazilských partnerů. V Nizozemí 

funguje již pět let a je velmi populární. Je také jako první rozvojový vzdělávací projekt v ČR podpořen přímo z Evropské unie, dotačním 

titulem EUROPAID 21-02-03. 

Projekt doporučuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je kofi nancován Ministerstvem zahraničních věcí.
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Change the Game

General introduction 

Change the game is a three-year interactive educational programme which deals with the problem of world poverty. The project 

targets pupils, secondary school students and hobby clubś  participators. Its objective is to increase the awareness of Czech 

youngsters of the poverty issue. 

During the programme students become acquainted with children of their age, who live in the slums of the Brazilian city of 

Fortaleza. They fi nd out more about the living conditions and problems the Brazilian slum children are faced with every day and 

gain information about the preconditions of poverty and prevention possibilities.

The programme is carried out by two experienced tutors, who spent two months working with Brazilian slum children and thus can 

share fi rst-hand experience about every day life in slums. They show the children photos and fi lms picturing life in the slums and 

bring along authentic slum games made from waste, which the children can try out themselves. The programme is off ered for free 

and has gained very positive feedback since its introduction in the summer of 2006.

Change the game is a joint project of our foundation and partners from the Netherlands, Belgium and Brazil. The project has been 

running for fi ve years already in the Netherlands and has gained considerable popularity. It is the fi rst educational development 

programme in the Czech Republic supported directly by the European Union.

The Change the Game project is recommended by the Ministry of Education of the Czech Republic and co-fi nanced by the Ministry 

of Foreign Aff airs of the Czech Republic

Struktura programu Change the Game

Základní modul 

Délka programu

 2 vyučovací hodiny

Cíle základního modulu

 úvod do problematiky globální chudoby (příčiny, důsledky, hlavní problémy)

 představit možnosti boje proti chudobě ve světě

Průběh programu  

 Sportovní část (1 vyučovací hodina)

  úvod – představení Nadace Divoké Husy, projektu Change the Game a připraveného programu

  orientační průzkum obecného přehledu žáků o Brazílii

  prezentace fotek z brazilských slumů (co je to slum)

  prezentace slumových her ( fotbálek, fl ower sticky, hry z PET lahví)

  aktivační hra „vrškovaná“

 Rozvojově - vzdělávací část (1 vyučovací hodina)

  příčiny vzniku chudoby a slumů

  prezentace obrazového materiálu a „alternativních“ výrobků ze slumů

  problémy chudoby a  život ve slumových čtvrtí

  prevence růstu slumů a způsoby pomoci (základní představení fairtradu a  rozvojových organizací)  

  diskuze a refl exe



Rozvíjející modul

Délka programu

 2 vyučovací hodiny

Cíle rozvíjejícího modulu

 základní orientace v oblasti rozvojové pomoci u nás a ve světě a úlohy sportu v rozvojové pomoci

 seznámení s Rozvojovými cíli tisíciletí

 informování o fairtrade v ČR a možnostech aktivního zapojení se do rozvojové pomoci u nás  

Průběh programu

 připomenutí si základní problematiky chudoby a života ve slumech formou sportovní hry 

 upozornění na roli sportu v rozvojové pomoci 

 představení forem rozvojové pomoci v Brazílii

 seznámení s Rozvojovými cíli tisíciletí

 představení forem rozvojové pomoci v ČR

 informování o možnostech aktivního zapojení  

 diskuze a refl exe

Workshop 

Délka programu

 2 vyučovací hodiny

Cíle workshopu

 přiblížení života brazilských dětí

 vyzkoušení si výroby některých typických alternativních her

Průběh workshopu

 připomenutí si základní problematiky chudoby 

 a života ve slumech

 ukázky typických slumových her, vysvětlení jejich 

 původu a využití

 výroba slumových her

 diskuze a refl exe

Školy zapojené do programu Change the Game za rok 2006 

(září - prosinec)

I.stupeń

Jméno školy Město Počet zapojených žáků

ZŠ prof. Švejcara Praha 375

ZŠ Smolkova Praha 197

ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad Praha 206

ZŠ Grafi cká Praha 129

Žáků celkem 907

II.stupeň

Jméno školy Město Počet zapojených žáků

ZŠ prof. Švejcara Praha 245

ZŠ Smolkova Praha 123

ZŠ Křimická Praha 175

Ped-psych poradna Praha 30

Nadace Most Praha 30

ZŠ Mendelova Praha 200

ZŠ TGM Ruzyně Praha 90

SOŠ - Benešov Benešov 57

Ped-psych poradna Praha 20

Gymnázium E. Krásnohorské Praha 32

ZŠ Lauderova PŽO Praha 70

ZŠ Pod Marjánkou Praha 80

ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad Praha 154

ZŠ Grafi cká Praha 101

ZŠ Univerzum Praha 64

Žáků celkem 1471
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FINANČNÍ ZPRÁVA NADACE DIVOKÉ HUSY ZA ROK 2006 

PROSTŘEDKY URČENÉ KE GRANTOVÁNÍ V ROCE 2006 

PŘIJATÉ z toho NIF

Dary Wilde Ganzen 5 280 736 0

Výnosy nadačního jmění 543 633 543 633

Dary jiných organizací 162 097 0

Dary fyzických osob 399 081 0

Bankovní úroky 25 505 0

PŘIJATO CELKEM 6 411 052 543 633

Vklad do nadačního jmění 4 026 908 1 675 000

ROZDĚLENÉ GRANTY

Dary fyzických osob - Veřejné sbírky 378 878 0

Zdvojování benefi čních akcí 2 636 926 543 633

Účelové granty ve spolupráci s nadací Wilde Ganzen 2 473 186 0

ROZDĚLENO CELKEM 5 488 990 543 663

Rozdíl mezi fi nančními prostředky určenými ke grantování a prograntovanými v roce 

2006 tvoří procenta určená na provoz Nadace Divoké husy.

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 – NADACE DIVOKÉ HUSY – 
– VÝSLEDOVKA

PROSTŘEDKY URČENÉ NA PROVOZ V ROCE 2006

VÝNOSY z toho NIF

Dotace 0 0

Výnosy procenta 1 291 017,48 222 102,42

Bankovní úroky 25 505 0

Ostatní výnosy 583 352 0

VÝNOSY CELKEM 1 899 874,48 222102,42

PROSTŘEDKY URČENÉ NA PROVOZ V ROCE 2006

NÁKLADY

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

PC vybavení a software 2 352

Potraviny 1 446

Kancelářské potřeby 4 270,5

Ostatní materiál 23 078

SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM 31 146,50

SLUŽBY

Cestovné 61 621

Opravy a údržba 450

Občerstvení 11 142

Nájemné kanceláře a nebyt. prostor 
+ provozní náklady a spotřeba energií

165 811

Právní a účetní služby 17 850

Inzerce, propagace, internet 14 000

Školení, semináře, kurzy 992

Fax, telefon 30 209

Pojištění majetku 2 550

Poštovné, kopírování 6 749

Ostatní služby 15 000

Bankovní poplatky 31 397

Jiné náklady 15 320,5

SLUŽBY CELKEM 373 091,5

MZDOVÉ NÁKLADY

Mzdové náklady 678 000

Odvody a pojištění (zaměstnavatel) 230 300

MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM 908 300

NÁKLADY CELKEM 1 312 538

Rozdíl mezi prostředky 

určenými na provoz – výnosy 

a náklady vznikl na konci roku 

2006, kdy bylo po sloučení 

s Nadací Civilia poukázáno na 

provozní náklady 523 092,-. 

FINANČNÍ ZPRÁVA NADACE CIVILIA ZA ROK 2006

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 – NADACE CIVILIA – VÝSLEDOVKA

PROSTŘEDKY URČENÉ KE GRANTOVÁNÍ V ROCE 2006 

PŘIJATÉ z toho NIF

Vklad do nadačního jmění

Výnosy nadačního jmění

Dary jiných organizací

Dary fyzických osob 43 700 0

Bankovní úroky

PŘIJATO CELKEM 43 700 0

ROZDĚLENÉ GRANTY

Dary fyzických osob – Veřejné sbírky 50 000 0

ROZDĚLENO CELKEM 50 000 0

Prograntované prostředky byly částečně použity ze zůstatku z roku 2005.

PROSTŘEDKY URČENÉ NA PROVOZ V ROCE 2006

VÝNOSY

Dotace 0

Výnosy procenta 0

Bankovní úroky 28 109,97

Kurzový zisk 6 799,50

Přijaté dary 1 600

VÝNOSY CELKEM 36 509,47

PROSTŘEDKY URČENÉ NA PROVOZ V ROCE 2006

NÁKLADY

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kancelářské potřeby 98

SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM 98

SLUŽBY

Fax, telefon, internet 10 651,50

Poštovné, kopírování 411

Účetní služby 6 349

Konzultace a poradenství 116 349

Bankovní poplatky 4 928

Kurzové ztráty 2 146

Reprografi cké práce 1 572

SLUŽBY CELKEM 142 406,5

MZDOVÉ NÁKLADY

Mzdové náklady 0

Odvody a pojištění (zaměstnavatel) 0

Sociální náklady 0

MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM 0

NÁKLADY CELKEM 142 504,5

Z roku 2005 přešel do následujícího 

účetního období zůstatek provozních 

fi nančních prostředků ve výši 106 

209,61, který byl společně s výnosem 

36 509,47 v roce 2006 použit na krytí 

provozních nákladů.
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 – CHANGE THE GAME – VÝSLEDOVKA

PROSTŘEDKY URČENÉ NA PROVOZ V ROCE 2006

VÝNOSY – Change the Game

Dotace – Evropská komise 2 360 891

Dotace - Min. zahraničních 
věcí ČR

300 000

Bankovní úroky 0

VÝNOSY CELKEM 2 660 891

PROSTŘEDKY URČENÉ NA PROVOZ V ROCE 2006

NÁKLADY – Change the Game

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Počítačové vybavení, software 70 957

Audiovizuální technika, DVD, digitální technika 60 004

Přepravky 480

Nábytek, vybavení ... 17 947

Sport. vybavení 26 018,10

Kancelářské potřeby    42 414,70

CELKEM 217 820,80

OSTATNÍ MATERIÁL

Trička pro děti 4 403

Vlajky 3 499

Přenosný sport. materiál 8 955

Prezentační materiály pro děti 11 198

Vybavení vozidla        22 106

CELKEM 50 161

SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM 267 981,80

SLUŽBY

Telefon, fax, email, internet 13 811,10

Poštovné 46 296,10

Tisk. a grafi cké služby 41 790

Výuka portugalštiny 25 050,6

Pojištění, očkování 14 636

Letištní poplatky, clo, víza 2 718

Návrh a nalepení grafi ky 2 410

Údržba vozidla 30 624

Pojištění vozidla 27 420

Bankovní poplatky 16 414

SLUŽBY CELKEM 221 169,8

ODPISY

Odpis vozidlo 39 618

ODPISY CELKEM 39 618

MZDOVÉ NÁKLADY

Mzdové náklady 1 029 325

MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM 1 029 325

OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY

Diety 263 076

Cestovné mezinárodní 148 134,3

Cestovné v ČR 12 553,50

OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 423 763,8

NÁKLADY CELKEM 1 981 858,4

V červenci 2006 bylo do 

projektu Change the Game 

zakoupeno vozidlo - VW 

Transporter v celkové hodnotě 

279 000,-. Tato částka se 

nepromítá v celkových 

nákladech projektu za rok 2006, 

protože je v nákladech uvedena 

poměrnou částí jako odpis. 

Reálný rozdíl mezi výnosy 

a náklady za rok 2006 pak není 

679 032,6, ale 439 650,6.

DĚKUJEME PARTNERŮM A DÁRCŮM

Nadace Divoké husy děkuje za pomoc při realizaci svých aktivit kromě mnoha jiných také:

Lence Svobodové a Petře Kaluschové z Českého Rozhlasu,

Heleně Horákové z Rádia Proglas,

Tomáši Trusinovi z časopisu Protestant, 

Viktoru Černochovi z časopisu Sféra,

Janě Altmanové za namlouvání veřejných sbírek,

Luďku Richterovi zpracovateli účetnictví,

Petru Chalupovi správci sítě v kanceláři Nadace,

Štěpánu Mamulovi zpracovateli grafi ckých materiálů Nadace 

Tomáši Hančilovi konzultantovi webových služeb,

Janu Němečkovi zpracovateli webu,

Paní Pelikánové a zaměstnancům Řízení letového provozu za uspořádání sbírky

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“,

Wilma van Roekel. fundraiserce projektů pro Českou republiku,

Robert Wiggers, konzultantu projektu „Change the Game“,

Onno Raadsen, konzultant projektu Change the Game

Harry Clemens, konzultant rozpočtu 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 31.12.2004 je 32.791.908,-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:  Věra Valentová, Lucie Kopačková

Grafi cká úprava: Štěpán Mamula

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