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Napadlo Vás už někdy zamyslet se nad tím, 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 hejna, 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.

Have you ever wondered why geese fl y in a V formation? The aerodynamic V shape reduces the air resistance, allowing the geese to 

cover longer distances. A fl ock of geese can fl y 70 percent further by adopting the V shape rather than fl ying in isolation. The goose 

at the head of the V is not necessarily the leader of the fl ock - geese take turns leading. As one bird tires, it drops to the back of the 

formation and another takes its place. Geese seem to know that success depends on the will to co-operate and to take care of the 

hard work in turns.
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SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY NADACE DIVOKÉ HUSY 

Milí přátelé,

V roce 2007 jsme oslavili 10. výročí Nadace Divoké husy. Z nepatrných začátků – pravidelné výzvy na podporu 

malých projektů – se nadace rozrostla na slušnou organizaci, která v loňském roce poskytovala téměř tři a půl 

milionu korun na podporu neziskového sektoru v České republice. Klíčové bylo naše spojení s holandskou nadací 

Wilde Ganzen, která nás podporuje od začátku svými nápady, zkušenostmi a kontakty. Důležitými kroky na cestě 

rozvoje nadace bylo získání prostředků z Nadačního investičního fondu a spolupráce s holandskými 

a brazilskými partnery na projektu Change the Game. Tento projekt nabízí českým školákům možnost poznat, 

jak žijí děti v brazilských slumech, a zároveň jim dává možnost se aktivně zapojit do pomoci brazilským dětem.

Ve srovnání s prvními roky se nadační prostředí v České republiky mění. Český neziskový sektor je mnohem 

stabilnější než před pěti lety. Přiliv prostředků z evropských fondů změnil poptávku adresovanou na české 

nadace. Životní úroveň v České republice se výrazně zvedla, což vedlo ke zmenšení závislosti na zahraničních zdrojích. Díky tomu 

Češi čím dál více přispívají na humanitární a rozvojové projekty v jiných, chudších zemích světa. Zřejmě to bude budoucnost českého 

nadačního prostředí: vyvážení pozornosti mezi domácími a zahraničními projekty.

Díky úsilí ředitelky Lucie Kopačkové a projektové koordinátorky Věry Pinnoy se podařilo r. 2007 úspěšně uzavřít. Za to jim patří dík. 

Za Správní radu NDH,

Peter C. A. Morée

předseda
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ČINNOST A CÍLE NADACE DIVOKÉ HUSY / ACTIVITIES AND GOALS OF DIVOKÉ HUSY FOUNDATION 

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

Our mission is to be a mediator between those who give and those who can help.

Podporujeme ty, kteří pomoc potřebují, ale i ty kteří se rozhodli pomoci.

We not only support those who need help, but also those who decided to help.

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

We develop donorship as a display of responsibility towards the society we are part of.

Koho podporujeme: / We support:

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

Non-profi t and non-governmental organisations in the social, healthcare, charity and humanitarian sector in the Czech Republic and abroad.

Jak pomoc realizujeme: / How do we support:

K podpoře organizací používáme čtyři programy.

We use four programmes in our eff ort to support organisations.

Ctíme: / We honour:

Partnerství v osobních i pracovních vztazích Odhodlání vždy a za všech okolností pomáhat

Partnership in personal and work relationships Determination to help under all circumstances

Solidaritu s potřebnými Transparentnost toho jací jsme i toho co děláme

Solidarity with those who are in need Transparency as to who we are and what we do

Toleranci k odlišnostem světa

Tolerance towards the diversity of the world

Lety Divokých hus - Divoké husy posbírají formou veřejné sbírky vaše dary a doručí je tam, kde je jich nejvíce třeba – 

organizacím, které pomáhají.

Flights of the Wild Geese – Divoké husy collect your gifts in the form of public collections and deliver them to 

organisations that support people in need.

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.

Benefi t events with Divoké husy – Divoké husy double the gains of benefi t events (concerts, theatre 

performances, auctions, exhibitions, sports actions etc) which are organised by the organisation that requires our support.

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.  

Get moving for others is a motivation programme based on the principle of benefi t events. It is designed for those 

who actively want to earn money to help others. Divoké husy double the gains of such benefi t actions and send the money to the 

organisation for which the benefi t event was held.

Malá velká pomoc je program určený základním a středním školám. Žáci nebo studenti mohou uspořádat na své škole akci 

na podporu dětí z rozvojových zemí, například z chudinských čtvrtí brazilské Fortalezy a Nadace Divoké husy jim výtěžek akce zdvojí.

Small big help is a programme designed for elementary and secondary schools. Pupils can organise actions to support 

children in development countries, for example in the slums of Fortaleza, Brazil, where ARCA helps children through sport development 

work, and Divoké husy Foundation doubles the gains of such actions.
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LIDÉ V NADACI / PEOPLE AT DIVOKE HUSY FOUNDATION

Správní rada Nadace Divoké husy / Administrative board 

Předseda / Chairman Pieter C. A. Moree

Místopředseda / Deputy chairman Michael Slavík

Členové / Members Štěpán Matucha / Karel Janoušek

 Daniela Brůhová

 Jan Bárta

 Lisa Fikejsová / Pavel Bratinka

 Milan Kovář

 Tomáš Drobík

Dozorčí rada Nadace Divoké husy / Supervisory board

Členové / Members Miroslava Nulíčková / Šimon

 Hradílek

 David Libiger

 Marie Boháčová

Zaměstnanci Nadace Divoké husy v roce 2007 / Employees in 2007

Ředitelka Nadace / Director Lucie Kopačková

Koordinátora programů / Programme coordinator Věra Valentová / Pinnoy

Projekt Change the Game

Koordinátor / Coordinator Tomáš Tožička / Lisa Fikejsová

Lektoři / Lectors Jaroslav Kotal / Martin Provazník

 Michaela Malíková / Adéla Kolafová

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V HISTORII NADACE DIVOKÉ HUSY 
IMPORTANT EVENTS IN THE FOUNDATION´S HISTORY

2007 Realizace prvních projektů na podporu rozvojových zemí v rámci základních programů „Benefi ce s Divokými husami“ 

 a Hejbni kostrou pro druhé“. Celkem na rozvojovou pomoc uděleno 63 772,- Kč.

2006 Realizace projektu rozvojového vzdělávání Change the Game. Sloučení Nadace Divoké husy s Nadací Civilia

2005 Nadace se stává členem Fóra pro rozvojovou spolupráci

2004 Nadace se stává členem Fóra dárců.

2003 Nadace poprvé rozděluje výnosy Nadačního investičního fondu – ze 104 žádostí podpořeno 22 organizací v celkové výši 466.899,-Kč.

2002 Nadace se stává příjemcem podílu z Nadačního investičního fondu s první splátkou ve výši 12.981.000,-Kč.

2000 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.

1999 Přeregistrace nadace na základě požadavků Zákona 227/1997 Sb. s vloženým nadačním jměním ve výši 500.000,-Kč.

1998 Zahájení programu zdvojování výtěžků benefi čních akcí – konání první akce a to ve prospěch Diakonie ČCE – Střediska 

 křesťanské pomoci v Praze s výnosem 6.935,-Kč.

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.
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ČINNOST A DŮLEŽITÉ MOMENTY NADACE V ROCE 2007 – ZPRÁVA ŘEDITELKY 
ACTIVITIES AND IMPORTANT MOMENTS IN 2007 – AN OVERVIEW BY THE DIRECTOR

ROK 2007

Rok 2007 se stal do jisté míry rokem přelomovým. Nadace Divoké husy oslavila své desetileté výročí v České republice a prokázala 

tak, že je mezi českými nadacemi stabilním prvkem. Deset let existence se ukázalo důležitým i ve vztahu k činnosti nadace. Rok 2007 

přinesl větší orientaci na rozvojovou problematiku. Vedle vzdělávacího projektu Change the Game se rozvojová tématika dostala i do 

našich běžných grantových programů. A tak v rámci programu Benefi ce s Divokými husami a Hejbni kostrou pro druhé byly realizovány 

první projekty na podporu zemí třetího světa.  

The year 2007

In a certain sense, 2007 was a turning point in the Foundatioń s history. The Foundation celebrated its 10th anniversary in the Czech 

Republic and thus proved to be a stable factor among Czech foundations. Moreover, in the year 2007, Divoké husy started to focus 

more on development co-operation. Besides development education project Change the Game, development issues also became 

part of our regular grant programmes. The fi rst development aid projects were realised within the framework of the programmes 

Benefi t events with Divoké husy and Get moving for others. 

Projekty

V roce 2007 bylo podpořeno přes 100 projektů. V důsledku ukončení spolupráce s našimi holandskými partnery Wilde Ganzen v rámci 

účelových grantů poskytovaných do České republiky došlo ke snížení počtu podpořených projektů ve srovnání s minulými roky. 

Spolupráce v rámci ostatních grantových programů pokračuje. Vysoký počet žádostí do našich grantových programů svědčí o tom, že 

programy „Lety Divokých hus“, „Benefi ce s Divokými husami“ a „Hejbni kostrou pro druhé“ jsou zajímavou a žádanou formou získávání 

fi nančních prostředků. 

Projects

In 2007, the Foundation supported over 100 projects. Following the ending of the Foundatioń s co-operation on specifi c purpose 

grants with Dutch partner Wilde Ganzen, the number of supported projects decreased in comparison with previous years. The 

co-operation on the other grant programmes remains. The high number of requests of organisations to participate in our grant 

programmes indicates that our programmes are an interesting and popular way to raise funds for projects.

Principy, na kterých stavíme

Podpora těch, kteří jsou schopni vydělat si prostředky na svou činnost vlastní aktivitou a kreativitou - to je stručná charakteristika toho, 

co Divoké husy v nadačním sektoru ztělesňují. Vytváří to jakýsi závazek mezi žádající organizací a Nadací Divoké husy - prostředky na 

benefi čních akcích jsou získávány ve vzájemné spolupráci. Organizace musí projevit organizační schopnosti a umění oslovit své dárce 

a příznivce a Nadace Divoké husy motivuje jejich dobročinnost tím, že výtěžek zdvojuje. A tak vklad vlastního úsilí organizace přispívá 

k transparentnosti a čitelnosti udělovaných grantů.

Principles on which we build

To support people who are able to raise funds for their activities through their own activity and creativity, that is in short what 

Divoké husy stand for in the Czech foundation sector. This creates a commitment between the organisation requesting support and 

the Divoké husy Foundation – funds are raised in mutual co-operation. The organisations have to show organisation skills and the 

ability to address donors, while the Divoké husy Foundation on its turn motivates organisations in their work by doubling the funds 

they raise through benefi t events. 

Poděkování

Dovolte mi, abych za Nadaci Divoké husy poděkovala všem, kteří jakkoli přispívají k tomu, že Nadace může naplňovat své poslání. 

Mezi ostatními událostmi právě toto považuji za nejdůležitější. Bez lidí, kteří se dobrovolně starají o dílčí záležitosti Nadace, by ani rok 

2007 ani žádný předchozí nemohl být takový jaký byl. Především bych ráda poděkovala Českému rozhlasu a paní Janě Altmanové za 

ochotnou a vstřícnou pomoc při vyhlašování veřejné sbírky - Lety Divokých hus. Této spolupráce si velmi vážíme a považujeme ji ve 

vztahu k naší veřejné sbírce za nejpodstatnější.

Ani na ostatní dobrodince nechceme zapomenout a věnujeme jim proto několik stránek v závěru této výroční zprávy.

Acknowledgement

In name of the Divoké husy Foundation I would like to thank all those who enabled the Foundation to live up to its mission. Without 

them, the year 2007 nor the previous years would not have been what they were. I would especially like to thank Český rozhlas (Czech 

broadcasting) and Mrs. Jana Altmanová for their help in announcing our public collections, the Flights of the Wild Geese. We highly 

appreciate their co-operation and we consider it crucial for the success of our public collections.

At the same time, we do not want to omit our other volunteers and sponsors and dedicate a number of pages to them at the end of 

this annual report. 



LETY DIVOKÝCH HUS / FLIGHTS OF THE WILD GEESE

Popis programu

I v roce 2007 Nadace vyhlašovala 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. Granty udělované v režimu veřejné sbírky nejsou udělovány v duchu zdvojování, což je základní 

charakteristikou grantování v Divokých husách.

Programme description

Also in 2007, the Foundation weekly announced a public collection supporting concrete activities of non-governmental non-profi t 

organisation active in the social or healthcare sector. Once in two weeks, the purpose of the collection is changed, making the 

Wild Geese fl y towards another target. Through its collections, the Foundation tries to medialise interesting charity projects and 

to encourage people to actively support these projects. The collections can also be supported through the sending of donor text 

messages (so-called DMS) with the text DMS_HUSY to telephone number 87777. In view of the usual amount of money collected (up 

to CZK 20,000), the collections usually support the purchase of concrete objects, small investment projects or single-shot activities 

serving the clients of the respective organisation.

  

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 UniCredit Bank. 

 Veřejná sbírka je zveřejňována každý týden v médiích (Český Rozhlas, Rádio Proglas, časopis Protestant, Sféra, Internet a na webových

 stránkách Nadace Divoké husy).

Basic principles of the programme

 The programme goal is to fi nance the purchase of concrete objects or small investment projects serving the clients 

 of non-governmental non-profi t organisations.

 Through its public collections, Divoké husy Foundation tries to encourage people to actively support social projects 

 in the Czech Republic and abroad.

 A new public collection in favour of a non-governmental non-profi t organisation is announced every two weeks. 

 The offi  cial bank account for public collections is 27000000/2700 at UniCredit Bank. 

 The public collections are announced weekly in the following media: Český Rozhlas, Rádio Proglas, Protestant magazine, 

 Sféra magazine, Internet and the website of Divoké husy Foundation).
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PROJEKTY USKUTEČNĚNÉ V RÁMCI PROGRAMU LETY DIVOKÝCH HUS V ROCE 2007

PROJECTS SUPPORTED IN 2007 THROUGH THE „FLIGHTS OF THE WILD GEESE“ PROGRAMME

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

Jihomoravský

Brno

APLA
Fugnerova 30, 61300

Asociace pomáhá lidem s autismem.
nákup odborné literatury o autismu do 
knihovny sdružen

12 748 Kč

Společnost pro ranou péči, 
Středisko rané péče Brno
Nerudova 7, 602 00

poskytuje odborné služby rodinám pečujícím o děti s 
těžkým zrakovým či kombinovaným postižením

nákup světelného panelu Lite scou 14 389 Kč

Sdružení pěstounských rodin
Anenská 10, 602 00

Sdružení poskytuje pomoc sociálně slabým a 
ohroženým dětem

nákup speciální postýlky pro zdravotně 
znevýhodněné dítě

17 181 Kč

Sdružení Filia
Kamenná čtvrť 111, 639 00

Sdružení Filia provozuje sociálně rehabilitační 
centrum Kamenka 

nákup el. vařiče a ledničky na výuku 
vaření

15 592 Kč

Vyškov
Oblastní charita Vyškov
Morávkova 745/1a, 682 01

Charita pečuje o sociálně potřebné a znevýhodněné 
lidi

nákup výtvarného materiálu na 
aktivizační programy pro seniory

19 230 Kč

Královehradecký Nová Paka
Život bez bariér
Lomená 533, 509 01

Posláním organizace je vyrovnávání příležitostí mezi 
zdravými a znevýhodněnými lidmi

nákup sportovních pomůcek pro 
pořádání Her bez hranic II. (sada boccia, 
kladkový luk)

13 900 Kč

Moravskoslezský

Český Těšín
Slezská diakonie
Na Nivách 7, 73701

posláním střediska je umožnit lidem s mentálním 
postižením a lidem s psychickým onemocněním žít 
běžný život samostatně, v přirozených podmínkách

vybavení výtvarné dílny a nákup 
výtvarného materiálu

10 836 Kč

Moravská Ostrava
Dlaň životu
Českobratrská 1229/13, 702 00

Společnost poskytuje pomoc ženám a dívkám, které 
se díky neplánovanému těhotenství ocitly v tíživé 
životní situaci

nákup lednice a šicích strojů do 
azylového domu

20 419 Kč

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

Klub Zvoneček pomáhá při začleňování lidí se 
zdravotním znevýhodněním do běžného života 
společnosti

nákup materiálu na opracování 
barevného skla

11 159 Kč

Olomoucký

Šternberk
Aura Canis
Ořechová 65, 785 01

sdružení pomáhá zdravotně a sociálně 
znevýhodněným lidem ke zlepšení psychického i 
fyzického stavu canisterapií

nákup skládacích přenosných boxů 
pro psy

14 630 Kč

Olomouc
Studio Čtyřlístek
U Kovárny 2, 779 00

Čtyřlístek nabízí možnost aktivně trávit volný čas 
rodinám s dětmi, rodičům na mateřské dovolené

nákup keramické pece 13 826 Kč

Hranice
Mateřské centrum Dráček
Purgešova 1399, 753 01

Dráček nabízí možnost aktivně trávit volný čas 
rodinám s dětmi, rodičům na mateřské dovolené.

padáku a maňásků do mateřského 
centra

15 634 Kč

Pardubický Jablonné nad Orlicí
JERMS -rodinné centrum 
Jablíčko,  Potoční 267, 561 64

Rodinné centrum posiluje hodnoty rodiny a úlohu 
rodičů ve výchově dětí

vybavení herny mateřského centra 15 125 Kč

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

Praha

Praha 3
Remedium Praha
Vinohradská 176, 130 00

organizace zaměřená na vzdělávání, podporu a 
pomoc v psychosociální oblasti

nákup židlí a ledničky 12 725 Kč

Praha 4
PRAK
Brodského 1669/14, 149 00

Cílem sdružení je prevence kriminality a sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže

nákup techniky pro přednášky na 
školách

11 747 Kč

Praha 8
Užitečný život
Na Hlavní 19, 182 00

Sdružení Užitečný život napomáhá při aktivní 
integraci mladých lidí se znevýhodněním mezi jejich 
vrstevníky

nákup mechanického vozíku a lanového 
materiálu pro zážitkové aktivity

11 031 Kč

Středočeský

Lysá nad Labem
OS pedagogů - Dítě Čhavaro
Poděbradova 132/39, 289 22

Podporuje integraci dětí z romské komunity a z rodin 
sociálně slabých

nákup školních pomůcek pro děti ze 
sociálně slabých rodin

13 866 Kč

Benešov
Pramen
Tyršova 194, 256 01

sdružuje rodiny, ve kterých vyrůstají znevýhodněné 
děti. Organizuje zájmové kroužky a volnočasové 
aktivity

pronájem bazénu pro výuku plavání 
speciální technikou

10 915 Kč

Nymburk
OS Nymburáček
Palackého 515, 288 02

Sdružení pomáhá tělesně znevýhodněným dětem, 
dětem z dětských domovů a ze sociálně slabého 
prostředí

terapeutické stimulační pomůcky a 
vybavení stimulační místnost

13 067 Kč

Liberecký

Liberec
Sdružení Tulipán
Sokolská 113/8, 460 01

sdružení provozuje chráněnou dílnu, kde 
zaměstnává lidi se změněnou pracovní schopností, 
kteří se těžko uplatňují na běžném trhu práce

nákup vybavení chráněné dílny (židle, 
žehlička, ochranné pracovní pomůcky, 
tiskařské barvy)

14 452 Kč

Česká Lípa
FCH Česká Lípa
Hrnčířská 721, 470 01

Dům pro matky s dětmi v tísni Jonáš, nabízí pomoc, 
vzdělávání a poradenství ženám, které se ocitnou v 
krizových situacích

dětská kola pro děti klientek Domova 
pro matky s dětmi a PC pro výuku 
klientek ve vzdělávacím kurzu

14 147 Kč

Ústecký
Jiřetín pod 
Jedlovou

DCH Litoměřice - Domov Sv. 
Máří Magdaleny
Náměstí 29, 407 56

Posláním Domova je umožnit zdravotně či sociálně 
znevýhodněným matkám samostatnou výchovu a 
péči o své děti 

zařízení společenské a pracovní 
místnosti pro znevýhodněné matky s 
dětmi a těhotné ženy

15 525 Kč

Zlínský

Valašské Meziříčí
Charita Valašské Meziříčí
Kapitána Zavadila 1345, 757 01

Charita dává v chráněné dílně možnost uplatnění 
lidem zdravotně znevýhodněným s tělesným i 
mentálním handicapem 

nákup výtvarných pomůcek pro 
ergoterapi

17 109 Kč

Zlín
Naděje, pobočka Zlín
Bratří Sousedíků 349, 760 01

posláním organizace je vytvořit seniorům ze Zlína 
a blízkého okolí domov, kde mohou prožít důstojné 
a aktivní stáří

nákup toaletních a sprchovacích vozíků 15 542 Kč

Kroměříž
OCH Kroměříž
Ztracená 63, 767 01

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 
poskytuje komplexní domácí péči v oblasti zdravotní 
a sociální

nákup invalidního vozíku do 
půjčovny kompenzačních 
pomůcek+kompenzační pomůcky

14 031 Kč

Vsetín
Stacionář, o.s.
Jasenická 1362, 755 01

Týdenní stacionář poskytuje ubytování a sociální 
služby osobám se zdravotním znevýhodněním

nákup speciální postele 16 394 Kč

Celkový výtěžek „Letů Divokých hus“ v roce 2007 375 220 Kč
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PŘEDSTAVUJEME JEDNU Z VYHLÁŠENÝCH VEŘEJNÝCH SBÍREK ROKU 2007  

Občanské sdružení Aura Canis

Ořechová 65, 785 01 Šternberk

Sbírka probíhala v termínu: od 10. 3. do 23. 3. 2007

Podařilo se celkem vybrat celkem:  14 630 Kč

Občanské sdružení, Aura Canis

Se zabývá zejména působením canisterapeutických jednotek ve stacionářích, 

školách, domovech, ústavech a rodinách, u lidí tělesně, mentálně, sociálně nebo jinak 

znevýhodněných, dále pak výchovou dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu ke 

zvířatům, pořádáním přednášek a osvětovou činností na téma "Canisterapie" a pořádáním 

krátkodobých i dlouhodobých pobytů s využitím canisterapie. 

Výtěžek sbírky byl použit na nákup přenosných skládacích boxů pro psy – Dog Bags. 

Ty slouží nejen k transportu psů, ale také jako místo odpočinku při canisterapii 

a společných akcích sdružení.

Poslání občanského sdružení 

Posláním sdružení je pomoc zejména zdravotně či sociálně znevýhodněným 

osobám a to především ve zlepšení jejich fyzického i psychického zdravotního 

stavu prostřednictvím canisterapie, což je podpůrná terapie, při které je využíváno 

pozitivního působení psa na zdraví člověka. Dále podpora, rozvoj a popularizace 

canisterapie. 

1 Valašské Meziříčí 13. 1. 2007

2 Brno 27. 1. 2007

3 Praha 10. 2. 2007

4 Liberec 24. 2. 2007

5 Šternberk 10. 3. 2007

6 Zlín 24. 3. 2007

7 Kroměříž 7. 4. 2007

8 Nová Paka 21. 4. 2007

9 Lysá nad Labem 5. 5. 2007

10 Vsetín 19. 5. 2007

11 Benešov 2. 6. 2007

12 Odry 16. 6. 2007

13 Český Těšín 30. 6. 2007

14 Jablonné nad Orlicí 14. 7. 2007

15 Praha 28. 7. 2007

16 Česká Lípa 11. 8. 2007

17 Nymburk 25. 8. 2007

18 Brno 8. 9. 2007

19 Jiřetín pod Jedlovou 22. 9. 2007

20 Brno 6. 10. 2007

21 Olomouc 20. 10. 2007

22 Praha 3. 11. 2007

23 Moravská Ostrava 17. 11. 2007

24 Brno 1. 12. 2007

25 Vyškov 15. 12. 2007

26 Hranice 29. 12. 2007

Praha

Česká Lípa

Nymburk

Benešov
Jablonné nad Orlicí

Lysá nad Labem

Jiřetín pod Jedlovou

Nová Paka

Moravská 
Ostrava

Olomouc

Brno

Hranice

Vyškov
Kroměříž

Valašské Meziříčí

Šternberk Odry

Zlín
Vsetín

Český Těšín

TRASA LETŮ DIVOKÝCH HUS V ROCE 2007 – LET ZAČAL VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ A SKONČIL V HRANICÍCH NA MORAVĚ.

FLIGHT PATH OF THE FLIGHT OF THE WILD GEESE IN 2007 – THE FLIGHT STARTED IN VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ AND ENDED 

IN HRANICE NA MORAVĚ.

V přehledu jsou zahrnuty sbírky, které 

proběhly v roce 2007. Některé granty byly 

převedeny na účet organizace v roce 2008.

The overview shows the collections held in 

2007. Some of the grants were transferred to 

the organisationś  accounts in 2008.
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BENEFICE S DIVOKÝMI HUSAMI 
BENEFIT EVENTS WITH THE DIVOKE HUSY FOUNDATION

Popis programu

Program Benefi ce s Divokými husami je základním grantovým programem Nadace Divoké husy. Vychází z principu zdvojování 

výtěžků benefi čních akcí. Nadace poskytuje příspěvky organizacím, které se snaží vlastní aktivitou získat fi nanční prostředky na svou 

činnost. Zdvojují se výtěžky benefi čních akcí jako například koncertů, divadelních představení, aukcí, výstav, sportovních utkání apod. 

Prostředky z benefi ce a k nim přidaný grant Nadace Divoké husy musí být vždy použity na konkrétní účel sloužící přímo klientům. 

Nadace zdvojuje výtěžky benefi čních akcí do maximální výše 40 000 Kč.

Základním mottem programu by mohlo být české rčení „Bez práce nejsou koláče“.

Programme description

Benefi t events with Divoké husy Foundation is a programme that is based on the principle of doubling the gains of benefi t 

events. Through this programme, the Foundation supports organisations which actively try to raise funds for their activities. The 

Foundation doubles the gains of e.g. concerts, theatre performances, auctions, exhibitions, sports events etc. Funds earned through 

benefi t events and the additional grant of Divoké husy Foundation always have to be used for a concrete purpose directly serving 

the organisatioń s clients. The Foundation doubles the gains of benefi t events up to CZK 40,000. It is based on the principle „more 

work, more money“.

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 fi nančních prostředků, 

 ale i přízně místní komunity a široké veřejnosti.

 Motivujeme společnost k vlastní aktivitě při pomoci druhým.

 Granty se udělují zdvojnásobením výtěžku benefi ční akce až o 40 000,- Kč.

Basic principles of the programme

 The goal of Divoké husy Foundation is to support concrete activities – projects of non-governmental non-profi t organisations 

 active in the social and healthcare sector.

 The programme is based on the conviction that the social and healthcare sector are an integral, important part of their surroundings.

 Benefi t events are a modern and in the Czech Republic rather underestimated way to raise funds for projects and to earn 

 the goodwill of the local community and the general public. 

 The programme motivates people to be active in helping others.

 Grants are allocated up to an amount of CZK 40,000.
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PROJEKTY KONANÉ V RÁMCI PROGRAMU BENEFICE S DIVOKÝMI HUSAMI V ROCE 2007

PROJECTS SUPPORTED IN 2007 IN THE „BENEFIT EVENTS WITH DIVOKE HUSY FOUNDATION“ PROGRAMME

Kraj Město
Název a adresa 
organizace 

Popis akce Činnost organizace Účel grantu Udělený grant v Kč 

Královéhradecký

Janské Lázně
SK Akáda Jánské Lázně
Obchodní 282, 542 25

Benefi ční koncert Rock 
for handicap

Sportovní aktivity pro lidi se zdravotním 
znevýhodněním

nákup speciálních sportovních 
mechanických vozíků pro oddíl fl orbalu

40 000 Kč

Červený 
Kostelec

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

Koncert Evy Pilarové
Slouží těžce nemocným a umírajícím 
pacientům převážně s onkologickým 
onemocněním

nákup elektrického vozíku a 
kyslíkového koncentrátoru do půjčovny 
zdravotnických pomůcek

40 000 Kč

Jičín
SPMP Jičín – APROPO
Soudná 13, 506 01

6.benefi ční koncert

Posláním organizace je pomáhat 
rodinám, které pečují o děti se 
zdravotním znevýhodněním vést 
plnohodnotný život.

Realizace sociálně aktivizačních služeb 
a volnočasových aktivit

40 000 Kč

Nová Paka
Život bez bariér
Lomená 533, 509 01

Kulturní festival 
"Klášter žije"

Sdružení poskytuje všechny dostupné 
služby znevýhodněným občanům

nákup kotle a radiátorů pro chráněnou 
dílnu

40 000 Kč

Kostelec nad 
Orlicí

Šťastný domov
Svídnice 18, 517 41

Benefi ční koncert 
v kostele sv. Rodiny 
v Líšnici

Občanské sdružení se zaměřuje na  
pěstounskou péči a arteterapeutické 
výtvarné dílny pro děti s handicapem.

nákup arteterapeutických pomůcek 37 690 Kč

Jihočeský

Strakonice

MC Beruška 
Bezděkovská 216, 386 01

Beruška v novém-
odpoledne s kulturním 
programem

Rodičovské centrum vytváří otevřený 
komunitní prostor, který slouží 
všestrannému rozvoji a podpoře rodiny

přestavba prostor mateřského centra 
Beruška ve Strakonicích

10 220 Kč

Cestou vůle
Svatopluka Čecha 1324, 
386 01

Benefi ční koncert 
"I my máme své sny"

Sdružení se věnuje mentálně 
znevýhodněným dětem i dospělým na 
Strakonicku

odlehčovací pobyt klientů s mentálním 
znevýhodněním

40 000 Kč

Týn nad 
Vltavou

FCH Týn nad Vltavou - 
Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 
BONGO

Benefi ční koncert pro 
Bongo.

Posláním klubu BONGO je doprovázení 
mladého člověka během dospívání

vybavení do hudební zkušebny 11 495 Kč

Písek
Arkáda-sociálně 
psychologické centrum
Husovo nám. 2, 397 01

Týden duševního 
zdraví

Arkáda poskytuje bezplatné, ambulantní 
sociálně psychologické služby pro klienty 
v tíživých životních situacích

stavební úpravy kontaktní místnosti a 
konzultovny pro klienty

40 000 Kč

Tábor
FCH Tábor – Auritus
Klokotská 114, 390 01

Benefi ční adventní 
koncert

Auritus poskytuje služby sociální 
prevence a pomoci lidem v nouzi či bez 
domova

nákup zdravotnického materiálu, 
výtvarného materiálu a hygienických 
potřeb, rekonstrukce WC a koupelny

40 000 Kč

Kraj Město
Název a adresa 
organizace 

Popis akce Činnost organizace Účel grantu Udělený grant v Kč 

Jihomoravský

Brno
          

ROSKA Brno-město
Jateční 13, 628 00

Benefi ční koncert
Organizace pomáhá osobám s 
chronickým postižením chorobou 
roztroušená skleróza mozkomíšní

hipoterapie, kurz anglického jazyka 
a přednáška psychologa o vyrovnávání 
se závažnou diagnózou pro pacienty 
s roztroušenou sklerózou

16 000 Kč

DCH Brno - OCH Brno
Žižkova 3, 602 00

Benefi ční koncert 
v kostele sv. Tomáše

Posláním organizace je pomoc lidem 
v těžkých životních situacích

nákup antidekubitních kompenzačních 
pomůcek do půjčovny

7 959 Kč

Hodonín

Centrum pro rodinu 
Hodonín
Štefánikova 15, 695 01

Benefi ční koncert 
v kostele sv. Tomáše

Posláním organizace je pomoc lidem 
v těžkých životních situacích.

vybavení zahrady a stacionáře centra 40 000 Kč

Oáza Hodonín
Rybářská 32, 695 01

Slovácký humanitární 
ples

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

výstavba a vybavení bezbariérového 
areálu Oáza Hodonín

40 000 Kč

Liberecký

Semily

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

Prodejní benefi ční 
výstava "Patříme 
k sobě"

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

úhrada nákladů na 10. ročník 
kulturního festivalu Patříme k sobě

40 000 Kč

Liberec
Mateřské centrum 
Čmelák
Olbrachtova 37, 460 15

Svatozdislavský 
humanitární ples

provozování mateřského centra, 
organizace akcí pro širší veřejnost 
a výpomoc mladým rodinám

vybavení mateřského centra 14 826 Kč

Moravskoslezský

Krnov
ARBENI
Sídliště pod Cvilínem 54, 
794 01

Adventní benefi ční 
koncert.

Sdružení vytváří potřebné podmínky pro 
zajišťování komplexní péče pro klienty 
Slezské diakonie

nákup šicích strojů a dalšího vybavení 
do chráněných dílen

20 900 Kč

Frýdek 
Místek

Filadelfi e 
J. z Poděbrad 3109, 
738 01

Benefi ční představení 
Divadla Kufr

Filadelfi e nabízí dětem alternativní řešení 
trávení volného času a pomoc v řešení 
obtížných životních situacích.

nákup vybavení, sportovních potřeb 
a her

27 100 Kč

Olomoucký Olomouc

Arcidiecézní charita 
Olomouc, Hospic na sv. 
Kopečku, 
Křížkovského 6, 771 11

Benefi ční koncert 
k 5. výročí otevření 
Hospice.

Hospic umožňuje nevyléčitelně 
nemocným prožít kvalitně a důstojným 
způsobem závěrečné období života

vydání literární sbírky poezie 
dobrovolníků pro duchovní pomoc 
pozůstalým a ošetřujícímu personálu

30 689 Kč

Tyfl ocentrum Olomouc 
o.p.s.
I. P. Pavlova 69, 779 00

Benefi ční koncert 
Bílé tóny

Poskytuje sociální služby lidem 
se zrakovým znevýhodněním v 
Olomouckém kraji

nákup elektronických kompenzačních 
pomůcek pro rozšíření půjčovny 
pomůcek pro nevidomé a slabozraké

14 837 Kč
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Kraj Město
Název a adresa 
organizace 

Popis akce Činnost organizace Účel grantu Udělený grant v Kč 

Pardubický

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

Charitní ples
organizace se zaměřuje na charitativní a 
sociální činnost na principech křesťanství

výroba a výstavba pergoly a 
venkovního nábytku na terase 
nízkoprahového klubu v Letohradě

31 920 Kč

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

Benefi ční ples
poskytuje sociální a humanitární služby 
seniorům a mentálně znevýhodněným 
lidem

dovybavení centra sociálních služeb v 
Chotovicích, nákup drobného vybavení 
rehabilitace

26 644 Kč

Plzeňský Plzeň
"Ty a já"
Francouzská 27, 326 00

Vánoční benefi ční 
koncert

Organizace se věnuje volnočasovým 
aktivitám pro děti se zdravotním 
znevýhodněním

nákup nábytku do klubového centra, 
zřízení cvičné kuchyně pro klienty, 
nákup kuchyňských potřeb a elektrické 
trouby

8 400 Kč

Praha

Praha 1

Kongregace Milosrdných 
sester sv. Karla 
Boromejského, Šporkova 
321/12, 118 00

Benefi ční koncert 
vážné hudby

Posláním organizace je pomáhat všem 
potřebným.

nákup koupelnového vozíčku značky 
"Bolero"

40 000 Kč

Praha 4

RETT-Community
Klapálkova 2238, 149 00

Benefi ční pečení 
pro děti

pomoc rodinám s dětmi postiženými 
rettovým syndromem

vydání odborné příručky "Diagnóza 
rettův syndrom", psychorehabilitační 
pobyt

40 000 Kč

Tymyján
Křejpského 1501, 149 00

Benefi ční divadelní 
představení Divadla 
Krab

Sdružení poskytuje pomoc v nejširším 
slova smyslu znevýhodněným lidem

dokončení rekonstrukce 3. objektu v 
Roškopově

6 620 Kč

Praha 6

Domov sv. Karla 
Boromejského
K Šancím 50, 163 00

Zahradní benefi ční 
koncert Laura a 
její tygř

Domov poskytuje celodenní péči věkem 
pokročilým nemocným lidem

zdravotnický materiál 22 644 Kč

Vlastní cestou
Nad Kajetánkou 10, 
169 00

Módní přehlídka 
Atelieru Donát v 
hotelu Pyramida

integrace zdravotně znevýhodněných 
osob do společnst

nákup pomůcek na volnočasové 
aktivity klientů, nákup pomůcek na 
školení nových osobních asistentů

23 379 Kč

Praha 8
Centrum integrace dětí a 
mládeže
Peckova 277/7, 186 00

Výroční shromáždění s 
hudebním programem

humanitární občanské sdružení 
pomáhá vytvářet podmínky pro 
integraci zdravotně, sociálně a jinak 
znevýhodněných dětí a mládeže včetně 
jejich rodičů a prarodičů

nákup dalšího vybavení integrovaných 
klubů pro děti se speciálními potřebami

28 303 Kč

Praha 9
Sdružení SRAZ,
Poděbradská 587/140, 
198 00 

Světový den zvířat na 
Toulcově dvoře

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

aktivity související s hipoterapií 39 910 Kč

Kraj Město
Název a adresa 
organizace 

Popis akce Činnost organizace Účel grantu Udělený grant v Kč 

Praha Praha 10

Portus Praha
Kozácká 16,  101 00

Divadelní pedstavení 
"Vše o ženách" na 
Vyšehradě

Sdružení zajišťuje chráněné bydlení 
a zaměstnávání lidí s mentálním 
znevýhodněním

dostavba a vybavení nového 
chráněného bydlení "Na vyhlídce" na 
Slapech

40 000 Kč

Máme otevřeno?
Hradešínská 2144/47, 
101 00

Kulturní festival 
"Podzimní kafemletí"

Sdružení podporuje lidi se zdravotním 
znevýhodněním při integraci do 
společnosti

didaktické a názorné pomůcky 40 000 Kč

Sportovní klub vozíčkářů 
Praha (SKV)
Ovčárská 471, 108 00

Benefi ční fl orbalový 
turnaj fi rem

SKV vytváří podmínky a příležitosti 
pro sportovní aktivity lidí s tělesným 
znevýhodněním

nákup sportovních vozíků pro nové 
hráče oddílu fl orbalu

40 000 Kč

Středočeský

Rakovník
OS Paleček
Fojtíkova 2296, 269 01

Divadelní představení

provozování mateřského centra, 
otevřeného komunitního prostoru, který 
slouží všestrannému rozvoji a podpoře 
rodiny

vybavení koutku kolem pískoviště 
mateřského centra

13 820 Kč

Kladno

Multikolor o. s.
Americká 2445, 272 01

Benefi ční koncert

nabízí aktivity vedoucí k rozvoji 
multikulturní společnosti, volnočasové a 
vzdělávací aktivity pro etnicky a sociálně 
znevýhodněné děti i dospělé

realizace letního tábora pro děti 
z kladenských holobytů

7 900 Kč

Dobrovolnické centrum 
Kladno, o. s.
5. Května 1870, 272 01

Aukce fotografi í
rozvoj a propagace dobrovolnictví v 
kladenském regionu

nákup koberce, pracovních stolů, 
kontejnerů, hraček a společenských her

40 000 Kč

Jílové u 
Prahy

MC Permoníček
Masarykovo nám. 195, 
254 01

Oslava dětského dne 
v muzeu v Jílovém 
u Prahy

Rodičovské centrum vytváří otevřený 
komunitní prostor, který slouží 
všestrannému rozvoji a podpoře rodiny

nákup pomůcek a vybavení mateřského 
centra, úhrada vzdělávacích akcí pro 
rodiče

4851 Kč

Beroun
FCH Beroun - Klub 
Betlém
Seydlovo nám. 24, 266 01

Letní historický 
festival tance, hudby a 
řemesel

Rodinné centrm Klubu Betlém nabízí 
rodinám pečujícím o malé děti prostor 
k setkávání, společným činnostem a 
vzdělávání

nákup vybavení rodinného centra a 
šicího stroje

18 420 Kč

Čistá
Společenství Androméda
Velká Chmelištná č. 18, 
270 34

1. den hospice sv. 
Antonína a sv. Terezky

Organizace prosazuje zájmy zdravotně 
znevýhodněných a starých lidí

příspěvek na výstavbu hospice sv. 
Antonína a sv. Terezky

40 000 Kč

Čáslav
Cesta životem bez bariér
Paběnice 75, 286 01

Benefi ční ples
Sdružení motivuje lidi se zdravotním 
znevýhodněním k aktivnímu a 
nezávislému životu

nákup pomůcek pro plavání dětí 
s tělesným znevýhodněním, 
rekonstrukce toalety na bezbariérovou, 
bezbariérové vstupní dveře do družiny

19 350 Kč
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Kraj Město
Název a adresa 
organizace 

Popis akce Činnost organizace Účel grantu Udělený grant v Kč 

Středočeský

Miskovice
Dítě a kůň - sdružení pro 
hipoterapii
Miskovice 30, 285 01

Koledování se zvířátky
praktické provozování hipoterapie 
a rozšiřování této myšlenky mezi 
odbornou i laickou veřejnost

nákup rehabilitačních pomůcek pro 
hipoterapi

40 000 Kč

Lány
Naše Lány, o.s.
Lesní 498, 270 61

Maškarní merenda
nabízí rodinám pečujícím o malé 
děti prostor k setkávání, společným 
činnostem a vzdělávání

zakoupení odborných publikací 
a drobného vybavení do mateřského 
centra

32 987 Kč

Český Brod
LECCOS
Náměstí A. z Pardubic 
31, 281 02

Zábavné odpoledne 
pro děti

mateřské centrum usiluje o smysluplné 
vyplnění času znevýhodněných dětí, 
většinou ze sociálně slabších rodin, 
předchází sociálnímu vyloučení rodičů na 
rodičovské dovolené 

rekonstrukci dvorku v sídle mateřského 
centra Kostička

40 000 Kč

Kolín III
Volno, o.s.
Nerudova 410, 280 02

Adventní koncert pro 
Volno

Občanské sdružení pomáhá rodinám 
pečujícím o děti se zdravotním 
znevýhodněním

nákup keramické pece a doplňků k peci 20 460 Kč

Ústecký

Úštěk
White Light I.
Mukařov 53, 411 45

Sportovní olympiáda 
terapeutických 
komunit ČR a SR

Sdružení péčuje o lidi ohrožené drogou, 
lidi se závislostí a jejich blízké

nákup sportovního a turistického 
vybavení

20 700 Kč

Chomutov
Asociace pro HANDICAP, 
OO SPMP
Husova 2616, 430 03

Benefi ční program…
jsme tu s vámi…

Sdružuje a všemožně podporuje rodiny, 
které pečují o díte se zdravotním 
znevýhodněním

nákup psychorehabilitačních služeb 
(hippoterapie, cannisterapie), 
psychorehabilitační pobyty rodičů 
s dětmi, nákup výtvarného materiálu 
pro klubovou činnost

40 000 Kč

Lovosice
OS Šance
Osvoboditelů 97, 410 02

Velikonoční výstava 
2007

teréní pečovatelská činnost pro seniory 
a zdravotně postižené

elektrický sporák s troubou a 5 hobby 
vrtaček

9 716 Kč

Děčín

Společnost pro podporu 
lidí s mentálním 
postižením v ČR, o.s. 
Domeček

Výstava s aukcí
všestranná pomoc zdravotně 
znevýhodněným dětem, mládeži a jejich 
rodinám

nákup míčkového bazénku 
a gymnastických míčů

8 920 Kč

Teplice

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

Benefi ční koncert pro 
White light

Sdružení péčuje o lidi ohrožené drogou, 
lidi se závislostí a jejich blízké

nákup zdravotnického materiálu 
určeného k výměnnému programu 
použitého injekčního materiálu a jeho 
následné odborné likvidaci

5 831 Kč

Kadaň

Rodiče a děti z Kadaně, 
o.s., Chomutovská 1619, 
432 01

Benefi ce pro dětské 
hřiště

Sdružení poskytuje rodinám všestrannou 
pomoc, provozuje mateřské, 
rekvalifi kační a dobrovolnické centrum

vybudování dětského hřiště v Kadani 39 500 Kč

OS Světlo
Husova 1325, 432 01

Benefi ční ples 
"Slavnost světla"

Organizace poskytuje služby v rámci 
prevence drogové závislosti

zakoupení zdravotního a hygienického 
materiálu pro klienty K centra

40 000 Kč

Kraj Město
Název a adresa 
organizace 

Popis akce Činnost organizace Účel grantu Udělený grant v Kč 

Vysočina Třebíč

Klub dvojčat a vícerčat
V. Nezvala 9, 674 01

Dvojčata sobě i pro 
druhé

Hlavním cílem klubu je sdružovat rodiny 
s dvojčaty a vícerčaty za účelem podpory 
a pomoci v jejich mnohdy nesnadné 
situaci

nákup hraček, knih, deskových 
a vzdělávacích her, trampolíny, židlí 
a stolků

27 800 Kč

Třebíčské centrum
Fr. Hrubína 53, 674 01

Výstava fotografi í 
s kulturním 
programem

nabízí kulturní, sociální, výchovnou, 
vzdělávací, rukodělnou, sportovní 
a ekologickou činnost

nákup nových hraček a nového 
vybavení pro hudební a sportovní 
kroužky

24 000 Kč

Zlínský

Vsetín

Sluníčko - sdružení pro 
podporu, rodinného 
a mateřského centra 
Vsetín
Jasenice 943, 755 01

Karneval pro děti
nabízí rodinám pečujícím o malé 
děti prostor k setkávání, společným 
činnostem a vzdělávání

nákup didaktických a terapeutických 
pomůcek

11 080 Kč

Letokruhy, o.s.
Nemocniční 955, 755 01

Benefi ční prodejní 
výstava batik a 
oděvních doplňků

Pečuje o lidi postižené Alzheimerovou 
nemocí či jiným typem demence

dovybavení prostor denního stacionáře 
a souvisejících prostor

40 000 Kč

Rožnov pod 
Radhoštěm

Kamarád - sdružení 
rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí 
a mládeže
Čs. Armády 1248, 756 61

Benefi ční koncert
poskytování každodenní péče mentálně 
a tělesně znevýhodněným lidem 
vycházející z modelu terapeutických dílen

Adaptace další části domu, která bude 
sloužit jako prostory pro potřebu jedné 
výchovné skupiny

24 770 Kč

Valašské 
Meziříčí

Diakonie ČCE - hospic 
Citadela
Žerotínova 1421, 757 01

Koncert Wihanova 
kvarteta v zámku ve 
Valašském Meziříčí

Hospic poskytuje služby nemocným 
v pokročilých stádiích nevyléčitelných 
chorob a odlehčovací péči

zakoupení zařízení pro šokové 
zmrazování potravin, nábytku 
a zdravotnických pomůcek

40 000 Kč

Nový 
Hrozenkov

Charita svaté Rodiny 
Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov 124, 
756 04

Adventní koncert
Charita zajišťuje komplexní sociální 
služby pro seniory

zakoupení dvou polohovacích 
lůžek s elektrickým ovládáním, 
antidekubitních matrací a nočních 
stolků

29 350 Kč

Zlín
Charita Zlín
Burešov 4886, 760 01

Koncert duchovní 
hudby

Posláním Charity ve Zlíně je praktická 
a konkrétní pomoc lidem v tělěsné, 
duševní a sociální nouzi

obnova vybavení domova pro matky 
s dětmi

6 767 Kč

Rozvojové země

Praha 5
Humanistické centrum 
Narovinu
Vltavská 24, 150 00

Večer pro Korogocho v 
klubu Vagon

Usiluje o zlepšení podmínek  a vzdělání 
obyvatel slumů a venkovských komunit 
v Keni

nákup vybavení školy a centra pro 
sirotky ve slumu Korogocho v Nairobi

11 087 Kč

OS Lungta
Ward # 3 House # 69, 
Jogiwara Rd, - 176219

Koncert Tibet žije Podpora tibetských menšin v exilu
fi nancování časopisu pro tibetské děti a 
mládež v tibetském a anglickém jazyce

12 685 Kč

Udělené granty v programu „Benefi ce s Divokými husami“ v roce 2007 celkem 1 649 530 Kč 
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PŘEDSTAVUJEME JEDNU Z BENEFIČNÍCH AKCÍ KONANÝCH V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU 

„BENEFICE S DIVOKÝMI HUSAMI“ PRO ČESKOU ORGANIZACI V ROCE 2007

Občanské sdružení, Sportovní klub vozíčkářů Praha

Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 - Malešice

Výše výtěžku benefi ční akce: 40 000 Kč

Výše uděleného grantu: 40 000 Kč

Benefi ční akce: Benefi ční fl orbalový turnaj fi rem

Termín: 4. 11. 2007

Výtěžek benefi ční akce spolu s grantem Nadace Divoké husy 

byl použit na nákup sportovních vozíků pro nové hráče oddílu 

fl orbalu. Většina hráčů vlastní pouze jeden klasický vozík, který 

je určen k běžným každodenním aktivitám, ne však na sport. 

Konstrukce těchto vozíků není určena na tvrdé zacházení při 

sportu, a tak často dochází k jejich poškození. Vozíčkář, který má 

k dispozici pouze jeden vozík, se v případě jeho poškození 

dostává do velmi komplikované situace. Získání nových 

sportovních vozíků je pro hráče velkou motivací.

Poslání Sportovního klubu vozíčkářů Praha

Posláním občanského sdružení je umožnit tělesně handicapovaným lidem, převážně 

vozíčkářům po poranění míchy, seznámit se s různými druhy sportů, které mohou 

vozíčkáři provozovat, a zapojit se do nich. Začínajícím sportovcům vytváří klub 

materiálním vybavením a organizací sportovních aktivit podmínky pro začlenění mezi 

aktivní sportovce.
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PŘEDSTAVUJEME JEDNU Z BENEFIČNÍCH AKCÍ KONANÝCH V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU 

„BENEFICE S DIVOKÝMI HUSAMI“ NA PODPORU V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH V ROCE 2007

Občanské sdružení Lungta

Dlouhá 2, 110 00 Praha 1

Výše výtěžku benefi ční akce: 12 685 Kč

Výše uděleného grantu: 12 685 Kč

Benefi ční akce: Koncert Tibet žije

Termín: 9. 3. 2007

Výtěžek benefi ční akce spolu s grantem Nadace Divoké husy byl použit na vydání časopisu pro tibetské děti a mládež žijící v exilu v 

Indii a Nepálu. Jde o jeden z mála časopisů určený pro tibetské exilové děti a mládež, která vyrůstá v cizím prostředí. Seznamuje mladé 

tibeťany s tibetskou kulturou a historií a zároveň rozšiřuje jejich znalosti o moderním světě. Časopis je vydáván v angličtině a tibetštině, 

a tak děti motivuje ve studiu své mateřštiny.

Poslání občanského sdružení Lungta

Posláním Lungty je získávat a zveřejňovat informace o Tibetu, 

o unikátní tibetské kultuře, upozorňovat na porušování lidských 

práv, poskytovat informace o tibetských exilových komunitách 

a spolupracovat s dalšími neziskovými organizacemi 

a institucemi působícími v České republice i zahraničí, které se 

zabývají problematikou Tibetu. Dalším posláním je humanitární 

a vzdělávací činnost v tibetských komunitách.



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 jednak aktivity neziskových organizací v sociální a zdravotní 

oblasti v České republice a rozvojové projekty v zahraničí, ale také především aktivity jednotlivců i skupin, kteří se rozhodou nebýt 

k okolnímu světu lhostejní, tím že zdvojí vydělané prostředky. 

Programme description

Within this programme, the Foundation encourages groups of people or individuals to earn money through their own fundraising 

activities for NGOs in the CR or abroad, active in the social or healthcare sector. The activities may include theatre performances, 

sports events, concerts, paper salvage etc. The organisor of the event transfers the raised funds to Divoké husy Foundation, which 

doubles them and transfers the doubled amount to the target organisation.

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 spolu s grantem Nadace jsou předány vybrané nestátní neziskové organizaci působící v sociální 

 či zdravotní oblasti v české republice i v zahraničí.

 Nadace Divoké husy zdvojnásobuje prostředky získané z akce až o 40.000,-Kč.

Basic principles of the programme

 The Get moving for others programme is based on the tradition and experience of our partner organisation Wilde Ganzen 

 in the Netherlands.

 The programme aims to activate groups of people and individuals to raise funds to help others.

 Funds can be raised through all kinds of benefi t events – sports events, concerts, cultural activities etc.

 The funds, together with the Foundatioń s grant are transferred to the target organisation in the Czech Republic or abroad. 

 Divoké husy Foundation doubles the raised funds up to an amount of CZK 40,000.
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PROJEKTY PODPOŘENÉ V RÁMCI PROGRAMU HEJBNI KOSTROU PRO DRUHÉ V ROCE 2007

PROJECTS SUPPORTED IN 2007 IN THE „GET MOVING FOR OTHERS“ PROGRAMME

Kraj Město
Název a adresa 
organizace

Popis akce Činnost organizace Účel grantu Udělený grant v Kč

Jihočeský Týn nad Vltavou
Domov sv. Anežky
Čihovice 30, 375 01

Benefi ční turnaj v malé 
kopané o čihovického 
kozla

poskytování sociálních služeb lidem 
s mentálním postižením, provoz denního 
centra a chráněných dílen

pokračování a dokončení 
stavebních oprav 
a rekonstrukce objektu U svaté 
Kateřiny v Týnu nad Vltavou

40 000 Kč

Jihomoravský Hodonín
Oáza Hodonín
Rybářská 32, 695 01

Čištění a prodej 
použitých cihel

středisko speciálních služeb se zabývá 
zlepšováním životních podmínek 
zdravotně a sociálně handicapovaných 
občanů, jejich vzděláváním, rehabilitací

výstavba a vybavení 
bezbariérového areálu Oáza 
Hodonín

40 000 Kč

Středočeský Sedlčany
Stéblo
Lidická 282, 265 01

Prodejní výstava 
a benefi ční koncert

cílem sdružení je pracovat na 
rovnocenném uplatnění zdravotně 
znevýhodněných občanů v praktickém 
životě a celkově zlepšovat kvality jejich 
života

nákup pomůcek pro pracovní 
terapii (vybavení dílen) 
a pomůcek pro výuku

40 000 Kč

Nymburk
Centrum pro všechny
Jizbice 32, 288 02

Sportovní odpoledne 
na suchu i ve vodě

Sdružení nabízí pomoc a podporu 
rodinám, které pečují o děti se zdravotním 
znevýhodněním

nákup pomůcek pro výtvarnou 
činnost dětí se zdravotním 
znevýhodněním v rámci 
projektu Artíkova sobota

21 300 Kč

Březnice
Dětská odborná léčebna 
Charlotty G. Masarykové
Bukovany č.1, 262 72

Benefi ční koncert 
hudební skupiny 
Ginevra v Příbrami

dětská odborná léčebna léčí pacienty 
s nemocemi dýchacích cest, nejdůležitější 
součástí léčby je klimatoterapie - pobyt 
na zdravém vzduchu

nákup zdravotnické techniky - 
ultrazvukové inhalátory

41 650 Kč

Liberecký Liberec
OS Pecka
Lužická 27/1042, 460 01

Prodej starých knih
Sdružení pořádá integrační, vzdělávací 
a rekreační pobyty pro děti z uprchlických 
rodin

úhrada nákladů na letní tábor 
pro děti z uprchlických rodin

11 682 Kč

Královéhradecký Špindlerův Mlýn
Papežská misijní díla
Špindlerův Mlýn 33, 
542 51

Benefi ční odpoledne 
Na světě nejsme sami 
aneb Pomoc pro misie

pomoc chudým lidem v misijních 
oblastech světa

zajištění lékařské péče, jídla 
a výživného programu pro 
chudé děti z Bangladéše

37 353 Kč

Plzeňský Plzeň
Jitřenka
Koterovská 134, 326 00

Hvězdy hvězdám aneb 
koncert pro Jitřenku

odborná pomoc zdravotně 
znevýhodněným lidem s využitím koní

nákup speciálních pomůcek 
pro hipoterapii

7 000 Kč

Filipínské ostrovy Tagaytay City Kapwa Ko Modrý bál podpora vzdělání dětí žijících ve slumech
vybavení zámečnické dílny 
pro učně

40 000 Kč

Udělené granty v programu „Hejbni kostrou pro druhé“ v roce 2007 celkem 278 985 Kč

AKCE HEJBNI KOSTROU PRO DRUHÉ KONANÉ V ROCE 2007 – ZASTOUPENÍ V KRAJÍCH

GET MOVING FOR OTHERS EVENTS HELD IN 2007 IN THE DIFFERENT REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

V přehledu jsou zahrnuty akce konané v roce 2007. Některé 

granty byly převedeny na účet organizace v roce 2008.

The overview shows the events which took place in 2007. 

Some of the grants were transferred to the organisationś  

accounts in 2008.

únor 2007 Philiphines

duben 2007 Plzeň, Špindlerův Mlýn, Týn nad Vltavou

květen 2007 Sedlčany, Březnice

červen 2007 Liberec

srpen 2007 Hodonín

listopad 2007 Hodonín

Špindlerův Mlýn

Liberec

Hodonín

Plzeň

Týn nad Vltavou

Sedlčany
Březnice
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PŘEDSTAVUJEME JEDNU Z BENEFIČNÍCH AKCÍ KONANÝCH V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU 

„HEJBNI KOSTROU PRO DRUHÉ“ V ROCE 2007 NA PODPORU ROZVOJOVÉHO PROJEKTU 

Turistický oddíl Arachné 9922 ATOM se rozhodl získat prostředky na podporu chudých lidí v okolí Bangladéše. Proto 15. 4. 2007 

uspořádali jeho členové Misijní jarmark pro organizaci Papežská misijní díla, jejímž posláním je pomáhat lidem v nouzi na celém světě.

Církevní právnická osoba, Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, 543 51

Posláním organizace je pomáhat chudým lidem v misijních oblastech světa.

Výše výtěžku benefi ční akce: 37 353 Kč

Výše uděleného grantu: 37 353 Kč

Benefi ční akce: Na světě nejsme sami aneb Pomoc pro misie

Termín: 15.  4.  2007

Výtěžek benefi ční akce spolu s grantem Nadace Divoké 

husy byl použit na zajištění lékařské péče, jídla a výživného 

programu pro chudé děti z místních kmenů v okolí 

Bangladéše. Jedná se o systematickou celosvětově 

koordinovanou pomoc. Pomoc byla konkrétně určena více 

než 70 000 lidem a především lidem z kmene Garo (Mandi), 

jehož 98% členů žije v místních horách daleko od lékařské 

pomoci.

PŘEDSTAVUJEME JEDNU Z BENEFIČNÍCH AKCÍ KONANÝCH V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU 

„HEJBNI KOSTROU PRO DRUHÉ“ V ROCE 2007 PRO ČESKOU ORGANIZACI

Hudební skupina Casiopea se rozhodla v dubnu 2007 podpořit činnost občanského sdružení pro hipoterapii Jitřenka 

a uspořádala benefi ční koncert pro nákup speciálních pomůcek pro terapii.

Občanské sdružení pro hipoterapii Jitřenka, Koterovská 134, 326 00 Plzeň

Občanské sdružení Jitřenka poskytuje hipoterapii dětem a mládeži s hendikepem z okolí Plzně.

Výše výtěžku benefi ční akce: 7 000 Kč

Výše uděleného grantu: 7 000 Kč

Benefi ční akce: Hvězdy hvězdám totiž koncert pro Jitřenku

Termín: 5. 4. 2007 

Výtěžek benefi ční akce spolu s grantem Nadace Divoké 

husy byl použit na nákup hipoterapeutických pomůcek, 

především barevných kuželů, vodovzdorných obrázků 

pro nácvik prostorové orientace klientů, obručí a kruhů 

pro nácvik odhadu vzdálenosti a cílených pohybů, 

dětského nářadí (hrabičky, vidle, lopata, koště 

a jezdecké vybavení pro terapii).
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Projekt Change the Game

Cíl projektu:

Poukazovat na celosvětovou problematiku chudoby na příkladu života v brazilských slumech a na roli sportu a her v boji s chudobou 

(tzv. „sport development“).

Change the Game je společným projektem Nadace Divoké husy, holandských, belgických a brazilských partnerů, který běží od roku 

2006 do konce roku 2008 a je fi nancován Evropskou komisí a spolufi nancován Ministerstvem zahraničních věcí.

Projekt v praxi

Jak se žije dětem na druhé straně zeměkoule? Děti v českých školách o tom mnohdy nemají představu. Projekt Change the Game jim 

hravou formou ukazuje, jak vypadá život mladých lidí v brazilských chudinských čtvrtích, takzvaných slumech. Nastiňuje jim nejen, jakým 

problémům denně čelí, ale také to,  jak jsou vynalézavé při řešení těchto problémů: kdo nemůže sehnat práci, sbírá plechovky do sběrny 

surovin; kdo nemá peníze na hračky, sám si je vyrobí. Hlavní myšlenkou projektu je to, že děti se nejlépe učí vlastní zkušeností. Nabízíme 

jim tedy možnost, aby si samy si zahrály slumové hry (z odpadků, novinového papíru či z duše od kola si vyrobit hračku nebo míček 

apod.). Kromě toho jim ukazujeme krátké fi lmy o životě jejich vrstevníků ze slumů města Fortaleza, vyprávíme o tom, co jsme tam sami 

zažili, a ukazujeme fotky a podomácku vyrobené hračky a předměty denní potřeby. Projekt také ukazuje na možnosti, jak s chudobou 

bojovat. Velmi konkrétní je pomoc v podobě „sport developmentu“, kterou nabízí naše partnerská organizace ARCA v brazilské Fortaleze. 

Děti tu dostávají možnost si zasportovat a zahrát si hry. Naučí se tak, že je daleko zábavnější spolupracovat a hrát si společně než proti 

soběa že člověk musí být vytrvalý, když chce v životě něčeho dosáhnout. Dětem se navíc nabízí šance naučit se anglicky, zvládnout 

základy práce s počítačem a od vedoucích sportovních kroužků se nenuceným způsobem dozvídají, jak čelit životním problémům.

S projektem jezdíme po školách, mládežnických organizacích a festivalech. Školám nabízíme dva moduly:

 základní modul:  úvod do slumové problematiky

 rozvíjející modul:

  - základní orientace v oblasti rozvojové spolupráce

  - úloha sportu ve zlepšení životních podmínek ve slumech

  - rozvojové cíle tisíciletí

  - možnosti jak se aktivně zapojit do boje proti chudobě 

Zájem je velký a ohlasy velmi pozitivní jak ze stran dětí, tak od učitelů a vedoucích klubů, kde projekt prezentujeme. 
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Výběr reakcí z „Knihy dojmů“, do které děti píšou své dojmy z projektu :

 Líbilo se mi to a hodně přeji těm dětem moc štěstí a ať se jim ty sny splní! 

 Jiří, ZŠ U Školské zahrady, Praha 8

 Dozvěděli jsme se zase něco o jiné kultuře. Bylo to supr! Pokračujte v tom dál!

 Wlaštofka, skautská akce Klatovy

 Bylo to supr, hezké video, hezké fotografi e, nádherné vyprávění, hry, mega show!

 Verča K., ZŠ Jaroměř

 

 Bylo to moc poučné a věřím, že si dost lidí tady uvědomilo, jak se mají dobře oproti dětem v Brazílii. Doufám, 

 že se v budoucnu budu moct zapojit a pomoc.

 Žákyně 9. třídy ZŠ Velvary

Change the Game project

Project goal:

To inform about the worldwide issue of poverty, using the example of life in Brazilian slums. To inform about the role of sport 

development in the fi ght against poverty. 

Change the Game is a project of the Divoké husy Foundation and Dutch, Belgian and Brazilian partners, which is fi nanced by the 

European Commission and co-fi nanced by the Czech Ministry of Foreign Aff airs. It runs from 2006 to the end of 2008. 

Project methods

What does life look like on the other side of the globe? Czech school children often are not very well informed about this. The Change 

the Game project therefore wants to show them in a playful way what life of young people looks like in the slums of Brazil. It shows 

them what problems these youngsters face in everyday life, but also how inventive they are in solving these: those who cannot fi nd 

work, collect cans to sell to collecting points of waste materials; those who do not have money to buy toys make them themselves. The 

idea behind the project is that children learn most through own experience. We therefore off er them the possibility to play slum games 

made out of waste and to create such games themselves. We also show them short fi lms about the life of their peers in the slums of 

Fortaleza, we tell them about our own experiences in Fortaleza and show pictures and home-made toys and objects of everyday use. 

The project also informs about ways of fi ghting poverty. A very concrete form of such help are sport development programmes, 

which are also off ered by our partner organisation ARCA in Fortaleza. Thanks to ARCA, slum children get the possibility to play sports 

and games and learn that it is much more fun to co-operate and play together than to compete one against the other. The children 

at ARCA also get the possibility to learn English and get acquainted with work at the PC. The course leaders moreover talk to them 

about challenges in life and how to face these.

The project reaches youngsters at schools, youth organisations and festivals. 

The school programme consists of two modules: 

 module 1:  introduction to life in slums

 module 2:

  - basic orientation in the fi eld of development co-operation

  - the role of sport in the improvement of life conditions in slums

  - millenium development goals

  - possibilities to get actively involved in the fi ght against poverty 



The interest of schools, clubs and festivals in our project is very satisfying and the reactions very positive both from the side of pupils 

and teachers and club leaders. 

A selection of reactions from our guest book:

 I liked the programme and I wish those children a lot of luck and hope their wishes will come true! 

 Jiří, ZŠ U Školské zahrady, Praha 8

 We again learnt a lot about a diff erent culture today. It was great! Please continue like this!

 Wlaštofka, scouting Klatovy

 It was great, interesting video, nice pictures, fascinating stories and games, a mega show! 

 Verča K., ZŠ Jaroměř

 

 It was very informative and I believe that a lot of people here realised how good our life is compared to that of children in Brazil. 

 I hope I will be able to contribute and help in future.

 A pupil of a 9th class, ZŠ Velvary

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROGRAMU CHANGE THE GAME ZA ROK 2007 

PARTICIPATING SCHOOLS 2007

I.stupeň , 1. modul / Primary school, module 1

Jméno školy Město Počet zapojených žáků

ZŠ Křimická Praha 251

ZŠ Stehelčeves Praha 39

ZŠ Mendelova Praha 322

ZŠ Pod Marjánkou Praha 226

ZŠ Nám. Svobody Praha 78

ZŠ Emy Destinnové Praha 400

ZŠ Rakovského Praha 196

ZŠ Senohraby Senohraby 92

ZŠ Praktická Praha 86

ZŠ Norbertov Praha 23

ZŠ Horka nad Moravou Horka nad Moravou 126

ZŠ Petřiny-sever Praha 274

ZŠ Šmolkova Praha 45

ZŠ Kolín III Praha 298

ZŠ Angel Praha 236

ZŠ Lysolaje Praha 98

ZŠ Kunčina Moravská Třebová 56

ZŠ Filosofská Praha 144

ZŠ Písnická Praha 90

ZŠ Úprkova Hradec Králové 153

ZŠ Kutnohorská Praha 30

ZŠ Hostivař Praha 56

Žáků celkem 3319
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II. stupeň, 1. modul / Secondary school, module 1 

Jméno školy Město Počet zapojených žáků

ZŠ Nám. Interbrigády Praha 123

ZŠ Křimická Praha 46

Gymnázium Evropská Praha 66

ZŠ Univerzum Praha 69

ZŠ Petřiny-sever Praha 238

ZŠ Pod Marjánkou Praha 230

ZŠ Jarošovská Jindřichův Hradec 187

ZŠ Letohradská Praha 103

ZŠ Nám. Svobody Praha 42

ZŠ Hanspaulka Praha 236

ZŠ Emy Destinnové Praha 526

ZŠ J.A. Komenského Praha 124

Gymnázium Nad Alejí Praha 202

ZŠ Praktická Praha 90

ZŠ Norbertov Praha 67

ZŠ Horka nad Moravou Horka nad Moravou 220

ZŠ Kolín III Kolín 314

ZŠ Šmolkova Praha 21

I. stupeň, 2. modul / Primary school, module 2

Jméno školy Město Počet zapojených žáků

ZŠ Grafi cká Praha 99

ZŠ prof. Švejnara Praha 223

ZŠ Emy Destinnové Praha 400

Žáků celkem 722

Mládežnické kluby a organizace / Youth clubs and organisations

Název Město Počet účastníků

Farní ČCE Jindřichův Hradec 67

DDM Praha 9 Praha 116 

Světový tábor, ADRA Praha 44

Scouting Královák Klatovy 80

YMCA Strmilov Strmilov 30

Tyfl oturisťák – nevidomé děti Praha 9

Okamžik -  nevidomé děti Praha 6

Účastníků celkem 352

Festivaly a podobné akce / Festivals and events

Název Město Počet účastníků

ARPOK, konference Olomouc 39

Obrok Jindřichův Hradec 712 

Seminář pro učitele Horka nad Moravou 47

ZŠ Pod Marjánkou, 
zahradní slavnost

Praha 350

Poličské rockoupání Polička 900

Fotbal pro rozvoj Praha, Na Františku 50

Fotbal pro rozvoj Praha, Vítězná pláň 40

Fotbal pro rozvoj Bruntál 70

Fotbal pro rozvoj Rýmařov 100

Fotbal pro rozvoj Olomouc 150

Fotbal pro rozvoj Olomouc 180

Festival Rock for people Hradec Králové 500

Festival Sázava fest Sázava 1500

Open air Trutnov 2007 Trutnov 1800

Jimramov festival Jimramov 500

Eurizons happening Praha 120

Akční dny Česko proti chudobě Praha 100

Účastníků celkem 7158

II. stupeň, 2. modul / Secondary school, module 2

Jméno školy Město Počet zapojených žáků

ZŠ Grafi cká Praha 155

ZŠ prof. Švejnara Praha 397 

ZŠ Mendelova Praha 322

ZŠ Emy Destinnové Praha 526

ZŠ Lysolaje Praha 53

Žáků celkem 1131

Jméno školy Město Počet zapojených žáků

ZŠ Angel Praha 191

ZŠ Lysolaje Praha 118

Gymnázium F.M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou 315

ZŠ Filosofská Praha 159

ZŠ Kunčina Moravská Třebová 64

ZŠ Mikulova Praha 125

ZŠ Písnická Praha 60

ZŠ Chlumec nad Cidlinou Chlumec nad Cidlinou 122

ZŠ Kašperské Hory Kašperské Hory 29

Gymnázium Nymburk Nymburk 102

ZŠ Písnická Praha 60

ZŠ Úprkova Hradec Králové 70

ZŠ Stará Boleslav Stará Boleslav 177

ZŠ Kostelec nad Labem Kostelec nad Labem 60

ZŠ Gen. Fajtla Praha 30

ZŠ 28. října Neratovice 88

ZŠ Hostivař Praha 209

Žáků celkem 4883
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FINANČNÍ ZPRÁVA NADACE DIVOKÉ HUSY ZA ROK 2007 
/ FINANCIAL REPORT OF DIVOKÉ HUSY FOUNDATION IN 2007

VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY NADACE  DIVOKÉ HUSY V KČ

AKTIVA 1.1.2007 31.12.2007

Dlouhodobý majetek celkem  32 032 000 31 952 000

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 4 000 4 000

Dlouhodobý hmotný majetek celkem  546 000 546 000

Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 31 792 000 31 792 000

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 310 000 - 390 000

Krátkodobý majetek celkem 4 148 000 3 507 000

Zásoby celkem 58 000 58 000

Pohledávky celkem 509 000 499 000

Krátkodobý fi nanční majetek celkem 3 116 000 2 485 000

Příjmy příštích období 465 000 465 000

Aktiva celkem 36 180 000 35 459 000

PASIVA 1.1.2007 31.12.2007

Vlastní zdroje celkem 35 937 000 35 232 000

Jmění celkem 35 770 000 35 193 000

Vlastní jmění 33 853 000 33 853 000

Fondy 1 917 000 1 340 000

Výsledek hospodaření celkem x -128 000

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 167 000 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let x 167 000

Cizí zdroje celkem 243 000 227 000

Krátkodobé závazky celkem 243 000 227 000

Pasiva celkem 36 180 000 35 459 000

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT NADACE DIVOKÉ HUSY V KČ

Spotřebované nákupy celkem 127 000 

Spotřeba materiálu 121 000 

Spotřeba energie 6 000

Služby celkem 861 000 

Opravy a udržování 42 000 

Cestovné 246 000 

Náklady na reprezentaci 37 000 

Ostatní služby 536 000 

Osobní náklady celkem 1 829 000 

Mzdové náklady 1 371 000 

Ostatní sociální pojištění 446 000 

Zákonné sociální náklady 2 000 

Ostatní sociální náklady 10 000 

Ostatní náklady celkem 75 000 

Jiné ostatní náklady 75 000 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 80 000 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 80 000 

Náklady celkem 2 972 000

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 20 000 

Tržby z prodeje služeb 20 000  

Ostatní výnosy celkem 1 160 000  

Úroky 687 000 

Zúčtování fondů 473 000

Přijaté příspěvky celkem 3 000 

Přijaté příspěvky (dary) 3 000

Provozní dotace celkem 1 661 000 

Provozní dotace 1 661 000 

Výnosy celkem 2 844 000 

Hospodářský výsledek - 128 000

Poskytnuté nadační příspěvky celkem 3 476 234

Náklady na správu nadace celkem 1 573 387

Nadační jmění celkem 32 791 908

% na správu nadace 4,8

Užití výnosů NIF 660 010

Částka rozdělená v grantovém řízení 511 974

Částka použitá na provoz nadace 148 036
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 – CHANGE THE GAME – VÝSLEDOVKA

PROSTŘEDKY URČENÉ NA PROVOZ V ROCE 2007

VÝNOSY – Change the Game

Dotace – Evropská komise 1 360 625

Dotace - Min. zahraničních věcí ČR 300 000

Bankovní úroky 0

VÝNOSY CELKEM 1 660 625

PROSTŘEDKY URČENÉ NA PROVOZ V ROCE 2007

NÁKLADY – Change the Game

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Počítačové vybavení, software 817

Audiovizuální technika, DVD, digitální technika 0

Přepravky 5449

Nábytek, vybavení ... 3 078

Sport. vybavení 18 706,00

Kancelářské potřeby 37 949,43

CELKEM 65 998,93

OSTATNÍ MATERIÁL

Trička pro děti 18 445

Vlajky 0

Přenosný sport. materiál 0

PHM 31 275

Vybavení vozidla 318

CELKEM 50 038

SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM 116 036,43

SLUŽBY

Telefon, fax, email, internet 14 279,00

Poštovné 19 183,00

Tisk. a grafi cké služby 69 727

školení 600,00

Pojištění, očkování 3 120

Letištní poplatky, clo, víza 0

Návrh a nalepení grafi ky 14 166

Údržba vozidla 42359

Pojištění vozidla 0

spotřeba energie 6 001

ostatní služby 36 308

nájemné 15 321

Bankovní poplatky 9 803

SLUŽBY CELKEM 230 866,22

ODPISY

Odpis vozidlo 79 794

ODPISY CELKEM 79 794

MZDOVÉ NÁKLADY

Mzdové náklady 1 000 862

MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM 1 000 862

OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY

Diety 10 483

Cestovné mezinárodní 131 248,68

Cestovné v ČR 4 098,9

OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 145 830,84

NÁKLADY CELKEM 1 573 389,49

NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND A SPLNĚNÍ SMLUVNÍ POVINNOSTÍ S FNM ČR (RESP. S MF ČR) 
V ROCE 2007

V letech 1999 až 2005 získala Nadace Divoké Husy prostřednictvím výběrového řízení v I. a II. etapě rozdělování příspěvků z Nadačního 

investičního fondu celkem 29 940 000 Kč. V souladu se smlouvami o převodu prostředků získaných prodejem akcií, určených pro 

Nadační investiční fond s FNM ČR, je vložila do svého nadačního jmění. 

V roce 2007 postupovala nadace podle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu fi nančních prostředků určených usnesením č. 413 PS 

Parlamentu ČR k rozdělení fi nančních prostředků získaných prodejem akcií pro NIF v I. etapě a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o převodu 

zbývajících prostředků určených usnesením č.413 PS Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě, které zakotvily v čl. V, odst. 

3,4, že příjemce příspěvku z NIF má povinnost rozdělit ze svého majetku nadační příspěvky nejméně ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID 

pro příslušný kalendářní rok.

Povinná výše 0,5 průměrný PRIBID z výnosů NIF za rok 2006 rozdělovaných v roce 2007 činil 386 226 Kč. Nadace svoje smluvní 

povinnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy v roce 2007 splnila tak, že rozdělila nadační příspěvky prostřednictvím veřejného 

výběrového řízení pouze vybraným nestátním neziskovým organizacím (občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem 

a účelovým zařízením církví), které nejsou příjemcem NIF, a to v celkové výši 511 974 Kč. 
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ZPRÁVA AUDITORA
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Velkou pomocí je Nadaci supervize ze strany nizozemských partnerů. Konkrétně děkujeme: 

The supervision of our Dutch partners is of great help to us. We specifi cally would like to thank:

Josine Westerbeek, ředitelce nizozemské nadace Wilde Ganzen, 

Marina Bernards, asistentce ředitele Wilde Ganzen,

Marjon Staal, konzultantce programu „Hejbni kostrou pro druhé“,

Robert Wiggers, konzultantu projektu „Change the Game“,

Onno Raadsen, konzultant projektu Change the Game

Harry Clemens a Sabien Deneer, konzultanti rozpočtu projektu Change the Game.,

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

We also would like to thank all individual donors who support our activities. We are very grateful for their willingness to help.

Zvláštní poděkování patří našim mediálním partnerům. / A special thanks to our media partners:

DĚKUJEME PARTNERŮM A DÁRCŮM / ACKNOWLEDGEMENT OF OUR PARTNERS AND SPONSORS

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

Divoké husy Foundation would like to thank:

Petře Kaluschové a Lence Svobodové z Českého Rozhlasu,

Heleně Horákové a Magdě Hauserové z Rádia Proglas,

Tomáši Trusinovi z časopisu Protestant, 

Viktoru Černochovi z časopisu Sféra,

Janě Altmanové za namlouvání veřejných sbírek,

Ivě Síkorové zpracovatelce účetnictví, fi rma NOMITA,

Haně Pospíšilové za vedení mzdového účetnictví,

Petru Chalupovi správci sítě v kanceláři Nadace,

Štěpánu Mamulovi zpracovateli grafi ckých materiálů Nadace, 

Miroslavu Szkanderovi zpracovateli grafi ckých materiálů projektu Change the Game,

Tomáši Hančilovi konzultantovi webových služeb,

Janu Němečkovi zpracovateli webu,

Jiřímu Vosálovi za jazykovou korekturu výroční zprávy,

Paní Pelikánové, panu Mickovi a zaměstnancům Řízení letového provozu za uspořádání sbírky,

Firmám D-inside, Doxologic a Institutu ekumenických studií za podporu vánočního stromu Divokých hus,

Tiskárně OPTYS, spol. s r.o., která je tradičním výrobcem více než 200 druhů standardních tiskopisů pro podnikatele. 

A dalším... / And others...
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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. 2007 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 veřejným sbírkám v termínu 10. 9. 2004 – 30. 7. 2007 na základě povolení MHMP/107829/2004 ze dne 20. 8.2004

a v termínu 1. 8. 2007 - 3.7. 2010 na základě povolení MHMP/283282/2007 zde dne 23.7. 2007. 

Kopii dokumentu můžete nalézt na www.divokehusy.cz. 

Text sestavila:  Věra Valentová, Lucie Kopačková, Monika Tomíčková

Grafi cká úprava: Štěpán Mamula

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