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„Dělat něco pro druhé dává životu smysl. Díky vaší štědrosti podporujeme aktivity organizací
občanské společnosti ve prospěch lidí, kteří to potřebují.“
Motivujeme druhé k aktivitě
Inspirujeme svými zkušenostmi při hledání zajímavých způsobů podpory
Rozvíjíme dárcovství jako projev sounáležitosti a odpovědnosti vůči společnosti
.

Hodnoty, které ctíme:
Partnerský přístup a spolupráci
Solidaritu s potřebnými
Úctu k různorodosti světa
Odvahu měnit věci
Čitelnost našich aktivit a jejich ﬁnancování
Účelnost při rozdělování peněz

Motto:
„Chtěla jsem nějakým způsobem přispívat na charitativní účely, ale zároveň jsem chtěla mít posílané peníze pod
kontrolou, aby se někde po cestě za příjemcem „nezatoulaly“. Z tohoto důvodu se mi nechtělo přispívat na veřejná konta,
byť známých organizací, protože anonymita příjemců mi nevyhovuje. Ráda alespoň trochu ovlivním, komu se vybrané
peníze pošlou.“
říká paní Eva Pelikánová,
dárkyně a organizátorka zaměstnanecké vánoční sbírky
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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."
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SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY NADACE DIVOKÉ HUSY

KDO JSME

Milí přátelé,
Rád bych zde poděkoval Vám všem, kteří Nadaci Divoké husy poskytujete svoji podporu. Díky ní se nám
v průběhu uplynulých 12 let existence dlouhodobě daří realizovat náš základní záměr – podporovat aktivní
neziskové organizace, jež působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. V tomto našem úsilí nás po celou
dobu vytrvale podporuje i naše partnerská nadace Wilde Ganzen z Holandska, která nám poskytuje pomoc
ﬁnanční a rovněž nám umožňuje čerpat z jejích nápadů a zkušeností. Za to všem kolegům z Wilde Ganzen
upřímně děkujeme.
Divoké husy, které daly naší Nadaci jméno, jsou symbolem aktivity a spolupráce. Způsob, jakým divoké husy
spolupracují ve svých hejnech, jim umožňuje urazit výrazně delší cestu, než kdyby letěl každý pták sám. Divoké
husy vědí, že úspěch záleží na ochotě ke spolupráci, na vůli společně sdílet těžkosti daleké cesty. Nadace Divoké
husy proto podporuje zejména ty neziskové organizace, které aktivně vyhledávají příležitosti, jak pomoci dětem, seniorům, nemocným
či jinak znevýhodněným lidem. Řečeno slovy naší paní ředitelky: “Divoké husy podporují zejména ty, kteří na podporu nečekají
s rukama složenýma v klíně.“ Děkuji proto také všem našim žadatelům, všem těm aktivním jednotlivcům a organizacím, kteří svou prací
přispívají ke zlepšování životních podmínek lidí okolo nás.
Děkuji též Lucii Kopačkové a Monice Tomíčkové, které v uplynulém roce pracovaly ve funkci ředitelky Nadace, koordinátorkám Věře
Pinnoy, Lise Fikejsové a Kateřině Sarkisové i všem dalším, kteří se v průběhu celého roku podíleli na činnosti Nadace Divoké husy.

Nadace Divoké husy je česká nezisková a nevládní organizace. Byla založena v roce 1997 jako partnerská organizace
stejnojmenné nizozemské nadace Wilde Ganzen (založena v roce 1957) . Od svého vzniku podpořila Nadace Divoké husy více než 700
projektů částkou přesahující 40 miliónů Kč.
Nadace Divoké husy podporuje nestátní a neziskové organizace, které působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti v celé
České republice a také v rozvojových zemích. Finanční prostředky Nadace rozděluje v grantovém programu “Beneﬁce s Divokými
husami.” Jeho základním principem je zdvojování výnosů benefičních akcí* až do výše 60 000 Kč. Nadace podporuje neziskové
organizace, ale také jednotlivce nebo školní děti, aby vlastní aktivitou - např. uspořádáním výstavy, koncertu, sportovního utkání nebo
i sběrem papíru - získali peníze pro dobrou věc.
Peníze Nadace získává z výnosů nadačního jmění, příspěvků od Wilde Ganzen, od domácích a zahraničních dárců
a prostřednictvím veřejné sbírky „Lety Divokých hus.“ Nadace systematicky buduje své nadační jmění, které v současné době činí
32 791 908 Kč. Součástí nadačního jmění jsou ﬁnanční prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF) ve výši 29 940 000 Kč.
Od roku 2004 je Nadace členem Asociace nadací Fóra dárců. V roce 2006 se s Nadací Divoké husy sloučila Nadace Civilia.
V letech 2006-2008 Nadace Divoké husy úspěšně realizovala evropský vzdělávací projekt „Change the Game“, jehož se zúčastnilo
téměř 40 000 dětí a návštěvníků veřejných akcí v celé České republice.

Karel Janoušek
předseda správní rady Nadace Divoké husy

* Co je beneﬁce/beneﬁční akce: koncert, divadelní představení, výstava, aukce,
sportovní utkání a další podobné akce, jejichž výtěžek jde ve prospěch dobré věci.
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PRAVIDLA PODPORY
Koho
podporujeme neziskové organizace v celé České republice a v zahraničí, které působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti
(např. ty, které se starají o děti a dospělé s různým typem postižení, hospice, azylové domy, rehabilitační zařízení) nebo poskytují
rozvojovou pomoc

Jak
zdvojujeme výnosy beneﬁčních akcí až do výše 60 000 Kč (resp. do výše 40 000 Kč v roce 2008)

Proč
beneﬁční akce stmelují místní komunity a vytvářejí vztahy sounáležitosti

Podmínky
uspořádání beneﬁční akce
výnos dobročinné akce včetně nadačního příspěvku musí být použit na konkrétní účel, tj. např. nákup speciálních lůžek do hospice,
vybavení pro handicapované sportovce, materiál pro chráněnou dílnu
výnos a grant nelze použít na běžné provozní náklady organizace

Organizace podpořené v roce 2008
podle cílových skupin
Cílová skupina
Zdravotně postižení
Rozvojová pomoc
Služby pro rodiny a pěstouny
Služby pro seniory
Ohrožená mládež
Drogová problematika
Humanitární pomoc
Hospicové služby
CELKEM

Počet podpořených Výše podpory
organizací
30
755 596,- Kč
11
170 712,- Kč
9
207 536,- Kč
7
197 251,- Kč
7
157 386,- Kč
4
87 964,- Kč
6
135 061,- Kč
2
70 689,- Kč
76
1 782 195,- Kč

„Když jsem hledala organizaci, na kterou bych chtěla přispívat, vybrala jsem si Nadaci Divoké husy hlavně proto, že mi bylo
sympatické její široké spektrum zaměření a také se mi líbil její kvalitní vizuální styl (jsem grafička, tak tyto věci vnímám).“
Anežka Churaňová, dárkyně Nadace Divoké husy
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LIDÉ V NADACI

UDÁLOSTI 2008: SLOVO ŘEDITELKY

Správní rada Nadace Divoké husy

Zaměstnanci Nadace Divoké husy v roce 2008

Předseda
Členové

Ředitelka Nadace

Lucie Kopačková / Monika Tomíčková

Koordinátorka programů

Věra Pinnoy / Kateřina Sarkisova

Pieter C.A. Morée / Karel Janoušek
Michael Slavík
Karel Janoušek / Pieter C.A. Morée
Daniela Brůhová
Jan Bárta
Pavel Bratinka
Tomáš Drobík

Projekt Change the Game
Koordinátor
Lektoři

Lisa Fikejsová
Martin Provazník, Adéla Kolafová

Dozorčí rada Nadace Divoké husy
Šimon Hradílek
David Libiger
Marie Boháčová

Členové správní i dozorčí rady
Nadace Divoké husy zastávali své funkce
v roce 2008 dobrovolně
a bez nároku na odměnu.
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Rok 2008 byl pro Nadaci Divoké husy ve znamení mnoha změn. V Nadaci se změnili lidé, způsob ﬁnancování,
adresa i vizuální styl včetně loga. Věřím, že všechny změny přispěly a přispívají k proměně Nadace v moderní,
efektivní a dobře čitelnou organizaci.
Naším cílem je podporovat široké spektrum potřebných, nikoliv úzce vymezenou cílovou skupinu. Podporujeme
potřebné a zároveň aktivní organizace občanské společnosti. Toto poslání považujeme stále za nosné, i když ne
vždy snadno sdělitelné. Proto jsme věnovali v loňském roce zaslouženou pozornost komunikaci, zjednodušili jsme
a sjednotili nadační programy a jejich pravidla. Věřím, že tyto změny umožní široké veřejnosti činnost Nadace
lépe vnímat a pochopit.
Náš holandský partner Wilde Ganzen začal loni snižovat podporu naší Nadaci, proto jsme se začali také intenzivně
zabývat získáváním jiných zdrojů příjmů. Zaměřili jsme se především na naše individuální dárce a tedy i na propagaci veřejné sbírky
Lety Divokých hus. Součástí tohoto směřování bylo a stále ještě je sjednocení a zvýraznění vizuální podoby Nadace. V této výroční
zprávě máte možnost se poprvé setkat s novým logotypem a graﬁckým stylem Nadace.
V roce 2008 se nám podařilo úspěšně dokončit evropský vzdělávací program Change the Game, který jsme v letech 2006-2008
realizovali v českých školách. I díky němu se čeští školáci dozvěděli nejen to, že jejich brazilští či afričtí vrstevníci žijí v úplně odlišných
podmínkách než oni sami, ale také – a to považuji za velmi důležité – naučili se, jak se mohou sami zapojit. Change the Game byl tedy
nejen rozvojovým vzdělávacím projektem, ale také výchovou k dárcovství.
Závěrem bych ráda poděkovala našim partnerům, dárcům, členům správní a dozorčí rady, dobrovolníkům, příjemcům našich grantů a
všem nezištným jednotlivcům. Děkujeme Vám a těšíme se na další společnou práci.
Monika Tomíčková
ředitelka Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy
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BENEFICE S DIVOKÝMI HUSAMI
Základním principem programu Beneﬁce s Divokými husami je zdvojování výnosů benefičních akcí pořádaných ve
prospěch nestátních neziskových organizací působících v sociální, zdravotní či humanitární oblasti. Beneﬁční aktivity
jsou moderní a v naší zemi dosud nedoceněnou formou získávání nejenom ﬁnančních prostředků, ale i přízně místní
komunity a široké veřejnosti. Nadace poskytuje příspěvky organizacím, které se snaží prostřednictvím pořádání koncertů,
divadelních představení, výstav, aukcí, sportovních utkání apod. získat ﬁnanční prostředky na svou činnost. Výnosy takových
akcí Nadace v roce 2008 zdvojnásobila až do výše 40 000 Kč.
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Kraj

Jihočeský

Město

Název organizace

Strakonice

Prevent, o.s.

Popis akce
Koncert - Music Bar
Křemelka

Písek

Arkáda-sociálně
psychologické centrum

Týden duševního zdraví

Tábor

Jičín

14

40 000

Nákup sportovních potřeb pro kluby

10 464

Pomáhá na cestě k integraci cizinců

Vydání Mongolsko – českého
kapesního slovníku

12 422

SPMP Jičín - APROPO

Dětský karneval v
Nechanicích

Pomáhá rodinám, které pečují o děti Sociálně aktivizační služby
se zdravotním znevýhodněním
a volnočasové aktivity
Nákup
terapeutického bazénu pro
Pomáhá rodinám s malými dětmi
děti, skluzavky a masážních kuliček

Koncert HANDI©APSA

Sdružuje rodiče, přátele a zdravotně Čtyřdenní psychorehabilitační kurz
postižené děti a mládež po celé ČR dětí a mládeže se znevýhodněním

Koncert Františka
Nedvěda

Poskytuje hospicovou a paliativní
péči o těžce nemocné

Mateřské centrum
Nechanice
Nechanice o.s.
Asociace rodičů a přátel
Hořice
ZP dětí v ČR, o.s., Klub
Královehradecký
Klokánek
Oblastní charita Červený
Červený Kostelec Kostelec - Hospic Anežky
České
Kostelec nad
Orlicí

Stavební úpravy kontaktní místnosti
pro klienty

Pečuje o děti a mládež ze sociokulturně nepodnětného prostředí

Asociace center pro
rodinu a ROSKA Brno

Šťastný domov

Beneﬁční adventní
koncert
Beneﬁční koncert
v kostele sv. Tomáše

Beneﬁční koncert

Pomáhá lidem v těžkých životních
situacích

Kraj

20 020

Prosazuje pozitivní prorodinné
hodnoty ve společnosti

Brno

Blansko

Poskytuje služby a pomoc lidem
v nouzi a bez domova

Výše grantu /Kč/

Beneﬁční koncert pro
rodiny s roztroušenou
sklerózou
Beneﬁční turnaj v malé
INEX-SDA Brno
kopané pro děti i dospělé
s programem
Oblastní charita Blansko, Aukce
zaměřeným na tradiční
Centrum „PRO“
mongolskou kulturu

Farní Charita Tábor Auritus
Oblastní charita Brno

Brno

Účel grantu
Vybavení prostoru pro pracovní
program Tvořivé dílny

Nákup zdravotnického materiálu,
hygienických potřeb, rekonstrukce WC
a koupelny
Nákup antidekubitních
kompenzačních pomůcek
do půjčovny
Cyklus přednášek na téma: rodina
pečující o pacienta v terminálním
stadiu nemoci

Brno

Jihomoravský

Činnost organizace
Poskytuje služby drogově závislým
a preventivní programy
Poskytuje bezplatné psychologické
služby pro klienty v tíživých
životních situacích

Karlovy Vary
Karlovarský

Beneﬁční koncert v
kostele sv. Rodiny v
Líšnici

Pomáhá pěstounským rodinám
a dětem s handicapem

Nákup arteterapeutických pomůcek

Název organizace
Centrum služeb pro
zdravotně postižené
Karlovy Vary

27 594

Účel grantu

15. ples Harmonie

Pomáhá lidem se zdravotním
znevýhodněním a seniorům

Nákup kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek

40 000

Rekonstrukce střešní krytiny na
objektu

36 400

Večery anglické
konverzace s rodilými
mluvčími z USA

Chrastava

Advaita, o. s.

Sportovní utkání
terapeutických komunit

Liberec

Tulipán, o.s.

Krnov

Arbeni

Beneﬁce s TULIPÁNEM koncert a divadlo
Adventní beneﬁční
koncert

Filadelﬁe o.s.

Beneﬁční představení
Divadla Kufr

Poskytuje útočiště sociálně
potřebným, zejména mladým lidem
bez zázemí
Pomáhá uživatelům návykových
látek a lidem s jinými zdraví
škodlivými návyky
Podporuje zdravotně znevýhodněné
občany
Poskytuje komplexní péči zdravotně
a sociálně znevýhodněným lidem
Nabízí dětem alternativní trávení
volného času a pomoc v obtížných
životních situacích

Orlová

YMCA

Koncert gospelového
souboru Revelation v
Orlové

Nabízí mladým lidem pozitivní
a tvůrčí náplň trávení času

Olomouc

Arcidiecézní charita
Olomouc, Hospic na sv.
Kopečku

Beneﬁční koncert k
Poskytuje hospicovou a paliativní
5.výročí otevření Hospice péči těžce nemocným

Olomouc

Tyﬂocentrum Olomouc
o.p.s.

Beneﬁční koncert Bílé
tóny

Poskytuje sociální služby lidem se
zrakovým znevýhodněním

Lipník nad
Bečvou

Oblastní charita Lipník
nad Bečvou

Beneﬁční koncert v
Kostele sv. Jakuba
"MŮŽU - POMŮŽU"

Poskytuje pečovatelskou
a ošetřovatelskou službu

Polička

Oblastní Charita Polička

Moravskoslezský Frýdek- Místek

40 000

Činnost organizace

Útočiště, o.s.

Liberecký
7 959

Popis akce

Sokolov
40 000

8 560
Olomoucký

Nákup zvedacího zařízení pro
ošetřování imobilních pacientů

Město

25 157

40 000

37 690

Pardubický
Chotovice

Nadace Divoké husy
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praktickou a konkrétní
Dětský karneval v Poličce Poskytuje
pomoc lidem v nouzi
Provozuje pečovatelskou službu pro
Farní Charita Nové Hrady Beneﬁční společenský
seniory s půjčovnou kompenzačních
ples v Makově
u Skutče
pomůcek

Výše grantu /Kč/

Nákup matrací, přikrývek,
horkovzdušné trouby a sportovního
vybavení
Nákup materiálního vybavení
a pomůcek pro chráněnou dílnu
Nákup šicích strojů a dalšího vybavení
do chráněných dílen

20 900

Nákup vybavení, sportovních potřeb
a her

27 100

Nákup spotřebičů do čajové kuchyňky
a vymalování klubu

15 100

Vydání literární sbírky poezie
dobrovolníků pro duchovní pomoc
pozůstalým a ošetřujícímu personálu
Nákup kompenzačních pomůcek do
půjčovny pomůcek pro nevidomé a
slabozraké
Nákup kompenzační pomůcky
MOTOmed pro pohybovou léčbu
tělesně znevýhodněných osob

22 113
25 071

30 689

14 837

40 000

Úhrada hipoterapie pro klienty

26 780

Nákup postelí a antidekubitních
matrací do půjčovny kompenzačních
pomůcek pro seniory

36 811
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Kraj

Město

Název organizace

Popis akce

Praha

Humanistické centrum
Narovinu

Večer pro Korogocho v
klubu Vagon

Praha

Praha

Sportovní klub vozíčkářů Beneﬁční ﬂorbalový
Praha (SKV)
turnaj ﬁrem

Praha

Asociace rodičů a přátel
ZP dětí v ČR

Praha

Pobočka Diakonie Církve
bratrské v Praze 3

Divadelní představení
"Zmenšovací pilulky
nejsou zadarmo."
Hudební a divadelní
festival Ben stacík

Praha

Česká federace Electric
Wheelchair Hockey o. s.

Beneﬁční koncert Kára
Fest

Praha

INEX-SDA, o.s.

Fotbalový turnaj
a beneﬁční koncert.

Praha

Máme otevřeno, o.s.

Podzimní kafemletí

Praha

Sdružení Sraz

Plzeň

Diecézní charita Plzeň

Plzeň

"Ty a já"

Kolín

Volno, o.s.

Plzeňský

Světový den zvírat na
Toulcově dvore
"Písničkou k úsměvu" koncert
Vánoční beneﬁční
koncert
Adventní koncert pro
Volno

Činnost organizace
Usiluje o zlepšení životních
podmínek a vzdělání obyvatel
slumu a venkovských komunit
v Keni
Vytváří podmínky a příležitosti pro
sportovní aktivity lidí s tělesným
znevýhodněním
Pomáhá znevýhodněným dětem
a jejich rodinám žít plnohodnotný,
aktivní život
Provozuje stacionář pro děti
s kombinovaným postižením
Vytváří podmínky a příležitosti pro
sportovní aktivity lidí s tělesným
znevýhodněním
Zajišťuje dobrovolnictví a rozvojové
vzdělávání
Podporuje mentálně znevýhodněné
při integraci do společnosti

Kutná Hora

Živý betlém se zvířátky
a zpíváním v Kutné Hoře
Beneﬁční ples pro
Mateřské centrum Svítání Pomáhá rodinám s malými dětmi
v Nymburce
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MC Svítání

Spoluﬁnancování táborového pobytu
klientů s postižením

40 000

Nákup učebního boxu pro uživatele
s autistickým spektrem postižení

31 500

Startovné a doprava reprezentačního
týmu na Mistrovství Evropy

30 576

Sportovní a vzdělávací aktivity
organizace MYSA v Nairobi
Nákup zařízení pro tréninkovou
kavárnu

Revize projektu Adopce na dálku
v Paraguayi a Peru
Nákup nábytku do klubového centra
a zřízení cvičné kuchyně pro klienty
Nákup keramické pece a doplňků
k peci

Oblastní charita Kutná
Hora-Duhové atrium

Nymburk

40 000

Zprostředkovává adopce na dálku
v Paraguayi a Peru
Nabízí volnočasové aktivity pro děti
se zdravotním znevýhodněním
Pomáhá rodinám pečujícím o děti se
zdravotním znevýhodněním
Pomáhá lidem se zdravotním
znevýhodněním žít aktivní
a nezávislý život
Poskytuje sociální služby a služby
humanitárního charakteru

Beneﬁční ples

11 087

Nákup sportovních vozíků pro nové
hráče oddílu ﬂorbalu

Nákup koně pro hipoterapii

Cesta životem bez bariér

Výše grantu /Kč/

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

Poskytuje zooterapii a hipoterapii

Čáslav
Středočeský

Účel grantu

Název organizace

Miskovice

Díte a kůň

Velké Březno

Ženy Velkého Března
a Valtířova

Ústecký

Třebíč
Vysočina

Zlínský

Vybavení denního centra pro seniory

22 500
40 000

Nadace Divoké husy

Nákup pomůcek pro canisterapii

22 286

Provozuje hipoterapii pro fyzicky
a psychicky znevýhodněné děti

Dobudování a vybavení místnosti pro
rehabilitaci, balterapii a canisterapii

38 493

Rekonstrukce a dostavba dětského
hřiště
Nákup zdravotnického a hygienického
materiálu

27 293

Letokruhy, o.s.

Ústí nad Labem

20 460

Účel grantu

Vsetín

Chomutov

8 400

Činnost organizace
Nabízí informační a poradenskou
činnost v oblasti canisterapie

Žďár nad
Sázavou

Teplice

6 279

19 350

Agnitio, o.s.

Popis akce
Aukce výrobků dětí ze
speciální školy
Dvě zábavná odpoledne
pro veřejnost a klienty
"Oslíčku, otřes se."

Organizuje volnočasové aktivity
pro děti
Beneﬁ
ční
ples
"Slavnost
Poskytuje služby v rámci prevence
o.s.Světlo
světla."
drogové závislosti
Kontaktní centrum White Beneﬁční koncert
Pomáhá lidem ohroženým drogovou
Light I. Teplice
závislostí a jejich blízkým
a podporuje rodiny,
Asociace pro HANDICAP, Beneﬁční program "… Sdružuje
které pečují o dítě se zdravotním
OO SPMP Chomutov
jsme tu s vámi…"
znevýhodněním
Centrum pro rodinu
Beneﬁční tříkrálový ples s Nabízí školním dětem smysluplné
Archa
módní přehlídkou
trávení volného času
rodiny s dvojčaty a
Program “Dvojčata sobě i Sdružuje
Klub dvojčat a vícerčat
vícerčaty za účelem podpory
pro druhé.”
a pomoci
Koncert
u
příležitosti
15.
Oblastní Charita Ždár nad výročí vzniku Charity
Poskytuje sociální a zdravotní služby
Sázavou
lidem v nepříznivé životní situaci
Ždár nad Sázavou

Kadaň

40 000
39 976

Město
Stochov –
Slovanka

Středočeský

6 497

Nájem bazénu pro plavání dětí
s tělesným znevýhodněním

Rekonstrukce a vybavení nových
prostor

Kraj

Maškarní ples

Výše grantu /Kč/

Nákup zdravotnického materiálu

40 000
5 831

Úhrada pobytu rodičů s dětmi

40 000

Vybudování lezecké stěny

29 700

Nákup hraček, knih, deskových
a vzdělávacích her, trampolíny, židlí
a stolku
Dovybavení dílen pracovní terapie
a vybudování keramické a výtvarné
dílny

27 800

6 825

Beneﬁční prodejní
výstava batik a oděvních
doplňků

Pečuje o lidi postižené
Alzheimerovou nemocí či jiným
typem demence

Dovybavení prostor denního
stacionáre a souvisejících prostor

40 000

Mateřské centrum
Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Emcéčko

Karneval mateřského
centra

Podporuje aktivní trávení volného
času rodičů s dětmi

Vytvoření zázemí pro realizaci
vzdělávacích a tvořivých kurzů

16 013

CČE - středisko
Valašské Meziříčí Diakonie
Valašské Meziříčí

Koncert "Pomoc má
mnoho tváří."

Pomáhá seniorům a nemocným,
kteří se neobejdou bez pomoci
druhých
Zajišťuje komplexní sociální služby
pro seniory

Částečná úhrada nákladů na izolaci
obvodového zdiva stacionáře

33 775

Zakoupení polohovacích lůžek,
antidekubitních matrací a nočních stolků

29 350

svaté Rodiny
Nový Hrozenkov Charita
Adventní koncert
Nový Hrozenkov
Udělené granty v roce 2008 v programu "Benefice s Divokými husami" celkem:
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PROJEKTY PODPOŘENÉ V RÁMCI PROGRAMU BENEFICE S DIVOKÝMI HUSAMI
Asociace rodičů a přátel ZP (zdravotně postižených) dětí v ČR, o.s.

Letokruhy, o.s.

Karlínské nám. 12, Praha 8

Nemocniční 955, Vsetín

Posláním tohoto sdružení je zmírňovat důsledky zdravotního postižení dětí na jejich život a život jejich rodin. Sdružení příspívá
k tomu, aby děti a jejich rodiny žily plnohodnotně. Mimo jiné za tímto účelem již tradičně organizuje rekondiční pobyty pro těžce
postiženou mládež ve věku 13-30 let z celé republiky, a to formou celotáborových her. Každý rok se zde účastníci věnují jinému tématu
– od stavění železnice, safari, animaci večerníčků,
putování ve stroji času, zkoumání mimozemšťanů až
po objevování Ameriky.

Posláním tohoto sdružení je zlepšení života lidí postižených demencí
zejména v důsledku Alzheimerovy nemoci či poúrazových
stavů. Klientům a jejich rodinám poskytuje psychologické a sociální
poradenství, odlehčovací služby a svépomocné skupiny rodinných
pečovatelů. Sdružení provozuje i denní stacionář pro osoby
s kognitivními poruchami mozku, kde jim je poskytována terapie a
trénink paměti.

V březnu 2008 uspořádala Asociace v Žižkovském
divadle Járy Cimrmana v Praze benefiční
představení „Zmenšovací pilulky nejsou
zadarmo“. Divákům se představily divadelní
soubory Ztracená existence a BANDANCE. Akce byla
doprovázena výstavou fotograﬁí.
Výtěžek akce činil 57 870 Kč a společně
s nadačním příspěvkem ve výši 40 000 Kč byl
použit na úhradu nákladů rekondičního pobytu
v létě 2008.

18
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V prosinci 2007 Letokruhy, o.s. ve spolupráci s Nadací Masarykova
gymnázia ve Vsetíně uspořádali v místním knihkupectví Malina již třetí
ročník prodejní výstavy studentských výtvarných prací. Vedle
obrazů a batik zde byly ke koupi i textilní hedvábné doplňky. Úvodní
vernisáž byla doprovázena hudebním pásmem pěveckého sboru
Masarykova gymnázia ve Vsetíně.
Výtěžek akce činil 40 903 Kč a společně s nadačním příspěvkem
ve výši 40 000 Kč byl použit na dovybavení prostor denního
stacionáře a souvisejících prostor.

HEJBNI KOSTROU PRO DRUHÉ
Program Hejbni kostrou pro druhé v minulém roce motivoval skupiny lidí, školní kolektivy i jednotlivce k tomu, aby
vlastní aktivitou získali peníze na pomoc druhým. Nejčastější formou získávání ﬁnančních prostředků bylo pořádání
beneﬁčních koncertů, divadelních představení, aukcí, sportovních utkání apod., jejichž výtěžek Nadace Divoké husy
zdvojnásobila až do výše 40 000 Kč. Peníze pak byly předány vybrané nestátní neziskové organizaci působící v sociální,
zdravotní či humanitární oblasti v České republice nebo v zahraničí.
Od 1.1.2009 došlo ke sloučení programu Hejbni kostrou pro druhé s programem Beneﬁce s Divokými husami.

20
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PROJEKTY PODPOŘENÉ V RÁMCI PROGRAMU HEJBNI KOSTROU PRO DRUHÉ

ČR
Kraj

Město

Název cílové organizace Organizátor akce Popis akce
Farní Charita Veselíčko
Beneﬁční koncert
- Domov sv. Alžbety pro
Zuzana Knížová
v Milevském klášteře
matku a dítě

Jihočeský

Veselíčko

Jihomoravský

Hodonín

Oáza Hodonín středisko
speciálních služeb

Praha

Praha

Salesiánská provincie
Praha

Středočeský

Nymburk

Centrum pro všechny

Zlínský

Rožnov p. Iskérka, o.s.
Rad.

Činnost organizace

Účel grantu
a modernizace
Pomáhá ženám v krizových Rekonstrukce
sociálního zařízení v Domově
situacích
sv. Alžběty
Výstavba a vybavení
Usiluje
o
zlepšování
životních
Volné sdružení
bezbariérového střediska pro
Čištení použitých cihel
podmínek zdravotně
přátel hudby
a sociálně znevýhodněných zdravotně znevýhodněné
a ukládání na palety
Diagonála
občany
občanů
Beneﬁ
ční
výstava
Provozuje
výchovná
Nákup potravin a školních
SMH Klub
a keramických a vzdělávací střediska pro
pomůcek pro sirotčinec ve
Praha - Kobylisy výtvarných
výtvorů dětí
děti a mládež
Východním Timoru
Pomáhá
rodinám
pečujícím
Nákup výtvarných pomůcek
Sportovní centrum Sportovní odpoledne na
o děti se zdravotním
pro děti se zdravotním
Nymburk
suchu i ve vodě
znevýhodněním
znevýhodněním
Pomáhá
lidem
dlouhodobě
Junior Beskydská Beneﬁční koncert
Úprava centra denních aktivit
duševně nemocným
muzika
pro duševně nemocné
a osobám v psychické krizi

Výše grantu /Kč/
27 855

Název cílové organizace

Organizátor akce

Afrika

Dhoqqolle school

Jan Kačírek

Afrika

SIRIRI

Mateřské centrum
Dobríšek

Brazílie

ARCA

ZŠ Stará Boleslav

Brazílie

ARCA

Školní parlament
Gymnázia Nymburk

Brazílie

ARCA

ZŠ T. Stolzové

ARCA

Česká rastafariánská
komunita

Brazílie

Popis akce
Beneﬁční koncert "Voda
pro Afriku."

Vybudování distribuční vodní sítě v DHOQQOLLE

Zajištení jednoročního provozu Denního stacionáre pro sirotky
v Bozoumu
Zakoupení
knih do školní knihovny ARCA pro děti z chudinských čtvrtí
Aukce prací žáků ZŠ
ve městě Fortalleza
Podpora denního centra ARCA pro děti z chudinských čtvrtí ve městě
Majáles 2008
Fortalleza
Hromadný sběr papíru
Nákup počítačových programů do denního centra ARCA ve městě
a prodej výrobků žáků
Fortalleza
Sbírka peněz na festivalu Podpora denního centra ARCA pro děti z chudinských čtvrtí ve městě
reggae v České Lípě
Fortalleza
Afrika na Dobříši

Udělené granty v roce 2008 v programu “Hejbni kostrou pro druhé” celkem
22

Účel grantu

Karmelitánská 379/18, Praha 1

36 400

Posláním této organizace je podpora rozvojových zemí, které leží mimo oblast zájmu většiny vládních i nevládních organizací.
Sdružení se zabývá osvětou, výchovou k „rozvojovému myšlení“ a vědomí spoluzodpovědnosti za situaci v Africe.

27 627

V říjnu 2008 uspořádalo Mateřské centrum Dobříšek ve prospěch SIRIRI osvětovou kulturní akci ve sportovní hale Dobříš
s názvem „Afrika na Dobříši“. Účastníci se zde seznamovali s projekty SIRIRI formou workshopů, infostánku a přednášky s prezentací
fotograﬁí. Program doprovázela africká hudba v podání
skupiny Nsango Malamu.

21 300

20 752

Rozvojová pomoc
Země

SIRIRI o.p.s.

Výtěžek akce činil 47 920 Kč a společně s nadačním
příspěvkem ve výši 40 000 Kč bude použit na provoz
Denního stacionáře pro sirotky ve městě Bozoum ve
Středoafrické republice v roce 2009.

Výše grantu /Kč/
18 200
40 000
8 008
3 780
4 550
4 683

213 155
Nadace Divoké husy
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FCH Veselíčko - Domov sv. Ažběty pro matku a dítě
Veselíčko 22
Posláním organizace je pomoc matkám s dětmi či osamělým ženám v momentální životní tísni. Organizace provozuje azylový
dům, kde poskytuje dočasné bydlení a sociální služby. Uživatelky zde mají prostor a čas pro stabilizaci jejich rodinné, ﬁnanční či bytové
situace.
V květnu 2008 zorganizovala paní Zuzana Knížová ve prospěch činnosti Domova sv. Anežky pro matku a dítě beneﬁční koncert
v Milevském klášteře, bazilice Navštívení Panny Marie. Na koncertě vystoupil soubor Barocco sempre giovane s japonskou sopranistkou
Michiyo Keiko.
Výtěžek akce činil 30 360 Kč a společně s nadačním příspěvkem ve výši 27 628 Kč byl použit na rekonstrukci sociálního
zařízení v Domově sv. Alžběty.
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Veřejná sbírka LETY DIVOKÝCH HUS
V roce 2008 byly Lety Divokých hus vyhlašovány každých 14 dní v českých médiích:
Ve prospěch: konkrétních projektů nestátních neziskových organizací, které působí v sociální, zdravotní či humanitární
oblasti v ČR i v zahraničí
Výtěžek 2008: 518 845 Kč
Oficiální konto veřejné sbírky: 27000000/2700 u UniCredit Bank
Možnosti podpory: zaslání libovolné částky na sbírkové konto nebo zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS HUSY
na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč a Nadace obdrží 27 Kč.
Povolení k veřejné sbírce: Nadace Divoké husy je oprávněna provozovat veřejnou sbírku v termínu od 1.8.2007 – 3.7.2010
na základě povolení MHMP/283282/2007 za dne 23.7.2007.
Nadace Divoké husy z výtěžku veřejné sbírky podpořila tyto organizace:
Prevent, o.s., Strakonice
Tulipán, o.s., Liberec
Sdružení Sraz, Praha
o.s. Oáza Hodonín
Máme otevřeno? o.s., Praha
INEX – SDA, o.s., Praha
Dítě a kůň, Miskovice
Farní charita Veselíčko, Domov sv. Alžběty pro matku a dítě
Agnitio, o.s.Stochov
Oblastní charita Lipník nad Bečvou
Útočiště, o.s., Stochov
Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, o.s. – Klub Klokánek,
Hořice
Diakonie ČCE, středisko Valašské Meziříčí
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Sdružení pro integraci mentálně postižených, o.s., Praha
Asociace center pro rodinu, Brno
Tyﬂo Vysočina Jihlava, o.p.s.
Oblastní charita Uherský Brod
Majoleta, o.s., Břehy
Charita Strážnice
Ephata, o.s., Praha
Studio Čtyřlístek, o.s. Olomouc
Mateřské centrum Dráček, Hranice
Oblastní charita Vyškov
Dlaň životu, o.p.s., Moravská Ostrava
APLA – JM, o.s., Brno
Prak, o.s., Praha
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SKONČIL PROJEKT CHANGE THE GAME
Projekt Change the Game ve faktech:
Cíle projektu:
ukázat, jak žijí děti ve slumech v Brazílii a jinde ve světě
ukázat, jakou roli mohou hrát sport a hry ve zlepšení životních podmínek
ukázat, co lidé v České republice mohou dělat pro zlepšení životních podmínek v rozvojových zemích
Cílová skupina: děti ve věku 10-15 let a návštěvníci festivalů a veřejných akcí
Doba trvání: 2006-2008
Realizátor: Nadace Divoké husy
Partneři projektu: Stichting Wilde Ganzen, ICCO, Todos (Nizozemsko), Vredeseilanden (Belgie), ARCA (Brazílie)
Financování: Evropská komise, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Spolupráce v ČR: kampaň Česko proti chudobě, projekt Fotbal pro rozvoj

28
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Reakce českých školáků aneb „Poprvé jsem pochopil, jak mám super život“
Poprvé jsem pochopil, jak mám super život – to nám napsal Vojtěch Urban z Gymnázia Nymburk v listopadu 2008 do naší Knihy dojmů.
Právě se dozvěděl, jak vypadá život jeho vrstevníků v brazilských slumech. Spolu se spolužáky si zahrál hry, díky kterým zažil skoro na
vlastní kůži, jak může být život ve slumu drsný. Vojta byl jedním z 21 048 školáků, které Nadace Divoké husy v letech 2006-2008 oslovila
v rámci projektu Change the Game. S dalšími 1568 dětmi jsme se setkali v klubech a na dětských táborech a 16 778 lidí jsme oslovili na
festivalech a sportovních akcích.
Zvláštní pozornost jsme v projektu věnovali sportu a hrám jako nástrojům pro zlepšení životních podmínek dětí ze slumů. Skvělým
příkladem nám přitom byla organizace ARCA z brazilské Fortalezy. Co může ARCA pro mladé lidi v chudinských čtvrtích znamenat, to
dokládá příběh Doda, jednoho z jejích úspěšných odchovanců.

Metody vyučování: interaktivní práce lektorů s dětmi pomocí fotograﬁí, krátkých video záznamů o životě dětí ve slumech, slumových
her vyrobených z odpadků, velkoformátové společenské hry „Den ve slumu“, atd.
Počet oslovených dětí a mladých lidí:
Děti ve školách – první modul: 16 487
Děti ve školách – druhý modul: 4 861
Celkový počet škol: 62

Jak čeští školáci pomáhali
Osobní příběhy brazilských dětí často oslovovaly
české školáky natolik, že je chtěli sami podpořit.
Několik škol se proto rozhodlo uspořádat akci na
podporu brazilské organizace ARCA. Gymnázium
Nymburk například vybíralo vstupné na školním
jarmarku, kde žáci školy předvedli divadelní,
taneční a hudební vystoupení. ZŠ Stará Boleslav
uspořádala aukci ručně vyrobených výrobku
svých žáků. Nadace Divoké husy výtěžky těchto
akcí zdvojila v rámci svého programu Hejbni
kostrou pro druhé a do Brazílie tak putovala
pěkná částka, ze které byly mimo jiné nakoupeny
knížky do knihovny a společenské hry do
klubovny.

Děti v klubech a na dětských táborech: 1 568
Návštěvníci festivalů a veřejných akcí: 16 778
Počet akcí pořádaných na podporu brazilské organizace ARCA: 4 školy a 1 organizace
Počet škol, kde jiným způsobem aktivně navázali na projekt Change the Game: min. 20
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FINANČNÍ ZPRÁVA NADACE DIVOKÉ HUSY
ZA ROK 2008

Výsledovka Nadace Divoké husy
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
- Opravy a údržba
- Cestovné
- Náklady na reprezentaci
- Pojištění
- Nájemné
- Propagace, reklama
- Účetní a ekonomické služby
- Ostatní služby
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem

v tis. Kč
177
21
33
10
3
170
83
61
146
527
1962
76
80
2822

VÝNOSY
Úroky
Kurzové zisky
zúčtování fondu
Ostatní provozní výnosy
Provozní dotace
Výnosy celkem

v tis. Kč
265
6
752
4
1650
2677

Hospodářský výsledek

-145
32

Nadační investiční fond a splnění smluvní povinností s FNM ČR (resp. s MF ČR) v roce 2008

Vybrané údaje z rozvahy Nadace Divoké husy
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý ﬁnanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý ﬁnanční majetek
Příjmy příštích období
Aktiva celkem
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
- Vlastní jmění
- Fondy
Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky
Pasiva celkem

Užití výnosů NIF (v Kč)
Výnosy NIF celkem
Částka rozdělená v grantovém řízení
Částka použitá na provoz nadace

242 191
573 351
0

1.1.2008
31 952
4
546
31 792
-390
3 507
58
499
2 485
465
35 459

31.12.2008
33 405
4
546
33 325
-470
4 155
0
493
3 649
13
37 560

35 232
35 193
33 853
1 340
-128
167
227
227
35 459

37 114
37 259
33 910
3 349
-145
0
446
446
37 560

Poskytnuté nadační příspěvky celkem
Náklady na správu nadace celkem
Nadační jmění celkem
% na správu nadace

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 2008 postupovala Nadace podle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu ﬁnančních prostředků určených usnesením č. 413 PS
Parlamentu ČR k rozdělení ﬁnančních 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 2007 rozdělovaných
v roce 2008 činila 573 351 Kč. Nadace
svoje smluvní povinnosti vyplývající
z výše uvedené smlouvy v roce 2008
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 573 351 Kč.

1 854 246
1 017 877
32 791 908
5,65
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PODĚKOVÁNÍ
Nadace Divoké husy již 12 let naplňuje své poslání díky štědrosti mnoha zahraničních a domácích dárců a partnerů.
Děkujeme všem, kdo nás v roce 2008 podpořili.

„Každý rok (resp. letos počtvrté) v našem podniku na přelomu kalendářního roku vyhlašujeme Vánoční charitativní sbírku.
Prostřednictvím Nadace Divoké husy peníze posíláme organizacím, které si o ně zažádají. Naši zaměstnanci organizace
vyberou hlasováním z nabídky Nadace . Dobrou spoluprací s Divokými husami je částka ze sbírky každý rok vyšší a vyšší.“
Paní Eva Pelikánová, dárkyně a organizátorka zaměstnanecké vánoční sbírky

Ostatní dárci a partneři
FBS výbor Amerického velvyslanectví v Praze
Institut Ekumenických studií
Ekumenická rada ČR
Sbor ČCE Praha – Jižní město
Tiskárna OPTYS, spol. s r.o
Music for Help
Dobrovolníci
Petr Chalupa (správce sítě),
Jan Němeček (správce webu),
Jiří Vosála (editor),
Milan Tomíček (daňový poradce),
Vladislava Vokurková (PR)
Štěpán Hradílek (právní poradenství)

Hlavní dárce a partner
Nadace Wilde Ganzen – Nizozemí
Dárce do nadačního jmění
SKAN Foundation
Firemní dárci
Squire; Sanders Dempsey L.L.P.; JK Credit s.r.o.; SKALIN & LAYOUT, s.r.o.; Putorius s.r.o.; DoxoLogic s.r.o.; Controller-Institut, Contrast
Consulting Praha spol. s r.o.; Dinsight s.r.o.
Individuální dárci
zaměstnanci Řízení letového provozu, s.p. - zvláštní dík paní Pelikánové za organizaci zaměstnanecké sbírky
Martin Balcar, Anna Dusová, Regina Bednaříková, Pieter C.A. Morée, Marie Vinahorová, Petr Holkup, Petr Hanč, Michaela a Robert
Stehlíkovi, Anežka Churaňová, Marek Motyčka, Karel Janoušek, Martin Bareš, Petr Seidl, Pavel Dejl, Irena Křivonosková, Věra Svatková
a všichni další anonymní přispěvatelé do veřejné sbírky Lety Divokých hus
Mediální partneři
Český rozhlas (zvláštní dík Petře Kaluschové a Lence Svobodové), Radio Proglas (zvláštní dík Heleně Horákové a Magdě Hauserové),
Časopis Sféra (zvláštní dík patří Viktoru Černochovi), Protestant
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Adresa: Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 234 095 767
Mobil: +420 739 244 696
Internet: www.divokehusy.cz
E-mail: nadace@divokehusy.cz
Čísla bankovních účtů:
27 000 000/2700 – účet veřejné sbírky
27 000 035/2700 – provozní účet
27 000 019/2700 – grantový účet
IČO: 65996640
Registrace: Nadace Divoké husy je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 81.
Nadační jmění: Výše nadačního jmění k 31.12.2008 je 32 791 908,- Kč. Nadace při svém hospodaření dodržuje stanovené pravidlo pro
omezení nákladů souvisejících s jejich správou dle §22, Zákona č.227/1997 Sb.
Povolení k veřejné sbírce: Nadace Divoké husy je oprávněna provozovat veřejnou sbírku v termínu od 1.8.2007 do 3.7.2010 na základě
povolení MHMP/283282/2007 za dne 23.7.2007. Kopii dokumentu můžete nalézt na www.divokehusy.cz
Text výroční zprávy sestavila: Monika Tomíčková, Kateřina Sarkisova, Věra Pinnoy
Graﬁcká úprava: Štěpán Mamula
Vydala: Nadace Divoké husy, Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
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