
Nadace VIA Výroční zpráva 2004



Obsah:

1 >> Úvodní slovo

2 >> O naší nadaci 

6 >> Dárci a partneři Nadace VIA

7 >> Portrét dárce – manželé Vašíčkovi

8 >> Naši dárci a partneři

14 >> Nabídka dárcům 

16 >> Rozvoj neziskových organizací – CEE Trust   

22 >> Podpora místních iniciativ 

32 >> Rozvoj filantropie

36 >> Mezinárodní aktivity 

38 >> Základní údaje 

40 >> Správní rada, dozorčí rada, zaměstnanci

42 >> Seznam grantů udělených v roce 2004

74 >> Finanční zpráva a výrok auditora

79 >> Zpráva o užití příspěvku z Nadačního investičního fondu

Nadace VIA podporuje aktivity, jimiž se lidé snaží ovlivňovat chod věcí veřejných a život kolem sebe.
Podporujeme ty, kdo se rozhodli nečekat s rukama v klíně, až změnu zařídí někdo jiný, a začali sami jednat.
Snažíme se pomáhat jim penězi, zprostředkováním vzdělání, dobrých rad i potřebných kontaktů. Snažíme
se, aby se o tom, co se na jednom místě podařilo, dozvěděli i jinde – snažíme se, aby jednou prošlapaná
cesta už znova nezarostla, ale aby se po ní vydávalo čím dál víc lidí.



Milí přátelé, 

jsme rádi, že se s Vámi můžeme prostřednictvím následujících stránek podělit o výsledky naší
činnosti v roce 2004. Věrni svému jménu jsme i v loňském roce hledali cesty k posilování 
a rozvoji neziskových organizací, podpoře místního a komunitního rozvoje a k tomu, aby se
filantropie a odpovědný přístup k světu kolem nás opět staly běžnou součástí našich životů.

Pomáhali nám v tom naši dárci, příznivci, dobrovolníci, členové hodnotících komisí a další
nezištní jednotlivci a partneři jak doma, tak i v zahraničí, zejména pak v USA. Všem patří náš
vřelý dík. Bez jejich vytrvalé přízně bychom totiž nemohli naplňovat naše poslání.
Poděkování patří i pracovníkům Nadace VIA, jakož i členům poradních výborů, správní rady
a dozorčí rady za jejich nasazení, tvořivost a profesionalitu. Zvláštní poděkování si zaslouží
též příjemci našich grantů, bez jejichž práce, odhodlání a nápadů by cesta, po které již
osmým rokem jdeme, neměla smysl.

Vedle již tradiční programové činnosti v České republice nám rok 2004 přinesl i něco nového
– věnovali jsme více času, energie, ale i prostředků na práci a pomoc za hranicemi České
republiky. Pokračovali jsme ve sdílení know-how s organizacemi z jihovýchodní Evropy,
založili Fond Tatry na pomoc při obnově vichřicí poničených lesů u našich sousedů a díky
nebývalé štědrosti manželů Horových jsme mohli založit Fond manželů Horových na pomoc
dětem na Zakarpatské Ukrajině.

I v roce 2004 byl naším největším dárcem Trust pro občanskou společnost ve střední a vý-
chodní Evropě, jenž nám svěřil nelehký úkol: podílet se na vytváření dobrých podmínek pro
činnost neziskových organizací a systematicky podporovat rozvoj občanské společnosti 
v Čechách a na Moravě. Uplynulý rok byl z pohledu Trustu velmi významný, neboť v jeho
průběhu kulminovala naše programová a grantová činnost, kterou tříletým grantem financuje
konsorcium amerických soukromých nadací. Více se ale dozvíte na dalších stránkách.   

Při ohlédnutí za uplynulým rokem jsme si opět připomněli, že kráčet po cestě, na kterou jsme
se vydali, není snadné. Rozcestí jsou na každém obzoru a rozcestníků se většinou nedostává.
Cesta se nám občas ztratí pod nohama a my ji musíme znovu hledat a objevovat.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají nacházet dobrý směr.

Ivan Dvořák Jiří Bárta
předseda správní rady ředitel        
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Úvodní slovo
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O naší nadaci

Historie
Nadace VIA vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky
americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila 
v Československu od roku 1990. Během svého dosavadního působení
rozdělila Nadace VIA 1504 grantů v celkové výši přes 148 milionů Kč, 
a patří tak mezi pětici největších českých nadací. Podporu pro své
grantové a operační programy získáváme formou darů od nadací z ciziny,
mnoha českých a zahraničních firem, ale – k naší velké radosti – také od
desítek jednotlivců.

V roce 2002 získala Nadace VIA důvěru soukromých amerických nadací,
jež stály u zrodu Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní
Evropě (CEE Trust), a stala se regionálním partnerem CEE Trustu pro Čes-
kou republiku. Do konce roku 2005 tak odpovídáme za využití 3,3 mi-
lionu USD určených na rozvoj neziskových organizací a posílení občan-
ské společnosti v Čechách a na Moravě.

Nové hřiště v Unhošti vzniklo díky grantu Nadace VIA 
a programu „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde
žijí“, který je podporován Českou spořitelnou.
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Poslání
Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji
demokratické společnosti v České republice.

■ Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými
organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože jsme
přesvědčeni, že právě to je ta cesta, na níž lidé mohou převzít
odpovědnost za prostředí kolem sebe – společně o něm přemýšlet 
a hovořit, společně plánovat změny a poté společně měnit plány ve
skutečnost.

■ Podporujeme rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě 
k občanské společnosti nenahraditelné.

■ Podporujeme rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani
neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených
jednotlivců, firem a institucí.

Umění v komunitě – činnost výtvarného sdružení Bubec
v Řeporyjích jsme podpořili prostřednictvím Dobro-
činného fondu Philip Morris.



Povaha naší činnosti

Jsme kvalifikovaným prostředníkem mezi dárci a obecně
prospěšnými projekty

Nadace VIA působí jako kvalifikovaný prostředník mezi dárci, kteří přispí-
vají na obecně prospěšné aktivity, a těmi, kdo je uskutečňují. Dárci mo-
hou svou podporu nasměrovat do některého z účelově zaměřených dár-
covských fondů a podpořit tak rozvoj komunitního života, obnovu 
a zachování kulturního dědictví, projekty pro děti a mládež či péči o ži-
votní prostředí. Dárci si mohou u Nadace VIA založit také pojmenovaný
fond dárce a podpořit region či typ dobročinných aktivit, jenž je jim
blízký. 
Mechanismus dárcovských fondů se nám osvědčil jako účinný způsob,
jak pomoci domácím i zahraničním dárcům uskutečnit jejich filantropické
záměry a zároveň jim poskytnout záruku, že jejich dary budou využity
efektivně. 

Kombinujeme finanční pomoc s asistencí vzdělávacího
typu

Od počátku naší činnosti vycházíme z přesvědčení, že pro rozvoj občan-
ské společnosti v zemi, která má za sebou čtyřicet let vlády totalitního
režimu, je důležité kombinovat finanční podporu s poskytováním a vy-
tvářením know-how. Našimi hlavními pracovními nástroji tak zůstávají jed-
nak granty, jednak snaha o rozvoj nových konceptů a myšlenek a posi-
lování kapacity neziskových organizací. Proto vedle grantů poskytujeme 
i konzultace, organizujeme semináře a diskusní setkání, zprostředkovává-
me informace i přístup k různým typům vzdělávání a odborné pomoci. 

Poskytujeme granty v otevřených grantových řízeních

Většinu grantů rozdělujeme v otevřených grantových řízeních, a to na
základě hodnocení nezávislých hodnotících komisí. Podporujeme nejen
mediálně známé organizace ve velkých městech, ale i místní sdružení,
která působí na místní či regionální úrovni po celé České republice.
Postup grantového řízení je stanoven grantovými pravidly, která jsou
přístupná na www.nadacevia.cz.
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Možností je mnoho, ale kudy dál?
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Portrét dárce – manželé Vašíčkovi
Již třetím rokem patří mezi dárce naší nadace manželé Vašíčkovi 
z Kalifornie. Naše cesty se setkaly po povodních v roce 2002, kdy nám
manželé Vašíčkovi velmi štědře přispěli na obnovu a záchranu záplavami
poničených památek. Manželům Vašíčkovým děkujeme i touto cestou za
jejich štědrost.

Počet darů za poslední tři roky: 3
Hodnota darů celkem: USD 30 000
Podporované programy: Fond kulturního dědictví prostřednictvím člen-
ství v The Via Foundation Czech Heritage Society
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Dárci a partneři Nadace VIA

Proč jste si za partnera vybrali právě
Nadaci VIA? Čím vás zaujal Fond kul-
turního dědictví?

„Je mnoho oblastí, ve kterých se Nadace
VIA angažuje, např. podpora komunitního
rozvoje a posilování komunitních nadací.
Nicméně jednou věcí, kterou nelze
dlouho odkládat a které se chceme účast-
nit, je ochrana kulturních památek, pro-
tože pokud zmizí, tak zmizí navždy. To je
oblast, ve které se chceme angažovat
nejdříve. Jsme původem Češi a jsme na to
hrdí, prožili jsme zde své dětství a stu-
dovali jsme zde a naši účast chápeme
jako jeden ze způsobů, jak vrátit něco
zpět zemi, kterou milujeme.

Nadace VIA prosazuje cíle, které chceme
podpořit, což je například financování
nezávislých iniciativ na obnovu a zacho-
vání českého kulturního dědictví. Aby se
věci pohnuly, chce to práci každého 
z nás. Nemůžeme spoléhat na to, že se
stát nebo veřejný sektor postarají o vše-
chno, co je třeba udělat. Je skvělé, že se
tolik lidí v místních komunitách chce
přidat k něčemu, čemu věří, a přispět
svou prací, schopnostmi a penězi na
záchranu ohrožených památek z naší
minulosti. Nadace VIA jim pomáhá a my
chceme být součástí tohoto úsilí. Setkali
jsme se několikrát se zaměstnanci nadace
a velmi na nás zapůsobilo jejich
odhodlání a profesionální přístup.“

Silva a Oldřich Vašíčkovi<<  Silva a Oldřich Vašíčkovi, dárci Nadace VIA.



Naši dárci a partneři
Nadace VIA již osmým rokem naplňuje své poslání díky podpoře a štěd-
rosti řady českých i zahraničních dárců, partnerů a nezištných jednotlivců.
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2004 podpořili ať už finančně, poskyt-
nutím pro bono produktů či svou prací, dobrými radami a náměty. 

Nadace a zahraniční neziskové organizace
Balkan Community Initiatives Fund
Nadace rozvoje občanské společnosti
Skoll Community Fund
The Foundation for a Civil Society
The German Marshall Fund of the United States 
The Charles Stewart Mott Foundation
The Trust for Mutual Understanding / The Foundation for a Civil Society
The Pittsburgh Foundation z VIA fondu pro Českou republiku 
Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě (CEE Trust)

Vlády a mezivládní programy pomoci
Fond národního majetku České republiky / Nadační investiční fond
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Účastnice rekvalifikačních počítačových kurzů
pořádaných občanským sdružením Romano Dives 
v Praze. Projekt podpořila Nadace VIA z Fondu
romských iniciativ, a to díky štědrosti manželů
Baderových.



Dárci – jednotlivci
Alfred a Isabel Bader prostřednictvím The American Joint Distribution Committee 
Michael a Luminita Tatu Castlen
Silvia Cambie a Douglas Andrews

Dárci do Fondu kulturního dědictví a členové 
The Via Foundation Czech Heritage Society

Franz a Annice Alt
Elayne Archer
Stuart a Susan Auchincloss
Alexandra Barahona de Brito
Ron Barta
Blanche Bebb
Joseph C. Beck
Jared Bibler
Martin J. Brown
Bruce a Lynn Buckman
Louie a Glennda Campos
Iris H. Carmel
Russell a Cynthia Ellen Condon
John a Valerie Curry
Paul H. Cyril
Ana Bejar Dickey
Stephen C. Davies
Susan Doherty
Mary T. Donovan
Carol Farina
Vlasta Fedinec
Thomas a Barbara Ferral
Joseph Feuer
Eve France
Tomas a Patricia Ganz
Abbott a Sarah Gleason
Sophie D. Gostin
Frank a Dolores Graziadei
Alan Greenspan
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Milos a Irene Halouzka
Carol A. Helps
Peter a Mary Hero
Carol Hochman
Joseph a Mary Lee Hraba
Patricia Imperiale
Alice Jacoby
Donald a Susan Jennings
Ron Johnston
Linda C. Jones
Nathan Kaber
Judith Konecny
Carolyn Kopp
Marta a Pavel Krůtovi
George a Helen Lauscher
Marc A. LeSueur
William J. Lion
Cathleen a James Litvack
Carolyn S. Loeb
Alena Svab Leon
Marilyn Malina
Patricia Matz
Mario a Rebecca Mazzarella
Robert McMahon
Steven E. Mayer
Wayne a Harriet Mikes
Alena a Vratislav Nenicka
Gina Peirce
Carol Perry

Gordon B. Peters
Emil J. Polak
Petr Přibyla
Ron Ranum
Harriet C. Rath
Thomas Ray
Kathleen J. Reilly
John a Elaine Reiner
Hana Romovacek
Clifford Rosenthal
George Rybnicek
Jamieson Scott
John T. Shutack
Norman Schlossberg
Suzanne Silverstein
Eugen Simanek
Craig a Debbie Stapleton
John A. Stiber
Mike a Geri Stiber
Dorrit Still
Victor a Elizabeth Taus
Oldrich a Silva Vasicek
Vera Vida
Eric Weinmann
Thomas L. Whatley
C. Webster Wheelock
James K. Whelan
David P. Willis
John a Jacqueline Wilson
Christina Witsberger
George a Jeanette Wharton
Jocelyn Dan Wurzburg
Rosemarie Wyke
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Dárci do Dobročinného fondu Plzeňského Prazdroje
Gary Bull
Nigel Cox
Tony Van Kralingen
Mark Luce

Dárci do Fondu Tatry

Maurizio Barini
Zuzana Bilíková
Ivana Červená
Libor David
Jiří Derfl
Josef Diblík
Marek Dobsa
Paulino Fernandez Duarte
Khalid Husseini
Martin Kos
Jan Kubát
Marcela Masaříková
Jakub Matějka

O obnovu barokního sloupu Ecce
Homo se sochou sedícího Krista 
z roku 1710 se ve Dvorcích 
u Moravského Berouna zasloužilo
občanské sdružení Vlastenecký
poutník. Socha byla obnovena díky
příspěvku z Fondu kulturního
dědictví Nadace VIA.

Jan Minář
Peter Nebus
Aleš Novák
Gabriela Payerová
Petra Pešanová
James Porter
Tobiáš Rataj
Lenka Řechková
Pavla Svobodová
Adrian Westlake
Silvia Zátopková
Alois Žemlička

Firmy a firemní nadace
Děkujeme firemním dárcům, kteří nám pomáhají obnovo-
vat v České republice myšlenky filantropie a osvíceného
firemního dárcovství:

Česká spořitelna, a. s., je již třetím rokem naším
partnerem v programu „Pomáháme lidem
zlepšovat místo, kde žijí“ a spolupodílí se na
obnově veřejných prostranství v českých 
a moravských městech – to vše za aktivní
účasti místních obyvatel.

Garth Saunders
Michael Simms
Denise Smith
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Philip Morris ČR, a. s., pod-
poruje prostřednictvím
„Dobročinného fondu Philip
Morris“ při Nadaci VIA již

druhým rokem sociální projekty a projekty místního rozvo-
je v regionech Kutnohorsko, Hodonínsko a hl. m. Praha. 

Procter & Gamble Česká
republika s námi spolupra-
cuje již druhým rokem. 

V roce 2004 vznikl při Nadaci VIA nový fond „Procter 
& Gamble pro mateřská centra“. Jeho prostřednictvím jsme
podpořili činnost a rozvoj mateřských center v Čechách 
a na Moravě.

Plzeňský Prazdroj, a. s., pod-
poruje již třetím rokem obec-

ně prospěšné projekty prostřednictvím „Dobročinného
fondu Plzeňského Prazdroje“ spravovaného Nadací VIA.

Levi Strauss & Co. čtyři roky pod-
porovala rozvoj nízkoprahových
klubů pro mládež z „Fondu mlá-
deže Levi Strauss & Co.“ spravo-
vaného Nadací VIA.

Firma Juniper Networks, Inc., 
z Kalifornie cíleně podpořila
prostřednictvím Nadace VIA
rozvoj nízkoprahových klubů
pro mládež.

Citigroup Foundation nám již
sedmým rokem pomáhá
obnovovat tradice filantropie 
a firemního dárcovství v České
republice tím, že financuje cenu
VIA Bona. 

Společnost Microsoft nám poskytuje zdarma
licence Windows a Microsoft Office.

Společnost Genesia Consulting nám v roce
2004 poskytovala pro bono investiční
poradenství.

Společnost iAudit International nám posky-
tuje zdarma audit návštěv www.nadace-
via.cz.

Společnost Newton IT nám poskytuje 
zdarma monitoring médií.

Společnost Adastra nám pomohla zpřístup-
nit neziskovým organizacím software na
cash flow management.

SPARK Interpreting & translation, s. r. o.,
nám poskytuje výrazně zlevněné tlumoč-
nické služby.

Za podporu a spolupráci děkujeme následujícím firemním partnerům:
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Na realizaci seminářů na téma společenské odpovědnosti
firem a efektivního firemního dárcovství se s námi v roce
2004 podíleli již tradičně tito partneři: 

Agentura Proximity Prague nám pomohla s pří-
pravou pozvánek a materiálů pro účastníky.

APRA – Asociace PR agentur nám poskytla záštitu 
a poradenství a pomohla nám rozšířit informace 
o seminářích. 

PR-klub nám poskytl záštitu a poradenství. 

Týdeník Strategie byl mediálním partnerem semi-
nářů.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky s námi
organizoval seminář a poskytl zdarma prostory. 

Velvyslanectví Spojených států amerických v České
republice nám zdarma poskytlo prostory pro
pořádání seminářů. 

Činnost tanečního souboru při Sdružení romských
občanů v Lysé nad Labem jsme podpořili z Fondu
romských iniciativ.
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Děkujeme všem jednotlivcům a partnerům ve Spojených
státech, kteří nám v roce 2004 pomáhali při získávání
podpory a oslovování nových dárců v USA:

Caren Glotfelty
Peter Hero
Carol Hochman
William Lafe
Irena Kovářová
Karen Sartin Slevin
Natalie Taaffe Hoffman
Community Foundation Silicon Valley, San José, Kalifornie
Friends of VIA, Pittsburgh
The Pittsburgh Foundation, Pittsburgh
The Foundation for a Civil Society, New York

Náš velký dík patří také všem dalším jednotlivcům a členům hod-
notících komisí, kteří nám během roku 2004 pomáhali a nezištně věno-
vali svůj čas, náměty a nápady. Děkujeme! 

Zvláštní poděkování
Náš zvláštní dík patří nadacím The German Marshall Fund of the United
States / Atlantic Philanthropies, které tříletým grantem podporují rozvoj
Nadace VIA. 

Naše rozvojové aktivity podporovala v roce 2004 i Nadace rozvoje
občanské společnosti z programu EU Phare 2002 Dlouhodobá udržitel-
nost rozvoje občanské společnosti.

Dvě dobré zprávy
Naše dlouholetá a obětavá spolupra-
covnice Carol Hochman se stala 
v roce 2004 prezidentkou Friends of
VIA, Pittsburgh.

Brad Hoar, dobrovolník, který nám
pomáhal s přípravou The Via
Foundation Czech Heritage Society,
se vrací do Nadace VIA na pozici
Development Specialist a zaměří se
na rozvoj vztahů s našimi individuál-
ními dárci.
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Nabídka dárcům 

Nabídka pro dárce z České republiky

Dárcům – firmám i jednotlivcům, kteří chtějí podpořit obecně prospěšné
projekty a využít přitom znalostí a zkušeností spolehlivého nadačního
partnera, nabízíme dárcovské fondy. 

Dary do dárcovských fondů Nadace VIA jsou osvobozeny od daně
darovací a dárce si může o hodnotu poskytnutých darů snížit základ daně
z příjmu – jednotlivci až do výše 10 % základu daně, firmy až do výše 
5 % základu daně z příjmu.

Fond dárce – je spojován se jménem jediného dárce, který rozhoduje 
o jeho názvu i zaměření, zatímco agenda spojená s dárcovstvím přechází
na Nadaci VIA. 

Účelový fond – sdružuje prostředky od více dárců a umožňuje tak vypsat
otevřené výběrové řízení, které by u samostatných menších částek neby-
lo účelné. I menším darem se tak dárce může podílet na realizaci význam-
ného projektu.
Nadace VIA nabízí účast ve čtyřech účelových fondech:

• Fond místního rozvoje
• Fond životního prostředí
• Fond mládeže
• Fond kulturního dědictví

Adresný fond – umožňuje dárci podpořit konkrétní organizaci či projekt,
který si sám zvolil, a převést na nadaci řízení a správu dárcovského proce-
su včetně kontroly využití daru.

Fond nadačního jmění – dary do tohoto fondu podporují růst Nadace
VIA. Nadační jmění je základním kapitálem nadací; je nedotknutelné 
a pro dosahování svého poslání může nadace využívat pouze jeho
výnosy.

Kamenný kříž v obci Francova Lhota
byl obnoven díky péči místních
obyvatel a grantu Nadace VIA 
z Fondu kulturního dědictví.
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Nabídka pro dárce z USA

Dárcům, kteří chtějí přispět k obnovení filantropických tradic v Čechách
a na Moravě a hledají jednoduchý a daňově zvýhodněný způsob, jak
podpořit dobročinné projekty v České republice, nabízíme následující
možnosti:

• založit si u Nadace VIA dárcovský fond a ve spolupráci s pracov-
níky nadace formulovat jeho zaměření; 

• stát se členem The Via Foundation Czech Heritage
Society – dary členů jsou využívány na záchranu 
a obnovu drobných památek místního významu; 

• přispět do VIA fondu pro Českou republiku, který pro Nadaci
VIA spravuje The Pittsburgh Foundation – z výnosů Fondu jsou
jednou ročně podporovány projekty místního a komunitního
rozvoje v České republice;

• podpořit činnost Nadace VIA pravidelným ročním příspěvkem na
pokrytí provozních nákladů. 

Naším partnerem v USA je Friends of VIA, 501 (c) 3, organizace regi-
strovaná ve státě Pensylvánie. 
Všichni dárci ze Spojených států proto požívají americká daňová zvýhod-
nění. Více informací naleznete na www.nadacevia.cz/eng/about.shtml.

Bližší informace o možnostech dárcovství poskytují:
USA: Carol Hochman, President, Friends of VIA, 1541 Pinehurst Drive,
Pittsburgh, PA 15 241, tel. (412) 221-4057, (carolH1541@aol.com); 
Česká republika: Táňa Hlavatá (tana.hlavata@nadacevia.cz) a Jiří Bárta
(jiri.barta@nadacevia.cz), tel. +420 233 113 370. 

Naše činnost v USA 

Naše aktivity v USA byly i v roce 2004
podporovány partnerskými organiza-
cemi – Friends of VIA, Pittsburgh 
a nadací The Foundation for a Civil
Society, New York. Mnohokrát děku-
jeme za spolupráci. Naše poděkování
patří rovněž všem členům mezinárod-
ních poradních výborů, kteří nám
věnují svůj čas, nápady, kontakty 
a energii.

VIA International Advisory Board
Adrian Basora, Philadelphia
Clare Brooks, Londýn
Milton Cerny, Washington, DC
Miloš Forman, New York
Peter Hero, San José, CA
William Luers, New York
Wendy Luers, New York
Jaroslava Moserová, Praha

Friends of VIA Campaign
Committee
Ivan Dubovický, Praha
Hannah Evans, Toronto
Carol Hochman, Pittsburgh
Irena Kovářová, New York
William Lafe, Pittsburgh
Michael Rokos, Baltimore
Julia Szanton, Amsterodam
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Rozvoj NNO – CEE Trust

Neziskové organizace jsou přirozenou součástí demokratické společnos-
ti – katalyzátorem a prostředníkem při zapojování občanů do správy věcí
veřejných. Proto pokládáme za důležité pomáhat jim na cestě jejich
rozvoje a zrání, na cestě k profesionalitě a finanční udržitelnosti. Činíme
tak nejen prostřednictvím standardních grantů, ale zejména kombino-
vanými programy, které jsou pro Nadaci VIA typické. V nich neziskovým
organizacím souběžně poskytujeme přístup ke vzdělávání, setkávání,
odbornou pomoc a příležitost získat grant, aby mohly okamžitě uplatnit
nabyté poznatky v praxi. 

V roce 2004 jsme se zaměřili na podporu organizačního rozvoje
neziskových organizací – aneb „jak myslet na sebe, aby mohly tím lépe
pomáhat ostatním“. Hodně úsilí jsme kromě toho věnovali aktivitám 
a programům, které se snaží vytvářet příznivé prostředí pro činnost
neziskových organizací obecně.

Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě (CEE
Trust) je společný program velkých amerických nadací, jehož posláním je
podpořit rozvoj a stabilizaci občanské společnosti v regionu střední a vý-
chodní Evropy. V jednotlivých zemích Trust působí prostřednictvím míst-
ních partnerů. Nadace VIA byla správní radou Trustu vybrána, aby program
realizovala v České republice. Tříletý program pro Českou republiku je
financován částkou 3,3 milionu USD a sestává z jedenácti dílčích podpro-
gramů. Více o nich lze najít na www.nadacevia.cz/programy. 

Stejně jako v ostatních zemích, také v České republice sleduje pro-
gram CEE Trustu tři hlavní cíle: 

1. přispět k vytváření právního, fiskálního a společenského prostředí
příznivého pro občanskou společnost;

2. posílit neziskový sektor rozvojem jeho institucionální kapacity;
3. přispět k dlouhodobé finanční udržitelnosti nevládních neziskových

organizací. 

Rozvoj neziskových organizací jsme
v roce 2004 podpořili následujícími
programy:

• CEE Trust

• Cesta ke stabilitě

<<  Záběr z workshopu „Péče o dárce“, který proběhl
v rámci programu Cesta ke stabilitě.
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Program CEE Trust probíhal v roce 2004 třetím rokem a Nadace VIA na
něm úzce spolupracovala s partnerskými organizacemi – Nadací Open
Society Fund Praha, Nadací Partnerství, Nadací rozvoje občanské
společnosti a Vzdělávací nadací Jana Husa. Tímto jim upřímně děkujeme. 

K CEE Trustu je volně přičleněn i dlouhodobý grantově-asistenční pro-
gram Nadace VIA Cesta ke stabilitě, zaměřený na plánování a fundrais-
ing neziskových organizací. 

Čeho jsme společně s našimi partnery dosáhli:
Na tomto místě vybíráme alespoň „hrst“ úspěchů, kterých jsme v roce
2004 společně s našimi partnery dosáhli. Informace o průběhu programu
a jeho výsledcích jsou k dispozici na www.nadacevia.cz/programy.

■ Neziskové organizace se aktivně zapojily do přípravy návrhu
Občanského zákoníku, jenž vymezí zcela nové právní prostředí pro
jejich činnost. Zároveň byla zahájena diskuse o statusu veřejné
prospěšnosti.

■ Organizace prosazující veřejný zájem přispěly mimo jiné ke vzniku
zákona o střetu zájmů a korupci ve veřejné správě, k úpravě pod-
mínek pro azylanty a cizince v ČR a k připomínkování správního řádu. 

■ Práci zahájily nové organizace, které se věnují celkovému prostředí
pro činnost nevládních organizací: brněnský think tank Centrum pro
výzkum neziskového sektoru začal pracovat na shromažďování 
a analýze ekonomických dat o činnosti českých nadací a církevních
organizací; občanské sdružení Obec konzultantů převzalo štafetu od
stejnojmenného programového komponentu CEE Trustu a bude
zajišťovat zázemí pro setkávání a rozvoj konzultantů pro neziskové
organizace. 

■ Udělili jsme dvanáct grantů na projekty, které se snaží posílit
neziskové organizace jako celek – propojit je do akceschopných sítí,
analyzovat jejich silné i slabé stránky, zvýšit transparentnost při
pořádání veřejných sbírek, ale také zlepšit prostředí pro rozvoj indi-
viduálního dárcovství. 

Momentka z tréninku českých 
a slovenských konzultantů, který
Nadace VIA podpořila v rámci
programu CEE Trust. Vzdělávací
projekt zajišťuje PDCS Bratislava.
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■ Prostřednictvím vzdělávání a grantové podpory jsme významně
posílili regionální nadace a pobídkovými granty jsme je motivovali 
k účinnějšímu získávání finančních prostředků z místních zdrojů. Pět
nadací, které se účastní programové větve pro příjemce prostředků 
z Nadačního investičního fondu, získalo v roce 2004 díky programu
CEET bezmála 2,4 milionu Kč od nových firemních a individuálních
dárců. Prospěch z tohoto úspěchu nemají jen dotyčné nadace, ale 
i místní a regionální neziskovky, které od těchto nadací získávají
prostředky na svou činnost.

■ Ze sedmi podpořených modelových komunitních projektů, které 
v roce 2004 podaly do fondů EU žádosti o podporu, již čtyři uspěly. 

■ Zástupci NNO se stali členy Evropského hospodářského a sociálního
výboru a získali tak možnost zprostředkovávat informace a přispět do
diskuse nad důležitými evropskými tématy. Zároveň se NNO začaly
začleňovat do evropských sítí a za aktivní asistence NROS byla
vytvořena česká pobočka evropské sítě EAPN (European Anti-Poverty
Network – Evropské sítě za odstraňování chudoby). 

■ Projekt dárcovských SMS, který byl při svém vzniku podpořen 
z prostředků CEE Trustu, dokázal nejen ochotu Čechů přispívat na
dobrou věc, ale především potenciál moderních technologií pro
usnadnění rychlého, adresného a efektivního dárcovství.

■ Díky spolupráci se softwarovou společností Adastra jsme českým
neziskovým organizacím zpřístupnili nový produkt pro strategické
finanční plánování „Cash Flow Management NGO“. 

■ Díky výzkumnému projektu podle metodologie CIVICUS (realizovala
Nadace rozvoje občanské společnosti s podporou Fakulty humanit-
ních studií UK) jsme získali popis aktuálního stavu české občanské
společnosti, vizuálně ztvárněného v podobě „diamantu“ podél čtyř
dimenzí – struktura, prostředí, vyznávané hodnoty a dopad aktivit
občanské společnosti na veřejnou politiku.

Americké nadace sdružené 
v CEE Trustu: 

• The Atlantic Philanthropies

• The Ford Foundation 

• The Charles Stewart Mott
Foundation 

• The German Marshall Fund of the
United States 

• The Open Society Institute

• The Pfizer Foundation

• The Rockefeller Brothers Fund
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CEE Trust / Program Cesta ke stabilitě II – Projekt Pole
neoseté realizovalo občanské sdružení Společnost přátel přírody 

Mnozí tu samolepku s nápisem „Nevhazujte, prosím, reklamní materiály“
znáte a možná ji sami máte na své poštovní schránce. Co ale asi neznáte,
je název organizace, která samolepku distribuuje: jde o liberecké občan-
ské sdružení Společnost přátel přírody (SPP), které vzniklo v roce 1994
a do roku 2002 pracovalo pod názvem Staří ochránci Jizerských hor.
Organizace, zaměřená původně na region Jizerských hor, má dnes akti-
vity v Libereckém kraji i v krajích dalších a patří mezi ekologické organi-
zace, které se i přes odchod významných zahraničních donátorů pláno-
vitě a soustavně rozvíjejí. SPP se v ochraně přírody zaměřuje na obnovu
přirozených lesů, záchranu ohrožených druhů původních dřevin a zacho-
vání harmonické krajiny. Do této činnosti se snaží zapojovat co nejširší
veřejnost – jak při konkrétních pracích v terénu, tak i prostřednictvím indi-
viduálního dárcovství. Např. v rámci kampaně „Nový prales“ SPP vykupu-
je, za pomoci individuálních dárců, pozemky na Ještědském hřebenu.
Celkem se jedná o 7 ha lesa, kde ekologové postupně promění smrkovou
monokulturu ve smíšený les, jakožto základ budoucího pralesa. Mimo to
ekologové vlastní dalších 20 ha lesních a mokřadních pozemků a další
chtějí získat, aby i zde vytvořili prostor pro návrat přírody. Zároveň se SPP
věnuje výchovné činnosti pro děti a studenty formou ekovýchovných pro-
gramů, exkurzí, odborných praxí či táborů.

Příklady projektů, které jsme podpořili

Informační stánek Společnosti přátel přírody 
na libereckém náměstí.
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Vedle své programové činnosti nezapomínají lidé v SPP ani na sebe a před
několika lety se vydali na cestu profesionalizace. Ta začíná nést hlavně v
posledních dvou letech ovoce: SPP je dnes sdružení s jasně vymezenými
pravomocemi, organizační strukturou, strategií, plány a stanovenými cíli.
V pravý čas se do práce organizace zapojil nový fundraiser – a také díky
jemu se podařilo SPP nahodit obrátky, projít nutnými organizačními změ-
nami a rozjet cílený fundraising od individuálních dárců.

Nejdůležitější fundraisingovou aktivitou v roce 2004 bylo získávání dlou-
hodobé podpory od individuálních dárců. SPP se přesunula od oslovo-
vání jednotlivých neznámých dárců a málo efektivního vhazování letáků
do schránek k metodě „direct dialogue“, tedy k oslovování konkrétních
lidí například na ulici. Direct dialogová kampaň je tvrdým oříškem i pro
organizace, které disponují výrazně větší kapacitou a jsou z hlediska fund-
raisingu zkušenější. Je proto jasné, že se do kampaně tu a tam vloudila
chybička. Ocenění si však zasluhuje způsob, jakým se s nimi popral celý
fundraisingový tým SPP ještě v průběhu kampaně. Díky nasazení všech
zúčastněných byl fundraisingový plán pro rok 2004 splněn a do kampaně
2005 tak vstupuje zkušený a dobře připravený tým. Kdybyste se s jeho
členy někde na ulici setkali, najděte si minutu a vyslechněte je. Zaslouží si to.
Neméně dobrou strategií se ukázala být péče o stávající dárce – všichni
dnes dostávají čtvrtletní časopis Lomikámen s vloženým zpravodajem
Vnitrokámen a informacemi z činnosti SPP. Všichni dárci jsou také zváni
na nejrůznější akce, od exkurzí do Nového pralesa přes den otevřených
dveří kanceláře SPP až po celodenní hry pro rodiny s dětmi. Jako význam-
ný nástroj pro komunikaci se svými dárci používá SPP i velmi propraco-
vané webové stránky (www.cmelak.cz).

Když SPP žádala v programu Cesta ke stabilitě II o podporu svého projek-
tu poprvé, pojmenovala jej „Pole neorané“. Projekt byl podpořen a pole
bylo zoráno. V rámci druhého grantového kola pak žádala o podporu zno-
vu a projekt nazvala „Pole neoseté“. Jak sami členové SPP říkají, jsou již
nyní ve fázi, kdy začínají dozrávat klasy. A tato jejich slova potvrzuje
spolupracovnice Nadace VIA Hanka Vosmíková: „Zrající klasy sice ještě
nevidím, ale raší jim to pěkně…“ O tom svědčí i následující čísla: počet indi-
viduálních dárců se od roku 1999, kdy s jejich získáváním SPP začala a kdy
jich bylo 108, vyhoupl téměř patnáctapůlkrát – na 1664. Tak ať dále zrají.

Získávat nové příznivce není
snadné.
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Podpora místních iniciativ

Pomoc bližnímu i péče o okolní prostředí jsou ve městech a obcích
probuzených k aktivnímu veřejnému životu přirozené a spontánní.
Nadace VIA proto prostřednictvím svých grantových fondů finančně pod-
poruje takové obecně prospěšné projekty, které vznikají přičiněním
neziskových organizací, místních samospráv a za účasti obyvatel. V roce
2004 byly finanční zdroje pro tento účel opět posíleny díky opakované-
mu daru společnosti Philip Morris ČR do Dobročinného fondu Philip
Morris ČR a díky společnosti Procter & Gamble, jež v roce 2004 zdvojná-
sobila svou podporu a založila si u Nadace VIA pojmenovaný fond dárce
Procter & Gamble pro mateřská centra. Získali jsme také další dar od
společnosti Juniper Networks a mohli tak zmnožit naší podporu pro
nízkoprahové kluby. 

Již třetím rokem do Dobročinného fondu Plzeňského Prazdroje přispí-
vají členové dozorčí rady společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Potěšitelná
je i skutečnost, že jsme díky darům desítek jednotlivců – členů The Via
Foundation Czech Heritage Society – mohli rozdělit první granty z Fon-
du kulturního dědictví na záchranu drobných památek.  

Vedle čistě grantových programů realizujeme s podporou České spořitel-
ny, a. s., komplexní asistenční program Pomáháme lidem zlepšovat
místo, kde žijí. Program podporuje otevřený dialog, vytváření partnerství
a obnovu komunitního života prostřednictvím budování parků, dětských
hřišť a veřejných prostranství metodou komunitního plánování. V roce
2004 jsme díky podpoře České spořitelny mohli být svědky slavnostního
otevření již v pořadí desátého obnoveného veřejného prostranství.

Do programového zaměření
Podpora místních iniciativ
spadaly v roce 2004 následu-
jící programy:

Fondy

• Dobročinný fond Philip Morris ČR

• Dobročinný fond Plzeňského
Prazdroje

• Pomáháme lidem zlepšovat místo,
kde žijí – Fond České spořitelny, a. s.

• Procter & Gamble pro mateřská
centra

• Fond mládeže Levi Strauss

• Fond místního rozvoje – podpora
regionálního a komunitního života
(z prostředků Nadačního
investičního fondu)

• Fond kulturního dědictví

• Fond romských iniciativ

<<  Oživení hradu Zbořený Kostelec v podání občanského sdružení Řád
rytířů bílého kříže. Projekt jsme podpořili z Fondu místního rozvoje.
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Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí – program
financovaný Českou spořitelnou – Projekt Hřiště plné života
realizovala Místní skupina ČČK Unhošť

Vstupní brána do křivoklátských lesů, tak je nazývána Unhošť, městečko
ležící v blízkosti Kladna. V Unhošti žije kolem tří a půl tisíc obyvatel, z to-
ho téměř tisícovka dětí. A právě tamní děti se staly „spouštěčem“ k odstar-
tování projektu, na jehož počátku stály tři nadšené, leč nezkušené matky,
a na jehož konci po čtrnácti měsících dětské hřiště, které patří – dle slov
svých „zakladatelek“, mezi jedno z nejhezčích v republice.

Jak to celé začalo? Blížila se polovina roku 2003 a tři maminky celkem
sedmi dětí, Marcela Jurková, Lenka Jansová a Monika Beličková, řešily to,
že si jejich ratolesti nemají kde hrát – v Unhošti neexistovalo pořádné
hřiště, všechna byla poničená, zastaralá a kvůli technickému stavu
dokonce nebezpečná. Obrátily se proto na vedení města, ale to jim dalo
známou odpověď – nejsou peníze. Paní starostka nicméně přišla s návr-
hem: Zkuste získat grant od Nadace VIA!

Ještě před podáním žádosti o grant vyhlásily maminky anketu a obyvatelé
Unhoště rozhodli, kde by hřiště mělo být: v historickém centru v parku
Koželužka – v té době zanedbaném místě se zapáchajícím rybníčkem,
torzy prolézaček, s poničenými lavičkami… Na ploše téměř 2 tisíc m

2

mělo vzniknout nejen hřiště pro děti a zázemí pro jejich rodiče, ale také
odpočinková oáza s lavičkami pro ostatní obyvatele města. 

Příklady projektů, které jsme podpořili

Na vzniku dětského hřiště v Unhošti se podílely i děti.
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Projekt Hřiště plné života mezi několika desítkami návrhů zaujal a prvních
200 tisíc z programu Nadace VIA a České spořitelny – Pomáháme
lidem zlepšovat místo, kde žijí – nastartovalo rozjezd. Tři hlavní orga-
nizátorky, zaštítěné Místní organizací ČČK, se v září 2003 naplno pustily
do práce: začal kolotoč shánění peněz, přesvědčování lidí, úředničina,
oslovení architektů... Vyhlásily dětskou soutěž o nejlepší logo a výtvarný
návrh hřiště a na prvním plánovacím setkání Unhošťští vybrali herní prvky,
které by na hřišti neměly chybět – dřevěný multifunkční hrad či houpačky 
a kladku pak architekti zapracovali do své studie, kterou představili na
dalším plánovacím setkání Unhošťských.

V dubnu 2004 se začalo se samotnou stavbou. Místní firmy pomohly 
s pozemními pracemi a zavedením elektřiny pro veřejné osvětlení, ale
také materiálem – cementem, pískem, a připravily tak stavbu pro brigád-
nický víkend. Na něm se sešlo kolem pětadvaceti dospělých s dvacítkou
dětí – vykopávali staré kořeny, betonovali sloupky pro plot, děti natíraly…
Druhý stavěcí víkend proběhl v červnu – tentokrát se sešlo dokonce
sedmdesát dospělých a kolem padesátky dětí, kteří spotřebovali přes 
2 tisícovky plotových planěk, 50 metrů drátěného pletiva a na 50 kilo-
gramů barev. 

Poté, co byl navezen písek z Českého ráje, část plochy zatravněna, nain-
stalovány skluzavky, hrad, kladková lanovka, houpačky a pítko, bylo
bezbariérové hřiště zkolaudováno a 19. srpna slavnostně otevřeno. Suchá
čísla hovoří o 14 měsíců trvajícím projektu, o 1,2 milionu korun získaných 
z grantů a od sponzorů, o pomoci materiální a nevyčíslitelné dobrovolné
práci unhošťských. Snad jediné, co se nepodařilo dotáhnout do úplného
konce dle původního projektu, byla přeměna kdysi tlející nádrže v jezírko.
Během stavby se totiž zjistilo, že v nádrži žijí chránění čolci, a přeměna 
v jezírko by znamenala vyhnat je z jejich domova.

Hřiště plné života tak skutečně odpovídá svému názvu – probudilo
sousedské vztahy, solidaritu, vznikla nová přátelství, mnohé rodiny se více
stmelily, děti místo hojně využívají. A unhošťští jsou dokonce příkladem
pro ostatní: jak říká paní Jurková, „kontaktovali nás již zástupci jiných
měst, zda by mohli projekt ,okopírovat‘“. 

Tak ať nám slouží!
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Fond kulturního dědictví – Projekt Oprava kapličky na
cholerovém hřbitově realizovaný občanským sdružením Maryška

O čem je vlastně řeč, hovoříme-li o paměti místa a krajiny? Pocit minulosti
je spojen s očekáváním budoucnosti. Když ztratíme minulost, tím nejas-
nější obrysy nám nabízí budoucnost. 
Doba, ve které žijeme, je jako vyprázdněná paměť. Chrámy nahradily
hypermarkety, předky po staletí prošlapávané cesty přeťaly dálnice 
s mosty a nadjezdy. Proto patří poděkování lidem, kteří paměť místa, ve
kterém žijí, hledají a obnovují; uvědomují si, že když ztratíme „otisky“
našich předků, vznikne mezera, kterou nikdo nedokáže zaplnit.

Takovým „otiskem“ je i epidemiologická kaple Panny Marie Bolestné ve
Starém Bohumíně. Její historie sahá do roku 1831 a stojí na místě posled-
ního odpočinku desítek obětí epidemie cholery, které zde byly hromadně
pohřbeny. Hrušovský architekt Anton Schiebel vypracoval plány na
výstavbu nové, novogotické kaple, ale ty přeťalo běsnění první světové
války a stavba nebyla nikdy dokončena – zbyly jen základy, které se
nacházejí za kapličkou. Ta byla do roku 1950 udržována z darů místních
věřících, ale od těch dob chátrala a její stav spěl k nezadržitelnému konci.

Ruku k dílu přiložily i členové občanského sdružení
Maryška.
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Bohumínské občanské sdružení Maryška, v kraji známé převážně coby
pořadatel nekonvenčních kulturních akcí a literárních večerů, se rozhodlo
jednat. Pomohl k tomu grant Fondu kulturního dědictví programu
Záchrana drobných památek místního významu Nadace VIA, pomo-
hlo i město a dobrovolníci z řad starobohumínské farnosti, ochránců
přírody i „obyčejných“ obyvatel Bohumína, a v červenci 2004 se tak
mohlo začít se záchranou. Kaplička dostala novou omítku, střechu, dveře,
i tepanou mříž; vnitřek byl vyzdoben plastikou Anděla strážného od
Tomáše Malchara, která vznikla na multižánrovém festivalu Léto-kruhy
2004, pořádané občanským sdružením Maryška. Bylo citlivě upraveno
prostranství kolem kapličky, přibylo posezení pro odpočinek a rozjímání,
vše s ohledem na charakter objektu a podle přísných regulí památkového
ústavu, neboť stavba je zahrnuta mezi kulturní památky.

Na místě, kde podle původních plánů měla stát nová kaple, byl vztyčen
dřevěný kříž, který vznikl na Léto-kruzích v roce 2001 a jehož autorem je
režisér Miloš Zábranský. Před křížem stojí kámen s pamětní deskou a ná-
pisem věnovaným obětem epidemie cholery.

Slavnostní znovuotevření a také vysvěcení kaple připadlo po čtyřech
měsících práce na státní svátek 28. října 2004, kdy se u této příležitosti
sešly desítky občanů. Na dvou tabulích byla poprvé zveřejněna jména
těch, kteří zde byli v letech 1830 až 1832 pohřbeni. Členové sdružení
Maryška doufají, že v budoucnu se všech dvě stě jmen podaří vytesat do
pamětní desky, aby tak byla připomenuta a zachována památka
zemřelých. Onen den byla také kaple znovu pokřtěna: nese jméno
Anděla strážného. Nachází se totiž u jedné z pomyslných „bran“ do
Starého Bohumína a Andělu strážnému tak byli svěřeni pod ochranu
nejen zdejší obyvatelé, ale každý z návštěvníků, který v tato místa zavítá.
A proto také každý, kdo bude chtít, zde může umístit malého andílka, ať
již přichází s prosbou, nebo poděkováním.  

Díky grantu Nadace VIA, péči
občanského sdružení Maryška 
a dobrovolné práci mnoha místních
lidí je dnes kaplička obnovena.
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Dobročinný fond Philip Morris – Projekt Kulturně-umělecké
aktivity realizovalo občanské sdružení Máme otevřeno? 

Název projektu Kulturně-umělecké aktivity ve Vesmírně, kavárně 
s pracovně-tréninkovým programem pro lidi s mentálním a kombino-
vaným postižením zní možná krkolomně, ale věřte, že krkolomný či
těžkopádný není. Přesvědčit se můžete na vlastní kůži: zastavte se ve
Vesmírně, objednejte si něco dobrého, mějte trpělivost s klienty, kteří vás
obsluhují, prohlížejte si obrazy nebo fotografie, které visí na stěnách, 
a nechte čas plynout… Anebo přijďte na workshop či představení 
– neodejdete zklamáni a možná budete mít o něco více otevřeno… 
O kultuře ve Vesmírně jsme si povídali s Hanou Müllerovou z  o. s. Máme
otevřeno?, která má projekt na starosti a s obrovskou energií prosazuje
nové a nové nápady.

Pomyslné nůžky aktivit o. s. Máme otevřeno? se stále více rozevírají 
– Vesmírna praská od rána do večera ve švech, náklad informačně osvě-
tového diáře rok od roku řádově o tisíce stoupá, na Podzimním kafemletí
se kolemjdoucí zastavují na šálek kávy a zajímají se o problematiku lidí 
s mentálním postižením… K čemu tedy ještě kulturní aktivity ve Vesmírně?
Ten nápad vznikl už v době, kdy se kavárna po rekonstrukci v roce 2002
otevírala a startoval pracovně-tréninkový program. Tehdy také proběhla
první výstava. Je to krásný prostor a byla by škoda nevyužít ho zároveň
jako galerii. Myslíme si také, že umění nezná hranice a léčí.

Kulturní dílny v kavárně Vesmírna byly podpořeny
Nadací VIA z Dobročinného fondu Philip Morris.
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Myslíte si to, nebo se vám to potvrdilo?
V umění nejsou výsledky nikdy konkrétní, je to věc pocitů, radosti, štěstí,
byť i jen krátkých okamžiků uspokojení. Nedá se to poměřit: lidé ale na
akce přicházejí, žádostí o uspořádání výstav je čím dál víc a mnozí se 
i zlobí, že se kultuře nevěnujeme víc.

Co si pod pojmem kulturní aktivity ve Vesmírně máme představit?
Po prvních zkušenostech jsme výstavní činnost rozšířili, na to se nabalo-
valy hudební a divadelní produkce a workshopy. Komunikačním pros-
torem pro nás je právě Vesmírna, kde jsme striktně vymezeni její velikostí.
Naším cílem ale není kulturní nabídku rozšiřovat, zvyšovat kapacitu
návštěvníků, hledat větší prostory… Neformální a pozitivní energií nabitá
Vesmírna totiž „hraje“ jednu z hlavních rolí.

Rok 2004 je za námi. Jak byste jej hodnotila? 
Kulturu jsme „stabilizovali“, měřítkem úspěchu může být návštěvnost, ta
se zvýšila. I kvalita je dobrá – máme přísná kritéria výběru výstav a umě-
leckých aktivit. Pomohl nám také grant Dobročinného fondu Philip Morris
ČR; mohli jsme kavárnu dovybavit technikou, což nám jednak usnadňuje
práci, hlavně se ale zlepšila technická kvalita produkcí. Jinak workshopy
praskaly ve švech, třeba při výrobě adventních věnců jsme museli ke
konci účastníky „vyhánět“; vypadalo to, že vůbec neodejdou domů…

Co tato setkání lidem přinášejí?
Každého se to nějakým způsobem dotýká. Ti, co přijdou do kavárny
posedět, jsou obklopeni obrazy či fotografiemi, a ty dodávají prostoru
náladu, „barevnost“. Co se týče klientů, i ti, kteří už v kavárně nepracují,
se díky workshopům vracejí. Ač se to nezdá, workshopy přinášejí terapii,
i když tak nejsou cílené: klienti získávají sebevědomí, setřásají ze sebe
ostych, mají radost z vykonaného díla a mnohdy jsou odvážnější než
„zdravý“ účastník workshopu – vrhají se do všeho, jak se říká, po hlavě.
Například na workshop zpěvu přišla bývalá klientka, která má logope-
dické potíže a tvrdila, že neumí zpívat. Dnes chodí na pravidelné hodiny
zpěvu! 
Největší radost mám ale z lidí, kteří přijdou „zvenku“. Ti nám pak často
děkují slovy, že dosud neměli možnost něco podobného zažít.

Těšíme se na vás – jsme připraveni.
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Program Procter & Gamble pro mateřská centra – Projekt
Ohleduplný brouček realizovalo mateřské centrum Mama klub Chrudim

„Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci právě vstávali...“
Vzpomínáte? Tak začíná kniha Jana Karafiáta Broučci, která se četla už 
v časech, kdy po ulicích jezdily povozy tažené koňmi, letadla ještě neléta-
la a telefon teprve čekal na svého vynálezce. Čas se zrychlil a dnes čím
dál mladší děti mají blíže k mobilům, počítačům či televizi, zatímco
příroda se jim stále více vzdaluje a obtížněji uchopuje.

Maminkám v chrudimském Mama klubu, který je jedním z více než
stovky mateřských center, která u nás od roku 1990 vznikla, ale vztah
jejich dětí k přírodě není lhostejný. Společným krédem mateřských center
krom toho, že vznikají zdola a jsou založena na principu rodinné svépo-
moci, dobrovolnosti, neformálnosti a solidaritě, je od nejútlejšího věku
podněcovat zájem o přírodu a kultivovat vztah k ní.   

A tak se oklikou znovu dostáváme k Janu Karafiátovi a jeho knize. Mama
klub rozběhl v listopadu 2004 několikaměsíční projekt Ohleduplný
brouček pro předškoláky i školáky a jejich rodiče, který měl za cíl „přitáh-
nout“ děti k přírodě a zasít semínko porozumění jejím zákonitostem. 

Jednoduše se to řekne, ale jak toho dosáhnout? V Mama klubu zvolili
formu, která je dětskému vnímání nejblíže – pohádky, vlastní prožitky,

Rodiče a jejich ohleduplní broučci. Projekt mateřského
centra Mama klub Chrudim podpořila Nadace VIA 
z fondu Procter & Gamble pro mateřská centra.
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„osahání“ si věcí… V listopadu 2004 Ohleduplný brouček započal lam-
piónovým průvodem městem, aby „uložil broučky k zimnímu spánku“.
Ten večer se povedl: záštitu nad ním – stejně jako nad celým Mama
klubem – převzal a také moderoval Martin Dejdar, v průvodu se sešli děti,
rodiče i prarodiče, náměstí bylo prozářeno nespočtem mihotavých
světélek, na pódiu se odehrávala scénka z Karafiátových broučků…

Na „ukládání broučků“ pak volně navázala Školička ohleduplného brouč-
ka, cyklus šesti padesátiminutových programů s ekologickou tematikou 
v rámci dopoledního programu v Mama klubu. Namixován byl z povídání,
cvičení, relaxace při dětské józe a dramatizace, doplněn byl prací s prou-
tím, hlínou, papírem, ovčí vlnou... Školičky byly rozděleny do jednotlivých
sekcí, například Včely – o tom, jak žijí včely v úlu; Jak krtek ke kalhotkám
přišel – děti si vyslechly známou pohádku a pak zkusily ze lnu získat vlák-
no, to spříst a utkat na tkalcovském stavu; či Krmítka pro ptáčky, kdy se
děti zaposlouchaly do povídání o tom, jak se zvířata připravují na zimu,
vyrobily krmení pro ptáky a také jednoduchá krmítka z květináčů. Z cyklů,
které pokračovaly v roce 2005, namátkou jmenujme Ruční papír s vý-
robou ručního papíru a povídáním si o důležitosti třídění odpadků i recyk-
laci či například Jaro přišlo do kraje, kdy si děti hrají na ožívající pupeny 
a ze zimního spánku probouzející se zvířátka, nechybí ani hraní kuliček.

Mama klub také zorganizoval pod vedením odborných lektorů Školičku
keramiky v keramické dílně, celkem se jednalo o čtyři víkendové lekce
práce s hlínou a glazováním. Děti si při nich zkoušely vymodelovat zví-
řata, rostliny, květináčky… Celý cyklus byl poté v mateřském centru zavr-
šen výstavou výrobků dětí spolu s besedou o ohleduplnosti k přírodě.

Co říci na závěr? Snad jen pár slov Reginy Losenické z Mama klubu, která
měla projekt Ohleduplný brouček na starosti: „Myslím, že naše setkávání
pomohlo dětem začít vnímat přírodu kolem sebe jako dobrou kamarád-
ku, se kterou je fajn být a je fajn radovat se z ní, ale když je třeba, umět se
o ni i postarat. Maminkám pak přinesl zjištění, že v době, kdy je možné si
vše koupit, vytvoření něčeho vlastníma rukama, třebas nedokonalého,
ohmataného, má pro jejich blízké i pro ně samotné nesmírnou cenu.“

A co se naučím přístě?





Obecně prospěšná činnost neziskových organizací není myslitelná bez
dárců, sponzorů a mecenášů z řad podnikatelů, firem, ale i štědrých jed-
notlivců. Partnerství firem a neziskových organizací je spolu s rozvo-
jem individuálního dárcovství jednou z cest, jak se v oblasti obecně
prospěšných činností stát méně závislým na veřejných zdrojích či
zahraniční pomoci. Nadace VIA se proto prostřednictvím seminářů 
a diskusí snaží přiblížit firemním manažerům možnosti, jež jim nabízí
spolupráce s neziskovými organizacemi a které zároveň naplňují koncept
společenské odpovědnosti. Kromě toho usiluje o kultivaci dárcovství pro-
střednictvím udílení cen příkladným dárcům.

Semináře, které organizujeme, mimo jiné pomáhají rozproudit diskusi na
aktuální témata související s firemním dárcovstvím a společenskou odpo-
vědností a snaží se přiblížit manažerům v komerčních společnostech kon-
krétní způsoby, jak dělat dárcovství efektivně. 
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Rozvoj filantropie

Do programového pilíře Roz-
voj filantropie spadaly v roce
2004 následující aktivity:

• Cena VIA Bona pro dárce, kteří
zvlášť významným způsobem
pomáhají neziskovým organizacím.

• Semináře „Interní komunikace firem-
ního dárcovství a zapojení zaměst-
nanců“ a „Firemní dárcovství jako
součást společenské odpovědnosti
firem“.

• Cena za rozvoj místní filantropie –
je financována z výnosů Fondu Skoll
na podporu dárcovství v komunitě 
a je určena místním a regionálním
nadacím, které úspěšně pracují 
s individuálními dárci. 

<<  Dárce od Františka Skály, hlavní cena VIA Bona.    



Cena VIA Bona 2004
V roce 2004 byla již posedmé udělena ocenění VIA Bona, jejichž smys-
lem je vyjádřit díky a uznání štědrým firmám i individuálním dárcům, kteří
podporují obecně prospěšnou činnost, a zároveň zviditelnit konkrétní dar
i myšlenku spolupráce firemních dárců a mecenášů s neziskovými organi-
zacemi.

Hlavní cenu získala společnost Eurotel Praha, spol. s r. o., za založení
Nadace Eurotel, která systematicky a promyšleně podporuje projekty
neziskových organizací. Oceněná společnost Eurotel Praha založením
vlastní firemní nadace sjednotila všechny své dosavadní dárcovské aktivi-
ty a zaměřila se cíleně na podporu zdravého vývoje dětí a mládeže.
„Vážíme si navíc toho, že Nadace Eurotel podporuje i kontroverznější 
a méně přitažlivé projekty, jako je například pomoc šikanovaným dětem,“
odůvodnil rozhodnutí komise jeden z jejích členů, Igor Blaževič ze Spo-
lečnosti Člověk v tísni. V roce 2003 Nadace Eurotel rozdělila na projekty
neziskových organizací v celé České republice 13,5 milionu a v roce 2002
12,5 milionu korun. 
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Slavnostní vyhlášení ceny VIA Bona za rok 2004 v rezi-
denci velvyslance Spojených států amerických v České
republice. Projekt dlouhodobě podporuje Citigroup
Foundation, New York.



Další ceny: 

Cena za podporu obecně prospěšné činnosti v regionu: Osram
Bruntál, spol. s r. o., za systematickou a opakovanou podporu
významných iniciativ bruntálských a regionálních neziskových organizací.
K nim patří například dlouhodobá podpora projektů občanského
sdružení Vlastenecký poutník a spolupráce na projektu celoživotního
vzdělávání „Bruntál se vrací do Evropy“. 

Cena za podporu inovativního projektu: Ing. Libor Holub za vytvoření
a provoz internetového portálu pro seniory. Nápad vytvořit webový
portál pro starší generaci přišel od ostravského sdružení Senior. Oslovilo
tehdy studenta Vysoké školy báňské na ostravské Technické univerzitě
Libora Holuba s prosbou o pomoc. Ten se podílel a podílí nejen na vytvo-
ření a provozu serveru, ale vyškolil a zapracoval také tým seniorů, který se
o web v současné době stará. 

Cena za dlouhodobé partnerství byla rozdělena mezi dva dárce – man-
žele Safari a rodinu Roeselů a Krumů. Každá z těchto rodin si vybrala
jednu neziskovou organizaci – Naději ve Vysokém Mýtě a Ochranu fauny
České republiky ve Voticích – a tu dlouhodobě a s velkým osobním za-
ujetím podporuje. Věnují jim čas, peníze, věci; prostě cokoli, co mohou
dát a o co je zájem. 

Čestné uznání správní rady Nadace VIA získal Američan a filantrop
českého původu Dr. Alfred Bader, který již mnoho let systematicky pod-
poruje neziskové projekty v České republice. Každoročně věnuje
přibližně 130 tisíc dolarů na podporu integrace Romů, lidských práv,
barokního umění a vzdělávání v chemii.
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„Podnikatelský a neziskový sektor ještě v mnohém
hledají společnou řeč a cestu ke vzájemné důvěře.
Myslím si, že velkým strategickým úkolem, který stojí
před českými neziskovými organizacemi, je dát firmám
přesvědčivou odpověď na otázku: Proč vás máme
podporovat? Pádnou odpovědí na tuto otázku jsou
zajímavé, inovativní a úspěšné projekty, které vznikly ve
spolupráci mezi neziskovými organizacemi a osvícenými
firemními dárci. Cena VIA Bona vyhledává a ukazuje
takové dobré příklady, a proto přispívá k budování ještě
pořád nedostatečné komunikace a důvěry mezi
neziskovkami, firmami a médii.“

Igor Blaževič, Společnost Člověk v tísni

„Čím je dar pro obdarovaného, je každému jasné. 
Méně však už to, že dar může prospět i samotnému
dárci. Osvícený a věci znalý dárce – ať už  mecenáš
nebo firma – vytváří s neziskovou organizací dlouho-
dobé partnerství: investuje do projektu nejen peníze, 
ale i svou důvěru, pozornost a zájem. Cena VIA Bona 
má smysl právě proto, že upozorňuje na tento druh
spolupráce a pomáhá rozvíjet vazby mezi těmi, kdo
mohou dávat, a těmi,  kdo věnují své síly na realizaci
obecně prospěšných věcí.“

Petr Koubský, obsahový ředitel vydavatelství Softwarové
noviny

„Cena VIA Bona je již několik let poslem dobrých zpráv
a zaslouženou odměnou pro ty, kdo i v dnešní uspě-
chané a anonymní době investují svůj čas a finanční
prostředky do zvelebování prostředí, ve kterém žijeme.
Každoročně obdivuji zejména nápaditost regionálních
projektů a zájem místních firem se na prospěšných
aktivitách podílet. I když je jejich ekonomická situace
mnohdy složitá, přesto se snaží podpořit projekty, které
mají pro zlepšení života v regionu velký přínos. Doufám,
že takových firem i občanů bude stále více a za několik
let budeme považovat dárcovství za naprosto běžnou
věc v životě každé firmy nebo jednotlivce.“

Dita Stejskalová, ředitelka firmy Ogilvy Public Relations

„Vážím si každé firmy i  fyzické osoby, které se rozhod-
nou podpořit skupinu či jedince konající nějakou chari-
tativni, filantropickou či jen prostě obecně prospěšnou
činnost. Vím, jak složité je získat prostředky na nenápad-
né, mediálně nepříliš zajímavé projekty. Děkuji všem,
kdo tak přesto činí. Věřím, že cena VIA Bona podnítí
aktivitu i dalších dárců.“

Jan Kasl, architekt
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Mezinárodní aktivity

Nadace VIA se podílí na mezinárodních programech, aby se o to, co se
díky štědrosti zahraničních dárců naučila v České republice, mohla
podělit s kolegy z nadací a neziskových organizací z dalších zemí, zejmé-
na těch na východ a na jih od nás.

V roce 2004 jsme:
■ zorganizovali dvoudenní workshop fundraiserů z Polska, Slovenska,

Maďarska a České republiky na téma „fundraising a nové technologie“; 

■ poskytovali konzultace srbské nadaci Balkan Community Initiatives
Fund;

■ se účastnili práce v poradním výboru mezinárodního programu
Transatlantic Community Foundation Network zaměřeného na
výměnu zkušeností a rozvoj komunitních nadací v Severní Americe 
a Evropě – program financuje Charles Stewart Mott Foundation 
a Bertelsmann Stiftung;

■ prezentovali zkušenosti Nadace VIA s „dárcovstvím krajanů“ na 
1. globálním sympoziu komunitních nadací v Berlíně, na konferenci 
o „strategické filantropii“ v Mexico City a na prestižní nadační konfe-
renci Grantmakers East Group v Sofii;

■ jsme se účastnili setkání WINGS-CF v Berlíně a vedli pracovní skupinu
na téma udržitelnost organizací podporujících rozvoj komunitních
nadací;

■ prezentovali české zkušenosti na budapešťském workshopu o řízení
a transparentnosti neziskových organizací ve střední Evropě, který
pořádala Transparency International a Evropské centrum pro
neziskové právo;

■ prezentovali zkušenosti s obnovou občanské společnosti v České
republice na sérii seminářů pořádané čtyřmi britskými univerzitami.

Fundraiseři z České republiky,
Polska, Maďarska a Slovenska si
vyměňují zkušenosti. Workshop
zorganizovala v únoru 2004
Nadace VIA za finanční podpory
CEE Trust.

<<  Prostory nízkoprahového klubu pro mládež v Ústí nad Labem – projekt
občanského sdružení YMCA jsme podpořili z Fondu místního rozvoje.  
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Nadace VIA 
Vznikla 4. září 1997 jako programová pokračovatelka činnosti české
pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která
působila v Československu od roku 1990.

Nadace VIA byla zapsána dne 20. 4. 2001 do nadačního rejstříku
vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl N, vložka 395.

Sídlo: Jelení 200/3, Praha 1, 118 00
IČ: 67 36 01 14
DIČ: CZ 67 36 01 14
Nadační jmění ke dni 31. 12. 2004: 37 559 950,- Kč 
(z toho 27 605 950,- Kč zapsáno  ke dni 31. 12. 2004  v nadačním rejstříku).

V roce 2004 jménem Nadace VIA samostatně jednali a podepisovali čle-
nové správní rady Ivan Dvořák a Ondřej Klofáč. 

Výkonným ředitelem Nadace VIA byl v roce 2004 Jiří Bárta.

Ke dni 31. 12. 2001 došlo na základě smlouvy o sloučení, uzavřené dne
8. 10. 2001 mezi Nadací VIA jako nadací přejímající a Nadací VIA pro
místní iniciativy jako nadací slučovanou, ke zrušení Nadace VIA pro míst-
ní iniciativy bez likvidace jejím sloučením s Nadací VIA. Tímto dnem
přešlo na Nadaci VIA celé nadační jmění slučované Nadace VIA pro míst-
ní iniciativy. 
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Základní údaje

Staré sídlo Nadace VIA v Jelení
200/3.

<<  Pracovníci Nadace VIA.



Správní rada Nadace VIA 

předseda správní rady 
Ivan Dvořák
ILA, s. r. o.

Ondřej Klofáč
daňový poradce

Michal Nosek 
předseda představenstva Plastika, a. s.

Ludmila Nutilová 
ekonomická poradkyně

Martin Poláček
Eurokonsult 

Ivana Svobodová 
manažerka lidských zdrojů 
(do prosince 2004)

Václav Šrámek  
daňový poradce

Dozorčí rada Nadace VIA

Lenka Mrázová
PricewaterhouseCoopers

Jiří Teichmann 
Ernst&Young
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Správní rada, dozorčí rada, zaměstnanci 

Na naší cestě nám pomáhají členové
správní a dozorčí rady.



Zaměstnanci Nadace VIA

Jiří Bárta
výkonný ředitel

Hana Pernicová
programová ředitelka

Táňa Hlavatá
manažerka rozvoje filantropie

Alexandra Václavíková
finanční manažerka

Kateřina Pařízková
manažerka kanceláře 

Jana Zahradníčková
programová manažerka 

Lenka Bergmannová
koordinátorka grantových programů

Irena Skurovcová
koordinátorka veřejných akcí 
(od září 2004 mateřská dovolená)

Kateřina Bláhová
programová koordinátorka

Petra Lubichová
programová koordinátorka

Radka Rüsterová
finanční asistentka

Jan Plesl
civilní služba (do září 2004)
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Stálí spolupracovníci Nadace VIA

Helena Lenda
komunitní rozvoj

Hana Vosmíková
individuální dárcovství a organizační rozvoj

Renata Elhenická
komunikace a PR 

Alena Duspěvová
vedení kanceláře

Vojtěch Staněk
administrativní podpora

Carol Hochman
prezidentka Friends of VIA
Pittsburgh, USA 

Nadace VIA v nových prostorách, Jelení 195/9.
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Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Nadace rozvoje občanské Realizace programového komponentu 2 482 940 Kč 1 006 950 Kč
společnosti, Praha Příprava českých neziskových organizací 

na vstup do EU

Nadace OSF Praha, Realizace programového komponentu 7 173 340 Kč 2 133 350 Kč
Praha Podpora organizací prosazujících veřejný 

zájem a podpora vzniku think tanků

Nadace OSF Praha, Realizace programového komponentu 9 066 660 Kč 2 730 650 Kč
Praha Neziskové organizace na cestě do EU

– podpora modelových komunitních
a regionálních projektů

Nadace Partnerství, Realizace programového komponentu 14 256 660 Kč 4 266 650 Kč 
Brno Posílení regionálních nadací (určeno nadacím, 

které nejsou příjemci NIF)

Nadace rozvoje občanské Podpora provozu a organizačního rozvoje 592 800 Kč 352 800 Kč 
společnosti, Praha

Fórum dárců, Praha Realizace vzdělávací části programu Rozvoj 630 000 Kč 315 000 Kč 
regionálních nadací, příjemců příspěvků NIF

Program CEE Trust je tříletý program zaměřený na vytváření příznivého prostředí pro občan-
ské aktivity, podporu rozvoje a infrastruktury neziskového sektoru a podporu dlouhodobé
udržitelnosti neziskových organizací. Sestává z jedenácti dílčích programových komponentů.

Dárce: Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě z prostředků The Atlantic Philanthropies, The Ford
Foundation, The Charles Stewart Mott Foundation, The German Marshall Fund of the United States, The Open Society
Institute, The Pfizer Foundation, The Rockefeller Brothers Fund.

CEE Trust – Granty partnerským organizacím – Čtyři programové komponenty CEE Trustu realizuje Nadace VIA
prostřednictvím partnerů, kteří dostávají na svou činnost příslušnou finanční podporu. V roce 2004 byly vyplaceny druhé
splátky grantů.

Seznam udělených grantů:

<<  Kaplička U slunce ve Štěticích byla obnovena díky příspěvku 
z Fondu kulturního dědictví.

Seznam udělených grantů



44

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

HESTIA, Praha Zhodnocení účinnosti a návrhy změn zákona 218 520 Kč 218 520 Kč
o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb.

ISEA – Institut pro sociální Občanský zákoník a veřejná prospěšnost 600 000 Kč 600 000 Kč
a ekonomické analýzy, – posouzení právních a finančních hledisek
Praha veřejně prospěšných činností 

Člověk v tísni, Praha Práce na Občanském zákoníku (část týkající 241 170 Kč 241 170 Kč
se o. p. s.) a dále na zákonech týkajících 
se sociální pomoci

Transparency International ČR, Koalice za utajování informací 250 000 Kč 250 000 Kč
Praha v demokratických mezích

Ekologický právní servis, Legislativní centrum ekologického 600 000 Kč 600 000 Kč
Brno neziskového sektoru

Liga lidských práv, Brno Občanský zákoník a veřejná prospěšnost 535 000 Kč 535 000 Kč
– podpora spolupráce NNO a budování 
sítí nevládních expertů v právní oblasti

CEE Trust – Podpora příznivého legislativního a fiskálního prostředí pro NNO – Cílem
programu je zajistit, aby NNO byly schopny koordinovaně, včas a efektivně vyvíjet aktivity,
které mohou přispět k vytvoření příznivého právního a fiskálního prostředí pro činnost
neziskových organizací a rozvoj občanské společnosti. Důraz je kladen především na zvýšení
kapacity neziskových organizací spolupracovat na průřezových tématech, která se dotýkají
různých oblastí činnosti NNO. 

Hodnotící komise: Hana Holcnerová – Kancelář veřejného ochránce práv, Lukáš Jelínek – politolog, Petr Svoboda 
– právník, Monika Šatavová – asistentka poslankyně, Radim Špaček – konzultant, Václav Šrámek – člen správní rady Nadace
VIA, Josef Štogr – nezávislý konzultant.

Seznam udělených grantů:
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Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Společnost pro Jizerské hory, Cesta k udržitelnosti a stabilitě 1 176 472 Kč 1 176 472 Kč
o. p. s., Liberec

Vita, Ostrava Podpora rozvoje Společenství Vita 1 420 112 Kč 538 112 Kč

Hnutí DUHA, Brno Kvalitní management, finanční stabilita 1 163 032 Kč 1 163 032 Kč
a komunikace s veřejností: základ 
dlouhodobé udržitelnosti Hnutí DUHA

Diakonie Českobratrské Podpora rozvoje Diakonie 1 420 112 Kč 538 112 Kč
církve evangelické, Praha

Fórum dárců, Praha Vzhůru, Bariéry! – podpora rozvoje 1 367 888 Kč 882 000 Kč
časopisu Konec konců, dříve Bariéry

Hestia, Praha Institucionální rozvoj Hesatia – Národního 1 385 910 Kč 503 910 Kč
dobrovolnického centra v letech 2003–2005

Český helsinský výbor, Praha Další institucionální a programový rozvoj ČHV 1 274 704 Kč 1 274 704 Kč

Informační centrum Podpora rozvoje ICN 1 450 232 Kč 335 232 Kč
neziskových organizací, o. p. s., 
Praha

Ekologický právní servis, Brno Ekologický právní servis na cestě 1 395 306 Kč 513 306 Kč
k trvale udržitelnému působení

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. 1 163 032 Kč 428 032 Kč
Praha – podpora rozvoje organizace

TEREZA – sdružení pro Podpora organizačního 1 420 112 Kč 538 112 Kč
ekologickou výchovu, Praha rozvoje sdružení TEREZA

CEE Trust – Podpora institucionálního rozvoje NNO –  Cílem programu je posílit organizač-
ní kapacitu a trvalou udržitelnost vybraných NNO, které jsou klíčové pro fungování různých
oblastí neziskového sektoru nebo podstatně přispívají k rozvoji občanské společnosti.
Podpořené organizace jsou motivovány a směřovány k tomu, aby svůj rozvoj odvíjely od pro-
pracovaného dlouhodobého plánu. V roce 2004 byly vyplaceny druhé splátky grantů přidě-
lených v roce 2003.

Seznam udělených grantů:



46

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Nadace rozvoje občanské Mezinárodní výzkumný 693 000 Kč 340 200 Kč
společnosti,  Praha*) projekt „Index občanské společnosti“

TRIALOG – Centrum pro Vytvoření satelitního účtu 600 000 Kč 600 000 Kč
výzkum neziskového sektoru neziskových organizací v ČR
(CVNS), Brno

Asociace muzeí Vytvoření modelu pro práci 390 000 Kč 260 000 Kč
a galerií ČR, Praha dobrovolníků v muzejním sektoru 

(přenositelného do jiných kulturních institucí)

*) Tento projekt byl podpořen na základě projednání ve správní radě Nadace VIA

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Sdružení pro péči o duševně Nová vlna – rozvoj vnitřního 1 163 032 Kč 428 032 Kč
nemocné Fokus, Praha řízení organizace

Bílý kruh bezpečí, Praha Podpora rozvoje Bílého kruhu bezpečí 1 204 965 Kč 469 965 Kč

CEE Trust – Knowledge Fund „Bílá místa: posílení neziskového sektoru“ – Program se
zaměřuje na identifikaci a zaplnění „bílých míst“, jež podmiňují další rozvoj neziskového sek-
toru v ČR. Přispívá k otevření témat, která nejsou neziskovými organizacemi dostatečně dis-
kutována. V roce 2004 proběhla dvě grantová kola.

1. grantové kolo

Hodnotící komise: Michaela Frycová – nezávislá konzultantka, Blažena Hušková – Společnost pro Jizerské hory, Jan Jirák
– Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Eduard Kavala – Spolek pro obnovu venkova, Michal Nosek – člen správní rady
Nadace VIA, David Stulík – Nadace rozvoje občanské společnosti, David Uhlíř – Research Directorate-General (European
Commission).

Seznam udělených grantů:
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Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Institut pro ekonomickou Posílení důvěryhodnosti neziskového 107 000 Kč 71 350 Kč
a politickou kulturu, Praha sektoru – pravidla demokratického řádu

Josef Štogr, Praha Přínosné a užitečné – napsání 35 000 Kč 35 000 Kč
a vydání publikace

Vlastenecký poutník, o. s., Burza filantropie OSRAM – NNO 180 000 Kč 120 000 Kč
Budišov nad Budišovkou

Nadace rozvoje občanské Oborové zastřešující organizace 300 000 Kč 200 000 Kč
společnosti, Praha v občanském sektoru ČR

Česká rada humanitárních Účast nestátních poskytovatelů sociálních 190 000 Kč 120 000 Kč
organizací, Praha služeb na plánování v sociálních službách

Zelený kruh, Praha Posílení oborové platformy 285 500 Kč 200 000 Kč
ekologických organizací

Stálá konference asociací Informace a komunikace jako nástroje 208 000 Kč 140 000 Kč
ve vzdělávání, Praha ovlivňování vzdělávací politiky

Hnutí DUHA – Přátelé Odstranění překážek bránících rozvoji 359 800 Kč 140 000 Kč
Země ČR, Brno individuálního fundraisingu v ČR

Institut Demokracie Zkvalitnění mediálního prostředí pro 250 000 Kč 160 000 Kč
pro všechny, Brno působení občanských iniciativ

Nadace rozvoje občanské Příprava novely zákona č. 117/2001Sb. 304 580 Kč 200 000 Kč
společnosti, Praha o veřejných sbírkách 

NETT, Slavětín nad Ohří Identifikace problémů v neziskovém sektoru, 494 500 Kč 330 000 Kč
návrhy řešení a možné prevence 
ve vybraných oblastech

2. grantové kolo

Hodnotící komise: členové správní rady Nadace VIA.

Seznam udělených grantů:
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Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Fokus Vysočina, sdružení pro Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
péči o duševně nemocné,
Havlíčkův Brod

Klub Hornomlýnská Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
– ARPZPD, Praha

Občanské sdružení TŘI, Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
Čerčany

Městská Charita, Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
České Budějovice

Calla – sdružení pro záchranu Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
prostředí, České Budějovice

Proutek, Kardašova Řečice Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč

Slezská Diakonie, Český Těšín Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč

Klub studentů, rodičů a přátel Podpora rozvoje organizace 19 500 Kč 19 500 Kč
Cyrilometodějského gymnázia, 
Prostějov

Multikulturní centrum Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
Praha, o. s., Praha

Frýdlantsko, Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
Frýdlant v Čechách

Diakonie ČCE – středisko Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
Radost v Merklíně, Merklín

CEE Trust – Knowledge Fund „Fond podpory organizačního rozvoje“ podporuje systema-
tický přístup NNO k vlastnímu organizačnímu rozvoji. Podpořené organizace získávají malý
grant určený na financování odborné pomoci a asistence. V roce 2004 proběhlo druhé kolo
výběru.

Hodnotící komise: Michaela Frycová – nezávislá konzultantka, Blažena Hušková – nezávislá konzultantka, Jiří Tošner 
– Hestia – Národní dobrovolnické centrum, Václav Šneberger – Step by Step ČR, Josef Zbořil – nezávislý konzultant.

Seznam udělených grantů:
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Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Pomozme si sami, Stříbro Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč

Centrum dětí a rodičů Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
Plzeň, Zruč-Senec

Mesada – agentura pro Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
podporované zaměstnávání 
a osobní asistenci, Písek

Hnutí GO!, Olomouc Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč

Eurotopia Opava, o. p. s. Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč

Oblastní Charita, Hradec Králové Podpora rozvoje organizace 11 800 Kč 11 800 Kč

ČSOP Koniklec, Praha Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč

OS Laxus, Hradec Králové Podpora rozvoje organizace 19 100 Kč 19 100 Kč

Divadlo NABLÍZKO, o. s., Praha Podpora rozvoje organizace 13 500 Kč 13 500 Kč

Rada dětí a mládeže Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
Libereckého kraje, Liberec

Ratolest, Brno Podpora rozvoje organizace 18 500 Kč 18 500 Kč

INEX – sdružení dobrovolných Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
aktivit, Praha

Centrum SOS, Praha Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč

Rozvoj, Ústí nad Orlicí Podpora rozvoje organizace 17 700 Kč 17 700 Kč

OS Ježek a Čížek Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
– divadlem k sobě, 
k druhým hrou, Praha

Centrum pro otázky Podpora rozvoje organizace 12 720 Kč 12 720 Kč
migrace, Praha

Informační centrum Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
ŠIPKA, Opava

Nadace na ochranu Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
zvířat, Praha
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Partners for Democratic Dlouhodobé vzdělávání 750 000 Kč 250 000 Kč
Change Slovakia, konzultantů pro neziskový 
Bratislava sektor v Čechách 

a na Slovensku II

Partners for Democratic Příspěvek na realizaci 47 200 Kč 47 200 Kč
Change Slovakia, Visegrádské konference
Bratislava Trendy ve vzdělávání

Česká křesťanská akademie Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
(ČKA), Praha

ZO ČSOP Veronica, Brno Podpora rozvoje organizace 17 500 Kč 17 500 Kč

Permakultura, Brno Podpora rozvoje organizace 19 000 Kč 19 000 Kč

Jekhetani luma – Společný svět, Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
Kněžmost

Camphill České Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
Kopisty, Litoměřice

CADUCEUS – sdružení Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč 20 000 Kč
pro podpůrná společenství, 
Olomouc

CEE Trust – Obec konzultantů – Program Obec konzultantů napomáhá konzultantům pro
neziskový sektor v jejich dalším profesním rozvoji a neziskovým organizacím v hledání odbor-
né konzultantské podpory. 

V rámci programu byl rozhodnutím správní rady Nadace VIA podpořen dvouletý projekt „Dlouhodobé vzdělávání konzul-
tantů pro neziskový sektor v Čechách a na Slovensku II“, který realizuje Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS).
Kromě toho byla PDCS podpořena nadačním příspěvkem na realizaci Visegrádské konference Trendy ve vzdělávání.

Seznam udělených grantů:
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Komunitní nadace Euroregionu Podpora provozu a rozvoje nadace 700 000 Kč 200 000 Kč
Labe, Ústí nad Labem

Nadace Veronica, Brno Podpora provozu a rozvoje nadace 700 000 Kč 200 000 Kč

Nadace pro záchranu Podpora provozu a rozvoje nadace 700 000 Kč 200 000 Kč
a obnovu Jizerských hor, 
Liberec

Nadace Vltava, Písek Podpora provozu a rozvoje nadace 700 000 Kč 200 000 Kč

Nadace Euronisa, Liberec Podpora provozu a rozvoje nadace 700 000 Kč 200 000 Kč

CEE Trust – Posílení regionálních nadací, příjemců příspěvku z NIF – Program přispívá ke
zvýšení kapacity a trvalé udržitelnosti místních/regionálních nadací posílením jejich schop-
nosti aktivně a systematicky získávat dary z místních zdrojů. Důraz je kladen na rozšíření
škály metod a nástrojů, které jsou běžně využívány nadacemi k získávání nových dárců a do-
sažení organizační a finanční stability. Program kombinuje grantovou, asistenční a vzdělávací
část. V roce 2004 byly vyplaceny druhé splátky grantů na realizaci rozvojového plánu a také
pobídkové granty za rok 2003.

Účastníci vzdělávací části: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Nadace barokního divadla zámku v Českém Krumlově,
Nadace Euronisa, Nadace Gymnázia Vyškov, Nadace Landek Ostrava, Nadace pro radost, Nadace pro výstavbu komplexu
střediska mládeže v Brně-Líšni, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Nadace rozvoje zdraví, Nadace Veronica,
Nadace Vltava (dříve Nadace Čapíků v Putimi), Olivova nadace, Purkyňova nadace v Libochovicích.

Granty na realizaci rozvojového plánu:
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Komunitní nadace Pobídkový grant na rozvoj nadace 400 000 Kč 400 000 Kč
Euroregionu Labe, 
Ústí nad Labem

Nadace Veronica, Brno Pobídkový grant na rozvoj nadace 400 000 Kč 400 000 Kč

Nadace pro záchranu Pobídkový grant na rozvoj nadace 400 000 Kč 400 000 Kč
a obnovu Jizerských hor, 
Liberec

Nadace Vltava, Písek Pobídkový grant na rozvoj nadace 400 000 Kč 400 000 Kč

Nadace Euronisa, Liberec Pobídkový grant na rozvoj nadace 400 000 Kč 400 000 Kč

Výrazným motivačním prvkem ve fundraisingu regionálních nadací se stal pobídkový grant, o který se mohly ucházet
nadace z intenzivní části programu. Na základě předem stanovených podmínek Nadace VIA znásobila dary, které tyto
nadace získaly od soukromých dárců, tj. od jednotlivců či firem.  

Pobídkové granty:

Propojené programy Cesta ke stabilitě a CEE Trust – Rozvoj individuálního dárcovství se-
stávají z odborného výcviku v oblasti plánování a fundraisingu a z grantové části, v níž vybra-
ní účastníci programu získávají nadační příspěvek na realizaci plánovaných fundraisingových
aktivit. Zaměřují se na získávání prostředků od individuálních a firemních dárců. V části pro-
gramu podpořené z prostředků CEE Trustu je zvláštní důraz kladen na získávání podpory od
stálých příznivců a členů. V roce 2004 byly vyplaceny první i druhé splátky grantů přidě-
lených v prosinci 2003 a nadační příspěvky spojené s odbornými konzultacemi a se vzdělá-
vací částí programu.

Dárci: Nadace Open Society Fund Praha, Skoll Foundation, CEE Trust. 

Účastníci vzdělávací části: Agentura GAIA, Arcus-onko centrum, Arnika, Dětské krizové centrum, Diakonie ČCE 
– středisko Betlém, Diakonie ČCE – středisko Rolnička, Diecézní charita Plzeň, Dobrovolnické centrum, Domov sv. Karla
Boromejského, Élektra – Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství, Farní charita Aš, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA 
– Přátelé Země ČR, Hospic Anežky České – Oblastní charita červený Kostelec, Chaloupky – středisko pro vzdělávání 



53

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Diakonie ČCE – středisko Kampaň se zpravodajem Betlémská hvězda 100 000 Kč 100 000 Kč
BETLÉM, Klobouky u Brna Rozvoj individuálního a firemního fundraisingu

Oblastní charita Červený Realizace fundraisingového plánu Domova 100 000 Kč 100 000 Kč
Kostelec (Hospic Anežky sv. Josefa 
České) Rozvoj individuálního a firemního fundraisingu

Chaloupky – středisko pro Vybavení střediska Chaloupky 100 000 Kč 100 000 Kč
vzdělávání a výchovu  Rozvoj individuálního a firemního fundraisingu
v přírodě, o. p. s., Kněžice

Máme otevřeno?, Praha Internetové dárcovství 150 000 Kč 150 000 Kč

Hnutí DUHA – Přátelé Stabilní základna přispěvatelů Hnutí DUHA: 150 000 Kč 150 000 Kč
Země ČR, Brno nábor nových přispěvatelů a testování 

nových cílových skupin

Arnika – Koordinační Na cestě z kruhu ven. 150 000 Kč 150 000 Kč
centrum, Praha Rozvoj individuálního a firemního fundraisingu

Hnutí DUHA  Odborné konzultace k realizaci Organizačního 13 950 Kč 13 950 Kč
– Přátelé Země ČR, Brno a fundraisingového plánu

Charita, Zlín Odborné konzultace k realizaci Organizačního 4 000 Kč 4 000 Kč
a fundraisingového plánu

Dobrovolnické centrum, Příspěvek na ubytování pro   400 Kč 400 Kč
Ústí nad Labem účastníka workshopu

Oblastní Charita Jihlava, Příspěvek na ubytování pro  400 Kč 400 Kč
Jihlava účastníka workshopu

Charita Opava, Opava Příspěvek na ubytování  700 Kč 700 Kč
pro účastníka workshopu

a výchovu v přírodě, o. p. s., Charita Opava, Charita Zlín, Junák – svaz skautů a skautek ČR, Klub Hurá kamarád, Koník, Máme
otevřeno?, Mládež pro interkulturní porozumění, Muzeum romské kultury, o. p. s., NESEHNUTÍ Brno, Občanské sdružení
ADRA, Občanské sdružení Jurta, Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, P-centrum, Přátelé přírody, 
o. p. s., Ratolest Brno, Sdružení pěstounských rodin, Sdružení Podané ruce, Společnost pro zvířata - ZO ČSOP, Středisko eko-
logické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Suchopýr – lesní školky, o. p. s., Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič

Cesta ke stabilitě:
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Ratolest, Brno Příspěvek na ubytování  400 Kč 400 Kč
pro účastníka workshopu

Diakonie ČCE – středisko Příspěvek na ubytování  400 Kč 400 Kč
BETLÉM, Klobouky u Brna pro účastníka workshopu

Sdružení pěstounských Příspěvek na ubytování pro  400 Kč 400 Kč
rodin, Brno pro účastníka workshopu

Oblastní charita, Jihlava Příspěvek na ubytování  400 Kč 400 Kč
pro účastníka workshopu

Dobrovolnické centrum, Příspěvek na ubytování  400 Kč 400 Kč
Ústí nad Labem pro účastníka workshopu

Přátelé přírody, Odborné konzultace k realizaci 7 000 Kč 7 000 Kč
Ústí nad Labem Organizačního a fundraisingového plánu

Hnutí DUHA – Přátelé Příspěvek na cestovné k networkingovému 350 Kč 350 Kč
Země ČR, Brno setkání fundraiserů

Hnutí DUHA - Přátelé Příspěvek na cestovné k networkingovému 350 Kč 350 Kč
Země ČR, Brno setkání fundraiserů

Vita – občanské sdružení, Příspěvek na cestovné k networkingovému 350 Kč 350 Kč
Ostrava setkání fundraiserů

Fundacja Swietego Příspěvek na cestovné k networkingovému 2 191 Kč 2 191 Kč
Mikolaja, Piaseczno setkání fundraiserů

Fundacja Swietego Příspěvek na cestovné k networkingovému 2 191 Kč 2 191 Kč
Mikolaja, Piaseczno setkání fundraiserů

Academy for the Development Příspěvek na cestovné k networkingovému 2 191 Kč 2 191 Kč
of Philanthropy, Varšava setkání fundraiserů

Academy for the Development Příspěvek na cestovné k networkingovému 2 191 Kč 2 191 Kč
of Philanthropy, Varšava setkání fundraiserů

Polska Akcia Humanitarna, Příspěvek na cestovné k networkingovému 2 191 Kč 2 191 Kč
Varšava setkání fundraiserů

Polski Czerwony Krzyz, Příspěvek na cestovné k networkingovému 2 191 Kč 2 191 Kč
Varšava setkání fundraiserů
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Komunitná nadácia Bratislava, Příspěvek na cestovné k networkingovému 1 200 Kč 1 200 Kč
Bratislava setkání fundraiserů

Partners for Democratic Příspěvek na cestovné k networkingovému 1 200 Kč 1 200 Kč
Change Slovakia, Bratislava setkání fundraiserů

SOVS, Bratislava Příspěvek na cestovné k networkingovému 1 200 Kč 1 200 Kč
setkání fundraiserů

UNICEF Slovensko, Bratislava Příspěvek na cestovné k networkingovému 1 200 Kč 1 200 Kč
setkání fundraiserů

Lesoochranárske zoskupenie Příspěvek na cestovné k networkingovému 1 200 Kč 1 200 Kč
VLK, Tulčík setkání fundraiserů

Lesoochranárske zoskupenie Příspěvek na cestovné k networkingovému 1 200 Kč 1 200 Kč
VLK, Tulčík setkání fundraiserů

Nadácia pre deti Slovenska, Příspěvek na cestovné k networkingovému 1 200 Kč 1 200 Kč
Bratislava setkání fundraiserů

MME, Budapešť Příspěvek na cestovné k networkingovému 2 191 Kč 2 191 Kč
setkání fundraiserů

E N project Consulting, Příspěvek na cestovné k networkingovému 2 191 Kč 2 191 Kč
Budapešť setkání fundraiserů

Okotars Alapítvány, Příspěvek na cestovné k networkingovému 2 184 Kč 2 184 Kč
Budapešť setkání fundraiserů

Civil Társadalom Fejlodéséért Příspěvek na cestovné k networkingovému 2 191 Kč 2 191 Kč
Alapítvány, Budapešť setkání fundraiserů

Civil Partner Kft., Budapešť Příspěvek na cestovné k networkingovému 2 148 Kč 2 148 Kč
setkání fundraiserů
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Greenpeace ČR, Praha Přímý dialog – cesta k soběstačnosti 200 000 Kč 200 000 Kč
Rozvoj individuálního fundraisingu

Člověk v tísni, Praha Klub přátel Člověka v tísni 200 000 Kč 200 000 Kč
Rozvoj individuálního fundraisingu

Společnost přátel přírody, Pole neoseté 200 000 Kč 200 000 Kč
Liberec Rozvoj individuálního fundraisingu

Hnutí DUHA Stabilní základna přispěvatelů Hnutí DUHA: 200 000 Kč 200 000 Kč
– Přátelé Země ČR, Brno systém péče o přispěvatele 

a postupného zvyšování podpory

Diakonie ČCE – středisko Noví dárci – vybroušení osvědčené   200 000 Kč 200 000 Kč
BETLÉM, Klobouky u Brna a vyzkoušení nové metody

Rozvoj individuálního fundraisingu

Arnika – Koordinační centrum, Čtyři aktivity pro větší stabilitu Arniky 190 000 Kč 190 000 Kč
Praha Rozvoj individuálního fundraisingu

Hnutí DUHA – Přátelé Odborné konzultace k přípravě Organizačního 4 000 Kč 4 000 Kč
Země ČR, Brno a fundraisingového plánu

Člověk v tísni, Praha Odborné konzultace k realizaci Organizačního 7 000 Kč 7 000 Kč
a fundraisingového plánu

Diakonie ČCE - středisko Odborné konzultace k realizaci Organizačního 11 500 Kč 11 500 Kč
BETLÉM, Klobouky u Brna a fundraisingového plánu

Společnost přátel přírody, Odborné konzultace k realizaci Organizačního 6 000 Kč 6 000 Kč
Liberec a fundraisingového plánu

Klub Hurá kamarád, Odborné konzultace k přípravě Organizačního 2 450 Kč 2 450 Kč
Pardubice a fundraisingového plánu

NESEHNUTÍ, Brno Odborné konzultace k realizaci Organizačního 4 000 Kč 4 000 Kč
a fundraisingového plánu

Oblastní Charita, Červený Odborné konzultace k realizaci Organizačního 4 500 Kč 4 500 Kč
Kostelec (Hospic Anežky a fundraisingového plánu
České) 

CEE Trust – Rozvoj individuálního dárcovství:
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Sdružení pěstounských rodin, Odborné konzultace k realizaci 4 000 Kč 4 000 Kč
Brno Organizačního a fundraisingového plánu

Ratolest, Brno Odborné konzultace k realizaci 4 000 Kč 4 000 Kč
Organizačního a fundraisingového plánu

Společnost přátel přírody, Odborné konzultace k realizaci 7 000 Kč 7 000 Kč
Liberec Organizačního a fundraisingového plánu

Diakonie ČCE – středisko Odborné konzultace k realizaci 5 600 Kč 5 600 Kč
BETLÉM, Klobouky u Brna Organizačního a fundraisingového plánu

Diakonie ČCE – středisko Odborné konzultace k realizaci 8 400 Kč 8 400 Kč
BETLÉM, Klobouky u Brna Organizačního a fundraisingového plánu

Greenpeace ČR, Praha Odborné konzultace k realizaci 5 400 Kč 5 400 Kč
Organizačního a fundraisingového plánu

Chaloupky – středisko pro Odborné konzultace k realizaci 7  000 Kč 7 000 Kč
vzdělávání a výchovu v přírodě, Organizačního a fundraisingového plánu
o. p. s., Kněžice



58

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Spolek občanské sounáležitosti Tvorba vize komunity 15 000 Kč 15 000 Kč
Zvony, Velké Hamry – Smržovka v Jizerských horách (z toho NIF 15 000 Kč)

Receptt, Černošín Receptt na dárcovství, projekt podpory 40 000 Kč 40 000 Kč
filantropie na Stříbrsku a Konstantinolázeňsku (z toho NIF 27 190 Kč)

INKANO, o. s., Písek Písek Písku 60 000 Kč 60 000 Kč
(z toho NIF 0 Kč)

Občanská poradna, Beroun Já jsem pomohl/a, a ty? – probuzení místního 40 000 Kč 40 000 Kč
dárcovství ve městě Beroun (z toho NIF 40 000 Kč)

Klášter Chotěšov Partnerské vztahy a místní dárcovství 41 000 Kč 41 000 Kč
(z toho NIF 41 000 Kč)

Institut komunitního rozvoje, Filantropie mýtů zbavená 35 000 Kč 35 000 Kč
Ostrava (z toho NIF 35 000 Kč)

YMCA Husinec – Křesťanské Vánoce pro Ukrajinu 46 000 Kč 46 000 Kč
sdružení mladých lidí, Husinec (z toho NIF 0 Kč)

Podzámčí, o. s., Rozvoj dárcovství na Chlumecku 48 000 Kč 48 000 Kč
Chlumec nad Cidlinou a Novobydžovsku (z toho NIF 0 Kč)

Z prostředků shromážděných ve Fondu místního rozvoje – na podporu regionálního a ko-
munitního života – přispíváme na projekty neziskových organizací, případně obcí, jež jsou
zaměřeny na zlepšování podmínek života měst, obcí a regionů. Tematicky se projekty mohou
týkat obnovy místních tradic a komunitního života, vytváření podmínek pro místní ekono-
mický rozvoj, zapojení obyvatel do hledání společné vize udržitelného rozvoje obce či
regionu, úpravy či obnovy veřejných prostranství nebo vytváření podmínek pro místní dár-
covství. 

Dárci: Výnosy z Nadačního investičního fondu (NIF), The German Marshall Fund of the United States, VIA Fund pro Českou
republiku při Pittsburgh Foundation.

Hodnotící komise: Pavel Mička – Agora Central Europe, Tomáš Krejčí – Komunitní nadace Euroregionu Labe, Karel Jech –
Ministerstvo životního prostředí, Josef Štogr – nezávislý konzultant, Alexandra Brabcová – Nadace Open Society Fund Praha.

V roce 2004 byly vyplaceny druhé splátky grantů přidělených z Fondu místního rozvoje v roce 2003.

Granty udělené v roce 2004:
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Tetřívek, Informační středisko ochrany přírody 40 000 Kč 40 000 Kč
Deštné v Orlických Horách a podpory turistiky Sedloňov (z toho NIF 0 Kč)

Rosa – jihočeská společnost pro Časová banka v Borovanech 60 000 Kč 60 000 Kč
ochranu přírody, Č. Budějovice – pilotní projekt (z toho NIF 0 Kč)

Třebíčská unie křesťanské Rozvoj neziskového sektoru  40 000 Kč 40 000 Kč
mládeže, Třebíč a občanských iniciativ na Třebíčsku (z toho NIF 40 000 Kč)

Obec Nevězice, Čimelice Obnova kaple sv. Vojtěcha v Nevězicích 30 000 Kč 30 000 Kč
(z toho NIF 30 000 Kč)

70/13 ZO ČSOP, Odry Obnova drobných stavebních památek 24 500 Kč 24 500 Kč
v Nízkém Jeseníku (z toho NIF 24 500 Kč)

Spolek Dům z modrého Osudy horeckých vojáků za první světové války 40 000 Kč 40 000 Kč
kamene, Kostelecké Horky (z toho NIF 40 000 Kč)

Podblanickem, Postupice Revitalizace sídliště ve Voticích, 39 000 Kč 39 000 Kč
fáze komunitní plánování (z toho NIF 0 Kč)

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Agentura Koniklec, Praha Strategické a akční plánování 64 200 Kč 24 200 Kč
v Českém krasu – Místní Agenda 21

Arnika Ostrava Za záchranu řeky Opavy 70 000 Kč 30 000 Kč

Lašské společenství, Brušperk Za Brušperk krásnější 70 000 Kč 30 000 Kč
a ještě atraktivnější!

Novohradská občanská Místní akční skupina – motor trvale 54 400 Kč 24 400 Kč
společnost, Nové Hrady udržitelného rozvoje 

v mikroregionu Sdružení růže

Doplatky druhých splátek z roku 2003:
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Bayerův odkaz, Probuzení starého domu 70 000 Kč 20 000 Kč
Jeseník nad Odrou – alternativní vytápění biomasou

Město Brno, MČ Brno Místo pro každého 70 000 Kč 30 000 Kč
Ivanovice, Brno

Pravoslavná akademie Vilémov, Muzeum větrné energetiky 70 000 Kč 30 000 Kč
Vilémov u Litovle v Přemyslovicích

Roztoč – sdružení rodičů, Školní zahrada – plánovací víkend  70 000 Kč 40 000 Kč
Roztoky u Prahy a svépomocná přeměna

Vlastivědná společnost Znovupostavení a rehabilitace 50 000 Kč 20 000 Kč
Regio, Klatovy špýcharu z usedlosti Svrčovec 

YMCA v Ústí nad Labem Veřejná zahrada – miniarboretum 70 000 Kč 30 000 Kč
uprostřed města

Collegium pro arte Broumovsko – můj domov 63 000 Kč 23 000 Kč
antiqua, Broumov

INEX-SDA Bílé Karpaty, Oskoruše, moruše a my – propagace a využití 65 000 Kč 25 000 Kč
Tvarožná Lhota starých odrůd a jejich produktů na Strážnicku

Klub Sluníčko – Unijazz, Středozemě 2004 70 000 Kč 30 000 Kč
Nové Město na Moravě

Novoříšský kulturní spolek, Kulturní rok na vsi 70 000 Kč 30 000 Kč
Nová Říše

Sdružení Ledovec, Ledce Setkávání světů ve středisku Ledovec 70 000 Kč 30 000 Kč

Vlastenecký poutník, Krajánek 70 000 Kč 30 000 Kč
Budišov nad Budišovkou

Vyhlídka, Nejdek Polyfunkční centrum v Nejdku 65 000 Kč 25 000 Kč

Adorea – dobrovolnické Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín: 70 000 Kč 30 000 Kč
centrum Vsetín rozvoj místního dárcovství 

a filantropie na Vsetínsku

Sdružení Slunečnice, Děčín Dobrovolnický klub Radost 50 000 Kč 20 000 Kč
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Drobné památky severních Kaple v Dubnici 77 000 Kč 77 000 Kč
Čech, o. s., Česká Lípa

Frýdlantsko, Frýdlant v Čechách Nichtovy boží muka 40 000 Kč 40 000 Kč

Hnutí Brontosaurus Prameny Adéla, Flóra, Adolf 40 000 Kč 40 000 Kč
– Ještěr, Jeseník

INEX-SDA Bílé Karpaty, Slovácké kapličky a muka 30 000 Kč 30 000 Kč
Tvarožná Lhota v pohraničí Bílých Karpat

Klub za starý Bruntál Dřevěný kříž na památku 13 500 Kč 13 500 Kč
obětem moru v roce 1714

Komitét pro udržování památek Záchrana souboru 8 pomníků na vojenském 70 000 Kč 70 000 Kč
z války roku 1866, hřbitově v Máslojedech
Hradec Králové

Kruh přátel muzea Varnsdorf Generální oprava Božích muk 70 000 Kč 70 000 Kč
(sousoší Kalvárie) – ulice Bratislavská

Kruh přátel muzea Varnsdorf Generální oprava a přemístění božích muk – 71 000 Kč 71 000 Kč
ulice Tajchmanova

Fond kulturního dědictví je výsledkem naší úspěšné fundraisingové kampaně po povodních
v roce 2002. Z fondu rozdělujeme dary získané především v USA a to jak od jednotlivců, tak
i od nadačních dárců. V roce 2003 jsme z fondu podpořili projekty obnovy povodní poni-
čených kulturních památek. Od prosince 2003 do fondu plynou dary členů Via Foundation
Czech Heritage Society. Fond byl v roce 2004 zaměřen na obnovu drobných památek míst-
ního významu.

Dárci: Členové Via Foundation Czech Heritage Society, Trust for Mutual Understanding, Reed Foundation.

Hodnotící komise: Irena Bartošová – Nadace Občanského fóra, Lenka Bergmannová – Nadace VIA, Pavel Hájek – Národní
památkový ústav České Budějovice, Dagmar Sedláková – Národní památkový ústav Praha, Jarmila Štogrová – Arcibiskupský
seminář, Michal Valenčík – Česká spořitelna.

Seznam udělených grantů:
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Maryška, o. s., Bohumín Oprava kaple na bývalém epidemickém 55 000 Kč 55 000 Kč
hřbitově a úprava prostranství 
ve Starém Bohumíně

Město Český Krumlov Horní brána – kaplička za Pinskrovým dvorem 78 984 Kč 78 984 Kč

Město Dolní Poustevna Obnova a přemístění sochy Piety 50 000 Kč 50 000 Kč

Město Plasy Rekonstrukce litinové sochy 80 000 Kč 80 000 Kč
sv. Jana Nepomuckého

Město Slaný Kaplička v Blahoticích 80 000 Kč 80 000 Kč

Nadační fond Mariánská Oprava historických křížků 60 000 Kč 60 000 Kč
Týnice dochovaných u Plasko cesty

Obec Dolní Kralovice Kaplička v Libčicích 70 000 Kč 70 000 Kč

Obec Francova Lhota Oprava 5 křížů a úprava okolí 20 000 Kč 20 000 Kč

Obec Chřibská Projekt na přemístění soch sv. Jana 75 000 Kč 75 000 Kč
Nepomuckého a Panny Marie 
na náměstí v Chřibské

Obec Jesenice Zrekonstruování křížové cesty 80 000 Kč 80 000 Kč

Obec Jevišovka Obnova kapličky pod vinohradem 60 000 Kč 60 000 Kč
v obci Jevišovka

Obec Kadov Obnova křížků a kapliček na Kadovsku 56 400 Kč 56 400 Kč

Obec Košťálov Kaplička ve Valdicích 50 000 Kč 50 000 Kč

Obec Kozojedy Oprava kapličky V Bráně 65 000 Kč 65 000 Kč

Obec Líšťany Kaplička sv. Petra a Pavla 45 600 Kč 45 600 Kč

Obec Luleč Křížová cesta – Luleč 77 000 Kč 77 000 Kč

Obec Martínkovice Oprava kapličky u Lojšků 19 200 Kč 19 200 Kč

Obec Ražice Oprava návesních a výklenkových 46 400 Kč 46 400 Kč
kapliček v Ražicích a Štěticích

Obec Světlá pod Ještědem Rekonstrukce božích muk u obecního 50 000 Kč 50 000 Kč
hřbitova ve Světlé pod Ještědem



63

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Pomozme si sami, Olbramov Záchrana barokního dědictví mikroregionu 60 000 Kč 60 000 Kč
– socha sv. Dominika – Lestkov

Římskokatolická farnost Kaple sv. Floriana v Korcích 35 000 Kč 35 000 Kč
Bořejov, Ždírec

Římskokatolická farnost Výklenková kaple v Brništi 52 000 Kč 52 000 Kč
Brniště

Římskokatolická farnost Oprava kříže a rekonstrukce křížové 75 000 Kč 75 000 Kč
Staré Křečany, Rumburk cesty kostela sv. Jana Nepomuckého

Sbor Českobratrské církve Oprava márnice 80 000 Kč 80 000 Kč
evangelické v Kovánci, Skalsko

Spolek za obnovu obce Záchrana kapličky Hněvnice 76 000 Kč 76 000 Kč
Hněvnice, Nýřany

Unie pro dobré sousedství Poutní kaple Panny Marie Lourdské 80 000 Kč 80 000 Kč
česky a německy hovořících u Chrobol na Prachaticku
zemí, Praha

Vlastenecký poutník, o. s., Barokní sloup Ecce Homo 40 000 Kč 40 000 Kč
Budišov nad Budišovkou se sochou sedícího Krista

Zkrášlovací spolek Ptenín, Obnova a rekonstrukce malých 50 000 Kč 50 000 Kč
Merklín u Přeštic sakrálních objektů

Obec Jenišovice Obnova drobné kulturní památky – božích 50 000 Kč 50 000 Kč
muk u cesty z Jenišovic do Odolenovic

Obec Holany Obnova drobných památek 70 000 Kč 70 000 Kč
na území obce Holany

Obec Dolní Žďár Kaple sv. Terezy 25 998 Kč 25 998 Kč
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Místní skupina ČČK, Unhošť Hřiště plné života 200 000 Kč 130 000 Kč

Pomozme si sami, Olbramov Haló, pojďme si hrát 200 000 Kč 130 000 Kč

Společnost Rožmberk, o. p. s., Řešení využití návesního prostoru ve vesnické 199 000 Kč 130 000 Kč
Třeboň památkové zóně Kojákovice

Obec Skotnice Prostor pro všechny – místo pro každého z nás 200 000 Kč 130 000 Kč

Liga za lidská práva, práva Ostrov her a klidu 200 000 Kč 130 000 Kč
dětí a mládeže, Bruntál

Liga za lidská práva, práva Cestovní granty na seminář o výstavbě 665 Kč 665 Kč
dětí a mládeže, Bruntál

Místní skupina ČČK, Unhošť Příspěvek na výrobu mosazné cedule 3 000 Kč 3 000 Kč

Program Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí – Fond České spořitelny, a. s., pod-
poruje plánovací procesy a obnovu nebo výstavbu veřejných prostranství, na nichž se aktivně
podílí veřejnost. Program klade důraz na zapojení místních obyvatel do projektu a zároveň
vytváří příležitosti pro úzkou spolupráci s místní samosprávou. V roce 2004 byly vyplaceny
druhé splátky grantů přidělených v roce 2003.

Dárce: Česká spořitelna, a. s.

Seznam udělených grantů:
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Speciální školy pro sluchově Dokončení opravy víceúčelového hřiště, 250 000 Kč 250 000 Kč
postižené, Plzeň běžecká rovinka a vybavení hřiště

Centrum Paraple, Praha Příspěvek na činnost Centra Paraple 10 000 Kč 10 000 Kč

Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje shromažďuje dary členů dozorčí rady společnosti
Plzeňský Prazdroj. 

Dárce: členové dozorčí rady společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.

Seznam udělených grantů:

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Open House, Bruntál Otevřený dům 175 000 Kč 87 500 Kč

Česká asociace streetwork, Výroční cena v oblasti streetwork 13 000 Kč 13 000 Kč
Praha a nízkoprahových programů 2004

Fond mládeže Levi Strauss & Co. podporuje inovativní projekty nízkoprahových klubů
– neformálních kluboven pro mládež a děti, které by jinak trávily svůj volný čas na ulici.

Dárce: Levi Strauss Foundation / Levi Strauss & Co. 

Hodnotící komise: členové správní rady Nadace VIA.

Seznam udělených grantů:
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Liga lidských práv, Brno Právní poradenství ve 466 200 Kč 466 200 Kč
prospěch ohrožených dětí

R – Mosty, o. s., Praha Rozvoj obchůdku Romen 120 000 Kč 120 000 Kč

Šance pro region, Nová kvalifikace, šance 120 000 Kč 120 000 Kč
Petrovice u Karviné pro pracovní uplatnění

Sdružení romských Zařazení Romů do pracovního procesu 118 640 Kč 118 640 Kč
občanů, Lysá nad Labem

Občanské sdružení Vzájemné Komunitní centra – ohýnky 120 000 Kč 120 000 Kč
soužití, Moravská Ostrava naděje a spolupráce
a Přívoz

Romano Dives, o. s., Praha Bydlení – nedílná součást 120 000 Kč 120 000 Kč
integrace romské menšiny

Drom, romské středisko, Brno Komunitní bydlení 120 000 Kč 120 000 Kč

RAMI, o. s., Ústí nad Labem Podpora komunitního centra 75 740 Kč 75 740 Kč

Fond romská iniciativa podporuje aktivity usilující o zlepšení kvality života romských spolu-
občanů a odstranění jejich sociální izolace.

Dárce: Dr. Alfred a Isabel Bader prostřednictvím The American Joint Distribution Committee.

Hodnotící komise: členové správní rady Nadace VIA. 

Seznam udělených grantů:
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Oáza Hodonín Střechy 80 000 Kč 80 000 Kč

Centrum pro rodinu, Komunitní centrum pro rodinu 80 000 Kč 80 000 Kč
Hodonín

Bílé Karpaty – vzdělávací Městský park v Hájku ve Veselí nad Moravou 80 000 Kč 80 000 Kč
a informační středisko, o. p. s.,
Veselí nad Moravou

Římskokatolická farnost, Vracov Vytvoření odpočinkového a meditačního místa 55 000 Kč 55 000 Kč

Středisko Diakonie Projekt Bašta 80 000 Kč 80 000 Kč
ČCE Marta, Čáslav

Dítě a kůň, společnost Hipoterapie 60 000 Kč 60 000 Kč
pro hipoterapii, Kutná Hora

DIGNO (důstojnost), o. s., Osobní asistence jako cesta 80 000 Kč 80 000 Kč 
Kutná Hora k důstojnému životu – rok 2004

Dobročinný fond Philip Morris ČR byl založen v září 2003. Cílem fondu je podpořit
neziskové organizace, které vytvářejí alternativní nabídku sociálních služeb a organizace za-
měřené na zlepšení fyzického, kulturního a sociálního prostředí měst a obcí na území regionů
Kutná Hora, Hodonín a Praha. V roce 2004 se uskutečnila dvě grantová kola. 

Dárce: firma Philip Morris ČR.

Hodnotící komise: 
1. grantové kolo
Radek Jiránek – Ministerstvo vnitra ČR, Markéta Grosmanová – Hospodářské noviny, Stanislav Hapal – Philip Morris ČR,
oblast Kutná Hora, Milan Kinkor – Remedium, Hana Mahdalová – Philip Morris ČR, oblast Hodonín, Ludmila Nutilová 
– správní rada Nadace VIA, Martin Šanca – Philip Morris ČR, oblast Praha.

2. grantové kolo
Daniela Brůhová – Český rozhlas, Radek Jiránek – Ministerstvo vnitra, Věduna Bubleová – Středisko náhradní rodinné péče,
Jiří Bílý – Philip Morris ČR, oblast Kutná Hora, Radek Petrjánoš – Philip Morris ČR, oblast Hodonín, Dagmar Bursíková Philip
– Morris ČR, oblast Praha, Ludmila Nutilová – správní rada Nadace VIA.

Seznam udělených grantů:
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Asociace rodičů a přátel Vybavení klubovny pro postižené děti 80 000 Kč 80 000 Kč
zdravotně postižených dětí 
v ČR – Klub Sluníčko, 
Kutná Hora

Spolek pro obnovu vinařství Společný vinohrad 80 000 Kč 60 000 Kč
na Kutnohorsku, Kutná Hora

Máme otevřeno?, Praha Dobromysl.cz 25 000 Kč 25 000 Kč

Remedium Praha Denní centrum pro seniory 80 000 Kč 80 000 Kč

Green Doors, Praha Setkání na půl cesty 75 000 Kč 75 000 Kč
– tréninková kavárna v Jelení ulici

LORM – společnost Právní poradenství pro hluchoslepé 20 000 Kč 20 000 Kč
pro hluchoslepé, Praha

Bubec, o. s., Praha Revitalizace obce Řeporyje 70 000 Kč 70 000 Kč

Planta-eko, o. s., Praha Projekt zpřístupnění skleníku Fata 37 500 Kč 37 500 Kč
Morgana i zrakově postiženým

Cesta domů – hospicové Domácí hospic Cesta domů 80 000 Kč 80 000 Kč
občanské sdružení, Praha

Jahoda, Praha Kluby Jahoda 80 000 Kč 50 000 Kč

Klub Hornomlýnská Rehabilitační zařízení pro obyvatele 57 500 Kč 57 500 Kč
– ARPZPD, Praha domu zvlášního určení 

– rekonstrukce a vybavení

Charita Kyjov Centrum prevence – Nízkoprahový 40 000 Kč 40 000 Kč
klub Wu-Wej

Oáza Hodonín Hledání cesty 80 000 Kč 80 000 Kč

Spolek neslyšících, Hodonín Rehabilitační centra 50 000 Kč 50 000 Kč

ZO ČSOP, Radějov Zóna oddychu 80 000 Kč 50 000 Kč

Občanské sdružení Oáza pro setkávání, hru a odpočinek 70 000 Kč 70 000 Kč
Krušpánek, Vlkoš

Krásné místo, o. s., Prušánky Dokončení parku a vybudování dětského hřiště 80 000 Kč 80 000 Kč
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Středisko Diakonie Jedéém – bezbariérová doprava 80 000 Kč 80 000 Kč
ČCE Marta, Čáslav

Centrum pro zdravotně Poradenská činnost 80 000 Kč 80 000 Kč
postižené Středočeského 
kraje, Kutná Hora

Dítě a kůň, společnost Po stopách koňských kopyt 33 600 Kč 33 600 Kč
pro hipoterapii, Kutná Hora

ÚO Svazu diabetiků Edukace diabetiků a Den pro zdraví 32 000 Kč 32 000 Kč
ČR, Kutná Hora

ROSKA, Kutná Hora Kvalitnější život s roztroušenou sklerózou 35 000 Kč 35 000 Kč

Člověk zpět k člověku, Sázava Vybavení pokojů pro seniory 80 000 Kč 80 000 Kč
s Alzheimerovou nemocí

HESTIA, Praha Program pět P Praha 69 000 Kč 30 000 Kč

ČSOP Koniklec, Praha Neleníme v zeleni aneb nejen 50 000 Kč 50 000 Kč
tělocvična v přírodě pro Kamýk

Jahoda, Praha Nízkoprahový klub "Čerňák" 50 000 Kč 50 000 Kč

Máme otevřeno?, Praha Umění, vnímání, handicap... II. 73 000 Kč 50 000 Kč

Unijazz, sdružení pro Kaštan – scéna Unijazzu, chráněné 80 000 Kč 60 000 Kč
podporu kulturních pracoviště, zahradní kavárna
aktivit, Praha

Dům tří přání, Praha Azylový dům Přemysla Pittra pro děti 80 000 Kč 80 000 Kč

Asistence, o. s., Praha Asistence na běžných školách 77 500 Kč 50 000 Kč

TyfloCentrum Praha, o. p. s., Služby osobní asistence pro lidi 34 500 Kč 34 500 Kč
Praha s těžkým zrakovým hendikepem

Sdružení rodičů a přátel Respitní péče – doprava dětí s postižením 45 400 Kč 45 400 Kč
Střediska DAR, Praha
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Farní obec Starokatolické církve, Pomáhejme sociálně slabším 30 000 Kč 30 000 Kč
Communio, Varnsdorf rodinám v péči o dítě

Křesťanské mateřské centrum Nedělní odpoledne pro celou rodinu 35 568 Kč 35 568 Kč
Sedmikráska, Hradec Králové

Mama klub, Chrudim Ohleduplný brouček 50 000 Kč 50 000 Kč

Mateřské centrum Hřiště pro radost 69 200 Kč 69 200 Kč
Bělásek, Děčín – Bělá

Mateřské centrum Noemova Archa – hřiště pro děti a mládež 60 000 Kč 60 000 Kč
Dobříšek, Dobříš

Mateřské centrum při Dětské hřiště Pod oborou 30 000 Kč 30 000 Kč
TJ Rytmus, Boskovice

Mateřské centrum Radost při Sociálně-vzdělávací program MC Radost 40 000 Kč 40 000 Kč
Komunitním centru 
Cheiron T, Tábor

„Vítej maminko“, o. s., Tajemství malého prince 59 850 Kč 59 850 Kč
Nymburk

Občanské sdružení přátel Obchůdek MC Kvítek 70 000 Kč 70 000 Kč
mateřského centra, Písek

Občanské sdružení přátel Rozvoj mateřského centra Studánka 66 000 Kč 66 000 Kč
mateřského centra 
Studánka, Tišnov

Fond Procter & Gamble pro mateřská centra byl založen v červnu 2004 společností Procter 
& Gamble ČR. Jeho cílem je podporovat mateřská centra v České republice, která se věnují pro-
gramům pro rodiče s dětmi a rozvíjejí tak život nejen konkrétních rodin, ale celé místní komunity. 

Dárce: Procter & Gamble ČR.

Hodnotící komise: Petra Šťovíčková – Procter & Gamble ČR, Rut Kolínská – Síť mateřských center, Anna Hradilková 
– Jabok, Lucie Slauková – Mateřské centrum Poděbrady,  Lenka Bergmannová – Nadace VIA.

Seznam udělených grantů:



71

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

Liga za lidská práva, práva Romské kluby v Bruntále a Krnově 50 000 Kč 50 000 Kč
dětí a mládeže, Krnov

Art Dialogue, o. s., Praha Dialogue Los Angeles/Prague 2004 40 000 Kč 40 000 Kč

Nadace Euronisa, Liberec Příspěvek na činnost Nadace Euronisa 9 985 Kč 9 985 Kč
a na další rozvoj práce s individuálními 
dárci – součást Ceny Skoll za rozvoj 
místní filantropie

Nadační fond Sedlčansko, Příspěvek na dobročinný koncert 1 000 Kč 1 000 Kč
Vysoký Chlumec

Organizace Název projektu Výše grantu Uhrazeno v roce 2004

ČVUT, Fakulta architektury, Úprava parku v Sobotce 30 000 Kč 30 000 Kč
Ústav urbanismu, Praha a urbanistická studie Prahy

– Petrovic s účastí veřejnosti

Nadace Partnerství, Brno Spolupráce na programu 149 105 Kč 149 105 Kč
Doprava pro 21. století

Sdružení pro vydávání Podpora vydávání čtvrtletníku 10 000 Kč 10 000 Kč
Revue Prostor, Praha Revue Prostor

V roce 2004 byly proplaceny granty přidělené z Fondu správní rady Nadace VIA na konci roku 2003.

Seznam udělených grantů:

Granty z Fondu správní rady Nadace VIA jsou udělovány příležitostným projektům, které
naplňují obecně prospěšné cíle vyplývající z poslání Nadace VIA. 

Finanční zdroj: výnosy termínovaných vkladů a nadačního jmění Nadace VIA.

Hodnotící komise: členové správní rady Nadace VIA.

Seznam udělených grantů:
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Plzeňský Prazdroj, Plzeň Cena za podporu obecně prospěšné 40 000 Kč 40 000 Kč
činnosti v regionech – rok 2003 (cena byla vyplacena 

Sdružení Paraple, Praha)

Eurotel Praha, spol. s r. o. Hlavní cena VIA BONA 100 000 Kč 100 000 Kč
(cena byla vyplacena 

sdružení Petit, Olomouc)

Manželé Safari a rodina  Cena za dlouhodobou spolupráci 50 000 Kč 50 000 Kč
Roessů a Krumů, (cena byla vyplacena 
Vysoké Mýto a Votice sdružení Naděje, Litomyšl 

a organizaci Ochrana fauny 
České republiky, Votice)

OSRAM, Bruntál Cena za podporu obecně 50 000 Kč 50 000 Kč
prospěšné činnosti v regionu (cena byla vyplacena

Společnosti Senior, 
Ostrava)

Libor Holub, Ostrava Cena za podporu inovativního projektu 50 000 Kč 50 000 Kč
(cena byla vyplacena
sdružení Vlastenecký 

poutník, Bruntál)

Cena VIA Bona je veřejné ocenění podnikatelů i jednotlivých dárců, kteří významně pod-
porují neziskové organizace a jejich projekty. Finanční součást ceny předávají ocenění pod-
nikatelé a jednotlivci neziskovým organizacím podle vlastního výběru. 

Dárci: Citigroup Foundation / The Foundation for a Civil Society.

Hodnotící komise: Ludmila Nutilová – správní rada Nadace VIA, Lucie Vopálenská – Český rozhlas, Igor Blaževič – Člověk
v tísni, Jan Leiner – Ogilvy PR, Martin Krafl – Česká televize, Dana Dvořáková – ČSA.

Seznam oceněných:
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Děti a mládež 
13

Praha včetně celostátně
působících organizací

70

Jihočeský kraj
20

Jihomoravský kraj včetně
celostátně působících organizací

50
Karlovarský kraj

1
Liberecký kraj

20

Moravskoslezský kraj
27

Vysočina
9

Ústecký kraj
18

Středočeský kraj
27

Plzeňský kraj
15

Olomoucký kraj
7

zahraničí
20

Zlínský kraj
2

Královéhradecký kraj
10

Počet grantů do jednotlivých krajů 
v roce 2004 (celkem 296 grantů)

Částky rozdělené do jednotlivých krajů 
v roce 2004 (celkem 40 025 117 Kč)

Praha včetně
celostátně

působících organizací
21 217 659 Kč

Jihočeský kraj 1 491 782 Kč

Jihomoravský kraj 
včetně celostátně

působících organizací
7 149 793 Kč

Královéhradecký kraj 338 168 Kč

Karlovarský kraj 25 000 Kč

Liberecký kraj
3 078 457 Kč

Moravskoslezský kraj 1 778 327 Kč

Olomoucký kraj 159 650 Kč
Plzeňský kraj 992 000 Kč

Středočeský kraj 1 592 090 Kč

Ústecký kraj 1 569 340 Kč
Vysočina 279 200 Kč

zahraničí 329 651 Kč

Zlínský kraj 24 000 Kč

Počet grantů do jednotlivých oblastí 
v roce 2004 (celkem 296 grantů)

Rozvoj NNO, rozvoj
filantropie – CEE Trust

150

Místní a komunitní
rozvoj

92

Obnova kulturního
dědictví

41

Částky rozdělené do jednotlivých oblastí
v roce 2004 (celkem 40 025 117 Kč)

Rozvoj NNO, rozvoj
filantropie – CEE Trust

31 314 967 Kč

Místní a komunitní
rozvoj

5 783 950 Kč

Obnova kulturního
dědictví

2 265 082 Kč

Děti a mládež 
661 118 Kč
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Finanční zpráva

Aktiva 1. 1. 2004 31. 12. 2004

Stálá aktiva 23 457 258 14 334 173
Dlouhodobý nehmotný majetek 213 358 278 418 
Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku - 88 401 - 141 147
Dlouhodobý hmotný majetek 956 025 937 465
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - 956 025 - 815 413
Dlouhodobý finanční majetek 23 332 301 14 074 850

Oběžná aktiva 35 916 275 50 690 394 
Pohledávky 166 719 114 571
Finanční majetek 35 356 044 50 193 268
Náklady příštích období 27 539 78 439 
Příjmy příštích období 365 973 304 116

Aktiva celkem 59 373 533 65 024 567

Vybrané údaje z rozvahy Nadace VIA v Kč

Pasiva 1. 1. 2004 31. 12. 2004

Vlastní zdroje 58 547 469 64 936 585
Nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku 17 064 600 27 605 950
Nadační jmění nezapsané v nadačním rejstříku 10 541 350 9 954 000
Ostatní majetek nadace 238 710 230 824
Hospodářský výsledek 614 924 227 158
Fondy 30 087 885 26 918 653

Cizí zdroje 826 065 87 982
Závazky z obchodního styku 186 366 10 313
Závazky k zaměstnancům 305 596 12 669
Závazky k institucím soc. zabezp. a zdrav. poj. 199 047 - - - - - - - - - -
Výdaje příštích období 57 316 65 000
Daň z příjmu 77 740 - - - - - - - - - -

Pasiva celkem 59 373 533 65 024 567

<<  Činnost občanského sdružení Roztoč v Roztokách u Brna
podpořila Nadace VIA z Fondu místního rozvoje.

Z přílohy k účetní závěrce Nadace
VIA sestavené k 31. 12. 2004

Nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku 
k 31. 12. 2004: 27 605 950,- Kč
z toho:
• 13 531 100,- Kč Citibank, a. s. – depozitní

vklad
• 7 263 350,- Kč ABN AMRO – fond peněžního

trhu a dluhopisový fond
• 5 561 500,- Kč Česká spořitelna, a. s. – fond

správy nadačního jmění 
• 1 250 000,- Kč ČP Invest – fond korporátních

dluhopisů

Nadační jmění nezapsané v nadačním rejstříku 
k 31. 12. 2004: 9 954 000,- Kč – II. etapa NIF – do-
datek č. 5 ke smlouvě s Fondem národního majet-
ku, peníze přisly na účet Nadace VIA 31. 12. 2004
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Náklady Kč

Materiálové náklady 285 654
Spotřeba materiálu 99 660
DHIM 149 354
Spotřeba PHM 36 640

Spotřeba energií a tepla 73 823

Služby 4 486 175
Opravy a údržba 204 159
Cestovné 471 092
Náklady na reprezentaci 137 814
Nájem 399 592
Telefonní poplatky, fax, e-mail, poštovné 297 466
Překladatelské a tlumočnické služby 107 193
Služby správce sítě LAN 66 550
Programoví konzultanti 651 340
Poradenské služby 342 637
Právní poradenství a auditorské služby 241 080
Vedení účetnictví a mzdové agendy 310 800
Inzerce, propagace, PR služby 402 390
Tisk, kopírování, fotokopie, výroba výroční zprávy 293 059
Školení a kurzy zaměstnanců 72 224
Drobný software 101 770 
Darované služby NNO 267 251
Ostatní služby 119 758

Osobní náklady 4 644 664
Mzdy zaměstnanců 3 039 616
Dohody o provedení práce  79 500
– odměny členům hodnotících komisí
Dohody o provedení práce – konzultanti a lektoři 226 716
Dohody o provedení práce – studenti a adminisrativa 84 570
Dohody o provedení práce – úklid kanceláře 37 700
Zdravotní a sociální pojištění 1 063 832
Zákonné sociální náklady a ostatní sociální pojištění 112 730

Ostatní 200 004
Dary 1 000
Bankovní poplatky 32 027
Kurzové ztráty 15 578
Pojištění 24 824
Konference NNO – účastnické poplatky 88 545
Ostatní poplatky 38 030

Náklady celkem 9 690 320

Hospodářský výsledek 227 158

Výnosy Kč

Přijaté příspěvky 1 978 065

Zúčtování fondů 6 918 891

Výnosy z termínovaných 655 413
vkladů 

Výnosy z dlouhodobého 359 528
finančního majetku 

Ostatní výnosy 5 581

Výnosy celkem 9 917 478

Výsledovka Nadace VIA

Ve výroční zprávě jsou zveřejněny jen vybrané
údaje z účetní závěrky 2004. Kompletní účetní
závěrka je zpřístupněna v nadačním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddílu N,
vložce 395.
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I. Nadační příspěvky           40 292 369 Kč
celkem

z toho darované služby           267 251  Kč

II. Náklady na správu            9 422 069 Kč 
nadace celkem

% na správu nadace                          23 %

Stavy vybraných dárcovských fondů

Náklady na správu Nadace VIA 
Statut Nadace VIA omezuje v článku XV. náklady na správu nadace
následovně: „Celkové roční náklady související se správou nadace
nepřevýší 97% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.“
Nadace VIA poskytla v účetním roce 2004 nadační příspěvky v celkové
výši 40 292 369 Kč. Na nadační příspěvky tak bylo použito 81%
finančních prostředků vydaných celkem na činnost nadace. Zbývající
finanční prostředky byly využity na realizaci vlastních programů a pokry-
tí režijních nákladů nadace.
Náklady související se správou nadace (tj. realizace vlastních programů
a režijní náklady nadace) v roce 2004 činily 9 422 069 Kč. Ve smyslu
nadačního zákona tak náklady na správu nadace představovaly 23% hod-
noty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

Jméno fondu Permanentní část fondu Zůstatek fondu
k 31. 12. 2004 v Kč k 31. 12. 2004 v Kč

Dobročinný fond Philip Morris ČR - - - - - - - - - - - 239 500

Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje - - - - - - - - - - - 1 980 582

Fond kulturního dědictví         - - - - - - - - - - - 311 201

Fond místního rozvoje / rozvoj místního a regionálního života         35 970 600 87 105
(součást nadačního jmění)

Fond mládeže Juniper Networks       - - - - - - - - - - - 334 751

Fond romských iniciativ - - - - - - - - - - - 125 780

Fond Skoll na podporu místní filantropie 651 033 15 000
(587 350 součást nadačního jmění)

Fond RBF Místa a lidé - - - - - - - - - - - 882 105

Fond Tatry - - - - - - - - - - - 297 289

Členění nákladů Nadace
VIA v roce 2004
dle Zákona o nadacích
a nadačních fondech 
(č. 227/1997 Sb.)
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Dárci Nadace VIA v roce 2004

Dárci Kč

Nadace a zahraniční neziskové organizace            38 496 087
Balkan Community Initiatives Fund 91 714
Nadace rozvoje občanské společnosti 349 192
Skoll Community Fund / Community Foundation Silicon Valley 63 683
The German Marshall Fund of the United States 788 309
The Charles Stewart Mott Foundation                                      801 900
The Pittsburgh Foundation / VIA fond pro Českou republiku 55 829
Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě 36 345 460

Vlády a mezivládní programy pomoci 10 113 738
Fond národního majetku České republiky                                       9 954 000
The United Nations Development Programme 159 738

Firmy a firemní nadace 3 454 685
Citigroup Foundation / The Foundation for a Civil Society 988 900    
Philip Morris ČR, a. s. 1 495 000
Procter & Gamble Česká republika, s. r. o. 600 000
Juniper Networks Foundation Fund          370 785

Individuální dárci 2 817 004
Alfred & Isabel Bader prostřednictvím American 1 243 200
– Joint Distribution Committee
členové dozorčí rady Plzeňského Prazdroje, a.s.  153  988
The Foundation for a Civil Society – dary US dárců 948 847
Silva & Oldrich Vasicek / The Foundation for a Civil Society 118 900
Milan Kinkor 1 500
Pavel Krůta 10 000
Petr Přibyla 5 000
Silvia Cambie & Douglas Andrews 3 180
zaměstnanci firem Accenture Central Europe   297 289
& Accenture Services – Fond Tatry
anonymní dárci 35 100

Dary přijaté v roce 2004                   54 881 514

Výrok auditora
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Správa prostředků přidělených z NIF k 31. 12. 2004

Kč   datum připsání na účet nadace

1. Výše příspěvků z NIF, přidělených v I. a II. Etapě

1.1. II. Etapa NIF 0
1.2. II. Etapa NIF – smlouva 16 908 000 25. 4. 2002
1.3. II. Etapa NIF – dodatek 3 5 674 000 4. 4. 2003
1.4. II. Etapa NIF – dodatek 4 4 280 000 29. 12. 2003
1.5. II. Etapa NIF –dodatek 5 9 954 000 31. 12. 2004

2. Rozdělení vložení prostředků NIF – dle smlouvy

2.1.  I. Etapa NIF 0
2.2.1.  II. Etapa NIF – smlouva – 5 % rozděleno v grantech 845 400
2.2.2. II. Etapa NIF – smlouva – 95 % vloženo do nadačního jmění 16 062 600
2.3.  II. Etapa NIF – dodatek 3 – 100 % vloženo do nadačního jmění 5 674 000
2.4.  II. Etapa NIF – dodatek 4 – 100 % vloženo do nadačního jmění 4 280 000
2.5.  II. Etapa NIF – dodatek 5 – 100 % vloženo do nadačního jmění 9 954 000

3. Forma nakládání s prostředky NIF

k 31. 12. 2004
3.1.1. prodány podíly ŽB Trustu – Balancovaný fond nadací 16 062 000
3.1.2.  ABN AMRO Funds – fond peněžního trhu 5 674 000
3.1.3.  Česká spořitelna, a. s. – dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu – nákup 5 561 500
3.1.4. ČP Invest Investiční společnost – nákup podílů Fondu korporátních dluhopisů 1 250 000
3.1.5. Citibank, a. s. – termínovaný vklad 13 531 100
3.1.6. Citibank, a. s. – běžný provozní účet 9 954 000

k 31. 3. 2005
3.2.1. ABN AMRO Funds – fond peněžního trhu 5 674 000
3.2.2.  Česká spořitelna, a. s. – dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu – nákup 13 605 500
3.2.3. ČP Invest Investiční společnost - nákup podílů Fondu korporátních dluhopisů 3 250 000
3.2.4. Citibank, a. s. – termínovaný vklad 13 441 100

4. Výše výnosů přijatých k 31. 12. 2004

realizovaný zisk z prodeje podílů ŽB Trustu – Balancovaný fond nadací 149 427
realizovaný zisk z investičních operací 164 726,98
výnosy z termínovaných vkladů u Citibank, a. s. 221 744,65
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Kč   datum připsání na účet nadace

5. Užití výnosů NIF

5.1.  zůstatek (převod) výnosů z roku 2004: 365 861,63
částka určená na granty – 80 % 292 690
částka určená na správu nadace – 20 % 73 171,63

5.2.  výše výnosů v roce 2004: 535 898,64
částka určená na granty – 80 % 428 941,61
částka určená na správu nadace – 20 % 106 957,03

5.3.  rozdělení výnosů v roce 2004: 365 861,63
částka určená na granty – 80 % 292 690
částka určená na správu nadace – 20 % 73 171,63

5.4.  zůstatek nerozdělených výnosů z příspěvků NIF, k rozdělení v roce 2005: 535 898,64
částka určená na granty – 80 % 428 941,61
částka určená na správu nadace – 20 % 106 957,03

5.5.  částka určená na správu nadace byla použita na pokrytí 
části provozních nákladů nadace

6. Grantová pravidla - výběrové řízení
Výnosy z příspěvků NIF byly v roce 2004 rozdělovány ve veřejně vyhlášeném otevřeném grantovém řízení. Grantová pravidla a podmínky
výběrového řízení jsou zveřejněny na www.nadacevia.cz a uloženy v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, 
vložka 395.

7. Výsledky výběrového řízení
Výsledky grantového řízení na prostředky NIF – včetně přehledu příjemců nadačních příspěvků, výše přidělených částek a věcného
zaměření podpořených projektů jsou uvedeny na www.nadacevia.cz a v samostatné části této výroční zprávy „Seznam grantů udělených 
v roce 2004“.

Veškeré údaje uvedené v tomto přehledu se vztahují výhradně k příspěvkům NIF. Výrok auditora uvedený v této výroční zprávě obsahuje
samostatnou pasáž hodnotící dodržení smluvních povinností vztahujících se k příspěvku z NIF a jeho výnosům.

Správa prostředků přidělených z NIF k 31. 12. 2004
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Fotografie použité na přední straně obálky:
Obec Ražice – opravená kaplička ve Štěticích.
Záběr z workshopu „Péče o dárce“ v rámci programu Nadace VIA Cesta ke stabilitě.
Občanské sdružení YMCA – prostory nízkoprahového klubu pro mládež v Ústí nad Labem.
Občanské sdružení Řád rytířů bílého kříže – projekt oživení hradu Zbořený Kostelec.
Občanské sdružení Roztoč – projekt Školní zahrada.
Dárce od Františka Skály – hlavní cena VIA Bona.

Děkujeme všem příjemcům grantů za fotografie poskytnuté do archivu Nadace VIA.

Jelení 195/9
118 00 Praha 1
tel: 233 11 33 70, 608 538 083
fax: 233 11 33 80
e-mail: via@nadacevia.cz
www.nadacevia.cz

Nadace VIA je zapsána v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl N, vložka 395.

běžný účet číslo: 2029460106/2600 vedený u Citibank a.s.
IČ: 67 36 01 14
DIČ: CZ 67 36 01 14
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