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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 kon-
taktů. 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.
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úvodní slovo

Milí přátelé,

Nadace VIA v roce 2003 udělala další, již sedmý krok na své cestě životem. Stejně jako v předchozích
letech nás provázelo cestou mnoho lidí – někteří jdou po našem boku již dlouho, s jinými jsme se potkali
nedávno. Všichni nám však pomáhali hledat a nacházet nové příležitosti k obnově občanské společnosti
v Čechách a na Moravě a k tomu, aby se dárcovství, filantropie a starost o místo, kde žijeme, stávaly běž-
nou součástí života. 

Během roku 2003 jsme udělili tisící grant a dosáhli hranice stovky milionů korun
rozdělených na obecně prospěšné projekty. To by nebylo možné bez soustavné
práce s desítkami dárců, kteří nám svou podporu poskytují již řadu let. Zároveň jsme
velmi rádi, že se nám podařilo navázat vztahy i s mnoha novými dárci a podporo-
vateli: zahájili jsme systematickou práci s americkými příznivci prostřednictvím Via
Foundation Czech Heritage Society, navázali jsme spolupráci se společnostmi Philip
Morris ČR a Procter & Gamble a rozdělovali první výnosy z Via Fund for the Czech
Republic (Fond Nadace VIA pro Českou republiku) v Pittsburghu. Velmi nás těší i sku-
tečnost, že nám mnohé české firmy v roce 2003 poskytovaly své služby pro bono. 

Naším největším dárcem byl v roce 2003 Trust pro občanskou společnost ve střední
a východní Evropě, tedy konsorcium šesti amerických nadací, jež si Nadaci VIA vy-
bralo jako svého partnera pro rozvoj občanské společnosti a posílení neziskového sektoru v České republice.
Této důvěry si velmi vážíme a usilujeme o to, aby tato poslední velká americká pomoc přinesla českým nezis-
kovým organizacím co největší prospěch. 

Během roku 2003 jsme také dokončovali naši povodňovou pomoc kulturním památkám a lidem postiženým
záplavami z léta roku 2002. Velká voda nám do Nadace VIA přinesla jednu novou výzvu – a sice pomoci s ob-
novou toho, co voda poničila. Během roku 2002 a 2003 jsme přispěli k obnově téměř 60 památek a v říjnu
2003 pak založili Via Foundation Czech Heritage Society – Klub přátel českého kulturního dědictví.

Nic z toho, co se nám podařilo, by nebylo možné bez nasazení a tvořivosti příjemců grantů, pomoci našich 
partnerů, dobrovolníků, členů poradních výborů a zejména našich dárců. Poděkování patří i všem pracovníkům
nadace za jejich nasazení a členům správní a dozorčí rady za jejich obětavost a profesionalitu.

Děkujeme všem, kteří provázejí Nadaci VIA na její cestě.

Ivan Dvořák Jiří Bárta
předseda správní rady ředitel 
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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 Česko-
slovensku od roku 1990. Od svého vzniku do konce roku 2003 rozdělila
Nadace VIA 1208 grantů v celkové výši přes 108 milionů Kč, a zařadila se tak
– množstvím rozdělených finančních prostředků – mezi pětici největších
českých nadací. Podporu pro své grantové a operační programy získáváme jak
od četných nadací z ciziny, tak i od mnoha českých a zahraničních firem. 
V uplynulých dvou letech se nám navíc, k naší velké radosti, daří spolupracovat
se stovkami individuálních dárců, a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí.

V roce 2002 získala Nadace VIA důvěru šesti 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 Českou
republiku. Do roku 2005 tak odpovídáme za přerozdělení a následné využití
3,3 milionů USD určených na rozvoj neziskových organizací a posílení občan-
ské společnosti v Čechách a na Moravě.

Poslání
Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokra-
tické společnosti v České republice.

■ Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými 
organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože jsme přes-
vědčeni, že právě to je 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.

O zachování Starých Střešovic usiloval Dobro-
činný spolek Medáků ve Starých Střešovicích.

Projekt byl podpořen z Fondu místního rozvoje.

V Petrovicích u Karviné pomáhá o.s. Šance pro
region mladým lidem z romských rodin získat

pracovní dovednosti a zaměstnání. Na snímku
je úspěšný absolvent svářečského kurzu pod-
pořeného z Fondu romských iniciativ v rámci
projektu Čím víc umím, tím lépe se uplatním.

Vystoupení mladých lidí z nízkoprahového
klubu Jižní pól v Praze na Jižním městě. Projekt

byl podpořen z Fondu mládeže Levi Strauss
spravovaného Nadací VIA. 



Povaha naší činnosti
Jsme kvalifikovaným prostředníkem mezi dárci a obecně prospěšnými projekty

Nadace VIA působí jako kvalifikovaný prostředník mezi osvícenými dárci přispívajícími na
obecně prospěšné aktivity a těmi, kdo takové aktivity uskutečňují. Mechanismus dárcov-
ských fondů se osvědčil jako účinný způsob, jak pomoci domácím i zahraničním dárcům
uskutečnit jejich filantropické záměry a zároveň jim poskytnout záruku, že jejich dar bude
využit efektivně. Neziskovým organizacím prospívá tím, že zvyšuje množství finančních
prostředků, které jsou pro obecně prospěšné projekty k dispozici.

Kombinujeme finanční pomoc s asistencí vzdělávacího typu

Od počátku naší činnosti vycházíme z přesvědčení, že pro rozvoj občanské společnosti
v zemi, která má za sebou čtyřicet let vlády totalitního režimu, je důležité kombinovat
finanční podporu s poskytováním a vytvářením know-how. Proto našimi hlavními pracov-
ními nástroji zůstávají jednak granty, jednak posilování kapacity neziskových organizací –
snažíme se posilovat postavení českého neziskového sektoru jako celku, poskytujeme
konzultace, organizujeme semináře a diskusní setkání, zprostředkováváme 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 regionální či lokální úrovni po celé
České republice. Postup grantového řízení je stanoven grantovými pravidly, která jsou
přístupná na www.nadacevia.cz. 

Horolezecká stěna na hřišti postaveném 
o.s. Český Merán v Sedlci-Prčicích. 

Hřiště bylo postaveno v rámci programu
Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí,
který finančně podporuje Česká spořitelna.
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naši dárci a partneři

Nadace a zahraniční neziskové organizace
Freedom House z prostředků US AID
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace rozvoje občanské společnosti
Skoll Community Fund / Community Foundation Silicon Valley
The Foundation for a Civil Society
The German Marshall Fund of the United States 
The Charles Stewart Mott Foundation
The Pittsburgh Foundation z VIA Fondu pro Českou republiku 
The Trust for Mutual Understanding / The Foundation for a Civil Society
Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě (CEE Trust)

Vlády a mezivládní programy pomoci
Britské ministerstvo pro místní rozvoj (DFID)
Fond národního majetku České republiky / Nadační investiční fond

Jednotliví dárci 
Alfred a Isabel Bader prostřednictvím American Jewish Joint Distribution
Committee
Michael a Luminita Tatu Castlen
Jaroslav Nevole
Petr Přibyla

Nadace VIA již sedmým rokem naplňuje své poslání díky podpoře a pomoci řady
českých i zahraničních dárců, partnerů a štědrých a nezištných jednotlivců.
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2003 podpořili ať už finančně či poskytnutím
pro-bono produktů nebo i dobrými radami a náměty. 

Na rekonstrukci povodní poničeného
Braunerova mlýna v Roztokách u Prahy přispěla

Nadace VIA z Fondu kulturního dědictví díky
darům stovek jednotlivců z USA.

Z Fondu místního rozvoje podpořila Nadace
VIA komunitní projekt v Praze-Řeporyjích. Pan

Čestmír Suška z o.s. Bubec vysvětluje záměr
projektu paní Karen Slevin z Linden Partners.

Hipoterapie pro děti s postižením. Aktivity o.s.
Máme otevřeno podpořila Nadace VIA 

z Dobročinného fondu Philip Morris ČR. 
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naši dárci a partneři

Dárci Via Foundation Czech Heritage Society

Franz and Annice Alt
Stuart and Susan Auchincloss
Alexandra Barahona de Brito
Blanche Bebb
Jared Bibler
Martin J. Brown
Bruce and Lynn Buckman
Louie and Glennda Campos
Iris H. Carmel
Russell and Cynthia Ellen Condon
John and Valerie Curry
Ana Bejar Dickey
Carol Farina
Vlasta Fedinec
Thomas and Barbara Ferral
Joseph Feuer 
Sophie D. Gostin
Milos and Irene Halouzka
Carol A. Helps
Peter and Mary Hero
Carol Hochman 
Patricia Imperiale
Donald and Susan Jennings
Ron Johnston
Linda C. Jones
Judith Konecny
Carolyn Kopp
George Lauscher
Marc A. LeSueur
William J. Lion
Carolyn S. Loeb

Marilyn Malina
Mario and Rebecca Mazzarella
Wayne and Harriet Mikes
Gina Peirce
Carol Perry
Gordon B. Peters
Emil J. Polak
Harriet C. Rath
Thomas Ray
Kathleen J. Reilly
John and Elaine Reiner
Hana Romovacek 
George Rybnicek
Jamieson Scott
John T. Shutack
Suzanne Silverstein
Eugen Simanek
John A. Stiber
Dorrit Still 
Victor and Elizabeth Taus
Oldrich and Silva Vasicek
Vera Vida
Eric Weinmann
Thomas L. Whatley
Mr. and Mrs. Charles W. Wheelock 
James K. Whelan
David P. Willis
John and Jacqueline Wilson
Christina Witsberger 
Rosemarie Wyke

Dárci, kteří přispěli v roce 2003
na nápravu povodňových škod 
z léta roku 2002 – jednotlivci 
a nadace

Mr. and Mrs. Abbott
Nicole Bures
Jonathan Coopersmith
Czech Tourist Authority, USA
Mary T. Donovan
Chicago Community Foundation
Carolyn Kopp
Shannon Lawder
Charles Stewart Mott Foundation
Donald and Dolores Noll
Garrick O. Ohlsson
Joane Taneus
Christina Witsberger
Joscelyn and Dan Wurzburg

Jednotliví dárci – pokračování
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naši dárci a partneři

Na realizaci seminářů na
téma společenské odpověd-
nosti firem a efektivního
firemního dárcovství se 
s námi v roce 2003 podíleli
již tradičně tito partneři: 

Agentura Proximity Prague nám
pomáhá s přípravou 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
seminářů.

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

Firmy a firemní nadace

Děkujeme firemním dárcům, kteří nám pomáhají obnovovat v České republice
myšlenky filantropie a osvíceného firemního dárcovství:

Česká spořitelna, a.s., je již druhým rokem naším partnerem v programu „Pomáháme
lidem zlepšovat místo, kde žijí“, a podporuje tak obnovu veřejných prostranství 
v českých a moravských městech, to vše za aktivní účasti místních obyvatel.

Philip Morris ČR, a.s., si u Nadace VIA založil Dobročinný fond Philip Morris ČR. 
Ten podporuje sociální projekty a projekty místního rozvoje v následujících
regionech: Kutnohorsko, Hodonínsko a hl. m. Praha.

Plzeňský Prazdroj, a.s., podporuje již druhým rokem obecně prospěšné projekty pro-
střednictvím Dobročinného fondu Plzeňského Prazdroje spravovaného Nadací VIA.

Firma Levi Strauss & Co. již třetím rokem podporuje nízkoprahové kluby pro mládež
z Fondu mládeže Levi Strauss & Co. spravovaného Nadací VIA.

Firma Procter & Gamble Rakona, a.s., významně přispěla do Fondu místního rozvoje,
a pomohla nám tak zvýšit podporu směřující k místním a komunitním projektům po
celé České republice.

Firma Juniper Networks, Inc., z Kalifornie cíleně podpořila prostřednictvím Nadace
VIA činnost a rozvoj dvou projektů zaměřených na práci s mládeží.

Firma Unilever ČR, spol. s r.o., spolu se stovkami svých zaměstnanců štědře přispěla 
ke zmírnění následků ničivé povodně z léta roku 2002. 

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

Za podporu a spolupráci děkujeme následujícím firemním partnerům:

Společnost Newton IT nám
poskytuje zdarma moni-
toring médií k tématům
neziskového sektoru.

Společnost Microsoft nám pos-
kytuje zdarma licence Windows
XP a Microsoft Office XP.

Společnost Genesia Consulting
nám poskytuje zdarma
investiční poradenství.

Společnost iAudit
International nám poskytuje
zdarma audit návštěv
www.nadacevia.cz.
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naši dárci a partneři

Děkujeme všem partnerům ve Spojených státech,
se kterými spolupracujeme při získávání podpory
pro obecně prospěšné projekty v České republice: 

České aerolinie, New York 
Czech Center, New York
Czech Tourism, New York
Friends of VIA, Pittsburgh
Pittsburgh Foundation, Pittsburgh
Community Foundation Silicon Valley , San Jose, Kalifornie
The Foundation for a Civil Society, New York
Young Presidents’ Organization International Chapter

Děkujeme členům poradního výboru
Fondu kulturního dědictví Nadace VIA,
kteří přijali své členství v roce 2003: 

Eliška Fučíková, Správa Pražského hradu
Jiří Kotalík, Národní památkový ústav
Dagmar Sedláková, Národní památkový ústav
Martin Šerák, Památkářská obec českokrumlovská

Naše poděkování rovněž patří všem
dalším jednotlivcům a členům hod-
notících komisí, kteří nám během roku
2003 pomáhali a nezištně věnovali svůj
čas, náměty a nápady. Děkujeme! 

Zvláštní poděkování
Náš zvláštní dík patří nadaci Charles Stewart
Mott Foundation, Flint, Michigan, která již
sedmým rokem systematicky
podporuje činnost a rozvoj
Nadace VIA. 

Rozvojové aktivity Nadace VIA podpořila 
v roce 2003 i Nadace rozvoje občanské spo-
lečnosti z programu EU Phare 2002 Dlouho-
dobá udržitelnost rozvoje
občanské společnosti.

Naše zvláštní poděkování za obětavou
a dlouhodobou pomoc při získávání
dárců v USA patří Carol Hochman,
Friends of VIA, Pittsburgh. 

V neposlední řadě pak patří naše
poděkování za nezištnou pomoc do-
brovolníkovi Bradu Hoarovi, který 
v Nadaci VIA strávil pět letních týdnů
roku 2003. 
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nabídka dárcům

Nabídka pro firemní dárce z České republiky
Pro firmy, které chtějí projevit svou společenskou odpovědnost prostřednictvím
dárcovství na obecně prospěšné projekty a využít přitom znalostí a zkušeností
spolehlivého nadačního partnera, vytvořila Nadace VIA nabídku Dárcovských
fondů a s nimi spojených služeb. Firmy mohou využívat následujících fondů:

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 tak umožňuje vypsat
otevřené výběrové řízení, které by u samostatných menších částek nebylo účelné.
I menším darem se tak dárce může podílet na realizaci významného 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 celého procesu včetně kontroly
využití daru.

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

Klienti Prevcentra Ulita Blansko. Činnost nízko-
prahového klubu pro mládež jsme podpořili 

z Fondu mládeže Levi Strauss.

Na obnovu Egon Schiele Art Centra v Českém
Krumlově přispěla po povodních Nadace VIA

z Fondu kulturního dědictví.  

Projekt Arniky Děčín U naší školy je bezpečno
jsme podpořili z Fondu místního rozvoje.



nadace via 2003 9

nabídka dárcům

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:

• 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 operačních nákladů.

Všichni dárci ze Spojených států požívají stejná daňová zvýhodnění jako při
poskytnutí daru americké 501 (c) 3 neziskové organizaci. Více informací je
na www.nadacevia.cz. 

Naše činnost v USA 
Naše aktivity v USA byly i v roce 2003
podpořeny partnerskou nadací The
Foundation for a Civil Society a spolu-
financovány The United States Agency
for International Development.
Mnohokrát děkujeme.

Naše poděkování patří rovněž všem
členům mezinárodních 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 Jose, 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

Bližší informace dárcům poskytují:

USA: Carol Hochman (carolH1541@aol.com), Friends of VIA, 1541 Pinehurst
Drive, Pittsburgh, PA 15 241, tel. (412) 221- 4057. 

Česká republika: Táňa Hlavatá (tana.hlavata@nadacevia.cz) a Jiří Bárta
(jiri.barta@nadacevia.cz), tel. +420 - 233 113 370  
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Neziskové organizace jsou nezbytnou součástí demokratické společnosti –
katalyzátorem a prostředníkem při zapojování občanů do správy věcí veřej-
ných. Proto pokládáme za důležité pomáhat jim na cestě k dosažení co nej-
větší profesionality a finančního zajištění. Činíme tak nejen prostřednictvím
standardních grantů, ale zejména kombinovanými programy, které jsou pro
Nadaci VIA typické. V nich neziskovým organizacím souběžně poskytujeme
přístup ke vzdělávání, odbornou pomoc a příležitost získat grant, aby mohly
okamžitě uplatnit nabyté poznatky v praxi. V roce 2003 jsme posílili též oblast
operačních programů, které se snaží vytvářet co nejpříznivější prostředí pro
práci neziskového sektoru obecně.

V rámci programu Cesta ke stabilitě pomáháme
o.s. Arnika získávat nové dárce. Podpořený

projekt se jmenuje Na cestě z kruhu ven. 

Nadace VIA významně přispívá k zakotvení
činnosti nízkoprahových klubů pro mládež 

v České republice. Prostory klubu Prevcentra
Ulita Blansko.

Cena VIA Bona: velvyslanec USA Craig
Stapleton předává Hlavní cenu VIA Bona

zástupci firmy Nokia panu Mattymu Palomakimu

Rozvoj neziskových organizací – CEE Trust



nadace via 2003 11

programy

Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě (CEE Trust) je
společný program šesti velkých amerických nadací, jehož posláním je pod-
pořit rozvoj a stabilizaci občanské společnosti v regionu střední a východní
Evropy. V jednotlivých zemích Trust působí prostřednictvím místních part-
nerů. Nadace VIA byla správní radou Trustu vybrána, aby program realizovala
v České republice. Tříletý program pro Českou republiku je po letošním navý-
šení dotován částkou 3,3 milionů USD a sestává z jedenácti dílčích podpro-
gramů. Více o nich lze najít na www.nadacevia.cz/programy. 

Stejně jako v dalších zemích, sleduje program CEE Trustu v ČR 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. 

Program CEE Trust probíhal v roce 2003 druhým rokem. Nadace VIA děkuje
všem svým partnerům, kteří se na programu v roce 2003 podíleli jako spolu-
realizátoři – Fóru dárců, Nadaci Open Society Fund Praha, Nadaci Partnerství,
Nadaci rozvoje občanské společnosti, Partners for Democratic Change Slovakia
a Vzdělávací nadaci Jana Husa. 

K CEE Trustu je volně přičleněn i dlouhodobý grantově-asistenční program
Nadace VIA Cesta ke stabilitě, zaměřený na plánování a fundraising. 

Rozvoj neziskových organizací
jsme v roce 2003 podpořili
následujícími programy:

• Trust pro občanskou společnost
ve střední a východní Evropě

• Cesta ke stabilitě
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Čeho jsme společně s našimi partnery dosáhli:
■ Pomohli jsme neziskovým organizacím začlenit se do procesu přípravy těch částí

vznikajícího Občanského zákoníku, které vytvoří nové právní prostředí pro nezis-
kové subjekty.

■ Obhajobu veřejných zájmů jsme podpořili prostřednictvím velkých grantů pro 
9 vybraných „advokačních“ projektů, které pokrývají širokou škálu témat – od
hájení zájmů a práv menšin až po aktivity hájící veřejné zájmy v oblasti životního
prostředí či snahu uvést do života protikorupční opatření na úrovni krajů a prosadit
zákon o střetu zájmů. Další 4 granty byly uděleny tzv. think tankům – organizacím,
které přispívají k rozvoji nezávislého myšlení a alternativních přístupů při řešení
společenských problémů.

■ Udělili jsme 13 velkých grantů na podporu institucionálního rozvoje neziskovým
organizacím, jež v českém neziskovém sektoru patří k těm nejvýznamnějším.
Organizační rozvoj a profesionalizaci menších neziskových organizací jsme pod-
pořili 17 malými granty zprostředkujícími odbornou pomoc.

■ Díky mnoha lidem a organizacím, jimž záleží na budoucnosti českého neziskového
sektoru, jsme získali přes 100 námětů pojmenovávajících tzv. bílá místa jeho rozvoje.
Těmi se budeme v roce 2004 dále zabývat formou diskusí i cílené grantové podpory. 

■ Odbornost a profesionalizaci neziskového sektoru jsme podpořili posílením odbor-
ného zázemí – rozběhl se a dále úspěšně probíhá vzdělávací cyklus pro skupinu 18
českých a slovenských konzultantů, k tomu navíc vznikla neformální profesní plat-
forma Obec konzultantů. 

■ Zahájili jsme aktivní práci se zhruba 30 regionálními nadacemi a nadačními fondy 
v celé republice, abychom posílili jejich schopnost získávat peníze z různých zdrojů
a poté je formou grantů rozdělovat místním neziskovým organizacím. 

■ Intenzivně jsme podpořili přípravu českých neziskových organizací na vstup do EU:
Vznikem portálu www.ngo-eu.cz a vydáním příručky Průvodce fondy EU pro ne-
ziskové organizace jsme přispěli ke vzniku komplexního informačního a poraden-
ského servisu týkajícího se evropských fondů. Zástupcům 36 českých NNO jsme

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 Rockefeller Brothers
Fund



poskytli možnost seznámit se s podmínkami a možnostmi získávání zdrojů z EU
přímo v Bruselu. Organizacím pracujícím na místní a regionální úrovni jsme po-
máhali s vytvářením modelových projektů, jež se mohou ucházet o prostředky 
z Evropských fondů – poskytli jsme odbornou pomoc a grantovou podporu 16
komunitním organizacím.

■ V rámci rozvoje firemního dárcovství jsme financovali vznik Klubu Donátor při 
Fóru dárců a vydání příručky Firemní filantropie, která je určena komunikačním
agenturám.

■ Společně se 40 vybranými organizacemi jsme pracovali na tom, aby čeští fund-
raiseři získali teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které jim umožní strate-
gicky plánovat fundraising a úspěšně oslovovat veřejnost i firemní dárce. 

Nechápu „bílá místa“ jako ty oblasti na
mapách, kam ještě lidská noha nevkročila.
Naopak – „bílá místa“ jsou v dnešním světě
zpravidla „slepými místy sítnice“ našeho
vlastního vidění, tím, co často přecházíme
bez reflexe právě pro zdánlivou samozřej-
most a nedostatek odstupu. 

Motto k programu Knowledge Fund – Bílá místa 
(Josef Štogr, nezávislý konzultant, člen Poradního sboru CEE Trustu)

„

Socha ze zámku Lnáře byla opravena po
povodních díky příspěvku Nadace VIA.
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CEE Trust 
– Posílení regionálních nadací, příjemců NIF: Nadace Veronica
Nadace Veronica propojuje ochranu přírody a uchovávání tradičních hodnot krajiny 
s kulturními aktivitami, které dovedou oslovit širokou veřejnost. V roce 2003 se nadace
rozhodla podpořit průkopnický projekt ZO ČSOP Kosenka „Na záchranu bělokar-
patského lesa“, který se snaží získat peníze na vykoupení vzácného stoletého jedlo-
bukového karpatského lesa ze soukromých rukou, a zachránit jej tak před vykácením.
Nadace Veronica se rozhodla přispět tím, že – poprvé ve své historii – uspořádá bene-
fiční aukci uměleckých děl. Podařilo se jí získat darem díla více než 80 výtvarníků z celé
republiky. Aukce proběhla 1. prosince 2003 v Domě umění města Brna a setkala se s
nečekaným úspěchem. „Aukci uvedl Bolek Polívka, který si sám zakoupil dvě umělecká
díla. Díky této akci jsme získali 235 tisíc korun,“ uvedla Jasna Flamiková, ředitelka

Nadace Veronica. Aukce se zúčastnilo asi 140 lidí. Všichni dárci získali
děkovný certifikát o tom, kolik metrů čtverečních lesa zachránili. Veškerý
výtěžek aukce byl předán Kosence, zatímco náklady na aukci nadace hra-
dila z příspěvku CEE Trustu. Aukce však nakonec prospěla i nadaci samé:
získala cennou zkušenost s novým způsobem získávání finančních zdrojů 
a výnos celého projektu byl ještě zdvojnásoben díky pobídkovému grantu
od Nadace VIA.

Pobídkový grant je novým motivačním prvkem v českém fundraisingu.
Nadace VIA přislíbila, že nadacím účastnícím se nadstavbové části progra-
mu ve dvou po sobě jdoucích letech zdvojnásobí částku získanou fund-
raisingem až do výše 400 000 Kč, pokud nadace doloží, že jde o nově
získané individuální či firemní dárce. Pobídkový grant se ukazuje jako
dobrá motivace pro nadace, aby si vyzkoušely nové fundraisingové metody,
a zároveň i jako motivace pro jejich dárce – každá jejich vložená koruna
totiž obratem přinese další korunu z jiného zdroje.
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Příklady aktivit, které jsme podpořili:

Bolek Polívka a aukce Nadace Veronika na záchranu bělokarpat-
ského lesa. Projekt podpořila Nadace VIA z prostředků CEE Trustu.  



CEE Trust – Obec konzultantů
Aby si neziskové organizace získaly přízeň a respekt veřejnosti, musí být pro-
fesionálními a věrohodnými partnery. Jenže spoléhat ve všem jen na vlastní
síly a učit se z vlastních chyb je namáhavé a ne vždy efektivní. Ne nadarmo
se říká, že dobrá rada je nad zlato, zejména když ji poskytne zkušený odbor-
ník-konzultant. Ale kde jej najít, když většině odborníků z poradenských firem
chybí zkušenost s neziskovým sektorem, a zkušeným a zdatným profesio-
nálům z neziskového sektoru zase naopak sebevědomí potřebné k tomu, aby
si troufli nazývat sami sebe konzultanty? Právě tady chce pomáhat Obec kon-
zultantů, která v rámci CEE Trustu vznikla. 

Obec je neformální sdružení odborníků ochotných pomáhat neziskovým
organizacím. K prosinci roku 2003 měla 76 členů nabízejících své služby 
v on-line databázi veřejně přístupné na www.nadacevia.cz/obeckonzultantu.
Jejich nabídka zahrnuje nejrůznější oblasti, od právního a finančního pora-
denství až například po PR a fundraising a další specializovanou pomoc 
v jednotlivých oborech. Konzultantům samým pak Obec poskytuje prostor
pro další profesní růst – mohou se účastnit dlouhodobého vzdělávacího pro-
gramu, společně se setkávat, mohou navzájem sdílet své zkušenosti i infor-
mace a diskutovat o tématech jako například potřeba etického kodexu pro
působení v neziskovém sektoru. Jaký přínos to pro ně znamená, shrnuje
jedna z členek Obce, Michaela Frycová: „Už sedm let své zkušenosti zhodnocuji nezá-
vislou konzultační prací pro neziskový sektor, hodnotím projekty i organizace, radím,
když mne někdo o radu požádá, přijdu, když mne někde potřebují. Přesto mě done-
dávna ani nenapadlo nazvat sebe samu konzultantkou. Změnil to CEE Trust. Byli jsme
celý život vedeni k tomu nevyčnívat z řady a neprodávat své schopnosti. Potvrzení naší
kompetentnosti a růst sebedůvěry je důležitý vedlejší produkt programu.“
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Pražské pracovní setkání fundraiserů 
z visegrádských zemí.
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Cesta ke stabilitě / CEE Trust 
– Rozvoj individuálního dárcovství: Člověk v tísni
Když v prosinci 2003 zasáhlo Írán katastrofální zemětřesení, byla česká humanitární
organizace Člověk v tísni mezi prvními, kdo přispěchali na pomoc. Tamní lidé potře-
bovali doslova všechno, od potravin a šatů až po přenosné toalety a místo na umytí.
Peněžní zdroje na tolik potřebnou „první pomoc“ získala organizace Člověk v tísni díky
svému Klubu přátel – klubu dárců, který založila s podporou programu Nadace VIA. 
O jeho přínosu koordinátorka Klubu přátel Bohumila Ranglová říká: „Zorganizovat
fundraisingovou kampaň nějakou dobu trvá. Jenže trpící lidé potřebují pomoc rychle.
Nelze ztrácet čas.“ 

Polovina příjmů od členů Klubu přátel směřuje do Humanitárního fondu rychlé reakce,
který umožňuje jednat, ještě než se podaří shromáždit prostředky z veřejných sbírek a
jiných zdrojů. Druhá polovina je využívána na podporu vlastního rozvoje organizace
Člověk v tísni a jeho dalších programů (např. projektů na obranu lidských práv a pomoc
lidem v totalitních zemích). 

Fungování Klubu přátel Člověka v tísni ilustruje, jak významnou roli sehrá-
vají v práci neziskových organizací tzv. „volné zdroje“, tj. peníze, které nej-
sou vázány na žádný specifický účel. Poskytují nezávislost, flexibilitu, mož-
nost kontinuálního rozvoje organizací i jejich projektů. Jsou doslova nena-
hraditelné. Nadace VIA doufá, že svými programy podporujícími rozvoj
filantropie na straně jedné a rozvoj neziskových organizací na straně druhé
připraví pro tyto zdroje stále se rozšiřující a čím dál víc využívanou cestu.

Humanitární pomoc společnosti Člověk v tísni v Íránu.
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Podpora místních iniciativ

Pomoc bližnímu i péče o okolní prostředí jsou ve městech a obcích probu-
zených k aktivnímu veřejnému životu přirozené a spontánní. Nadace VIA
proto prostřednictvím svých grantových fondů finančně podporuje takové
obecně prospěšné projekty, které vznikají přičiněním neziskových organizací,
místních samospráv a za účasti obyvatel. V roce 2003 byly finanční zdroje pro
tento účel významně posíleny díky společnosti Philip Morris ČR, která si
založila u Nadace VIA dárcovský fond, a díky společnosti Procter & Gamble,
jež významně přispěla do Fondu místního rozvoje. Podařilo se nám také
navázat na úspěšný fundraising v USA z povodňového roku 2002 a získali
jsme první desítky členů do Via Foundation Czech Heritage Society – jejich
příspěvky budou využity na záchranu drobných památek místního významu
prostřednictvím Fondu kulturního dědictví. 

Vedle čistě grantových programů realizujeme s podporou České spořitelny,
komplexní asistenční program Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí.
Program podporuje otevřený dialog, vytváření partnerství a obnovu komunit-
ního života prostřednictvím budování parků a veřejných prostranství metodou
komunitního plánování. Poukazujeme na to, že obecně prospěšné rozvojové
aktivity nejsou výsledkem práce uzavřené skupiny lidí, ale společným dílem,
na němž spolupracují neziskové organizace, firmy, veřejná správa i místní oby-
vatelé. 

Do programového zaměření
Podpora místních iniciativ
spadaly v roce 2003 následující
programy:

Fondy

• Dobročinný fond Plzeňského
Prazdroje

• Dobročinný fond Philip Morris ČR

• Fond mládeže Levi Strauss

• Fond kulturního dědictví

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

• Fond romských iniciativ

• Pomáháme lidem zlepšovat místo,
kde žijí – Fond České spořitelny, a.s.
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Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí 
– program financovaný Českou spořitelnou, a.s.: poděbradský
projekt Naše hřiště realizovalo občanské sdružení Rodina a dítě 
Na počátku projektu bylo několik maminek, kterým záleželo na prostředí, v němž vyrů-
stají jejich děti. K častému tématu jejich hovorů v mateřském centru patřil i nedostatek
dětských hřišť v Poděbradech. Maminky dokázaly nejdřív přesvědčit městský úřad o po-
třebě vybudování nového hřiště, získat od něj pro svůj záměr peníze, a ty pak doplnit pro-
středky získanými od dárců.

„Nadace VIA podpořila projekt v programu Pomáháme lidem zlepšovat
místo, kde žijí a poskytla vlastně nejvyšší částku, díky níž jsme získali i další
granty a začali nás brát ve městě vážně“, říká Lucie Slauková z občanského
sdružení Rodina a dítě. Výsledkem práce sdružení je nové hřiště, na které si
nakonec našli cestu i ti, kteří jeho stavbu předem kritizovali, neboť prefe-
rovali například jiné umístění hřiště nebo větší účast radnice. 

Poděbrady mají nové hřiště, aktivity sdružení Rodina a dítě však nekončí.
Jejich projekt totiž zaujal obyvatele dalších obcí, kteří chtějí postavit hřiště
podle vzoru Poděbrad a potřebují radu a pomoc.  „S prosbou o radu se na
nás obrátily maminky z Žiželic nad Cidlinou, Českých Budějovic, ze Žam-
berka, Čelákovic, Nymburka, Prahy 6, Březnice, Unhoště, z Kadaně, dále
pak ze sousedních vesnic Kluk, Sokoleč, Sány, Krakovany,“ vypočítává Lucie
Slauková. „Podle mých informací mají hřiště již v Čelákovicích a Březnici,
staví se v Unhošti.“

Příklady aktivit, které jsme podpořili:

Dětské hřiště postavené v Poděbradech sdružením Rodina a dítě 
v rámci programu Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí.



Fond mládeže Levi Strauss 
– projekt Výroční cena pro streetwork a nízkoprahové
programy pro mládež realizovala Česká asociace street-
work
Fond mládeže Levi Strauss podpořil v roce 2003 zajímavý a netypický projekt
– udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových klubů. Kluby pro
neorganizovanou mládež podporuje Fond mládeže Levi Strauss již třetím
rokem. Udílení výroční ceny se konalo letos poprvé, patronkou ceny se stala
zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová. Smyslem ceny je upozornit na tuto
poměrně novou metodu sociální práce s mládeží.

Letošní cenu si za velkého zájmu médií odnesla Bára Jindrová z Chrudimi,
vedoucí sociálního týmu občanského sdružení Šance pro Tebe. „Bára Jindrová
dělá svou práci s obrovským nasazením a vytrvalostí, s velkým důrazem na
sociální práci a zájem klienta a s velkou odbornou zdatností. Navíc se jí poda-
řilo výborně zapojit do činnosti klubu i své klienty, kteří spolupracovali na
vzniku skateparku v Chrudimi,“ vysvětlil předseda České asociace streetwork
a člen hodnotící komise Jan Čechlovský.

Nízkoprahové kluby nabízejí otevřené dveře mladým lidem, především těm,
kteří nechodí do žádných zájmových kroužků či se ve svém volném čase
nevěnují nějaké jiné činnosti. Často se pak jen bezcílně potulují v okolí svého bydliště 
a nezřídka projevují sklony k vandalismu nebo drogám. V nízkoprahových klubech mo-
hou hledat zábavu, ale i poradenství nebo sociální servis, a to navíc zcela anonymně, bez
registrace nebo nějaké kontroly docházky. Úkolem streetworkera je vyhledat děti 
a mladé lidi přímo v jejich přirozeném prostředí – tedy na ulici, v parcích, klubech a po-
dobně.
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Putovní cena Asociace streetwork pro
pouliční a klubové pracovníky a její drži-
telka z roku 2003 Bára Jindrová. Cenu
finančně podpořila Nadace VIA.
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Rozvoj filantropie

Do programového pilíře Rozvoj
filantropie spadaly v roce 2003
následující aktivity:

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

• Semináře Společenská odpověd-
nost firem a médií a Role komuni-
kačních agentur v procesu firem-
ního dárcovství

• Cena PROROK za nejlepší projekt
roku realizovaný neziskovou 
organizací, kterou Nadace VIA
pořádala společně s Nadací
Civilia, Nadací rozvoje občanské
společnosti a Nadací Open
Society Fund – Praha.

Obecně prospěšná činnost nevládních neziskových organizací není mysli-
telná bez dárců, sponzorů a mecenášů z řad jednotlivců, podnikatelů a firem.
Partnerství firem a neziskových organizací je jednou z cest, jak se v oblasti ve-
řejně prospěšné činnosti stát méně závislým na veřejných zdrojích či zahra-
niční pomoci. Nadace VIA se proto prostřednictvím seminářů a diskusí snaží
přiblížit firemním manažerům možnosti, jež jim nabízí spolupráce s nezisko-
vými organizacemi a které zároveň naplňují koncept společenské odpověd-
nosti. Kromě toho usilujeme o kultivaci dárcovství prostřednictvím udílení
cen nejlepším dárcům.

Semináře, které organizujeme, mimo jiné pomáhají rozproudit diskusi na
aktuální témata souvisící s firemním dárcovstvím a společenskou odpověd-
ností. Například seminář Role komunikačních agentur v procesu firemního
dárcovství se zabýval mimo jiné i otázkami vztahu mezi PR a marketingovými
aktivitami a firemním dárcovstvím.
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Další ceny: 

Cena za dlouhodobé partnerství: firma Mucos Pharma CZ za mnohaletou podporu
Domova Sue Ryder.
Cena za podporu obecně prospěšné činnosti v regionech: Plzeňský Prazdroj, a.s., 
za projekt Občanská volba v Plzni, Frýdku-Místku a Velkých Popovicích. 
Cena za odvahu podpořit inovativní projekt: firma GlaxoSmithKline za program
Sanitářský kurs sv. Zdislavy, který umožňuje odsouzeným z ženské věznice v Řepích
rekvalifikaci na charitní sanitářky a následnou praxi v Domově sv. Karla Boromejského. 
Cena za mimořádný čin: paní Lada Martinezová z Olomouce za darování tržeb 
z prodeje občanskému sdružení Trend vozíčkářů Olomouc a instalaci sbírkové kasičky
ve své trafice.  
Čestné uznání správní rady Nadace VIA: Česká televize za koncepční mediální pod-
poru neziskových projektů.

JJaann  KKuuččmmáášš,,  ššééffrreeddaakkttoorr  SSttrraatteeggiiee
„Pravděpodobně každý souhlasí 
s tím, že dary neziskovým organiza-
cím a dobročinnost patří ke komu-
nikaci značky. Je prostě dobré část
zisku věnovat zpět komunitě, ve
které žijeme. Pomůžeme dobré
věci, máme z toho dobrý pocit a 
v neposlední řadě to ocení zákazníci.
Neziskový sektor v České republice
byl zdevastován čtyřiceti lety vlády
komunistického státu, který se staral
o všechny, a přitom o nikoho.“

PPeettrr  PPiitthhaarrtt,,  ppřřeeddsseeddaa  SSeennááttuu
PPaarrllaammeennttuu  ČČRR  
„Když nebudou ti bohatší z nás
podporovat neziskové organizace, 
ty se budou muset doprošovat státu.
Dříve či později se pak stát bude
chtít sám ujmout jejich agendy.
Přejeme-li si silný stát, který se o nás
o všechny a se vším všudy postará,
nakonec až po starostlivou péči poli-
cie v civilu, věnujme se pouze svým
ziskům a dělejme z nich jen a jen
další zisky. Jestli si však přejeme stát,
který potřebujeme, aniž bychom se
ho museli bát, hledejme, kudy vede
ona dobrá cesta od bohatství k nápa-
ditým a odpovědným lidem, kteří se
věnují potřebným z nás.“

PPeetteerr  HHeerroo,,  pprreezziiddeenntt  SSiilliiccoonn  VVaalllleeyy
CCoommmmuunniittyy  FFoouunnddaattiioonn  
„Velká firma by rozhodně měla mít
nějakou dárcovskou strategii, kterou
by měla plánovat stejně pečlivě jako
svou strategii obchodní. Otázka není
pouze komu to dáme, ale také, čeho
tím chceme dosáhnout. Dobročin-
nost je také obchodní rozhodnutí.
Rozhodujete o něčem, co je důležité
pro vaši firmu, co formuje její image.“

Cena VIA Bona 2003
V roce 2003 byla již pošesté udělována ocenění
VIA Bona, jejichž smyslem je vyjádřit díky a uznání
štědrým firmám i individuálním dárcům, kteří pod-
porují obecně prospěšnou činnost, a zároveň zvi-
ditelnit konkrétní dar i myšlenku spolupráce firem-
ních dárců a mecenášů s neziskovými organiza-
cemi při vytváření obecně prospěšných hodnot.

Hlavní cenu získala společnost Nokia za program
Make a Connection – Připoj se, který uskutečňuje s
partnerskou Nadací rozvoje občanské společnosti.
Make a Connection podporuje neotřelé projekty
mladých lidí, jež jsou zaměřeny na zlepšení kvality
života v jejich obci či městě. Program byl oceněn
mj. proto, že firma nešla tradiční cestou podpory
handicapovaných nebo ohrožených skupin, ale že
vytvořila prostor pro tvořivost mladých lidí. 

Příběh Lady Martinezové, která, ač sama na
vozíčku, věnovala peníze spolku vozíčkářů 
z Olomouce, zaujal porotu natolik, že se roz-
hodla udělit jí cenu za mimořádný čin. „Je to
krásný příběh dobroty všedního dne, která je
ale o to cennější,“ zdůvodnila rozhodnutí
jedna z členek poroty, dokumentaristka
Helena Třeštíková.



nadace via 200322

programy

Mezinárodní aktivity

Nadace VIA se částí své kapacity 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, a to zejména
ze zemí na východ a na jih od nás.

V roce 2003 jsme:

■ pomáhali a poskytli konzultace srbské nadaci Balkan Community
Initiatives Fund

■ pomáhali a poskytli konzultace bratislavské Nadácii mládeže Slovenska 

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

■ vedli panelové diskuse a prezentovali zkušenosti Nadace VIA na prestižní
nadační konferenci Grantmakers East Group v Bratislavě

■ sdíleli své zkušenosti s realizací CEE Trustu s partnery na Slovensku, 
v Polsku a Bulharsku

■ prezentovali zkušenosti s obnovou občanské společnosti v České republice
na konferenci pořádané čtyřmi britskými univerzitami v Birminghamu 

■ na konferenci Společnosti pro vědy a umění v Cedar Rapids, Iowa, jsme
prezentovali výsledky naší práce s česko-americkou komunitou po povod-
ních v roce 2002.

Z dopisu Alexandry Vesic, ředitelky Balkan
Community Initiatives Fund, Srbsko a Černá Hora:
„Jménem správní rady, pracovníků a dobrovol-
ných spolupracovníků BCIF chci srdečně podě-
kovat Nadaci VIA za to, že pro nás zorganizovala
studijní cestu do Prahy. Velmi oceňujeme ochotu,
se kterou jste s námi sdíleli vaše programové zku-
šenosti, a přátelskou atmosféru, se kterou jsme se
v Nadaci VIA setkali.“



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
IČO: 67 36 01 14
DIČ: 001-67 36 01 14
Nadační jmění ke dni 31. 12. 2003: 27 605 950 Kč 
(z toho 17 064 600 Kč zapsáno ke dni 31. 12. 2003 v nadačním rejstříku)

V roce 2003 jménem Nadace VIA samostatně jednali a podepisovali členové správní rady
Ivan Dvořák a Ondřej Klofáč. 

Výkonným ředitelem Nadace VIA byl v roce 2003 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 slučova-
nou, ke zrušení Nadace VIA pro místní iniciativy bez likvidace jejím sloučením s Nadací
VIA. Tímto dnem přešlo na Nadaci VIA celé nadační jmění slučované Nadace VIA pro
místní iniciativy. 
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správní rada, dozorčí rada, zaměstnanci

Správní rada Nadace VIA 

předseda správní rady
Ivan Dvořák
Komerční banka

Ondřej Klofáč
daňový poradce

Michal Nosek 
předseda představenstva 
Plastika, a.s.
(od září 2003)

Ludmila Nutilová 
ekonomická poradkyně

Martin Poláček
Eurokonsult 

Romana Poloprutská 
ČSOB
(do dubna 2003)

Ivana Svobodová 
manažerka lidských zdrojů 

Václav Šrámek  
daňový poradce

Stálí spolupracovníci  
Nadace VIA

Helena Lenda
komunitní rozvoj

Hana Vosmíková
individuální dárcovství 
a organizační rozvoj 

Julia Szanton
rozvoj a fundraising nadace

Renata Elhenická
komunikace a PR 

Vojtěch Staněk
administrativní podpora

Carol Hochman
Friends of VIA, konzultantka
Pittsburgh, USA 

Dozorčí rada Nadace VIA

Lenka Mrázová
PricewaterhouseCoopers

Jiří Teichmann 
Ernst&Young

Jelení ulice – sídlo Nadace VIA.

Výhled z kanceláře do areálu
Pražského hradu.

Vstup do Nadace VIA.



Zaměstnanci Nadace VIA

Jiří Bárta
výkonný ředitel

Hana Pernicová
programová ředitelka

Táňa Hlavatá
vedoucí programová manažerka

Alexandra Václavíková
finanční manažerka

Kateřina Pařízková
manažerka kanceláře 

Jana Zahradníčková
programová manažerka 
(od března 2003)

Lenka Bergmannová
koordinátorka grantových programů

Irena Skurovcová
koordinátorka veřejných akcí 
(od dubna 2003)

Petra Černá
programová koordinátorka 
(do března 2003)

Kateřina Bláhová
programová koordinátorka

Petra Lubichová
programová koordinátorka 
(od února 2003)

Radka Rüsterová
finanční asistentka

Martin Petrtýl
civilní služba 
(do března 2003)

Jan Plesl
civilní služba 
(od března 2003)
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Zaměstnanci Nadace VIA.
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seznam grantů udělených v roce 2003

Program CEE Trust je tříletý program zaměřený na vytváření příznivého prostředí pro občanské
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 Rockefeller Brothers Fund

CEE Trust - Granty partnerským organizacím – šest z jedenácti programových komponentů CEE Trustu realizuje Nadace
VIA prostřednictvím partnerů, kteří dostávají na svou činnost příslušnou finanční podporu.

jméno organizace město název projektu výše grantu

Fórum dárců Praha Realizace vzdělávací části programu 630 000 Kč
Rozvoj regionálních nadací - příjemců NIF

Fórum dárců Praha Fond konzultací v programu 125 000 Kč
Rozvoj regionálních nadací - příjemců NIF

Nadace Partnerství Brno Realizace programového komponentu  4 900 010 Kč
Posílení regionálních nadací - část 1 
(určeno nadacím, které nejsou příjemci NIF)

Nadace rozvoje Praha Realizace programového komponentu 685 990 Kč
občanské společnosti Příprava českých neziskových organizací na vstup do EU

Nadace OSF Praha Praha Realizace programového komponentu  2 449 990 Kč
Podpora organizací prosazujících veřejný zájem  
a podpora vzniku think tanků

Nadace OSF Praha Praha Realizace programového komponentu  3 136 010 Kč
Neziskové organizace na cestě do EU - podpora  
modelových komunitních a regionálních projektů

Nadace Partnerství Brno Podpora provozu a organizačního rozvoje 352 800 Kč
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CEE Trust – Podpora institucionálního rozvoje NNO – cílem programu je posílit organizační
kapacitu a trvalou udržitelnost vybraných NNO, které jsou klíčové pro fungování různých oblastí
neziskového sektoru či podstatně přispívají k rozvoji občanské společnosti. Podpořené organizace
jsou motivovány a směřovány k tomu, aby svůj rozvoj odvíjely od propracovaného dlouhodobého
plánu.

Hodnotící komise: Aleš Bednařík – PDCS, Nancy Meech – Delegace Evropské komise (1. kolo) / Josef Zbořil – nezávislý
konzultant (2. kolo), Miroslav Pospíšil – Trialog Brno, Romana Plischková – CS-Project, Ivan Rynda – Fakulta humanitních
studií UK, Ivana Svobodová – správní rada Nadace VIA, Josef Štogr – nezávislý konzultant

jméno organizace město název projektu výše grantu

Agora Central Europe, Praha Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč
společnost pro demokracii 
a kulturu

Asociace občanských poraden Praha Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Bílý kruh bezpečí Praha Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Centrum pro komunitní Přerov Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč
práci střední Morava

Diakonie Českobratrské Praha Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč
církve evangelické

Econnect Praha Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Ekologický právní servis Brno Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

HESTIA Praha Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Hnutí DUHA Brno Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Informační centrum Praha Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč
neziskových organizací, o.p.s. 

seznam
 udělených grantů

Granty na zpracování plánu rozvoje:
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jméno organizace město název projektu výše grantu

Nadace Charty 77 Praha Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Sdružení pro péči o duševně Praha Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč
nemocné Fokus Praha

Sdružení přátel Konta Bariéry Praha Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Společnost pro Liberec Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč
Jizerské hory, o.p.s.

TEREZA - sdružení Praha Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč
pro ekologickou výchovu

Tuž se, Broumovsko! Broumov Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Praha Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Vita Ostrava Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč
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Granty na realizaci rozvojových plánů:

jméno organizace město název projektu výše grantu

Bílý kruh bezpečí Praha Podpora rozvoje Bílého kruhu bezpečí vyplacena 1. splátka ve výši 
735 000 Kč z celkového

grantu 43 358 USD

Český helsinský výbor Praha Další institucionální a programový rozvoj ČHV vyplacena 1. splátka ve výši 
882 000 Kč z celkového 

grantu 45 340 USD

Diakonie Českobratrské Praha Podpora rozvoje Diakonie vyplacena 1. splátka ve výši 
církve evangelické 882 000 Kč z celkového 

grantu 51 020 USD
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jméno organizace město název projektu výše grantu

Ekologický právní servis Brno Ekologický právní servis na cestě vyplacena 1. splátka ve výši 
k trvale udržitelnému působení 882 000Kč z celkového 

grantu 50 051 USD

Hestia Praha Institucionální rozvoj HESTIA - Národního vyplacena 1. splátka ve výši
dobrovolnického centra v letech 2003 – 2005 882 000 Kč z celkového 

grantu 49 684 USD

Hnutí DUHA Brno Kvalitní management, finanční stabilita vyplacena 1. splátka ve výši
a komunikace s veřejností: základ 735 000 Kč z celkového
dlouhodobé udržitelnosti Hnutí DUHA grantu 41 720 USD

Informační centrum Praha Podpora rozvoje ICN vyplacena 1. splátka ve výši 
neziskových organizací, o.p.s. 1 115 000 Kč z celkového 

grantu 51 020 USD

Sdružení pro péči Praha NOVÁ VLNA - rozvoj vnitřního vyplacena 1. splátka ve výši 
o duševně nemocné řízení organizace 735 000 Kč z celkového 
Fokus Praha grantu 41 720 USD

Sdružení přátel Konta Bariéry Praha Vzhůru, Bariéry! - podpora rozvoje  1. splátka ve výši 882 000 Kč
časopisu Konec konců, dříve Bariéry z celkového grantu 48 980 USD,

nebyla vyplacena do konce roku 2003

Společnost pro Liberec Cesta k udržitelnosti a stabilitě vyplacena 1. splátka ve výši
Jizerské hory, o.p.s. 735 000 Kč z celkového 

grantu 42 245 USD

TEREZA - sdružení pro Praha Podpora organizačního rozvoje vyplacena 1. splátka ve výši 
ekologickou výchovu sdružení TEREZA 882 000 Kč z celkového

grantu 51 020 USD

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Praha Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. vyplacena 1. splátka ve výši 
- podpora rozvoje organizace 735 000 Kč z celkového 

grantu 41 720 USD

Vita Ostrava Podpora rozvoje Společenství Vita vyplacena 1. splátka ve výši 
882 000 Kč z celkového 

grantu 51 020 USD

seznam
 udělených grantů
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CEE Trust – Fond podpory organizačního rozvoje podporuje systematický přístup NNO k vlast-
nímu organizačnímu rozvoji. Podpořené organizace získávají malý grant určený na financování
odborné pomoci a asistence. V roce 2003 proběhlo první grantové kolo. Program je součástí kom-
ponentu Knowledge Fund.

Hodnotící komise: Michaela Frycová – nezávislá konzultantka, Blažena Hušková – nezávislá konzultantka, Jaroslava
Kadeřábková – Vysoká škola ekonomická, Václav Šneberger – Step by Step ČR, Josef Zbořil – nezávislý konzultant

jméno organizace město název projektu výše grantu

Asociace nestátních Liberec Podpora rozvoje organizace 16 000 Kč
neziskových organizací 
Libereckého kraje (ANNOLK)

Česká asociace pro Praha Podpora rozvoje organizace 19 520 Kč
psychické zdraví

Dětské krizové centrum Praha Podpora rozvoje organizace 18 000 Kč

Hnutí Brontosaurus - Ještěr Jeseník Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč

Hospic Anežky České Červený Kostelec Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč

Chalupění Batňovice Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč

Lašské společenství Brušperk Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč

Mateřské centrum Prostějov Prostějov Podpora rozvoje organizace 19 700 Kč

Občanská poradna Plzeň Plzeň Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč

Pavučina - sdružení středisek Praha Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč
ekologické výchovy

Pomocná ruka Prostějov Podpora rozvoje organizace 16 800 Kč

P-centrum Olomouc Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč

Péče o duševní zdraví - Pardubice Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč
region Pardubice
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seznam grantů udělených v roce 2003

jméno organizace město název projektu výše grantu

Remedium Praha Praha Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč

Sdružení českých řemeslníků Hradec Králové Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč

Sdružení Neratov Rokytnice Podpora rozvoje organizace 19 910 Kč
v Orlických horách

Sdružení pěstounských rodin Brno Podpora rozvoje organizace 20 000 Kč

seznam
 udělených grantů

CEE Trust – Knowledge Fund „Bílá místa“ – program se zaměřuje na identifikaci a zaplnění „bílých
míst“, jež podmiňují další rozvoj neziskového sektoru v ČR. Přispívá k otevření témat, která jsou ne-
ziskovými organizacemi nedostatečně diskutována. 

V roce 2003 byl podpořen mezinárodní výzkum Index občanské společnosti, jejž v České republice realizuje Nadace rozvoje
občanské společnosti. Cílem projektu je popsat aktuální stav občanské společnosti v České republice, dát podnět k diskusi 
o stavu a problémech občanské společnosti a poskytnout základ pro mezinárodní srovnání.

jméno organizace město název projektu výše grantu

Nadace rozvoje Praha Mezinárodní výzkumný projekt vyplacena 1. splátka ve výši 
občanské společnosti „Index občanské společnosti“ 352 800 Kč z celkového

grantu 20 000 USD

udělený grant   



Granty na zpracování plánů rozvoje:
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seznam grantů udělených v roce 2003

CEE Trust – Posílení regionálních nadací, příjemců příspěvku z NIF – program přispívá ke zvý-
šení kapacity a trvalé udržitelnosti místních/regionálních nadací posílením jejich schopnosti 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 dosažení organizační a finanční
stability. Program kombinuje grantovou, asistenční a vzdělávací část.

Hodnotící komise: Ivana Hurytová – Vzdělávací nadace Jana Husa, Blažena Hušková – nezávislá konzultantka, Kája Miková
– PDCS, Ivana Svobodová – správní rada Nadace VIA, Marek Šálek – novinář, Simona Škarabelová – Masarykova univerzita
Brno, Václav Šrámek – správní rada Nadace VIA

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

jméno organizace město název projektu výše grantu

Komunitní nadace Ústí nad Labem Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč
Ústí nad Labem

Nadace barokního Český Krumlov Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč
divadla zámku
Český Krumlov

Nadace Euronisa Liberec Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Nadace Gymnázia Vyškov Vyškov Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Nadace Landek Ostrava Ostrava Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Nadace pro výstavbu Brno Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč
komplexu střediska 
mládeže v Brně -Líšni

Nadace pro záchranu Liberec Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč
a obnovu Jizerských hor
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Granty na realizaci rozvojového plánu:
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seznam grantů udělených v roce 2003

jméno organizace město název projektu výše grantu

Nadace rozvoje zdraví Karviná - Fryštát Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Nadace Veronica Brno Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Nadace Vltava Písek Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Olivova nadace Říčany Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

Purkyňova nadace Libochovice Příspěvek na zpracování plánu rozvoje 20 000 Kč

seznam
 udělených grantů

jméno organizace město název projektu výše grantu

Komunitní nadace Ústí nad Labem Podpora provozu a rozvoje nadace 700 000 Kč
Ústí nad Labem

Nadace Veronica Brno Podpora provozu a rozvoje nadace 700 000 Kč

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

Nadace Vltava Písek Podpora provozu a rozvoje nadace 700 000 Kč
(dříve Nadace Čapíků
v Putimi)

Nadace Euronisa Liberec Podpora provozu a rozvoje nadace 700 000 Kč

seznam
 udělených grantů



Cesta ke stabilitě:

nadace via 200334

seznam grantů udělených v roce 2003

jméno organizace město název projektu výše grantu

Diakonie ČCE - Klobouky u Brna Kampaň se zpravodajem Betlémská hvězda 50 000 Kč
středisko BETLÉM

Hospic Anežky České Červený Kostelec Realizace fundraisingového plánu Domova sv. Josefa - 50 000 Kč
střediska Hospice Anežky České

Chaloupky - středisko pro Kněžice Vybavení střediska Chaloupky 50 000 Kč
vzdělávání a výchovu 
v přírodě, o.p.s.

Máme otevřeno? Praha Internetové dárcovství 150 000 Kč
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Propojené programy Cesta ke stabilitě a CEE Trust – Rozvoj individuálního dárcovství sestávají 
z odborného výcviku v oblasti plánování a fundraisingu a z grantové části, v níž vybraní účastníci
programu získávají nadační příspěvek na realizaci plánovaných fundraisingových aktivit. Zaměřují
se na získávání prostředků od individuálních a firemních dárců. V části programu podpořené z pro-
středků CEE Trustu je zvláštní důraz kladen na získávání podpory od stálých příznivců a členů. 

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

Hodnotící komise: Zdeňka Almerová – Nadace Open Society Fund Praha, Radim Burkoň – Nadace rozvoje občanské
společnosti, Michal Černý – nezávislý konzultant, Romana Plischková – CS-Project, Kristina Poláčková – nezávislá konzultantka

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, Chaloupky – středisko pro vzdělávání 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, Ratolest Brno, Sdružení pěstounských rodin, Sdružení Podané ruce,
Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Suchopýr – lesní školky, o.p.s.,
Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič
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seznam grantů udělených v roce 2003

jméno organizace město název projektu výše grantu

Hnutí DUHA - Brno Stabilní základna přispěvatelů Hnutí DUHA: nábor nových 150 000 Kč
Přátelé Země ČR přispěvatelů a testování nových cílových skupin

Arnika - Koordinační centrum Praha Na cestě z kruhu ven 150 000 Kč

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

Máme otevřeno? Praha Odborné konzultace k realizaci Organizačního 3 000 Kč
a fundraisingového plánu

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

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

Diakonie ČCE - Klobouky u Brna Účast na třetím workshopu programu Cesta ke stabilitě II 450 Kč
středisko BETLÉM

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem Účast na třetím workshopu programu Cesta ke stabilitě II 700 Kč

Oblastní charita Jihlava Jihlava Účast na třetím workshopu programu Cesta ke stabilitě II 400 Kč

Koník České Budějovice Účast na třetím workshopu programu Cesta ke stabilitě II 700 Kč

Charita Zlín Zlín Účast na třetím workshopu programu Cesta ke stabilitě II 600 Kč

NESEHNUTÍ Brno Brno Účast na třetím workshopu programu Cesta ke stabilitě II 700 Kč

Charita Zlín Zlín Účast na druhém workshopu programu Cesta ke stabilitě II 400 Kč

Společnost přátel přírody Liberec Účast na druhém workshopu programu Cesta ke stabilitě II 400 Kč

Muzeum romské kultury, o.p.s. Brno Účast na druhém workshopu programu Cesta ke stabilitě II 400 Kč

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem Účast na druhém workshopu programu Cesta ke stabilitě II 400 Kč

Oblastní charita Jihlava Jihlava Účast na druhém workshopu programu Cesta ke stabilitě II 400 Kč

Oblastní charita Opava Opava Účast na druhém workshopu programu Cesta ke stabilitě II 400 Kč

seznam
 udělených grantů



CEE Trust – rozvoj individuálního dárcovství:

nadace via 200336

seznam grantů udělených v roce 2003

jméno organizace město název projektu výše grantu

Greenpeace ČR Praha Přímý dialog - cesta k soběstačnosti 200 000 Kč

Člověk v tísni - Praha Klub přátel Člověka v tísni 200 000 Kč
společnost při ČT, o.p.s.

Společnost přátel přírody Liberec Pole neoseté 200 000 Kč

Hnutí DUHA - Brno Stabilní základna přispěvatelů Hnutí DUHA: 200 000 Kč
Přátelé Země ČR systém péče o přispěvatele a postupného zvyšování podpory

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

Arnika - Koordinační centrum Praha Čtyři aktivity pro větší stabilitu Arniky 190 000 Kč

Člověk v tísni - Praha Odborné konzultace k přípravě Organizačního 4 000 Kč
společnost při ČT, o.p.s. a fundraisingového plánu

Charita Zlín Zlín Odborné konzultace k přípravě Organizačního 4 000 Kč
a fundraisingového plánu
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jméno organizace město název projektu výše grantu

Koník České Budějovice Účast na druhém workshopu programu Cesta ke stabilitě II 400 Kč

Sdružení Podané ruce Brno Účast na druhém workshopu programu Cesta ke stabilitě II 800 Kč

Lenka Mašková Praha Stipendium - účast na mezinárodním workshopu 63 000 Kč

Zdeněk Říha Klobouky u Brna Stipendium - účast na mezinárodním workshopu 63 000 Kč

se
zn

am
 u

dě
le

ný
ch

 g
ra

nt
ů



nadace via 2003 37

seznam grantů udělených v roce 2003

jméno organizace město název projektu výše grantu

Společnost přátel přírody Liberec Odborné konzultace k přípravě Organizačního 3 500 Kč
a fundraisingového plánu

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

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

Diakonie ČCE - Klobouky u Brna Odborné konzultace k realizaci Organizačního 2 440 Kč
středisko BETLÉM a fundraisingového plánu

Člověk v tísni - Praha Odborné konzultace k realizaci Organizačního 7 000 Kč
společnost při ČT, o.p.s. a fundraisingového plánu

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

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

seznam
 udělených grantů
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seznam grantů udělených v roce 2003

Z prostředků shromážděných ve Fondu místního rozvoje – na podporu regionálního a komunit-
ního života – podporujeme projekty neziskových organizací, případně obcí, jež jsou zaměřeny na
zlepšování podmínek života měst, obcí a regionů. Tematicky se  projekty mohou týkat obnovy míst-
ních tradic a komunitního života,  vytváření podmínek pro místní ekonomický rozvoj, zapojení oby-
vatel do hledání společné vize udržitelného rozvoje obce či regionu, úpravy či obnovy veřejných
prostranství či vytváření podmínek pro místní dárcovství.

Dárci: Nadační investiční fond prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky, Procter & Gamble Rakona,
Rockefeller Brothers Fund, German Marshall Fund a výnosy z Via Fund for the Czech Republic spravovaného The Pittsburgh
Foundation

Hodnotící komise: Karel Jech – nezávislý konzultant, Eduard Kavala – starosta obce Bělotín,  Tomáš Krejčí – Komunitní
nadace Ústí nad Labem, Pavel Mička – Agora Central Europe, Josef Štogr – nezávislý konzultant

jméno organizace město název projektu výše grantu

Adorea - dobrovolnické Vsetín Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín: 70 000 Kč
centrum Vsetín rozvoj místního dárcovství a filantropie na Vsetínsku (z toho NIF 40 000 Kč) 

Agentura Koniklec Praha Strategické a akční plánování v Českém krasu - 64 200 Kč
Místní Agenda 21 (z toho NIF 40 000 Kč) 

Arnika Ostrava Ostrava Za záchranu řeky Opavy 70 000 Kč
(z toho NIF 40 000 Kč)

Bayerův odkaz Jeseník nad Odrou Probuzení starého domu - 70 000 Kč
alternativní vytápění biomasou (z toho NIF 17 000Kč)

Collegium pro arte antiqua Broumov Broumovsko - můj domov 63 000 Kč
(z toho NIF 40 000 Kč) 

INEX-SDA Bílé Karpaty Tvarožná Lhota Oskoruše, moruše a my - propagace a využití 65 000 Kč
starých odrůd a jejich produktů na Strážnicku (z toho NIF 40 000 Kč) 

Klub Sluníčko - Unijazz Nové Město Středozemě 2004 70 000 Kč
na Moravě (z toho NIF 40 000 Kč) 

se
zn

am
 u

dě
le

ný
ch

 g
ra

nt
ů



nadace via 2003 39

seznam grantů udělených v roce 2003

jméno organizace město název projektu výše grantu

Lašské společenství Brušperk Za Brušperk krásnější a ještě atraktivnější! 70 000 Kč
(z toho NIF 40 000 Kč) 

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

Novohradská občanská Nové Hrady Místní akční skupina - motor trvale udržitelného 54 400 Kč
společnost rozvoje v Mikroregionu Sdružení růže (z toho NIF 30 000 Kč) 

Novoříšský kulturní spolek Nová Říše Kulturní rok na vsi 70 000 Kč
(z toho NIF 40 000 Kč) 

Oskar Hrob Náhrob sobě IV 40 000 Kč
(z toho NIF 8 000 Kč)

Podblanickem Postupice Studenti pro venkov 41 500 Kč
(z toho NIF 40 000 Kč) 

Pravlavná akademie Vilémov Vilémov u Litovle Muzeum větrné energetiky v Přemyslovicích 70 000 Kč
(z toho NIF 40 000 Kč) 

Roztoč - sdružení rodičů Roztoky u Prahy Školní zahrada - plánovací víkend a svépomocná 70 000 Kč
přeměna na veřejný prostor pro volný čas a oddych 
dětí a dospělých

Sdružení Ledovec Ledce Setkávání světů ve středisku Ledovec 70 000 Kč
(z toho NIF 40 000 Kč) 

Sdružení Slunečnice Děčín Dobrovolnický klub Radost 50 000 Kč
(z toho NIF 30 000 Kč) 

Vlastenecký poutník Budišov Krajánek 70 000 Kč
nad Budišovkou (z toho NIF 40 000 Kč)

Vlastivědná společnost Klatovy Znovupostavení a rehabilitace špýcharu 50 000 Kč
Regio v Klatovech z usedlosti Svrčovec 

Vyhlídka Nejdek Polyfunkční centrum v Nejdku 65 000 Kč

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

seznam
 udělených grantů



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 nadač-
ních dárců. V roce 2003 jsme z fondu podpořili projekty obnovy povodní poničených kulturních
památek. Od prosince 2003 do fondu plynou dary členů Via Foundation Czech Heritage Society.
Fond je v roce 2004 zaměřen na obnovu drobných památek místního významu.

Dárci: Florindon Foundation, desítky jednotlivců a nadací zejména z USA prostřednictvím The Foundation for a Civil Society,
členové Via Foundation Czech Heritage Society

Hodnotící komise: členové správní rady Nadace VIA

jméno organizace město název projektu výše grantu

Církev československá Praha Příspěvek na obnovu interiéru kostela Církve československé 100 000 Kč
husitská husitské v Praze - Karlíně

Českokrumlovský Český Krumlov Obnova domu Latrán 100 000 Kč
rozvojový fond

Divadlo Archa Praha Praha Příspěvek na rekonstrukci technického zázemí Divadla Archa 100 000 Kč

Divadlo Fráni Šrámka Písek Příspěvek na koupi koncertního křídla 100 000 Kč

Hudební divadlo Karlín Praha Příspěvek na obnovu jevištní techniky Hudebního divadla Karlín 100 000 Kč

Invalidovna - Praha Příspěvek na obnovu Vojenského ústředního archivu 100 000 Kč
Vojenský ústřední archiv

M.E.C.C.A. - Středoevropská Terezín Příspěvek na obnovu prostor bývalých kasáren 100 000 Kč
kolonie současného umění

Městské kulturní domy České Budějovice Příspěvek na rekonstrukci Domu kultury Slavia 100 000 Kč
České Budějovice, a.s.

Národní muzeum v Praze Praha Loutkářská sbírka divadelního oddělení Národního muzea 100 000 Kč

Národní památkový Plzeň Příspěvek na rekonstrukci sklepních prostorů vodního 100 000 Kč
ústav v Plzni hradu Švihov
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seznam grantů udělených v roce 2003
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seznam grantů udělených v roce 2003

jméno organizace město název projektu výše grantu

Obec Kestřany Kestřany Příspěvek na rekonstrukci pavilonu Kalvárie 100 000 Kč

Podkrašovský mlýn Kralovice Příspěvek na rekonstrukci Podkrašovského mlýna 100 000 Kč
na řece Berounce 

Rybářství Třeboň Třeboň Rybník Rožmberk, bezpečnostní přeliv 100 000 Kč

Římskokatolická farnost Děčín Příspěvek na opravy v kostele sv. Jana Nepomuckého 100 000 Kč
Hřensko

Římskokatolická farnost Štětí Římskokatolický farní kostel sv. Šimona a Judy 100 000 Kč
Štětí nad Labem

Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí Příspěvek na rekonstrukci oltářů v kostele sv. Floriána 100 000 Kč
Veselí nad Lužnicí

Římskokatolická farnost Třeboň Příspěvek na nové lavice v kostele sv. Máří Magdaleny 100 000 Kč
Třeboň v obci Majdalena

Sdružení divadla u Anděla Praha Příspěvek na obnovu jevištní techniky Divadla Na prádle 100 000 Kč

Středočeské muzeum Roztoky u Prahy Vybavení pro konzervační ozařovací pracoviště 29 000 Kč
v Roztokách u Prahy

Umělecká scéna Říše loutek Praha Příspěvek na rekonstrukci Umělecké scény Říše loutek 100 000 Kč

seznam
 udělených grantů



Program Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí – Fond České spořitelny, a.s. podporuje
plánovací procesy a obnovu nebo výstavbu veřejných prostranství, na nichž se aktivně podílí veřej-
nost. Program klade důraz na zapojení místních obyvatel do projektu a zároveň vytváří příležitosti
pro úzkou spolupráci s místní samosprávou. 

Dárce: Česká spořitelna, a.s.

Hodnotící komise: Pavel Čížek – starosta města Spálené Poříčí, Milan Hašek – Česká spořitelna, a.s., Pavel Mička – Agora
Central Europe, Aleš Procházka – architekt, Zuzana Přenosilová - konzultant

jméno organizace město název projektu výše grantu

Dromedár Krásná Lípa Příspěvek na zpracování a vydání případové 10 000 Kč
studie o stavbě hřiště v Krásné Lípě

Různé organizace Cestovní granty na semináře 3 221 Kč

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

Místní skupina ČČK Unhošť Unhošť Hřiště plné života 200 000 Kč

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

Rodina a dítě Poděbrady Zpracování a vydání případové studie 10 000 Kč
o stavbě hřiště v Poděbradech

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

Spolek přátel Janova Janov nad Nisou Zpracování a vydání případové studie 10 000 Kč
nad Nisou o stavbě hřiště Berkova louka

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

nadace via 200342

seznam grantů udělených v roce 2003
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seznam grantů udělených v roce 2003

Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje podpořil v roce 2003 projekty alternativních sociálních
služeb, které pomáhají lidem s postižením začlenit se do běžného života. Podpořeny byly projekty
v regionu Frýdek-Místek. 

Dárce: Plzeňský Prazdroj, a.s.

jméno organizace město název projektu výše grantu

Dětský folklorní soubor Frýdek-Místek Podpora rozvoje lidového umění regionu 100 000 Kč
Ostravička prostřednictvím dětí a mládeže souboru Ostravička

Digestivní endoskopie Frýdek-Místek Včasný záchyt a prevence nádoru tlustého střeva 300 000 Kč

FAMUS - Frýdecko-místecké Frýdek-Místek Umělecký soubor dětí a mládeže Čtyřlístek 120 000 Kč
umělecké sdružení

Mateřská škola Frýdek-Místek Frýdek-Místek Rekonstrukce zahrady v areálu MŠ 100 000 Kč

Město Frýdek-Místek Frýdek-Místek Zřízení mobilního dopravního hřiště 136 000 Kč

Město Frýdek-Místek Frýdek-Místek Azylový dům 320 000 Kč

Mezinárodní festival Plzeň Divadlo sobě 100 000 Kč
Divadlo Plzeň

Sdružení rodičů a přátel Ostravice Obnova sportovního nářadí pro tělocvičnu při ZŠ Ostravice 39 500 Kč
školy při ZŠ Ostravice

Speciální školy Frýdek-Místek Obnova a rekonstrukce školní zahrady 150 000 Kč

Škola života - sdružení 
pro pomoc mentálně Frýdek-Místek Sport pro každého 35 000 Kč
postiženým ČR

TJ Radegast Nošovice Frýdek-Místek Dětský lyžařský vlek Zlatník - Visalaje 200 000 Kč

VDI Konto - výrobní Ostrava-Poruba Manažerský inkubátor 300 000 Kč
družstvo invalidů

seznam
 udělených grantů
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seznam grantů udělených v roce 2003

Fond mládeže Levi Strauss & Co. podporuje inovativní projekty nízkoprahových klubů – neformál-
ních 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

jméno organizace město název projektu výše grantu

Česká asociace streetwork Praha Výroční cena v oblasti streetwork 10 000 Kč
a nízkoprahových programů

Diakonie ČCE, Jaroměř Nízkoprahový klub Milíčův dům 175 000 Kč
středisko Milíčův dům

Dokořán Náchod Alternativní klub pro děti a mládež Poklop 175 000 Kč

Ratolest Brno Brno Ratolest - nízkoprahové aktivity pro děti a mládež 175 000 Kč

Open House Bruntál Otevřený dům 175 000 Kč

Prevcentrum Blansko Rozvoj nízkoprahového klubu pro děti a mládež PVC Blansko 175 000 Kč
Ulita Blansko, o.p.s.

Proxima Sociale Praha Činnost proti nečinnosti II 175 000 Kč

Unie Kompas Zlín T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež 175 000 Kč
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seznam grantů udělených v roce 2003

Firma Juniper Networks, Inc., cíleně podpořila prostřednictvím Nadace VIA činnost a rozvoj orga-
nizací pracujících s mládeží.

Dárci: Juniper Networks, Inc., Foundation Fund při Community Foundation Silicon Valley

Hodnotící komise: členové správní rady Nadace VIA 

jméno organizace město název projektu výše grantu

Prevcentrum Ulita Blansko Příspěvek na vypracování případové studie 11 500 Kč
Blansko, o.p.s. Počítačová pracovna pro nízkoprahový klub

udělený grant
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seznam grantů udělených v roce 2003

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

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

Hodnotící komise: členové správní rady Nadace VIA

jméno organizace město název projektu výše grantu

Člověk v tísni, Praha Podpora projektu Terénní programy 120 000 Kč
společnost při ČT, o.p.s.

Vzájemné soužití Moravská Ostrava Rozjezd komunitní práce ve městě Slaném 35 000 Kč
a Přívoz

Vzájemné soužití Moravská Ostrava Bezplatným sociálně-právním poradenstvím 120 000 Kč
a Přívoz ke vzájemnému soužití

R - mosty Praha Obchůdek Romen 160 500 Kč

RAMI Ústí nad Labem Podpora komunitního centra 119 675 Kč

Sdružení romských Lysá nad Labem Kde je vůle, tam je cesta 120 000 Kč
občanů Lysá nad Labem

Šance pro region Petrovice u Karviné Čím víc umím, tím lépe se uplatním 120 000 Kč
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seznam grantů udělených v roce 2003

Program Doprava pro 21. století je společným programem Nadace VIA a Nadace Partnerství.
Podporuje iniciativy prosazující alternativní dopravní řešení, jež dbají jak na ochranu životního pro-
středí, tak na zachování kvality života.  

Dárce: Rockefeller Bothers Fund

Hodnotící komise (Výkonná rada programu Doprava pro 21. století): Jiří Bárta – Nadace VIA, Jitka Klinkerová – členka
správní rady Nadace Partnerství, Miroslav Kundrata – Nadace Partnerství, Jiří Růžička – urbanista

jméno organizace město název projektu výše grantu

Car Busters Praha Mezinárodní konference Za města bez aut – 1. část 79 700 Kč

Car Busters Praha Mezinárodní konference Za města bez aut – 2. část 79 700 Kč

Město Hluboká Hluboká Účast na zahraniční stáži v Holandsku a využití 17 000 Kč
nad Vltavou nad Vltavou zahraničních zkušeností při zpracování Strategie

rozvoje města

seznam
 udělených grantů
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seznam grantů udělených v roce 2003

Cena VIA Bona je veřejné ocenění podnikatelů i jednotlivých dárců, kteří významně podporují ne-
ziskové organizace a jejich projekty. Finanční součást ceny předávají ocenění podnikatelé a jed-
notlivci neziskovým organizacím podle vlastního výběru. 

Dárci: Citigroup Foundation / The Foundation for a Civil Society

Hodnotící komise: Dalibor Balšínek – šéfredaktor časopisu Týden, Igor Blaževič – Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.,
Robert Čásenský – zástupce šéfredaktora MF DNES, Aleš Janků – ředitel vnějších vztahů T-Mobile, Pavlína Kalousová –
ředitelka Fóra dárců, Ivana Svobodová – členka správní rady Nadace VIA, Helena Třeštíková – dokumentaristka

jméno organizace město název projektu výše grantu

NOKIA Czech Republic Praha Hlavní cena VIA Bona 100 000 Kč

GlaxoSmithKline Praha Cena za odvahu podpořit inovativní projekt 40 000 Kč

MUCOS Pharma CZ Praha Cena za dlouhodobé partnerství 40 000 Kč

Plzeňský Prazdroj, a.s. Chýně Cena za podporu obecně prospěšné činnosti v regionech 50 000 Kč

Lada Martinézová Olomouc Čestné uznání individuálnímu dárci 40 000 Kč
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seznam grantů udělených v roce 2003

Povodně 2002 – Pomoc lidem postiženým záplavami – počátkem roku 2003 jsme ještě stále
získavali dary jednotlivců i firem na pomoc těm, kteří byli těžce zasaženi povodněmi. Dary přichá-
zely zejména z USA a to díky naší společné fundraisingové strategii se společností Člověk v tísni 
a The Foundation for a Civil Society. 

Dárci: desítky jednotlivců a nadační dárci z USA prostřednictvím The Foundation for a Civil Society, Unilever ČR a jeho
zaměstnanci

Hodnotící komise: členové správní rady Nadace VIA

jméno organizace město název projektu výše grantu

Člověk v tísni, Praha Dar z příspěvků získaných v USA na humanitární pomoc 58 000 Kč
společnost při ČT, o.p.s. lidem postiženým povodněni v srpnu 2002

Člověk v tísni, Praha Dar z příspěvků získaných v USA na humanitární pomoc 1 350 500 Kč 
společnost při ČT, o.p.s. lidem postiženým povodněni v srpnu 2002

Andrle Michal Mělník Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

Aubrechtová Jana Horní Počaply Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

Barthová Helena Kralupy nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Benčíková Marie Lužec nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Berjaková Alena Veltrusy Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

Berky Lubomír Kralupy nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Bezděková Jana Veltrusy Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Bína Vladimír Vojkovice Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Braunová Dagmar Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Bryxiová Marcela Lužec nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

Buřič Jiří Kralupy nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Cardová Eva Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

seznam
 udělených grantů
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seznam grantů udělených v roce 2003

jméno organizace město název projektu výše grantu

Cíla Miroslav Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

Císařová Helena Veltrusy Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Černá Zdenka Kralupy nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Černý Jan Veltrusy Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Černý Jan Veltrusy Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Čmolíková Jiřina Kralupy nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Daniová Jiřina Veltrusy Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Dejmek Karel Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Dermeková Bronislava Lužec nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Dušek Milan Kralupy nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Fajferlíková Marie Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Fiala Martin Veltrusy Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

Fidlerová Martina Kralupy nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

Hájková Olga Nelahozeves Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Háková Ladislava Veltrusy Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Heráková Růžena Vojkovice Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Houdková Dagmar Kralupy nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 3 000 Kč

Hrdličková Milena Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Hrstková Lucie Dolní Beřkovice Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Chládková Zdenka Vojkovice Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Chvojková Miroslava Mělník Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Jakubovská Pavlína Dolní Beřkovice Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč
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seznam grantů udělených v roce 2003

jméno organizace město název projektu výše grantu

Janouš Vladislav Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

Kanková Jana Dolní Beřkovice Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Kantorovská Anežka Kralupy nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Kochmanová Milena Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Kopřivová Jana Mělník Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Kopřivová Jana Mělník Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Koutecký Petr Nelahozeves Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Kozánek Karel Veltrusy Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Kraková Jitka Mělník Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Kropáčková Marie Kralupy nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Kubíček Bohumil Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Langr Karel Veltrusy Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Lazarov Štefan Nelahozeves Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Libecajtová Marta Praha Dar na odstranění následků povodní 3 000 Kč

Martínek Jaroslav Veltrusy Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Mokrá Miroslava Veltrusy Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Mysliveček Václav Vojkovice Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Nováková Lenka Chlumín Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Novotný Antonín Kralupy nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

Paluchník Julius Vojkovice Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Pešek Josef Praha Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Preizler Martin Mělník Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

seznam
 udělených grantů
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seznam grantů udělených v roce 2003

jméno organizace město název projektu výše grantu

Remšík Josef Vojkovice Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

Rigo Augustin Lužec nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 100 000 Kč

Roškotová Martina Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Rybářová Anna Lužec nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Rychtaříková Eliška Vojkovice Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Sýkorová Jaroslava Lužec nad Vltavou Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Sypecká Iva Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Šafrata Pavel Mělník Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Štohanzlová Oldřiška Spořice Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Tichý Pavel Dolní Beřkovice Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Trojánková Miluše Vojkovice Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

Tylová Marie Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Vališová Zuzana Dolní Beřkovice Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Višinská Kateřina Mělník Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Sypecká Iva Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Šafrata Pavel Mělník Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Štohanzlová Oldřiška Spořice Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč

Tichý Pavel Dolní Beřkovice Dar na odstranění následků povodní 5 000 Kč

Trojánková Miluše Vojkovice Dar na odstranění následků povodní 20 000 Kč

Tylová Marie Nová Ves Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Vališová Zuzana Dolní Beřkovice Dar na odstranění následků povodní 50 000 Kč

Višinská Kateřina Mělník Dar na odstranění následků povodní 10 000 Kč
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seznam grantů udělených v roce 2003

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

jméno organizace město název projektu výše grantu

Arnika Praha Praha Anketa občanů Prahy 2 na téma „Mají si kde hrát?“ 2 600 Kč

Arnika Praha Praha Výzkum znečištění půdy toxickými látkami 50 000 Kč
v okolí Spolany Neratovice

ČSOP Spálené Poříčí Spálené Poříčí Příspěvek na provozní náklady organizace 7 250 Kč

ČVUT, Fakulta architektury, Praha Úprava parku v Sobotce a urbanistická studie Prahy - 30 000 Kč
Ústav urbanismu Petrovic s účastí veřejnosti

Fórum dárců Praha Zmapování možnosti pro vznik charitativní 20 000 Kč
loterie v České republice

Horní mlýn Křtiny Seminář o alternativních zdrojích v ekonomice 48 500 Kč

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

Nový Prostor Praha 8. výroční konference organizace 62 500 Kč
International Network Street Papers

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

Sdružení přátel Konta Bariéry Praha Časopis Bariéry 40 000 Kč

seznam
 udělených grantů
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seznam grantů udělených v roce 2003

Počet grantů do jednotlivých krajů v roce 2003
(celkem 282 grantů)

Počet grantů do jednotlivých oblastí v roce 2003
(celkem 282 grantů)

Rozvoj NNO, rozvoj filantropie 
- CEE Trust

124

Fond místního rozvoje, 
životní prostředí

57

Fond mládeže
9

Fond kulturního dědictví
20

Povodně 2002 - pomoc lidem
72

Praha, včetně celostátně 
působících organizací 

67

různé kraje 
1

Karlovarský kraj 
1  

Jihomoravský kraj, včetně
celostátně působících organizací 

32

Moravskoslezský kraj 
29

Středočeský kraj 
77

Plzeňský kraj 
8

Olomoucký kraj 
6

Liberecký kraj 
12

Královéhradecký kraj 
10

Jihočeský kraj 
14

Ústecký kraj 
15

Zlínský kraj 
5Vysočina 

5
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seznam grantů udělených v roce 2003

Částky rozdělené do jednotlivých krajů v roce 2003
(celkem 41 859 871 Kč)

Částky rozdělené do jednotlivých oblastí v roce 2003
(celkem 41 859 871 Kč)

Rozvoj NNO, rozvoj filantropie 
- CEE Trust

30 399 770 Kč 

Fond místního rozvoje, 
životní prostředí

5 550 101 Kč 

Fond mládeže
1 246 500 Kč Fond kulturního dědictví

1 929 000 Kč 

různé kraje 3 221 Kč 

Karlovarský kraj 65 000 Kč 

Jihomoravský kraj, včetně
celostátně působících organizací  

9 101 155 Kč 

Moravskoslezský kraj 3 982 900 Kč 

Středočeský kraj
1 851 500 Kč

Plzeňský kraj 657 250 Kč 

Olomoucký kraj 186 500 Kč 

Královéhradecký kraj 565 360 Kč 

Jihočeský kraj
1 611 500 Kč 

Ústecký kraj 1 437 775 Kč

Zlínský kraj 184 000 Kč

Vysočina 190 800 Kč

Praha, včetně celostátně 
působících organizací

19 592 010 Kč 

Liberecký kraj 2 430 900 Kč 

Povodně 2002 - pomoc lidem
2 734 500 Kč
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finanční zpráva

Aktiva 1. 1. 2003 31. 12. 2003

Stálá aktiva 16 191 178 23 457 258
Dlouhodobý nehmotný majetek 203 098 213 358 
Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku - 105 473 - 88 401
Dlouhodobý hmotný majetek 956 025 956 025
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - 931 423 - 956 025
Dlouhodobý finanční majetek 16 068 951 23 332 301

Oběžná aktiva 36 217 327 35 916 275 
Pohledávky 81 177 166 719
Finanční majetek 35 419 402 35 356 044
Náklady příštích období 11 130 27 539
Příjmy příštích období 705 617 365 973

Aktiva celkem 52 408 505 59 373 533

Vybrané údaje z rozvahy Nadace VIA v Kč

Pasiva 1. 1. 2003 31. 12. 2003

Vlastní zdroje 51 437 406 58 547 469
Nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku 17 064 600 17 064 600
Nadační jmění nezapsané v nadačním rejstříku - - - - - - - - - - - 10 541 350
Ostatní majetek nadace 580 051 238 710
Hospodářský výsledek 254 496 614 924
Fondy 33 538 259 30 087 885

Cizí zdroje 971 099 826 065
Závazky z obchodního styku 525 255 186 366
Závazky k zaměstnancům 226 592 305 596
Závazky k institucím soc. zabezp. a zdrav. poj. 112 675 199 047
Výdaje příštích období 62 760 57 316
Daň z příjmu 43 817 77 740

Pasiva celkem 52 408 505 59 373 533

Z přílohy k účetní závěrce Nadace VIA
sestavené k 31. 12. 2003

Vklady do vlastního jmění: k 31.12.2003 byla výše
nadačního jmění zapsaného do nadačního rejstříku
17 064 600,- Kč. Z toho 16 062 600,- Kč (prostředky
z FNM – NIF II. etapa, smlouva ze dne 11. 4. 2002)
je uloženo v podílových listech ŽB Trustu – Balanco-
vaný fond nadací. Zbývajících 1 002 000,- Kč bylo
do 14. 5. 2003 zhodnocováno na termínovaném
vkladu u ČSOB. 19. 5. 2003 byly za tuto částku na-
koupeny podílové listy dluhopisového fondu ABN
AMRO.

Dne 4. 4. 2003 nadace obdržela další splátku od
FNM z prostředků NIF ve výši  5 674 000,- Kč a dne
15. 4. 2003 správní rada Nadace VIA rozhodla o na-
výšení nadačního jmění o 6 261 350,- Kč (z toho
pochází 5 674 000,- Kč z prostředků NIF). Dne 
19. 5.2003 byly za tuto částku nakoupeny  podílové
listy dluhopisového a peněžního fondu ABN AMRO.

Dne 29. 12. 2003 jsme dostali od FNM další přís-
pěvek do nadačního jmění z prostředků NIF, ten-
tokrát ve výši 4 280 000,- Kč. Tyto prostředky byly
29. 1. 2004 vloženy na zvláštní účet u Citibank.

Nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku 
k 31. 12. 2003: 17 064 600,- Kč
z toho:
• 16 062 600,- Kč ŽB Trust – Balancovaný fond

nadací 
• 1 002 000,- Kč ABN AMRO dluhopisový fond

Nadační jmění nezapsané v nadačním rejstříku 
k 31. 12. 2003: 10 541 350,- Kč
z toho:
• 6 261 350,- Kč ABN AMRO dluhopisový 

a peněžní fond
• 4 280 000,- Kč zvláštní účet u Citibank Praha
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finanční zpráva

Výsledovka Nadace VIA

Výnosy Kč

Přijaté příspěvky 6 355 748

Čerpání programových 2 214 194
fondů minulých let 

Výnosy z krátkodobého 381 506
finančního majetku 

Výnosy z dlouhodobého 365 973
finančního majetku 

Ostatní výnosy 21 289

Výnosy celkem 9 338 710

Náklady Kč

Materiálové náklady 396 792
Spotřeba materiálu 113 917
DHIM 177 341
Spotřeba PHM 31 604
Spotřeba energií 73 930

Služby 3 509 624
Opravy a údržba 120 663
Cestovné 149 282
Náklady na reprezentaci 155 164
Nájem 395 000
Telefonní poplatky, fax, e-mail, poštovné 298 659
Překladatelské a tlumočnické služby 122 498
Programátorské služby - služby správce sítě 95 857
Programoví konzultanti 195 129
Poradenské služby 80 299
Právní poradenství a auditorské služby 81 475
Vedení účetnictví a mzdové agendy 298 800
Inzerce, propagace, PR služby 331 775
Tisk, kopírování, fotokopie 364 929
Školení a kurzy zaměstnanců 59 968
Darované služby NNO 618 426
Ostatní služby 141 701

Osobní náklady 4 667 556
Mzdy zaměstnanců 3 084 855
Dohody o provedení práce - 60 000
odměny členům hodnotících komisí
Dohody o provedení práce - konzultanti a lektoři 158 130
Dohody o provedení práce - studenti 95 190
Dohody o provedení práce - úklid kanceláře 43 200
Zdravotní a sociální pojištění 1 095 681
Zákonné sociální náklady a ostatní sociální pojištění 130 500

Ostatní 149 815
Odpisy HIM a NIM 28 688
Bankovní poplatky 20 478
Kurzové ztráty 5 350
Pojištění 25 767
Konference NNO - účastnické poplatky 33 046
Ostatní poplatky 36 486

Náklady celkem 8 723 787

Hospodářský výsledek  614  924 Kč

Nadační příspěvky rozdělené 41 180 102 Kč
v účetním roce 2003



Jméno fondu Permanentní část fondu Zůstatek fondu
k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 v Kč

Dobročinný fond Philip Morris ČR - - - - - - - - - - - 1 200 000

Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje - - - - - - - - - - - 2 086 594

Fond kulturního dědictví         - - - - - - - - - - - 1 376 140

Fond místního rozvoje / rozvoj místního           26 016 600 437 402
a regionálního života (součást nadačního jmění)

Fond mládeže Levi Strauss       - - - - - - - - - - - 224 514

Fond romských iniciativ - - - - - - - - - - - 236 400

Fond Skoll na podporu 587 350 9 985
komunitního dárcovství (součást nadačního jmění)

Pomáháme lidem zlepšovat místo kde žijí – - - - - - - - - - - - 1 102 450
Fond České spořitelny, a.s.

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

Členění nákladů Nadace VIA v roce 2003
dle Zákona o nadacích a nadačních fondech 
(č. 227/1997 Sb)

I. Nadační příspěvky celkem 41 180 102 Kč 
II. Náklady na správu nadace celkem 8 723 787 Kč 

% na správu nadace 21%

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 poskytnu-
tých nadačních příspěvků.“
Nadace VIA poskytla v účetním roce 2003 nadační přís-
pěvky v celkové výši 41 180 102 Kč. Na nadační příspěvky
tak bylo použito 83% finančních prostředků vydaných
celkem na činnost nadace. Zbývající finanční prostředky
byly využity na realizaci vlastních programů a pokrytí režij-
ních nákladů nadace.
Náklady související se správou nadace (tj. realizace vlast-
ních programů a režijní náklady nadace) v roce 2003 činily
8 723 787 Kč. Ve smyslu nadačního zákona tak náklady na
správu nadace představovaly 21% hodnoty ročně poskyt-
nutých nadačních příspěvků.

Jméno fondu Permanentní část fondu Zůstatek fondu
k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 v Kč

Dobročinný fond Philip Morris ČR - - - - - - - - - - - 1 200 000

Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje - - - - - - - - - - - 2 086 594

Fond kulturního dědictví         - - - - - - - - - - - 1 376 140

Fond místního rozvoje / rozvoj místního           26 016 600 437 402
a regionálního života (součást nadačního jmění)

Fond mládeže Levi Strauss       - - - - - - - - - - - 224 514

Fond romských iniciativ - - - - - - - - - - - 236 400

Fond Skoll na podporu 587 350 9 985
komunitního dárcovství (součást nadačního jmění)

Pomáháme lidem zlepšovat místo kde žijí – - - - - - - - - - - - 1 102 450
Fond České spořitelny, a.s.

Fond RBF Místa a lidé - - - - - - - - - - - 882 105
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Dárci Nadace VIA v roce 2003

Dárci Kč

Nadace a zahraniční neziskové organizace            36 546 932
Freedom House z prostředků US AID 10 409
Nadace Open Society Fund Praha 1 425 387
Nadace rozvoje občanské společnosti 411 804
Skoll Community Fund / Community Foundation Silicon Valley 1 724 540
The German Marshall Fund of the United States 930 463
The Charles Stewart Mott Foundation                                      1 451 604
The Pittsburgh Foundation / VIA fond pro Českou republiku 57 085
The Trust for Mutual Understanding / The Foundation for 1 070 918
a Civil Society
Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě 29 464 722

Vlády a mezivládní programy pomoci 10 424 000
Britské ministerstvo pro místní rozvoj - DFID 470 000
Fond národního majetku České republiky                                       9 954 000

Firmy a firemní nadace 6 946 553
ASPI Publishing, s.r.o. 500 000
Citigroup Foundation / The Foundation for a Civil Society 544 662
Česká spořitelna, a.s.  1 980 900
Plzeňský Prazdroj, a.s.              1 529 650
Philip Morris ČR, a.s. 1 380 000
Procter & Gamble Rakona, a.s. 420 000
Unilever ČR, spol. s r.o.           591 341

Individuální dárci 1 576 892
Alfred a Isabel Bader prostřednictvím American - 
Jewish Joint Distribution Committee 173 670
The Foundation for a Civil Society - povodňové dary US dárců 669 083
Alexandra Barahona de Brito 3 160
Jaroslav Nevole 1 000
Petr Přibyla 5 000
Soukromý dárce 2 040
Zaměstnanci Unilever ČR, spol. s r.o.                                       722 939

Dary přijaté v roce 2003                   55 494 377

Výrok auditora



Správa prostředků přidělených z NIF k 31. 12. 2003 Kč  Datum připsání na účet nadace

Výše příspěvků z NIF, přidělených v I. a II. Etapě Datum připsání na účet nadace
1.1. I. 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

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

Forma nakládání s prostředky NIF
3.1.  nakoupeny podíly ŽB Trustu - Balancovaný fond nadací 16 062 000
3.2.1. nakoupeny podíly ABN AMRO Funds - peněžní a dluhopisový fond 5 674 000
3.3.  zvláštní účet u Citibank - zhodnocování na termínovaném vkladu 4 280 000

Výše výnosů přijatých k 31. 12. 2003
výše výnosů k 31. 12. 2003 365 861,63

Užití výnosů NIF
5.1. zůstatek (převod) výnosů z roku 2002: 705 359,74

částka určená na granty - 80% 565 000
částka určená na správu nadace - 20% 140 359,74

5.2. výše výnosů v roce 2003: zhodnocení 1,68% 365 861,63
částka určená na granty - 80% 292 690
částka určená na správu nadace - 20% 73 171,63

5.3.  rozdělení výnosů v roce 2003: 705 359,74
částka určená na granty - 80% 565 000
částka určená na správu nadace - 20% 140 359,74

5.4. zůstatek nerozdělených výnosů z příspěvků NIF, k rozdělení v roce 2004: 365 861,63
částka určená na granty - 80% 292 690
částka určená na správu nadace - 20% 73 171,63

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 2003 rozdělovány ve veřejně vyhlášeném otevřeném grantovém řízení. Grantová pravidla a podmínky
výběrového řízení jsou zveřejněny na www.nadacevia.cz

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 2003“.

Veškeré údaje uvedené
v tomto přehledu se
vztahují výhradně k
příspěvkům NIF. Výrok
auditora uvedený v této
výroční zprávě obsahuje
samostatnou pasáž hod-
notící dodržení smlu-
vních povinností v
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zpráva o užití příspěvků z nadačního investičního fondu

Veškeré údaje uvedené 
v tomto přehledu se vzta-
hují výhradně k příspěv-
kům NIF. Výrok auditora
uvedený v této výroční
zprávě obsahuje samostat-
nou pasáž hodnotící
dodržení smluvních povin-
ností vztahujících se 
k příspěvku z NIF a jeho
výnosům.
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Fotografie použité na přední straně obálky:
Občanské sdružení Open House v Bruntále – projekt nízkoprahového klubu pro mládež. 
Občanské sdružení Spolek přátel obce Janova nad Nisou – hodiny na věži kostela sv. Josefa v Loučné. 
Účastníci semináře Nadace VIA v rámci programu Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí –
Poděbrady, červen 2003.
Občanské sdružení Dobročinný spolek Medáků ve Starých Střešovicích – projekt zachování a obnovy
Starých Střešovic v Praze. 
Občanské sdružení Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže, Krnov – plánovací víkend  k výstavbě
dětského hřiště v Bruntále. 

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

Jelení 200/3
118 00 Praha 1
tel: 233 11 33 70
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 A, vložka 395.

běžný účet číslo: 2029460106/2600 vedený u Citibank a.s.
IČO: 67 36 01 14
DIČ: 001 – 67 36 01 14
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