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Vážení partneři, milí přátelé nadačního fondu,
rok se s rokem sešel a já mám opět příležitost přivítat vás na stránkách výroční zprávy Nadačního fondu Veolia,
která vás seznámí s jeho aktivitami v roce 2015.
Předchozí rok byl pro náš nadační fond rokem zásadní přeměny. Po fúzi s Nadačním fondem Dalkia Česká republika
dokončené v červnu 2015 se stal Nadační fond Veolia společným firemním fondem skupiny Veolia v České republice.
Tento společný nadační fond dobře kopíruje procesy, které pod názvem „One Veolia“ probíhají uvnitř skupiny s cílem
sjednotit a efektivně propojit aktivity v oborech vodohospodářství a energetiky.
Vedle tradičních MiNiGRANTŮ podporujících komunitní život prostřednictvím našich zaměstnanců a jejich dobrovolnického
zapojení pokračoval vloni svým šestnáctým ročníkem také program bývalého Nadačního fondu Dalkia Česká republika
na podporu vzniku nových pracovních míst. Před koncem roku jsme se mohli pyšnit téměř dvěma tisíci pracovních míst,
která mohla vzniknout i díky podpoře z našeho fondu. Dále jsme v loňském roce odstartovali nový grantový program na
podporu kvality života seniorů v komunitním prostředí nazvaný Stále s úsměvem — Aktivně po celý život. Z výsledků
prvního ročníku mám upřímnou radost. Reakce podpořených organizací, odborníků i zájemců o další ročník nás utvrzují
v tom, že jsme se vydali správnou cestou.
Jménem nadačního fondu velice děkuji všem partnerům a zaměstnancům skupiny
Veolia za to, že pomáhají s námi.

Philippe Guitard
předseda správní rady Nadačního fondu Veolia
ředitel skupiny Veolia Česká republika
ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu

Motto nadačního fondu: „Pečujeme o prostředí a komunitu.“

Solidarita
Vytváříme podmínky a podporujeme životní situace, které narovnávají individuální,
skupinové nebo společenské handicapy. Dlouhodobě přispíváme k rozvoji demokratické
občanské společnosti založené na sdílení zkušeností. Navazujeme spolupráci s jednotlivci
i organizacemi a ve společných projektech každý podle svých možností přispíváme
k dosažení stanovených cílů.

Respekt

Hodnoty nadačního fondu
Stejně jako skupina Veolia si ve své strategii stanovila hodnoty, na kterých
staví své know how, produkty a služby, i správní rada nadačního fondu
definovala základní hodnoty, podle kterých se řídí Nadační fond Veolia při
realizaci vlastních projektů nebo při podpoře projektů jiných organizací.

Při vytváření všech projektů aktivně a kontinuálně nasloucháme všem, kteří nás oslovují
ke spolupráci nebo předkládají žádost o finanční podporu: individuální žadatelé,
neziskové organizace, zaměstnanci. Respektujeme jejich potřeby a odlišnosti. Přináší nám
nové úhly pohledu, díky nim je svět bohatší.

Odpovědnost
Neustále zvažujeme míru svého zapojení s ohledem na dopady naší podpory a činnosti.
Předem definujeme roli nadačního fondu tak, aby maximální míra rozhodování
a odpovědnosti zůstala příjemcům naší podpory. Průběžně sledujeme výstupy našich
projektů a pečlivě zvažujeme možné dopady stávajících i budoucích projektů s ohledem
na omezené finanční zdroje.

Rozvoj
Hledáme stále nové myšlenky a nápady především proto, abychom dokázali rychle
reagovat na změny, které přináší život. Podporujeme novinky. Zvyšují kvalitu našich
projektů a současně i efekt pro všechny cílové skupiny nadačního fondu. Řada našich
projektů má dlouhodobý charakter, ten znásobuje dopad projektů a zvyšuje jejich kvalitu.
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1. | Obecná část

Účel a poslání nadačního fondu
Jsme firemním nadačním fondem skupiny Veolia v České republice.
Od doby svého vzniku v roce 2003 naplňujeme zvolený účel a poslání:
~ osvěta a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí,
~ podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže,
~ podpora výběru a přípravy projektů zaměřených na tvorbu
a ochranu životního prostředí,
~ podpora a organizování vzdělávacích akcí, setkávání odborníků,
~ podpora sociálních projektů,
~ podpora projektů obsahujících prvek dobrovolnictví, tj. činností konaných
dobrovolníky, kteří se ze své vůle rozhodnou věnovat svůj čas, znalosti a zkušenosti
aktivitám konaným ve veřejném zajmu.
V roce 2015 došlo k fúzi Nadačního fondu Veolia a Nadačního fondu
Dalkia Česká republika.
Nástupnickým subjektem se stal Nadační fond Veolia, Nadační fond Dalkia Česká
republika zanikl. Fúze byla zapsána do nadačního rejstříku dne 26. 6. 2015 se zpětnou
účinností od 1. 1. 2015.
V této souvislosti byl rozšířen i účel Nadačního fondu Veolia takto:
~ podpora vytváření dlouhodobých pracovních míst s cílem předcházet sociálnímu 		
vyčleňování nezaměstnaných osob ze společnosti.

Charakteristiky činnosti nadačního fondu
Nadační fond Veolia uplatňuje ve své činnosti regionální princip a je aktivní
ve většině regionů České republiky.
Nadační fond Veolia poskytuje vedle finanční podpory, tedy poskytnutí nadačního
příspěvku, i podporu věcnou, dále poradenskou a konzultační pomoc v oblasti
právní, finanční a ekonomické.
Nadační fond podporuje fyzické i právnické osoby, jejichž projekty a aktivity
přispívají ke stanovenému účelu.
Zřizovatel a společnosti tvořící skupinu Veolia v České republice poskytují nadačnímu
fondu služby potřebné pro jeho činnost.
V roce 2011 se nadační fond stal zakládajícím členem Asociace firemních nadací
a nadačních fondů.
V dubnu 2013 získal nadační fond pro název svého programu MiNiGRANTY VEOLIA
ochrannou známku. Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o jejím zápisu
do rejstříku ke dni 3. 4. 2013 pod číslem 330521. Ochranná známka MiNiGRANTY®
má platnost 10 let.
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Činnost nadačního fondu jako součást CSR skupiny Veolia

Správní rada

Společenská odpovědnost (CSR) je nedílnou součástí strategie skupiny Veolia
a reprezentuje jednu ze základních hodnot společnosti. Veolia proto dlouhodobě rozvíjí
pracovní postupy přispívající k udržitelnému rozvoji a aktivity napomáhající zlepšení
stavu okolní společnosti. Usiluje zároveň o rovnováhu mezi environmentální, sociální
a ekonomickou oblastí CSR.

Philippe Guitard, předseda správní rady, ředitel skupiny Veolia pro střední a východní Evropu

Veolia se významně angažuje v sociální, environmentální a vzdělávací oblasti mimo jiné
i prostřednictvím firemního Nadačního fondu Veolia, který založila v roce 2003.
Společně vytváříme vlastní firemní a nadační projekty nebo se podílíme na projektech
jiných organizací.

Ing. Reda Rahma, člen správní rady, obchodní a marketingový ředitel skupiny Veolia

Cílem skupiny Veolia je zajišťovat pomocí udržitelných řešení přístup ke zdrojům, jejich
zachování a obnovu. Aby dokázala v tomto úkolu obstát, prošla společnost zásadní
proměnou, jejímž výsledkem jsou nové ambice a motto „Pečujeme o světové zdroje.“

a marketingu Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.

V návaznosti na tuto strategii se skupina rozhodla formulovat a vyhlásit devět klíčových
závazků, které mají za cíl chránit životní prostředí a umožňovat lidský rozvoj našich klientů
i nás samotných. Ke každému z těchto závazků jsou definovány konkrétní cíle k dosažení
v roce 2020. Skupina Veolia v České republice předkládá každoročně Zprávu o společenské
odpovědnosti, jež nabízí ucelený přehled o její koncepci a aktivitách v oblasti společenské
odpovědnosti. Součástí této zprávy jsou i aktivity nadačního fondu.

Mgr. Eva Vasse Kučerová, místopředsedkyně správní rady,
ředitelka komunikace a marketingu skupiny Veolia pro střední a východní Evropu
Ing. Zdeněk Duba, člen správní rady, předseda Dozorčí rady Veolia Energie ČR, a.s.
Mgr. Jan Hrabák, člen správní rady, ředitel právního oddělení Veolia Česká republika, a.s.
pro Českou a Slovenskou republiku
RNDr. Marcela Dvořáková, členka správní rady,
výkonná ředitelka komunikace Veolia Česká republika, a.s., pro Čechy, ředitelka komunikace
Ing. Iveta Kardianová, členka správní rady,
ředitelka komunikace a marketingu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

Tým nadačního fondu
Mgr. Vendula Valentová, ředitelka, Mgr. Martina Zichová, zástupkyně ředitelky,
PhDr. Blanka Šrámková, projektová manažerka, Helena Langerová, asistentka,
Bc. Vlasta Jachanová, asistentka
Výkonnými orgány Nadačního fondu Veolia jsou: ředitelka nadačního fondu

Základní údaje
Název: Nadační fond Veolia, datum vzniku: 30. dubna 2003,
zakladatel: Vivendi Water ČR, s.r.o. , sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1,
základní kapitál: 100 000 Kč, IČO: 27068102, řídicí orgán: správní rada

jako řídicí výkonný orgán a další zaměstnanci, kterými jsou zástupkyně ředitelky
nadačního fondu, manažerka nadačního fondu a asistentky nadačního fondu.

Významné skutečnosti po skončení rozvahového dne
do data sestavení výroční zprávy
Ode dne sestavení účetní závěrky do data sestavení výroční zprávy nedošlo
v Nadačním fondu Veolia k žádným významným skutečnostem, které by měly
vliv na výroční zprávu za rok 2015.

2. | Zpráva o činnosti nadačního fondu
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2.1 Programy a projekty NF

2.1.1 | Program MINIGRANTY® Veolia

Program MiNiGRANTY® VEOLIA patří ke klíčovým programům našeho nadačního
fondu. Jeho základem je spolupráce mezi nadačním fondem, společnostmi skupiny

MiNiGRANTY® Veolia 2008–2015

Veolia Česká republika a jejich/jejími zaměstnanci. Jde o příklad společenské
odpovědnosti všech zúčastněných.
Každý zaměstnanec se může jednou za rok na jaře ucházet o finanční podporu (grant)
ve prospěch projektu, který má veřejně prospěšný charakter a na jehož realizaci se podílí
ve volném čase (po práci nebo o dovolené) z vlastního rozhodnutí a většinou dlouhodobě
jako dobrovolníci.
Pro název programu MiNiGRANTY získal Nadační fond Veolia v roce 2013 ochrannou
známku, která má platnost 10 let.
Za osm realizovaných ročníků programu poskytl nadační fond na realizaci projektů,
na nichž se aktivně podílejí zaměstnanci skupiny Veolia, více než 22 600 tisíc korun.
MiNiGRANT získalo za dobu trvání programu celkem 877 projektů.
Od roku 2012 je počet podpořených projektů velmi vyrovnaný a stabilní. Počet žádostí
ve stejném období kolísal mezi hodnotami 291 (v r. 2015) a 377 (v r. 2013).

Počet žádostí

Počet
podpořených
projektů

Poptáváno
(v Kč)

Rozděleno
(v Kč)

2008

134

23

4 825 000

595 000

2009

119

48

4 400 000

1 251 000

2010

158

83

6 494 628

2 210 524

2011

244

113

9 552 415

3 006 069

2012

341

158

13 587 533

4 117 092

2013

377

163

14 465 574

4 001 004

2014

330

143

12 264 637

3 616 572

2015

291

147

10 803 684

3 839 390

1 994

878

64 128 834

22 636 651

Rok

Celkem
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MiNiGRANTY® VEOLIA
V loňském, osmém ročníku programu byla mezi 147 podpořených projektů rozdělena

MiNiGRANTY® v roce 2015 dle tematických oblastí
Komunitní život a prostředí

12 %

18 projektů

388 619 Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže

23 %

34 projektů

781 567 Kč

a 23 % na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Environmentální prostředí

10 %

15 projektů

393 290 Kč

Největší objem finančních prostředků byl poskytnut na realizaci projektů pro

Znevýhodněné skupiny

45 %

67 projektů

1 976 914 Kč

Osvěta a vzdělávání

10 %

13 projektů

299 000 Kč

částka převyšující 3,8 milionu korun.
Nejvíce podpořených projektů — 45 % směřovalo do oblasti znevýhodněné skupiny

znevýhodněné skupiny (52 %), volnočasové aktivity dětí a mládeže (20 %). Podpora
projektů s environmentálním zaměřením, projektů rozvíjejících komunitní život
a prostředí a projektů osvěty a vzdělávání byla poměrně vyrovnaná (v rozpětí 10 až 12 %).

Tematické zaměření
Komunitní život a prostředí (školy/MŠ, ZŠ, SŠ/ — vybavení a zázemí, obce, kultura,
komunitní centra, sport, péče o kulturní dědictví)
Volnočasové aktivity dětí a mládeže (sport, tábory, zájmové organizace, hasičský dorost)
Environmentální prostředí (ochrana přírody, péče o přírodu, záchranné stanice,
podpora biodiverzity)
Znevýhodněné skupiny (zdravotní handicapy, sociálně slabí, dětské domovy,
pěstounská péče, hospicová péče, senioři, nemocnice/pacienti v nemocnicích)
Osvěta a vzdělávání

MiNiGRANTY® 2015
podpořené projekty podle tematického zaměření (v %)

MiNiGRANTY® 2015
rozdělení finančních prostředků (v %)

9%
12 %

8%
Znevýhodněné skupiny

10 %

Osvěta a vzdělávání

46 %

23 %

Komunitní život a prostředí

Osvěta a vzdělávání

52 %
20 %

Volnočasové aktivity dětí a mládeže

10 %

Environmentální prostředí

Znevýhodněné skupiny

10 %

Komunitní život a prostředí
Volnočasové aktivity dětí a mládeže
Environmentální prostředí
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MiNiGRANTY® 2015
znevýhodněné skupiny (počet podpořených projektů)

MiNiGRANTY® 2015
znevýhodněné skupiny (v Kč)

8%

30

7%

25

8%

5%
2%

20
15

Handicap děti
Handicap dospělí
Sociálně slabí

29

10

Senioři

30 %

19

5

7

0
Handicap
děti

Handicap
dospělí

Sociálně
slabí

4

4

3

Senioři

Pěstounská
péče

Nemocnice

1
Dětské
domovy

40 %

Pěstounská péče
Nemocnice
Dětské domovy

MiNiGRANTY® 2015
volnočasové aktivity dětí a mládeže (počet podpořených projektů)

MiNiGRANTY® 2015
volnočasové aktivity dětí a mládeže (v Kč)

25

31 %

20

Letní tábory, pobyty,
soustředění

15
10

Podpora činnosti
zájmových klubů a kroužků

66 %
23

5

3%

Sbory dobrovolných
hasičů

9
2

0
Podpora činnosti
zájmových klubů
a kroužků

Letní tábory,
pobyty,
soustředění

Sbory
dobrovolných
hasičů

Celkem bylo v roce 2015 požadováno 10 803 684 Kč a poskytnuto
3 839 390 Kč, tedy více než jedna třetina žádaného finančního objemu.
Z celkového počtu žádostí 291 bylo podpořeno 147 projektů, tj. 50,5 %
podaných žádostí. Opakovanou podporu získalo 62 projektů, 85 bylo
podpořeno poprvé.
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MiNiGRANTY® 2015
opakovaná podpora projektů (v %)

MiNiGRANTY® VEOLIA 2015 byly vyhlášeny 22. března 2015 ke Světovému dni vody. Nadační fond přijímal žádosti od
22. března do 20. dubna 2015. Následně, v období po 20. dubnu proběhlo ve spolupráci nadačního fondu a hodnotících
týmů jednotlivých společností skupiny výběrové řízení, v němž byly jednotlivé žádosti posouzeny. Žádosti navržené
k podpoře byly poté předloženy Správní radě Nadačního fondu Veolia, která je schválila 27. května 2015. Výsledky byly
zveřejněny 31. května 2015.

Slavnostní předávání MINIGRANTŮ®
ANO

42 %
58 %

NE

MiNiGRANTY® byly předány úspěšným zaměstnancům na slavnostních akcích konaných převážně v průběhu června.
Obdobně jako v minulých letech i v roce 2015 dostal každý úspěšný zaměstnanec – dobrovolník ke „svému“ MiNiGRANTU
od nadačního fondu dárek. V roce 2015 to byl zápisník s motivem programu MiNiGRANTY 2015 v obalu z recyklované
textilie, vyrobený v rámci společensky prospěšného ekologického projektu Forewear chráněnou dílnou Fokus Vysočina
v Chotěboři (více v kapitole Firemní dobrovolnictví s nadačním fondem).
Zaměstnanci, kteří získali MiNiGRANT, si symbolické dárky více než zasloužili. Ve svých projektových žádostech
standardně uvádějí odhad počtu hodin své dobrovolnické pomoci, jimiž přispějí k realizaci projektů, pro něž získali
finanční podporu ve formě MiNiGRANTU. Spočítali jsme, že v 8. ročníku to bylo celkem téměř 17 400 hodin. Kdybychom
výsledný počet dobrovolnických hodin jen pro ilustraci vyjádřili finančním ekvivalentem, pak by se celková podpora
s touto „přidanou hodnotou“ zvýšila ještě o cca 2 miliony korun (při průměrné hodinové sazbě 115 Kč/hod.).
Přehled všech MiNiGRANTŮ® VEOLIA za rok 2015 je uveden v části Přílohy k programům nadačního fondu.

Příklady MINIGRANTŮ® 2015 podle tematických skupin

Environmentální projekty
35 000 Kč

50 000 Kč

Odstranění černých skládek v katastru obce Putimov

Obnova včelstev

Ladislav Paclík, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Specialista – vodohospodář odpadních vod

Lenka Stoszková, Veolia Energie ČR, a.s. – Region Východní Morava
Operátorka chemické úpravny vody

Pro: obec Putimov

Pro: Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Český Těšín

Web: www.putimov.cz

Web: zvo-cesky-tesin.webnode.cz

Cíl: Ochrana životního prostředí, především půdy a pramenišť
na Českomoravské vrchovině.

Cíl: Pomoc včelařům s obnovou včelstev po úhynech velkého počtů včelstev
na onemocnění varoa destruktor a virových onemocnění.

Ze závěrečné zprávy: Díky MiNiGRANTU byly odbagrovány černé skládky, materiál
odvezen na místo k uložení, terén rekultivován. Tím se zlepšil stav životního prostředí
v obci Putimov a okolí, z čehož se těší a má užitek celá obec (cca 270 jejích obyvatel). Byla
eliminována hrozba kontaminace podzemních vod a zlepšila se informovanost obyvatel
obce o aktivitách skupiny Veolia.

Ze závěrečné zprávy: Včelaři naší organizace chovali k 30. 11. 2014 celkem 567 včelstev. Na
následky parazitárního onemocnění varoa destruktor a virových onemocnění uhynulo
cca 395 včelstev. Obnova včelstva není otázkou jedné včelařské sezony. Pro včelaře je to
usilovná, obětavá a i finančně náročná práce. Za MiNiGRANT jsme pořídili 50 ks oddělků
(nová mladá včelstva) pro 25 včelařů.

„Není mi lhostejný stav životního prostředí, záleží mi na prostředí, v kterém jsem
vyrůstal a kde i nyní trávím část svého volného času. Účastí na projektu jsem získal nové
zkušenosti při zpracování a administraci projektu, které jistě v budoucnu zužitkuji.“

„Sama včelařím a mám velice kladný vztah k přírodě. Je to uspokojující pocit udělat něco
nezištně pro druhé.“
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Komunita a prostředí
12 000 Kč
Gastonův memoriál 7. ročník
Tomáš Česnek, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Investiční referent
Pro: Individuální projekt zaměstnance
Web: www.cernikone.cz
Cíl: Propagace plaveckého sportu (dálkové plavání), řeky Labe jako čisté řeky vhodné
k rekreaci a sportu. Zprostředkování sportovního zážitku tělesně postiženým plavcům.
Ze závěrečné zprávy: Gastonův memoriál je plavecký maraton na řece Labi, z Ústí nad
Labem do Děčína, pojmenovaný po lachtanu Gastonovi z pražské ZOO, který uhynul
při povodních v roce 2002. Svou délkou se řadí mezi nejdelší plavecké závody v Evropě.
Pravidelně se jej účastní kromě plavců, triatlonistů a potápěčů i handicapovaní sportovci
z oddílu Černí koně.
„Kolika lidem náš projekt pomohl? Doufám, že jejich počty budou ve stovkách. Mimo jiné
také všem postiženým sportovcům, kteří se závodu zúčastnili, a všem, kteří díky jejich
příkladu najdou sílu dále bojovat se svým handicapem.“

Osvěta a vzdělávání
36 664 Kč

10 000 Kč

Zvýšení akceschopnosti a bezpečnosti zasahujících hasičů v DT

Ekologické výukové programy s Nadačním fondem Veolia

Tomáš Kádě, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Diagnostik průzkumu stokové sítě

Miroslav Petr, Královéhradecká provozní, a.s.
Vodárenský dispečer

Pro: Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jablonce nad Nisou – Paseky

Pro: Individuální projekt zaměstnance pro Východočeskou pobočku Společnosti
pro trvale udržitelný život (STUŽ).

Cíl: Rádi bychom zvýšili bezpečnost a dobu zásahu hasičů v zakouřeném nebo
kontaminovaném prostředí.
Ze závěrečné zprávy: Jednotka obce Jablonec nad Nisou – Paseky zasahuje na území
města i mimo něj a je nejvytíženější dobrovolnou jednotkou ve městě, která zasahuje
u různých typů událostí, včetně požárů s nutností nasazení členů v dýchací technice (DT).
Za MiNiGRANT byly nakoupeny 3 masky Panorama, 1 tlaková ocelová lahev, 1 potah na
lahev a 2 držáky na plicní automatiku.
„Dýchací technika byla zastaralá, na hranici životnosti. Stará technika je rovnotlaká, takže
může v zamořeném prostředí při netěsnosti masky pod ni vniknout nebezpečný plyn,
a ohrozit tak zdraví zasahujícího hasiče. Jsem rád za zvýšení bezpečnosti zasahujících
hasičů (kolegů a kamarádů).“

Cíl: Obohacovat školní výuku na základních a středních školách v Královéhradeckém kraji
o nové poznatky týkající se přírody a životního prostředí, jakož i o alternativní pohledy
zkušených lektorů.
Ze závěrečné zprávy: Finanční prostředky byly využity převážně na honoráře pro lektory
přednášek na školách, dále pak k administrativě projektu, včetně vyúčtování. Honoráře
pokryly 22 přednášek z celkových 36 uskutečněných.
Díky MiNiGRANTU mohla pobočka STUŽ oslovit s nabídkou besed na téma životní
prostředí základní a střední školy a přispět k prohloubení environmentální výchovy,
vzdělání a osvěty jejich žáků a studentů.
„Díky programu MiNiGRANTY vzniká a rozvíjí se dobrovolnická síť nových a přátelských
vztahů, jak v rámci skupiny Veolia, tak i mimo ni. Na straně zaměstnanců je tu
nepřehlédnutelný důvod pro posílení sounáležitosti s firmou, ba i hrdosti na ni.“
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15 000 Kč
Osvěta jde do světa
Martina Kynclová, Středočeské vodárny, a.s.
Manažerka útvaru obchodu a odbytu
Pro: BOERBOEL CLUB CZ, z.s.
Web: www.boerboelclub.cz
Cíl: Šířit osvětu mezi dětmi předškolního a školního věku a jejich rodiči týkající se vztahu
k nejčastějšímu domácímu mazlíčkovi – psovi. Eliminovat počty zranění dětí, způsobené
chybným přístupem ke psovi.
Ze závěrečné zprávy: Podle studie Státního zdravotního ústavu téměř 40 % žáků
vybraných pražských škol uvedlo, že do 12 let svého věku bylo pokousáno psem, přičemž
se často jednalo o vlastního nebo známého psa, a čtvrtina těchto zranění vyžadovala
lékařské ošetření.
„Tohoto projektu jsem se sama aktivně účastnila se svými vybranými psy, a to hned
z několika důvodů. V dnešní době je snahou vše řešit ,bez námahy´, například stylem
zakážeme bojová plemena a problém bude vyřešen. Nikdo se ale nezamyšlý nad tím, že
nejlepší je jít cestou prevence, a to již u dětí, neboť v dětském věku předaná zkušenost je
tou nejlepší investicí.“

Znevýhodněné skupiny
25 000 Kč

30 000 Kč

Po stopách sázavských sklářů

Pomoc dětským pacientům s hypospadií

Roman Kunčický, Česká Voda – Czech Water, a.s.
Stavební klempíř

Petr Benák, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Specialista oddělení odečtů a technické podpory

Pro: Ručičky, z.s.

Pro: Fakultní nemocnici v Motole, Kliniku dětské chirurgie 2. LF a FN Motol

Web: www.zs-okruzni.cz/rucicky-z-s

Cíl: Umožnit co největšímu počtu dětských pacientů s hypospadií léčbu pomocí fixační
pěny Cavi Care.

Cíl: Projekt má dva cíle. Tím prvním je přiblížit dětem sklářské řemeslo z pohledu historie
i současnosti, druhým je upevňování přátelství a soudržnosti mezi dětmi s různým
stupněm mentálního postižení.
Ze závěrečné zprávy: Projekt byl třídenním putováním po Sázavě, po městě s významnou
historickou tradicí sklářského průmyslu. Skupina 12 žáků spolu s pedagogickým doprovodem
byla ubytována v Městské ubytovně a absolvovala exkurze v místních sklárnách. Děti
navštívily historickou huť František, sklářský komplex Kavalierglass a seznámily se s výrobou
průmyslového skla. Kromě těchto exkurzí děti prošly naučnou stezku Votočnici s třemi
uměle vybudovanými tůněmi a byly na prohlídce Sázavského kláštera.

Ze závěrečné zprávy: Finanční dar byl v plné výši použit na nákup 40 balení fixační pěny
Cavi Care pro urologické pacienty (chlapce) s vývojovými vadami močové trubice.
„Z vlastních zkušeností vím, jak je pobyt pro děti v nemocnici nepříjemný a stresující.
Využitím fixační pěny se doba hospitalizace zkrátila ze 7 dnů na 3 dny. Jsem rád, že
MiNiGRANT pomohl zajistit dětským pacientům kvalitnější a rychlejší léčbu.“

„Nejvíce si cením toho, že MiNIGRANTY pamatují i na děti s mentálním postižením
a umožňují jim získat mnoho poznatků a prožitků pro ně jinak velmi těžko dosažitelných.“
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Volnočasové aktivity
10 000 Kč

20 000 Kč

Podpora orientačních sportů v Mariánských Lázních

Dětský letní tábor s péčí o dožívající koně

Jana Macurová, Veolia Energie ČR, a.s. – Region Čechy
Referentka ekonomické agendy

Jan Penniger, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
IT manažer

Pro: TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, Mariánskolázeňský orientační klub – MLOK

Pro: Jezdecký spolek Equiden Záryby

Cíl: Podpora činnosti oddílu MLOK, modernizace vybavení.

Web: www.equieden.websnadno.cz

Ze závěrečné zprávy: Z prostředků získaných z programu MiNIGRANTY jsme pořídili pro
12 dětí oddílu MLOK dresy. Naši závodníci, kteří dosahují úspěchů i na mistrovství
republiky v orientačním běhu, dokonce máme juniorského mistra, se těší z nových dresů
a z toho, že jsou na závodech rozpoznatelní.

Cíl: Příprava podmínek pro dětský letní tábor, úprava okolí.

„Aktivním členem oddílu MLOK jsem už deset let. Mám velkou radost, že zájem
o orientační běh stoupá, a nemenší i z toho, že jsme mohli našim mladým sportovcům
pořídit dresy, na které jsou hrdí. My jsme zase hrdí na jejich úspěchy.“

Ze závěrečné zprávy: V Zárybech se každý rok koná dětský tábor s koňmi. Za prostředky
poskytnuté Nadačním fondem Veolia byly rozšířeny venkovní výběhy pro koně, zvětšena
stání. Došlo i na vyčištění místního potoka.
„Jsem rád, když vidím, jak mohou peníze pomoci tam, kde je potřeba. MiNiGRANT nám
velmi pomohl při financování úprav a příprav pro dětský tábor s koňmi.“

MiNiGRANTY® ve Videogalerii
V minulém roce jsme natočili 6 nových videodokumentů o MiNiGRANTECH®. Dokumenty představují celkem 8 projektů z různých tematických oblastí i regionů, které byly realizovány
v roce 2015 a 2014, případně byly podpořeny i v předcházejících letech. Videodokumenty v Galerii na www.nfveolia.cz.
Název
videodokumentu

Zaměstnanec
(společnost skupiny)

Organizace
a téma projektu

Letohrádek Vendula

Lenka Rydlová
(SVAS)

Služby a podpora Letohrádku Vendula poskytované potřebným
lidem s postižením (stacionáře, chráněná dílna, konzultace,
krizové centrum, doprava klientů a jiné služby).

Horní Bezděkov u Unhoště,
Letohrádek Vendula

Gastonův memoriál

Tomáš Česnek
(SčVK)

7. ročník plaveckého závodu na Labi, věnovaný lachtanu
Gastonovi, který uhynul při povodních v roce 2002.
Délkou 25 km patří závod mezi nejdelší v Evropě.

Ústí n. Labem, Děčín

Včely pro život

Lenka Stoczková
(Veolia Energie ČR)
Petr Peikl (Veolia Energie ČR)
Monika Poslušná (1. SčV)

Tematika chovu včel jako součást péče o životní prostředí
a podporu biodiverzity se objevuje v MiNiGRANTECH®
dlouhodobě a opakovaně. V tomto dokumentu proto
představujeme 3 různé projekty, které NF podpořil.

Český Těšín,
Český svaz včelařů, o.s., ZO Český Těšín,
Horní Bludovice u Karviné,
Přírodovědně-turistický kroužek Smíšci
z Horních Bludovic, Příbram

Děti patří domů

Pavla Bažantová
(PVK)

Podpora náhradní rodinné péči, a hostitelské péče v ČR –
provázení pěstounských rodin.

Střední Čechy, Děti patří domů, z.s.

Dobrovolníci Okamžiku
pomáhají nevidomým

Jana Jonášová
(Veolia Voda ČR)

Činnost největšího akreditovaného dobrovolnického centra
v ČR, které pomáhá lidem se zrakovým postižením.

Praha, Okamžik z.s.

Ekologické výukové
programy s NF Veolia

Miroslav Petr
(KHP)

Podpora tematické činnosti Společnosti pro trvale udržitelný
život, regionální pobočky Hradec Králové, patří ke stálicím
MiNiGRANTŮ díky příkladnému dobrovolnictví.

Hradec Králové,
Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)

Místo natáčení
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2. 1. 2 | Program na podporu nových pracovních míst

Pomáháme na svět dobrým nápadům. Od roku 2000 podporujeme prostřednictvím
tohoto programu začínající malé a drobné podnikatele v regionech ohrožených
nezaměstnaností. Pomáháme tak snižovat nezaměstnanost v Moravskoslezském
a Olomouckém kraji. Za 16 let se podařilo podpořit vznik 1 993 nových pracovních míst
částkou 93,3 mil. Kč.

Podpora nových pracovních míst v roce 2015
V roce 2015 bylo podpořeno celkem 61 projektů, jejichž prostřednictvím napomohl NF ke
vzniku 109 nových pracovních míst, z toho 22 je pro osoby se zdravotním postižením.
Rok 2015 byl již šestnáctým rokem, ve kterém nadační fond pomáhal s uskutečněním

Pomoc směřuje především na veřejně prospěšné projekty v oblastech, jako jsou tradiční či
netradiční řemesla a výroba, organizace volného času dětí, mládeže či seniorů, služby pro
obyvatelstvo a domácnosti, sociální služby pro handicapované občany a rodiny s dětmi.

nových podnikatelských nápadů.

V letech 2000–2015 vzniklo celkem 1993 nových pracovních míst, z toho 279 pro osoby se

V roce 2015 požádalo o nadační příspěvek formou předběžného informačního dotazníku

zdravotním postižením. Na nadační příspěvky bylo vynaloženo více než 93 milionů Kč.

Zájemci o příspěvek nadačního fondu vyplní v první fázi tzv. předběžný informační
dotazník. Ten obsahuje základní informace o žadateli a jeho podnikatelském záměru.
(PID) 171 žadatelů. Zamítnuto bylo 86 žádostí, zbývajících 85 PID bylo navrženo na
rozpracování podnikatelského záměru, tedy projektu. Pět žadatelů odstoupilo od své
žádosti před předložením schvalovacímu výboru.

Počet nových pracovních míst
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Úspěšnost podaných PID (v %)

Počet nových
prac. míst

Poskytnuté nadační
příspěvky

2000

115

3 655 500 Kč

2001

110

4 350 000 Kč

2002

118

5 554 000 Kč

2003

111

5 337 500 Kč

2004

104

4 116 000 Kč

2005

133

5 079 500 Kč

2006

122

5 162 000 Kč

2007

178

7 012 000 Kč

V průběhu roku se uskutečnilo 5 zasedání schvalovacího výboru (dříve správní rady Nadačního fondu Dalkia

2008

174

9 024 000 Kč

Česká republika), na kterých byly projednávány především předběžné informační dotazníky žadatelů a následně

2009

194

10 515 500 Kč

2010

150

8 494 000 Kč

2011

87

4 749 000 Kč

2012

84

4 789 000 Kč

2013

93

5 042 500 Kč

2014

111

5 589 500 Kč

2015

109

4 876 700 Kč

1 993

93 346 700 Kč

Rok

Celkem

Přijaté
Zamítnuté

49 %

48 %

Odstopupení ze strany žadatele

na jejich základě zpracované a prověřené projekty.
Žadatelé, jejichž PID je schválen schvalovacím výborem, jsou vyzváni ke zpracování projektu s detailním
podnikatelským plánem a přehledem požadovaných finančních prostředků. Po prověření a vyhodnocení projektů
garanty – dobrovolníky z řad zaměstnanců skupiny Veolia – bylo schvalovacímu výboru nadačního fondu v roce
2015 předloženo celkem 69 zpracovaných projektů, z nichž 3 byly zamítnuty. Čtyři žadatelé odstoupili od projektu
po jeho schválení schvalovacím výborem. Jeden schválený projekt byl vyplacen až v lednu 2016. 1/ Celkem tedy
bylo v roce 2015 podpořeno 61 projektů v celkové výši 4 876 700 Kč. V rámci těchto projektů bylo vytvořeno
109 nových dlouhodobých pracovních míst, z nichž 22 bylo určeno osobám se zdravotním postižením.
/ Poznámka: Dar byl vyplacen v lednu 2016, bude tedy součástí vyplacených příspěvků uvedených ve výroční zprávě za rok 2016.

1

V rámci programu pracovalo v roce 2015 celkem 100 zaměstnanců – dobrovolníků,
kteří byli garanty jednotlivých projektů. Přehled všech projektů z programu Podpora
pracovních míst za rok 2015 je uveden v části Přílohy k programům nadačního fondu.

Úspěšnost předložených projektů (v %)

Přijaté projekty a pracovní místa
v Olomouckém a Moravskoslezském kraji
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Počet projektů

90 %

Moravskoslezský kraj

Pracovní místa

Olomoucký kraj

22

Projekty a pracovní místa dle lokalit
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Infrastukturní služby

Služby pro domácnosti

Péče o životní prostředí

Nejzajímavější projekty roku 2015
Projekty zaměstnávající osoby zdravotně postižené

350 000 Kč

130 000 Kč
Digitalizace kronik – uchování kulturního dědictví pro další generace
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
3 nová pracovní místa pro osoby zdravotně postižené
Olomoucký Spolek Trend vozíčkářů zabezpečuje osobami se zdravotním postižením
digitalizaci starých obecních, školních a spolkových kronik, dokumentů a fotoalb. V rámci

Potravinářská výroba, MVM SOLUTION s.r.o.
8 nových pracovních míst, z toho 5 pro osoby zdravotně postižené

projektu spolek zakoupil velkoobjemový scanner, čímž rozšířil svou podnikatelskou
činnost o digitalizaci velkoformátových kronik a pamětních knih.

Chráněná dílna MVM SOLUTION s.r.o. se zabývá ruční výrobou vysoce kvalitních
pekařských a jiných výrobků. Díky úspěšnému působení na trhu za poslední dva roky
a zvyšující se poptávce po jejích výrobcích, především po tradičních WEINER STRUDEL,
palačinkách, lívancích či kynutých knedlících, se rozhodla rozšířit výrobu.
V nové provozovně na rozhraní Paskova a Nové Bělé tak vzniklo 8 nových pracovních míst,
z toho 5 pro osoby zdravotně postižené.

180 000 Kč
Výroba skleněných předmětů, BM workservice s.r.o.
3 nová pracovní místa pro osoby zdravotně postižené
Společnost BM workservice s.r.o. se zaměřuje na zaměstnávání handicapovaných osob.
Realizací projektu byla v provozovně Ateliér na Husovce vytvořena tři nová chráněná
pracovní místa v oboru výroby skleněných dekorativních předmětů, výroby bižuterie
a skleněných komponentů – vinutých perel.
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Zelené podnikání

Rozvíjející se perspektivní společnosti

40 000 Kč

150 000 Kč

Rado Falcons,
Radovan Janeček

Pepík ve městě, Bezlepík s.r.o.

1 nové pracovní místo

Společnost Bezlepík s.r.o. působí na trhu výroby bezlepkového pečiva a bezlepkového

Pan Radovan Janeček se zabývá

stravování již od začátku roku 2014. Kapacita stávající provozovny v Novém Jičíně již

sokolnictvím – chovem, výcvikem

nedokázala pokrýt zvyšující se poptávku po bezlepkových výrobcích, proto se společnost

a prodejem dravých ptáků.

rozhodla vybudovat zcela nové výrobní a prodejní prostory v centru města. Bezlepík s.r.o.

Výjimečností tohoto projektu

se zaměřuje na výrobu čistě bezlepkového slaného i sladkého pečiva, cukroví, zákusků,

je snaha o návrat sokola stěhovavého do jeho přirozeného prostředí a zajišťování

moučníků, müsli a v neposlední řadě také na gastronomické služby v této oblasti.

4 nová pracovní místa

biologické ochrany polních a zahradních plodin a kultur pomocí tohoto dravce.

40 000 Kč
Medovina z Jeseníku – Original Milerski, Richard Milerski

220 000 Kč
Zřízení výrobní dílny v Jeseníku, ATEX – spol. s r.o.
5 nových pracovních míst

1 nové pracovní místo

Ryze česká rodinná firma ATEX – spol. s r.o. působící na trhu se sportovním oblečením již

Výjimečnou medovinu dodávanou pod ochrannou známkou ORIGINAL MILERSKI nově

od roku 1993 se rozhodla z důvodu expanze na nové trhy nejen v České republice, ale i na

nabízí pan Richard Milerski ze Starých Purkatic. Svá včelstva má umístěna v podhůří

Slovensku, Rusku a v dalších zemích, otevřít nový výrobní závod v Jeseníku. V roce 2016

Jeseníků v lokalitách nedotčených průmyslovou a zemědělskou výrobou. Jeho produkce

by zde chtěla zprovoznit unikátní výrobu oblečení pomocí lepených švů. Společnost ATEX

medu získala v roce 2015 ocenění prestižní značkou JESENÍKY – originální produkt.

dodává své výrobky především sportovcům a sportovním klubům a obléká i takové ikony

Medovina z Jeseníků neobsahuje přidaný cukr ani líh.

českého sportu jako Martinu Sáblíkovou, Gabrielu Soukalovou či Ondřeje Moravce.

Infrastruktura

240 000 Kč
Medela – péče o seniory, Medela – péče o seniory o.p.s.
4 nová pracovní místa
Obecně prospěšná společnost Medela – péče o seniory se rozhodla zřídit v obci
Ostravice v malebném podhůří Beskyd „dům se zvláštním režimem“, a nabídnout tak
až 37 klientům důstojně dožít stáří v krásném prostředí domova s rodinnou atmosférou
a plnou zdravotnickou a sociální péčí. Domov je určen pro pacienty s onemocněním
Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a podobným onemocněním.

40 000 Kč
Renovace, opravy a čištění kožených povrchů, Radim Kavka
1 nové pracovní místo
Pan Radim Kavka zahájil v roce 2015 podnikatelskou činnost v oboru renovování, oprav
a čištění kožených povrchů, především sedacích souprav, bot, kabelek a čalounění
automobilů. Cílem renovací je zachování původní kůže a oprava jejího povrchu pomocí
speciální sady nářadí a k tomu určených barev.
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2. 1. 3 | Voda pro Afriku

Pět ročníků vody pro Afriku

6. ročník a hlavní přínosy projektu

Prostřednictvím charitativního prodeje designových karaf z českého křišťálu usnadňujeme

Zatím poslední, 6. ročník Vody pro Afriku vynesl dalších 600 tisíc Kč.²/ Tentokrát je určen

obyvatelům etiopského venkova přístup k pitné vodě. Za finanční prostředky získané

pro 4 200 obyvatel vesnice Teso, kteří díky němu a pomoci, kterou tam zrealizuje Člověk

prodejem karaf budujeme a rekonstruujeme vodní zdroje v jižní Etiopii, kde je tento

v tísni, budou mít vodní zdroj v blízkosti svých obydlí.

základní zdroj života nedostupný pro 74 % obyvatel. Projekt realizuje NF Veolia
a společnost Veolia ČR ve spolupráci s humanitární organizací Člověk v tísni, o. p. s. Za
5 uplynulých ročníků jsme na pomoc Etiopii poskytli více než 2,5 mil. Kč, z toho 760 tis. Kč
v 5. ročníku projektu (2014/15).1/
Z darů 5. ročníku Vody pro Afriku byly vybudovány vodní zdroje pro obyvatele etiopských
vesnic Mito Dubela a Buka Timbane v okrese Alaba. Cesta pro vodu se pro ně díky
mnohem bližší dostupnosti vody i nákupu nových kanystrů, v nichž vodu dopravují,
významně zkrátila.

„Přístup k vodě je v Etiopii jednou ze zásadních potřeb,“ vysvětluje Petra Vránová z o.p.s.
Člověk v tísni. „Když lidé vodu nemají, musí si ji opatřit velice složitým způsobem. Sehnat
vodu pak zabere celé dny, děti kvůli tomu nechodí do školy, dospělí nepracují na polích
a ztrácejí možnost obživy… Je to začarovaný kruh”.
V této africké zemi podle odborníků právě panuje největší sucho za posledních padesát
let a deset milionů lidí je ohroženo na životě. Symbolický šek za šestý ročník projektu
předala 10. 2. 2016 humanitární organizaci Člověk v tísni, zastoupené Janem Faltusem,
koordinátorem programu Voda a Hygiena, paní Eva Kučerová, místopředsedkyně správní

Balení a expedici pro e-shop zajistila už popáté o. p. s. Pohoda, poskytující sociální služby

rady Nadačního fondu Veolia. „Věříme, že má smysl pomáhat lidem v nouzi zejména

dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Každá karafa je unikát,

v místě, kde žijí. Voda je základem života, ale bohužel i příčinou řady nepokojů. Společně

vyrábějí se v tradičním sklářském regionu v Novém Boru, celý proces výroby je čistě ruční

můžeme pomoci tento problém řešit,“ říká Marcela Dvořáková, výkonná ředitelka

záležitost. Po celou dobu realizace projektu Voda pro Afriku se prodávají stejné karafy.

komunikace a marketingu Veolia ČR.

Jejich autory jsou známí designéři Daniel Piršč a Jiří Pelcl.

„Za uplynulých šest let poskytla skupina Veolia a Nadační fond Veolia na podporu vodních
zdrojů v Etiopii 3 160 000 korun,“ rekapituluje Vendula Valentová, ředitelka Nadačního

/ Poznámka: Ročníky označujeme čísly a uvádíme k nim roky realizace. Rok 2014 zde označuje období závěru roku,
kdy byla uzavřena darovací smlouva týkající se výtěžku z prodeje karaf realizovaného v listopadu a prosinci 2014.
Rok 2015 zahrnuje jednak poukázání daru na konto sbírky Skutečná pomoc organizované Člověkem v tísni, o.p.s.,
i celé období do konce roku, kdy tato humanitární organizace budovala další vodní zdroje na jihu Etiopie s využitím
finančních prostředků z tohoto ročníku. V 5. ročníku byl nadační dar spojen s darem Veolia Česká republika, a.s.
NF Veolia věnoval 600 000 Kč a 160 000 Kč činil firemní dar.
1

fondu Veolia.

²/ Poznámka: Jde o výtěžek benefiční akce uskutečněné v listopadu, prosinci 2015 a lednu 2016. Dar byl vyplacen
v únoru 2016, bude tedy součástí vyplacených příspěvků uvedených ve výroční zprávě za rok 2016.
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Tento druh pomoci považuje za velmi důležitý i Petra Vránová, která v Etiopii jako

Křišťálové karafy pomáhají i u nás. „Karafy pro nás vyrábějí v tradičním sklářském regionu

pracovník o. p. s. Člověk v tísni strávila tři roky. „Čistá voda je naprosto zásadní pomocí,

v Novém Boru. Celý proces výroby je čistě ruční záležitostí, kterou takto podporujeme.

klíčovou pro život tamních obyvatel. Jelikož přináší vodu lidem, kteří byli odkázáni na sběr

Každá karafa je unikát. Stojí za ní velký kus lidské práce a energie. Po celou dobu realizace

dešťové vody třeba i z velkých kaluží, pití vody z řeky nebo putování za vodou denně osm

projektu Voda pro Afriku se prodávají stejné karafy. Jejich autory jsou známí designéři

a více hodin. Voda je dnes navíc velmi nepředvídatelný živel. Dříve se s obdobím dešťů

Daniel Piršč a Jiří Pelcl.

dalo víceméně počítat, dnes je kvůli klimatickým změnám mnohé jinak, příroda se chová
nevyzpytatelně, a to je pro obyvatele afrického venkova velká katastrofa. Je moc důležité
na tuto pomoc dál navazovat, projekt Voda pro Afriku je proto velmi záslužný.
Velmi silnou zpětnou vazbu nám poskytují především lidé, kterým se vybudováním
vodního zdroje opravdu zásadně změní život k lepšímu, a samozřejmě to dávají najevo.
Vidět ty samé obyvatele, kteří ještě před nedávnem přelévali třeba i vodu z kaluží do
kanystrů, čerpat čistou vodu je velmi krásný zážitek sám o sobě.
Máme všechny předpoklady být spokojení a pomoc našeho vyspělého světa je
důležitá. Jsem moc ráda, že si to uvědomují i velké nadnárodní korporace, které
hýbou světovou ekonomikou, jak vyplynulo ze závazků, přijatých ještě před konferencí
o klimatu COP 21 v Paříži.“

Prodej karaf probíhá přes nadační e-shop. Zásilky balí i expeduje Denní stacionář
společnosti Pohoda, o. p. s., poskytující sociální služby dospělým lidem s mentálním
a kombinovaným postižením. Obě tato spojení jsou pro nás důležitou součástí projektu,
které mu dávají jakousi přidanou hodnotu,“ doplňuje přínosy projektu Vendula Valentová.

Spolupráce s Pohodou v projektu Voda pro Afriku
Za spolupráci Denního stacionáře Dílnička a sociálního podniku Kavárna Bílá vrána
s nadačním e-shopem na prodeji a expedici karaf poděkoval nadační fond společnosti
Pohoda, která tyto sociální služby provozuje, opět darem ve prospěch jejích klientů. Z darů
ve výši 50 tisíc Kč za rok 2014 a 2015 Pohoda, o.p.s., financovala přestavbu odpočinkové
místnosti na relaxační místnost s prvky snoezelen v Klubu Pohoda.
Snoezelen je speciálně upravená místnost, v níž se využívá technického vybavení
k multismyslové stimulaci. Principem metody snoezelen je prostřednictvím světelných
a zvukových prvků, vůní, hudby a hmatových podnětů vytvořit stimulující prostředí pro
klienty, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční. Různé druhy pomůcek lze využít
k relaxaci, ale také ke stimulaci všech smyslů. Důležitým prvkem relaxační místnosti je její
variabilita, kterou lze aktivně reagovat na podněty, jež si uživatelé sami vybírají.
„Přestavbu odpočinkové místnosti na relaxační místnost s prvky snoezelen jsme
zahájili v roce 2015. Z daru 25 tisíc Kč za spolupráci v ročníku 2014 jsme začali postupně
místnost vybavovat. Na výběru vybavení se podíleli sami uživatelé denního stacionáře.
Společně jsme si byli vyzkoušet a vybrat vybavení na výstavě Modré Aero věnované
autismu. Za finanční částku jsme pořídili odpočinkovou rozkládací sedačku, hvězdnou
oblohu, zrcadlovou kouli a stěnu, vybavení akvária, blackoutové zatemňovací závěsy,
baldachýnové dekorace aj. Z ročníku 2015 jsme koupili bublinkový vodní sloup v ceně
24 900 Kč,“ uvedla Šárka Petrášová, zástupkyně ředitelky o.p.s. Pohoda.
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Návrat lososovitých ryb
do českých řek
V rámci projektu Cesta pstruha, který
organizuje Nadační fond Veolia a Veolia
Česká republika, a.s., ve spolupráci s Jakubem
Vágnerem a jeho neziskovou organizací
Sladkovodní giganti, jsou pstruzi potoční
vysazováni do českých řek už od roku 2011.
V prvních dvou letech se jejich útočištěm

2. 1. 4 | Cesta pstruha

stala řeka Střela ve městě Plasy na Plzeňsku,
od roku 2013 byly ryby vysazovány do horního
toku Labe, které má ve Vrchlabí i Špindlerově
Mlýně svůj horský ráz, což je pro pstruhy ideální
prostředí. Mezi vysazenými pstruhy nebyly
výjimkou ani vzrostlé tříkilové kusy.

přírodě je dnes skutečně unikát“, komentoval vypouštění Jakub Vágner. „Kolik z těch

Cesta pstruha v roce 2015

vypuštěných v řece přežije, záleží v první řadě hodně na nás. V tomto úseku platí povolení

V roce 2015 pokračoval projekt Cesta pstruha vypouštěním dalších ryb do volné přírody.

rybolovu metodou ,chyť a pusť´. Každá ulovená ryba má být vrácena zpátky do vody, aby

Asi tunu pstruhů potočních vypustil rybář Jakub Vágner spolu s dětmi ze ZŠ a Gymnázia

mohla potěšit další rybáře a oko návštěvníka. Voda je tu nádherně čistá a ryby jsou díky

v Jilemnici do horního toku Labe ve Špindlerově Mlýně.

„Některé z nich jsou doslova trofejní ryby, měří až 70 cm. Potkat takovou rybu v naší

tomu dobře vidět. Naštěstí tu není mnoho predátorů, jako jsou kormoráni, s těmi se těžko
bojuje. Odhadujeme, že 70 % vypuštěných ryb přežije do dalšího roku,“ dodal Vágner.

O rybách, a nejen o nich si s žáky Základní školy v Jilemnici a studenty tamního gymnázia

Cílem projektu Cesta pstruha je přispět k obnovení populací původních druhů ryb v našich

přednášce o cestování a přírodě. Děti se pak přesunuly do Špindlerova Mlýna, aby

řekách. Pomáháme navrátit do našich řek druhy lososovitých ryb (lipan podhorní, pstruh

viděly vypouštění pstruhů na vlastní oči. Vybraných deset z nich pak mělo šanci Jakubu

duhový, hlavatka podunajská, a především pstruh obecný potoční), které v nich dříve žily.

Vágnerovi pomáhat a vypustit si každý svého pstruha.

povídal Jakub Vágner už od 8 hodin ráno v jilemnickém společenském domě JIML při

Za dobu trvání projektu již bylo vypuštěno do volné přírody na 9 tun ryb. Přispíváme tím
k záchraně největších sladkovodních ryb na světě.
Některé druhy ryb okamžitě doplácejí na znečištění vody, jiné se dokážou více přizpůsobit.
Obecně však platí následující: Tam, kde žije lososovitá ryba, vždy se jedná o zdravotně
nezávadnou vodu! Pstruh a jiné lososovité ryby se od sebe vzájemně liší, ať už se jedná
o vzhled, či způsob života. Pro všechny lososovité ryby ale zůstává společný znak, a tím je
čistota vody. Tyto ryby jsou velmi citlivé na čistotu vody, a to je jasnou spojnicí s jedním
z hlavních oborů činnosti skupiny Veolia – čištěním odpadních vod. Společnosti skupiny
Veolia v České republice provozují celkem 413 čistíren odpadních vod.
Populace lososovitých ryb byla v posledních desetiletích značně decimována. Kvalita vody
v řekách se však díky čistírnám odpadních vod a modernizaci jejich technologií značně
zlepšila, a tak se pstruzi i jiné lososovité ryby mohou vrátit do svých původních domovů.
Pstruhové revíry nejsou schopny obnovy rybí populace bez pomoci člověka.
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2. 1. 5 | Stále s úsměvem – Aktivně po celý život

Zahájení nového programu

Dosavadní výstupy a reakce na nový program jsou ryze pozitivní, ať ze strany uchazečů

V lednu 2015 zahájil Nadační fond Veolia nový program – program na podporu aktivního

programu a společné úsilí firemního nadačního fondu i celé skupiny Veolia Vendula

života seniorů v jejich domácím a komunitním prostředí nazvaný Stále s úsměvem –
Aktivně po celý život.
„Prostřednictvím tohoto programu chceme v České republice pomáhat tomu, aby se
seniorům u nás žilo lépe. Snažíme se být nápomocni lidem především v regionech, kde
působí naše obchodní společnosti. Rozhodli jsme se proto podporovat projekty, které
pomohou zlepšit přístup společnosti k seniorům a respektovat jejich potřeby,“ uvádí Eva
Kučerová, místopředsedkyně správní rady Nadačního fondu Veolia a ředitelka komunikace

o grant, municipálních partnerů, nebo odborné veřejnosti,“ představuje začátky nového
Valentová, ředitelka nadačního fondu.
Svět nesmí být jen pro mladé. Někdy se zdá, že tento svět patří jen mladým lidem. A to
přesto, že stále roste podíl starších věkových skupin a prodlužuje se lidský věk. Postupně
přichází do seniorského věku stále větší počet kvalifikovaných lidí, kteří ve svém profesním
životě něco dokázali a zvládli i takové převratné změny, jež přinesla v posledních třiceti
letech zejména oblast informačních technologií a mobilní komunikace.

a externích vztahů Veolia pro střední a východní Evropu.

Česká společnost své seniory podceňuje a mnohé jim dluží. Upozorňují na to odborníci

Až do roku 2017 bude probíhat pilotní fáze programu. Nadační fond v ní poskytuje granty

lichotivě. V nejhorší situaci se nacházejí senioři opuštění, nemocní a bez aktivních

na základě uzavřeného výběrového řízení, kdy přímo oslovuje vybrané organizace usilující
o aktivizaci seniorů, jejich zapojení do komunitního života nebo podporující život seniorů
v domácím prostředí.

a výzkumy ukazují, že ve srovnání s některými vyspělými zeměmi na tom nejsme zrovna
zájmů. I ti ale celý život pracovali a na jeho sklonku by neměli dožívat v nedůstojných
podmínkách.

„Už příprava programu v roce 2014 nás moc bavila, vše jsme pečlivě plánovali, studovali
a konzultovali s předními odborníky z oboru gerontologie, geriatrie, ale i dobrovolnictví.
Z důvodu omezeného rozpočtu probíhá program zatím formou uzavřeného výběrového
řízení. S nabídkou účasti v programu oslovujeme vybrané organizace v „našich regionech“,
v místech, kde působí společnosti skupiny Veolia. Výhodou je, že komunitní prostředí
a jeho potřeby zde dobře známe.
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Senioři potřebují podporu. A právě na to reaguje Nadační fond Veolia svým novým
programem. Zaměřen je na podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního
soužití v komunitě, vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí a na

Stále s úsměvem v roce 2015
„Správní rada našeho nadačního fondu rozhodla v minulém roce o podpoře prvních

nové přístupy k tématu stárnutí populace a uspokojování potřeb a práv seniorů.

14 velmi různorodých regionálních projektů. Dary na jejich realizaci byly poskytnuty ve

Oblastí, v nichž senioři podporu potřebují, je dlouhá řada. Nadační fond Veolia se

profesionální organizace, tak i ryzí amatéři – nadšení senioři, kteří jako dobrovolníci

snaží přispět aspoň malou měrou ke zlepšení této situace prostřednictvím podpory
inspirativních a inovativních projektů hodných následování, které nastartují nebo podpoří
na komunitní úrovni pozitivní změny v přístupu naší společnosti k seniorům.
Účast v programu byla nabídnuta nestátním neziskovým organizacím, příspěvkovým
organizacím, ale i obcím, a dokonce neformálním skupinám seniorů. Jedinou podmínkou
je, že organizace působí v regionech, kde své služby dodávají společnosti skupiny Veolia.
Ta chce být opravdu dobrým sousedem a partnerem pro místní lidi.

výši od 30 do 100 tisíc Kč a v celkovém objemu 1 milion Kč. Mezi jejich příjemci jsou jak
organizují program pro své spoluobčany. Těm nadační fond poskytl kromě finanční
podpory i potřebné rady a konzultace. Podpořené projekty během jejich realizace
sledujeme, dokumentujeme a informace o nich průběžně zveřejňujeme na svých
stránkách www.nfveolia.cz. V tomto období sledujeme realizaci jednotlivých projektů,
navštěvujeme je a vyhodnocujeme jejích přínos,“ uvedla Blanka Šrámková, programová
manažerka fondu.
Škála tematického zaměření projektů je pestrá: Nejčetnější jsou volnočasové společenské,
kulturní, vzdělávací i sportovní aktivity, které si organizují prostřednictvím svých
dobrovolnických organizací (ať už tradičních, nebo nově založených) sami senioři.
Obdobné aktivity jim v některých případech nabízejí obce či jimi zřízené organizace.
Zastoupeny jsou i projekty, které posilují terénní pečovatelské služby a jejich dostupnost
v malých obcích, odlehčovací služba, jež výjimečným způsobem individuálně pracuje
s každým klientem – seniorem a zároveň pomáhá pečujícím rodinám načerpat síly. Jeden
projekt se věnuje aktivizačním aktivitám pro seniory s mentálním postižením. Výjimečný
je projekt Mezinárodní filatelistické výstavy, jejímiž organizátory a výkonnými složkami
byli senioři, členové filatelistického klubu, kteří do svého příhraničního regionu přinesli
díky svému koníčku mimořádnou kulturní akci. Ojedinělý je i ambiciózní projekt, který
se prostřednictvím putovní venkovní expozice, doprovodné kampaně a besed zejména
s vysokoškolskými studenty pokouší pozitivně působit na veřejnost a napomáhat
proměně jejího postoje k seniorům.

Projekty 1. ročníku programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život
Poskytnuté
nadační příspěvky

Organizace

Název projektu

Téma

Dotek, o.p.s.

Z pramene našich životů

Posílení individuálního přístupu ke klientům odlehčovací služby

LIPKA, o.s.

Akademie seniorů

Vzdělávací aktivity pro seniory

Charita Olomouc

Důstojně ve svém domově ve stáří i v nemoci

Zvýšení dostupnosti pečovatelské služby

Senioři Prostějova, o.s.

Aktivně žít pro své zdraví

Kulturní a fyzické aktivity, zlepšení podmínek pro setkávání seniorů

40 000 Kč

Město Smiřice

Společně!

Zorganizování akcí k aktivizaci seniorů – přednášky, kurzy, kulturní akce

50 000 Kč

Oblastní charita Hradec Králové

Setkávání seniorů Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby

Pravidelná setkávání

30 000 Kč

Svaz českých filatelistů Chomutov

VI. mezinárodní filatelistická výstava Euregie Egrensis

Realizace filatelistické výstavy

50 000 Kč

Seniorcentrum Žatec, z.s.

Senioři na cestách za historií, kulturou a zábavou

Poznávací a kulturní zájezdy

33 300 Kč

Svaz důchodců

Společné výlety seniorů do ostatních oblastí České republiky

Poznávací a kulturní zájezdy

52 500 Kč

Charita Ostrava

Pořízení automobilu pro charitní středisko Matky Terezy –
pečovatelská služba

Posílení kapacity pečovatelské služby

106 000 Kč

Buena Vista

České stříbro

Realizace putovní výstavy s doprovodnou kampaní a akcemi měnícími přístup ke
stáří a k zapojení lidí seniorského věku do společnosti

100 000 Kč

Společenské aktivizační centrum pro
seniory Prahy 9

Společenské aktivizační programy pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Vzdělávací, pohybové, výtvarné a kulturní aktivity, setkávání, výlety, kurzy a akce

100 000 Kč

Město Příbram

Nejsme sami

Pobytová akce pro seniory s programem aktivizačních činnosti nad rámec
standardních aktivit realizovaných běžně v domovech důchodců, s pečovatelskou
službou nebo v domácím prostředí

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Klub seniorů Slunce

Rozšíření aktivizačních služeb

Celkem

100 000 Kč
40 000 Kč
100 000 Kč

96 200 Kč
100 000 Kč

998 000 Kč
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Příklad podpořeného projektu

Nadační fond Veolia podpořil projekt částkou 100 tisíc korun. Největší část podpory
byla využita na roční mzdu aktivizačně biografického pracovníka, který se specializuje
na koordinaci a realizaci biograficky laděných aktivizačních programů v Doteku. Jeho

Z pramene našich životů
Dotek, o.p.s., Vizovice
Jedním z projektů, které jsme loni podpořili s jasným přesvědčením, že může přinést jak
pomoc klientům Doteku, o.p.s., z Vizovic, tak i širší inspiraci všem, kdo poskytují pečovatelské
či odlehčovací služby seniorům kdekoliv jinde, je projekt Z pramene našich životů.
„K tomu, abychom mohli dělat naši práci co nejlépe, tím myslím byli schopni vytvořit na
míru komplex zdravotní a sociální péče pro konkrétního klienta, jej potřebujeme znát.
Znát jeho život, jeho historii, vazby na ostatní lidi, dětství a mládí a samozřejmě jeho
zvyky a rituály. Je dobře, když víme, co klientovi dělá radost, nebo naopak, co rád nemá.
Lépe pak chápeme jeho požadavky. S tímto vším nám pomáhají psychobiografie klientů
– pomocníci v péči, prostředek k aktivizaci či reaktivizaci klientů. Z pramene našich životů
je projekt, jehož prostřednictvím chceme našim seniorům zajistit a nabídnout kvalitní
smysluplný program a péči, které vychází z jejich vlastního životního příběhu,“ říká Jana
Štefková, sociální pracovnice Doteku, o.p.s.

hlavní pracovní náplní je sběr a zpracování biografií, na základě kterých staví aktivizační
činnosti klientovi přímo na míru a je jejich garantem. Tyto aktivity nejen sestavuje, ale
s klienty zároveň realizuje.
O všech vede písemné záznamy a fotodokumentaci. Spolupracuje s dalšími
členy pečujícího týmu, sociálním pracovníkem, rodinou klienta, případně dalšími
zainteresovanými osobami. Biografický pracovník dopomáhá také se zajišťováním
dobových materiálů využitelných při práci s klienty.
Dotek, o.p.s., vznikl v roce 2005, aby napomáhal v důstojné péči o seniory. Vytváří komplex
zdravotnické a sociální péče o potřebného klienta, aby mohl žít co nejdéle tam, kde se
cítí být doma. Péče i prostředí jsou od počátku budovány na základech konceptu bazální
stimulace. Zakladatelka Doteku Radomíra Pečeňová byla v roce 2007 oceněna titulem
„sestra roku v sociálních službách“. Od roku 2009 je Dotek první certifikované pracoviště
bazální stimulace zabývající se péčí o seniory ve Zlínském kraji.
Další informace o projektech podpořených v 1. ročníku programu Stále s úsměvem
jsou uvedeny v příloze Projekty podpořené v programu Stále s úsměvem – Aktivně
po celý život.

Sportovní
hry seniorů
Mimo grantové schéma uzavřeného výběrového
řízení Nadační fond Veolia podporuje v programu
Stále s úsměvem Sportovní hry seniorů, které
každoročně pořádá nezisková organizace Buď fit
seniore, kterou založil a reprezentuje David Huf,
mistr světa ve sportovním aerobiku. K podpoře této
akce se náš fond připojil poprvé v roce 2014. V roce
2015 jsme na uspořádání her věnovali 100 000 Kč.
4. ročníku Sportovních her seniorů, které se konaly
v Praze na Stadionu mládeže na Kotlářce, se celkem
zúčastnilo, včetně vystupujících klubů, 335 účastníků
převážně z Prahy, větší skupiny přijely z Poděbrad,
Berouna, Českých Budějovic, Olomouce, Paskova
a Opavy. Aktivních soutěžících bylo 220.
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Od roku 2008 se Nadační fond Veolia každoročně
podílí na firemním dobrovolnictví v sociální
a v environmentální oblasti. Dobrovolnické akce
jsou organizovány jak jednotlivými společnostmi
skupiny Veolia, tak i nadačním fondem. V rámci
běžné pracovní doby získávají zaměstnanci možnost
dobrovolnické pomoci s různým zaměřením.
V roce 2015 se podařilo ve skupině Veolia uspořádat
40 dobrovolnických akcí v celkovém rozsahu 46 dní.
Celkem 183 zaměstnanců při nich odpracovalo více

2. 1. 6 | Firemní dobrovolnictví s NF

než 326 hodin.
Již tradičně se jedná o výlety a jiné akce se seniory
a pro seniory, darování krve, zahradnické a údržbové
práce pro zařízení neziskových organizací, výrobu
dárkových a dekoračních předmětů pro charitativní
obchůdky, úklid přírody apod.
V roce 2015 připravil náš firemní nadační fond pro
zaměstnance-dobrovolníky dvě akce.

Výlet se seniory na Kuks

Projekt Forewear

Nejprve zorganizoval nadační fond při příležitosti Mezinárodního dne seniorů 1. října 2015

Druhou dobrovolnickou akcí byla pětidenní dobročinná sbírková akce oblečení

celodenní výlet pro klienty Společenského aktivizačního centra pro seniory Prahy 9, jednu

zorganizovaná v březnu 2015 v centrále společnosti Veolia Česká republika, a.s., na

z organizací podpořených v rámci svého nového nadačního programu Stále s úsměvem,

podporu projektu Forewear, během které se shromáždilo pět pytlů oblečení. Forewear

který se právě na seniory zaměřuje.

(www.forewear.cz) je vítězem mezinárodní soutěže Social Impact Award 2013, který

Reagovali jsme tak na četná přání klientů centra vyjet za poznáním mimo Prahu
a navštívit české památky a krásná místa jinde v republice. Takové výlety si senioři
nemohou často dopřát z důvodu snížené mobility nebo pro nedostatek financí. Jako cíl

originálním způsobem zpracovává staré textilie a vyrábí z nich funkčně designové výrobky
(obaly na mobily, tablety, knihy, zápisníky). Jeho cílem je chránit přírodu a dávat práci
znevýhodněným lidem.

výletu byla vybrána národní kulturní památka Hospital Kuks a přehrada Les Království

Zápisníky značky Forewear, s motivem MiNiGRANTY 2015, jsme využili jako originální

nedaleko Dvora Králové.

dárek „s příběhem“ pro zaměstnance, úspěšné žadatele o podporu projektů v programu

Výletu se účastnilo 54 seniorů a 4 dobrovolníci z řad zaměstnanců skupiny Veolia, kteří

MiNiGRANTY® VEOLIA.

seniorům během dne dělali společnost, asistovali méně pohyblivým a připravili program,

V Nadačním fondu Veolia se snažíme, aby i dárky pro zaměstnance, které jim předáváme

soutěž o ceny.

společně s MiNiGRANTY®, měly svůj „příběh“. Dárky minulého roku ho určitě nepostrádaly.

„Dny firemního dobrovolnictví vnímáme jako přínosný a zajímavý způsob, jak společně

„Oceňuji propracovanost a myšlenku projektu Forewear a zároveň jsem překvapena, jaké

něco prospěšného udělat, někomu pomoci a potěšit ho a zároveň poznat kolegy i z jiné

krásné výrobky mohou vzniknout ze starého oblečení,“ komentovala projekt jedna ze

než pracovní stránky,“ dělí se o svůj názor zaměstnankyně-dobrovolnice, která se hlásí

zaměstnankyň, která se sbírky zúčastnila.

na akce pravidelně.
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2.2 Organizace a projekty dlouhodobé spolupráce

2. 2. 1 | Ukliďme svět!

Mezinárodní kampaň za čisté životní prostředí

Účastníci
celkem

Děti
+ mládež (%)

Počet
organizací

Zlikvidováno
odpadu (t)

2015

21 298

75

221

380 899

2014

17 336

80

219

156 772

2013

18 175

82

207

169 417

2012

16 074

76

186

214 528

2011

17 574

85

210

153 774

všech. Organizátoři jsou takřka vždy místní, a tím pádem projekt zasahuje přesně tam,

2010

13 167

85

166

98 657

kde je třeba. Další výhodou je, že úklidy mají okamžité viditelné a hmatatelné výsledky!

2009

14 208

87

164

104 972

Úklidy pod hlavičkou Ukliďme svět!, kromě „tradičních“ organizátorů z řad základních

2008

9 987

85

126

85 612

organizací ČSOP, pořádají i jiné zájmové spolky, obce a města, orgány státní ochrany

2007

7 361

84

74

167 160

2006

8 575

89

110

133 116

2005

7 786

91

84

73 882

2004

10 972

88

2003

5 936

89

80

74 899

2002

11 178

86

133

214 048

2001

5 650

89

73

162 431

2000

7 573

90

101

116 953

1999

7 578

81

78

91 724

1998

1 954

75

33

24 115

Projekt Ukliďme svět! má v České republice tradici již od roku 1998. Je jednou z mála
adoptovaných činností Českého svazu ochránců přírody (dále jen ČSOP) ze zahraničí.
Nadační fond Veolia poskytuje od roku 2008 projektu jako generální partner finanční
pomoc, která je využívána na celkovou koordinaci a zviditelnění projektu ze strany ČSOP
a na zajištění metodické, materiální a propagační podpory lokálních pořadatelů akcí.
Projekt si získal v České republice oblibu veřejnosti tím, že řeší problémy odpadků
a černých skládek v okolí obcí, měst, v lesích a parcích, vodních toků, tedy v okolí nás

přírody, komerční společnosti, rodiny i jednotlivci a především školy a dětské kroužky,
odkud pochází nejvíce dobrovolníků a kde je činnost prospěšná i z hlediska ekologické
výchovy a pěstování smyslu pro zodpovědnost vůči prostředí, ve kterém žijeme. Za 23 let
fungování projektu v ČR se počet dobrovolníků v posledních letech ustálil okolo
20 000 ročně. Největší podíl, dvě třetiny, tvoří děti.

Rok

213 000
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Počet účastníků v letech 1998—2015
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Ukliďme svět! v roce 2015

Zástupci tří nejlepších organizací převzali finanční odměnu 5 tisíc Kč a všichni organizátoři

Záštitu nad kampaní Ukliďme svět! v roce 2015 poskytlo Ministerstvo životního prostředí.

Středočeského kraje. Odměněni byli i vítězové fotografické a vědomostní soutěže.

Jako generální partner jsme na kampaň v roce 2015 poskytli Českému svazu ochránců

z vítězného kraje obdrželi Čestné uznání podepsané předsedou ČSOP a hejtmanem

přírody celkem 370 000 Kč.

Koncem roku 2015 došlo ke sloučení projektu Ukliďme svět! s kampaní Ukliďme Česko. Od

Nejvíce akcí se koná tradičně na jaře v době oslav Dne Země, ale úklidy probíhají takřka po

Spojením sil kampaň sází především na větší efektivitu v oslovování široké veřejnosti.

celý rok. Poslední úklid v roce 2015 se konal, i díky mírnému počasí, 13. prosince.
V roce 2015 uspořádalo 221 subjektů 364 úklidových akcí. Více než dvě třetiny akcí proběhly
na jaře. Nejaktivnější byli organizátoři ve Středočeském kraji (95 úklidů), Jihočeském kraji
(53 úklidů) a Olomouckém (31 úklidů).
Akcí se zúčastnilo rekordních 21 298 dobrovolníků, z čehož 75 % byly děti do 15 let a mládež.
Na tomto množství je vidět velké zapojení škol a zájmových kroužků v rámci ekologické
výchovy. Celkem bylo nasbíráno 381 tun odpadu, z toho 12 % (28,5 tun) bylo vytříděno.
Kampaň zpestřuje ČSOP organizováním soutěží pro účastníky úklidů.
V roce 2015 proběhly tři:
1. kolektivní soutěž o největší počet realizovaných úklidů „Kraj, který prokoukl“,
2. fotografická soutěž se dvěma tématy – Momentka a Kuriozita,
3. vědomostní soutěž.

roku 2016 budou kampaně fungovat pod společným názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Inovativnost projektu spatřuje především ve správném skloubení funkční tradice
a moderního přístupu včetně zapojení médií a sociálních sítí.
Kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko se stává, co do počtu účastníků a uklízených
lokalit, nejrozsáhlejší akcí dobrovolníků pracujících pro přírodu. Zajímavým přínosem
je rovněž i fakt, že vzniká rozsáhlá síť dobrovolníků, kteří mohou pomáhat
i v jiných environmentálně zaměřených akcích, například při záchranných
transferech bezprostředně ohrožených zvířat.
Mezinárodní kampaň Ukliďme svět! Clean Up the World! organizoval v loňském roce
Český svaz ochránců přírody v České republice už po dvacáté třetí a již osmým rokem za
podpory Nadačního fondu Veolia coby generálního partnera akce. Podporujeme celkovou
koordinaci, materiální zajištění akce (pytle, rukavice).
V roce 2015 se akce účastnilo více než 21 tisíc dobrovolníků při 360 úklidech pořádaných na
území celé České republiky, při kterých se zlikvidovalo 381 tun odpadu.

Vítězným krajem soutěže Kraj, který nejvíce prokoukl, se stal s počtem 95 realizovaných
úklidů Středočeský kraj, který tak obhájil své vítězství z roku 2014. Těmi nejlepšími
v kraji byly Region Pošembeří se 30 zorganizovanými úklidy a téměř 1 200 dobrovolníky,
Ekocentrum Říčany, které dokázalo při 20 akcích zapojit více než 2 800 lidí a MAS
Podlipansko se 14 úklidy a více než 400 dobrovolníky.
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Centrum sociálních služeb Stod

Ekumenická síť pro aktivity mladých

Centrum sociálních služeb ve Stodu je pilotním zařízením pro realizaci procesu

Majáku, zařízení Ekumenické síťě pro aktivity mladých – ENYA o.s., které dlouhodobě

transformace zařízení poskytujících sociální služby v Plzeňském kraji pro více než

podporujeme, jsme opět v roce 2015 poskytli dar ve výši 200 000 Kč na rozvoj a provoz

180 osob se zdravotním postižením. Jedním z cílů zřizovatele zařízení je zvýšit

jeho sociálních projektů. Posláním Majáku je usnadnit začátek samostatného života

dostupnost takových služeb pro osoby se zdravotním postižením, které podporují

sociálně znevýhodněným mladým lidem, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné

samostatnost a společenskou integraci klientů.

péče nebo v nich prožili část svého života. Maják poskytuje bydlení v domácím prostředí,

Transformační procesy rozplánované na období deseti let jsou financovány zejména

odborné sociální poradenství a další služby.

z prostředků programů EU. Dlouhodobě je donorem Stodu, který poskytuje své služby

Prostřednictvím individuálního přístupu svých pracovníků, dobrých mezilidských vztahů

osobám s mentálním postižením, také náš nadační fond, jenž každoročně směřuje svou

a respektování jedinečnosti každého člověka motivuje tato organizace mladé lidi k tomu,

podporu do oblastí či aktivit, na něž se prostředky na provoz ani na transformaci uvolnit

aby překonali sociální znevýhodnění, dokázali se postupně obejít bez pomoci sociálního

nedají.

systému a žili v souladu se společenskými normami.

Jedná se především o sportovní a kulturní aktivity uživatelů centra služeb. V roce 2015

V loňském roce poskytoval Maják bydlení a podporu 21 mladým lidem bez rodinného

jsme poskytli Centru sociálních služeb Stod finanční prostředky ve výši 100 000 Kč.

zázemí a dvěma dětem. Z toho 5 obyvatel studovalo, 12 obyvatel pracovalo, 2 dívky hledaly
stálou práci a 2 dívky byly se svými dětmi na rodičovské dovolené. Pracovníci organizace
byli také po celý rok v kontaktu s mnoha bývalými obyvateli. Pěti z nich, kteří se dostali do
problémů, se v Majáku věnovali velmi intenzivně.
Mladí lidé získávali podporu a zázemí organizace pro zajištění svých potřeb a různých
typů aktivit a životních situací (rekvalifikační kurzy, autoškola, zajištění potřeb studentů
a mladých lidí hledajících si práci i mladých matek na rodičovské dovolené s dětmi,
volnočasové a sportovní aktivity apod.).

Dětský domov Dolní Lánov

„Každý den si potvrzujeme potřebnost této přípravy na odchod z domova a přiblížení životní

Dar ve výši 150 000 Kč byl opětovně poskytnut na úhradu nájemného a energií (voda,

o — pro nás běžných každodenních věcech — jsou zkreslené a mnohdy až bizardní.

plyn, elektřina) za byty v Prosečné č. p. 27 a nákup potřebného vybavení do bytů pro mladé

realitě. Děti v našem domově jsou mentálně postižené a jejich schopnosti a představy

lidi, kteří v Prosečné se souhlasem obdarovaného žijí.

Domek navazuje na ústavní výchovu, umožňuje větší samostatnost, vede k větší

Nadační fond Veolia podporuje Dětský domov v Dolním Lánově u Vrchlabí dlouhodobě (od

složky, které mentálně postiženým nejvíce chybí. Nyní máme v domově 9 učňů, ti pak

roku 2007). Podpora je směřována do provozu samostatného bydlení na adrese Prosečné
č. p. 27. Děti bydlí ve dvoupodlažním rodinném domku, každé podlaží je samostatné

odpovědnosti, vytváří potřebné volní vlastnosti k přežití v dnešní společnosti – a to jsou
nahradí v Prosečné odcházející děti,“ říká ředitel domova Karel Kraus.

a v domku může bydlet maximálně 6 dětí.

Život v rodinném domku je co nejpodobnější rodinnému prostředí, byť i v Dětském

V roce 2015 bydlely v rodinném domku 4 děti. Jeden chlapec nabyl zletilosti a nyní vede

ně zcela nový krok – děti si najednou neumí zorganizovat svůj čas, horší se prospěch

samostatný život („na nečisto“ v rodině své dívky), do něhož musel v polovině roku 2016,
po odchodu z Dětského domova, vstoupit naplno.
Na základě individuálního posouzení vybíráme děti, které se blíží odchodu z dětského
domova, a především děti, které budou žít samostatně bez pomoci rodičů a budou
odkázány samy na sebe.

domově si již děti vaří, uklízí a starají se o svěřené prostory. „Samostatné bydlení je pro
ve škole, nesouhlasí účty za nákupy, nedostávají se peníze apod. Neumí zacházet se
svobodou a volným časem, dostávají se do potíží. Je to přirozené prostředí pro formování
jejich osobnosti. K tomu mají ještě ,pomocnou berličku´ u nás v domku. Nám to naopak
ukazuje oblasti, v nichž máme zlepšit naši práci a péči nebo v čem být důslednější. Aby
se jim nestýskalo, děti z našeho domova jim jezdí pomáhat se zahradou, oslavují u nich
narozeniny, opékají buřty atd.
Bez pomoci Nadačního fondu Veolia bychom domek museli opustit. Potřebné peníze
na provoz v našem venkovském prostředí neseženeme. Finance přidělené zřizovatelem
pokryjí ,jen‘ provoz Dětského domova,“ doplňuje Karel Kraus.
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2.3 Jednorázová podpora organizací a jejich projektů

Association AIMA

Ing. Irena Krutilová

Mezinárodní lékařská asociace se sídlem ve francouzském Arrasu (Association AIMA)

Paní Ireně Krutilové jsme věnovali po společném natáčení videodokumentu

podporuje v rámci svých aktivit stavbu mobilních nemocničních komplexů v rozvojových

o MiNiGRANTU o pěstounské péči 3 000 Kč na podporu volnočasových a vzdělávacích

zemích nebo v oblastech zasažených přírodními katastrofami. K prvnímu typu pomoci

aktivit dětí, které má společně se svým manželem v pěstounské péči.

patří také provoz nemocnice v Antsohihy v severozápadní části Madagaskaru.
Prostředky NF Veolia ve výši 15 000 € (413 661 Kč) byly využity na dobudování systému
zásobování pitnou vodou pro některé části komplexu. Dosavadní systém rozvodů vody

Nadační fond Zlatý oříšek
Pro účely zajištění 17. ročníku soutěže pro nadané a úspěšné děti České republiky — Zlatý

byl již pro potřeby nemocnice nedostatečný a poruchový. Vedle samotného dobudování

oříšek 2015 jsme věnovali dar ve výši 100 000 Kč.

a rozšíření komplexu nemocnice pomáhá AIMA nemocnici se zajištěním lékařského

Komunitní centrum Archa, pobočný spolek Spolku Šumbarák

vybavení a materiálu a rovněž ve vzdělávání lékařů.

Free Apples o.s.
NF Veolia poskytl jednorázový dar ve výši 24 tisíc Kč na výsadbu stromů a keřů na
Janáčkově nábřeží v Praze sdružení Free Apples o.s. v souvislosti s realizací projektu
Janáčkovo rozehrané nábřeží, sousedského happeningu, který se konal v květnu 2015.

Dar ve výši 50 000 Kč byl poskytnut na budování a činnost nového Komunitního centra
v Ostravě-Porubě.
Komunitní centrum Archa, pobočný spolek spolku Šumbarák zahájilo svůj provoz
1. října 2015. Na jaře 2016 registrovalo cca 170 členů. Dle zájmu seniorů nabízí centrum
Archa každotýdenní a každoměsíční aktivity, kdy všechny probíhající aktivity jsou
v souhrnu uvedeny v programech na jednotlivé měsíce.
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2.4 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky
Přijaté dary za rok 2015
Název
1. SčV, a.s.
Česká pojišťovna a.s.

Částka
100 000 Kč
2 000 000 Kč

Česká voda — Czech Water, a.s.

300 000 Kč

Královéhradecká provozní, a.s.

225 000 Kč

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

315 000 Kč

OFFICE DEPOT s.r.o.
OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
RAVOS, s.r.o.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

1 090 453 Kč
150 000 Kč
2 140 000 Kč
45 000 Kč
1 000 000 Kč

Solutions and Services, a.s.

354 000 Kč

Středočeské vodárny, a.s.

225 000 Kč

Veolia Energie ČR, a.s.

6 520 000 Kč

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

225 000 Kč

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

100 000 Kč

O2 Czech Republic a.s.
Celkem

1 300 000 Kč
16 089 453 Kč

Poskytnuté dary za rok 2015
Název

Částka

Název

Programy a projekty nadačního fondu

Organizace a projekty dlouhodobé spolupráce

MINIGRANTY ® VEOLIA

Ukliďme svět!

Celkem pro 147 projektů

3 839 390 Kč

ZO ČSOP Klenice

Podpora nových pracovních míst
Celkem pro 61 projektů (109 nových pracovních míst)

Český svaz ochránců přírody

4 876 700 Kč

Stále s úsměvem

Centrum sociálních služeb Stod

100 000 Kč
150 000 Kč

Dětský domov Dolní Lánov

Buď fit seniore, o.s.

100 000 Kč

Ostatní

Voda pro Afriku

Association AIMA

Člověk v tísni, o.p.s.

Free Apples, o.s

25 000 Kč

Sladkovodní giganti, o.p.s.

Ing. Irena Krutilová
Nadační fond Zlatý Oříšek

Cesta pstruha
500 000 Kč

5 000 Kč
200 000 Kč

998 000 Kč

Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.

370 000 Kč

Ekumenické síťě pro aktivity mladých – Enya o.s.

Celkem pro 14 projektů

600 000 Kč

Částka

413 661 Kč
24 000 Kč
3 000 Kč
100 000 Kč

Komunitní centrum Archa, pobočný spolek Spolku Šumbarák

50 000 Kč

Materska škôlka Dobroč (MiNiGRANTY® VEOLIA Slovensko)

12 670 Kč

Celkem

12 367 421 Kč
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3. | Z
 práva revizora

Minigranty 2015 | Energie, Klus Martin

4. | Finanční část

Minigranty 2015 | SČvK, Regál Vojtěch
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54

Minigranty 2015 | SČvK, Bůžek Martin

56

58

60

5. | P
 řílohy k programům nadačního fondu
Program MiNiGRANTY® Veolia (projekty podpořené v roce 2015)					
Realizátor projektu

Název projektu

Zaměření

Zaměstnanec

Společnost

Výše daru v Kč

Klub českých turistů, Oblast Plzeňského kraje

Obnova dřevěných lávek Rabštejn nad Střelou

KAP — prostředí

Babka Josef

VP

28 000

Základní a mateřská škola Zadní Třebáň

Revitalizace dětského hřiště ZŠ a MŠ Zadní Třebáň

KAP — školy, centra

Baráček Martin

SaS

10 000

Dětský domov, Mateřská škola, ZŠ a praktická škola Zlín

Zahradní a sportovní vybavení pro děti s mentálním postižením

ZS — handicap — děti

Bártová Markéta

MoVo

31 000

Děti patří domů, o.s.

Kluby pro pěstouny i zájemce o náhradní rodinnou péči

ZS — pěstounská péče

Bažantová Pavla

PVK

50 000

Fakultní nemocnice v Motole

Pomoc dětským pacientům s hypospadií

ZS — nemocnice, hospice

Benák Petr

PVK

30 000

Benák Petr

Obnova včelstev po úhynu roztočem varroa destructor

Environmentální

Benák Petr

PVK

15 000

Česká společnost ornitologická

Vzdělávání nejen dětí v ptačím parku Josefovské louky

Osvěta a vzdělávání

Bergrová Veronika

KHP

41 000

HBC Hradec Králové 1988, z.s.

HOKEJBAL — sport pro zdravý rozvoj mládeže

VČA — dětí a mládeže

Bolek Petr

KHP

20 000

Braun Václav

Včelařství

Environmentální

Braun Václav

1. SčV

27 000

Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě

Cesta z města, aneb kdo si hraje nezlobí, nekrade a nehulí

VČA — tábory, pobyty

Březina Jan

SčVK

35 000

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zlepšení prostředí pro skupinové aktivity dlouhodobě hospitalizovaných pacientů

ZS — nemocnice, hospice

Bulinová Jitka

1. SčV

50 000

Bůžek Martin

Návrat včel do oblasti Chvojensko

Environmentální

Bůžek Martin

SčVK

40 560

Základní škola Havířov—Podlesí

Školní bazén — naše zdraví v bezpečí

KAP — školy, centra

Centrichová Eva

SaS

25 000

Česnek Tomáš

Gastonův memoriál

KAP — sport

Česnek Tomáš

SčVK

12 000

Dopita Dušan

Rozvoj včelařské buňky

Environmentální

Dopita Dušan

SčVK

15 010

TJ VS Tábor, z.s.

Kola dětem

ZS — sociálně slabí — děti

Dostál Jaroslav

PVK

20 000

spolek "KOSTIČKY"

Hurá do ZOO

ZS — handicap — děti

Dvořák Libor

SčVK

32 300

Junák — český skaut, středisko Zdimíra Touška, Olomouc, z. s.

Rosnička

Osvěta a vzdělávání

Dvořák Tomáš

VE

15 000

Pomocné tlapky o.p.s.

Pomáháme pomocným tlapkám

ZS — handicap — vybavení, služ.

Ebertová Martina

RAVOS

38 000

POTÁPĚČI UHLOMOST—SPORT

Vánoční pohár v ploutvovém a rychlostním plavání mládeže

VČA — dětí a mládeže

Eminger Karel

SčVK

25 000

Dětské centrum Veská

Setkání maminek, které v minulosti prožily část svého života v DC Veská II. ročník

ZS — sociálně slabí

Exner Daniel

KHP

18 000

Hajduová Martina

Pro Natálku

ZS — handicap — děti

Faustová Petra

VOSS

30 000

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Trénujeme paměť v novém

ZS — senioři

Fedor František

SčVK

49 500

Floorball Club Česká Lípa z.s.

Českolipské hry bez hranic

KAP — sport

Gembec Kamil

SčVK

33 000

Sdružení rodičů Klubíčko

Smyslovou terapií k úsměvu a porozumnění

ZS — handicap — děti

Gerencséry Hana

PVK

30 000

Borůvka Praha o.p.s.

Pracuji, tedy jsem!

ZS — handicap — vybavení, služ.

Grulichová Hana

VV

20 000

DOMOVINKA — sociální služby, o.p.s.

Více spolu

ZS — senioři

Hajšman Václav

VP

50 000

Hofman Pavel

Doplnění výbavy vodáckého kroužku

VČA — dětí a mládeže

Hofman Pavel

KHP

23 000

Hojný Josef

Blíže k přírodě

Osvěta a vzdělávání

Hojný Josef

KHP

30 000

Realizátor projektu

Název projektu

Zaměření

Zaměstnanec

Společnost

Výše daru v Kč

Centrum D8 o.p.s.

Vybavení zahrady AZ centra herními prvky pro děti

KAP — školy, centra

Horáček Jan

SVAS

18 500

Sbor dobrovolných hasičů Svinov

Sportovní pomůcky pro mladé hasiče

VČA — SDH

Horáček Jaroslav

VE

25 000

Hospic svaté Hedviky, o.p.s.

Zabezpečení pro zdravotnický personal domácího Hospice svaté Hedviky

ZS — nemocnice, hospice

Hosnedlová Ludmila

SVAS

21 000

Hrachovinová Iveta

Z vozíku do křesla snadněji

ZS — handicap — pomůcky

Hrachovinová Iveta

VE

20 000

Basketbalová Akademie 2006 Roudnice nad Labem z.s.

Sportování dětí ve věku 4 — 15 let v Basketbalové Akademii Roudnice nad Labem

VČA — dětí a mládeže

Hruška Pavel

PVK

30 000

Nadační fond Incrementum

Společně s Veolií nápomocni potřebným talentům

ZS — sociálně slabí — děti

Chmelíčková Kateřina

VP

30 000

Tělovýchovná jednota Řepín, z.s.

Podpora florbalu pro malé fotbalisty minipřípravky

VČA — dětí a mládeže

Chramosta Josef

SVAS

18 000

Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.

Centrum handicapovaných lyžařů

ZS — handicap — sport

Chramosta Ondřej

PVK

30 000

Základní škola Čeperka

Společně za přírodou

Environmentální

Chvojka Michal

KHP

20 000

Maratón klub Kladno, z.s.

Veřejné závody pro organizované i neorganizované sportovce všech věkových kategorií

KAP — sport

Jedlička Martin

SVAS

30 000

Ježek Jaroslav

Zažít dobrodružství můžeš i v dnešní době

VČA — dětí a mládeže

Ježek Ladislav

KHP

8 000

Okamžik — sdružení pro podporu nejen nevidomých

Pomáháme dobrovolníkům, dobrovolníci pomáhají nevidomým

ZS — handicap — vybavení, služ.

Jonášová Jana

VV

20 000

PREKOMIA s.r.o.

Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015

VČA — dětí a mládeže

Kačírek Aleš

VP

50 000

Hasiči Jablonec nad Nisou — Paseky

Zvýšení akceschopnosti a bezpečnosti zasahujících hasičů v DT

KAP — SDH a záchranáři

Kádě Tomáš

SčVK

36 664

Sportovní klub stolního tenisu Liberec

European Regional Championships — ME ve stolním tenise handicapovaných

ZS — handicap — sport

Klimentová Jana

SčVK

30 000

Základní škola Ostrava—Dubina

Kniha — nejlepší přítel člověka

Osvěta a vzdělávání

Klus Martin

VE

20 000

Mateřská škola Ostrava — Dubina

Děti ve světě techniky aneb technika hrou

Osvěta a vzdělávání

Klus Martin

VE

12 000

Smrčka Miroslav

RIO

ZS — handicap — sport

Kocourková Monika

PVK

25 000

Čmeláček — Klub rodičů a přátel postižených dětí

Vybavení sociálně terapeutické dřevařské dílny

ZS — handicap — vybavení, služ.

Kološ Oldřich

VE

35 000

Spolek přátel dětí dětského domova rodinného typu

Prázdninový pobyt sourozenecké skupiny dětí z dětského domova na letním táboře

ZS — dětské domovy

Kraus Jiří

KHP

28 200

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

Tenisový tábor pro zručské děti a děti z dětského domova

VČA — tábory, pobyty

Kraus Pavel

ČVCW

20 000

Jelínek Oldřich

Podpora handicapovaného sportovce při přípravě na závody a jeho materiální zabezpečení

ZS — handicap — sport

Krausová Ivana

ČVCW

25 000

Motlíčková Radka

Podpora pro handicapovaného Martina Motlíčka — pobyt a doprava do stacionáře a školy

ZS — handicap — děti

Krausová Ivana

ČVCW

25 000

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory

ZS — handicap — pomůcky

Krausová Ivana

ČVCW

25 000

Krejsa Ladislav

Sportovně relaxační víkendový pobyt pro pěstounské rodiny

ZS — pěstounská péče

Krejsa Ladislav

VP

20 000

Stáj U Lucky, o.s.

Staň se farmářem

Osvěta a vzdělávání

Kučera Milan

SčVK

35 000

Kučera Petr

Zdravé sezení pro Esterku

ZS — handicap — děti

Kučera Petr

MoVo

33 946

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

S kompenzačními pomůckami jde všechno lépe

ZS — handicap — pomůcky

Kudrnka David

PVK

35 000

Divadlo Devítka, spolek

Činnost Divadla Devítka a 6. ročník postupových přehlídek pro děti a dospělé 2016

KAP — kultura

Kulová Zdeňka

VE

20 000

Ručičky, o.s.

Po stopách sázavských sklářů

ZS — handicap — děti

Kunčický Roman

ČVCW

25 000

Tělovýchovná jednota Sokol Zásada

Sportovní dětský tábor

VČA — tábory, pobyty

Kurfiřt Josef

SčVK

10 000

Sovincová Michaela

Lara — nemocná holčička, která by chtěla být baletkou

ZS — handicap — děti

Kurková Marie

SaS

10 000

Tělovýchovná jednota JZD Želeč, z.s.

Opláštění kabin

KAP — sport

Kvapil Antonín

SčVK

14 300

Boerboel Club CZ, z.s.

Osvěta jde do světa

Osvěta a vzdělávání

Kynclová Martina

SVAS

15 000

Kysela Tomáš

Tablet pro Madlenku

ZS — handicap — děti

Kysela Tomáš

PVK

16 190

Občanské sdružení Dítě s diabetem

XIV. barevné DIAdny Horní Bečva 2015

KAP — osvěta

Lacinová Lenka

VE

20 000
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Realizátor projektu

Název projektu

Zaměření

Zaměstnanec

Společnost

Výše daru v Kč

Junák, středisko Františka Barvíře Třebochovice p/O, z. s.

Lukostřelba pro skauty a skautky

VČA — dětí a mládeže

Látrová Monika

KHP

10 000

Petečelová Blanka

Lepší svět pro Aničku

ZS — handicap — děti

Lavrenčíková Myšková Jana

PVK

10 000

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VSD

Letní dětský tábor i pro sociálně slabé

ZS — sociálně slabí — děti

Ledvinová Zuzana

VE

10 000

Chci pomoci z.s.

Naděje pro Terezku

ZS — handicap — děti

Liška Miloš

1. SčV

50 000

SH ČMS — Okresní sdružení hasičů Kladno

Překážky pro hasičské děti

VČA — SDH

Litera Jakub

SVAS

25 000

TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s.

Podpora orientačních sportů v Mariánských Lázních

VČA — dětí a mládeže

Macurová Jana

VE

10 000

SK Karate Spartak Hradec Králové

Letní soustředění SK Spartak Hradec Králové

VČA — tábory, pobyty

Maděra Jan

KHP

30 000

Duha Wakan

Od ovečky k vestě

Osvěta a vzdělávání

Macháčková Dagmar

VE

30 000

Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

Dovybavení tělocvičny pro klienty s chronickým duševním oenmocněním

ZS — senioři

Manišová Radka

MoVo

30 000

Junák — český skaut, středisko Mustang Liberec, z. s.

Báječné ubytování pro děti na skautském táboře

VČA — tábory, pobyty

Mareš David

SčVK

36 000

PaedDr. Olga ČERNOHORSKÁ

Léto plné hvězd — výstava hraček pro handicapované děti

KAP — kultura

Matějčková Hana

PVK

20 000

Campamento ´99, z. s.

Volnočasové aktivity zaměřené na všestranný rozvoj dětí a mládeže

ZS — sociálně slabí — děti

Němec Ludvík

PVK

20 000

Nešporová Petra

4. setkání pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením — Traktorový piknik

ZS — handicap — děti

Nulíčková Marie

ČVCW

10 000

CANISTHERAPY, z. s.

Služba canisterapie — psi pro život

ZS — handicap — vybavení, služ.

Ondráčková Jiřina

SčVK

39 000

Masarykova základní škola Zásada

Voda v krajině Jizerských hor — výukový program

Osvěta a vzdělávání

Ondráčková Jolana

SčVK

6 000

Obec Putimov

Odstranění černých skládek v katastru obce Putimov

Environmentální

Paclík Ladislav

PVK

35 000

Two steps ahead s.r.o.

Terapie Kosmík pro chlapce s dětskou mozkovou obrnou

ZS — handicap — děti

Palasová Jaroslava

PVK

35 000

Gymnázium Duhovka s.r.o.

Zeleň roste s námi

Environmentální

Palda Karel

PVK

25 000

Medicton Group s.r.o.

Oční ovládání PC pro těžce postiženého

ZS — handicap — pomůcky

Pecha Marek

PVK

46 000

Krajské středisko volného času Juventus

Včely pro život na Zemi

Osvěta a vzdělávání

Peikl Petr

VE

50 000

Karbanová Kateřina

Nový řečový procesor pro neslyšící Zuzanku

ZS — handicap — děti

Pěnička Petr

SčVK

50 000

Lenka Zástěrová

Příprava letního dětského tábora

VČA — tábory, pobyty

Penniger Jan

PVK

20 000

SH ČMS — Sbor dobrovolných hasičů Lískovec

Bezpečnost pro mladé hasiče

VČA — dětí a mládeže

Peterek Jiří

VE

25 000

Základní škola a mateřská škola, Žďár nad Orlicí

Cvičební pomůcky

VČA — dětí a mládeže

Peterková Jedináková Denisa

KHP

6 800

Východočeská reg. pobočka Spol. pro trvale udržitelný život

Ekologické výukové programy s Nadačním fondem Veolia 2015—2016

Osvěta a vzdělávání

Petr Miroslav

KHP

10 000

Centrum soc. pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Rekreace pro děti z chráněného bydlení

ZS — handicap — děti

Píza Václav

SčVK

50 000

Podhajská Marcela

Pomoc Renatě

ZS — handicap — vybavení, služ.

Podhajská Marcela

MoVo

50 000

Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem

Sportovní aktivita pro celé rodiny — orientační běh

VČA — dětí a mládeže

Pohořalý Dobroslav

SčVK

20 000

Roska Teplice v Čechách regionální organizace

Cvičíme s eRSkou

ZS — handicap — sport

Pokorný Jaroslav

SaS

10 000

Junák — český skaut, středisko 08 Mořina, z. s.

Nové Tee — Pee pro letní dětský tábor

VČA — tábory, pobyty

Pokorný Ondřej

1. SčV

34 018

Vodácko—turistický oddíl VYDRY

VYDRY — tábory, akce — voda, lyže

ZS — sociálně slabí — děti

Pokorný Zdeněk

PVK

20 000

Vňuková Radka

Rehabilitace pro Pavla

ZS — handicap — děti

Poláková Miluše

VV

25 000

Myslivecké sdružení LOVĚNA HORNÍ ROZMYŠL

Biodiverzita krajiny

Environmentální

Posinger Petr

VOSS

40 000

PSI PRO ŽIVOT

Dětský inkluzivní letní tábor se zapojením zvířat Vysoký Chlumec

VČA — tábory, pobyty

Poslušná Monika

1. SčV

15 000

Poslušná Monika

Chov včel — podpora biodiverzity a využití areálů ÚV a ČOV

Environmentální

Poslušná Monika

1. SčV

38 000

Procházková Alena

Přes tři vesnice — setkání 3 generací, ze 3 vesnic v obci Radošovice

KAP — kultura

Procházková Alena

VV

20 000

Realizátor projektu

Název projektu

Zaměření

Zaměstnanec

Společnost

Výše daru v Kč

Ing. Pavel Firla

Naučná stezka — původní česká plemena zvířat

Osvěta a vzdělávání

Prokel Stěhulová Barbora

PVK

30 000

Soukromá mateřská škola, ZŠ a SŠ Slunce, o.p.s.

Zdravé stravování pro děti se speciálními potřebami

ZS — handicap — děti

Provalilová Jiřina

SVAS

25 000

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU

Výroční pouť ve Vysokém nad Jizerou 555 let s medvědem

KAP — kultura

Regál Vojtěch

SčVK

38 000

Rosenbergová Radka

Handmade pro děti v těžké situaci

ZS — handicap — děti

Rosenbergrová Radka

VV

10 000

Letohrádek Vendula

Čistota půl zdraví

ZS — handicap — vybavení, služ.

Rydlová Lenka

SVAS

35 000

Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčat

Pohybový léčebný přístroj MOTOmed pro Lukáška

ZS — handicap — děti

Řeháková Martina

VE

30 000

Asociace rodičů a přátel zdravotně posti

Co má kola, to nám pomáhá

ZS — handicap — děti

Říha Stanislav

SčVK

33 870

Obec Líbeznice

Voda živá

Environmentální

Santini Petra

VV

25 000

Cesta slunce o.s.

Respitní víkendové pobyty pro těžce postižené děti a mladé dospělé

ZS — pěstounská péče

Sedláček Aleš

PVK

30 000

Sedlář Petr

Pomoc puštíkovi při jeho rozmnožování

Environmentální

Sedlář Petr

MoVo

10 000

Oříšek

Tvůrčí dílny pro děti

ZS — handicap — děti

Sekeráková Yveta

VE

8 000

Semerád Pavel

Být HAPPY s EPI — letní tábor pro rodiče a jejich děti s EPIlepsií

ZS — handicap — děti

Semerád Pavel

SčVK

19 500

Arkadie, o.p.s.

Vybavení domácnosti pro službu chráněného bydlení

ZS — handicap — vybavení, služ.

Severová Jarmila

SčVK

25 000

Sikorová Čermáková Tereza

Chodítko pro Ondřeje Pavla

ZS — handicap — děti

Sikorová Tereza

VE

30 000

PES PRO TEBE, z.s.

Výcvik asistenčního psa

ZS — handicap — pomůcky

Spurný Milan

MoVo

45 000

Staněk Jaroslav

Včelaření

Environmentální

Staněk Jaroslav

Vodospol

38 920

Tělovýchovná jednota Turnov, o.s.

Heč, dáme dobrou smeč!

VČA — dětí a mládeže

Stará Petra

SčVK

41 740

Stinglová Kateřina

Přenosný audio systém pro Reginu

VČA — dětí a mládeže

Stinglová Kateřina

SčVK

8 000

Český svaz včelařů, z.s., základní organ

Obnova včelstev

Environmentální

Stoszková Lenka

VE

50 000

Zajíček na koni, o.p.s.

Letní integrační pobyty

ZS — sociálně slabí — děti

Strejčková Lucie

VV

25 000

Petr Rýsler

Cyklistická akce Za pěnivou důvou 2015

KAP — sport

Suchánek František

SčVK

21 000

Svoboda Petr

Podpora integrace žáka s Aspergerovým syndromem formou asistence na 2. stupni ZŠ

ZS — handicap — děti

Svoboda Petr

PVK

40 000

Charita Malenice

Podpora terénní pečovatelské služby

ZS — senioři

Sýkora Petr

PVK

20 000

ČSV ZO Nový Bydžov

Včelí doktor

Environmentální

Sýkora Tomáš

PVK

3 800

AVE, z.s.

Historické marionetové divadélko Fabulín

KAP — kultura

Šalomoun Dušan

VE

20 000

Rodovská rozvojová o.p.s.

Podzimní rovnodennost, Předvánoční tvoření

Osvěta a vzdělávání

Šaroun Tomáš

KHP

5 000

Střední škola, ZŠ a MŠ Karviná, p. o.

Netradiční podpora dětem s postižením

ZS — handicap — děti

Šebesta Vladimír

VE

10 000

Mozaika z.s.

Podpora komunity, na které mi záleží

KAP — školy, centra

Šebová Hana

SčVK

7 155

Šimek František

Jan Hrnčíř — mentální ratardacese spastickou papaparesou DKK

ZS — handicap — děti

Šimek František

SčVK

45 143

Přátelé přírody, z. s. — sk. Společenství Severských pánů

Středověk na dosah

VČA — dětí a mládeže

Šlachta Daniel

VE

30 000

SK PLASTON Šluknov

Podpora rozvoje mládežnického fotbalu

VČA — dětí a mládeže

Špiryt Robert

ČVCW

20 000

Špiryt Robert

Finanční podpora zaměstnance v souvislosti s jeho poruchou sluchu — Ptáček Jiří

ZS — handicap — vybavení, služ.

Špiryt Robert

ČVCW

40 000

Junák — český skaut, středisko Úsvit Děčín, z.s.

Vybavení tábora 3. oddíl vodní skautů Děčín

VČA — tábory, pobyty

Šťastný Karel

SčVK

29 900

Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s.

Na vodu bezpečně — záchranné pomůcky pro nejmenší kajakáře

VČA — dětí a mládeže

Šulcová Hana

PVK

20 000

Český rybářský svaz, z. s.

Oprava a dovybavení dětské rybářské klubovny

VČA — dětí a mládeže

Tláskal Miroslav

SčVK

40 000

Házená Mělník z.s.

Podpora výchovy dětí a rozvoj oddílu házené HC Wendy Mělník

VČA — dětí a mládeže

Trochtová Denisa

SVAS

24 109
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JITRO Olomouc, o.p.s.

Tady se cítím bezpečně

ZS — handicap — děti

Urbánková Marta

MoVo

49 865

Smluvní SK Talent—90 při Bolevecké ZŠ, Plzeň

Jenom talent nestačí

VČA — dětí a mládeže

Vacek Martin

VP

22 000

Vaněk Jiří

Letní plavecký výcvikový kurz

VČA — dětí a mládeže

Vaněk Jiří

KHP

20 000

spolek "KOSTIČKY"

Pohyb trochu jinak

ZS — handicap — děti

Vašatová Venuše

SčVK

24 600

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

Podpora vzdělávání arealizace víkendových pobytů pro děti v náhradní rodinné péči

ZS — pěstounská péče

Veselý Petr

PVK

50 000

Vítová Lenka

Skrytý handicap

ZS — handicap — děti

Vítová Lenka

SčVK

22 800

Volovský Tomáš

Šerm pro nejmenší

VČA — dětí a mládeže

Volovský Tomáš

VE

10 000

Vrátný Marcel

Podpora mládežnického fotbalu v Rychvaldu

VČA — dětí a mládeže

Vrátný Marcel

VE

20 000

Zatloukal Petr

Podpora přírodních opylovačů

Environmentální

Zatloukal Petr

ČVCW

10 000

SH ČMS — Sbor dobrovolných hasičů Šaplava

Vybavení Sboru dobrovolných hasičů v Šaplavě

KAP — SDH a záchranáři

Zelenka Lukáš

PVK

15 000

Celkem

Legenda:
Společnosti skupiny Veolia

Zkratky uvedené v přehledu

Tematické zaměření

Zkratky uvedené v přehledu

Vodárna Plzeň, a.s.

VP

Komunitní život a prostředí

KAP

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

PVK

Znevýhodněné skupiny

ZS

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

SčVK

Volnočasové aktivity dětí a mládeže

VČA

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

MoVo

Středočeské vodárny, a.s.

SVAS

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

VOSS

1. SčV, a.s.

1. SčV

Královéhradecká provozní, a.s.

KHP

Veolia Česká republika, a.s.

VV

Česká voda — Czech Water, a.s.

ČVCW

Solutions and Services, a.s.

SaS

Veolia Energie Česká republika, a.s.

VE

Vodospol, s.r.o.

Vodospol

RAVOS, s.r.o.

RAVOS

3 839 390
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Program na podporu nových pracovních míst (projekty podpořené v roce 2015) 		
Realizátor projektu

Název projektu

Výše grantu

Adamec Zdeněk

Umělecko — kovářská a zámečnická dílna

40 000 Kč

Lubojacká Kateřina

Kadeřnictví Na Vlásku

60 000 Kč

Agelová Daniela

Dája úklid - nové pracovní místo

60 000 Kč

Marel Jakub

Chov býků

60 000 Kč

Atex — spol. s r.o.

Zřízení výrobní dílny v Jeseníku

220 000 Kč

Maturová Gabriela

Cukrárna Duha

150 000 Kč

Balaš Radek

Kovovýroba a zámečnictví

50 000 Kč

Matyščáková Marcela, Mgr.

HARMONIE — centrum pro psychomotorický vývoj

60 000 Kč

Bezlepík s.r.o.

Pepík ve městě

150 000 Kč

Medela — péče o seniory o.p.s.

Medela — péče o seniory

240 000 Kč

Blaťáková Kateřina

Produkce včelího vosku z vlastních zdrojů, výroba výrobků z vosku

30 000 Kč

Milerski Richard

Medovina z Jeseníků — Original Milerski

40 000 Kč

Blažková Kateřina, Mgr.

Fyzioterapie

40 000 Kč

Mrózková Kateřina, Bc.

Komplexní nutriční poradna s rozvozem vyvážené stravy

40 000 Kč

BM workservice s.r.o.

Výroba skleněných předmětů

180 000 Kč

MVM SOLUTION s.r.o.

Potravinářská výroba

350 000 Kč

Bordovská Silvie

Kadeřnictví

30 000 Kč

Neckář Jiří

Vaškova dílna

40 000 Kč

Bösová Eva

Nehtové studio Eva

30 000 Kč

Nováková Kateřina

Kadeřnice

30 000 Kč

Buštík Tomáš

Elektroinstalace

30 000 Kč

Olšák Ondřej

Elektrikář

60 000 Kč

Cupek František

Rozšíření výroby uzenářských specialit

120 000 Kč

Otava Bronislav

Dílna s malými CNC stroji

60 000 Kč

Červenková Zdeňka

Šicí dílna

50 000 Kč

Pawlicová Adéla

Kosmetický salón AP beauty

60 000 Kč

Dedková Anna

Úklidová činnost

30 000 Kč

Pěgřimočová Andrea, DiS.

Studio zdraví

60 000 Kč

Groušlová Věra

Pedikúra, depilace, manikúra

40 000 Kč

Pěchová Marie, DiS.

Výroba dřevěných hraček a ozdob v chráněné dílně

80 000 Kč

Gryczová Zuzana, Bc.

Kosmetické studio SUZA — rozšíření

30 000 Kč

Popelková Iveta

Masáže

30 000 Kč

Handicap — chráněná dílna s.r.o.

Plackárna a cukrárna

200 000 Kč

Prosová Jana

Salon DEA

26 700 Kč

Jadlovcová Beatrice, Mgr.

Pekárna na výrobu pečiva „Boží Koláče“

60 000 Kč

R3 STAV s.r.o.

Stavební společnost

80 000 Kč

Jadlovcová Beatrice, Mgr.

Rozšíření pekárny na výrobu pečiva "Boží koláče"

60 000 Kč

Setkání — já a ty, z.s.

Lesní školka Sluněnka

50 000 Kč

Jadrníčková Bohdana

Minipivovar u Jadrníčků

240 000 Kč

Scholtysková Vladimíra

Výchova a socializace štěňat, převýchova a výcvik psů, psí cvičák, hotel a školka

30 000 Kč

Jakabovičová Františka

Dětská herna s kavárničkou

60 000 Kč

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

DIGITALIZACE KRONIK — uchování kulturního dědictví pro další generace

130 000 Kč

Jakubowská Vendula, Ing.

Vendulčina pekárna — rozšíření činnosti

120 000 Kč

Stromská Světlana

Výroba salátů, výrobků studené kuchyně a chutných svačin do škol

200 000 Kč

Jalůvka Prokop

Truhlářství a podlahářství

60 000 Kč

Struminský Rostislav, Bc.

Ekologické parní čištění aut, exteriéru, interiéru bytů a průmyslových objektů

60 000 Kč

Janeček Radovan

Rado Falcons — chov, výcvik a prodej sokolů

40 000 Kč

Šenk Lubomír

Brambory Optimal — BROPT

200 000 Kč

Kaďorková Lucie

Dortové studio Lucie

60 000 Kč

Tkáč Robert

Poskytování lesnických a zemědělských služeb

40 000 Kč

Kavka Radim

Specialista na renovace, opravy a čištění kožených povrchů

40 000 Kč

Tragan Radim

Nonstop havarijní služby

60 000 Kč

KiDiX s.r.o.

Bastien Café

120 000 Kč

Valečková Helena, Mgr.

Ambulance fyzioterapie a sportu

40 000 Kč

Klakurková Kateřina

Šicí a návrhářská dílna

50 000 Kč

Valníček Josef

Hodinový manžel

50 000 Kč

Kremla Josef

Truhlářství, podlahářství a montáž nábytku

60 000 Kč

Zborovská Věra

Rozšíření čalounické a šicí dílny

40 000 Kč

Krutilová Miluše, Mgr.

Wellness kouč — výživové poradenství

50 000 Kč

Zowadová Gabriela

Výroba kynutých knedlíků

60 000 Kč

Kuzníková Dana, Mgr.

Moravské spektrum služeb — čištění čalounění a koberců

40 000 Kč

CELKEM

AJORODINKA mateřská škola, o.p.s. ˟

Ajorodinka mateřská škola

80 000

˟/ Pozn: Projekt schválen v roce 2015, nadační příspěvek vyplacen v lednu 2016.

4 876 700

Program Stále s úsměvem — Aktivně po celý život (projekty podpořené v roce 2015)
Realizátor projektu

Název projektu

Tematická oblast

Výše daru v Kč

Svaz českých filatelistů, z.s. — Klub filatelistů 04 – 02 Chomutov

VI. mezinárodní filatelistická výstava EUREGIA EGRENSIS 2015

1

50 000

Dotek o.p.s.

Z pramene našich životů

2

100 000

LIPKA, z.s.

Akademie seniorů

1

40 000

Charita Olomouc

Důstojně ve svém domově ve stáří i v nemoci

2

100 000

Senioři Prostějova, o.s.

Aktivně žít pro své zdraví

1

40 000

Město SMIŘICE

Společně!

2

50 000

Seniorcentrum Žatec,z.s.

Senioři na cestách za historií, kulturou a zábavou

1

33 300

Svaz důchodců České republiky o.s. — Regionální organizace Most — Litvínov

Společné (jednodenní) výlety seniorů do ostatních oblastí ČR

1

52 500

Charita Ostrava

Pořízení automobilu pro charitní středisko Matky Terezy — pečovatelská služba

2

106 000

Buena Vista Vinohrad, z.s.

České stříbro

3

100 000

Středisko sociálních služeb městské části

Společenské, aktivizační programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením

2

100 000

Oblastní charita Hradec Králové

Setkávání seniorů Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby

2

30 000

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p.o.

Nejsme sami

2

96 200

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Klub seniorů Slunce

2

100 000

CELKEM

998 000

Legenda: 1. Senioři pro komunitu i pro sebe, 2. Komunita pro seniory, 3. Nové přístupy k celospolečenskému tématu — stárnutí populace
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