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N
adace Open Society Fund Praha zaměřila 

v roce 2006 své programy tradičně na 

oblasti, kterým se věnuje dlouhodobě: 

podpora budování právního státu, lidská práva 

a antidiskriminace, rozvoj občanského sektoru, po-

silování občanské společnosti a mezinárodní spolu-

práce. Přehled podpořených projektů a orga nizací 

naleznete na následujících stránkách, nicméně ráda 

bych upozornila alespoň na některé z nich:

< v rámci programu Mediace 

v netrestních věcech se podařilo 

připravit návrh příslušného zákona 

a systém vzdělávání mediátorů,

< úspěšně pokračovala spolupráce 

s občan ským sdružením Forum 50 %, 

které usiluje o posílení politické 

participace žen,

< pokračovala spolupráce s konsorciem 

neziskových organizací Forum pro 

integraci, které soustřeďuje organizace 

aktivní v oblasti sociální exkluze,

Úvodní slovo

< byl zahájen program sociální 

ekonomika/social economy,

< pokračovala spolupráce s organizacemi, 

zaměřenými na boj s korupcí, ochranu 

veřejného zájmu a obecně lidských práv,

< pokračovala podpora think tanků.

Ráda bych také upozornila na několik málo dalších 

programů – některé jsou úplně nové, další jsou nao-

pak součástí naší programové skladby dlouhodobě:

V průběhu roku 2006 se nám podařilo aktualizo-

vat kontakty na mladé lidi – absolventy programu 

středoškolských stipendií a položit tak základy 

funkční Alumni Association – asociaci absolventů 

programu. Program středoškolských stipendií, 

v rámci něhož dostávají vybraní středoškoláci mož-

nost studovat na nezávislých středních školách ve 

Velké Britanii a USA, existuje v rámci nadace již 15 

let, a absolvovalo jej 150 studentů – ti „nejstarší“ již 

pracují nebo studují na vysokých školách a díky 

postupně budované Asociaci se začínají podílet 
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na aktivitách programu: pomáhají s jeho prezen-

tací, s přípravou různých programových materiálů 

a někteří již dokonce poskytli finanční prostředky, 

které jsou použity na stipendia pro další generaci 

středoškoláků. Americká ambasáda nám poskytla 

grant, který byl použit na další rozvoj a propagaci 

programu a společnost Pioneer Investments svým 

grantem podpořila v roce 2006 již podruhé vybrané 

studenty, kterým poskytla finanční příspěvek na 

studium. 

Grant, poskytnutý společností Accenture, v rámci 

něhož vznikl Fond Accenture, umožnil nadaci ob-

novit program poskytování stipendií vysokoškol-

ským studentům na studium v zahraničí. Jedná se 

především o studenty ekonomického zaměření.

Spolupráce s Nadací České spořitelny nám umož-

nila vrátit se k tématu, jemuž jsme se v nedávné 

minulosti intenzivně věnovali a sice k podpoře 

organizací, zabývajících se problematikou drog 

a drogově závislých. Tato spolupráce nám umožnila 

využít našich zkušeností v této oblasti a podpořit 

celou řadu neziskových organizací, anga žujících se 

v protidrogové problematice.

Chtěla bych také uvést, že Nadace Open Society 

Fund Praha získala pro rok 2006–2007 podporu 

pro realizaci projektu Kampaň pro rovnost šancí. 

Projekt je zaměřen na posilování všeobecného 

povědomí o významu rovnosti příležitostí žen 

a mužů. V jeho rámci byl mimo jiné vytvořen portál 

www.muziazeny.cz. Projekt je spolufinancován ESF 

a státním rozpočtem ČR v rámci programu JPD 3. 

Nadace byla také v roce 2006 partnerem projektu 

EQUAL Prolomit vlny.

Nadace v roce 2006 rozdělovala výnosy z nadač-

ního jmění z prostředků NIF na projekty z oblasti 

vzdělávání a lidská práva.

Ráda bych poděkovala všem kdo nadaci podpořili, 

všem partnerským organizacím, s nimiž jsme na re-

alizaci programů spolupracovali a všem svým kole-

gům a kolegyním v nadaci.

Marie Kopecká
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George Soros – zakladatel Nadace Open Society Fund Praha

ve více než šedesáti zemích Střední a Východní 

Evropy, bývalého Sovětského svazu, v Africe, Latin-

ské Americe, Asii a v USA. Tyto neziskové organizace 

jsou zaměřeny na budování a posilování infrastruk-

tury a institucí otevřené společnosti. V roce 1992 

založil Středoevropskou univerzitu se sídlemv Bu-

dapešti. Prostřednictvím této sítě nadací a nezis-

kových organizací vynakládá G. Soros na podporu 

programů v oblasti vzdělávání, veřejného zdraví, 

rozvoje občanské společnosti a dalších oblastí ročně 

450 000–500 000 USD.

George Soros – filosof

G. Soros je autorem devíti knih, z nichž některé 

vyšly v češtině: The Bubble of American Supre-

macy (2004), George Soros on Globalization (2002), 

The Alchemy of Finance (1987), Opening Soviet Sys-

tem (1990), Underwriting Democracy (1991) – česky 

Směnka na demokracii, Soros on Soros: Staying 

Ahead of the Curve (1995) – česky Soros o Soro-

sovi, The Crisis of Global Capitalism: Open Society 

Endangered (1998), Open Society: Reforming Global 

Capitalism (2000) a The Age of Falibility (2006). Tato 

poslední kniha by měla být přeložena do češtiny 

a vyjít v roce 2007. Jeho články a eseje o politice, 

společnosti a ekonomii jsou pravidelně uveřejňo-

vány v důležitých novinách a časopisech na celém 

světě. -

G
eorge Soros se narodil v Budapešti v roce 

1930. Přežil nacistickou okupaci a v roce 

1947 odešel z komunistického Maďarska 

do Anglie, kde vystudoval London School of Eco-

nomics. Během svých studií na LSE se seznámil 

s dílem filosofa Karla Poppera, které mělo hlubo ký 

vliv na jeho myšlení a později na jeho profesní 

a filantropické aktivity.

George Soros – finančník

G. Soros v roce 1956 odešel do Spojených států, kde 

prostřednictvím mezinárodního investičního fondu, 

který založil a řídil, shromáždil značné jmění. V sou-

časné době je předsedou Soros Fund Management 

LLC.

George Soros – filantrop

G. Soros zahájil své filantropické aktivity v roce 1979, 

v době apartheidu v Jižní Africe, kdy začal poskyto-

vat finanční prostředky na pomoc černošským stu-

dentům, studujícím na univerzitě v Kapském městě. 

G. Soros je presidentem Open Society Institute a za-

kladatelem sítě neziskových organizací působících 
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Správní rada, dozorčí rada a pracovníci Nadace Open Society Fund Praha

Pracovníci nadace

Marie Kopecká – výkonná ředitelka

Zdenka Almerová – finanční ředitelka, stipendijní 

program pro středoškolské studenty, NIF, migrační 

program, Fond Accenture

Vlasta Hirtová – East East program, zdravotní 

programy, protidrogový program

Jaroslava Šťastná – program sociální ekonomie, 

projekt Kampaň pro rovnost šancí 

Monika Ladmanová – rozvoj programů, program 

podpory advokačních NNO, program podpory 

vzniku think tanků (částečný úvazek)

Marta Kozáková – právní program, ženský 

program, projekt Kampaň pro rovnost šancí 

Míla Lukášová – projekt Kampaň pro rovnost 

šancí (částečný úvazek) 

Jana Mravcová – projekt Kampaň pro rovnost 

šancí (částečný úvazek)

Petr Pavlík – Projekt Prolomit vlny 

(částečný úvazek)

Zuzana Vránová – ekonomka (částečný úvazek)

Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků, 

které byly uděleny rozhodnutím správní rady na-

dace v roce 2006 a dále přehled vyplacených na-

dačních příspěvků včetně vyplacených závazků 

z let předchozích. Nadační příspěvky udělené resp. 

vyplacené jsou uváděny v té měně, ve které byly 

vyplaceny. 

Jména uvedená ve výroční zprávě jsou používána 

bez akademických titulů.

Nadace Open Society Fund Praha je členem 

Fóra dárců. -

Správní rada nadace

Šimon Pánek – předseda správní rady

Členové správní rady

Marie Němcová

Helena Ackermanová,

Igor Blaževič

Terezie Kaslová

Jiří Pehe

Dozorčí rada nadace

Martina Šlesingerová

Ladislava Šonová

Zdeněk Řehák
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I. Dárce finančních prostředků: Open Society Institute New York

Open Society Institute New York

Open Society Institute je soukromá nadace, jejímž 

cílem je formování a posilování veřejných politik 

podporujících demokracii, lidská práva, ekono-

mické, právní a sociální reformy. Na místní úrovni 

OSI implementuje řadu iniciativ na podporu práv-

ního státu, vzdělávání, veřejného zdraví a nezávis-

lých medií. V mezinárodním měřítku zároveň OSI 

podporuje vznik aliancí mezi jednotlivými státy 

a kontinenty zaměřených na takové problémy, 

jako je korupce a porušování lidských práv.

OSI založil v roce 1993 finančník a investor George 

Soros na podporu svých nadací v zemích střední 

a východní Evropy a bývalém Sovětském svazu. 

Cílem těchto nadací, které začaly vznikat po-

stupně od roku 1984, bylo poskytovat pomoc 

a podporu  procesu transformace komunistic-

kých režimů k demokracii. OSI rozšířila aktivity 

sítě Sorosových nadací do ostatních částí světa, 

procházejících procesem demokratické transfor-

mace. Síť Sorosových nadací působí ve více než 

šedesáti zemích světa, včetně USA. -

Podpořené programy

A. Budování právního státu 

 A.1. Opatření k odstranění korupce 

 A.2. Právní program 

B. Lidská práva 

 B.1. Program Společnost, muži a ženy

   z aspektu gender

 B.2. Migrační program 

 B.3. Romský program

 B.4. Programy z oblasti zdravotnictví

 C. Posilování a rozvoj občanské společnosti

 C.1. East East Program mezinárodní spolupráce

 C.2. Podpora think-tanků
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A. Budování právního státu

A. 1. Opatření k odstranění korupce
Kód programu: 67600, 63500

K
orupce je jedním z největších problémů 

české společnosti. Nadace OSF Praha 

od roku 1998 podporuje neziskové orga-

nizace, které provádí analýzu problému korupce 

v jednotlivýchoblastech veřejného sektoru, navr-

hují legislativní opatření vedoucí k eliminaci 

korupčních příležitostí a prosazují zavádění mecha-

nismů přispívajících k odstranění korupce.

Hlavními partnery programu, které nadace dlou-

hodobě podporuje, je občanské sdružení Oživení 

a obecně prospěšná společnost Transparency Interna-

tional ČR. Kromě toho nadace podporuje také vznik 

investigativních článků zaměřených na problematiku 

korupce.

V roce 2006 byly podpořeny  projekty zaměřené na 

sledování a řešení konkrétních korupčních kauz, 

sledování a kontrolu čerpání veřejných prostředků, 

sledování a kontrolu zadávání veřejných zakázek 

a sledování a kontrolu případů konfliktu zájmů, 

na vypracování analýzy příčin vzniku a přetrvávání 

korupčního prostředí ve společnosti. -

Transparency International 
Česká republika, o. p. s., Praha

Podpora projektů s protikorupční tématikou

Právní protikorupční poradenské středisko

839 600 Kč

vyplaceno 500 000 Kč

Transparentní zdravotnictví

154 000 Kč

vyplaceno 154 000 Kč

Hrozby a příležitosti evropských 

strukturálních fondů

145 115 Kč

vyplaceno 145 115 Kč
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Respekt, o. p. s., Praha

Investigace 2006/2007

Respekt je jedním z mála médií, které se 

zaměřuje na uveřejňování kauz spojených 

s korupcí.

Nadace podpořila vznik článků s následujícím 

zaměřením: 

— Veřejné zakázky v oblasti stavby 

silnic a dálnic

— Veřejné zakázky v oblasti změny 

výzbroje Armády České republiky 

Korupce v oblasti pohonných hmot

240 000 Kč

vyplaceno 140 000 Kč

Spolek pro Trojanův mlýn, o. s., Praha

Financování aktivit spojených 

s protikorupční činností sdružení

250 000 Kč

vyplaceno 150 000 Kč 

Společnost pro trvale udržitelný život – 
regionální pobočka Plzeň, o. s., Plzeň

Transparentnost rozhodovacích procesů 

v resortu životního prostředí, sanace starých 

ekologických zátěží, zadávání veřejných 

zakázek, udělování a vybírání pokut

217 000 Kč

vyplaceno 150 000 Kč

Ekologický právní servis, o. s., Tábor

Opatření proti korupci a střetu zájmů 

v případech veřejné podpory zahraničních 

investic

500 000 Kč

vyplaceno 250 000 Kč

ISEA – Institut pro sociální 

a ekonomické analýzy, o. s., Praha

Analýza přetrvávání korupčního prostředí 

v české společnosti

600 000 Kč

vyplaceno 400 000 Kč
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Přehled závazků z let předcho zích 
vyplacených v roce 2006

Transparency International 

Česká republika, o. p. s., Praha

Podpora projektů s protikorupční tematikou

378 358 Kč

Oživení, o. s., Praha

Střet zájmů a korupce ve veřejné správě

1 468 422 Kč

Respekt, o. p. s., Praha

Investigace s Respektem

71 539 Kč

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

2 946 115 Kč

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

3 807 434 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

1 918 319 Kč

Ostatní náklady programu

221 494 Kč

Náklady vyplacené celkem

4 028 928 Kč
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A. Budování právního státu

A. 2. Právní program
Kód programu: 67000, J1817-19008

V
 roce 2006 se program zaměřil na podporu 

projektů soustřeďujících se na budování 

občanské společnosti a podporu aktivit 

zabraňujících přijetí nežádoucích a omezujících 

změn (zejména legislativních) a aktivit prosazu-

jících transparentní fungování veřejné správy. 

Tématicky jednotlivé projekty zahrnuly velmi ši-

roký okruh oblastí, od litigačních a legislativních 

aktivit v oblasti veřejného zájmu, přes aktivity 

v oblasti vězeňství či reformy policie, až po právo 

na informace a otevřenost veřejné správy. -

V rámci právního programu byly v roce 2006 pod-

pořeny následující projekty.

Česká asociace pro psychické zdraví, 

Praha

Watchdog aktivity ČAPZ

Projekt se soustředí na posílení prevence 

diskriminace osob s duševním onemocněním 

a poukázání na diskriminační postupy.

15 330 USD

vyplaceno 168 630 Kč

Český helsinský výbor, Praha

Nezávislá kontrola policie

Cílem projektu je vypracování mezi národní 

srovnávací studie v oblasti existujících 

kontrolních systémů policejních sborů 

a její prezentace politikům, včetně lobbyingu 

za prosazení nového systému.

15 842 USD

vyplaceno 0 Kč

Ateliér pro životní prostředí, Praha

Legislativní aktivita

Cílem projektu je aktivní ovlivňování 

zákonodárné aktivity tak, aby nebyly 

přijímány návrhy omezující účast 

veřejnosti na rozhodování.

11 310 USD

vyplaceno 121 500 Kč
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Přístup ke spravedlnosti ve vězeňství – litigace 

a lobbying

Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti 

práva na soudní a jinou právní ochranu 

ve vězeňství.

13 950 USD

vyplaceno 150 000 Kč

Ekologický právní servis, Tábor

Odpovědnost za ekologickou újmu jako nový 

nástroj k prosazování práva na příznivé 

životní prostředí

Projekt by měl přispět k přijetí zákona 

o ekologické újmě a zároveň nastavit jeho 

příznivou aplikační praxi.

26 850 USD

vyplaceno 288 600 Kč

Nové litigační strategie jako nástroj 

odpovědnosti státu za životní prostředí 

a širší přístup ke spravedlnosti

Prosazování důsledné ochrany práva na 

příznivé životní prostředí a přístupu 

k soudní ochraně v této oblasti.

22 730 USD

vyplaceno 166 600 Kč 

Fórum dárců, Praha

Podpora aktivní občanské společnosti 

prostřednictvím zlepšení legislativního 

prostředí po volbách do Poslanecké sněmovny

Aktivity projektu směřují k formulaci 

a následné implementaci návrhů a dopo ručení 

pro rozvoj občanské společnosti.

20 000 USD

vyplaceno 143 000 Kč

Iuridicum Remedium, o. s., Praha

Legislativní a osvětová kampaň proti 

systémovým omezením přístupu ke 

spravedlnosti – peněžitým jistotám při 

předběžných opatřeních a nedostatkům 

v exekučním řízení

Projekt se soustředí na zvyšování povědomí 

o problematičnosti stávající právní úpravy 

exekucí a jistot a usiluje o změnu právní 

úpravy.

31 170 USD

vyplaceno 335 000 Kč
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Otevřená společnost, o. p. s., Praha

Otevřete 2006

Cílem projektu je, vedle trvalé podpory občanů 

v uplatnění práva na informace a schopnosti 

zapojit se do rozhodování veřejné správy, také 

stabilizace právního prostředí celé oblasti 

otevřenosti veřejné správy.

38 750 USD

vyplaceno 284 000 Kč

Liga lidských práv, Brno

Emancipace obětí v trestním řízení

Snaha o posílení konceptu restorativní 

justice v systému českého trestního práva, 

se zaměřením na posílení ochrany obětí 

v průběhu trestního řízení.

9 300 USD

vyplaceno 100 000 Kč

PILA – Public Interest Lawyers 

Association, Brno

Bezplatná právní pomoc jako součást 

politického diskursu

Projekt chce napomoci k vytvoření 

systémového řešení problematiky 

bezplatné právní pomoci.

8 285 USD

vyplaceno 90 000 Kč

Poradna pro občanství, občanská 

a lidská práva, Praha

Statistika v boji proti  diskriminaci

Cílem projektu je využít statistická 

a anonymizovaná data při hodnocení výskytu 

diskriminace ve společnosti a jejich využití pro 

účely ochrany obětí diskriminace.

13 720 USD

vyplaceno 150 800 Kč

Přehled závazků z let předcho zích 
vyplacených v roce 2006

Ekologický právní servis, Tábor

Nová legislativa jako základ zachování 

občanských práv a ochrany životního prostředí

200 754 Kč

Fórum dárců, Praha

Vytvoření legislativního centra Fóra dárců

100 000 Kč
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Otevřená společnost, o. p. s., Praha

Otevřete 2005 

256 899 Kč

Projekt na posílení spolupráce policie 

s veřejností při výkonu policejní práce

331 400 Kč

Liga lidských práv, Brno

Institucionální podpora právních aktivit 

ve veřejném zájmu

305 600 Kč

PILA – Public Interest Lawyers 

Association, Brno

Právnické fakulty, jejich vyučující a studenti – 

součást řešení společenských problémů

280 758 Kč

Barbora Bukovská, Monika Ladmanová, 

Lucie Rybová, Praha

Human Rights Fellows Retreat, 

26. 1. 28. 1. 2005, Cairo, Egypt

47 330 Kč

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

227 237 USD

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

3 520 871 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

1 522 741 Kč

Ostatní náklady programu

559 216 Kč

Náklady vyplacené celkem

4 080 087 Kč
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B. Lidská práva

B. 1. Program Společnost, muži a ženy z aspektu gender
Kód programu: 16312, 16313, 63300

Zvýšení Politické participace žen

V rámci otázky zvýšení politického zastou-

pení žen jsme spolupracovali zejména s orga-

nizací Fórum 50 %, která se věnuje nejen pro-

sazení tématu na veřejnosti, ale také přímé 

spolupráci s politiky a političkami.

Fórum 50 %, Praha

Dejme šanci ženám

Projekt se soustředil na představení političek 

kandidujících do obecních zastupitelstev, 

zpracování výsledku těchto voleb ve 

statutárních městech a na práci s nově 

zvolenými zastupitelkami.

15 800 USD

vyplaceno 180 000 Kč

V
 roce 2006 bylo ústředním tématem pro-

gramu zvýšení zastoupení žen v české 

politice. Toto téma jsme vybrali jako 

klíčové vzhledem k tomu, že rok 2006 byl rokem 

voleb do Poslanecké sněmovny ČR, části Senátu 

ČR a také voleb do obecních zastupitelstev. Ačkoli 

po volbách do sněmovny nevypadala situace z hle-

diska zastoupení žen zrovna pozitivně (zastoupení 

žen pokleslo ze 17 % na 15,5 %), po podzimních vol-

bách se naopak počet žen ovlivňujících politiku 

mírně zvýšil. Politici a političky postupně začínají 

vnímat toto téma jako závažné a výzkumy veřej-

ného mínění ukazují, že zhruba 80 % populace ČR 

si myslí, že zastoupení žen v české politice je ne-

dostatečné. Zdá se, že situace se mírně zlepšuje 

a úsilí nevládních organizací není rozhodně zby-

tečné, právě naopak.

Na financování programu se podílí Nadace OSF 

Praha a Network of Women’s Program New York.-

V roce 2006 byly podpořeny následující projekty. 

Nebojme se kvót/afirmativní akce pro 

prosazení žen do politiky

Projekt se zaměřuje na představení nástrojů 

a mechanismů vedoucích ke zvýšení počtu žen 

v politice, a to jak veřejnosti, tak politikům 

a političkám.

54 985 USD

vyplaceno 288 571 Kč

Čekání na ženský samet / 13+1 politický 

rozhovor s českými ženami – dotisk

Podpora vydání dotisku knihy zachycující 

rozhovory se čtrnácti ženskými osobnostmi 

na témata nejen politická.

120 000 Kč

vyplaceno 120 000 Kč
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Lenka Václavíková Helšusová, Liberec

Političky odcházející z politické scény 

a jejich zkušenosti

Cílem projektu je výzkumně a analyticky 

zachytit základní bariéry a překážky, s nimiž se 

setkávají ženy v rámci své praktické zkušenosti 

z politické práce a zprostředkovat tyto zkuše-

nosti začínajícím regionálním političkám.

6 182 USD

vyplaceno 68 327 Kč

proFem, o. p. s., Praha

Desátý diář Slavné ženy (nejen) Střední 

Evropy – ženy v politice: prezidentky 

a revolucionářky

Podpora vydání desátého ročníku feministic-

kého diáře zaměřeného na představení žen, 

které zasáhly do vytváření obrazu celosvětové 

politiky.

124 500 Kč

vyplaceno 124 500 Kč

Posilování filantropie v ČR zaměřené 
na oblast ženských práv

Neustálá potřeba podpory rozvoje ženského 

hnutí a boje za ženská práva v České repub-

lice nebyla bohužel menší ani v roce 2006. 

Proto i v tomto roce pokračovala spolupráce 

s partnerským nadačním fondem Slovak- 

-Czech Women’s Fund. 

V letošním roce jsme v rámci mezinárodní 

propagace ženských práv zahájili také spolu-

práci s novým uskupením sdružujícím žen-

ské organizace z celého regionu od střední 

Evropy až po asijské země, nazývajícím se 

International Gender Policy Network.

Nadační fond Slovak-Czech 

Women’s Fund, Praha

Slovak-Czech Women’s Fund

Podpora nadačního fondu zajišťujícího svými 

prostředky podporu ženského hnutí v ČR.

50 000 USD

vyplaceno 1 112 830 Kč

International Gender Policy Network, 

Praha

International Gender Policy Network: 

Request for 2006 Bridge Funding

Propagace ženských práv, genderové rovnosti 

a genderově senzitivní politiky na regionální, 

národní i mezinárodní úrovni.

60 000 USD

vyplaceno 44 442 Kč
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Přehled závazků z let předcho zích 
vyplacených v roce 2006

EKO-info centrum Ostrava, Ostrava

Netradiční formy práce – nástroj rovnováhy 

mezi pracovním a rodinným životem

418 701 Kč

Fórum 50 %, Praha

Vyrovnané šance v politice

739 078 Kč

Kateřina Jonášová, Praha

www.prezidentka.cz

239 392 Kč

Otevřená společnost, o. p. s., Praha

Zavádění konceptu gender 

do pedagogické praxe

228 536 Kč

Poradna pro občanství, občanská 

a lidská práva, Praha

Prolomit vlny (pro Prahu a regiony) 

financovaný z Iniciativy Společenství Equal

150 000 Kč

ROSA, Praha

Od dobrého úmyslu k dobré spolupráci

191 523 Kč

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

 244 500 Kč, 186 967 USD

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

3 905 900 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

1 967 230 Kč

Ostatní náklady programu

214 486 Kč

Náklady vyplacené celkem

120 386 Kč
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B. Lidská práva

B. 2. Migrační program
Kód programu: 63400

P
rogram Migrace byl zahájen v roce 2002 na 

základě studie Mezinárodní migrace a ČR. 

Cílem studie bylo zmapovat stav migrace 

v ČR z pohledu zainteresovaných vládních a ne-

vládních institucí a akademické obce.

Program se skládal ze tří komponentů, které se za-

měřovaly na jednotlivé aspekty problematiky mig-

race. Základním cílem programu byla snaha o zlep-

šení postavení cizinců v České republice, zlep šení 

jejich mediálního obrazu a zlepšení vztahu české 

veřejnosti k nim. 

Cíle programu, tak jak byly identifikovány a následně 

implementovány jednotlivými partnery programu, 

byly následující:

< prostřednictvím médií zvýšit povědomí 

české veřejnosti o problémech cizinců 

žijících v ČR a o tématu migrace vůbec. 

Potlačovat stereotypy a předsudky vztahující 

se k migraci a vysvětlovat příčiny migrace 

a její dopady na Českou republiku,

< usnadnit přístup k informacím všem 

aktérům na migrační scéně, zlepšit 

komunikaci mezi nimi prostřednictvím 

efektivní migrační informační sítě, která 

bude poskytovat objektivní a odborný 

informační servis,

< mapovat a monitorovat cizinecké právo 

České republiky, navrhovat zlepšování 

stávající české cizinecké legislativy a rovněž 

se pokoušet tyto návrhy před kládat jak 

kompetentním orgánům tak odborné 

a široké veřejnosti,

< umožnit prostřednictvím lepší infor-

movaností zejména nevládním aktérům, 

aby mohli aktivně ovlivňovat migrační 

politiku na úrovni ČR a EU a vytvářet tlak 

na zavádění efektivních mechanismů 

sloužících k dodržování platné legislativy.

Člověk v tísni – společnost při ČT, 

o. p. s., Praha

Medializace – pokračování projektu.

Projekt se zaměřuje na téma související 

s migrací, pracovní migrací a životem 

přistěhovalců v ČR.

10 000 USD

vyplaceno 0 USD

Multikulturní centrum, o. s., Praha

Migraceonline.cz

Projet je zaměřen na zvyšování kvality 

obsahu a vylepšení struktury webu migrace 

online a udržení identity migrace online jako 

specializovaného webu o migraci

40 000 USD

vyplaceno 419 740 Kč
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Poradna pro občanství, občanská 

a lidská práva, Praha

Právní část

Právní část je zaměřena na zlepšování 

právního postavení cizinců v ČR, a to 

osvětovou činností, právním poradenstvím 

a mediací a přípravou praktických právních 

strategií.

10 000 USD

vyplaceno 0 USD

Přehled závazků z let předcho zích 
vyplacených v roce 2006

Člověk v tísni – společnost při ČT, 

o. p. s., Praha

Medializace – pokračování projektu

386 400 Kč 

Multikulturní centrum, o. s., Praha

Migraceonline.cz

464 252 Kč

Poradna pro občanství, občanská 

a lidská práva, Praha

Právní část

301 800 Kč

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

60 000 USD

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

1 572 192 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

1 152 452 Kč

Ostatní náklady programu

62 373 Kč

Náklady vyplacené celkem

1 634 565 Kč 
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B. Lidská práva

B. 3. Romský program
Kód programu: 63100

O
d roku 1993 se Nadace OSF Praha věnuje 

podpoře systémových řešení napomáhají-

cích bezproblémovému soužití většinové 

společnosti s menšinami. Podpora projektů byla 

zaměřena zejména na odstranění diskriminačního 

jednání a chování a eliminaci xenofobie ve společ-

nosti. Ve spolupráci se strategickými partnery byly 

realizovány projekty zaměřené na facilitaci vztahů 

mezi romskou menšinou a veřejnou správou, dosa-

žení rovného přístupu ke službám a k zaměstnání, 

zavádění nových metod pro efektivní práci ve ško-

lách, kde jsou výrazně zastoupeny některé národ-

nostní menšiny a posílení a rozvoj neziskových 

organizací pracujících s romskou menšinou.

Nadace jako zakládatel konzorcia FORINT podpo-

ruje jeho aktivity. FORINT sdružuje nevládní orga-

nizace zabývající se bojem se sociálním vyloučením 

a systémovými kroky směrem k sociálnímu začle-

ňování. -

Fórum pro integraci (FORINT), Praha

Zadání a zpracování analýzy současné situace 

Romů, společenských nákladů integrace 

a návrhy zásadních, systémových kroků, 

vedoucích k integraci Romů

65 000 USD

vyplaceno 0 USD
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Přehled závazků z let předcho zích 
vyplacených v roce 2006

Fórum pro integraci (FORINT), Praha

Rozhledna

115 000 Kč

Otevřená společnost, o. p. s., Praha

Všichni jsme lidé, podpora aktivit 

400 000 Kč 

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

65 000 USD

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

515 000 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

515 000 Kč

Ostatní náklady programu

104 723 Kč

Náklady vyplacené celkem

619 723 Kč 
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B. Lidská práva

B. 4. Programy z oblasti zdravotnictví
Kód programu: 14811, 14817, 14830, 64225

Salzburg Cornell Medical Seminar

P
rogram postgraduálního vzdělávání lékařů 

je realizován ve spolupráci s Open Society 

Institute New York a s rakouskou nadací 

American-Austrian Foundation již od roku 1995. 

Jedná se o týdenní semináře předem vypsaných 

oborů medicíny, které se konají v rakouském Sal-

zburgu. Na semináře navazuje tzv. Salzburg Cor-

nell Medical Internship Program, který umožňuje 

vybraným zájemcům stáže na špičkových medi-

cínských pracovištích v Rakousku.

Od roku 2001 tento program v České republice 

zajišťuje a úspěšně realizuje naše partnerská orga-

nizace Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. -

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 

Praha

Vedení programu Salzburg Cornell 

Medical Seminar

4 848 USD

vyplaceno 111 647 Kč

Veřejné zdraví

V roce 2005 byl zahájen nový projekt Občan v síti, 

jehož hlavním cílem je ovlivňovat celkový vývoj 

zdravotnictví v České republice, podpořit proměnu 

jednotlivých oborů a posílit aktivní účast občanů – 

pacientů. Časový harmonogram realizace projektu 

byl stanoven na dobu čtrnácti měsíců, a projekt 

tedy pokračoval ve svých aktivitách i v roce 2006. 

Projekt Občan v síti opakovaně otevírá diskusi 

k palčivým tématům českého zdravotnictví, po-

skytuje prostor pro konfrontaci rozdílných názorů 

odborníků, zákonodárců a dalších významných 

osobností české společnosti a svůj podíl nese i na 

přípravě a prosazování „druhého kola“ reformy 

zdravotnictví. 

Paliativní péče

Program je zaměřen na podporu a realizaci systé-

mové změny, která povede k zavedení dobré praxe 

paliativní péče ve zdravotních zařízeních i v do-

mácí péči. 

Cílem programu je napomoci k rozšíření nabídky, 

k lepší dostupnosti kvalitních služeb paliativní péče 

v ČR a ke zvýšení informovanosti naší veřejnosti 

v této oblasti. Projekt Podpora rozvoje paliativní 

péče v ČR usiluje o zásadní zlepšení péče o nevylé-

čitelně nemocné, umírající a jejich rodiny. Hlavním 
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nositelem a tedy i garantem projektu se na základě 

výběrového řízení stalo Hospicové občanské sdru-

žení Cesta domů, spolupracujícími subjekty jsou 

například Fakulta humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze, Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích, 

Fakultní nemocnice Brno Bohunice a další. Časový 

harmonogram projektu byl rozvržen do dvou let, 

od ledna 2003 do února 2005. Závěrečné výstupy 

projektu byly prezentovány na veřejném semináři 

v Senátu České republiky a jsou shrnuty celkem 

v šesti publikacích. Výstupy projektu se staly dů-

ležitým pracovním materiálem a dodnes slouží 

k prosazování moderní paliativní péče do systému 

českého zdravotnictví. 

Finanční podporu projektu zajišťovala v minulých 

letech Nadace OSF Praha spolu s Open Society 

Institute New York. Od roku 2005 je pokračování 

projektu částečně financováno Nadací OSF Praha 

a spolufinancováno dalšími subjekty z ČR a EU. 

Projekt pokračoval i v roce 2006, kdy základním 

cílem projektu bylo prohlubování a šíření infor-

movanosti jako základní podmínky rozvoje palia-

tivní péče v ČR. Probíhala jednání se zdravotními 

pojišťovnami a podařilo se začlenit paliativní péči, 

poskytovanou v lůžkových zařízeních, do systému 

zdravotnictví. Součástí projektu byla i spolupráce 

s médii, která se ukázala jako velmi přínosná, ne-

boť pomáhá šířit myšlenku důstojného umírání 

a bourá tabu, kterým je umírání v ČR stále opře-

deno. Byl vytvořen nový portál nazvaný Umí-

rání, kde po celý rok plynule rostla návštěvnost 

a o užiteč nosti portálu svědčilo i mnoho ohlasů od 

klientů. Vznikla také knihovna s on-line katalogem 

a nyní již disponuje 1400 svazky. Na podzim 2006 

byla knihovna oceněna prestižní cenou ministra 

kultury Knihovna roku. Nadace OSF Praha spolufi-

nancovala v roce 2006 i další projekt Umírat je nor-

mální, jehož hlavním cílem je odborné poradenství, 

podpora vydávání publikací a informačních letáků 

a vzdělávání odborného personálu. -

Hospicové sdružení Cesta domů, Praha

Umírat je normální

150 000 Kč

vyplaceno 150 000 Kč

Občan, o. s., Praha

Svéprávný pacient

180 353 Kč

vyplaceno 180 353 Kč

Projekt byl podpořen v celkové výši 200 000 Kč, 

zbylá částka ve výši 19 647 Kč byla uvolněna 

z prostředků NIF oblast lidská práva viz 

kapitola II.



25 I. Programy podpořené Open Society Institute New York

Přehled závazků z let předcho zích 
vyplacených v roce 2006

Občan, o. s., Praha

Občan v síti, projekt elektronické komunikace 

palčivých témat českého zdravotnictví

399 511 Kč

Hospicové sdružení Cesta domů, Praha

Podpora rozvoje paliativní péče v ČR

330 513 Kč

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

 4 848 USD, 330 353 Kč

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

1 172 024 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

730 024 Kč 

Ostatní náklady programu

43 475 Kč 

Náklady vyplacené celkem

1 215 498 Kč 
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C. Posilování a rozvoj občanské společnosti

C. 1. East East Program mezinárodní spolupráce 
(East East: Partnership Beyond Borders Program) Kód programu: 12001

V posledních dvou letech lze využít i nového pod-

programu s názvem Subprogram for European Inte-

gration, který je součástí programu East East a je ur-

čen k podpoře spolupráce mezi novými členskými 

zeměmi EU, kandidátskými zeměmi, ale i soused-

ními zeměmi Evropské Unie. 

Partnery nadace při realizaci projektů programu 

East East bývají zejména nevládní a neziskové 

organizace, akademické a další instituce. -

P
rogram East East: Partnership Beyond Bor-

ders je významným, ojedinělým a zároveň 

nejstarším programem nadace. Je zamě-

řen na podporu konkrétní vzájemné spolupráce 

a konstruktivního dialogu mezi zeměmi střední 

a východní Evropy a střední Asie s cílem posílit roli 

pluralitní otevřené společnosti a občanské angažo-

vanosti. Přednostně podporuje projekty dlouhodo-

bější spolupráce, které pomáhají řešit společné či po-

dobné problémy v postkomunistických zemích, pro-

jekty, které přispívají k pozitivním změnám a mají 

vliv na rozvoj a kvalitu života celé společnosti. 

Podpora je poskytována ve dvou rovinách: organi-

zátorům v zemi konání projektu a dále pak účast-

níkům, kteří participují na projektu programu East 

East, pořádaném v zahraničí. Podporovány jsou 

projekty z různých oblastí společenského života, 

zaměřené například na posilování právního státu 

a role práva, na rozvoj neziskového sektoru a kul-

tivaci filantropie, na boj s korupcí, na prosazování 

rovných příležitostí, na multikulturní výchovu, na 

migrační a azylovou politiku, na posilování práv 

znevýhodněných skupin, atp. 

I. Projekty s mezinárodní účastí 
pořádané v České republice

Networking for Good Urban Governance: 

Albania and The Czech Republic

27. listopadu–1. prosince 2005 |

| Praha, Kladno, Zlín, Hradec Králové

organizátor: Agora Central  Europe, o. s.

platba v roce 2005 0 Kč

doplatek 2006 4 423 Kč

Supporting Transition and 

Communication in Moldova:  

Experiences in the Czech Republic

11.–17. prosince 2005 | Praha, Hluboká, Újezd 

nad Č. L. Kladno, Litoměřice

organizátor: Člověk v tísni, 

společnost při ČT, o. p. s.

platba v roce 2005 0 Kč

vráceno nadaci 2006 -35 854 Kč



27 I. Programy podpořené Open Society Institute New York

Analyzing and Debating the Future 
of EU Enlargement

10.–12. března | Praha

1. července 2006–31. ledna 2007 | Riga, 

Varšava, Praha

organizátor: Institut pro evropskou politiku 

EUROPEUM

270 000 Kč

vyplaceno 270 000 Kč

Auxiliary Teaching Aids for Helping 
Handicapped Children

1.–9. dubna | Praha, Brno, Blansko, 

Klobouky u Brna

organizátor: Mateřská škola speciální, 

Základní škola speciální a Praktická škola 

ELPIS

100 000 Kč

vyplaceno 77 281 Kč

Building Partnership at the Local Level 

in Serbia: Experiences in the Czech 

Republic

4.–9. června | Praha, Dobřany, 

Moravská Třebová, Varnsdorf

organizátor: Agora Central Europe, o. s.

185 000 Kč

vyplaceno 164 127 Kč

Sharing experience of NGOs and 
journalists as important stakeholders in 
the EU accession process, Stage 1–3

červen–prosinec | Praha, Ohrid (Makedonie)

organizátor: Institut pro evropskou politiku 

EUROPEUM

319 500 Kč

vyplaceno 319 500 Kč

Friendly EU Border: New Module, New 

Extension: Promotion and Advocacy of 

Monitoring Report (EU visa policy toward 

Belarus, Moldova, Russia and Ukraine)

20.–22. června | Praha

organizátor: Asociace pro mezinárodní otázky

82 000 Kč

vyplaceno 73 155 Kč

Belarus and the EU before and after the 
Presidential elections, Stage 7

21. září | Praha

organizátor: Asociace pro mezinárodní otázky

118 575 Kč

vyplaceno 118 575 Kč
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Community and Social Services: 

Experience of Lithuania and 

the Czech Republic

5.–8. října | Brno 

23.–26. listopadu | Vilnius (Litva)

organizátor: Spondea, o. p. s.

125 000 Kč

vyplaceno 114 774 Kč

Local Media Development: Ukrainian-

-Czech Cooperation: Local Mass Media 

information and propaganda or monito-

ring of the government actions? Stage 3

červenec (1. skupina), srpen (2. skupina) |

| Praha, Ústí n. L., Plzeň

organizátor: Člověk v tísni, 

společnost při ČT, o. p. s.

577 200 Kč

vyplaceno 311 127 Kč

Strengthening of Transnistrian NGOs 
Capacity through sharing the Czech 
experience on Building Democratic 
Society

červenec–listopad | Praha, Kišiněv (Moldávie)

organizátor: Člověk v tísni, 

společnost při ČT, o. p. s.

230 000 Kč

vyplaceno 119 886 Kč

Enhancing Police Intervention 
in Domestic Violence Cases

23.–7. října | Praha

organizátor: Střední policejní škola 

Ministerstva vnitra v Praze

337 500 Kč

vyplaceno 314 809 Kč

Women’s Rights: Azerbaijan and 
the Czech Republic, Stage 2

9.–13. října | Praha

organizátor: Občanské sdružení Fórum 50 %

140 000 Kč

vyplaceno 91 264 Kč 

Toward equal participation in cultural 

life of the society: Azerbaijan and 

the Czech Republic

16.–20. října | Praha, Mačkov, Blatná

organizátor: Mateřská škola speciální, 

Základní škola praktická a Základní škola 

speciální Praha

130 000 Kč

vyplaceno 83 744 Kč 
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Capacity Building Program for NGOs and 

CBOs in the Republic of Chechnya: Study 

visit to the Czech Republic

30. října–10. listopadu |  Praha, Liberec

organizátor: Sdružení Česká katolická charita

400 000 Kč

vyplaceno 394 337 Kč

Empowering Education in Assisting the 

Educational Reforms: Experience of the 

Czech Republic, Stage 2

27. listopadu–1. prosince | Praha

organizátor: Základní škola

a Mateřská škola ANGEL

88 000 Kč

vyplaceno 57 510 Kč

Enforcing Economic Development Policies 
through Building Czech-Moldovan 
Partnership

5.–9. prosince | Praha, Plzeň, Rakvice

organizátor: EEIP, a. s. (Ekonomické expertízy, 

investiční poradenství)

380 000 Kč

vyplaceno 320 000 Kč 

Czech Experience & Moldovan 

Perspectives: Security System Reform 

in the Czech Republic

únor 2007 | Praha

organizátor: Prague Security Studies Institute

182 000 Kč

vyplaceno 150 000 Kč

II. Účast českých delegátů na projektech 
programu East East, pořádaných v zahraničí

Knowledge Transfer and Capacity 
Building for Grassroots Organizations: 

Celodin Network

23.–26. listopadu 2005 | Budapešť, Maďarsko

účast: Roman Haken

0 Kč

vyplaceno 3 692 Kč

Local Media Development: 
Ukrainian-Czech cooperation, Stage 1

29. ledna–5. února | Lugansk, Ukrajina

účast: Luboš Palata, Ondřej Soukup

38 062 Kč

vyplaceno 38 062 Kč
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Local Media Development: 

Ukrainian-Czech cooperation, Stage 2

12.–18. března | Lugansk, Ukrajina

účast: Jiří Komínek, Bohdan Kopčák, 

Petr Schwarz

70 074 Kč

vyplaceno 70 074 Kč

Development of Philanthropy: 

Public Benefit

2.–3. března | Bratislava, Slovensko

účast: Pavlína Kalousová, Monika Granja

3 658 Kč

vyplaceno 3 658 Kč

Belarus and the EU before and after 
the Presidential Elections

8.–11. března | Varšava, Polsko

účast: Luboš Veselý

3 335 Kč

vyplaceno 3 335 Kč

Awarness and Action in Preventing and 
Treating Hepatitis C among Vulnerable 
Sectors of Society

9.–12. března | Vilnius, Litva

účast: Vratislav Řehák, Tomáš Zábranský

21 877 Kč

vyplaceno 21 877 Kč

European Integration and Democratic 
Development

17.–20. března | Baku, Azerbajdžán

účast: Věra Řiháčková

19 486 Kč

vyplaceno 19 486 Kč

New Political Movements and Practices

20.–23. dubna | Lublaň, Slovinsko

účast: Stanislav Holubec

13 107 Kč

vyplaceno 13 107 Kč
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Professional Policing in Democratic 

Societies: Czech Republic and Georgia, 

Stage 2

23.–30. dubna | Tbilisi, Gruzie

účast: Ivana Dufková, Jiří Filler, 

Marie Siekliková, Jiří Zlámal

98 584 Kč

vyplaceno 98 584 Kč

Women’s Rights: Azerbaijan and Czech 
Republic, Stage 1

29. dubna–6. května | Baku a Genje, 

Azerbajdžán

účast: Marie Lienau, Jana Kavková, 

Ivana Střilková

83 736 Kč

vyplaceno 83 736 Kč

Butterfly Children: Grassroots 

Organization for the Treatment 

of Children with Rare Disease

5.–6. května | Záhřeb, Chorvatsko

účast: za DEBRA ČR, o. s.: Magda Hrudková, 

Eva Klvačová, Jana Sunková

2 628 Kč

vyplaceno 2 628 Kč 

Young Women Lawyers for Change

11.–14. května | Gdaňsk, Polsko

účast: Lenka Simerská

14 456 Kč

vyplaceno 14 456 Kč

European Neigborhood Policy and 

Azerbaijan: EU experience of the Czech 

Republic, Stage 1

24.–28. května | Baku, Azerbajdžán

účast: David Král

19 434 Kč

vyplaceno 19 434 Kč

How Gender Meets Reality

14.–17. června | Lublaň, Slovinsko

účast: Ivana Střílková

12 998 Kč

vyplaceno 12 998 Kč
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European Neigborhood Policy and 

Azerbaijan: EU experience of the Czech 

Republic, Stage 2

25.–29. června | Baku, Azerbajdžán

účast: David Král

20 989 Kč

vyplaceno 20 989 Kč

Monitoring Public Procurement

22.–27. července | Biškek, Kyrgyzstán

účast: Adriana Krnáčová, David Ondračka

58 094 Kč

vyplaceno 58 094 Kč

Civil Participation in the Implementation 
of EU Nature Conservation Directives

23.–29. srpna | Kiten, Bulharsko

účast: Mojmír Vlašín

15 421 Kč

vyplaceno 15 421 Kč

Belarus and the EU before and after the 
Presidential Elections, Stage 7

25.–28. září | Bratislava, Slovensko 

a Budapešť, Maďarsko

účast: Luboš Veselý

2 468 Kč

vyplaceno 2 468 Kč

Networking for Good Urban Governance

2.–5. října | Tirana, Albánie

účast: Ivana Bursíková

16 200 Kč

vyplaceno 16 200 Kč

Alternative Media and New Public 
Settings

12.–15. října | Lublaň, Slovinsko

účast: Václav Štětka, Petr Hrnčíř

10 783 Kč

vyplaceno 10 783 Kč
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Local Media Development: 
Ukrainian-Czech Cooperation, Stage 4

12.–17. říjnaLugansk, Ukrajina

účast: Ondřej Soukup, Marek Hudema, 

Jiří Komínek, Andrej Poliak

72 091 Kč

vyplaceno 72 091 Kč

Good Practices and Experiences 
of Food Banks

25.–29. října | Vilnius, Litva

účast: Fabrice Martin

12 360 Kč

vyplaceno 12 360 Kč

Criminology and Power: Partnership for 

Crime Prevention

26.–29. říjnaVilnius, Litva

účast: Markéta Štěchová

12 698 Kč

vyplaceno 12 698 Kč

Partnership for Developing Information 
Network of Virtual Consumer Education

5.–8. listopadu | Palanga, Litva

účast: Lenka Petýrková

15 189 Kč

vyplaceno 15 189 Kč

New EU Member States and Global 

Responsibility:  Development Cooperation 

and Democracy Promotion

9.–11. listopadu | Budapešť, Maďarsko

účast: Igor Blaževič, David Stulík

36 918 Kč

vyplaceno 36 918 Kč

Labor Migration: a Solution or 
an Obstacle for Development

10.–13. listopadu | Cluj-Napoca, Rumunsko

účast: Jakob Hurrle, Vladimír Lame

36 210 Kč

vyplaceno 36 210 Kč
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Developing Innovative Gender Equality 

Strategies: Family-Friendly Policies

13.–17. listopadu | Vilnius, Litva

účast: Martin Jára, Kateřina Příhodová

28 509 Kč

vyplaceno 28 509 Kč

Working together for a Child’s 
Safe World

19.–23. listopadu | Tbilisi, Gruzie

účast: Šárka Speciánová

18 712 Kč

vyplaceno 18 712 Kč

Cooperation between Romania, Hungary 
and the Czech Republic  on Asylum and 
Border Control

22.–25. listopadu | Sinaia, Rumunsko

účast: Jaroslav Větrovský, Takayuki Ueno, 

Luděk Tomány

36 082 Kč

vyplaceno 36 082 Kč

Migration and Identity in a Changing 
Europe: Building Partnerships and 
Fostering Communication

23.–25. listopadu | Oradea, Rumunsko

účast: Kateřina Janků, Marie Jelínková

13 709 Kč

vyplaceno 13 709 Kč

Between Russia and Germany: The 

Problem of „Displaced“ Cultural Goods in 

Central Europe in 2000–06

7.–10. prosince | Varšava, Polsko

účast: Miloš Hošek, Jan Kudrna, Mečislav 

Borák, Pavel Jirásek, Zuzana Bauerová

32 636 Kč

vyplaceno 32 636 Kč

Toward Equal Participation in Cultural 

Life of the Society: Azerbaijan and the 

Czech Republic, Stage 2

11.–16. prosince | Baku, Azerbajdžán

účast: Alžběta Cibochová, Marta Teplá, 

Jaroslav Šturma

89 069 Kč

vyplaceno 89 069 Kč



35 I. Programy podpořené Open Society Institute New York

Common Way to Europe: Knowledge, 

Experience, Development

13.–15. prosince | Budapešť, Maďarsko

účast: Věra Šnajberková, Tatjana Kudějová, 

Karel Schwarz, Soňa Brišová, Petr Janoušek, 

Katrin Hanáková

69 511 Kč

vyplaceno 67 916 Kč

Citizen Engagement and Public 
Participation in Legislative Processes

12.–17. ledna 2007 | Ulanbatar, Mongolsko

účast: Michal Štička

27 094 Kč

vyplaceno 26 270 Kč

The Gender Dimension of Pension Reform 

in European Countries: Experiences, 

Solutions and Lessons

24.–27. ledna 2007 | Bukurešť, Rumunsko

účast: Martina Mysíkova, Věra Kuchařová

20 592 Kč

vyplaceno 18 390 Kč

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

4 711 545 Kč

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

3 994 499 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

-27 739 Kč

Ostatní náklady programu

581 110 Kč

Náklady vyplacené celkem

4 575 609 Kč  
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C. Posilování a rozvoj občanské společnosti

C. 2. Podpora činnosti Think-tanků
Kód programu: 6700/ 63 500/ 63510/63250/61500/61050

a zahraniční politiky ČR a jejich zařazení do odborné 

i širší diskuse. 

Trust pro občanskou společnost si klade za cíl ote-

vírat a rozšiřo vat odbornou i veřejnou diskusi a kri-

tiku převládajících premis neoklasické ekonomie 

a liberalismu, přispívat k formování a rozvoji kritic-

kého myšlení a analyzovat důsledky a možná rizika 

současných politik pro sféru sociální a ekologickou.

Cílem think tanku ISEA je posilování společenské 

debaty o klíčových tématech, která souvisejí se za-

kotvením české společnosti v západoevropském 

a euroatlantickém civilizačním prostředí v období, 

kdy většina vyspělých zemí uskutečňuje přechod ke 

vzdělanostní ekonomice. 

Centrum ProCulture bylo založeno na jaře roku 2003 

jako výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro 

umění a kulturu. Hlavním cílem centra je zvyšovat 

kapacitu a profesionalitu českých kulturních organi-

zací poskytováním relevantních informací a služeb 

tak, aby se vytvořily předpoklady pro jejich trvalou 

udržitelnost a posílit vnímání pozitivní role kultury 

a umění v České republice prostřednictvím aktivní 

kulturní politiky.

Apel think-tank při Zeleném kruhu si klade za cíl 

přicházet s novými a v českých poměrech okrajově 

diskutovanými tématy ochrany životního prostředí 

a přinášet nové pohledy na řešení otázek.

NETT jako nezávislý think tank pro občanskou 

společnost a neziskové organizace si klade za cíl 

v rámci českého neziskového sektoru vytvářet vý-

chodiska a myšlenkové zázemí pro profesionalitu 

neziskového sektoru. -

P
odpora vzniku a činnosti Think tanků byla 

v posledních letech prioritou nadace. Na-

dace podpořila vznik a rozvoj institucí, za-

bývajících se zpracováváním analýz a doporučení, 

týkající se závažných společenských témat s cílem 

posilovat, případně vyvolávat celospolečenskou 

debatu o těchto aktuálních tématech, stimulovat 

vytváření politicky nezávislého, intelektuálně kri-

tického prostředí, a tím napomáhat k řešení těchto 

témat v podmínkách fungující otevřené občanské 

společnosti. 

Společnost pro studium neziskového sektoru se 

formovala z analytického centra pro systematický 

výzkum zaměřený na neziskový sektor, jehož vznik 

byl iniciován brněnským institutem rozvoje ob-

čanské společnosti Trialog. Společnost se postupně 

stává důležitým hráčem na poli rozvoje nezisko-

vého sektoru.

Asociace pro mezinárodní otázky v rámci implemen-

tace projektu Výzkumného centra zřídila centrum 

zaměřující se na analýzy témat světového vývoje 
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Trast pro ekonomiku a společnost, 

o. s., Brno

Podpora činnosti a projektů Trastu

600 000 Kč

vyplaceno 0 Kč

Zelený kruh, o. s., Praha

Apel think-tank při Zeleném kruhu

594 000 Kč

vyplaceno 400 000 Kč

Otevřená společnost, o. p. s., Praha

Činnost centra ProCulture 

578 000 Kč

vyplaceno 578 000Kč

Společnost pro studium neziskového 

sektoru, Brno

Podpora činnosti a realizace projektů 

v období 2007–2008

600 000 Kč

vyplaceno 200 000 Kč

Asociace pro mezinárodní otázky, 

o. s., Praha 

Výzkumné centrum AMO  

600 000 Kč

vyplaceno 400 000 Kč

ISEA - Institut pro sociální a ekonomické 

analýzy, o. s., Praha

Institucionální podpora

600 000 Kč

vyplaceno 400 000 Kč

NETT, o. s., Praha 

Novela zákona o sdružování

160 000 Kč

vyplaceno 100 000 Kč 
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Přehled závazků z let předcho zích 
vyplacených v roce 2006

ISEA - Institut pro sociální a ekonomické 

analýzy, o. s., Praha

Podpora činnosti

231 200 Kč

Trast pro ekonomiku a společnost, 

o. s., Brno

Podpora činnosti a projektů Trastu

241 597 Kč

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

3 732 000 Kč

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

2 550 797 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

427 797 Kč

Ostatní náklady programu

27 430 Kč

Náklady vyplacené celkem

2  578 227 Kč
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Přehled nadačních příspěvků a nákladů 
vyplacených Nadací OSF Praha z rozpočtu 
OSI New York, OSI Budapešť nebo jiných 
Sorosových nadací

Asociace debatních klubů, Praha

Kód programu: 10175

Romská debatní liga a setkání sítě 

debatních programů

20 000 USD

vyplaceno 356 779 Kč

Step by Step Česká republika, 

o. s., Praha

Kód programu: 10126

Podpora networkových aktivit organizace

20 000 USD

vyplaceno 419 740 Kč

Sdružení SCAN, o. s., Tišnov

Kód programu: 14819

Projekt hodnocení uplatňování paragrafů 

171 a 172(1) zákona č. 300/2005

15 944 USD

vyplaceno 0 Kč

Přehled závazků ukončených programů z let 
předchozích vyplacených v roce 2006

Nakladatelství Barrister a Principal, 

Brno

Kód programu: 61050

Edvard Beneš, Milan Hauner: 

Německo a Československo

Czeslav Milosz: 

Rusko a středoevropský duchovní prostor

H. K. Colebath: Policy 

Hans Bertens, Joseph Natoli: 

Velký sborník postmodernismu

Baukje Prins: 

Problémy multikulturního 

soužití – současná debata

Donald S. Lopez: The Story of Buhismus: 

A Consice Guide to its History and Teaching

vyplaceno 30 363 Kč  
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II. Dárce finančních prostředků: Fond národního majetku

Ve II. etapě v roce 2002 a letech následujících v ob-

lasti lidská práva obdržela příspěvek v celkové výši 

47 048 000 Kč. 

V  souladu se smlouvou s Fondem národního ma-

jetku ČR za obdržené finanční prostředky byly 

nakoupeny podílové listy Balancovaného fondu 

nadací, Pioneer česká investiční společnost a. s., 

otevřený podílový fond a Růstového fondu nadací, 

Pioneer česká investiční společnost a. s., otevřený 

podílový fond .

Podílové listy byly zapsány do nadačního jmění. 

Podpořené programy 

A. Programy z oblasti vzdělávání

B. Programy z oblasti Lidská práva 

Nadační investiční fond

N
adační investiční fond (NIF) sehrál důle-

žitou roli při formování silného nadač-

ního jmění a v současnosti tvoří většinu 

registrovaného nadačního jmění českých nadací.

Výběrové řízení na rozdělení příspěvku z Nadačního 

investičního fondu proběhlo ve 2 etapách. Výsledky 

I. etapy byly schváleny Poslaneckou Sněmovnou Par-

lamentu ČR v červenci 1999.

Nadace se stala příjemcem příspěvku z Nadačního 

investičního fondu (NIF) v I. a II. etapě a celkově 

obdržela částku 73 234 000 Kč. 

V I. etapě v roce 1999 v oblasti vzdělávání obdržela 

26 186 000 Kč.
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Neziskové organizace, které se budou ucházet o po-

skytnutí nadačního příspěvku, předloží projektový 

záměr v rozsahu max. 2 stran. Projektový záměr 

musí obsahovat:

< stručné představení žadatele,

< představení cíle projektu a změn, 

kterých má být jeho realizací dosaženo,

< návrh aktivit, kterými bude dosaženo 

cíle projektu,

< orientační rozpočet.

Program finanční podpory z výnosů 
Nadačního investičního fondu v kategorii 
Lidská práva

Text vyhlášení programu 

1. kolo

Program je určen pouze pro nevládní nezis-

kové organizace. Žádost mohou podat NNO 

samostatně nebo v koalici několika nevlád-

ních neziskových subjektů, přičemž tyto ko-

alice mohou být jak neformální tak s právní 

subjektivitou. V případě neformálních koalic 

bude případným příjemcem nadačního pří-

spěvku jedna z NNO sdružených v koalici.

Program finanční podpory z výnosů Nadačního 
investičního fondu v kategorii Vzdělávání

Text vyhlášení programu 

Program je určen pouze pro nevládní neziskové 

organizace.

Cílem podpory je nabídnout neziskovým organiza-

cím možnost rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb po-

skytovaných školám při přípravě a zavádění školních 

vzdělávacích programů. Tato podpora je určena pře-

devším na další vzdělávání konzultantů/konzultan-

tek, které má nezisková organizace k dispozici, roz-

šíření jejich počtu a získání kompetencí potřebných 

pro práci ve školách.

Podpora bude poskytována především na posílení 

kompetencí a inovativní rozvoj konzultantů/konzul-

tantek pracujících v následujících oblastech:

< pedagogické kompetence se zaměřením 

na kvalitu učení,

< manažerské kompetence vedení škol se 

zaměřením na plánování změn a jejich 

zavádění do praxe, řízení projektových 

týmů.

Žadatelé v projektovém záměru uvedou, jakými me-

chanismy zajistí, aby takto vyškolený konzultant/ 

/konzultantka využil své nově získané znalosti při pří-

pravě a zavádění školních vzdělávacích programů. 

Přehled nakládání s finančním příspěvkem 
z NIF I a II v roce 2006 

Výnos z hospodaření s majetkem fondu Balanco-

vaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., 

otevřený podílový fond, byl vyčíslen na 0,0278 Kč na 

1 podílový list.

Počet podílových listů činí 53 430 738 ks. 

Výnos z hospodaření s majetkem fondu Růstový 

fond nadací, Pioneer investiční společnost, a. s., 

otevřený podílový fond,byl vyčíslen na 0,045 Kč 

na 1 podílový list. Počet podílových listů činí 

17 490 761 ks. 

Výnos z BFN je 1 485 375 Kč. Výnos z RFN je 

787 084 Kč. Výnos celkem činí 2 272 459 Kč.

Rozdělení výnosů roku 2005

Nadační příspěvky v oblasti vzdělávání:

489 240 Kč.

Nadační příspěvky v oblasti lidská práva:

1 191 079 Kč.

Investice – nákup podílových listů RFN:

321 300 Kč.

Inzerce: 13 186 Kč. 

Pravidla rozdělení výnosů a jednotlivé nadační pří-

spěvky uvádí následující kapitoly výroční zprávy. 
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Podpora je určena projektům, zabývajícím se pro-

blematikou lidských práv a jejich dodržování. Před-

nost budou mít projekty, které se lidsko-právní 

problematikou zabývají z pohledu systémových 

řešení.

Postup při podávání žádostí:

< NNO, které se chtějí ucházet 

o poskytnutí nadačního příspěvku, 

předloží projektový záměr v rozsahu 

max. 2 stran. Projektový záměr musí 

obsahovat následující:

— stručné představení žadatele, 

případně subjektů sdružených 

v koalici,

— představení cíle projektu,

— návrh aktivit, které povedou 

k dosažení tohoto cíle,

— orientační rozpočet.

Předložené projektové záměry bude posuzovat 

správní rada nadace, subjekty, jejichž projektový 

návrh bude vybrán, budou vyzvány k rozpracování 

a předložení projektu. O podpoře projektu rozhodne 

správní rada nadace.

V této projektové oblasti je k dispozici k rozdělení 

celkem částka cca 1,5 mil.Kč.

2. kolo – podzim 

Program je určen pouze pro nevládní neziskové 

organizace. Žádost mohou podat samostatně nebo 

jako koalice několika subjektů nevládního nezis-

kového sektoru. Koalice může být neformálním 

účelovým seskupením organizací nebo právnickou 

osobou s právní subjektivitou. V případě, že jde 

o neformální seskupení, bude příjemcem nadač-

ního příspěvku jedna ze sdružených organizací. 

Žádosti podané koalicí nebo neformálním sesku-

pením několika neziskových subjektů jsou vítány, 

nicméně rozhodující při posuzování žádostí bude 

kvalita předloženého projektu.

Podpora je určena na projekty nevládních nezisko-

vých organizací resp. jejich koalic, zaměřené na zá-

sadní změnu postavení pacientů v systému zdravot-

nictví, především narovnání vztahů poskytovatele 

zdravotní péče, plátce zdravotní péče a pacienta. 

Postup při podávání žádostí:

< zájemci o poskytnutí nadačního 

příspěvku jsou povinni předložit 

vyplněnou přihlášku s požadovanými 

náležitostmi,

< předložené projekty budou posuzovány 

správní radou Nadace OSF Praha a vybrané 

organizace/koalice budou podpořeny 

nadačním příspěvkem v maximální výši 

300 000,- Kč.
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Přehled udělených nadačních příspěvků

A. NIF – oblast vzdělávání 

Kód programu: 63 200

Step by Step ČR, o. s., Praha

Rozvoj mentorských dovedností s ohledem 

na moderní trendy ve vzdělávání

Cíl projektu: Vytvořit a zavést do praxe na 

školách systémy tvorby vnitřního mentoringu 

managementu škol jako efektivního nástroje 

podpory zvyšování kvality 

pedagogické praxe.

249 240 Kč

vyplaceno 249 240 Kč 

AISIS, o. p. s., Kladno

Konzultant rozvoje škol

Cíl projektu: Rozšíření a zkvalitnění nabídky 

služeb poskytovaných školám při přípravě 

a zavádění školních vzdělávacích programů, 

posílení individuálního poradenství školám 

v oblasti tvorby ŠVP.

240 000 Kč

vyplaceno 240 000 Kč

B. NIF – oblast lidská práva 

Kód programu: 67 200

1. kolo

Liga lidských práv, o. s., Brno

Program proti domácímu násilí

Cíl projektu: Dosáhnout změny rozhodovací 

praxe opatrovnických soudů při rozhodování 

o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů 

nebo o úpravě styku dítěte s druhým rodičem, 

jemuž nebylo svěřeno do výchovy v případech, 

kde je přítomen prvek domácího násilí.

226 100 Kč

vyplaceno 226 100 Kč 
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Organizace pro pomoc uprchlíkům, 

o. s., Praha

Systémové vzdělávání odborné veřejnosti 

v oblasti azylu a uprchlictví

Cíl projektu: Zlepšení informovanosti 

soudců o postupech a výkladech azylového 

práva uplatňovaných v ostatních zemích 

EU, prosazovaných UNHCR či vytvořených 

samotnými českými soudy a zpřístupnění 

informací o situaci v zemích produkujících 

uprchlíky.

94 400 Kč

vyplaceno 94 400 Kč

Tolerance a občanská společnost, 

o. s., Praha

www.rasismus.cz

Cíl projektu: Vytvoření a pravidelná aktualizace 

specificky zaměřeného zpravodajského portálu 

informujícího o rasismu, antisemitismu a neo-

nacismu uceleně. Zvyšování informo-vanosti 

orgánů činných v trestním řízení a orgánů 

státní správy o možných projevech a formách 

rasismu, antisemitismu a xenofobie. Vytvoření 

diskusního fóra pro úzce definovanou sku-

pinu. Poskytování informací obětem rasově 

motivované trestné činnosti a vytvoření 

anonymní internetové poradny specificky 

zaměřené na oběti rasového násilí.

368 000 Kč

vyplaceno 368 000 Kč

2. kolo

Liga lidských práv, o. s., Brno

Strategické změny v postavení osob s duševní 

nemocí v systému psychiatrie prostřednictvím 

vedení individuálních případů.

Cíl projektu: Poskytování právních služeb 

klientům, jejichž lidská práva byla porušena 

ve spojení s institucionální péčí a zvýšení 

povědomí uživatelů psychiatrických služeb 

o jejich právech.

200 000 Kč

vyplaceno 200 000 Kč 
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Občan, o. s., Praha

Svéprávný pacient

Cíl projektu: Přispět ke zlepšení právního 

prostředí ve zdravotnictví s ohledem na 

potřeby a zájmy pacientů/občanů.

Poznámka: Projekt Svéprávný pacient byl podpořen 

v celkové výši 200 000 Kč, 180 353 Kč bylo uvolněno 

z programu Veřejné zdraví, viz. kapitola Programy 

z oblasti zdravotnictví.

19 647 Kč

vyplaceno 19 647 Kč

Poradna pro občanství, občanská 

a lidská práva, Praha

Vadaemecum pacienta

Cíl projektu: Posílení informovanosti 

a právního vědomí pacienta jako konzumenta 

zdravotní péče, prosadit princip ochrany práv 

pacientů v praxi.

200 000 Kč

vyplaceno 200 000 Kč

UNIPA – Unie porodních asistentek, 

o. s., Praha

Péče porodní asistentky – standardní součást 

zdravotního pojištění pro české ženy

Cíl projektu: Zpřístupnit péči porodních asis-

tentek českým ženám – těhotným, rodičkám 

a nedělkám.

200 000 Kč

vyplaceno 200 000 Kč

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

1 797 387 Kč

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

1 797 387 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

0 Kč

Ostatní náklady programu

13 186 Kč 

Náklady vyplacené celkem

1 810 573 Kč
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III. Dárce finančních prostředků: ACCENTURE Central Europe

Podpořené programy 

A. Fond ACCENtURE

B. Learning @ Europe

A
ccenture je mezinárodní firma poskytující 

zákazníkům na celém světě odborné 

služby v oblasti manažerského a infor-

mačního poradenství. Pomáhá svým klientům 

dosáhnout výkonnosti v podnikání. Ve více než 

110 pobočkách firmy ve 48 zemích pracuje více 

než 126 tisíc pracovníků. Pražská pobočka byla 

založena v polovině roku 1991, na začátku roku 

2006 v ní pracovalo více než 300 českých zaměst-

nanců. První pražské outsourcingové centrum 

bylo otevřeno v roce 2001 a druhé v polovině 

roku 2005, kde v současnosti pracuje více než 1100 

zaměstnanců. 

V České republice působí firma v těchto oblastech 

činnosti: podnikatelská integrace včetně strategic-

kých služeb, podnikatelského poradenství, reen-

gineeringu podnikatelských procesů, zavádění in-

formačních systémů a řízení změn a také v oblasti 

řízení podnikatelských procesů (out sourcing). -
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A. Fond ACCENTURE

Stipendia pro studenty magisterských nebo doktorandských studií
Kód programu: 61012

Štěpán Bach, VŠE Praha

Informační technologie

Helsinki School of Economics,

Finsko

20 000 Kč

vyplaceno 20 000 Kč

Vít Bubák, UK FSV

Ekonomie a Management

University of Iowa, Department 

of Economics, USA

24 000 Kč

vyplaceno 24 000 Kč

N
adace Open Society Fund Praha získala 

od společnosti Accenture nadační pří-

spěvek ve výši 32 000 USD, ze kterého 

byl založen Fond Accenture určený na podporu 

vzdělání. Finanční prostředky z tohoto fondu 

umožní studentům vyšších ročníků vysokých 

škol nebo postgraduálním studentům rozšířit 

své znalosti v oborech jako informační techno-

logie, informační a znalostní inženýrství, finance 

a účetnictví, ekonomie a management a business 

administration na univerzitách v zemích EU nebo 

mimo Evropu.

Konkurz probíhal ve dvou kolech. První kolo, 

testy, absolvovali studenti, kteří vyhověli kri-

tériím programu, úspěšní absolventi testu byli 

pozváni na osobní pohovory. Celkem se do kon-

kurzu přihlásilo 21 studentů, na základě testů, 

které absolvovalo 20 studentů bylo 12 studentů 

pozváno na pohovory. Stipendium bylo přiznáno 

11 studentům. -

Jan Dušek, ČVUT Praha

Ekonomie a management

Tokyo University of Agriculture

and Technology, Japonsko

150 000 Kč

vyplaceno 150 000 Kč 

Ladislav Fruhauf, UK FSK, Praha

Finance a účetnictví

University of Richmond, Robins School 

of Business, USA

35 000 Kč

vyplaceno 35 000 Kč
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Tomáš Roubal, UK FSV Praha

Ekonomie a management

University of New Orleans, 

USA

50 000 Kč

vyplaceno 50 000 Kč 

Martin Solnička, VŠE Praha

Ekonomie a management

University of Rotterdam, 

Holandsko

30 000 Kč

vyplaceno 30 000 Kč 

Ilona Juřenová, ČZU Praha

Ekonomie a management

Grenoble Graduate School 

of Business, Francie

57 778 Kč

vyplaceno 57 778 Kč

František Kožíšek, ČZU Praha

Ekonomie a management

Cranfield University,

Velká Británie

150 000 Kč

vyplaceno 150 000 Kč

Ivan Vondrka, ČVUT Praha

Ekonomie a management

IOMP St. Petersburg, 

Rusko

30 000 Kč

vyplaceno 30 000 Kč

Jiří Vorlíček, VŠE Praha

Business Administration

Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico, 

Mexiko

39 000 Kč

vyplaceno 39 000 Kč
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Lukáš Vrána, VŠE Praha

Business Administration

Escola de Administratio de Empresas 

de Sao Paulo, Brazílie

38 200 Kč

vyplaceno 38 200 Kč

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

623 978 Kč

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

623 978 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

0 Kč

Ostatní náklady programu

89 140 Kč

Náklady vyplacené celkem

713 118 Kč
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B. Learning @ Europe

L
earning at Europe L@E je mezinárodní vzdě-

lávací projekt připravený týmem odbor-

níků Polytechnické Univerzity v Miláně, 

který nabízí inovativní přístup ke vzdělání, umož-

ňuje využití nejmodernější techniky, podporuje 

interaktivní spolupráci studentů středních škol 

v rámci Evropy. 

Program byl vyhlášen na podzim roku 2006 

a v rámci něj Nadace OSF Praha poskytne z finanč-

ních prostředků společnosti Accenture jedenácti 

středním školám nadační příspěvek na zaplacení 

účastnického poplatku v projektu Learning at 

Europe (L@E). -

Nadační příspěvky udělené 
celkem

0 Kč

Nadační příspěvky vyplacené 
celkem

0 Kč

Ostatní náklady programu

11 708 Kč

Náklady vyplacené celkem

11 708 Kč



51 IV. Program podpořený Nadací České spořitelny

IV. Dárce finančních prostředků: Nadace České spořitelny

Podpořené progvramy 

 A. Nadace České spořitelny proti drogám

 B. Nadace Open Society Fund Praha

Nadace České spořitelny 

Z
řizovatel Nadace České spořitelny je 

Česká spořitelna, která udržuje a rozvíjí 

mecenášskou tradici od svého vzniku 

před 180 lety. Nadace podporuje projekty v oblasti 

kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních 

záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních 

aktivit, sportu a ekologie. Se svým nadačním jmě-

ním téměř půl miliardy korun patří mezi největší 

firemní dárce v České republice. -



IV. Program podpořený Nadací České spořitelny 52

Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund Praha proti drogám

Kód programu: 64100

na realizaci projektů, s délkou trvání až 14 měsíců, 

je určena zájemcům z řad neziskových nevládních 

organizací.

V rámci výše uvedeného grantového programu 

bylo podáno celkem 62 žádostí z celé České repub-

liky, z toho 19 vybraných projektů obdrželo buď 

maximální částku, určenou pro podporu jednoho 

projektu (112 500 Kč) a nebo částku nižší, v souladu 

s předloženým rozpočtem.

Všechny předložené projekty byly posouzeny komisí 

odborníků a poté bylo doporučení komise, podpo-

řit 19 vybraných projektů, projednáno a schváleno 

správní radou Nadace Open Society Fund Praha. -

N
adace České spořitelny je dárcem a ge-

nerálním partnerem tohoto programu 

a Nadace Open Society Fund Praha jeho 

realizátorem. 

„Nadace České spořitelny považuje oblast drogové 

problematiky za jednu z klíčových oblastí, kterým se 

dlouhodobě věnuje. Považujeme za povinnost jedné 

z nejsilnějších nadací na českém trhu podporovat ob-

lasti, které stojí většinou na okraji zájmu donátorů 

a firem. Drogy patří k závažným problémům naší 

společnosti a proto jsme se rozhodli ve spolupráci 

s Nadací Open Society Fund Praha vyhlásit daný 

grantový program proti drogám“, říká J. Plachá, před-

sedkyně Správní rady Nadace České spořitelny.

Na realizaci tohoto programu věnovala Nadace České 

spořitelny částku ve výši 2 000 000 Kč.

Cílem programu je podpora projektů zaměřených 

na prevenci a snižování rizik a následků drogové 

závislosti v České republice, kde primární cílovou 

skupinou jsou uživatelé drog, jejich rodiny a blízcí 

(klienti) a sekundární skupinou pracovníci v ob-

lasti služeb péče o klienty (poskytovatelé). Podpora 

Podpořeny byly následující projekty:

Občanské sdružení Světlo, Kadaň

Snižování zdravotních a sociálních rizik 

v chomutovském a karlovarském regionu

112 000 Kč

vyplaceno 100 000 Kč

Centrum protidrogové prevence a terapie, 

o. p. s., Plzeň

Vytvoření zázemí pro tým Terénního 

programu – předpoklad pro rozšíření služeb

112 500 Kč

vyplaceno 112 500 Kč
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White Light I., o. s., Ústí nad Labem

Zajištění provozu nízkoprahového 

Kontaktního centra White Light I. v Teplicích

112 500 Kč

vyplaceno 100 000 Kč

Farní Charita, Tábor

Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou

100 000 Kč

vyplaceno 80 000 Kč

Občanské sdružení Prostor, Kolín

Terénní programy na okrese Kolín a Kutná 

Hora – mobilní terénní program

50 000 Kč

vyplaceno 50 000 Kč

Český červený kříž, oblastní spolek Praha

Harm reduction – výměnný program 

u injekčních uživatelů drog

112 500 Kč

vyplaceno 100 000 Kč

o. s. Prevent, Strakonice

Jihočeský streetwork

62 500 Kč

vyplaceno 62 500 Kč

o. s. DRUG-OUT Klub, Ústí nad Labem, 

Velká Hradební 13/47

Kontaktní centrum pro drogově závislé

112 500 Kč

vyplaceno 100 000 Kč

Darmoděj, o. s., Jeseník

Kontaktní a krizové centrum Jeseník

112 000 Kč

vyplaceno 100 000 Kč
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Charita Kyjov, Kyjov

Kontaktní centrum – víceúčelová 

drogová služba

110 000 Kč

vyplaceno 80 000 Kč

Diecézní charita Brno – Oblastní charita 

Jihlava, Jihlava

Centrum U Větrníku – kontaktní a poradenské 

centrum pro uživatele 

drog a jejich blízké

100 000 Kč

vyplaceno 80 000 Kč

Prev-Centrum, o. s., Praha

Kurz rodinného poradenství 

pro drogové pracovníky

100 000 Kč

vyplaceno 80 000 Kč

Občanské sdružení Pasant, Česká Lípa

K-centrum – centrum pro drogově závislé – 

rekonstrukce sprchového koutu

25 000 Kč

vyplaceno 25 000 Kč

Občanské sdružení ESET-HELP, Praha

Stanice prvního kontaktu

109 823 Kč

vyplaceno 80 000 Kč

 

Laxus o. s., Hradec Králové

Terénní programy Laxus

110 000 Kč

vyplaceno 80 000 Kč
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Laxus o. s., Hradec Králové

Kontaktní centrum Laxus 2006

110 000 Kč

vyplaceno 80 000 Kč

DRUG-OUT Klub, o. s., Ústí nad Labem

Terénní program

112 500 Kč

vyplaceno 100 000 Kč

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno

Kontaktní centrum Walhalla

111 860 Kč

vyplaceno 111 860 Kč

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno

Reakce na standardy a potřeby vyplývající 

z certifikačního šetření KC Charáč

24 300 Kč

vyplaceno 24 300 Kč

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

1 799 983 Kč 

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

1 546 160 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

0 Kč

Ostatní náklady programu

76 585 Kč

Náklady vyplacené celkem

1 622 745 Kč 
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V. Dárce finančních prostředků: Evropský sociální fond

Podpořené programy 

A. Equal Projekt Prolomit vlny

B. JPD 3 Kampaň pro rovnost šancí

E
vropský sociální fond (ESF) je určen na 

podporu realizace Evropské strategie za-

městnanosti prostřednictvím investic do 

lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstna-

telnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnávání 

příležitostí v přístupu na trh práce. -
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A. Program Equal

lýz, s jejichž pomocí budou vytvořeny metodiky 

genderových auditů krajských a městských úřadů, 

projdou připomínkovým řízením a budou dokon-

čeny v roce 2007. -

Náklady vyplacené celkem

1 437 474 Kč

Prolomit vlny 

N
adace OSF Praha je partnerem v projektu 

Prolomit vlny, zaměřeném na odstraňo-

vání nerovností mezi ženami a muži, 

v rámci projektu koordinuje pracovní program 

Politika.

V roce 2006 pokračovaly v pracovním programu Po-

litika práce na několika klíčových aktivitách. V první 

řadě byla zpracována pracovní verze Stínové zprávy 

v oblasti rovných příležitostí a rovného zacházení, 

2006, která byla představena na tiskové konferenci 

v květnu roku 2006 a následně zpřístupněna na we-

bových stránkách Otevřené společnosti, o.  p. s. k při-

pomínkování. Po uzavření připomínkového řízení 

v září roku 2006 byly zahájeny práce na překladu 

Stínové zprávy do anglického jazyka, jež bude publi-

kován v prvním čtvrtletí roku 2007.

Dále byly realizovány analýzy genderové citlivosti 

vybraného krajského úřadu, vybraného městského 

úřadu a Magistrátu hl.m. Prahy. Pracovní verze ana-
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B. JPD3

jichž cílem je upozornit je na nejčastější stereotypy, 

které se v jejich práci objevují a diskutovat s nimi 

možnosti jejich eliminace. 

Naším cílem je pomocí kampaně zvýšit společen-

ský zájem o téma rovných příležitostí pro ženy 

a muže a rozšířit obecné názorové spektrum týka-

jící se této problematiky.

Projekt Kampaň pro rovnost šancí je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

České republiky v rámci programu JPD 3. -

Náklady vyplacené celkem

3 033 905 Kč

Kampaň pro rovnost šancí 

N
adace Open Society Fund Praha získala 

na rok 2006-2007 podporu pro realizaci 

projektu Kampaň pro rovnost šancí. Tato 

kampaň se zaměřuje na posílení všeobecného 

povědomí o významu rovnosti šancí žen a mužů. 

Větší část kampaně byla realizována v průběhu 

roku 2006, kdy proběhla mediální kampaň pro-

střednictvím velkoplošných bigboardů a tiskové 

inzerce, která upozorňovala na nejpalčivější ne-

rovnosti vyskytující se na pracovním trhu – roz-

dílné odměňování mužů a žen za stejnou práci 

(či práci stejné hodnoty), nestejné podmínky ka-

riérního postupu pro muže a ženy a obtížnosti 

při slaďování soukromého a pracovního života. 

V rámci kampaně byl vytvořen webový portál 

www.muziazeny.cz, jehož cílem je poskytovat re-

levantní informace o problematice rovných pří-

ležitostí a představit možná řešení, která již byla 

ověřena v praxi. V rámci aktivit kampaně probíhají 

také semináře pro zástupce a zástupkyně médií, je-
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VI. Programy realizované ve spolupráci s ASSIST a HMC

Evropy studium na britských školáchinicioval pan 

Roger Wicks, který chtěl obnovit tradici student-

ských výměnných pobytů v období před 2. světovou 

válkou. Školy poskytují studentům stipendium na 

školné, ubytování a stravování ve výši kolem 20 000 

GBP. Školy, které přijímají české studenty, jsou 

svou kvalitou řazeny mezi nejlepší britské školy. 

Americká nezisková organizace ASSIST sdružuje 

v současné době 79 amerických soukromých škol, 

které nabízejí studijní pobyty zahraničním stu-

dentům ze 14 zemí. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o vysoce prestižní střední školy, zájem o studium 

je každoročně obrovský. Čeští studenti, kteří pa-

třili vždy mezi nejlepší absolventy, měli mož-

nost studovat na školách jako jsou Alberquerque 

Academy, Colorado Springs School, Mersersburg 

Academy, Montgomery Bell Academy, Suffield 

Academy. Školy jsou buď denního nebo internát-

ního typu. Každý vybraný student je pod celoroční 

supervizí zástupců ASSISTu a od školy obdrží sti-

pendium až do výše 35 000 USD. -

Podpořené programy 

A. Stipendijní program pro studenty 

středních škol

B. Program stáží pro absolventy 

pedagogických fakult 

Partneři programu 

ASSISt (American Secondary Schools 

for International Students and Teachers)

HMC (Headmasters’ and Headmistresses’ 

Conference) 

Dárci finančních prostředků

Pioneer Investment, Vinekom, 

Velvyslanectví USA, soukromí dárci 

Partneři programu 

Britská HMC je asociace ředitelů a ředitelek nezá-

vislých britských škol a sdružuje více než 250 škol. 

Projekt s cílem umožnit středoškolá-kům ze střední 
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Programy realizované ve spolupráci s ASSIST a HMC

A. Stipendia pro studenty středních škol
Kód programu: 61 560

pohovory, které vedli zástupci ASSIST a HMC. Na 

školy do USA byli umístěni 4 studenti a 8 studentů 

na školy do Velké Británie.

Finančním partnerem programu na akademický 

rok 2006–2007 se stala společnost Pioneer Invest-

ment, která věnovala nadační příspěvek ve výši 

50 000 Kč. Program podpořilo svým darem také 

několik soukromých osob. -

Program ASSIS

Jakub Michálek

Gymnázium Jana Keplera, Praha

Cranbrook Schools, Bloomfield Hills, Michigan

Jana Mrozková 

Gymnázium Olomouc Hejčín

St. Andrew’s School, Boca Raton, Florida

Eva Šedivá

Gymnázium Postupická, Praha

Wayland Academy, Beaver Dam, Wisconsin

P
rogram Stipendia pro studenty středních 

škol navazuje na program, který byl po-

prvé vyhlášen v ČR jako součást programu 

OSI New York v roce 1993. Program v prvních le-

tech svého trvání nabízel kromě ročních pobytů 

i pobyty půlroční a účast studentů na různých ty-

pech letních škol v USA a ve velké Británii. Během 

uplynulých dvanácti let se různých typů programů 

mělo možnost zúčastnit 149 studentů z nejrůzněj-

ších českých středních škol.

Od roku 1999 Nadace Open Society Fund Praha 

vyhlašuje program ve spolupráci s asociací nezá-

vislých britských škol Headmasters’ and Headmi-

stresses’ Conference (HMC) a asociací amerických 

nezávislých škol American Secondary Schools for 

International Students and Teachers (ASSIST).

Do konkurzu na získání stipendia v akademickém 

roce 2006/2007 se přihlásilo celkem 67 studentů. 

Jazykovou zdatnost studentů prověřil SLEP test. 51 

studentů, kteří získali 54 a více bodů, postoupilo na 
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Hana Šošolíková

Gymnázium, Velehradská, Uherské Hradiště

Stover School, Newton Abbot

Sabine Vedrová

Gymnázium, Olomouc Hejčín

Sutton Valence School, 

Maidstone, Kent

Tomáš Vrba

Gymnázium Budějovická, Praha

Forest School, Snaresbrook, London

Tereza Procházková

Gymnázium Stavbařů, Ústí nad Labem

Sedbergh School, Sedbergh

Adam Růžička

Gymnázium Třebíč

Ardingly College, Haywards 

Heath, West Sussex

Kamila Slavíková

Gymnázium Josefská, Praha 1

Wrekin College, Wellington

Pavel Vydra

Jiráskovo gymnázium, Náchod

Trinity Preparatory School, 

Winter Park, Florida

 Program HMC 

Matěj Damborský

Gymnázium kapitána Jaroše, Brno

King’s School, Bruton

Tadeáš Peták

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun

Framlingham College, Suffolk
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Program redukovaných stipendií

Program byl poprvé nabídnut šesti 

studentům, tři studenti jej využili.

Jan Vohryzek

Gymnázium Nad Alejí v Praze

Radek Oborný

Gymnázium v Olomouci-Hejčíně

 Helena Sladovníková

Gymnázium Jana Nerudy v Praze

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

1 215 475 Kč

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

1 215 475 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

0 Kč

Ostatní náklady programu

42 969 Kč

Náklady vyplacené celkem

1 258 444 Kč
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Programy realizované ve spolupráci s HMC

B. Stipendia pro studenty a absolventy pedagogických fakult
Kód programu: 61 560

Lucie Joglová

Acworth School

Pontefract, Yorkshire

Tomáš Sagránek

Hurstpierpoint College

Hassocks, West Sussex

Magda Lindová 

Culford School St Edmunds

Suffolk

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

0 Kč

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

0 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

0 Kč

Ostatní náklady programu

0 Kč

Náklady vyplacené celkem

0 Kč

N
adace Open Society Fund Praha ve spo-

lupráci s asociací nezávislých britských 

škol Headmasters’ and Headmistresses’ 

Conference (HMC) vyhlašuje stipendijní program, 

který umožňuje absolventům nebo studentům 

pedagogických fakult získání ročního pobytu na 

soukromých školách ve Velké Británii. Program 

nabízí mladým pedagogům možnost získat nejen 

zkušenosti s britským vzdělávacím systémem, 

ale také zlepšení znalosti anglického jazyka a po-

znání jiného kulturního prostředí. 

Na akademický rok 2006/2007 se o stáž ucházelo 

celkem 7 zájemců. Na základě osobních pohovorů 

se zástupcem HMC byla v rámci programu nabíd-

nuta 3 umístění. -
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VII. Ostatní programy

Podpořené programy

 A. Soutěž o nejlepší studentskou esej 

Dárci finančních prostředků

Czechoslovak Genealogical Society 

International, Minnesota

Nadace ve spolupráci se společností CGSI vyhlá-

sila soutěž o nejlepší studentskou esej na téma 

Návraty domů. Práce měla zachytit zajímavé ži-

votní osudy rodinného předka, který emigroval 

do USA a způsob, jakým se vyrovnal s problémy, 

kterým čelil.

Do soutěže se přihlásilo celkem jedenáct stu-

dentů. První cenu získala Soňa Švancarová, její 

esej měla název František Válek. -

Nadační příspěvky udělené 
v roce 2006 celkem

46 744 Kč

Nadační příspěvky vyplacené 
v roce 2006 celkem

46 744 Kč

Z toho vyplacené závazky 
z let předchozích

0 Kč

Ostatní náklady programu

0 Kč

Náklady vyplacené celkem

46 744 Kč
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VIII. Finanční přehled

Celkem přijaté finanční 

prostředky 34 495 555 Kč

Výše nadačního jmění 

k 31. 12. 2006 101 293 649 Kč

Výnosy z nadačního jmění 3 810 883 Kč

Přehled přijatých příspěvků v roce 2006

Open Society Institute 27 001 086 Kč

Accenture 1 051 675 Kč

Nadace Česká spořitelna 2 000 000 Kč

MPSV (Equal) 1 260 819 Kč

MPSV (JPD3) 1 981 855 Kč

Dary fyzických osob 906 507 Kč

Dary právnických osob 293 609 Kč
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