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 Úvodní slovo  / Nadace Open Society Fund Praha 

Úvodní slovo

Tradiční programová orientace Nadace Open Society Fund 
Praha nedoznala větších změn ani v roce 2007, stále 

se zaměřujeme na podporu budování právního státu, lidská 
práva, boj proti korupci a diskriminaci, na posilování rovných 
příležitostí žen a mužů,  zvýšení politické participace žen a na  
posilování občanské společnosti obecně.

Rok 2007 byl pro nás velmi významný – oslavili jsme patnác-
tileté výročí působení Nadace Open Society Fund Praha 
v České republice.  Ráda bych této příležitosti využila a 
poněkud podrobněji zmínila program mezinárodní spolupráce 
East East:  byl  prvním programem vůbec, který jsme měli 
k dispozici a  zůstává stále velmi důležitou složkou programo-
vé struktury nadace.

Program East East  je od svého počátku v roce 1991 zaměřen 
na podporu vzájemné spolupráce a konstruktivního dialogu 
mezi zeměmi střední a východní Evropy a postsovětské střední 
Asie s cílem posílit roli pluralitní otevřené společnosti.  Jak 
uvedl George Soros při příležitosti založení programu v roce 
1991: „Lidé by měli cestovat, vyměňovat si názory a zkušenos-
ti. Měli by se podílet na právě probíhajícím procesu změn. Je 
toho tolik, co lidé „z Východu“ mohou jeden druhému nabíd-
nout a být si tak nápomocní. Tento region by měl žít“.  

Za dobu svého trvání program East East prokázal jasně svoji 
potřebnost a životaschopnost: na počátku devadesátých let, 
kdy se společnost obecně orientovala  spíše na zkušenosti 

západní Evropy a USA, působil program trochu „exoticky“,  
ale brzy začalo být zřejmé, že jsme si s regionem střední a 
východní Evropy v mnoha ohledech daleko bližší a že jsou 
naše zkušenosti vzájemně využitelné. Program East East byl 
také na počátcích společenské transformace pro řadu institucí 
a jednotlivců jedinou  možností, jak pěstovat v rámci tohoto 
regionu kontakty. Jeho role se samozřejmě s postupem času 
proměňovala, se vstupem ČR a dalších středoevropských 
zemí do Evropské unie se začal projevoval veliký zájem o naše 
zkušenosti s přístupovým procesem a dalšími otázkami s člen-
stvím v EU souvisejícími a samozřejmě se také zvýšila potřeba 
udržovat živé kontakty se zeměmi, které členy EU nejsou a ani 
se jimi  v blízké budoucnosti nestanou.

Program East East podpořil za dobu své existence tisíce me-
zinárodních projektů,  z toho  v České republice mezi 20 – 30 
projekty ročně a zároveň umožnil stovkám českých odborní-
ků zúčastnit  se projektů, pořádaných v zahraničí. Projekty 
s mezinárodní účastí, které se odehrávají v České republice, 
jsou velmi rozmanité, našimi partnery jsou obvykle neziskové 
organizace, akademické instituce, případně jiné subjekty. 

V roce 2007 proběhlo v ČR 24 projektů, podpořených pro-
gramem EE. Jsou to např.: projekt dlouhodobé spolupráce 
s Moldavskem zaměřený na ekonomický rozvoj, spolupráce 
se Slovenskem v oblasti boje proti korupci a ekonomické 
kriminalitě – představení slovenských zkušeností, nebo pro-
jekt, který představil české metody práce s hendikepovanými 
dětmi. Podpořené projekty jsou velmi různorodé, řada z nich 
je připravena „na objednávku“ našich zahraničních partnerů 
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  Úvodní slovo / Nadace Open Society Fund Praha 

a nabízí české zkušenosti v těch oblastech, které jsou pro ně 
relevantní.

Nakonec bych ráda připojila jednu osobní a zároveň velmi 
příjemnou zkušenost s tímto programem: pokud jsme hledali 
odborníky, kteří by mohli předat své zkušenosti a to nejen na 
seminářích nebo při jiných příležitostech v ČR, ale i v jednot-
livých zemích střední a východní Evropy a střední Asie, vždy 
jsme se setkávali s nebývalou ochotou a zájmem. 
Jak ukazují naše zkušenosti, program East East zůstává stále 
velmi aktuální.

V roce 2007 pokračovala také naše spolupráce se společnos-
tí Accenture  a sice prostřednictvím Fondu Accenture, v rámci 
něhož byla poskytována stipendia vysokoškolským studentům 
ekonomického zaměření.

Náš stipendijní program pro středoškoláky tradičně podpořil 
Pioneer Assets Management a nově jsme  začali spolupraco-
vat s Nadačním fondem Hyundai.
  
Pokračovala také naše spolupráce s Nadací České spořitelny, 
zahájili jsme nový projekt Senioři vítáni:  je zaměřen na pod-
poru organizací, které nabídnou aktivity vedoucí k aktivnímu 
zapojení seniorů do veřejného života. Projekt vychází ze sku-
tečnosti, že v ČR roste počet seniorů, kteří jsou aktivní, zdraví 
a kteří se zajímají o život kolem sebe a jsou ochotni část svého 
času věnovat ve prospěch druhých. A potřebují organizaci 
nebo program v rámci něhož by se právě takovým způsobem 
mohli uplatnit. 

Nadace také v roce 2007 rozdělovala výnosy z nadačního 
jmění z prostředků NIF a sice ve dvou oblastech:  ochrana 
lidských práv seniorů a výuka moderních dějin (po roce 1945).

Děkuji všem, bez nichž by činnost nadace nebyla možná: všem 
našim dárcům, partnerským organizacím, s nimiž jsme na 
realizaci jednotlivých programů spolupracovali a nakonec -  ale 
ne jako posledním -  všem svým spolupracovnicím a spolupra-
covníkům.

Marie Kopecká
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 George Soros / Nadace Open Society Fund Praha 

George Soros – zakladatel Nadace Open Society Fund Praha

George Soros se narodil v Budapešti v roce 1930, v roce 
1947 opustil Maďarsko a v Anglii vystudoval London 

School of Economics. Během svých studií na LSE se seznámil 
s dílem filosofa Karla Poppera, které mělo hluboký vliv na jeho 
myšlení a později na jeho profesní a filantropické aktivity.

G. Soros  v roce 1956 odešel do USA, kde prostřednictvím 
mezinárodního investičního fondu, který založil a řídil, shro-
máždil značné jmění. V současné době je předsedou Soros 
Fund Management LLC.

Své filantropické aktivity zahájil G. Soros v roce  1979 podpo-
rou studentům v Jihoafrické republice, později založil Open 
Society Institute a síť nadací a dalších neziskových organizací, 
které v současné době působí prakticky na celém světě. Tyto 
neziskové organizace jsou zaměřeny na posilování a budování 
infrastruktury a institucí otevřené společnosti. V roce 1992 
založil Středoevropskou univerzitu se sídlem v Budapešti. G. 
Soros vynakládá na podporu rozvoje otevřené společnosti 
ročně zhruba 500 mil. USD.

G. Soros je autorem řady knih, z nichž některé vyšly v češtině: 
The Buble of American Supremacy (2004), George Soros on 
Globalization (2002), The Alchemy of Finance (1987), Ope-
ning Soviet System (1990), Underwriting Democracy (1991) – 
česky Směnka na demokracii, Soros on Soros: Staying Ahead 
of the Curve (1995) – česky Soros o Sorosovi, The Crisis of 
Global Capitalism: The Open Society Endangered (1998), 

Open Society: Reforming Global Capitalism (2000) a The 
Age of Fallibility (2006) – česky Věk omylnosti: důsledky války 
s terorem. Pravidelně jsou uveřejňovány jeho články a eseje 
o politice, společnosti, ekonomii a finančních trzích.
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 Správní rada / Nadace Open Society Fund Praha 

Správní rada
Šimon Pánek – předseda správní rady – do 13.2 2007
Igor Blaževič – předseda správní rady  – od 13.2.2007

Členové a členky správní rady
Marie Němcová – do 13.2.2007
Helena Ackermanová
Ivana Bursíková – od 13.2.2007
Terezie Kaslová
Jiří Pehe
Czeslaw Walek – od 13.2.2007

Dozorčí rada
Martina Šlesingerová 
Ladislava Šonová
Zdeněk Řehák

Zaměstnanci
Marie Kopecká – výkonná ředitelka

Zdenka Almerová – finanční ředitelka, protikorupční program, 
stipendijní program pro středoškolské studenty, NIF, migrační 
program, Fond Accenture

Vlasta Hirtová – East East program, zdravotní program, proti-
drogový program

Jaroslava Šťastná – program sociální ekonomiky, projekt Kam-
paň pro rovnost šancí (částečný úvazek)

Monika Ladmanová – rozvoj programů, program podpory 
advokačních NNO, program podpory think tanků (částečný 
úvazek)

Marta Kozáková – právní program, ženský program, projekt 
Kampaň pro rovnost šancí – do května 2007

Eliška Děcká – právní program, ženský program, projekt Kam-
paň pro rovnost šancí, Nadační Fond Hyundai – od června 
2007

Míla Lukášová – projekt Kampaň pro rovnost šancí  (částečný 
úvazek)

Správní rada, dozorčí rada a pracovníci
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 Zaměstnanci / Nadace Open Society Fund Praha 

Jana Mravcová – projekt Kampaň pro rovnost šancí (částečný 
úvazek)

Petr Pavlík – projekt Prolomit vlny (částečný úvazek)

Jana Pártlová – projekt Senioři vítáni – od dubna 2007 (čás-
tečný úvazek)
 
Zuzana Vránová – ekonomka (částečný úvazek)

Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků, udělených 
rozhodnutím správní rady nadace v roce 2007 a dále přehled 
vyplacených nadačních příspěvků včetně vyplacených závazků 
z let  předchozích. Nadační příspěvky jsou uvedeny v té měně, 
v níž byly vyplaceny.

Ve výroční zprávě jsou uváděna jména bez akademických 
titulů.

Nadace Open Society Fund Praha je členem Fóra dárců.
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 Open Society Institute New York / Nadace Open Society Fund Praha 

I. Dárce fi nančních 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, ekonomické, právní a sociální reformy. Na místní  úrovni OSI implementuje řadu iniciativ na podporu právního státu, vzdělávání, 
veřejného zdraví a nezávislých medií. V mezinárodním měřítku podporuje OSI vznik aliancí zaměřených na řešení takových problémů 
jako je korupce 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 postupně od roku 1984, bylo poskytovat pomoc a podporu procesu 
transformace komunistických režimů k demokracii. Později OSI rozšířila své aktivity do dalších částí světa, v současné době působí 
ve více než šedesáti zemích, 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 / Nadace Open Society Fund Praha 

A. Budování právního státu

A.1. Opatření k odstranění korupce 

Protikorupční program 
Kód programu: 67 600

Korupce je jedním z největších problémů v České republice. 
Nadace OSF Praha v roce 2007 pokračovala již devátým 

rokem v podpoře neziskových organizací, které provádí analý-
zu problému korupce v jednotlivých oblastech veřejné správy  
a samosprávy, navrhují legislativní opatření vedoucí k eliminaci 
korupčních příležitostí, sledují dodržování zákonů a prosazují 
zavádění mechanismů přispívajících k odstranění korupce.   

Hlavními partnery programu, jejichž činnost nadace podpo-
ruje, jsou neziskové organizace Transparency International  
Česká republika,  Otevřená společnost a  Oživení, které se 
dlouhodobě věnují protikorupčním tématům. 

V roce 2007 byly podpořeny

Transparency Internacional Česká republika, o.p.s., Praha 
Průhlednost komunálních rozpočtů »

Cílem projektu je přispět k zvýšení průhlednosti městských 
rozpočtů v zájmu zamezení jejich zneužívání a zvýšení veřejné 
kontroly. 
53 650 USD
Vyplaceno  800 000  Kč

Efektivní boj proti korupci a závažné hospodářské trestné  »
činnosti ve vyšetřovacím procesu – část Analýza I.
Cílem projektu je vytvoření argumentačně - analytického pod-
kladu pro otevření odborné diskuse o potřebnosti speciálních 
vyšetřovacích složek.  
300 000 Kč
Vyplaceno 300 000 Kč 

Oživení, o.s., Praha 
Střet zájmů a korupce ve veřejné správě »

Institucionální podpora organizace, která se v roce 2007 věno-
vala následujícím oblastem: 

ovlivnění přípravy a schvalování zákonů, které souvisejí    -
 s omezováním korupce,

kontrola funkčnosti nového zákona o střetu zájmů – kontrola   -
 dodržování zákona ze strany povinných subjektů,

veřejné zakázky – kontrola funkčnosti nového zákona, -
prosazovaní etického kodexu, -
protikorupční strategie samosprávy, -
radniční periodika, -
síťování protikorupčních aktivistů, -
servis občanům a občanským iniciativám. -

59 100 USD
Vyplaceno 1 161 819 Kč

Otevřená společnost, o.p.s., Praha 
Právo a otevřenost »

Cílem projektu je prosazování principů a praxe právního státu 
do výkonu veřejné správy, prosazování řádného chování politiků, 
transparentnosti veřejné správy a principů veřejné služby v její 
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 A. Budování právního státu / Nadace Open Society Fund Praha 

komunikaci a boj proti korupci a klientelismu, zejména prosa-
zování řádného nakládání s veřejným majetkem.
33 397 USD
Vyplaceno 0 Kč  

V roce 2007 vyhlásila nadace program na podporu malých 
projektů, zaměřených  na boj proti korupci na místní úrovni. 
Program byl určen  především na podporu projektů, které se 
zabývají konkrétními korupčními kauzami.  Nadační příspěvek 
získaly následující organizace:

Společnost přátel přírody, o.s., Liberec
V srdci regionální korupce  »

Cílem projektu je vytvoření alternativního prostoru pro dialog 
libereckých občanů.
50 000 Kč
Vyplaceno 30 000 Kč

Občanské sdružení Můj Lanškroun, o.s., Lanškroun
Internetová aplikace na poskytování informací o činnosti  »

samospráv obcí a měst
Cílem projektu je vytvoření nezávislé internetové aplikace, 
která přinese aktivistům rychlý přístup k spravování obsahové 
části a  veřejnosti snadný a maximálně přehledný přístup 
k veřejným informacím.
50 000 Kč
Vyplaceno  30 000 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2007
celkem ............................................ 146 147 USD, 400 000 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007 .....2 321 818 Kč
Ostatní náklady programu ..................................... 105 099 Kč
Náklady vyplacené celkem..................................2 426 918 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 
2007

Trasnparency International Česká republika, o.p.s., Praha 
Kontrola implementace zákona č. 159/2006 Sb., O střetu  »

zájmů
319 925 Kč    

Ekologický právní servis, o.s., Brno 
Opatření proti korupci a střetu zájmů v případech veřejné  »

podpory zahraničních investic 
201 540 Kč

Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o.s., Praha 
Analýza korupčního prostředí v české společnosti  »

141 758 Kč

Vyplaceno celkem  663 223 Kč

finalni2.indd   15finalni2.indd   15 5.8.2008   12:30:475.8.2008   12:30:47



16

 I.
 D

ár
ce

 fi
na

nč
ní

ch
 p

ro
st

ře
dk

ů:
  O

pe
n 

S
oc

ie
ty

 In
st

itu
te

 N
ew

 Y
or

k 

 A. Budování právního státu / Nadace Open Society Fund Praha 

A.2. Právní program 

Program posilování role práva
Kód programu: 67 000

Jednou z prioritních tématických oblastí programu pro rok 
2007 byla podpora co nejširšího přístupu ke spravedlnosti, 

ať už v podobě bezplatné právní pomoci či pomocí propojení a 
spolupráce mezi neziskovými organizacemi a právními firmami 
v rámci aktivit pro bono. Významným tématem rovněž zůstává 
podpora reforem uvnitř policie, především co se týče posílení 
nového přístupu k práci policie na komunitní úrovni.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s., 
Praha

Přístup ke spravedlnosti pro nemajetné a pro osoby omeze- »
né na svobodě pohybu
Obecná tematizace problematiky a legislativní řešení otázky 
přístupu ke spravedlnosti a státem zajišťované právní pomoci.
40 000 USD
Vyplaceno 504 654 Kč

Antidiskriminační vzdělávání příslušníků policie »
Podpora implementace antidiskriminačního acquis v řadách 
Policie ČR.
150 000 Kč
Vyplaceno 150 000 Kč

Otevřená společnost, o.p.s., Praha
Institucionalizace policejního programu Otevřené společ- »

nosti, o.p.s. v období od března 2007 do srpna 2008

Podpora vzniku nové neziskové organizace ProPolice a jejích 
aktivit zavádějících nové přístupy do činnosti Policie ČR.
76 100 USD
Vyplaceno  544 363 Kč

PILA – Public Interest Lawyers Association, o.s., Brno
Podpora pro bono práce českých advokátů »

Zvýšení právní kapacity pro obecně prospěšné cíle prostřed-
nictvím zapojení advokátních kanceláří.
29 900 USD
Vyplaceno 310 649 Kč

Bezplatná právní pomoc – nová vize, nový zákon »
Příprava nového modelu bezplatné právní pomoci v široké 
koalici se státními i nestátními subjekty.
16 030 USD
Vyplaceno 142 209 Kč

Česká asociace pro psychické zdraví, o. s., Praha
Právní rádce – aktualizace »

Aktualizace právního rádce sloužícího lidem se zkušeností s 
duševní nemocí či krizí a pro jejich blízké s důrazem na proble-
matiku populace staršího věku.
133 500 Kč, vyplaceno 133 500 Kč

Liga lidských práv, o.s., Brno
Legislativní ochrana práv pacientů »

Prosazení legislativních opatření chránících práva pacientů 
do návrhu zákona o zdravotních službách a návrhu zákona 
o speciálních zdravotních službách.
32 660 USD, vyplaceno 0 Kč
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 A. Budování právního státu / Nadace Open Society Fund Praha 

Nadační příspěvky udělené v roce 2007
celkem ...........................................283 500 Kč, 194 690 USD

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007
celkem .................................................................... 1 785 375 Kč
Ostatní náklady programu ......................................513 831 Kč 
Náklady vyplacené celkem................................ 2 299 206  Kč

Vrácený nadační příspěvek ................................... 17 3445 Kč
 
Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce
2007

Česká asociace pro psychické zdraví, o. s., Praha
Watchdog aktivity ČAPZ »

84 630 Kč

Český helsinský výbor, o.s., Praha
Nezávislá kontrola policie »

312 421 Kč
Přístup ke spravedlnosti ve vězeňství – litigace a lobbying »

149 634 Kč

Ekologický právní servis, o.s., Tábor
Odpovědnost za ekologickou újmu jako nový nástroj k pro- »

sazování práva na příznivé životní prostředí
277 649 Kč

Nové litigační strategie jako nástroj odpovědnosti státu za  »
životní prostředí a širší přístup ke spravedlnosti
294 082 Kč

PILA – Public Interest Lawyers Association, o.s., Brno
Bezplatná právní pomoc jako součást politického diskurzu »

74 133 Kč

Otevřená společnost, o.p.s., Praha
Otevřete 2006 »

527 094 Kč

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s., 
Praha

Statistika v boji proti diskriminaci »
145 087 Kč

Fórum dárců, o.s., Praha
Podpora aktivní občanské společnosti prostřednictvím   »

zlepšení legislativního prostředí po volbách do Poslanecké 
sněmovny
286 000 Kč

Liga lidských práv, o.s., Brno
Emancipace oběti v trestním řízení »

100 000 Kč
Institucionální podpora právních aktivit ve veřejném zájmu »

601 025 Kč

Vyplaceno celkem  2 851 756 Kč
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 B. Lidská práva  / Nadace Open Society Fund Praha 

B. Lidská práva 

B.1. Program Společnost, muži a ženy z aspektu gender

Program Společnost, muži a ženy z aspektu gender
Kód programu: 63 300, 16 313, 16 420, 16 312

V roce 2007 pokračoval program v podpoře zvyšování 
zastoupení žen v české politice. Další důležitou úzce 

související oblastí bylo prosazování genderově nestereotyp-
ního vzdělávání a prezentace mužství a ženství jako takového. 
Neopominutelnou součástí programu bylo pak stejně jako 
v minulosti posilování filantropie zaměřené na oblast ženských 
práv, doplněné letos navíc podporou odborné think-tankové 
činnosti genderových organizací, která se pro systematičtější 
prosazování změn ukazuje jako nezbytná.

Slovak-Czech Women‘s Fund, Praha
Slovak-Czech Women‘s Fund – podpora činnosti »

Podpora nadačního fondu, který jako jediný v ČR používá své 
finanční zdroje výhradně k prosazování ženských práv a princi-
pů genderové rovnosti. 
30 750 USD
Vyplaceno 590 160 Kč

Otevřená společnost, o.p.s., Praha
Ženství a mužství bez stereotypů – učme děti být samy  »

sebou
Narušení genderových stereotypů a prosazování genderové 
rovnosti ve výuce druhého stupně základních škol a odpovída-

jících ročníků víceletých gymnázií.
40 400 USD
Vyplaceno  278 446 Kč

Think  tank proEquality – rovné příležitosti žen a mužů –  »
otvírání nových témat
Podpora nově fungující platformy pro uplatnění analýz
vedoucích k prosazení rovných příležitostí pro muže a ženy ve 
společnosti.
22 050 USD
Vyplaceno 213 403 Kč

Žába na prameni, o.s., Líšnice
Noví muži – muži pro rodinu »

Aktivní podpora zapojení mužů v soukromé sféře a při výchově 
dětí společně s posílením rovnoměrného rozdělení zodpověd-
nosti v rodině mezi muže a ženu.
16 600 USD
Vyplaceno 172 467 Kč

Sdružení redaktorů a spolupracovníků A2 kulturního týde-
níku, o.s., Praha

Tématická čísla A2 kulturního týdeníku o rovných příležitostech  »
a genderovém vzdělávání v ČR
Výroba a distribuce dvou tématických čísel A2 kulturního 
týdeníku a sice Gender ve škole a Ženy v politice.
183 000 Kč
Vyplaceno 183 000 Kč
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 B. Lidská práva  / Nadace Open Society Fund Praha 

Fórum 50%, o.s., Praha
Gender responsive budgeting »

Zvyšování povědomí o implementaci politiky Gender mainstre-
aming a Gender Responsive Budgeting do rozhodovacích 
procesů  samospráv na území České republiky.
70 200 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2007
celkem ............................................109 800 USD, 253 200 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007
celkem .....................................................................1 437 476 Kč
Ostatní náklady programu ......................................178 251 Kč
Náklady vyplacené celkem.................................1 615 727  Kč

Vrácený nadační příspěvek poskytnutý 
v letech předchozích .............................................. 150 000 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 
2007

International Gender Policy Network, Praha
International Gender Policy Network: Request for 2006  »

Bridge Funding
1 177 864 Kč

Fórum 50%, o.s., Praha
Dejme šanci ženám »

161 761 Kč

Nebojme se kvót/afirmativní akce pro prosazení žen do  »
politiky
532 213 Kč
Vyrovnané šance v politice
367 486 Kč

Kateřina Jonášová, Praha
www.prezidentka.cz »

106 315 Kč

Lenka Václavíková-Helšusová, Liberec
Političky odcházející z politické scény a jejich zkušenosti »

63 057 Kč

Vyplaceno  2 408 696 Kč
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 B. Lidská práva  / Nadace Open Society Fund Praha 

B.2. Migrační program 

Jednotlivé komponenty migračního programu byly od roku 
2002  implementovány třemi  partnerskými organizacemi.

Člověk v tísni se v mediální části zaměřil na zlepšení obrazu 
a postavení cizinců v České republice. Právní část, která moni-
torovala a mapovala cizinecká práva a snažila se o zlepšování 
stávající české cizinecké legislativy, byla realizována Poradnou 
pro občanství, občanská a lidská práva. Cílem informační 
části programu bylo vytvořit efektivní migrační informační 
síť a usnadnit přístup k informacím; tohoto úkolu se zhostilo  
Multikulturní centrum Praha. Po pěti letech trvání programu 
lze konstatovat, že přes dílčí problémy se partnerům podařilo 
naplnit zadání programu. V rámci mediální části nastal posun 
v přístupu novinářů k problematice migrace. Právní analýzy 
a doporučení obsažená v komparativních studiích se staly 
podkladem pro připomínkování legislativních návrhů a dalších 
kroků k ovlivňování migračních politik. 

Server www.migraceonline.cz se stal fundovaným a aktuálním 
zdrojem informací o migraci se zaměřením na širší odbornou 
veřejnost. V roce 2007 pokračovaly práce na jednotlivých 
komponentech programu s tím, že jednotliví partneři rozvíjeli 
své aktivity na poli migrace dalšími směry a snažili se zejména 
o posílení mezinárodního charakteru programu a jeho zamě-
ření na východní Evropu, odkud pochází velká část legálních 
i nelegálních migrantů. 

Člověk v tísni, o.p.s., Praha 
Informacemi proti nelegální migraci »

Projekt si klade za cíl zvýšit informovanost Ukrajinců o situaci 
jejich krajanů pobývajících na území České republiky.
33 000 USD, vyplaceno 0 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2007 
celkem .......................................................................33 000 USD
Nadační příspěvky vyplacené  v roce 2007
celkem ......................................................................................0 Kč
Ostatní náklady programu ....................................... 39 334 Kč 
Náklady vyplacené celkem....................................... 39 334 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce
2007

Člověk v tísni, o.p.s., Praha 
Medializace – pokračování projektu  »

202 579 Kč

Multikulturní centrum, o.s., Praha 
Migraceonline.cz »

212 608 Kč

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s., 
Praha 

Právní část »
337 717 Kč

Vyplaceno 752 904 Kč 
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 B. Lidská práva  / Nadace Open Society Fund Praha 

B.3. Romský program
 
Kód programu: 63100

Nadace OSF Praha se dlouhodobě věnuje podpoře systé-
mových řešení napomáhajících bezproblémovému soužití 

většinové společnosti s menšinami. 
Programy podpořené nadací usilují zejména o odstranění  
diskriminačního jednání a chování a potlačení  xenofobních 
projevů ve společnosti. Projekty, které jsou realizovány ve spo-
lupráci se strategickými partnery, se mimo jiné zaměřují  na 
facilitaci vztahů mezi romskou menšinou a veřejnou správou  
nebo na posílení nových metod efektivní práce s etnickými 
menšinami ve školách.

AISIS o.s. Kladno
Podpořené aktivity volně navazují na zkušenosti získané během 
realizace tříletého  projektu multikulturní výchovy na školách. 
Cílem těchto aktivit je analyzovat a sumarizovat dosavadní 
poznatky a zkušenosti v oblasti vzdělávání romských dětí.  

Škola pro všechny II – I. etapa průzkum  »
297 000 Kč
Vyplaceno 297 000  Kč

Škola pro všechny II – II. a III. etapa  »
520 000 Kč
Vyplaceno 520 000 Kč

Otevřená společnost o.p.s. Praha 
Informovanost státní správy a samosprávy  »

Kofinancování projektu, realizovaného Otevřenou společností 

a podpořeného z prostředků Finančních mechanismů EHP/
Norska. Cílem projektu je přispět ke zlepšení situace v oblasti 
lidských práv a boje proti diskriminaci a rasismu prostřed-
nictvím pozitivního působení na kvalitu rozhodování veřejné 
správy v oblasti integrace romské komunity do většinové 
společnosti. 
4 127 USD 
Vyplaceno  0 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2007 
celkem ..................................................4 127 USD, 817 000 Kč

Nadační příspěvky vyplacené  v roce 2007 
celkem ........................................................................ 817 000 Kč
Ostatní náklady programu ....................................... 39 334 Kč 
Náklady vyplacené celkem.....................................856 334 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce
2007

GAC, s.r.o., Praha 
Informovanost státní správy a samosprávy  »

90 400 Kč

Otevřená společnost, o.p.s., Praha 
Informovanost státní správy a samosprávy  »

452 523 Kč
Všichni jsme lidé »

94 443 Kč
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 B. Lidská práva  / Nadace Open Society Fund Praha 

Step by Step ČR, o.s., Praha
Projekt na podporu rozvoje romských neziskových »

organizací – dokončení 
192 561 Kč

B.4. Programy z oblasti zdravotnictví 

Kód programu: 64030, 64300

V oblasti zdravotnictví v minulých letech nadace podpořila 
celou řadu projektů, jejichž cílem byla podpora nových 

přístupů ke zdravotní péči  ve vybraných oblastech.  Od roku 
2005 je podporována činnost občanského sdružení Občan, 
které se snaží ovlivňovat celkový vývoj ve zdravotnictví  v České 
republice, podporovat proměnu jednotlivých oborů a posilo-
vat postavení občanů – pacientů v systému zdravotní péče.  
Dalším významným partnerem nadace je hospicové občanské 
sdružení Cesta domů, které usiluje o systémové změny,  které 
povedou k zavedení dobré praxe paliativní péče ve zdravotnic-
kých zařízeních i v domácím prostředí. 

Občan, o.s., Praha
Dialogem k reformě »

Projekt je zaměřen na vedení otevřeného dialogu mezi všemi 
subjekty ve zdravotnictví formou pravidelných seminářů násle-
dovaných  diskuzí a jejich medializací.
700 000 Kč
Vyplaceno 700 000 Kč

Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Praha
Víme, jak vám je »

Projekt je zaměřen na rekonstrukci portálu www.umirani.cz 
s cílem uspořádat efektivně stále rostoucí množství informací 
tak, aby co nelépe odpovídal potřebám všech cílových skupin: 
terminálně nemocným, odborníkům, institucionálním i rodinným 
pečovatelům, pozůstalým a dalším případným zájemcům.
81 072 Kč
Vyplaceno 81 072 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2007
celkem ........................................................................ 781 072 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007
celkem ....................................................................... 781 072 Kč
Ostatní náklady programu  .......................................38 467 Kč
Náklady vyplacené celkem..................................... 781 072 Kč
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 C. Posilování a rozvoj občanské společnosti / Nadace Open Society Fund Praha 

C. Posilování a rozvoj občanské společnosti

C1. Program mezinárodní spolupráce: East East: Part-
nership Beyond Borders 

Kód programu: 12001

Program East East: Partnership Beyond Borders je význam-
ným, ojedinělým a zároveň nejstarším programem nadace. 

Je zaměřen na podporu konkrétní vzájemné spolupráce, sdílení 
zkušeností a konstruktivního dialogu mezi zeměmi střední a 
východní Evropy a střední Asie s cílem posílit roli pluralitní 
otevřené společnosti a občanské angažovanosti. Přednostně 
podporuje projekty dlouhodobější spolupráce, které pomáhají 
řešit společné či podobné problémy v postkomunistických 
zemích, projekty, které přispívají k pozitivním změnám a mají 
vliv na rozvoj a kvalitu života celé společnosti. 

Podpora je poskytována ve dvou rovinách: organizátorům 
v zemi konání projektu a dále pak jednotlivcům, kteří participují 
na projektech programu East East, pořádaných v zahrani-
čí. Podporovány jsou projekty z různých oblastí, zaměřené 
například na posilování právního státu a role práva, na rozvoj 
neziskového sektoru a kultivaci filantropie, na boj s korupcí, 
na prosazování rovných příležitostí, na multikulturní otázky, na 
migrační a azylovou politiku, na posilování práv znevýhodně-
ných skupin, atp. a v neposlední řadě i na sdílení zkušeností 
s prováděním klíčových reforem. 

V posledních letech lze využít nabídky nového podprogramu, 

který je zaměřen na evropskou integraci a je určen k podpoře 
spolupráce mezi novými členskými a  kandidátskými zeměmi, 
ale i sousedními zeměmi Evropské Unie. 

Partnery nadace při realizaci projektů programu East East 
bývají zejména nevládní a neziskové organizace, akademické 
instituce a další oprávněné subjekty. Tento program je aktivní 
již 15 let a to ve velké většině zemí, kde působí síť našich part-
nerských nadací či vybraných kontaktních institucí. 

A/ Projekty s mezinárodní účastí pořádané
v České republice

EEIP a. s. (Ekonomické expertízy, investiční poradenství)
Enforcing Economic Development Policies through  »

Building Czech – Moldovan Partnership, Stage I-II
prosinec 2006
0 Kč
Vyplaceno 25 317 Kč

Enforcing Economic Development Policies through  »
Building Czech – Moldovan Partnership, Stage III-IV
leden – listopad 2007
129 243 Kč
Vyplaceno 129 243 Kč

Prague Security Studies Institute
Czech experience & Moldovan Perspectives: Security »

System Reform in the Czech Republic
únor 2007
0 Kč, vyplaceno 25 700 Kč
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 C. Posilování a rozvoj občanské společnosti / Nadace Open Society Fund Praha 

Otevřená společnost, o.p.s.
Women’s Rights: Azerbaijan and the Czech Republic »

březen 2007
120 000 Kč
Vyplaceno 98 507 Kč

Asociace pro mezinárodní otázky
More than Neighbours: European Neighbourhood Policy:  »

Past Achievements and Future Challenges 
duben 2007
97 500 Kč
Vyplaceno 90 420 Kč

More than Neighbours: Energy Security and Transformation  »
in the Eastern Neighbourhood and Visegrad Countries
září 2007
160 000 Kč
Vyplaceno 159 796 Kč

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Prak-
tická škola ELPIS

Auxiliary Teaching Aids for Helping Handicapped Children »
květen – červen 2007
118 000 Kč
Vyplaceno 105 091 Kč

Občan o.s.
Through Dialogue to Reform: Experience in Health Care  »

Reform
červen a listopad 2007
250 000 Kč, vyplaceno 250 000 Kč

Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Professional Policing and Protection of Rights of Victims of  »

Domestic Violence
červenec 2007
118 000 Kč
Vyplaceno 73 155 Kč

Transitions, o.s. 
The EU Accession Monitor: A training project for journalists  »

in South East Europe
květen 2007 – březen 2008
315 000 Kč
Vyplaceno 300 000 Kč 

Transparency International Česká republika, o.p.s.
Effective Fight against Corruption and Economic Crime in  »

the Czech Republic: Slovak Experience
červen – říjen 2007
178 500 Kč
Vyplaceno 178 500 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.
Mass Media Democratization in the Eastern Ukraine: Investi- »

gative and Internet Journalism
květen – říjen 2007
240 000 Kč
Vyplaceno 233 855 Kč

Reforming Repressive State Aparatus: Experience of the  »
Central Europe
květen – červenec 2007
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 C. Posilování a rozvoj občanské společnosti / Nadace Open Society Fund Praha 

375 200 Kč
Vyplaceno 270 128 Kč

Intercultural Education, Stage II »
červen – listopad 2007
117 000 Kč
Vyplaceno 103 141 Kč 

Transformation of Local Self-Government: Experiences in  »
the Czech Republic and Ukraine
září 2007
111 657 Kč
Vyplaceno 111 657

Centrum evropského projektování, regionální rozvojová 
agentura

Regional Development Agencies: Experience of the Czech  »
Republic and Serbia
červenec – říjen 2007
221 500 Kč
Vyplaceno 221 500 Kč

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy
Experiences and Lessons Learned after the First Financial  »

Period of EU Membership of the Czech Republic, Stage I – II
srpen – říjen 2007
193 000 Kč
Vyplaceno 193 000 Kč

Institut pro evropskou politiku Europeum
A Path to the EU: Transfer of Experiences in the Czech  »

Republic to Bosnia and Herzegovina

Subprogram for EI, Stage I – II
červenec – prosinec 2007
356 000 Kč
Vyplaceno 300 000 Kč

NGO Engagement in Process of European Integration in  »
Ukraine: Experiences in the Czech Republic
prosinec 2007
285 000 Kč
Vyplaceno 270 000 Kč

Asociace pro medicínské právo a bioetiku
Health Law and its Development in the Transforming Coun- »

tries
září 2007 – červen 2008
380 000 Kč
Vyplaceno 350 000 Kč

Educon, o.s.
Development of Social Policy in Ukraine according to Euro- »

pean Standards: Experiences in the Czech Republic 
říjen – prosinec 2007
340 000 Kč
Vyplaceno 296 107 Kč

Agora Central Europe, o.s.
Citizen‘s participation in Decision Making in Bosnia and  »

Herzegovina: Experiences in the Czech Republic
listopad 2007
170 000 Kč
Vyplaceno 169 070 Kč
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 C. Posilování a rozvoj občanské společnosti / Nadace Open Society Fund Praha 

Fórum dárců /Czech Donors Forum, o.s.
Strengthening Regional Cooperation and Development:  »

Macedonia and Bosnia and Herzegovina (based on experien-
ces in the Czech Republic)
říjen 2007
118 500 Kč
Vyplaceno 118 500 Kč

Poryv, o.s.
Capacity Building in Early Childhood Education in Chechnya:  »

Experiences in the Czech Republic
termín odložen na březen 2008
718 000 Kč
Vyplaceno 700 000 Kč

B/ Účast českých delegátů na projektech programu East 
East, pořádaných v zahraničí

Cristian Popescu
Cooperation between Romania, Hungary and the Czech  »

Republic on Asylum and Border Control
22. – 25. listopadu 2006, Sinaia, Rumunsko
0 Kč
Vyplaceno 14 855 Kč

Katrin Hanáková, Petr Janoušek
Common Way to Europe: Knowledge, Experience, Develo- »

pment
13. – 15. prosince 2006, Budapešť, Maďarsko
0 Kč

Vyplaceno 1595 Kč 

Michal Štička 
Citizen Engagement and Public Participation in Legislative  »

Processes
12. – 17. ledna 2007, Ulánbátar, Mongolsko
0 Kč
Vyplaceno 824 Kč

Ladislav Rabušic
Citizens and Civil Society in the Reunited Europe »

14. – 18. února 2007, Sibiu, Rumunsko
15 136 Kč
Vyplaceno 15 136 Kč

Jana Krczmářová, Jana Malkrabová
Building Development Cooperation Systems in the Visegrad  »

Countries
17. – 20. dubna 2007, Krakov, Polsko
5 249 Kč
Vyplaceno 5 249 Kč

Tomáš Hirt, Pavel Košák
Intercultural Education, Stage I »

22. – 24. dubna 2007, Bratislava, Slovensko
2 770 Kč
Vyplaceno 2 770 Kč
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 C. Posilování a rozvoj občanské společnosti / Nadace Open Society Fund Praha 

Michal Mejstřík, Jan Mládek, Dita Tesárková, Miroslav 
Zámečník

Enforcing Economic Development Policies through  »
Building Czech – Moldovan Partnership
17. – 19. června 2007, Kišiněv, Moldávie
81 453 Kč
Vyplaceno 81 453 Kč

Jitka Dvořáková
Social Welfare: Equal Opportunities for All »

13. – 17. června 2007, Vilnius, Litva
13 257 Kč
Vyplaceno 13 257 Kč

Václav Nekvapil, Michal Thim
Populism. Populism? Populism! What it looks like and what  »

to do?
11. – 13. června 2007, Bratislava, Slovensko
2 465 Kč
Vyplaceno 2 465 Kč

Marek Čaněk, Jakob Hurrle, Laura Kopecká, Agnieszka 
Jankowska

Young Journalists in Action: Czech Republic and Kazakhstan »
28. srpna – 4. září 2007, Tekeli, Kazakhstan
107 167 Kč
Vyplaceno 107 167 Kč

Fokus Praha, o.s. (J. Špinarová Dusbábková, V. Dočkal, B. 
Albrich)

Experiences in Innovative Therapies for Adults with Special  »
Needs: Estonia and the Czech Republic
18. – 23. září 2007, Tallinn, Estonsko
42 000 Kč
Vyplaceno 42 000 Kč  

Roman Češka, Miroslav Zámečník
Challenges of Local Business Participation in Strategic  »

Sector Privatization
11. – 14. října 2007, Tirana, Albánie
24 851 Kč
Vyplaceno 24 851 Kč

Alena Sedláčková, Marie Siekliková, Jaroslav Vaněk, Petra 
Vitoušová, Markéta Vitoušová, Jiří Sůva

Professional Policing and Protection of Rights of Victims of  »
Domestic Violence, Stage II
28. října – 3. listopadu 2007, Tbilisi, Gruzie
111 365 Kč
Vyplaceno 111 365 Kč

Robert Hejzák, Monika Samková, René Samek
National Development Plan: A New Approach to Develop- »

ment in Moldova
26. – 29. září 2007, Kišiněv, Moldávie
97 599 Kč
Vyplaceno 97 599 Kč
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 C. Posilování a rozvoj občanské společnosti / Nadace Open Society Fund Praha 

Klára Schirová
Environmental NGOs as Watchdogs of Pipeline Projects in  »

South East Europe
28. – 30. září 2007, Záhřeb, Chorvatsko
5 241 Kč
Vyplaceno 5 241 Kč

Tereza Čáslavská Wennerholm
Gender Equality as a Key Precondition for Local Development »

18. – 21. listopadu 2007, Vilnius, Litva
14 281 Kč
Vyplaceno 14 281 Kč

Věra Řiháčková
Finding Common Grounds »

18. – 20. listopadu 2007, Istanbul, Turecko
11 348 Kč
Vyplaceno 11 348 Kč

Martin Náprstek
Building Development Cooperation Systems in the Visegrad  »

Countries
22. – 23. listopadu 2007, Varšava, Polsko
15 362 Kč
Vyplaceno 15 362 Kč

Martin Potůček
Strengthening the Role of Civil Society in Social Inclusion »

28. listopadu – 1. prosince 2007, Sarajevo, Bosna a Hercegovina
15 618 Kč, vyplaceno 15 618 Kč

Vrácené nadační příspěvky poskytnuté v letech
předchozích

Institut pro evropskou politiku Europeum
Sharing experience of NGOs and journalists as important  »

stakeholders in the EU accession process
51 023 Kč

Taťana Kudějová 
Common Way to Europe: Knowledge, Experience, Develo- »

pment
 841 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2007
celkem .....................................................................5 677 262 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007
celkem .....................................................................5 355 123 Kč
Ostatní náklady programu .....................................522 559 Kč
Náklady vyplacené celkem..................................5 825 818 Kč
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 C. Posilování a rozvoj občanské společnosti / Nadace Open Society Fund Praha 

C. 2 Podpora think tanků

Kód programu:  63520

Podpora vzniku a činnosti think tanků  byla v posledních 
letech prioritou nadace. Nadace podpořila vznik a rozvoj 

institucí, zabývajících se zpracováním analýz a doporučení 
týkajících se závažných společenských témat s cílem vyvolávat 
celospolečenskou debatu o těchto tématech, stimulovat vytvá-
ření politicky nezávislého, intelektuálně kritického prostředí, 
a tím napomáhat k řešení společenských témat v podmínkách 
fungující otevřené  společnosti. Mezi nejvýznamnější pod-
pořené instituce v minulých letech patří: Apel think tank při 
Zeleném kruhu, Asociace pro mezinárodní otázky, Centrum 
ProCulture,  Institut pro sociální a ekonomické analýzy, Spo-
lečnost pro studium neziskového sektoru, NETT.
V roce 2007 nadace podpořila program Garde, který imple-
mentuje její dlouhodobý partner,  Ekologický právní servis. 
Program Garde –  Globální odpovědnost se systematicky 
zabývá tématem společenské odpovědnosti firem. Reflektuje 
rychlé společenské změny související s globalizačními pro-
cesy a zaměřuje se na identifikaci klíčových problémů tohoto 
fenoménu.
Hlavními aktivitami Garde je poskytování právní pomoci místním 
komunitám negativně ovlivňovaným ze strany nadnárodních 
společností, apelování na odpovědnost firem prostřednictvím 
ochrany práv spotřebitelů, prosazování transparentnosti vztahů 
mezi soukromým a veřejným sektorem, zvyšování povědomí 
veřejnosti o  této problematice a právní práce v oblasti  spole-
čenské odpovědnosti firem jak v ČR tak na úrovni EU. 

Ekologický právní servis, o.s., Brno
Program  Garde »

Podpora aktivit programu
51 670 USD 
Vyplaceno 0 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2007 
celkem .......................................................................51 670 USD
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007 
celkem ......................................................................................0 Kč
Ostatní náklady programu ...................................................0 Kč
Náklady vyplacené celkem...................................................0 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 
2007

Trast pro ekonomiku a společnost, o.s., Brno 
Podpora činnosti organizace  »

578 855 Kč

Nett, o.s., Praha 
Novela Zákona o sdružování  »

58 694 Kč

finalni2.indd   29finalni2.indd   29 5.8.2008   12:32:175.8.2008   12:32:17



30

 I.
 D

ár
ce

 fi
na

nč
ní

ch
 p

ro
st

ře
dk

ů:
  O

pe
n 

S
oc

ie
ty

 In
st

itu
te

 N
ew

 Y
or

k 

 C. Posilování a rozvoj občanské společnosti / Nadace Open Society Fund Praha 

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

Step by Step Česká republika, o.s., Praha 
Podpora mezinárodních aktivit organizace  »

20 000 USD 
Vyplaceno 354 195 Kč

Sdružení Scan, o.s., Tišnov
Projekt pro hodnocení uplatňování paragrafů 171a 172 (1)  »

Zákona č. 300/2005 Z.z. (trestní zákon SR)
3 839 USD 
Vyplaceno 69 766 Kč

Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta, Praha   
Projekt pro hodnocení uplatňování paragrafů 171a 172 (1)  »

Zákona č. 300/2005 Z.z. (trestný zákon SR)
13 775 USD
Vyplaceno 243 946 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2007
celkem ....................................................................... 37 614 USD
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007 
celkem ........................................................................ 667 907 Kč
Ostatní náklady programu ...................................................0 Kč
Náklady vyplacené celkem..................................... 667 907 Kč
Mimořádné výdaje spojené s návštěvou 
George Sorose ...........................................................28 244 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce
2007

Sdružení Scan, o.s., Tišnov
Projekt pro hodnocení uplatňování paragrafů 171a 172 (1)  »

Zákona č. 300/2005 Z.z. (trestní zákon SR)
342 053 Kč

Asociace debatních klubů, o.s., Praha 
Romská debatní liga a setkání sítě debatních klubů »

62 024 Kč
 

finalni2.indd   30finalni2.indd   30 5.8.2008   12:32:235.8.2008   12:32:23



31

 II
. D

ár
ce

 fi
na

nč
ní

ch
 p

ro
st

ře
dk

ů:
 F

on
d 

ná
ro

dn
íh

o 
m

aj
et

ku
  

 Fond národního majetku / Nadace Open Society Fund Praha 31331313131

II.II.I.II.
 D

á
 D

á
 D

á
 D DD

rc
e

rc
e

rr
 fi

na
nč

ní
ch

 p
ro

st
ř

st
ře

dked
ků

:ů:
 F

onFo
nd

 nd
ár

od
ní

ho
 m

aj
et

ku
 

FonFonFonFonFono d nd nd nd nd nd nároároároároáárodnídnídnídnídnín hohohoho o ho majmajmajmajmajmajetketketketketke uuuuu /  / / NadNadNadNadNadNadadaceaceaceaceaceaceea  Op OpOp Op Op OpOpen enenenen en SocSocSocSococSocietietietietietietety Fy Fy Fy Fy Fy Fundundundundunddd Pr PrPrPrPrPrPrahaahaahaahaahaaha 

II. Dárce fi nančních prostředků: Fond národního majetku 

Podpořené programy

A. Programy z oblasti vzdělávání 
B. Programy z oblasti lidská práva 

Nadační investiční fond  (NIF)  sehrál důležitou roli při formování silného nadačního jmění a v současnosti tvoří většinu registrovaného 
nadačního jmění českých nadací. 
Nadace OSF Praha se stala příjemcem NIF v první i druhé etapě a získala tak částku v celkové výši 73 234 000 Kč. Za obdržené 
finanční prostředky byly nakoupeny podílové listy Balancovaného fondu nadací a Růstového fondu nadací, které spravuje Pioneer 
česká investiční společnost a.s., otevřený podílový fond.

Na základě nových pravidel je nadace povinná rozdělit výnosy NIF podle následujícího vzorce:

0,5x 0,5 x (2,45+2,71) x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč

2,45 = výše pribidu k 2. 1. 2006
2,71 = výše pribidu k 29. 12. 2006

Oblast Vzdělávání 
registrovaná  výše podílových listů NIF I.: 26 186 000 Kč
povinný objem na přerozdělení za rok 2006  je 337 799 Kč

Oblast Lidská práva 
registrovaná  výše podílových listů NIF II.: 47 048 000 Kč
povinný objem na přerozdělení za rok 2006  je 606 919 Kč

Správní rada rozdělovala  výnosy v roce 2007 v těchto dvou oblastech, tedy vzdělávání a lidská práva. 
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 A. NIF Oblast vzdělávání  / Nadace Open Society Fund Praha 

A. NIF Oblast vzdělávání 

Kód programu: 61 500 

Program finanční podpory z výnosu Nadačního investičního 
fondu v kategorii Vzdělávání.

Podpora je určena na projekty nevládních neziskových organi-
zací resp. jejich koalic (i neformálních), zaměřené na proble-
matiku výuky moderních dějin. Projekt může být zaměřen např. 
na zpracování koncepce výuky moderních dějin,  na zpracování 
určitého období moderních dějin, metodiku výuky, zpracování 
určitého období moderních dějin z pohledu lokální historie, 
uplatnění kritického myšlení. Moderními dějinami se pro účel 
tohoto programu rozumí období po 2. světové válce.
Při realizaci projektu  může být využita spolupráce s historiky, 
pedagogickými fakultami případně dalšími partnery.

Step by Step ČR, o.s., Praha 
Podpora implementace RVP ZV - inovativní pojetí vzdělávacího  »

obsahu moderních dějin, tvorba muzejní expozice
Cílem projektu je systematická podpora učitelů v zavádění 
nových metod a forem práce při výukových jednotkách zaměře-
ných na novodobou historii.
291 160 Kč
Vyplaceno 291 160 Kč

AISIS, o.s., Kladno
Tváří tvář historii »

Cílem projektu je zpracovat období komunistických českých 

dějin originální metodou TTH a nabídnout vytvořené podklady 
pedagogické veřejnosti. 
224 800 Kč
Vyplaceno 224 800 Kč

Člověk v tísni, o.p.s., Praha 
Příběhy bezpráví  »

Projekt podporuje výuku poválečného období čs. dějin s využi-
tím audiovizuálních prostředků a dalších vzdělávacích metod.
280 000 Kč
Vyplaceno 280 000 Kč  

Služba škole MB, o.s.,  Mladá Boleslav 
Nová koncepce a metodika výuky moderních českosloven- »

ských dějin po roce 1945
Cílem projektu je vypracování nové koncepce výuky moder-
ních dějin na základních a středních školách na základě 
moderních metod a nových zkušeností.
250 000 Kč
Vyplaceno 250 000 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2007 
celkem .................................................................... 1 045 960 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007
celkem .................................................................... 1 045 960 Kč
Ostatní náklady programu ...................................................0 Kč
Náklady vyplacené celkem................................. 1 045 960 Kč
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 B. NIF Oblast lidská práva / Nadace Open Society Fund Praha 

B. NIF Oblast lidská práva

Program finanční podpory z výnosu Nadačního investičního 
fondu v kategorii Lidská práva.

Kód programu:  63200

Podpora je určena na projekty nevládních neziskových orga-
nizací resp. jejich koalic zaměřené na řešení problematiky 
diskriminace  seniorů resp. diskriminace z důvodu věku. 

Iuridicum Remedium, o.s., Praha 
Právní pomoc seniorům při deregulaci nájemného »

Cílem projektu je  sběr dobrých či špatných příkladů z praxe 
pronajímatelů,  zpracování informačního materiálu  zaměřeného 
na problematiku deregulace nájemného, posílení právní jistoty 
klientů a zpracování uceleného výstupu. 
321 000 Kč
Vyplaceno 321 000 Kč

Život 90, o.s., Praha 
Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR »

Cílem projektu je vyjasnění základních otázek o povaze, zdro-
jích a dopadech věkové diskriminace, zahájení veřejné diskuse 
na téma věkové diskriminace a  navržení opatření k dopadům 
diskriminace seniorů v ČR. 
392 500 Kč
Vyplaceno 392 500 Kč

  

Nadační příspěvky udělené v roce 2007 
celkem ....................................................................... 713 500  Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007 
celkem ........................................................................ 713 500 Kč
Ostatní náklady programu .........................................9 472  Kč
Náklady vyplacené celkem....................................722 972  Kč

Vrácené nadační příspěvky poskytnuté v letech
předchozích

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s., 
Praha 

Zásahy veřejné moci do rodičovských práv a jejich dopady  »
do rodinného života dětí 
13 882 Kč
 
Liga lidských práv, o.s., Praha 

Strategické změny v postavení osob s duševní nemocí  »
v systému psychiatrie prostřednictvím vedení individuálních 
případů
42 123 Kč

finalni2.indd   33finalni2.indd   33 5.8.2008   12:32:525.8.2008   12:32:52



34

 II
I. 

D
ár

ce
 fi

na
nč

ní
ch

 p
ro

st
ře

dk
ů:

 N
ad

ac
e 

Č
es

ké
 s

po
řit

el
ny

   

 Program Senioři vítáni / Nadace Open Society Fund Praha 3434

IIII
D. DD

ár
c

ár
ce

 fe 
fin

a
in

an
nč

n
n

íc
hh 

prpr
os

t
os

tře
de

ků
:ů
 N

aad
aca

e 
Č

es
kké

 sé
po

ř
po

řit
eite

ln
y

ln
y 

Program Senioři vítáni /  / NadNadacee Op Open Soco iety Fy Fundnd Praha

III. Dárce fi nančních prostředků: Nadace České spořitelny  

Zřizovatelem 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, komunit-
ních aktivit, sportu a ekologie. Se svým nadačním jměním ve výši téměř půl miliardy korun patří mezi největší firemní dárce v České 
republice.  

Program Senioři vítáni

Kód programu:  63500

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na vytváření 
nabídky pro uplatnění aktivních seniorů prostřednictvím nej-
různějších dobrovolných aktivit, jejichž prostřednictvím mohou 
senioři aktivně participovat na veřejném životě. Program je 
zaměřen na nejrůznější neziskové organizace, které mají mož-
nost v rámci programu nabídku pro uplatnění aktivních seniorů 
připravit, práci seniorů využít a ukázat je tak v jiném kontextu 
než jen jako příjemce sociální nebo zdravotní péče a obecně 
jako problémovou skupinu, ale jako aktivní lidi, kteří mají 
společnosti co nabídnout: své zkušenosti, volný čas a zájem 
o věci veřejné. 

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Město v mé paměti »

Využití schopností a zkušeností seniorů s literárně tvůrčím po-
tenciálem při vytváření lektorských pomůcek o městě Rožnově 
p. R.
143 000 Kč
Vyplaceno 73 000 Kč

Hospic Sv. Jana N. Neumanna, Prachatice
Aktivní senioři, nezbytná součást hospicové péče »

Participace seniorů z regionu na veřejném životě - péče o paci-
enty v terminální fázi nemoci.
132 696 Kč
Vyplaceno 72 696 Kč

Český svaz ochránců přírody Vlašim
Zapojení seniorů do činnosti Podblanického ekocentra  »

ČSOP Vlašim
Využití zkušeností, schopností a dalšího potenciálu seniorů 
pro  ZO ČSOP Vlašim.
146 420 Kč
Vyplaceno 76 400 Kč

Chaloupky, o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další 
vzdělávací činnosti, Kněžice, Okříšky

Pomoc seniorů při záchraně školních zahrad »
Využití zkušeností bývalých učitelů a dalších aktivních seniorů 
při výuce a záchraně školních zahrad. 
148 600 Kč
Vyplaceno 78 600 Kč
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 Program Senioři vítáni / Nadace Open Society Fund Praha 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Senioři v komunitní knihovně »

Vytvoření nabídky pro uplatnění aktivních starších lidí Vsetín-
ska v souladu s cíli komunitní knihovny. 
150 000 Kč
Vyplaceno  80 000 Kč
 
Město Vítkov

Památky - nedílná součást krajiny »
Zapojení seniorů do věcí veřejných - zmapování drobných 
památek v obcích a  krajině.
108 750 Kč
Vyplaceno  58 750 Kč

Česká federace potravinových bank, o.s., Praha
Senioři pro potravinové banky »

Oslovení a zapojení seniorů do činnosti potravinových bank 
v ČR.
147 000 Kč
Vyplaceno  77 000 Kč

Městská knihovna Sedlčany 
Jsem senior na Sedlčansku a mám zkušenosti. Zn. Chcete  »

je využít?
Využití potenciálu aktivních seniorů v Sedlčanech pro veřejně 
prospěšné aktivity především v MK.
150 000 Kč
Vyplaceno  126 500 Kč

Komunitní centrum Českého Švýcarska, Krásná Lípa
Nejaktivnější senioři budou v Krásné Lípě »

Zapojit aktivní seniory z Krásné Lípy do  veřejného života a za-
jistit jim pro to podmínky.
135 000 Kč
Vyplaceno 75 000 Kč

Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha 4 
Seniorské dobrovolnictví jako vzájemně prospěšná služba »

Systemizace dobrovolnických míst a zpracování kritérií pro při-
jetí na jednotlivé pozice. Pilotní odzkoušení zařazení seniora 
- dobrovolníka na danou pozici.
Vyplaceno 147 100 Kč
77 100 Kč

Město Nové Hrady
Společně pro město »

Cílem je vytvořit a realizovat nabídku veřejně prospěšných 
aktivit pro starší spoluobčany.
149 000 Kč
Vyplaceno 79 000 Kč

Lékořice, o.s., Praha 2
Dokud mohu, pomáhám! »

Vytvoření nabídky pro uplatnění aktivních seniorů v rámci 
dobrovolných aktivit ve FTN v Praze - Krči.
125 600 Kč
Vyplaceno 65 600 Kč
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 Program Senioři vítáni / Nadace Open Society Fund Praha 

OS Frýdlantských Romů, Frýdlant - Raspenava 
Štafeta znalostí a zkušeností - senioři mladším generacím  »

a dětem ze sociál. slabých rodin Frýdlantska
Umožnit seniorům pedagogům a muzikantům z Frýdlantska 
předat znalosti a dovednosti dalším generacím.
145 000 Kč *
Vyplaceno 75 000 Kč
*  ze zdrojů nadace OSF Praha, z programu 63100,  byla  
uvolněna částka ve výši 28 166 Kč na doplnění rozpočtu

Nadační příspěvky udělené v roce 2007 
celkem .................................................................... 1 828 166 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007 
celkem .....................................................................1 014 666 Kč
Ostatní náklady programu ........................................46 157 Kč
Náklady vyplacené celkem................................. 1 060 823 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce
2007

V roce 2006 byl zahájen program Nadace České spořitelny a 
Nadace Open Society Fund Praha proti drogám. Na realizaci 
tohoto programu věnovala Nadace České spořitelny částku ve 
výši 2 000 000 Kč.
Kód programu  64100

Cílem programu je podpora projektů zaměřených na pre-
venci 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 pracov-
níci v oblasti služeb péče o klienty (poskytovatelé). Podpora 
na realizaci projektů je určena zájemcům z řad neziskových, 
nevládních organizací.

Občanské sdružení Světlo, o.s.,  Kadaň
Snižování zdravotních a sociálních rizik v chomutovském  »

a karlovarském regionu
12 000 Kč

White Light I., o.s., Ústí nad Labem 
Zajištění provozu nízkoprahového Kontaktního centra White  »

Light I. v Teplicích
12 500 Kč

Farní Charita Tábor, Tábor
Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou »

20 000 Kč

DRUG-OUT Klub, o.s., Ústí nad Labem
Kontaktní centrum pro drogově závislé »

12 500 Kč
Terénní program »

12 500 Kč

Darmoděj, o.s., Jeseník
Kontaktní a krizové centrum Jeseník »

12 000 Kč
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 Program Senioři vítáni / Nadace Open Society Fund Praha 

Charita Kyjov, Kyjov
Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba »

30 000 Kč

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava
Centrum U Větrníku – kontaktní a poradenské centrum pro  »

uživatele drog a jejich blízké
20 000 Kč

Prev-Centrum, o.s., Praha 
Kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky »

20 000 Kč

Občanské sdružení ESET-HELP, o.s., Praha  
Stanice prvního kontaktu »

29 823 Kč

Laxus, o.s., Hradec Králové
Terénní programy Laxus »

30 000 Kč
Kontaktní centrum Laxus 2006 »

30 000 Kč

Vrácené  nadační příspěvky poskytnuté v letech
předchozích

Český červený kříž, oblastní spolek Praha 2
Harm reduction – výměnný program u injekčních uživatelů  »

drog
62 500 Kč

Sdružení Podané ruce, o.s., Brno 
Kontaktní centrum Walhalla »

1 162 Kč

Z výše uvedených vrácených nadačních příspěvků byly
uděleny nadační příspěvky

DRUG-OUT Klub, o.s., Ústí nad Labem
Kontaktní centrum pro drogově závislé »

38 090 Kč
Vyplaceno 38 090 Kč

o.s. Prev-Centrum,o.s., Praha 
Centrum poradenství pro mládež a rodiny »

38 089 Kč
Vyplaceno 38 089 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2007
celkem ...........................................................................76 179 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007 (včetně  závazků 
z roku 2006) celkem ...............................................253 840 Kč
Ostatní náklady programu ..................................... 123 426 Kč
Náklady vyplacené celkem..................................... 377 266 Kč
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IV. Dárce fi nančních prostředků: Nadační fond Hyundai 

Nadační fond Hyundai byl založen na základě Deklarace porozumění, která představuje průlomovou dohodu v zapojení občanů do 
veřejného dění stejně jako významný krok v dialogu investora a veřejné správy s veřejností.  Cílem Nadačního fondu Hyundai je pod-
porovat rozvoj občanské společnosti v oblasti Moravskoslezského kraje, zejména na územích bývalých okresů Nový Jičín a Frýdek-
Místek. Fond má k dispozici celkem 20.000.000 Kč, které hodlá v následujících letech přerozdělit v otevřených grantových kolech 
mezi žadatele, předkládající projekty realizované ve zmíněných oblastech nebo s nimi souvisejících.  

Program podpořený Nadačním fondem 
Hyundai

Kód programu: 63510

Cílem programu je účinná podpora občanské společnosti 
a komunitních projektů, zejména, ale nikoliv výlučně, 

projektů ve vztahu k ochraně a zlepšování životního prostředí 
a zvyšování povědomí o životním prostředí a jeho ochraně. Do 
této problematiky spadají také aktivity zaměřující se na řádné 
fungování demokratické společnosti a právního státu, pravdivé 
informování veřejnosti apod.

V prvním roce  byly vyhlášeny následující tématické oblasti: 
ochrana a zlepšování životního prostředí, ochrana lidských 
práv, účast veřejnosti na rozhodování, transparentnost veřejné 
správy a samosprávy, společenská odpovědnost firem, 
projekty na podporu rozvoje komunit, alternativní ekonomické 
projekty, alternativní energetické projekty, zvyšování vzdělanosti,  
podpora netradičního zaměstnávání. 

V prvním grantovém kole byly podpořeny následující 
projekty:

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 
70/02 v Novém Jičíně, o.s., Nový Jičín

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy a Centrum  »
ekologické výchovy v Bartošovicích
Zkvalitnění a zefektivnění služeb Záchranné stanice na úseku 
druhové ochrany živočichů a v oblasti ekologické výchovy a 
osvěty.
450 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy ve Frýdlantě nad 
Ostravicí, o.s.

Ochrana a zlepšování životního prostředí města Frýdlantu  »
nad Ostravicí
Ochrana životního prostředí v obci prostřednictvím výchovy 
dětí k ekologickému uvědomění a aktivnímu přístupu k ochraně 
životního prostředí.
99 000 Kč, vyplaceno 50 000 Kč
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 Program podpořený Nadačním fondem Hyundai  / Nadace Open Society Fund Praha 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek, 
o.s., Frýdek-Místek

Ivančena 2008 »
Seznámení veřejnosti s historií památníku Ivančena a připome-
nutí tradice skautingu a demokratických hodnot, na kterých je 
založena současná společnost.
30 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Slezská diakonie, c.p.o., Český Těšín
Kavárna - nácvikové pracoviště pro osoby se zdravotním  »

postižením
Podpora osob se zdravotním postižením (zejména mentálním 
postižením a duševním onemocněním) při získávání či obnovo-
vání pracovních návyků a dovedností.
500 000 Kč
Vyplaceno 250 000 Kč

obec Starý Jičín
Obnova aleje k Oční studánce »

Obnova výsadby stromů a dřevin v některých lokalitách obce 
Starý Jičín, která  umožní spolu s umístěním laviček setká-
vání občanů, ale i zastavení a oddech pro turisty, kteří obec 
navštěvují.
40 000 Kč
Vyplaceno 40 000 Kč

ADRA, dobrovolnické centrum ve Frýdku –Místku, o.s., 
Frýdek-Místek

Dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních »

Moravskoslezského kraje
Podpora činnosti dobrovolnického centra ADRA, které připra-
vuje, školí a koordinuje dobrovolníky pro sociální a zdravotní 
zařízení. 
135 000 Kč, vyplaceno 70 000   Kč

Severomoravské regionální sdružení Českého svazu 
ochránců přírody, o.s.,Valašské Meziříčí

Prosazování práva v ŽP a pomoc občanům i obcím na území  »
tří krajů
Podpora poradenské činnosti spočívající v účasti ve správních 
řízeních a reagování na všechny podněty a žádosti občanů 
o pomoc při problémech v oblasti ŽP. 
200 000 Kč
Vyplaceno 80 000 Kč

Praxe studentů přírodovědných maturitních ročníků Střední  »
školy přírodovědné a zemědělské, Nový Jičín (SŠPaZ NJ)
Příprava studentů na budoucí zaměstnání skrze výukové praxe 
přímo v přírodě či v centrech ekologické výchovy.
310 000 Kč
Vyplaceno 150 000 Kč

PRO-BIO Regionální centrum Moravská brána, o.s., Příbor
Informační centrum pro ekologické zemědělství a agroenvi- »

romentální programy - Bio do škol aneb vaříme z biopotravin
Podpora činnosti Informačního centra pro ekologické země-
dělství a agroenvironmentální programy zaměřeného na indivi-
duální poradenství při přechodu z konvenčního na ekologický 
způsob hospodaření.
350 000 Kč, vyplaceno 100 000 Kč
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ZO 76/01 Českého svazu ochránců přírody Valašského 
Meziříčí, o.s., Valašské Meziříčí

Oprava a obnova tří naučných stezek Hukvaldy - Palkovice  »
– Olešná
Podpora šetrné turistiky a environmentální osvěty skrze opravu 
a inovaci 3 naučných stezek v okolí Hukvald.
80 000 Kč
Vyplaceno 40 000 Kč

obec Dobrá
Příroda v nás - enviromentální výchova »

Prohloubení vztahu dětí 1. a 2. stupně ZŠ k přírodě, pěstovaní  
návyků vedoucích k ochraně životního prostředí.
40 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč

TYTO, o.s., Věrovany
Ochrana a podpora genofondu sovy pálené se zapojením  »

zemědělské a lesnické veřejnosti v okresech Frýdek-Místek 
a Nový Jičín
Kontrola, údržba a oprava instalované sítě 137 hnízdních 
budek pro sovu pálenou na zemědělských farmách v okresech 
Frýdek-Místek a Nový Jičín. 
82 200 Kč
Vyplaceno 42 200 Kč

Folklorní sdružení Těšínského Slezska, o.s., Karviná
Podpora činnosti Folklorního sdružení Těšínského Slezska »

Zapojení dětí a mládeže do pěvecké soutěže organizované 
v rámci škol, hudebních škol a folklorních souborů.

10 000 Kč
Vyplaceno  10 000 Kč

Petr Neuwirth, Ostrava
Založení extenzivního genofondového sadu starých a krajových  »

odrůd ovocných dřevin
Dlouhodobé zvýšení ekologické stability krajiny vytvořením 
záchranného extenzivního genofondového sadu starých a 
krajových odrůd ovocných dřevin.
116 600 Kč
Vyplaceno 0 Kč

obec Nižní Lhoty
Studie a projektová příprava lávky pro pěší přes řeku Morávku  »

v kat. území Nižní Lhoty
Navržení optimálního řešení přechodu pro pěší  přes řeku Mo-
rávku v k. ú. Nižní Lhoty s ohledem na jedinečnost chráněného 
území Národní přírodní památky Skalická Morávka.
200 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Asociace TOM ČR, Moravskoslezská krajská rada, o.s., 
Moravská Ostrava 

Zvelebení turistické základny Kamenka »
Provedení terénních a celkových úprav okolí turistické základ-
ny Kamenka – jediné v Moravskoslezském kraji. 
28 000 Kč
Vyplaceno 28 000 Kč
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 Program podpořený Nadačním fondem Hyundai  / Nadace Open Society Fund Praha 

Statutární město Frýdek-Místek
Naučná stezka okolí Morávky ve Skalici »

Realizace naučné stezky v okolí Morávky ve Skalici.
180 501 Kč
Vyplaceno 90 501 Kč

Spolek přátel Frýdku – Místku, o.s., Frýdek-Místek
Sociální podnik - pronájem prostor a ploch pro realizaci  »

kulturních a sportovních aktivit
Vytvoření podniku na principu social economy využívající zisk 
pro další rozvoj komunity a dlouhodobé samofinancování další 
programové činnosti spolku v následujících letech.
357 000 Kč ve formě bezúročné půjčky na dobu 5let
Vyplaceno 0 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2007
celkem .....................................................................2 851 301 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007
celkem .....................................................................1 100 701 Kč
Ostatní náklady programu ..................................... 153 498 Kč
Náklady vyplacené celkem................................. 1 254 198 Kč
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Fond Accenture / Nadace Open Society Fund Praha 

V. Dárce fi nančních prostředků: Společnost Accenture 

Accenture je mezinárodní firma poskytující zákazníkům na celém světe odborné služby v oblasti manažerského a informačního 
poradenství. Pomáhá 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 1991 a působí v následujících oblastech činnosti: podnikatelská in-
tegrace včetně strategických služeb, podnikatelského poradenství, reengineeringu podnikatelských procesů, zavádění informačních 
systémů a řízení změn a také v oblasti řízení podnikatelských procesů (outsourcing).

Fond Accenture

V roce 2005 společnost v nadaci založila Fond Accenture 
jehož účelem je podpora vzdělání. Finanční prostředky 

z tohoto fondu umožní studentům vyšších ročníků vysokých 
škol  nebo postgraduálním studentům získat na základě 
konkurzního řízení  stipendium na prestižních zahraničních 
univerzitách. Studium v délce trvání od 3 do 12 měsíců umožní  
rozšířit  znalosti talentovaných studentů v oborech jako jsou 
informační technologie, informační a znalostní inženýrství, 
finance a účetnictví, ekonomie, management a  business 
administration. Z více jak 60 uchazečů bylo vybráno 11 a těm 
byla udělena stipendia.

Podpořené programy: Fond Accenture

Lubomír Dědek,VŠE Praha 
Ekonomie a management, Business administration,  Helsinky  »

School of Economics, Finsko
20 000 Kč
Vyplaceno 20 000 Kč

Michal Čierný, ČVUT Praha 
Informační technologie,  Helsinky University of Technology,  »

Finsko
50 000 Kč
Vyplaceno 50 000 Kč
 
Jana Havlínová, UK Praha 

Finance a účetnictví, Tecnológico de Monterrey, Mexiko »
50 000 Kč
Vyplaceno 50 000 Kč

Miroslav Holan, ČVUT Praha 
Ekonomie a management,  Helsinky University of Technology,  »

Finsko
50 000 Kč
Vyplaceno 50 000 Kč

Martina Kokešová, VŠE Praha 
Ekonomie a management, ESADE, Španělsko »

25 000 Kč, vyplaceno 25 000 Kč
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 Fond Accenture / Nadace Open Society Fund Praha 

Jakub Kováč, VŠE Praha 
Business administration, University of North Carolina, USA »

81 272 Kč
Vyplaceno 81 272 Kč

Miroslava Mifková, VŠE Praha 
Ekonomie a management,  University of British Columbia,  »

Kanada
30 000 Kč
Vyplaceno 30 000 Kč

Martin Pagáč, VŠE Praha 
Ekonomie a management, Ecole des HEC, Francie »

25 000 Kč
Vyplaceno 25 000 Kč

Jaroslav Pazdera, UK Praha
 Ekonomie a management,  Vrije Universiteit, Amsterdam »

134 000 Kč
Vyplaceno 134 000 Kč

Marie Peroutková, VŠE Praha 
Finance a účetnictví,  Goizueta Business School of Emory  »

University, USA
50 000 Kč
Vyplaceno 50 000 Kč

David Štencl, VŠE Praha 
Ekonomie a management,  Universität zu Köln, SRN »

100 000 Kč, vyplaceno 100 000 Kč

Jakub Tomíšek, VŠE Praha 
Ekonomie a management, Seoul National University, Korejská  »

republika
37 000 Kč
Vyplaceno 37 000 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2007
celkem ........................................................................ 652 272 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007
celkem ........................................................................ 652 272 Kč
Ostatní náklady programu ......................................111 159 Kč
Náklady vyplacené celkem..................................... 763 431 Kč
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A. Stipenpendijdijnní proogragr m pro stustutudendendenty tyty střstřstřednedních škkkol / NadNadace Open en SocSociety Fundund Pr Praha 

VI.  Spolupráce s  HMC a ASSIST 

Dárci finančních prostředků:
Pioneer Assets Management, Velvyslanectví USA, soukromí dárci, absolventi programu 

Partneři programu:
ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers)
HMC (Headmasters´and Headmistresses´Conference) 

Podpořené programy 
A. Stipendijní program pro studenty středních škol 
B. Program stáží pro absolventy pedagogických fakult

A. Stipendijní program pro studenty středních škol

Kód programu: 61560

Americká nezisková organizace  ASSIST sdružuje v sou-
časné době 79 soukromých škol, které nabízejí studijní 

pobyty zahraničním studentům ze 14 zemí.  
S nadací organizace spolupracuje od roku 1993 a  během 
této doby absolvovalo pobyt 64 českých studentů, kteří patřili 
vždy mezi nejlepší absolventy.  Studenti měli možnost studovat 
na školách jako Alberquerque Academy, Colorado Spring 
School, Messerrsburg Academy, Montgomery Bell Academy, 
Suffield Academy. Školy jsou buď denního nebo internátního 
typu. Všichni vybraní studenti jsou pod supervizí ASISTu a od 
přijímací školy obdrží stipendium na pokrytí školného až do 
výše 35 000 USD.

Britská HMC je asociace ředitelů a ředitelek  více než 250 
soukromých nezávislých britských škol. Projekt, jehož cílem je 
umožnit  středoškolákům ze zemí střední  Evropy studium na 
britských školách, navázal na předválečné tradice. Školy, které  
poskytují studentům plné stipendium na školné, ubytování a 
stravné ve výši kolem 25 000 GBP,  se řadí mezi elitní britské 
školy.  Absolventi těchto škol velmi často pokračují ve studiu 
na prestižních britských univerzitách. Díky programu dostalo 
příležitost absolvovat roční pobyt 74 studentů.
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 A. Stipendijní program pro studenty středních škol / Nadace Open Society Fund Praha 

Na akademický rok 2007–2008 získalo ze 121 uchazečů
stipendium následujících 12 studentů:

Daniel Kohout, gymnázium Třebíč
New Hall School, Chelmsford, Essex

Štěpánka Prucková, gymnázium Olomouc – Hejčín
Bloxham School, Bloxham, Banbury, Oxfordshire

Kateřina Kokešová, gymnázium Slovanské náměstí, Brno
Marlborough College, Marlborough, Wiltshire

Jan Indráček, gymnázium Tanvald
Chigwell School, Chigwell, Essex

Jakub Habarta, English College, Praha 
Culford School, Bury St Edmunds, Suffolk

Helena Vrbíková, gymnázium Omská, Praha 
Ryde School, Ryde, Isle of Wight

Radka Slámová, gymnázium Říčany
Phillips Academy, Andover, Massachusetts

Hana Vacková, gymnázium Olomouc - Hejčín
Lancaster Country Day School, Lancaster, Pennsylvania

Tereza Hadravová, gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 
Wayland Academy, Beaver Dam, Wisconsin

Jan Dvorský, gymnázium Šumperk
Episcopal Academy, Merion, Pennsylvania

Matouš Hejl, gymnázium Jana Nerudy, Praha
Solebury School, New Hope, Pennsylvania

Lucie Tvrzníková, gymnázium Jana Nerudy, Praha 
Episcopal High School, Alexandria, Virginia

Nadační příspěvky udělené v roce 2007
celkem .....................................................................1 191 852 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007
celkem .....................................................................1 191 852 Kč
Ostatní náklady programu ........................................ 26 114 Kč
Náklady vyplacené celkem..................................1 217 966 Kč
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 B. Program stáží pro absolventy  pedagogických fakult / Nadace Open Society Fund Praha 

B. Program stáží pro absolventy 
pedagogických fakult

Nadace ve spolupráci s britskou HMC vyhlašuje program, 
který umožňuje absolventům nebo studentům posledních 

ročníků pedagogických fakult získat roční stáž na některé 
z jejich členských škol.   

V roce 2007 byla na základě výběrového řízení stáž
nabídnuta pěti pedagogům:

Eva Kroutilová, Frensham Heights School, Farnham, Surrey 

Šárka Linhová, Hethersett Old Hall School, Norwich 

Martina Svobodová, Royal Russell School, Croydon, London 

Ondřej Sýkora, St. Bees School, St Bees, Cumbria  

Petra Illíková, Denstone College, Uttoxeter, Staffordshire

Nadační příspěvky udělené v roce 2007
celkem ......................................................................................0 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2007
celkem ......................................................................................0 Kč
Ostatní náklady programu ...................................................0 Kč
Náklady vyplacené celkem...................................................0 Kč
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A. Equal, Projekt Prolomit vlny / Nadace Open Society Fund Praha 

VII. Dárce fi nančních prostředků:  Evropský sociální fond 

Podpořené programy 

A. Program Iniciativy Společenství Equal, Projekt Prolomit vlny 
B. Program Iniciativy Společenství Equal, Projekt Cesta domů
C. JPD3 Kampaň pro rovnost šancí

Evropský sociální fond (ESF) je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských 
zdrojů, jejich vzdělání,  podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnání příležitosti v přístupu na trh práce. Od pro-
gramů tzv. hlavního proudu se CIP EQUAL odlišuje tím, že jeho globálním cílem (obdobným ve všech státech EU) je vývoj a prosazo-
vání nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovnosti na trhu práce. Cílem je tedy vyvinout, otestovat a v případě 
úspěšného dosažení očekávaných přínosů zavést do praxe nově vyvinutá řešení existujících problémů na trhu práce. 
Experimentální charakter tohoto programu ovlivňuje i způsob implementace jednotlivých podporovaných projektů a principy, které 
jsou všemi podporovanými projekty naplňovány.

A. Equal, Projekt Prolomit vlny 

Kód programu:  63300

Nadace OSF Praha je jednou z partnerských organizací 
projektu Prolomit vlny (region Praha a celá ČR) sdruže-

ných v koalici ProEquality. Projekt Prolomit vlny je zpracováván 
v letech 2005-2008 a je financován z programu Iniciativy 
Společenství EQUAL. 
Nadace OSF Praha plní cíle a aktivity sdružené v pracovním 
programu Politika pod vedením koordinátora Petra Pavlíka. 
Cílem pracovního programu je  přispět k realizaci systémových 

změn v přístupu k problematice rovných příležitostí na národní, 
krajské i místní úrovni; formulace veřejné politiky v oblasti rov-
ného zacházení; zavedení nástrojů a koncepcí umožňujících 
efektivní prosazování vládní politiky, které budou dále komuni-
kovány s představiteli státní správy na všech úrovních. 
Základním východiskem tohoto programu je přesvědčení, že 
stávající implementace politiky rovných příležitostí je nedo-
statečná a vyžaduje vyšší efektivitu. K dosažení této vyšší 
efektivity je nejdříve nutné zjistit, proč je stávající situace 
nevyhovující. Pracovní program Politika se tedy soustřeďuje 
především na analýzy politik a vytváření metodik. Na zákla-
dě analýz z konkrétních místních a krajských úřadů vyvíjíme 
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 A. Equal, Projekt Prolomit vlny  / Nadace Open Society Fund Praha 

postupy, jak provádět tzv. genderové audity úřadů státní správy 
a samosprávy. 

Pracovní program Politika chce konstruktivním způsobem 
přispět k prosazování politiky rovných příležitostí na státní, 
krajské i místní úrovni.

Cílovou skupinou aktivit jsou zástupci a zástupkyně místních, 
krajských a centrálních úřadů (MPSV) zodpovědní za realizaci 
politiky rovných příležitostí, odborná veřejnost a média.

Aktivity v roce 2007

V roce 2007 jsme vytvořili hned několik výstupů pro podporu 
politiky rovných příležitostí pro muže a ženy ve veřejné správě. 
Všechny výstupy jsou tvořeny jako univerzální nástroje, které je 
možné ihned použít v praxi při prosazování cílů aktivní politiky 
rovných příležitostí pro muže a ženy. Slovy koordinátora 
pracovního programu Petra Pavlíka: „My vytvoříme nástroj a 
položíme ho na stůl, pak už je na jednotlivých osobách, zda 
tento nástroj užijí“.

Prvními výstupy byly analýzy situace genderové citlivosti vybra-
ných úřadů a to na krajské a místní úrovni. Celkem byla pilotně 
auditovaná dvě města a jeden kraj a dále byly sledovány webové 
stránky úřadů veřejné správy. 
Celkem byly vypracovány tři studie:
Analýza genderové citlivosti  Magistrátu hlavního města Prahy, 
Analýza genderové citlivosti krajského úřadu a Analýza gende-
rové citlivosti městského úřadu.

Náklady vyplacené celkem 763 272 Kč
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 B. Equal,  Projekt Cesta domů / Nadace Open Society Fund Praha 

B. Equal,  Projekt Cesta domů

Kód programu: 64225

Nadace OSF Praha je v tomto projektu partnerem Hos-
picového občanského sdružení Cesta domů. Její rolí je 

zprostředkovat zahraniční kontakty a získat zkušenosti, které 
budou využity při přípravě relevantních podkladů pro zavedení 
mobilní paliativní péče do systému zdravotní a sociální péče 
v České republice.  

Náklady vyplacené celkem 9 909 Kč  

C. JPD3,  Kampaň pro rovnost šancí

Kód programu: 69900

Nadace byla příjemcem finančních prostředků na realizaci 
projektu Kampaň pro rovnost šancí. Kampaň se zaměřo-

vala na posílení všeobecného povědomí o významu rovnosti 
šancí žen a mužů. V rámci kampaně byl vytvořen webový portál 
www.muziazeny.cz.  Výběr textů elektronického zpravodaje 
portálu byl uveřejněn v publikaci Zaostřeno na rovné příleži-
tosti. 

Aktivity projektu byly zaměřeny  na problematiku rovných 
příležitostí mužů a žen na pracovních trzích s cílem upozornit 
na nejpalčivější nerovnosti vyskytující se na pracovním trhu – 
rozdílné odměňování mužů a žen za stejnou práci, nestejné 
podmínky kariérního postupu pro muže a ženy a obtížnosti při 
slaďování soukromého a pracovního života.  

V rámci projektových aktivit proběhly semináře pro zástupce a 
zástupkyně médií a pro tiskové mluvčí, které měly za cíl identifi-
kovat nejčastější stereotypy, které se v jejich práci objevují a 
formou diskuze se pokusit o možnost jejich eliminace.

Náklady vyplacené celkem 2 227 115 Kč
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VIII. Finanční přehled

Přehled přijatých příspěvků v roce 2007

Přehled přijatých darů
Open Society Institute, New York, USA   25 865 000 Kč
Fond Hyundai 3 418 000 Kč
Nadace České spořitelny 2 186 000 Kč
Fond Accenture 600 0000 Kč
Velvyslanectví USA 124 000  Kč
drobní dárci – fyzické osoby 1 260 000 Kč
drobní dárci – právnické osoby 80 000 Kč

Přehled o přijatých dotacích
Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 141 000 Kč 
na projekt CZ.04.3.07/2.2.02.1/0216 Kampaň pro rovnost šancí

Mimořádné nadační příspěvky udělené z výnosů nadačního jmění 

Hestia, o.s. Národní dobrovolnické centrum 
Deset let rozvoje dobrovolnictví v Čechách
30 000 Kč, vyplaceno 30 000 Kč

Evropský  literární klub, o.s., Praha 
Příspěvek na překlad knihy George Sorose The Age of Falibility 
100 000 Kč, vyplaceno 100 000 Kč
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 Zpráva auditora / Nadace Open Society Fund Praha 

Nadace OSF Praha
Seifertova 47, 130 00 Praha 3

tel.: +420 222 540 979
fax: +420 222 540 978

e-mail: osf@osf.cz
www.osf.cz
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