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Úvodní slovo / Výroční zpráva Nadace Open Society Fund Praha 

Úvodní slovo

Nadace Open Society Fund Praha v roce 2008 věnovala 
pozornost především svým základním tématům, kterými 

jsou posilování role práva ve společnosti, boj proti korupci, pro-
blematika rovných příležitostí žen a mužů, posilování politické 
participace žen, boj proti diskriminaci a ochrana lidských práv. 
Jsou to témata, dotýkající se samotné podstaty demokracie, 
přesto na jejich podporu neziskové organizace jen velmi ob-
tížně získávají finanční prostředky a Nadace OSF-P pro takové 
organizace zůstává v ČR téměř jediným zdrojem finančních 
prostředků na jejich činnost. 

V rámci programu Posilování role práva se dlouhodobě zamě-
řujeme především na podporu činnosti neziskových organizací, 
směřující k většímu zapojení občanské společnosti do rozho-
dovacích procesů, přístup ke spravedlnosti pro nemajetné či 
jinak znevýhodněné občany a občanky, mediaci v netrestních 
věcech, podporu nových přístupů v policejní práci a na další 
obdobná témata. V roce 2008 jsme pokračovali ve svém úsilí 
o zkvalitnění právního prostředí v ČR, podporovali jsme aktivní 
účast občanské společnosti na věcech veřejných a watchdo-
gové aktivity neziskových organizací, napomáhali k zajištění 
přístupu ke spravedlnosti, podporovali jsme zavádění nových 
principů do systému justice (např. mediace, restorativní justice) 
a policie.

Korupce a boj s ní zůstává jedním z nejdůležitějších témat české 
společnosti, které negativně ovlivňuje fungování právního státu 
a samotnou podstatu demokracie. To je také důvodem, proč se

Nadace Open Society Fund Praha na toto téma dlouhodobě 
zaměřuje. 

Mezi témata, na která se nadace soustřeďuje, patří korupce 
a střet zájmů ve veřejné správě, transparentnost veřejných 
rozpočtů, způsob rozdělování státních dotací, vymahatelnost 
osobní odpovědnosti úředníků a politiků, zavádění mechanismů 
přispívajících k odstranění korupce, zejména opatření, kterými 
je možné provádět veřejnou kontrolu nad čerpáním veřejných 
zdrojů a zadáváním veřejných zakázek. V roce 2008 Nadace 
podpořila vypracování Analýzy vnímání a reality korupce v ČR. 

V roce 2008 skončil projekt Prolomit vlny, realizovaný v letech 
2005–2008 a zaměřený na nerovné zacházení s muži a žena-
mi na pracovním trhu. Cílem projektu bylo zavést systémová 
opatření, která odbourají či zmírní rodové stereotypy a odstraní 
faktické nerovnosti žen a mužů na trhu práce. Cílovou skupinou 
projektu byli ženy a muži ve všech fázích účasti na pracovním 
trhu, od rozhodování o volbě budoucí kariéry na ZŠ nebo SŠ, 
až po útlum aktivního profesního života. Nadace Open Society 
Fund Praha se jako partner projektu zabývala analýzou místní 
a krajské politiky a zpracováním Stínových zpráv v oblasti rovné-
ho zacházení a rovných příležitostí žen a mužů.

Jedním z výsledků projektu byl vznik nezávislé platformy, Centra 
ProEquality, jejímž úkolem je zpracovávat analýzy a poskytovat 
poradenství v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Centrum 
ProEquality funguje v rámci Otevřené společnosti, o. p. s.
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 Úvodní slovo / Výroční zpráva Nadace Open Society Fund Praha 

Nadace také pokračovala v úsilí o zvýšení participace žen ve 
veřejném životě a v politice. V roce 2008 jsme svoji podporu 
soustředili na problematiku veřejných rozpočtů z pohledu žen 
a mužů.

Pokračovali jsme také v úspěšné spolupráci se společností 
Accenture, v rámci níž jsme poskytovali stipendia vybraným 
vysokoškolským studentům a s Nadací České spořitelny, která 
finančně podpořila projekt Senioři vítáni: byl zaměřen na pod-
poru aktivních starších lidí, kteří se angažují jako dobrovolníci 
v různých veřejně prospěšných činnostech. Na závěr programu 
Senioři vítáni jsme vydali sborník případových studií, který shr-
nuje zkušenosti s programem.

Nakonec bych velmi ráda zmínila jedno výročí: v roce 2008 
jsme oslavili patnáct let od zahájení programu stipendií pro 
středoškolské studenty, v rámci něhož mají vybraní středoškoláci 
možnost studovat na soukromých středních školách ve Velké 
Británii a v USA.

Program Stipendia pro studenty středních škol v ČR vyhlašuje 
Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s asociací 
nezávislých britských škol Headmasters‘ and Headmistresses‘ 
Conference (HMC) a asociací amerických nezávislých škol 
American Secondary Schools for International Students and 
Teachers (ASSIST). 

Program byl poprvé vyhlášen v ČR v roce 1993 a během své 
existence dal možnost téměř stopadesáti vybraným studentům 
strávit jeden akademický rok na soukromých středních školách 

ve Velké Británii a v USA. Program byl do roku 1999 plně finan-
cován ze zdrojů Open Society Institute New York. Nadace OSF 
Praha tento program realizuje i poté, co byla jeho podpora ze 
strany OSI ukončena, a snaží se na něj získávat finanční podporu 
v rámci ČR. Od doby zahájení programu absolvovalo stipendijní 
pobyt v USA 70 studentů a ve Velké Británii 78 studentů.

Důležitou roli v programu hrají dlouholetí zahraniční partneři 
Nadace Open Society Fund Praha, kterými jsou HMC a ASSIST. 
Vyhledávají školy, které poskytnou vybraným studentům stipendium.

Absolventi studijního programu jsou následně úspěšnými stu-
denty jak na českých vysokých školách, tak na zahraničních uni-
verzitách. Úspěšnost přijetí studentů na vysoké školy je téměř 
100 %. Mnohým studentům se podařilo získat stipendium na 
prestižních zahraničních univerzitách, mezi kterými je London 
School of Economics, Oxford, Cambridge, Princeton University, 
Syracuse University.

Programu poskytuje dlouhodobou podporu Investiční společ-
nost Pioneer Investments, která s námi spolupracuje již pět 
let. Každoročně poskytuje vybraným studentům a studentkám 
finanční příspěvek na jejich studium.

Děkuji všem dárcům, kteří činnost Nadace Open Society Fund 
Praha finančně podpořili a všem kolegům a kolegyním z nezis-
kových organizací, kteří nám pomohli naše programy realizovat. 
Můj velký dík patří také kolegyním a kolegům z nadace. 

Marie Kopecká
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 George Soros / Výroční zpráva 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, shromáždil 
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 500 000 USD.

George Soros je autorem řady knih, z nichž některé vyšly v češ-
tině: 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. V roce 2008 vyšla jeho kniha The New Paradigm of 
Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What it Me-
ans. Český překlad knihy je připravován k vydání v roce 2009. 
Pravidelně jsou uveřejňovány jeho články a eseje o politice, 
společnosti, ekonomii a finančních trzích.
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Správní rada
Igor Blaževič – předseda správní rady

Členové a členky správní rady
Helena Ackermanová
Ivana Bursíková
Terezie Kaslová
Jiří Pehe (rezignace říjen 2008)
Czeslaw Walek

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

Monika Ladmanová – rozvoj programů, program podpory advo-
kačních NNO, program podpory think tanků (částečný úvazek) 
do 31. 8. 2008

Eliška Děcká – právní program, ženský program, Nadační Fond 
Hyundai

Petr Pavlík – projekt Prolomit vlny (částečný úvazek)

Jana Pártlová – projekt Senioři vítáni – do dubna 2008 (čás-
tečný úvazek)

 Zuzana Vránová – ekonomka (částečný úvazek)

Pavla Pocnerová – office manager (část. úvazek od září 2008)

Petr Svatoš – webmaster, IT, částečný úvazek od září 2008

Správní rada, dozorčí rada a pracovníci
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Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků, udělených 
rozhodnutím správní rady nadace v roce 2008 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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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 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 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. Program posilování role práva

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: 67 600
Nadace podporuje projekty zaměřené na odstranění korupce 
od roku 1998. Mezi priority patří podpora projektů zabývajících 
se korupcí a střetem zájmů ve veřejné správě, návrhy legisla-
tivních opatření zajišťujících odstranění korupčních příležitostí, 
zaváděním mechanismů přispívajících k odstranění korupce. 
Dlouhodobými partnery nadace jsou organizace Oživení o.s., 
Transparency International ČR o.p.s. a Otevřená společnost o.p.s. 

Transparency Internacional Česká republika, o.p.s. Praha
V roce 2008 byly podpořeny projekty zaměřené na následující 
témata:

- Transparentní veřejné zakázky a PPP s cílem zvýšit jejich 
průhlednost a sjednotit metodiky pro zadávání zakázek malého 
rozsahu na ministerstvech a centrálních úřadech 

- Právní protikorupční středisko, jehož posláním je poskytování 
bezplatné právní pomoci občanům, kteří se setkají s individuálním 
případem korupce 

- Korupce ve sportu se zaměřením na zvýšení transparentnosti 
financování sportu z veřejných prostředků 

1 000 000 Kč
Vyplaceno 1 000 000 Kč

Oživení, o.s., Praha 
Bezkorupce

Projekt Bezkorupce je zaměřen na tři oblasti: veřejné zakázky, 
dotační řízení na úrovni státní správy a vymahatelnost osobní 
zodpovědnosti při pochybení veřejného zadavatele.

81 875 USD
Vyplaceno 1 171 598 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2008

Transparency Internacional Česká republika, o.p.s. Praha 
Průhlednost komunálních rozpočtů
196 893 Kč

Otevřená společnost, o.p.s., Praha 
Právo a otevřenost
500 000 Kč 

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
81 875 USD, 1 000 000 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008:
1 321 818 Kč
Ostatní náklady programu:
105 099 Kč
Náklady vyplacené celkem: 2 426 918 Kč
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Občanské sdružení Můj Lanškroun, o.s., Lanškroun
Internetová aplikace na poskytování informací o činnosti samo-
správ obcí a měst
18 459 Kč

Společnost přátel přírody, o.s., Liberec
V srdci regionální korupce 
17 765 Kč

Respekt o.p.s. 
73 193 Kč

Vyplaceno celkem 806 310 Kč
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A.2. Program posilování role práva

Kód programu: 67 000

I v roce 2008 bylo hlavní prioritou programu podpora nezávislé 
činnosti watchdogových organizací, ať už na poli environmen-

tálním, trestněprávním či občanskoprávním. Zároveň program 
pokračoval v prosazování co největší transparentnosti veřejné 
správy. 

Ekologický právní servis
Vymahatelnost práva, strategická litigace, nenadační fundraising

Tento projekt podporuje tři základní osy činnosti organizace, 
zabývající se watchdogovými aktivitami nejen v environmentální 
oblasti. 

61 500 USD
436 602 Kč

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

Projekt usiluje o otevřenost veřejné správy, čehož se snaží docí-
lit především za pomoci zvyšování obecného povědomí o řádné 
aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím. 

49 932 USD
0 Kč

Liga lidských práv
Trestní spravedlnost a lidská práva: nové zákony a jejich apli-
kace

Projekt podporuje watchdogové aktivity v trestněprávní oblasti, 
jejichž prostřednictvím bude žadatel usilovat o dosažení systé-
mových změn v aplikaci jednotlivých zákonů. 

50 622 USD
0 Kč

Iuridicum Remedium, o.s.
Právo na pokojné shromažďování jako test demokracie

Cílem projektu je zvýšit povědomí o podstatě práva na pokojné 
shromažďování a zároveň usilovat o ovlivňování nové legislativní 
úpravy této problematiky.

30 881 USD
0 Kč

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
Spravedlivá policie

V rámci projektu probíhá vzdělávání policistů a policistek v pro-
blematice různých možných forem diskriminace. 

18 645 USD
93 622 Kč
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Transparency International Česká republika o.p.s.
Konference Transparentnost a důvěryhodnost výkonu sprave-
dlnosti

Náplní projektu je uspořádání odborné konference na nejvyšší 
úrovni, z níž by vzešly návrhy na možné systémové změny v oblasti 
výkonu spravedlnosti.

199 705 Kč
199 705 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2008

Otevřená společnost, o.p.s.
Podpora rozvoje policejní práce prostřednictvím policejního 
programu Otevřené společnosti o.p.s.
374 866 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
277 609 Kč

Ateliér pro životní prostředí, o.s., Praha
Legislativní aktivita
96 314 Kč

PILA – Public Interest Lawyers Association, o. s., Brno
Bezplatná právní pomoc – nová vize, nový zákon
148 790 Kč

Podpora pro bono práce českých advokátů
246 330 Kč

Liga lidských práv, o.s., Brno
Legislativní ochrana práv pacientů
57 5336 Kč

Vyplaceno celkem 1 719 245 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
199 705 Kč, 211 580 USD
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
729 929 Kč
Ostatní náklady programu:
509 754 Kč
Náklady vyplacené celkem: 1 239 683 Kč
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B. Lidská práva

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

Kód programu: 63 300, 16 430, BRRPR, B9228

V roce 2008 se tento program zaměřil na podporu gendero-
vého mainstreamingu, a to jak v oblasti státní správy, tak i na 

poli mediálním, analytickém či formou odborných diskusních 
setkání. Neopominutelnou součástí programu bylo pak stejně 
jako v minulosti posilování filantropie zaměřené na ženská práva.

Otevřená společnost, o.p.s.
ProEquality: zaostřeno na veřejnou zprávu

Cílem projektu je prosazování principu rovných příležitostí 
pro ženy a muže do praxe se zaměřením na fungování veřejné 
správy a nastavení institucionálních rámců a mechanismů pro 
zajištění politiky rovných příležitostí pro ženy a muže. 

41 158 USD
429 656 Kč

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

Projekt usiluje o zvýšení povědomí a podporu implementace 
politiky gender mainstreaming a gender budgeting do rozho-
dovacích procesů v samosprávě, a tím také o posílení transpa-
rentnosti využívání veřejných zdrojů.

37 201 USD
389 486 Kč

Česká ženská lobby
Prosazování genderové rovnosti v období CZ PRESS

Projekt představí téma rovných příležitostí, které je českou 
vládou zanedbávané, jakožto prioritu Evropské unie.

25 117 USD
255 869 Kč

Slovak-Czech Women‘s Fund 
Podpora činnosti SCWF

Institucionální podpora jediného nadačního fondu působícího 
na území ČR, který se zabývá výhradně podporou feministic-
kých, ženskoprávních a genderových organizací či projektů.

25750 USD
139 614 Kč

Gender Studies, o.p.s. 
Kulatý stůl – nová antidiskriminační směrnice

Náplní projektu je uspořádání kulatého stolu o nové antidis-
kriminační směrnici a antidiskriminační legislativě obecně pro 
odbornou veřejnost.

1516 USD / 26 457 Kč



 B
.1

. P
ro

gr
am

 S
po

le
čn

os
t, 

m
už

i a
 ž

en
y 

z 
as

pe
kt

u 
ge

nd
er

 

 I. Dárce finančních prostředků: Open Society Institute New York / Výroční zpráva Nadace Open Society Fund Praha 19

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2008

Fórum 50%, o.s., Praha
Nebojme se kvót/afirmativní akce pro prosazení žen do politiky
309 995 Kč

Žába na prameni, o.s., Líšnice
Noví muži – muži pro rodinu
133 316 Kč

Otevřená společnost, o.p.s., Praha
Ženství a mužství bez stereotypů – učme děti být samy sebou
214 208 Kč
202 851 Kč (kód programu 16312)

Vyplaceno celkem 860 370 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
130 742 USD
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
1 241 082 Kč
Ostatní náklady programu:
228 383 Kč
Náklady vyplacené celkem: 1 469 465 Kč
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B.2. Migrační program

Kód programu 63400

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 monitorovala a mapovala cizinecká práva 
a usilovala 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 o migraci. Tohoto 
úkolu se zhostilo Multikulturní centrum Praha. Přes dílčí pro-
blémy 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 na ovlivňování migračních politik. Server 
www.migraceonline.cz se stal fundovaným a aktuálním zdrojem 
informací o migraci se zaměřením na širší odbornou veřejnost. 

V roce 2008 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 mezi-
národního charakteru programu a jeho zaměření na východní 
Evropu, odkud pochází velká část legálních i nelegálních mi-
grantů. 

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

Projekt je zaměřen na sledování vývoje pracovní migrace s cílem 
sledovat režimy a politiky regulující různé typy pracovní migrace 
a jejich důsledky. 

39 323 USD
Vyplaceno 672 781 Kč 

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2008

Člověk v tísni, o.p.s., Praha
Informacemi proti nelegální migraci 
575 766 Kč

Multikulturní centrum
Migraceonline.cz
177 800 Kč 

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
39 323 USD
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
0 Kč
Ostatní náklady programu:
228 383 Kč
Náklady vyplacené celkem: 672 871 Kč
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Poradna pro občanství 
Právní část
35 559 Kč

Vyplaceno celkem 789 125 Kč 
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B.3. Romský program
 
Kód programu: 63 100, 63110

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

většinové společnosti s menšinami.

Programy podpořené nadací usilují zejména o odstranění dis-
kriminačního jednání a chování a potlačení xenofobních projevů 
ve společnosti.

Projekty, které jsou realizovány ve spolupráci 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.

Otevřená společnost o.p.s. Praha 
Zastupování tématu romské integrace na národní a mezinárodní 
úrovni

Romské programy v Otevřené společnosti o.p.s.

376 000 Kč, 26 606 USD

Příspěvek na uspořádání mezinárodní konference věnované 
desegregaci ve vzdělávání

23 880 Kč
Vyplaceno 399 880 Kč

Vzájemné soužití o.s., Ostrava 
Rodinná pohoda, výstava fotografií a doprovodný program 

128 000Kč
Vyplaceno 128 000 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2008

GAC, s.r.o., Praha 
Informovanost státní správy a samosprávy 
107 600 Kč

Vyplaceno celkem 107 600 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
26 606 USD, 376 000 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
527 880 Kč
Ostatní náklady programu:
102 312 Kč
Náklady vyplacené celkem: 630 192 Kč
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B.4. Programy z oblasti zdravotnictví

Kód programu: 64300

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

Projekt je zaměřen na vedení otevřeného dialogu mezi všemi 
subjekty ve zdravotnictví formou pravidelných seminářů násle-
dovaných diskuzí a medializací výstupů diskuzí.

Termín realizace: únor 2008 – leden 2009

400 000 Kč
Vyplaceno 400 000 Kč

Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Praha
Knihovna

Nadační příspěvek je určen na předplatné prestižního odborného 
časopisu European Journal of Pallative Care pro knihovnu 
Hospicového občanského sdružení Cesta domů, na zakoupení 
odborných zahraničních publikací, případně na překlad odbor-
ných článků dle výběru předních českých odborníků. Hlavním 
cílem je zlepšit informovanost a vzdělanost v oblasti péče 
o umírající u všech cílových skupin, kterými jsou kromě odbor-
níků a pečujících rodinných příslušníků i studenti příslušných 
středních a vysokých škol. 

Termín realizace: říjen 2008 – březen 2009

59 150 Kč
Vyplaceno 59 150 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
459 150 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
459 150 Kč
Ostatní náklady programu:
0 Kč
Náklady vyplacené celkem: 459 150 Kč
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C. Posilování a rozvoj občanské spo-
lečnosti

C.1. Program mezinárodní spolupráce: East East: 
Partnership 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 zahraničí. Pod-
porovány 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 prosazová-
ní rovných příležitostí, na multikulturní otázky, na migrační a 
azylovou politiku, na posilování práv znevýhodněných 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 
17 let a to v celé řadě zemí, kde působí síť našich partnerských 
nadací či vybraných kontaktních institucí. 

A/ Projekty s mezinárodní účastí pořádané v České republice

Transitions, o.s., Praha 
The EU Accession Monitor: A training project for journalists in 
South East Europe
květen 2007 – březen 2008
0 Kč
Vyplaceno 15 000 Kč 

Institut pro evropskou politiku Europeum, Praha
A Path to the EU: Transfer of Experiences in Czech Republic to 
Bosnia and Herzegovina
Subprogram for EI, Stage I – II
červenec – prosinec 2007
0 Kč
Vyplaceno 56 000 Kč

Asociace pro medicínské právo a bioetiku, Praha
Health Law and its Development in the Transforming Countries
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září 2007 – červen 2008
0 Kč
Vyplaceno 88 418 Kč

Sue Ryder International CZ, o.p.s., Praha
Palliative Care and its Development in Albania and Kosovo: the 
Czech experience
duben – září 2008
182 000 Kč
Vyplaceno 182 000 Kč

Skok, o.s., Praha
On the Common Way to Europe
březen 2008
255 000 Kč
Vyplaceno 255 000 Kč

Agora Central Europe, o.s., Praha
Citizen’s Participation in a Decision Making Process in Bosnia 
& Herzegovina:
Czech experience, Stage 5
duben – červen 2008
105 000 Kč
Vyplaceno 104 962 Kč

Institut pro sociální a ekonomické analýzy, Praha
Quality Assurance Systems in Universities in the Czech Republic 
and Estonia:
Experiences for Armenia
duben 2008

280 000 Kč
Vyplaceno 259 686 Kč

Fokus Praha, o.s.
Exchange of Professional Experiences in Using Expressive Art 
Therapy with Psychiatric Patients: Czech Republic and Estonia
duben – květen 2008
77 500 Kč
Vyplaceno 77 500 Kč

Ekologický právní servis, Brno
Building Southeast European Environmental Law Capacity: 
Study Visits to Leading Legal Environmental NGOs in Hungary 
and the Czech Republic
květen 2008
75 000 Kč
Vyplaceno 74 998 Kč

Člověk v tísni, o.p.s., Praha
Regulating Inter-Ethnic Tension: Experiences in the Czech 
Republic and Ukraine
červen 2008
77 300 Kč
Vyplaceno 60 551 Kč

Asociace pro mezinárodní otázky AMO, Praha
From Strengthening ENP to the Czech EU Presidency in 
2009,
Stage I a II
červen – září 2008
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195 600 Kč
Vyplaceno 159 291 Kč

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva 
vnitra ČR, Praha
Empowering Women’s Rights Organizations: Laws on Domestic 
Violence, 
Stage I
květen – červen 2008
288 200 Kč
Vyplaceno 140 498 Kč

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého 
kraje, o.p.s.
Education across the Borders
srpen – listopad 2008
185 000 Kč
Vyplaceno 185 000 Kč

Agora Central Europe, o.s., Praha
Transmission of Czech Experience with Introduction of Citi-
zen’s Participation Methods 
and Principles on Local Level in Ukraine: Czech experience, 
Stage I
září – prosinec 2008
240 000 Kč
Vyplaceno 201 318 Kč

Člověk v tísni, o.p.s., Praha
Prevention of Crimean Ethnic Tension: The Role of Local Go-

vernment,
Mass Media and Education
září 2008 – červen 2009 
305 500 Kč
Vyplaceno 250 000 Kč

Mezinárodní organizace pro migraci IOM, Praha
Trafficking in Person: Sharing Best Practices between the 
Czech Republic and Mongolia
říjen 2008
300 000 Kč
Vyplaceno 217 586 Kč

Transitions, o.s., Praha
Reporting EU Integration: a training for journalists in Serbia, 
Bosnia & Herzegovina and Moldova 
listopad – prosinec 2008
213 000 Kč
Vyplaceno 200 000 Kč

Člověk v tísni, o.p.s., Praha
Intercultural Education
říjen 2008
218 000 Kč
Vyplaceno 194 451 Kč

Společnost pro Fair Trade, o.s., Brno
Social and Environment Friendly Economy: Czech Experience 
for Ukraine
listopad 2008 – září 2009
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180 500 Kč
Vyplaceno 150 000 Kč

Společnost pro Fair Trade, o.s., Brno
World in a Shopping Cart: Czech Experience for Ukraine
listopad 2008 – září 2009
193 000 Kč
Vyplaceno 150 000 Kč

Asociace pro mezinárodní otázky AMO, Praha
From Strengthening ENP to the Czech EU Presidency in 2009,
Stage III a IV
listopad – prosinec 2008
192 000 Kč
Vyplaceno 160 000 Kč

Quip – Společnost pro změnu, Praha
Best practices in Individualization and Deinstitutionalization of 
Service for People with Learning Disabilities
listopad – prosinec 2008
310 000 Kč
Vyplaceno 250 000 Kč

Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, 
o.p.s., Praha
Field and Contact Work for Transcarpathia: Outreach program 
of aid drug addicts and sex-business workers
listopad 2008 – říjen 2009
246 800 Kč
Vyplaceno 230 000 Kč

Asociace pro mezinárodní otázky AMO, Praha
European Alternative for Eastern Ukrainian Schools
listopad 2008
89 600 Kč
Vyplaceno 84 600 Kč

Člověk v tísni, o.p.s., Praha
By Information against Irregular Migration
listopad 2008 – únor 2009
235 000 Kč
Vyplaceno 200 000 Kč

AGREE NET, Brno
From Energy Policy Formulation to Addressing Fuel Poverty 
among Marginalized People:
Czech Experience for Ukraine
listopad 2008 – prosinec 2009
95 400 Kč
Vyplaceno 90 000 Kč

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

Roman Krištof, Karel Novák, Ladislav Toušek
Designing Policies to Combat Social Exclusion in Albania
24. – 27. ledna 2008, Tirana, Albánie
36 781 Kč
Vyplaceno 36 781 Kč



 C
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Soňa Brišová, Soňa Kotibová, Taťjana Kudějová, Karel 
Schwarz, Ilona Sniegoňová, Hana Vlčková
Common Way to Europe
20. – 22. února 2008, Varšava, Polsko
42 623 Kč
Vyplaceno 42 623 Kč 

Petr Pajas 
Developing Legal Framework for Volunteering
23. – 24. ledna 2008, Bratislava, Slovensko
1 923 Kč
Vyplaceno 1 923 Kč

Hana Krupanská
Election Monitoring and Advocacy
25. – 29. března 2008, Ulánbátar, Mongolsko
25 494 Kč
Vyplaceno 25 494 Kč

Marta Smolíková
Participation of the NGO Sector in Decision-Making Process 
in the EU
27. – 30. března 2008, Sofia, Bulharsko
10 752 Kč
Vyplaceno 10 752 Kč

Radka Bzonková, Ivana Skálová
Strengthening NGO Capacity in Transnistria
6. – 9. dubna 2008, Kišiněv, Moldávie
26 791 Kč

Vyplaceno 26 791 Kč

Petra Černá, Marek Navrátil, Vítězslav Vurst
Donors Message Service DMS: Czech Experience
6. – 8. dubna 2008, Banská Bystrica a Bratislava, Slovensko
11 854 Kč
Vyplaceno 11 854 Kč

Marek Vozka
Documentary Film Consolidating Democracy and Struggle 
against Injustice: International Practices
30. března – 4. dubna 2008, Kyjev, Ukrajina
12 164 Kč
Vyplaceno 12 164 Kč

Selma Muhic Dizdarevic
Inclusion and Exclusion in and on the Borders of Europe
5. – 8. června 2008, Portorož, Slovinsko
10 517 Kč
Vyplaceno 10 517 Kč

David Král
Finding Common Grounds: Turkey and V4 Civil Society Forum: 
East West Communication Gap, Stage II
4. dubna 2008, Bratislava, Slovensko
1 529 Kč
Vyplaceno 1 529 Kč

David Král
Finding Common Grounds, Stage III
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1.– 5. června 2008, Istanbul, Turecko
9 090 Kč
Vyplaceno 9 090 Kč

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
David Král, Vladimír Bartovic, Věra Řiháčková, Hana Chalup-
ská, Kristýna Ježová, Jan Polák, Aleš Přichystal, Marta Kozdas, 
Zuzana Lisoňová 
Increasing the capacity of Ukrainian pro-European NGOs in 
influencing the process of European integration and strengthe-
ning pro-European constituencies in Ukraine
16. – 21. června 2008, Donětsk, Ukrajina
199 671 Kč
Vyplaceno 199 671 Kč 

Ondřej Marek
Building a Common European Future for Environmental Sus-
tainability
26. – 28. června 2008, Bělehrad, Srbsko
10 732 Kč
Vyplaceno 10 732 Kč

Petra Vitoušová, Markéta Vitoušová, Vlasta Bernatová, Ivana 
Dufková, Jiří Zlámal 
Empowering Women’s Rights organizations: Laws on Domestic 
Violence,
Stage II
29. června – 4. července 2008, Jerevan, Arménie
91 146 Kč
Vyplaceno 91 146 Kč

Hana Prokopová
Social Problems and Civil Society in Central Asia
26. – 28. května 2008, Varšava, Polsko
2 630 Kč
Vyplaceno 2 630 Kč

Marek Lauermann
Enhancing Partnership between Schools and Communities: 
Introducing International Standards of Quality
19. – 25. července 2008, Oděsa, Ukrajina
13 247 Kč
Vyplaceno 13 247 Kč

Jakub Macek
Information Society and its Impact on Development of Youth 
Media
11. – 14. září 2008, Skopje, Makedonie
20 350 Kč
Vyplaceno 20 350 Kč

David Ondráčka, Eliška Císařová
Transparent Ukraine: Implementation of Anticorruption Re-
forms and Relevant Experience of the Czech Republic in the 
Process of European Integration
22. – 25. listopadu 2008, Kyjev, Ukrajina
27 917 Kč
Vyplaceno 27 917 Kč

Ondřej Dostál, Štěpán Holub, Josef Šikula, Jiří Hes
Development of Medical Law: Czech – Ukrainian Experience 
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and Cooperation
25. října – 4. listopadu 2008, Lvov a Kyjev, Ukrajina
72 125 Kč
Vyplaceno 72 125 Kč

Dušan Drbohlav, Marie Jelínková
Challenges of Migration in Europe
27. – 28. listopadu 2008, Bukurešť, Rumunsko 
33 798 Kč
Vyplaceno 33 798 Kč

Vratky nadačních příspěvků vyplacených v roce 2007

Poryv, o.s., Praha
Capacity Building in Early Childhood Education in Chechnya: 
Experiences in the Czech Republic
0 Kč
Vráceno 219 310 Kč

Institut pro evropskou politiku Europeum, Praha
NGO Engagement in Process of European Integration in Ukraine: 
Experiences in the Czech Republic
0 Kč
Vráceno 24 501 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
5 200 534 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
4 454 181 Kč
Ostatní náklady programu:
625 661 Kč
Náklady vyplacené celkem: 5 079 842 Kč
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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 tý-
kajících 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. 

Trast pro ekonomiku a společnost, o.s., Brno 
Podpora činnosti organizace 
600 000 Kč
vyplaceno 0

Otevřená společnost o.p.s.
ProCulture
Podpora činnosti výzkumného, informačního a vzdělávacího 
centra pro kulturu 
57 771 USD 
Vyplaceno 0 

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2008

Ekologický právní servis, o.s., Brno
Program Garde 
978 202 Kč

Zelený kruh, o.s., Praha 
APEL think-tank při Zeleném kruhu 
152 381 Kč 

Asociace pro mezinárodní otázky, o.s., Praha 
výzkumné centrum AMO
172 719 Kč

ISEA – Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o.s., Praha
Institucionální podpora 
98 703 Kč

Společnost pro studium neziskového sektoru, o.s. Brno
Podpora činnosti a realizace projektů
121 149 Kč 
Vyplaceno celkem 1 523 154 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
600 000 Kč, 57 771 USD
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
0 Kč
Ostatní náklady programu:
0 Kč
Náklady vyplacené celkem: 0 Kč
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II. Dárce fi nančních prostředků: Fond národního majetku

Podpořené programy

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 povinna rozdělit výnosy NIF podle následujícího vzorce:

0,5x 0,5 x (2,71+4,13) x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč

2,71= výše pribidu k 2. 1. 2007
4,13 = výše pribidu k 29. 12. 2007

Správní rada rozdělovala výnosy v roce 2008 v oblasti lidská práva.
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NIF Lidská práva

Kód programu: 63 200

Podpora byla určena na projekty nevládních neziskových 
organizací resp. jejich koalic zaměřené na řešení proble-

matiky dodržování lidských práv.

Poradna pro občanství, o.s. 
380 000 Kč
vyplaceno 380 000 Kč

Cerebrum 2007, o.s. 
370 000 Kč
vyplaceno 370 000 Kč

Z výnosu 2007 bylo v roce 2008 rozděleno 750 000 Kč.

Z výnosu roku 2006 bylo v roce 2007 rozděleno 1 759 460 Kč, 
povinná částka k rozdělení byla 944 718 Kč. 

Vzhledem k tomu, že výnosy za rok 2007 nedosáhly povinné 
výše k rozdělení, nadace uplatňuje právo sečíst dva po sobě 
jdoucí roky. 

Povinná částka k rozdělení za rok 2006 a 2007 činí 2 197 019 
Kč, skutečně bylo rozděleno 2 509 460 Kč. 

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
750 000 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
750 000 Kč
Ostatní náklady programu:
0 Kč
Náklady vyplacené celkem: 750 000 Kč
Vrácený nadační příspěvek: 
2 Kč
Částka povinná k rozdělení:
1 252 301 Kč
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III. Dárce fi nančních prostředků: Nadace České spořitelny

Zřizovatelem Nadace České spořitelny je Česká spořitelna, a.s., která udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici od svého vzniku před 
180 lety. Nadace ČS podporuje projekty v oblasti kultury, vzdělávání vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, 
komunitních aktivit, sportu a ekologie. Se svým nadačním jměním ve výši téměř půl miliardy korun patří mezi největší firemní nadace 
v České republice.

Program Senioři vítáni

Kód programu:  63500

Cílem programu, který byl zahájen v roce 2007, byla podpora 
projektů zaměřených na vytváření nabídky pro uplatnění 

aktivních seniorů a seniorek prostřednictvím nejrůznějších 
dobrovolných aktivit, umožňujících jim aktivně participovat na 
veřejném životě.

V rámci programu Senioři vítáni byla vydána publikace shrnující 
zkušenosti z realizace programu a přinášející řadu nápadů a 
inspiraci k následování.
 
Chalupění o.s. 
150 000 Kč 
vyplaceno 147 000 Kč ze zdrojů Nadace ČS, 3 000 Kč ze 
zdrojů Nadace OSF (program 63 100) 

Občanské sdružení Frýdlantsko 
60 000 Kč 
vyplaceno 41 834 Kč ze zdrojů Nadace ČS, 18 166 Kč ze 
zdrojů Nadace OSF (program 63100) 

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2008

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Město v mé paměti
70 000 Kč

Hospic Sv. Jana N. Neumanna, Prachatice
Aktivní senioři, nezbytná součást hospicové péče.
60 000 Kč

Český svaz ochránců přírody Vlašim
Zapojení seniorů do činnosti Podblanického ekocentra ČSOP 
Vlašim
70 000 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
210 000 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
210 000 Kč
Ostatní náklady programu:
348 881 Kč
Náklady vyplacené celkem: 558 881 Kč
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Chaloupky, o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávací 
činnosti, Kněžice, Okříšky
Pomoc seniorů při záchraně školních zahrad
70 000 Kč

Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Senioři v komunitní knihovně
70 000 Kč
 
Město Vítkov
Památky - nedílná součást krajiny
50 000 Kč

Městská knihovna Sedlčany 
Jsem senior na Sedlčansku a mám zkušenosti. Zn. Chcete je 
využít?
23 500 Kč

Komunitní centrum Českého Švýcarska, Krásná Lípa
Nejaktivnější senioři budou v Krásné Lípě
60 000 Kč

Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha 4 
Seniorské dobrovolnictví jako vzájemně prospěšná služba 
70 000 Kč

Město Nové Hrady
Společně pro město
70 000 Kč

Lékořice, o.s., Praha 2
Dokud mohu, pomáhám!
60 000 Kč

Vyplaceno celkem 673 500 Kč
Vrácený nadační příspěvek 77 000 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 
podporovat 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 sousedících. 

Program podpořený Nadačním fondem Hyundai

Kód programu: 63510

Nadace OSF Praha působí od roku 2007 jako administrátor 
Nadačního fondu Hyundai založeného na základě Dekla-

race porozumění, který aktivně napomáhá rozvoji občanské 
společnosti v oblasti Severní Moravy. V tematicky široce zamě-
řených otevřených grantových kolech tak Nadace OSF Praha 
výrazně napomáhá k přerozdělení již více jak 6 000 000 Kč 
určených především na environmentální, komunitní, vzdělávací 
a jiné aktivity.

V roce 2008 byly podpořeny následující projekty:

Svítání v Beskydech, o.s., Pstruží
Ochrana životního prostředí obce Pstruží před těžebním ohro-
žením
Prostřednictvím aktivit občanů Pstruží, sdružených v o.s. Svítání 
v Beskydech, si projekt klade za cíl docílit ukončení nešetrných 
těžebních aktivit v obci Pstruží a informovat veřejnost o celém 

dění, čímž také zvýšit povědomí o životním prostředí v Besky-
dech a jeho ochraně. 
295 000 Kč
0Kč

Severomoravské regionální sdružení Českého svazu 
ochránců přírody, o.s., Valašské Meziříčí
Prosazování práva v oblasti životního prostředí na území tří 
krajů a pomoc občanům i obcím.
V rámci projektu bude žadatel nabízet poradenskou činnost, 
účastní se správních řízení a bude reagovat na všechny podněty 
a žádosti o pomoc při problémech v oblasti ŽP od občanů 
z celého severu Moravy.
410 000 Kč
0Kč

Občanské sdružení Sv. Václav, o.s., Ostrava
Stromy ve městě
Projekt usiluje o zlepšení ochrany veřejné zeleně v Ostravě 
za pomoci zapojení veřejnosti do řešení problémů. Chce být 
příkladem a inspirací pro občany a neziskové organizace i z 



 P
ro

gr
am

 p
od

po
ře

ný
 N

ad
ač

ní
m

 fo
nd

em
 H

yu
nd

ai
 

 IV. Dárce finančních prostředků: Nadační fond Hyundai / Výroční zpráva Nadace Open Society Fund Praha 37

jiných lokalit a docílit tak, aby se stali respektovanými subjekty 
ve spolupodílení se na správě věcí veřejných.
88 000 Kč
0 Kč

Občanské sdružení Fórum 50%, o.s., Praha
Komunitní rozpočtování na Frýdecku a Novojičínsku
Cílem projektu je motivovat místní veřejnost v angažování se 
a participaci na veřejném dění skrze zvýšení transparentnosti 
tvorby rozpočtů a seznámení se s metodikou komunitního roz-
počtování. Do jednotlivých aktivit budou zapojeni místní občané 
a občanky, středoškolská mládež i zastupitelé a zastupitelky 
obcí.
423 000 Kč
0 Kč

Severomoravské regionální sdružení Českého svazu 
ochránců přírody, o.s., Valašské Meziříčí
Vyčištění a úprava významných studánek v Beskydech včetně 
zajištění trvalého patronátu občanů nad nimi
Cílem projektu je vyčistit a upravit studánky, označit je nauč-
nými tabulkami a zahájit při jejich úpravě kampaň na ochranu 
pramenů a čistoty vody vůbec za pomoci jmenování patronů 
jednotlivých studánek z řad místní veřejnosti.
375 000 Kč
0 Kč

OVArt, o.s., Ostrava
Továrna na sny
Cílem projektu je oživit bývalé průmyslové budovy v Moravsko-

slezském kraji uměleckým programem, zvýšit povědomí o jejich 
stavu a především vzbudit zájem o jejich budoucnost u co 
nejširší veřejnosti. 
220 000 Kč
0 Kč

Občanské sdružení ADRA pro Dobrovolnické centrum 
ADRA, o.s., Frýdek-Místek
Středoškolský dobrovolnický klub ADRA
Projekt napomáhá k vytvoření skupiny mladých lidí a koordinaci 
jejich aktivit tak, aby svou činností spoluvytvářeli a povzbuzovali 
komunitní život v místních organizacích, které poskytují sociální 
a zdravotní služby.
147 200 Kč
0 Kč

76/13 ZO ČSOP Salamandr, o.s., Tylovice
Naučná stezka na Satině nejen pro nevidomé
Cílem projektu je nalézt optimální trasu a navrhnout jednotlivá 
zastavení naučné stezky na Satině určené nejen pro zrakově 
handicapované, ale také pro ostatní zájemce a zájemkyně o ten-
to unikátní počin z řad místní veřejnosti.
190 000 Kč
0 Kč

Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku, církevní 
právnická osoba, Skalice u Frýdku-Místku
Zajištění využití volného času pro děti a mládež
Cílem projektu je zajistit využití volného času místních dětí 
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a mládeže a motivovat je k společným aktivitám, do jejichž orga-
nizace budou zapojeni.
127 000 Kč
0 Kč

Základní škola Dobrá, okr. Frýdek Místek, příspěvková or-
ganizace, Dobrá
EKO škola
Projekt podporuje environmentální vzdělávání a ochranu ži-
votního prostředí prostřednictvím zapojení žáků, zaměstnanců 
školy, rodičů a široké veřejnosti.
119 300 Kč
0 Kč

o.s. Bayerův odkaz
Podpora aktivit Komunitního centra Klášter, o.s., Blahutovice
Cílem projektu je rozvinutí činnosti komunitního centra, zejména 
v oblasti environmentálních, kulturních a sociálních projektů, 
společně s partnery z řad neziskových organizací v komunitním 
centru sídlících a institucí státní a veřejné správy a samosprávy 
v regionu. 
284 000 Kč
0 Kč

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Suchdole 
nad Odrou, církevní právnická osoba, Suchdol nad Odrou
Podpora komunitní práce při evangelické farnosti v Suchdole 
nad Odrou
Obsahem projektu je podpora komunitní činnosti sboru a vytvo-
ření podmínek pro práci týmu specialistů na komunitní rozvoj 

a revitalizaci za podpory obce a místní veřejnosti.
256 000 Kč
0 Kč

Mateřská školka Pražmo, příspěvková organizace, Pražmo
Les na naší školní zahradě - „Projdi se a poznej mě“
Projekt usiluje o angažovanost dětí a rodičů v ochraně životního 
prostředí a seznamování se s ním pomocí spolupráce při vzniku 
naučné stezky na zahradě mateřské školky.
100 000 Kč
0 Kč

Obec Pražmo
Příprava realizace projektu centrálního vytápění obce Pražmo
Cílem projektu je dosažení realizace projektu centrálního 
vytápění v obci Pražmo a to na základě rozhodnutí, které je 
aktivováno a formováno za významné spoluúčasti občanů obce 
jejich zapojením do celkového rozhodovacího procesu.
150 000 Kč
0 Kč

Obec Baška
Zavedení systému nakládání s BRKO v obci Baška
Cílem projektu je zavedení a ověření systému nakládání s biolo-
gicky rozložitelným komunálním odpadem za pomoci zapojení 
místních obyvatel. Ověřený systém bude možno aplikovat i v dal-
ších obcích, čímž by projekt přispěl k úsporám v rozpočtech 
obcí, zlepšení životního prostředí i angažovanosti místních obyvatel.
135 000 Kč
0 Kč
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Obec Jeseník nad Odrou
Přírodní komunitní centrum
Základní myšlenkou projektu je aktivní zapojení občanů a obča-
nek do vytvoření venkovního společenského centra, díky němuž 
získají místní spolky i veřejnost kvalitnější zázemí pro realizaci 
nejrůznějších (kulturních, sportovních či jiných) komunitních 
aktivit.
179 000 Kč
0 Kč

Obec Nošovice
Chceme žít spolu
Cílem tohoto projektu je stmelení obecní komunity v rámci ve-
řejné společenské akce představující místní aktivní organizace 
a skupiny. Na akci budou rovněž oceněni občané a mládež, 
kteří obec při různých příležitostech reprezentují či výjimečným 
způsobem přispívají k jejímu rozvoji. 
145 000 Kč
0 Kč

Obec Sedliště
Muzeum Lašská jizba – obnova vybavení muzea a rozšíření 
expozice
Projekt zapojuje místní odbornou veřejnost a nejrůznější zá-
jmová sdružení do obnovy a rozšíření expozice muzea Lašská 
jizba.
45 000 Kč
0 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
3 688 500 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
0 Kč
Ostatní náklady programu:
652 614 Kč
Náklady vyplacené celkem: 652 614 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2008

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek, o.s., 
Frýdek-Místek
Ivančena 2008
30 000 Kč

obec Nižní Lhoty
Studie a projektová příprava lávky pro pěší přes řeku Morávku 
v kat. území Nižní Lhoty
200 000 Kč

obec Dobrá
Příroda v nás – environmentální výchova
74 000 Kč

Spolek přátel Frýdku – Místku, o.s., Frýdek-Místek
Sociální podnik - pronájem prostor a ploch pro realizaci kultur-
ních a sportovních aktivit
178 500 Kč
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Petr Neuwirth, Ostrava
Založení extenzivního genofondového sadu starých a krajových 
odrůd ovocných dřevin
116 600 Kč

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 
70/02 v Novém Jíčíně, o.s., Nový Jičín
Záchranná stanice pro volně žijící živočichy a Centrum ekolo-
gické výchovy v Bartošovicích
150 000 Kč

ZO 76/01 Českého svazu ochránců přírody Valašského 
Meziříčí, o.s., Valašské Meziříčí
Oprava a obnova tří naučných stezek Hukvaldy–Palkovice–Olešná
40 000 Kč

ADRA, dobrovolnické centrum ve Frýdku-Místku, o.s., Frýdek-
Místek
Dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních Moravsko-
slezského kraje
65 000 Kč

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy ve Frýdlantě nad 
Ostravicí, o.s.
Ochrana a zlepšování životního prostředí města Frýdlantu nad 
Ostravicí
49 000 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
60 000 Kč

Severomoravské regionální sdružení Českého svazu 
ochránců přírody, o.s., Valašské Meziříčí
Praxe studentů přírodovědných maturitních ročníků Střední 
školy přírodovědné a zemědělské, Nový Jičín (SŠP a Z NJ)
160 000 Kč

Statutární město Frýdek-Místek
Naučná stezka okolí Morávky ve Skalici
90 000 Kč

PRO-BIO Regionální centrum Moravská brána, o.s., Příbor
Informační centrum pro ekologické zemědělství a agroenviron-
mentální programy - „Bio do škol aneb vaříme z biopotravin“
125 000 Kč

Vyplaceno celkem 1 338 100 Kč
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V. Dárce fi nančních prostředků: Společnost Accenture

Accenture je mezinárodní firma poskytující zákazníkům na celém světě odborné služby v oblasti manažerského a informačního po-
radenství. Pomáhá klientům dosáhnout výkonnosti v podnikání. Ve více než 110 pobočkách firmy ve 48 zemích pracuje více než 126 
tisíc zaměstnanců. Pražská pobočka byla založena v polovině roku 1991 a působí v následujících oblastech činnosti: podnikatelská 
integrace včetně strategických služeb, podnikatelské poradenství, reengineering podnikatelských procesů, zavádění informačních 
systémů a řízení změn a také v oblasti řízení podnikatelských procesů (outsourcing).

V roce 2005 společnost v Nadaci OSF-P založila Fond Accenture jehož účelem je podpora vzdělání. Finanční prostředky z tohoto fon-
du 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. 

V roce 2008 se do konkurzu přihlásilo 50 uchazečů, na základě testů, kterých se zúčastnilo 34 studentů a následných pohovorů bylo 
uděleno 11 stipendií v celkové výši 540 000 Kč.

Podpořené programy: Fond Accenture

Kód programu: 61012

Martina Benešová 
Finance a účetnictví,Vrije Universiteit Amsterdam, Nizozemí
70 000 Kč
Vyplaceno 70 000 Kč

Jan Búry 
Mezinárodní obchod, Kansas State University, USA

80 000 Kč
Vyplaceno 80 000 Kč

Stanislav Hába 
Ekonomie a management, Coopenhagen Business School, 
Dánsko 
30 000 Kč
Vyplaceno 30 000 Kč

Táňa Moleková
Finance a účetnictví, Universitat Hamburg, Německo
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30 000 Kč
Vyplaceno 30 000 Kč

Hana Navrátilová 
Mezinárodní obchod, Universitat zu Koln, Německo
30 000 Kč
Vyplaceno 30 000 Kč

Petra Nyklová
Ekonomie a management, Bussiness administration
Memorial University of Newfoundland, St Johns, Canada
30 000 Kč
Vyplaceno 30 000 Kč

Adam Sadílek 
Informační tehnologie, University of Rochester, USA
50 000 Kč
Vyplaceno 50 000 Kč

Lenka Slámová
Ekonomie a management, Vrije Universiteit Amsterdam, Nizo-
zemí
80 000 Kč
Vyplaceno 80 000 Kč

Vladimír Sysel 
Finance a účetnictví, University of Portsmouth, Velká Británie
30 000 Kč
Vyplaceno 30 000 Kč

Vít Šisler
Informace a znalostní inženýrství, Northwestern University of 
Chicago, USA
80 000 Kč
Vyplaceno 80 000 Kč

Tomáš Voplakal
Finance a účetnictví, National Chengchi Univerzity, College of 
Commerce Taipei, Taiwan 
30 000 Kč
Vyplaceno 30 000 Kč

Vrácený nadační příspěvek z roku 2007 
Jana Havlínová 50 000 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
540 000 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
540 000 Kč
Ostatní náklady programu:
111 169 Kč
Náklady vyplacené celkem: 651 169 Kč
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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 součas-
né době 88 soukromých škol, které nabízejí studijní pobyty 

zahraničním studentům ze 14 zemí. S nadací organizace spo-
lupracuje od roku 1993 a během této doby absolvovalo pobyt 
70 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 ASSISTu 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 cí-

lem 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 78 studentů.
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Na akademický rok 2008–2009 získalo z 99 uchazečů sti-
pendium 7 studentů do Velké Británie a 6 studentů do USA: 

Benedikt Hošek, gymnázium Jana Nerudy Praha
New Hall School Chelmsford, Velká Británie 

Veronika Kubišová, gymnázium Uherské Hradiště
Bromsgrove School Worcestershire, Velká Británie 

Radek Luštický, gymnázium Český Krumlov
Culford School Suffolk, Velká Británie

Lukáš Odstrčil, gymnázium Matyáše Lercha Brno 
Worksop College Nottinghamshire, Velká Británie

Natálie Pazourová, gymnázium Nad Alejí Praha 
King William’s College the Isle of Man, Velká Británie 

Jiří Pech, gymnázium Český Brod
Loretto School Musselburgh, Velká Británie 

Václav Prchlík, gymnázium Pierra de Coubertina Tábor
Shrewsbury School Shropshire, Velká Británie 

Vladimír Bok, Open Gate Babice Říčany
Davis Scholars dvouleté stipendium Westminster School, 
Atlanta, Georgia, USA

Eliška Zoubková, gymnázium Pierra de Coubertina Tábor
Phillips Exeter Academy, Exeter, New Hampshire, USA 

David Horák, gymnázium Modřany Praha 
Montgomery Bell Academy, Nashville, Tennessee, USA 

Kryštof Vosátka, gymnázium Budějovická Praha 
Northfield Mount Hermon School, Northfield, Masschusetts, 
USA 

Sára Foitová, gymnázium Jana Nerudy Praha 
Ethel Walker School, Simsbury, Connecticut, USA 

Michal Mojžíš gymnázium Český Krumlov 
Landon School, Bethesda, Maryland, USA

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
1 082 372 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
1 082 372 Kč
Ostatní náklady programu:
7 014 Kč
Náklady vyplacené celkem: 1 089 386 Kč
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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  je-
jich členských škol. 

V roce 2008 byla na základě výběrového řízení stáž nabíd-
nuta pedagogům:

Ivana Kohoutová 
Abbots Bromley School, Abbots Bromley, Staffordshire 

Josef Marek
Ashville College, Harrogate,Yorkshire 

Karel Kalous
Wrekin School, Wellington, Shropshire, 

Helena Kocourková 
Ellesmere College, Shrewsbury

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 celkem: 
0 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2008 celkem:
0 Kč
Ostatní náklady programu:
0 Kč
Náklady vyplacené celkem: 0 Kč
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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

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 progra-
mů tzv. hlavního proudu se CIP EQUAL odlišuje tím, že jeho globálním cílem (obdobným ve všech státech EU) je vývoj a prosazování 
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 podpo-
rovanými projekty naplňovány.

A. Program Iniciativy Společenství Equal, Projekt 
Prolomit vlny

Kód programu:  63300

Nadace OSF Praha je jednou z partnerských organizací pro-
jektu Prolomit vlny (region Praha a celá ČR) sdružených 

v koalici ProEquality. Projekt Prolomit vlny je zpracováván v 
letech 2005-2008 a je financován z programu Iniciativy Spo-
lečenství 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 národ-
ní, krajské i místní úrovni; formulace veřejné politiky v oblasti 
rovného 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 nedosta-
tečná 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 základě analýz konkrét-
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ních místních a krajských úřadů vyvíjíme postupy, jak provádět 
tzv. genderové audity úřadů státní správy a samosprávy. 

Pracovní program Politika chce konstruktivním způsobem při-
spět 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.

B. Program Iniciativy Společenství Equal, Projekt 
Cesta domů

Program Equal podpořený z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR

Kód programu: 64225

Nadace OSF Praha je v tomto projektu partnerem Hospicové-
ho občanského sdružení Cesta domů. 

Program Iniciativy Společenství EQUAL

Hlavním orgánem CIP EQUAL ČR je Ministerstvo práce a 
sociálních věcí (MPSV), které je zároveň řídícím orgánem pro 
OP RLZ a JPD 3. Tím je zajištěno, že aktivity podporované Pro-
gramem Iniciativy Společenství EQUAL budou v ČR vhodně 
doplňovat projekty podporované v rámci některého z těchto 

programů, tedy z programů tzv. hlavního proudu.

Od nich se CIP EQUAL odlišuje tím, že jeho globálním cílem 
(obdobným ve všech státech EU) je vývoj a prosazování nových 
prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovností na 
trhu práce. Cílem je tedy vyvinout, otestovat a v případě úspěš-
ného dosažení očekávaných přínosů zavést do praxe nově vyvi-
nutá 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.

Úkolem Nadace OSF Praha 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. 

Umírat doma je normální
srpen 2007 – květen 2008
Vyplaceno 10 088 Kč
Ostatní náklady programu 10 088 Kč
Náklady vyplacené celkem 10 088 Kč 
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VIII. Finanční přehled

Přehled přijatých příspěvků v roce 2008

Přehled přijatých darů
Open Society Institute, New York, USA  22 867 516 Kč
Fond Hyundai 864 801 Kč
drobní dárci – fyzické osoby 1 123 845 Kč

Mimořádné nadační příspěvky udělené z výnosů nadačního jmění 

Step by Step Česká republika o.s.
15 let Začít spolu v České republice 
100 000 Kč
Vyplaceno 0

Hestia o.s.
Příspěvek na konferenci o dobrovolnictví 
30 000 Kč
Vyplaceno 30 000 Kč
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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


