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Ze všeho nejdříve chci na tomto místě 
poděkovat Marii Kopecké, za její mno-

haleté působení na pozici výkonné ředitelky 
Nadace OSF Praha. Zejména díky jejímu 
úsilí se z Nadace OSF Praha stala, za dobu 
její existence, silná, respektovaná a velmi 
dobře etablovaná organizace, která sehrála 
podstatnou roli v rozvoji aktivní občanské 
společnosti v České republice. Za celou 
nadaci tedy Marii velmi děkuji! Pevně věřím, že se mi a celému týmu 
podaří na její práci úspěšně navázat.

V roce 2009 pokračovala Nadace Open Society Fund Praha ve své 
programové orientaci z let minulých – budování právního státu, boj 
proti korupci, lidská práva a antidiskriminaci, rovnoprávné postave-
ní mužů a žen, zejména pak na posílení politické participace žen 
a v neposlední řadě stipendijní program pro studenty středních a 
vysokých škol. Ve mnoha z těchto oblastí zůstává, bohužel, nadace 
stále víceméně osamoceným podporovatelem, bez něhož by realizace 
většiny aktivit byla velmi obtížná, ne-li nemožná.

Díky mimořádné podpoře George Sorose ve výši 100 milionů dolarů, 
která směřuje do 28 zemí světa, jsme v roce 2009 mohli rozšířit 
naši programovou skladbu o podporu aktivit směřujících ke zmírnění 
dopadů finanční a hospodářské krize na českou společnost.

Tento přístup a zaměření podpory je zcela ojedinělý nejen v České 
republice, ale i ve světě. V rámci nového programu nazvaného 

„Emergency Fund“ jsme vyhlásili mimo jiné mimořádné grantové 
kolo, jehož cílem bylo podpořit aktivní zapojení neziskových or-
ganizací do vládního projektu Veřejně prospěšných prací. Hlavní 
aktivity tohoto programu nicméně proběhnou a další podpora bude 
rozdělena až v roce 2010.

Rád bych zde také zmínil mimořádné grantové kolo zaměřené na 
„Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury 
v ČR“. Cílem tohoto kola, vyhlášeného v rámci programu „Budování 
právního státu“, bylo iniciovat a podpořit aktivity, které by z dlouho-
dobého pohledu vedly ke změně současného politického klimatu 
směrem k větší transparentnosti a otevřenosti vůči voličům. Vysoký 
zájem poukázal na to, že v české společnosti je čím dál více or-
ganizací, iniciativ a jednotlivců, kteří se chtějí aktivně zapojit do 
rozhodování a správy věcí veřejných. Korupce, netransparentnost 
veřejné správy a nedostatečná vymahatelnost práva zůstávají jedním 
z největších problémů české společnosti a Nadace OSF Praha se 
jim bude i nadále věnovat.

V rámci našich aktivit souvisejících s tématem desegregace 
českých škol a prosazování inkluzivního vzdělávání, jsme vyhlásili 
grantové kolo, jehož cílem bylo podpořit cíle koalice neziskových 
organizací „Společně do škol“ a navázat na její aktivity. V grantovém 
kole bylo, ve spolupráci s Roma Education Fund, podpořeno celkem 
10 projektů, které se u nás ucházely o podporu. Přes výraznou 
snahu části Ministerstva školství a mnoha nevládních organizací, 
učitelů a expertů se ukazuje, že segregační přístup ve vzdělávání 
i nadále přetrvává. 

Úvodní slovo - Robert Basch
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Navíc má silnou podporou veřejnosti, hájí jej i mnoho státních 
úředníků a politiků. Proto se chceme tomuto problému věnovat 
i v budoucnu.

Nesmím zapomenout ani na náš stipendijní program pro studenty 
středních škol. Jelikož jsme za dobu existence tohoto programu 
podpořili přes 150 studentů, rozhodli jsme se pro tuto skupinu 
uspořádat společné setkání a pokusit se je zapojit do našich aktivit.

Již v loňském roce pro nás vybraní studenti zpracovali evaluaci našich 
programů. Věřím, že spolupráce se v budoucnu ještě posílí.

Realizace stipendijních programů by nebyla možná bez spolupráce 
s našimi partnery: American Secondary Schools for International 
Students and Teachers (ASSIST), The Headmasters´ and Headmi-
stresses´ Conference (HMC) a Pioneer Assets Management.

Chci se však také podívat na chod kanceláře jako takové. Nadace 
v loňském roce odstartovala složitý proces, jehož součástí je evaluace 
našich programů a práce našich strategických partnerů, hledání 
nových strategických cílů, atd. 

Na samém konci by měl stát nový strategický rámec s jasně sta-
novenými prioritami a identifikací případných nových programových 
oblastí. Součástí bude také identifikace možných nových finančních 
zdrojů. 

Proces strategického plánování by měl být ukončen do léta 2010.

Děkuji všem, bez nichž by práce nadace nebyla možná: našim dár-
cům, našim partnerům, správní a dozorčí radě a samozřejmě také 
všem, kteří v nadaci pracují.

Mgr. Robert Basch
výkonný ředitel

Úvodní slovo - Robert Basch
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George Soros se narodil v Budapešti 
v roce 1930, v roce 1947 opustil Ma-

ďarsko 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 meziná-
rodního 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 podporou 
studentů v Jihoafrické republice, později založil Open Society Insti-
tute 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. 

V polovině roku 2009 poskytl George Soros 100 mil. dolarů na 
Emergency Fund, jehož cílem je mírnit dopady světové finanční 
a hospodářské krize. 

G. Soros je autorem řady knih, z nichž některé vyšly v češtině: The 

George Soros – zakladatel Nadace Open Society Fund Praha

Buble of American Supremacy (2004), George Soros on Globa-
lization (2002), The Alchemy of Finance (1987), Opening 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 Means. Český překlad knihy byl vydán v roce 
2009. Pravidelně jsou uveřejňovány jeho články a eseje o politice, 
společnosti, ekonomii a finančních trzích.
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Správní rada, dozorčí rada a zaměstnanci

Správní rada

Igor Blaževič – předseda správní rady 

Členové a členky správní rady:

Helena Ackermanová
Ivana Bursíková 
Terezie Kaslová
Marie Kopecká (od 1. 8. 2009) 
Czeslaw Walek 

Dozorčí rada

Martina Šlesingerová 
Ladislava Šonová (do 26. 6. 2009)
Zdeněk Řehák
Roman Karaš (od 26. 6. 2009)

Zaměstnanci a zaměstnankyně

Marie Kopecká – výkonná ředitelka do 31. 7. 2009

Robert Basch – výkonný ředitel od 1. 8. 2009

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

Vlasta Hirtová – East East Program

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

Štěpán Ripka – romský program (částečný úvazek)

Zuzana Vránová – ekonomka (částečný úvazek)

Pavla Pocnerová – office manager (částečný úvazek)

Petr Svatoš – webmaster, IT (částečný úvazek) 
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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.

Programové oblasti:

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

C. Posilování a rozvoj občanské společnosti
C.1. Program mezinárodní spolupráce: East East: Partnership  
 Beyond Borders 
C.2. Emergency Fund 
C.3. Podpora think- tanků 

D. Nadační příspěvky udělené OSI New York nebo OSI Bu-
dapešť prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha 

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. 
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A. Budování právního státu – Opatření k odstranění korupce

A.1. Opatření k odstranění korupce

Kód programu: 67 600

Korupce je jedním z největších problémů České republiky. Nadace OSF Praha již řadu let podporuje neziskové organizace, které provádí 
analýzu korupce v jednotlivých oblastech veřejného sektoru, navrhují legislativní opatření vedoucí k eliminaci korupčních příležitostí a prosazují 

zavádění mechanismů přispívajících odstranění korupce. 

Dlouhodobými partnery nadace jsou organizace Oživení o.s., Transparency International ČR o.p.s. a Otevřená společnost o.p.s. V roce 2009 
byla vypsána dvě otevřená grantová řízení, určená na podporu malých projektů, které se zabývají konkrétními korupčními kauzami, kontrolou 
čerpání veřejných prostředků, kontrolou zadávání veřejných zakázek, sledováním konfliktu zájmů apod. 
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A. Budování právního státu – Opatření k odstranění korupce

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

 
V roce 2009 byly podpořeny projekty zaměřené na následující 
témata:

Zvyšování ochrany oznamovatelů
Transparentní procesy v politickém rozhodování
Právní protikorupční poradenské středisko
Průhlednost vodárenství v České republice
Kvalita a integrita veřejných zakázek
Zvyšování efektivního výkonu kontroly v teplárenství

2 267 088 Kč
Vyplaceno 2 002 696 Kč

Oživení, o.s., Praha 
Bezkorupce

Projekt Bezkorupce se zaměřil zejména na následující oblasti: 
vymáhání odpovědnosti veřejných funkcionářů, problematika veřej-
ných zakázek a nesystematické přerozdělování dotací čerpaných 
z veřejných rozpočtů.

1 498 915 Kč
Vyplaceno 1 441 925 Kč

Naši politici, o.s., Praha 
Mimořádné volby 2009

Projekt je zaměřen na vytvoření informační databáze kandidátů do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zahrnující detailní popis jejich 
dosavadních podnikatelských aktivit a jejich účast ve volených 
samosprávných a zákonodárných orgánech ČR včetně stručného 
popisu konkrétních kauz, ve kterých tito politici figurovali. 

45 000 Kč
Vyplaceno 35 000 Kč

Kauza3.cz, o.s., Praha 
Otevíráme radnici

Informační kampaň zaměřená na občany Prahy 3 v podobě inter-
netového zpravodaje, hlavním tématem je neprůhledná privatizace 
bytového fondu a hospodaření radnice. 

50 000 Kč
Vyplaceno 35 000 Kč

Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s., Liberec
Liberecká protikorupční koalice
Cílem projektu je prosadit vypracování a přijetí dlouhodobé a kom-
plexní protikorupční strategie v Liberci.
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A. Budování právního státu – Opatření k odstranění korupce

50 000 Kč
Vyplaceno 35 000 Kč

OSMPB, o.s., Teplice 
Praktické použití zákona o střetu zájmů – pokračování a prezentace 
výstupů projektu

Podpora činnosti sdružení zaměřeného na posilování veřejné kontroly 
orgánů státní správy ČR.

28 500 Kč
Vyplaceno 20 000 Kč*

Acta non verba, o.p.s., Praha 
Organizace se snaží prostřednictvím zveřejňování konkrétních kauz 
vyvolávat tlak veřejnosti na dodržování zákona. V rámci programu 
byly podpořeny dva projekty a sice Nebezpečné billboardy a Pumpaři 
od Zlaté podkovy.

100 000 Kč
Vyplaceno 60 000 Kč*

Písecký svět, o.s., Písek
Písecký svět – rozšiřování svobodného prostoru pro podporu místní 
demokracie

Podpora činnosti sdružení zabývající se sledováním korektnosti 
a morální integrity politických činitelů, úřadů, státních organizací, 
firem, včetně kontroverzních témat a hlídání demokratických prin-
cipů rozhodování.

50 000 Kč
Vyplaceno 35 000 Kč*

Občanská beseda Jindřichovice, o.s., Jindřichovice 
Měli jsme vizi,...... teď máme i zkušenosti

Podpora vzniku a činnosti organizace, zaměřené na vytvoření komu-
nikačního prostoru, který bude poskytovat místo aktuálním tématům 
a akcím s cílem zapojit občany do věcí veřejných. 

50 000 Kč
Vyplaceno 35 000 Kč*

Petr Bouchal
Studie: Spokojený watchdog (bez náhubku)
Práce a financování watchdogových a advokačních organizací 
v ČR 

40 000 Kč
Vyplaceno 40 000 Kč*
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A. Budování právního státu – Opatření k odstranění korupce

Nadační příspěvky udělené v roce 2009 celkem  4 139 503 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2009  3 558 772 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2009 z finančních prostředků 
let předchozích označné *
(nevyplacené 2. splátky, vrácené nadační příspěvky)  180 849 Kč

Ostatní náklady programu  244 986 Kč

Vyplaceno celkem  3 984 607 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2009

Transparency International Česká republika, o.p.s., 
Praha 
700 000 Kč

Otevřená společnost, o.p.s., Praha 
Právo a otevřenost
83 706 Kč 

Vyplaceno celkem  783 706 Kč
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A. Budování právního státu – Program posilování role práva

A.2. Program posilování role práva

Kód programu: 67 000

V roce 2009 bylo, vedle tradiční podpory watchdogových témat dlouholetých partnerských organizací, hlavní událostí tohoto programu 
podzimní vyhlášení mimořádného grantového kola „Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR“. Vysoký zájem 

prokázal aktuálnost této výzvy stejně tak jako připravenost a kompetenci domácího občanského sektoru zapojit se aktivně do rozhodování 
a správy věci veřejných. 

Ekologický právní servis, o. s., Brno
Monitoring a kontrola projektů zahraničních investorů podpořených 
investičními pobídkami

Analýza situace dodržování podmínek obsažených ve smlouvách 
mezi investory a státem v době ekonomické krize, zjištění případných 
pochybení a zhodnocení systému investičních pobídek obecně.

67 800 Kč
Vyplaceno 67 800 Kč

La strada, o. s., Praha
Stop pracovnímu vykořisťování – pohled zblízka

586 793 Kč
Vyplaceno 586 793 Kč

Multikulturní centrum Praha, o. s., Praha
Migrační politika v krizi

179 909 Kč
Vyplaceno 179 909 Kč

Transparency International ČR, o.p.s., Praha
Justice 2 – Transparentní a důvěryhodný výkon spravedlnosti

Projekt navazuje na dřívější úspěšnou konferenci TIC Praha a snaží 
se pilotním způsobem připravit analytické podklady o současných 
nedostatcích justičního systému pro použití v dalších dlouhodobějších 
projektech na toto téma.

255 975 Kč
Vyplaceno 123 155 Kč



14  

A. Budování právního státu – Program posilování role práva

Naši politici, o. s., Praha
Parlamentní volby 2010

Cílem projektu je zvýšit kvalifikovanost rozhodování voličů a posílit 
transparentnost výkonu mandátu jednotlivých volených zástupců 
politických stran.

160 800 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Zelený kruh, o. s., Praha 
Chytrá volba

Cílem projektu je aktivně zapojit veřejnost do politiky a zlepšit jejich 
informované rozhodování vyvíjením soustavného tlaku na kvalitní 
výkon mandátu volených zástupců za pomoci různých projektových 
aktivit.

300 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Čmelák – Společnost přátel přírody, o. s., Liberec
Společně a promyšleně proti korupci – liberecká protikorupční 
koalice

Projekt pomocí systémových nástrojů zmenšeje prostor pro korupční 

a klientelistické praktiky v městě Liberci a okolním regionu a vytváří 
prostor pro aktivní účast občanů na rozhodování a jeho rozvoji.

600 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Změň politiku, o. s., Praha
Změňpolitiku.cz

Cílem projektu je zvýšit kvalifikovanost rozhodování voličů a posílit 
transparentnost výkonu mandátu jednotlivých volených zástupců 
politických stran.

291 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Nová síť, o. s., Praha
(za neformální iniciativu Za Česko kulturní)
Umění hájit umění

Cílem projektu je rozšíření povědomí o socioekonomických pří-
nosech kultury a umění pro společnost a dosažení transparentní 
kulturní politiky a vyšší kvality správy kultury v ČR.

400 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč
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Iniciativa Stop hazardu, Brno
Stop hazardu

Díky podpoře projektu této ad hoc vzniklé neformální občanské 
iniciativy bude zefektivněn webový portál Stop hazardu, usilující 
o regulaci hazardu v České republice.

100 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Kohovolit.eu, o. s., Praha
Kohovolit.eu.cz

Cílem projektu je zvýšit kvalifikovanost rozhodování voličů a posílit 
transparentnost výkonu mandátu jednotlivých volených zástupců 
politických stran. 

454 200 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Nesehnutí Brno, o. s., Brno
Podpora občanské participace jako reflexe stavu politické kultury

Projekt usiluje na modelovém příkladu města Brna o propojení 
místních občanských iniciativ a následného vytvoření veřejného 
tlaku na politickou reprezentaci, který by měl vést k větší akceptaci 

A. Budování právního státu – Program posilování role práva

práce a názorů občanských organizací a jejich zapojování do roz-
hodovacích procesů.

400 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Fórum věda žije, o. s., Praha
Věda jako veřejný zájem

Cílem projektu je obnovit zájem občanů o správu věcí veřejných za 
pomoci nosných témat věda a vzdělanost. 

250 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Respekt Institut, o. p. s., Praha
Zaostřeno na korupci

Cílem projektu je zvýšení transparentnosti a posílení etického jed-
nání státní správy a to navázáním na investigativní práci novinářů 
a zapojením občanů a neziskových organizací do diskuse.

364 500 Kč
Vyplaceno 0 Kč
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A. Budování právního státu – Program posilování role práva

Studentská unie, o. s., Praha
Série předvolebních debat aneb komu dát hlas

V rámci projektu proběhne série studentských debat na akade-
mické půdě, jejímž cílem bude pomoci mladým lidem orientovat se 
v současné politické situaci a vytvořit si vlastní angažovaný postoj.

322 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2009

Ekologický právní servis, o. s, Brno
Vymahatelnost práva, strategická litigace, nenadační fundraising
348 438 Kč

Iuridicum Remedium, o. s., Praha
Právo na pokojné shromažďování jako test demokracie
346 879 Kč

Liga lidských práv, o. s., Brno
Trestní spravedlnost a lidská práva: nové zákony a jejich aplikace
977 000 Kč

Otevřená společnost, o.p.s., Praha
Právo a otevřenost
915 850 Kč

Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, o. s., Praha
Spravedlivá policie
414 052 Kč

Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, o. s., Praha
Přístup ke spravedlnosti pro nemajetné a pro osoby omezené na 
svobodě pohybu
76 671 Kč

Vyplaceno celkem  3 078 889 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2009
celkem  4 132 977 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2009 celkem  957 657 Kč

Ostatní náklady programu  562 613 Kč 

Vyplaceno celkem  1 520 270 Kč
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B. Lidská práva – Program Společnost, muži a ženy z aspektu gender 

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

Kód programu: 63 300, 16 430

Hlavní snahou tohoto programu bylo i v roce 2009 napomoci k dosažení dlouhodobých systémových změn v oblasti politiky rovných 
příležitostí v ČR. V návaznosti na předchozí léta se tak dělo především na poli prosazování více žen do politiky jako jednoho ze základních 

požadavků reprezentativní demokracie. Nově přibylo aktuální téma „neaktuální“ zkostnatělé rodinné politiky ČR.

V obou případech přitom existuje hned několik příkladů dobré praxe ze zahraničí, které by stačilo „pouze“ převzít, podobně je tomu v případě 
mezinárodní Charty rovných příležitosti mužů a žen v obcích. 

Všechny tyto potřebné a zdaleka nejen na ženy orientované aktivity však budou nadále ohroženy, pokud bude stát pokračovat v oslabování 
genderového neziskového sektoru odepíráním dotací na jejich činnost, často odkrývající nedostatky domácí genderové politiky. 

Gender Studies, o. p. s., Praha 
Rodinná politika a její genderové aspekty

Jedním z hlavních výstupů tohoto dlouhodobého a vícevrstvého 
projektu má být otevřená, na faktech založená diskuse o možnostech 
a překážkách s nimiž se setkávají rodiče při volbě péče o dítě 
v současném systému mateřských a rodičovských dovolených. Na 
základě výsledků této diskuze by vznikla potřebná doporučení. 

490 500 Kč
Vyplaceno 163 954 Kč

Fórum 50%, o. s., Praha
Prosazování kvót pro ženy

Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity organizace usilující o větší 
zastoupení žen v politice. Výsledkem tohoto projektu má být jak 
vytvoření koalice osobností podporující zavedení některých z mož-
ných kvótových opatření, tak vytvoření potřebného legislativního 
návrhu.

1 114 000 Kč
Vyplaceno 705 590 Kč
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B. Lidská práva – Program Společnost, muži a ženy z aspektu gender 

Fórum 50%, o. s., Praha
Prosazování rovných příležitostí na úrovni měst a obcí České 
republiky

Cílem projektu je seznámit zástupce a zástupkyně českých obcí 
s textem mezinárodního dokumentu – Charty rovných příležitostí 
mužů a žen v obcích a napomoci jim k přijetí a každodenní aplikaci 
v ní obsažených zásad.

297 000 Kč
Vyplaceno 287 786 Kč

Nesehnutí, o.s., Brno
Nenecháme se vyhodit z kola ven – pilotní projekt

Projekt si klade za cíl systémově přistoupit, za pomoci aktivní 
spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi z oblasti genderu, 
k problematice nedostatečného a netransparentního financování 
domácího genderového neziskového sektoru. 

160 423 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2009
celkem 2 061 923 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2009
celkem 1 157 331 Kč

Vrácené nadační příspěvky 6 848 Kč

Ostatní náklady programu 317 153 Kč

Vyplaceno celkem  1 474 484 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2009

Fórum 50%, o. s., Praha
Community Responsive Budgeting
210 413 Kč

Slovak-Czech Women’s Fund, Praha
Podpora činnosti SCWF
110 423 Kč
148 025 Kč 

Otevřená společnost, o. p. s., Praha
ProEquality: zaostřeno na veřejnou správu
339 983 Kč
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B. Lidská práva – Program Společnost, muži a ženy z aspektu gender 

Otevřená společnost, o. p. s., Praha
Think – tank proEquality – rovné příležitosti žen a mužů – otevírání 
nových témat
176 597 Kč

Česká ženská lobby, o. s., Praha
Prosazování genderové rovnosti v období českého předsednictví
196 231 Kč

Vyplaceno celkem 1 181 672 Kč
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B. Lidská práva – Migrační program

B.2. Migrační program 

Kód programu 63400

Migrační program v roce 2009 navázal na program, který je v nadaci realizován od roku 2002 a jehož hlavním cílem bylo zlepšit obraz 
a postavení cizinců v České republice, monitorovat a mapovat jejich práva, usilovat o zlepšování stávající české cizinecké legislativy, 

vytvořit efektivní migrační informační síť a usnadnit přístup k informacím o migraci a posílit aktivity mezinárodního charakteru se zaměřením 
na východní Evropu, odkud pochází velká část legálních i nelegálních migrantů. V roce 2009 bylo vypsáno otevřené grantové řízení zaměřené 
na problémy související s pracovní migrací, ke kterým dochází v důsledku krize a které byly způsobeny především řadou předchozích systé-
mových pochybení. 

Podpořené projekty se zaměřily na komplexní analýzu vzniku a působení agentur, které zajišťovaly a zajišťují zahraniční zaměstnance pro české 
firmy a na analýzu činnosti úřadů práce a dalších relevantních orgánů veřejné správy v souvislosti s pracovní migrací. 

Multikulturní centrum, o.s., Praha 
Migrační politika v krizi

600 000 Kč 
Vyplaceno 600 000 Kč 

La Strada Česká republika, o.p.s., Praha 
Stop pracovnímu vykořisťování

124 808 Kč
Vyplaceno 124 808 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2009
celkem 724 808 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2009 724 808 Kč

Ostatní náklady programu 30 960 Kč 

Vyplaceno celkem 755 768 Kč
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B. Lidská práva – Romský program

B.3. Romský program 

Kód programu: 63 100, 63110

Nadace OSF Praha se dlouhodobě věnuje podpoře systémových 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. 

Na konci roku 2009 byl vyhlášen otevřený grantový program zaměřený na podporu projektů, které napomohou k desegregaci českých škol. 
Podpořeny budou zejména projekty zaměřené na osvětovou činnost a kampaně, zpracování stínové zprávy reagující na zprávy ČŠI, aktivity 
zaměřené na zřizovatele ZŠ praktických, pilotní projekty reintegrace žáků ze ZŠ praktických do běžných ZŠ a na zkvalitňování diagnostiky 
pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center. Projekty budou posouzeny SR na začátku roku 2010. 

Vzájemné soužití, o.s., Ostrava 
V roce 2009 byl udělen mimořádný nadační příspěvek na kofinan-
cování projektu Nejsi na to sama. Projekt byl zaměřený na zmapování 
a identifikaci dosud nezveřejněných případů sterilizovaných romských 
žen.

80 000Kč
Vyplaceno 80 000 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2009  80 000 Kč
Nadační příspěvky vyplacené v roce 2009 celkem  80 000 Kč
Ostatní náklady programu  404 379 Kč 
Vyplaceno celkem  484 379 Kč

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2009

Otevřená společnost, o.p.s., Praha 
Zastupování tématu romské integrace na národní a mezinárodní 
úrovni
Romské programy v Otevřené společnosti, o.p.s.
581 139 Kč 

Vyplaceno celkem 581 139 Kč
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C. Posilování a rozvoj občanské společnosti
Program mezinárodní spolupráce: East East: Partnership Beyond Borders

C.1. Program mezinárodní spolupráce: East East: Partnership Beyond Borders 

Kód programu: 12001

Program East East: Partnership Beyond Borders je významným programem nadace. Je zaměřen na podporu vzájemné spolupráce, sdílení 
zkušeností a konstruktivního dialogu mezi zeměmi střední a východní Evropy a střední Asie s cílem posílit roli pluralitní otevřené spo-

lečnosti 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. 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 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 při realizaci projektů bývají zejména nevládní a neziskové organizace, akademické instituce a další oprávněné subjekty. Tento program 
je aktivní již 18 let a to ve 28 zemích, ve kterých působí síť našich partnerských nadací či vybraných partnerských institucí. 
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A/ Projekty s mezinárodní účastí pořádané
v České republice

Agora Central Europe, o.s., Praha
Promoting Participatory Governance through Community-based 
Initiatives
červen – červenec 2009
100 500 Kč
Vyplaceno 73 102 Kč

Člověk v tísni, o.p.s., Praha
Prevention of Crimean Ethnic Tension: The Role of Local Government, 
Mass Media and Education
září 2008 – červen 2009 
0 Kč
Vyplaceno 50 000 Kč

Transitions, o.s., Praha
Reporting EU Integration: a training for journalists in Serbia, Bosnia 
& Herzegovina and Moldova
listopad – prosinec 2008
0 Kč
Vyplaceno 6 648 Kč

Společnost pro Fair Trade, o.s., Brno
Social and Environment Friendly Economy: Czech experience for 
Ukraine

listopad 2008 – září 2009
0 Kč
Vyplaceno 22 742 Kč

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Praha
Czech Republic and Poland in Contemporary International Politics: 
Partners or Rivals?
listopad 2009
28 000 Kč
Vyplaceno 28 000 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
0 Kč
Vyplaceno 16 800 Kč

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Praha
Sustainability of Non-Governmental Organizations and the Third 
Sector
leden 2010
80 800 Kč
Vyplaceno 70 000 Kč

Člověk v tísni, o.p.s., Praha
By Information against Irregular Migration

C. Posilování a rozvoj občanské společnosti
Program mezinárodní spolupráce: East East: Partnership Beyond Borders
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listopad 2008 – únor 2009
0 Kč
Vyplaceno 31 802 Kč

AGREE NET, Brno
From Energy Policy Formulation to Addressing Fuel Poverty among 
Marginalized People:
Czech experience for Ukraine
listopad 2008 – prosinec 2009
0 Kč
Vyplaceno 5 400 Kč

Jdeme autistům naproti – Olomouc, o.s.
Development of Standards for Service of Social Tutoring of Autistic 
Person’s Family
červenec – září 2009
184 000 Kč
Vyplaceno 176 831 Kč

Nadace Partnerství, Brno
Building a Bridge in the Carpathians for Common Sustainable 
Development
březen – listopad 2009
252 000 Kč
Vyplaceno 164 877 Kč

Liga lidských práv, o.s., Brno
Exchange of experience between the Czech Republic and Ukraine 

in the issues of reforming judicial system and implementation of 
European Standards of Justice
únor – červen 2009
272 000 Kč
Vyplaceno 272 000 Kč

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Praha
Strategies and tools for public awareness raising about different 
aspects of European integration
březen – prosinec 2009
425 000 Kč
Vyplaceno 333 819 Kč

Sananim, o.s., Praha
Partnership for Effective Public Services: Rehabilitation and Re-
socialization of Drug Users
červen – červenec 2009
270 000 Kč
Vyplaceno 270 000 Kč

Oživení, o.s., Praha
Non-Governmental Organizations in Local Budgeting Transparency: 
experience exchange between Ukraine and the Czech Republic
březen – červenec 2009
152 000 Kč
Vyplaceno 131 250 Kč

C. Posilování a rozvoj občanské společnosti
Program mezinárodní spolupráce: East East: Partnership Beyond Borders
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Český institut pro integraci Evropské Unie,
Praha
European Experience of Reforms (View of Europe): series of the 
TV talk show programs in Vinnytsia region
březen – duben 2009
270 000 Kč
Vyplaceno 221 420 Kč

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s., 
Praha
Crisis Management and Emergency Planning: Czech experience
září 2009
210 800 Kč
Vyplaceno 163 616 Kč

Transitions, o.s., Praha
Investigating Environmental Degradation: Bosnia & Herzegovina, 
Serbia and Kosovo
srpen – prosinec 2009
275 000 Kč
Vyplaceno 250 000 Kč

Quip – Společnost pro změnu, Praha
Best Practices in Individualization and Deinstitutionalization of 
Service for People with Learning Disabilities, Stage II
září – prosinec 2009
90 000 Kč
Vyplaceno 85 000 Kč

CzechINVENT, technologická agentura, o.p.s.,
Liberec
Investment Infrastructure and Entrepreneurial Activities: Czech 
Republic and Moldova
září – listopad 2009
250 000 Kč
Vyplaceno 212 445 Kč

Transparency International – Česká republika, o.p.s., 
Praha
Advocacy for Implementation of Anticorruption Legal Advice Cen-
ter in Georgia: Czech experience, Stage I
říjen – prosinec 2009
77 400 Kč
Vyplaceno 77 400 Kč

CMC Graduate School of Business, o.p.s.,
Čelákovice
Joint Community Efforts for Youth Employment
říjen – prosinec 2009
512 800 Kč
Vyplaceno 480 000 Kč

Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Praha
Palliative Care in Ukraine and its Development: Czech experience
říjen 2009 – březen 2010
130 000 Kč
Vyplaceno 120 000 Kč

C. Posilování a rozvoj občanské společnosti
Program mezinárodní spolupráce: East East: Partnership Beyond Borders
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Otevřená společnost, o.p.s., Praha
Supporting Social Economy through Public Procurement Proce-
dures
říjen 2009 – březen 2010
115 000 Kč
Vyplaceno 100 000 Kč

Základní škola Dr. J. Malíka, Chrudim
Human Rights Based Approach to Special Education: Rethinking 
goals and values of special education in Armenia
prosinec 2009
297 200 Kč
Vyplaceno 290 000 Kč

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

David Ondráčka
Transparent Ukraine: Implementation of Anticorruption Reforms 
and Relevant
Experience of the Czech Republic in the Process of European 
Integration, Stage II
14. – 17. února 2009, Kyjev, Ukrajina
13 818 Kč
Vyplaceno 13 818 Kč

Eva Munsterová, Stanislav Škapa
Quality Assurance Systems in Universities in the Czech Republic 
and Estonia, Stage II
2. – 7. února 2009, Tallinn, Estonsko
36 517 Kč
Vyplaceno 36 517 Kč

David Král, Vladimír Bartovic
Projects and Prospects for Cooperation in Eurasia
24. – 27. února 2009, Vilnius, Litva
32 112 Kč
Vyplaceno 32 112 Kč

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
David Král, Vladimír Bartovic, Radomír Špok 
The New Reform Agenda of the Central and Eastern European EU 
Member States: The Next Five Years and the World Economic and 
Financial Crisis
18. – 20. října 2009, Sofie, Bulharsko
100 000 Kč
Vyplaceno 49 895 Kč 

Ondřej Dostál, Štěpán Holub, Daniela Ratajová, 
Lucie Kotyzová, Petr Hájek
Application of Patients’s Rights in Cross-Border Health Care
26. – 28. února 2009, Budapešť, Maďarsko
23 949 Kč
Vyplaceno 23 949 Kč

C. Posilování a rozvoj občanské společnosti
Program mezinárodní spolupráce: East East: Partnership Beyond Borders
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Dana Rabiňáková, Ondřej Soukup
European Experience of Reforms: Series of the TV Talk Show Pro-
grams in Vinnytsia Region, Stage I
6. – 9. dubna 2009, Vinnytsia, Ukrajina
23 932 Kč
Vyplaceno 23 932 Kč

Aleš Přichystal, Marta Kozdas, Oleksiy Livinskyy
European Experience of Reforms: Series of the TV Talk Show Pro-
grams in Vinnytsia Region, Stage II
15. – 17. dubna 2009, Vinnytsia, Ukrajina
47 730 Kč
Vyplaceno 47 730 Kč

Michal Thim
The Eastern Partnership Initiative of the EU: Evaluation and Per-
spectives of Development of Additional Integration Possibilities for 
Ukraine and other Eastern Partners
27. – 29. dubna 2009, Kyjev, Ukrajina
17 308 Kč
Vyplaceno 17 308 Kč

Irena Kalhousová, Václav Nekvapil, Alice Savovová
The Riga Network
31. května – 5. června 2009, Riga, Lotyšsko
42 115 Kč
Vyplaceno 42 115 Kč

Rostislav Valvoda
The Polish – Russian Non-Governmental Forum
29. června – 2. července 2009, Varšava a Jachranka, Polsko
14 311 Kč
Vyplaceno 14 311 Kč

Pavla Polechová, Petr Baťa
Rethinking Goals and Values of Special Education
30. června – 3. července 2009, Jerevan, Arménie
39 679 Kč
Vyplaceno 39 679 Kč

Naděžda Straková, Ondřej Soukup
Better Understanding of the Political Crisis in Post-Electoral Moldova
26. – 31. července 2009, Kišiněv, Moldávie
55 856 Kč
Vyplaceno 55 856 Kč

Magdaléna Stárková, Veronika Pallová, Kristýna 
Roufcová, Karolína Vavrdová, Michal Kadrnožka, 
Michal Šulc
We are One: Tracing the 20th Century History of the Jewish People 
in Central and Eastern Europe, Stage II
3. – 7. listopadu 2009, Nowy Sacz, Polsko
11 400 Kč
Vyplaceno 11 400 Kč
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C. Posilování a rozvoj občanské společnosti

Magdaléna Stárková
We are One: Tracing the 20th Century History of the Jewish People 
in Central and Eastern Europe, Stage I
19. – 21. srpna 2009, Nowy Sacz, Polsko
1 023 Kč
Vyplaceno 1 023 Kč

Jiří Richter, Pavel Hanzal, Kamil Kalina, Josef Šedivý, 
Jakub Minařík
Partnership for Effective Public Services: Rehabilitation and Reso-
cialization of Drug Users
12. – 18. října 2009, Ohrid a Skopje, Makedonie
84 451 Kč
Vyplaceno 84 451 Kč

Jiří Sýkora, Ondřej Soukup
Moving to EU Integration: Uniting the Efforts of Civil Societies in 
Moldova and Ukraine
14. – 17. prosince 2009, Kyjev, Ukrajina
13 557 Kč
Vyplaceno 13 557 Kč

Vrácené nadační příspěvky

Quip – Společnost pro změnu, Praha
Best Practices in Individualization and Deinstitutionalization of 
Service for People with Learning Disabilities, Stage I
listopad – prosinec 2008

0 Kč
Vráceno 8 073 Kč

Jakub Macek
Information Society and its Impact on Development of Youth Media
11. – 14. září 2008, Skopje, Makedonie
0 Kč
Vráceno 2 000 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2009
celkem  4 550 258 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2009
celkem  4 160 805 Kč

Vrácené nadační příspěvky 10 073 Kč 

Ostatní náklady programu 549 667 Kč
 
Vyplaceno celkem 4 700 399 Kč
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C.2. Emergency Fund 

Kód programu: BCFEER B0409

Nadace OSF Praha obdržela od OSI 100 000 USD na podporu projektů, jejichž cílem je přispět ke zmírnění dopadů světové hospodářské 
a finanční krize. 

Mimořádný grantový program byl určený pro organizace neziskového charakteru, které měl motivovat k aktivnímu využití vládního projektu 
Veřejně prospěšné práce (VPP). V rámci grantového programu mohly neziskové organizace nebo obce požádat o finanční prostředky na 
pokrytí nezbytných přímých nákladů souvisejících s administrativou a zajištěním pracovních míst v rámci VPP.

Cílem programu bylo motivovat organizace neziskového charakteru (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace a nadační 
fondy a.j.) a obce v součinnosti s úřady práce k vytvoření pracovních příležitostí s využitím VPP především pro nezaměstnané mladé lidi. 

V rámci programu se o podporu ucházelo 15 organizací, nadační příspěvek obdrželo 12 z nich.

C. Posilování a rozvoj občanské společnosti – Emergency Fund

Centrum pro všechny, o.s., Nymburk
Zajišťuje volnočasové aktivity pro děti (i handicapované)
80 000 Kč
Vyplaceno 60 000 Kč

Centrum pro rodinu M.E.D., o.s., Semily 
Zajišťuje aktivity mateřského centra
100 000 Kč
Vyplaceno 70 000 Kč

Čmelák společnost přátel přírody, o.s., Liberec 
Zajišťuje aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí
96 375 Kč
Vyplaceno 70 000 Kč

Darmoděj, o.s., Jeseník
Poskytuje sociální služby pro osoby s rizikovým způsobem života
100 000 Kč
Vyplaceno 70 000 Kč
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Domov seniorů Drachtinka, Hlinsko
Zajišťuje péči o seniory
96 000 Kč 
Vyplaceno 70 000 Kč

Helpion, o.s., Rychnov nad Kněžnou 
Poskytuje sociální služby, zejména provozuje azylové domy
100 000 Kč 
Vyplaceno 70 000 Kč

Minifarma, o.s., Dlouhá Louka 
Nabízí volnočasové aktivity ve vazbě na ekologii
96 480 Kč
Vyplaceno 70 000 Kč

Na louce, o.s., Chomutov 
Zajišťuje aktivity mateřského centra
38 200 Kč
Vyplaceno 30 000 Kč

Progressive, o.s., Praha 5
Poskytuje sociální služby
99 800 Kč
Vyplaceno 0 Kč – ustoupili od smlouvy 

Středisko S.O.S pro vzájemnou pomoc občanů, o.s., 
Olomouc 
Poskytuje sociální služby osobám mentálně postiženým

100 000 Kč
Vyplaceno 70 000 Kč

Život 90 – Jihlava 
Poskytuje služby seniorům a zdravotně postiženým
100 000 Kč
Vyplaceno 70 000 Kč

Život bez bariér, Nová Paka 
Poskytuje sociální služby zdravotně postiženým
91 800 Kč 
Vyplaceno 70 000 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2009
celkem  876 280 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2009
celkem 720 000 Kč

Ostatní náklady programu  0 Kč

Vyplaceno celkem 720 000 Kč

C. Posilování a rozvoj občanské společnosti – Emergency Fund
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C.3. 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 zá-
važných společenských témat s cílem vyvolávat celospolečenskou 
debatu o těchto tématech, stimulovat vytváření politicky nezávislého, 
intelektuálně kritického prostředí, a tím napomáhat k řešení spole-
čenských témat v podmínkách fungující otevřené společnosti. 

Závazky z let předchozích vyplacené v roce 2009

Trast pro ekonomiku a společnost, o.s., Brno 
Podpora činnosti organizace
400 000 Kč

Otevřená společnost o.p.s.
ProCulture
Podpora činnosti výzkumného, informačního a vzdělávacího centra 
pro kulturu
800 000 Kč 

C. Posilování a rozvoj občanské společnosti – Podpora think tanků
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Nadační příspěvky udělené OSI New York nebo
OSI Budapešť prostřednictvím Nadace Open Society 
Fund Praha 

Kód programu: M22296 BRMPP

Newton Media s.r.o., Praha 
Dopad krize na média
Sběr dat a následné zpracování studie věnující se dopadu hospo-
dářské a finanční krize na ekonomiku médií a současně korelaci 
mezi krizí a schopností občanů dělat informovaná rozhodnutí.
4 000 EUR
Vyplaceno 51 759 Kč

Kód programu: 10126

Step by Step Česká republika, o.s., Praha 
Podpora činnosti organizace a zapojení do mezinárodních aktivit
20 000 USD 
Vyplaceno 343 384 Kč
Závazek z roku 2008: 327 636 Kč

Kód programu: 10129 

Výdaje spojené s pracovní cestou Johna Benneta 
v souvislosti s projektem zaměřeným na ranou péči 
5696 Kč

D. Nadační příspěvky udělené OSI New York nebo OSI Budapešť prostřednictvím 
Nadace Open Society Fund Praha 

Kód programu: 19007, J0799

Výdaje spojené s účastí Elišky Děcké na konferenci 
Procedural Rights in EU v Budapešti
15 798 Kč 

Kód programu: 9901

Výdaje spojené s vědeckou dovolenou Marie Kopecké
24 350 USD
275 440 Kč
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II. Dárce fi nančních prostředků: Fond národního majetku

Fond národního majetku 

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.

Vzhledem k tomu, že správce fondů rozhodl k 31. 12. 2008 o tzv. technické přestávce související s koncem roku 2008 a tedy došlo k pozastavení 
odkupování podílových listů a za rok 2008 nebyly vyplaceny žádné výnosy, nebyly v roce 2009 uděleny žádné nadační příspěvky.
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III. Dárce fi nančních prostředků: Nadační fond Hyundai

Nadační fond Hyundai

Nadace OSF Praha působí od roku 2007 jako administrátor Nadačního fondu Hyundai založeného na základě Deklarace porozumění, 
který aktivně napomáhá rozvoji občanské společnosti v oblasti severní Moravy. V tematicky široce zaměřených otevřených grantových 

kolech tak Nadace OSF Praha výrazně napomáhá k přerozdělení již více jak 7 000 000 Kč určených především na environmentální, komunitní, 
vzdělávací a jiné aktivity.

Kód programu: 63 510

Fórum 50%, o.s., Praha
Rozpočet pro všechny
Projekt usiluje o lepší informovanost veřejnosti o sestavování veřej-
ných rozpočtů, stejně jako o vytvoření prostoru pro aktivní zapojení 
veřejnosti do těchto a podobných rozhodovacích procesů. Zamě-
řuje se rovněž na zvyšování kapacity mladých lidí a seznamuje je 
se základními rozpočtovými pravidly a rozpočtovou politikou obcí 
(z regionu Frýdecko-Místecko a Novojičínsko) a zapojuje je přímo 
do realizace projektu.
499 200 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Severomoravské sdružení Českého svazu ochránců 
přírody 
Prosazování práva v oblasti životního prostředí na území tří krajů 
a pomoc občanům i obcím
Cílem tohoto projektu je pokračovat v dosavadní dlouholeté 
činnosti v oblasti účasti ve správních řízeních a procesech EIA, 

které se dotýkají zejména životního prostředí a záměrů majících 
negativní dopad na přírodu, krajinu a život obyvatel v Moravskoslez-
ském, Olomouckém a Zlínském kraji.
380 000 Kč
Vyplaceno 0 Kč

Občanské sdružení ochránců přírody
Celoroční systém vzdělávání NNO na podporu jejich profesionalizace
Hlavní náplní projektu je realizace šesti tematických cyklů semi-
nářů zaměřených na posílení akceschopnosti, rozšíření znalostí a 
případnou profesionalizaci NNO, environmentální osvětu a doplň-
kové, zpravidla praktické vzdělávání studentů středních škol i dalších 
zájemců z řad NNO a veřejnosti. Celkem se jedná o třiatřicet jedno-
denních (příp. dvoudenních) seminářů konaných v průběhu celého 
roku v Beskydech.
390 000 Kč 
Vyplaceno 0 Kč
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III. Dárce fi nančních prostředků: Nadační fond Hyundai

Koliba, o.s., Košařiska
Projekt je určen především pro děti a mládež na Jablunkovsku, 
umožňuje jim aktivně se zúčastnit tvůrčích dílen a přednášek spoje-
ných s názornými ukázkami různých činností v místě jejich bydliště. 
Cílem projektu je, aby si mladí lidé uvědomili, že činnosti, které dělali 
jejich rodiče a prarodiče nejsou přežité, nefunkční a nesmyslné, ale 
že jejich platnost a moudrost může oslovit i dnes.
110 300 Kč 
Vyplaceno 0 Kč

Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku 
Zajištění využití volného času pro děti a mládež
Cílem projektu je zajistit využití volného času dětí a mládeže z ši-
rokého okolí, motivovat je k společným kulturním, vzdělávacím či 
sportovním aktivitám, do jejichž organizace budou všichni aktivně 
zapojeni. 
108 000 Kč 
Vyplaceno 0 Kč

Tora, o.s., Spálov
Krajinou ovoce
Projekt chce vzbudit zájem místních dětí o krajinu a pomoci navázat 
nová partnerství mezi subjekty veřejného, soukromého a neziskového 
sektoru v místní komunitě. Společnými silami bude vysazen sad 
ovocných odrůd v Makovicích a uspořádána Ovocná slavnost. 
62 000 Kč 
Vyplaceno 0 Kč

Bayerův odkaz, o.s., Jeseník nad Odrou
Cesta ke chlebu
Projekt si klade za cíl prezentovat dětem a mládeži netradiční 
a zábavnou formou cestu vzniku chleba. Projekt bude doprovázen 
dětmi připravenými prezentacemi o jednotlivých etapách přípravy 
a ukázkami místních tradic – jízdě okolo osení, dožínek atd. 
56 000 Kč 
Vyplaceno 0 Kč

Tora, o.s., Spálov
Cestou se stromy
Projekt se snaží o zpestření vycházkových stezek vedoucích z obcí 
do krajiny a napomoci tak k zachování různorodosti krajiny. V rámci 
projektu budou vysazeny stromy v okolí obcí Spálov a Luboměř za 
pomoci místních mládežnických a ekologických organizací. 
35 500 Kč
Vyplaceno 0 Kč
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Nadační příspěvky udělené v roce 2009
celkem  1 641 000 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2009 celkem  0 Kč
Vrácené nadační příspěvky  19 753 Kč
Ostatní náklady programu  304 982 Kč

Vyplaceno celkem  304 982 Kč 

Přehled závazků z let předchozích vyplacených v roce 2009:

Občanské sdružení ADRA pro Dobrovolnické centrum ADRA
Středoškolský dobrovolnický klub ADRA
147 200 Kč

Bayerův odkaz, o.s., Jeseník nad Odrou
Podpora aktivit Komunitního centra Klášter
284 000 Kč

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Suchdole nad 
Odrou
Podpora komunitní práce při evangelické farnosti v Suchdole nad Odrou
256 000 Kč

Fórum 50%, o.s., Praha
Komunitní rozpočtování na Frýdecku a Novojičínsku
423 000 Kč

Mateřská školka Pražmo
Les na naší školní zahradě - „Projdi se a poznej mě“
100 000 Kč
 
OVArt
Továrna na sny
220 000 Kč 

Baška
Zavedení systému nakládání s BRKO v obci Baška
80 000 Kč

Nošovice
Chceme žít spolu
145 000 Kč

Pražmo
Příprava realizace projektu centrálního vytápění obce Pražmo
150 000 Kč

Sedliště
Muzeum Lašská jizba - obnova vybavení muzea a rozšíření expozice
45 000 Kč

Slezská diakonie
Kavárna – nácvikové pracoviště pro osoby se zdravotním postižením
250 000 Kč

III. Dárce fi nančních prostředků: Nadační fond Hyundai
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Spolek přátel Frýdku – Místku, o. s., Frýdek-Místek
Sociální podnik – Pronájem prostor a ploch pro realizaci kulturních 
a sportovních aktivit
178 500 Kč

Svítání v Beskydech o.s.
Ochrana životního prostředí obce Pstruží před těžebním ohrožením
165 000 Kč

TYTO o.s.
Ochrana a podpora genofondu sovy pálené se zapojením zemědělské 
a lesnické veřejnosti v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín
40 000 Kč

Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců 
přírody
Vyčištění a úprava významných studánek v Beskydech včetně zajištění 
trvalého patronátu občanů nad nimi
375 000 Kč

76/13 ZO ČSOP Salamandr
Naučná stezka na Satině nejen pro nevidomé
100 000 Kč

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 70/02 
v Novém Jičíně 
Záchranná stanice pro volně žijící živočichy a Centrum ekologické 
výchovy v Bartošovicích

150 000 Kč

Základní škola Dobrá, okr. Frýdek Místek
EKO škola
119 300 Kč

Jeseník nad Odrou
Přírodní komunitní centrum
179 000 Kč

Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců 
přírody
Prosazování práva v ŽP a pomoc občanům i obcím na území tří 
krajů
60 000 Kč

Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců 
přírody
Prosazování práva v oblasti životního prostředí na územích tří krajů
a pomoc občanům i obcím
410 000 Kč

Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
Zajištění využití volného času pro děti a mládež
127 000 Kč

Vyplaceno celkem 4 004 000 Kč

III. Dárce fi nančních prostředků: Nadační fond Hyundai
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IV. Dárce fi nančních prostředků: Společnost Accenture 

Společnost Accenture 

Accenture je mezinárodní firma poskytující zákazníkům na celém světě 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 zaměst-

nanců. 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 Praha 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 technických a ekonomických 
oborů.

V roce 2009 se do konkurzu přihlásilo 108 uchazečů, na základě testů, kterých se zúčastnilo 34 studentů a následných pohovorů, bylo 
uděleno 10 stipendií v celkové výši 507 900 Kč.

Kód programu: 61012

Hana Kodedová 
klinická a biomedicínská technika, University of Strathclyde, Velká 
Británie
33 000 Kč
Vyplaceno 33 000 Kč

Kamil Kos 
informatika, matematická lingvistika, Macquare University, Austrálie
75 000 Kč
Vyplaceno 75 000 Kč

Magdalena Kynčlová 
pozemní stavby, Universitat Kassel, Německo
60 000 Kč
Vyplaceno 60 000 Kč

Lucie Marková
matematické metody informační bezpečnosti, University of Queen-
sland, Austrálie
60 000 Kč
Vyplaceno 60 000 Kč
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Lukáš Moravec
mezinárodní obchod, Copenhagen Business School, Dánsko
27 000 Kč
Vyplaceno 27 000 Kč

Patrik Morávek 
teleinformatika, Universitat Rovira i Virgili, Finsko
50 000 Kč
Vyplaceno 50 000 Kč

Jakub Novotný
podniková ekonomie a management, Upsala Universitat, Švédsko
55 000 Kč
Vyplaceno 55 000 Kč

Daniel Soutner 
kybernetika a řídící technika, University of Créte, Řecko
34 000 Kč
Vyplaceno 34 000 Kč

Pavel Švec 
informační technologie, University of Agder, Norsko
40 000 Kč
Vyplaceno 40 000 Kč

Tomáš Tvaroh
softwarové technologie a management, Kansas State University, 
USA

45 000 Kč
Vyplaceno 45 000 Kč

Veronika Vitoušová 
aplikované vědy a informatika, University of Southern, Dánsko
28 900 Kč
Vyplaceno 28 900 Kč

Nadační příspěvky udělené v roce 2009
celkem 507 900 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2009 celkem  507 900 Kč

Ostatní náklady programu  93 290 Kč 

Vyplaceno celkem  601 190 Kč

IV. Dárce fi nančních prostředků: Společnost Accenture 
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V. Spolupráce s HMC a ASSIST

Spolupráce s HMC a ASSIST 

Dárci finančních prostředků:

Pioneer Assets Management, 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 a studentky středních škol
B. Program stáží pro absolventy pedagogických fakult
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A. Stipendijní program pro studenty a studentky středních škol

A. Stipendijní program pro studenty a studentky středních škol 

Kód programu: 61560

Americká nezisková organizace ASSIST sdružuje v současné době 88 soukromých škol, které nabízejí studijní pobyty zahraničním studentům 
ze 14 zemí. S nadací organizace spolupracuje od roku 1993 a během této doby absolvovalo pobyt 76 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 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 30 000 GBP, se řadí mezi elitní britské školy. Absolventi těchto škol velmi často pokračují ve studiu 
na prestižních britských univerzitách.
 
Na akademický rok 2009–2010 získalo z 93 uchazečů a uchazeček o stipendium do Velké Británie 6 studentů plné stipendium, 1 studentka 
redukované stipendium a do USA 6 studentů plné stipendium: 

Kristýna Čermáková, gymnázium Jana Nerudy Praha 
White Mountain School, USA

Ondřej Kareš, gymnázium Hejčín Olomouc 
Cranbrook School, USA

Tereza Kicková, Open Gate Babice Říčany
The Hill School, USA – na pobyt nenastoupila – stipendium zrušila

Kateřina Kobzová, gymnázium Jana Nerudy Praha 
Seaford School, Velká Británie

Pavlína Lejsková, gymnázium F.X. Šaldy Liberec
The Lawrenceville School, USA

Julie Martínková, Malostranské gymnázium Praha 
Greenwich Academy, USA
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Martina Mihulková, gymnázium Říčany 
Philips Exeter Academy, USA

Jan Stehlík, Biskupské gymnázium České Budějovice 
Chigwell School, Velká Británie

Josef Svoboda, gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Whitgift School, Velká Británie

Helena Truchlá, gymnázium Voděradská Praha
Caterham School, Velká Británie

Daniel Žák, První české gymnázium Karlovy Vary 
Merchiston Castle School Edinburg, Velká Británie

redukované stipendium:
Christina Gladková, gymnázium Christiana Dopplera 
Praha 
Caterham School, Velká Británie

Nadační příspěvky udělené v roce 2009
celkem  879 844 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2009 celkem  879 844 Kč

Ostatní náklady programu  42 232 Kč

Náklady vyplacené celkem  922 076 Kč

A. Stipendijní program pro studenty a studentky středních škol
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B. Program stáží pro absolventy pedagogických fakult

B. Program stáží pro absolventy pedagogických fakult

Nadace ve spolupráci s britskou HMC vyhlašuje program, který umožňuje absolventům a absolventkám nebo studentům a studentkám posledních 
ročníků pedagogických fakult získat roční stáž na některé z jejich členských škol. 

V roce 2009 byla na základě výběrového řízení stáž nabídnuta pedagogům: 

Barbara Andertová
St. John´s College, Southsea, Portmouth

Jiří Beránek
Framlingham College, Suffolk

Petra Vyhlídková
Kingsley College, Devon

Nadační příspěvky udělené v roce 2009
celkem  0 Kč

Nadační příspěvky vyplacené v roce 2009 celkem  0 Kč

Ostatní náklady programu  0 Kč

Náklady vyplacené celkem  0 Kč
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VI. Mimořádné nadační příspěvky udělené z výnosů nadačního jmění

Otevřená společnost, o.p.s., Praha 
Podpora kampaně NNO v roce 2009
93 000 Kč
Vyplaceno 93 000 Kč

Evropský literární klub Praha 
příspěvek na překlad knihy George Sorose „Nové paradigma pro 
finanční trhy“
100 000 Kč
Vyplaceno 100 000 Kč 

Step by Step ČR, o.s.
15 let Začít spolu v České republice
100 000 Kč
Vyplaceno 100 000Kč

Vrácené nadační příspěvky 

Člověk v tísni, o.p.s., Praha
5 338 Kč

AISIS, o.s., Kladno
15 631 Kč

Mimořádné nadační příspěvky udělené z výnosů nadačního jmění
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VII. Finanční přehled

Přehled přijatých příspěvků v roce 2009

Přehled přijatých darů

Open Society Institute, New York, USA 29 083 tis. Kč

Nadační Fond Hyundai  4 220 tis. Kč

Fond ACCENTURE  600 tis. Kč

drobní dárci – fyzické osoby  811 tis. Kč

drobní dárci – právnické osoby  80 tis. Kč

Celkem  34 794 tis. Kč
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VII. Finanční přehled

Poskytnuté nadační příspěvky z rozpočtu roku 2009

Lidská práva 11 139 tis. Kč

Rozvoj neziskového sektoru 2 517 tis. Kč

Vzdělávání 1 731 tis. Kč

Mezinárodní spolupráce  4 895 tis. Kč

Ostatní 345 tis. Kč

Celkem 20 282 tis. Kč
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VII. Finanční přehled – Zpráva auditora
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VII. Finanční přehled – Zpráva auditora



49  

VII. Finanční přehled – Zpráva auditora
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VII. Finanční přehled – Zpráva auditora
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VII. Finanční přehled – Zpráva auditora
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VII. Finanční přehled – Zpráva auditora
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VII. Finanční přehled – Zpráva auditora
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Nadace Open Society Fund 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

Nadace Open Society Fund Praha
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