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Úvodní slovo ředitele
Vážení přátelé,
s počátkem ekonomické
krize nastalo pro český
neziskový sektor nelehké
období, které vyvrcholilo nástupem vlády Petra
Nečase a jejími „reformními“ škrty. Jednou z nejjednodušeji škrtnutelných
položek byly prostředky
na podporu občanské
společnosti. Škrty v celé nahotě odhalily dlouho známý
fakt – závislost velké části českých neziskových organizací
na veřejných zdrojích a s tím související nízkou schopnost
získávat prostředky od soukromých dárců. Mnoho organizací začalo v důsledku toho bojovat o holou existenci,
muselo omezit své aktivity a nechat mnoho klientů bez
pomoci. Věřím, že česká společnost je dost bohatá na to,
aby tyto výpadky nahradila ze soukromých zdrojů.
Co však vidím jako obzvláště kritické, je, že se povážlivě
tenčí skutečně nezávislé finanční zdroje, ty zahraniční,
které doteď byly klíčové pro financování aktivit přispívajících k rozvoji právního státu a vytváření transparentního a nekorupčního prostředí v Česku. Proto jsme se rozhodli založit Fond Otakara Motejla, jehož hlavním cílem
je z českých zdrojů zajistit jejich dlouhodobě udržitelné
financování. Jinými slovy cílem je zajistit, aby tyto aktivity nebyly dlouhodobě závislé na mezinárodních zdrojích,
v našem případě ze sítě Open Society Foundations.
Jestliže rok 2010 se nesl ve znamení transformace našich
grantových programů, v roce 2011 jsme se zaměřili na
budování a rozvoj vlastních aktivit. Vedle již zmíněného
Fondu Otakara Motejla jsme ve spolupráci se sesterskou
Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation uspořádali první ročník soutěže Novinářská cena.
V ní oceňujeme kvalitní novinářskou práci, která má důležitý význam pro fungování demokratické společnosti.
Kauza whistleblowera Libora Michálka, který oznámil korupci na Státním fondu životního prostředí v roce 2010,
ukázala, jak tristní je ochrana whistleblowerů v českém
právním prostředí. Proto jsme ve spolupráci s význam-
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nou americkou organizací Government Accountability
Project (GAP) a za podpory Velvyslanectví USA uspořádali dvoudenní workshop pro české novináře a nevládní
organizace, zaměřený na posílení ochrany whistleblowerů a zlepšení jejich vnímání veřejností.
Během roku se nám podařilo propojit naše aktivity v oblasti podpory romské integrace s aktivitami sítě Open Society
Foundations. Nadace OSF se dlouhodobě snaží o naplnění
rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci „D.
H. a ostatní“ a ukončení segregace v českém vzdělávacím
systému. Uspořádali jsme proto setkání jednotlivých programů sítě OSF, snažících se o integraci dětí s jakýmkoli
znevýhodněním (fyzickým, kulturním či sociálním) do
běžných škol. Cílem bylo zkoordinovat a zefektivnit naší
práci v České republice i na mezinárodní scéně.
S podporou Education Support Program OSF jsme také
odstartovali tříletý pilotní projekt ŠIKK (Školská inkluzívní koncepce kraje), který pomůže vybraným krajům
vytvořit koncepci inkluzívního vzdělávání. Podařilo se
již navázat dobrou spolupráci s Karlovarským krajem.
V letech 2009 až 2011 jsme v České republice administrovali mezinárodní grantový program Emergency Fund.
Program v prosinci 2011 skončil a nyní již jen dobíhají
podpořené projekty. V této souvislosti stojí za zmínku
grantová výzva cílená na podporu kultury a umění. Do
výzvy se přihlásilo více než sedmdesát subjektů, což ukazuje akutní nedostatek financí v této oblasti. Nakonec
jsme podpořili 13 projektů, které tvůrčím a angažovaným způsobem reagují na současná společenská témata,
zaměřují se na otázky lidských práv či se věnují společenské nebo kulturní kritice. Stručnou informaci o každém
z nich a také o všech dalších projektech podpořených
v roce 2011 najdete uvnitř výroční zprávy.
Děkuji všem, kteří se zapojili do práce Nadace OSF. A samozřejmě děkuji našim podporovatelům a dárcům, bez
nichž bychom poslání Nadace OSF nemohli rozvíjet.
Robert Basch
Výkonný ředitel
Nadace Open Society Fund Praha
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Naše podpora v roce 2011
Nadace Open Society Fund Praha přispívá k rozvoji otevřené společnosti a prosazuje systémové změny vedoucí
k posílení demokracie v České republice. Je součástí mezinárodní sítě Open Society Foundations, kterou založil
americký investor a filantrop George Soros a která působí
ve více než 70 zemích světa.
Nadace OSF podporuje nevládní neziskové organizace, občanské iniciativy i jednotlivce, aby byli aktivními
občany, kteří ovlivňují prostředí ve svém regionu a své

zemi. V otevřených výběrových řízeních poskytuje granty
na podporu lidských práv, transparentnosti, vzdělávání
a dalších oblastí, které přispívají k rozvoji otevřené a demokratické společnosti. Mezi lety 1992 a 2010 rozdělila
přes 1,2 miliardy korun na více než 9200 projektů.
V roce 1999 založila Nadace OSF obecně prospěšnou
společnost s názvem Otevřená společnost o.p.s. Nadace
Open Society Fund Praha je členem Fóra dárců.

V roce 2011 Nadace Open Society Fund Praha udělila celkem 36 788 961 korun na 165 projektů a 24 stipendií.
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Naše aktivity v roce 2011
Leden

O tom, jak zvýšit ochranu oznamovatelů a zlepšit jejich
vnímání v České republice, diskutovala Nadace OSF společně s Government Accountability Project a pozvanými
hosty na workshopu, který zprostředkoval českým investigativním novinářům a nevládním organizacím komplexní pohled na problematiku whistleblowingu.

Únor
Přes 140 hostů z České republiky i ze zahraničí se zúčastnilo konference Zlepšování přístupu Romů k bydlení: dobré lokální praxe, financování a legislativa, kterou
spolupořádala Nadace OSF. Konference nastínila možná
řešení problému, která by měla přijmout i česká vláda.

Březen
Přes 60 zástupců ruských a evropských nevládních organizací se sjelo do Prahy na ustavující setkání platformy
EU-Russia Civil Society Forum, která usiluje o posílení
vlivu občanské společnosti na politický dialog mezi EU
a Ruskem. Setkání podpořila Nadace OSF z programu
East East Beyond Borders.
Duben
Na slavnostním večeru předala Nadace OSF ceny redaktorům a redaktorkám České televize a týdeníku Respekt
a kreslíři Mladé fronty DNES, kteří zvítězili v historicky
prvním ročníku soutěže Novinářská cena 2010 v České
republice.
Květen
Nadace OSF uveřejnila své nové logo, které vychází z nového grafického stylu sítě nadací Open Society Foundations.

Červen
Zakladatel Nadace OSF George Soros se v Praze setkal
s českým premiérem a zástupci neziskových organizací a vyzval Českou republiku k ukončení diskriminace
romských dětí ve vzdělávání.
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Červenec
Třináct mladých lidí se zúčastnilo týdenního soustředění
pro mladé se zájmem o romskou menšinu Open Society
Summer Camp, které uspořádala Nadace OSF ve spolupráci se slovenskou OSF a Prázdninovou školou Lipnice.
Srpen
Jedenáct studentů a studentek středních škol, kteří získali stipendium Nadace OSF a jejích partnerů, zahájilo
svůj školní rok na prestižních středních školách v USA
a Velké Británii.

Září
Patnáct zástupců moldavských organizací a 12 zástupců z Kosova poznávalo české zkušenosti s regionálním
rozvojem a podporou zahraničních investic. Jde o jeden
z řady projektů podpořených programem East East Beyond Borders, které umožňují sdílení zkušeností v oblasti
transformace.
Říjen
Během konference Forum 2000 uspořádala Nadace OSF
sérii debat s českými i zahraničními hosty na téma korupce v České republice a zajistila vystoupení prezidenta
Open Society Foundations Aryeh Neiera o globalizaci
a lidských právech.
Listopad
Koalice Společně do školy, jejímž členem je i Nadace OSF,
vyzvala ministerstvo školství k nápravě nedostatečného
plnění závazků, které České republice uložil Evropský
soud pro lidská práva. V roce 2007 tento soud shledal, že
v ČR dochází k diskriminaci romských žáků. Tato situace
bohužel nadále trvá.
Prosinec
Skončil program Emergency Fund, který pomáhal lidem
v krizových situacích, vyvolaných hospodářským poklesem či závažnými společenskými problémy. Mezi lety
2009 a 2011 podpořila Nadace OSF z tohoto fondu 45
projektů z oblastí, jako jsou vzdělávání dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí, podpora zaměstnávání, postavení pracovních migrantů či kultura.

Výroční zpráva 2011

Strana 6

ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ
SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE

JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ
SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Naši dárci v roce 2011
Děkujeme všem našim dárcům, že spolu s námi přispívají k rozvoji otevřené společnosti a demokracie v České republice!

Nadační investiční fond
V letech 1999 až 2007 získala Nadace OSF prostřednictvím výběrového řízení v I. a II. etapě rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu celkem 73 234 000 korun. V souladu se smlouvami s Fondem národního majetku ČR o převodu prostředků, získaných prodejem akcií a určených pro Nadační investiční fond, je vložila do svého nadačního jmění.
Za obdržené finanční prostředky byly nakoupeny podílové listy ve fondu Balancovaný Fond Nadací a ve fondu Růstový
Fond Nadací, Pioneer investiční společnost, a.s. Výnos za rok 2011 činil 922 410 korun a bude rozdělen v roce 2012.
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Tým Nadace OSF
Správní rada
Monika Ladmanová, předsedkyně
Ivana Bursíková
Filip Hrubý
Marie Kopecká
Czezslaw Walek

Dozorčí rada
Ivan Paňák, předseda
Roman Karaš
Daniel Kunc

Zaměstnanci
Robert Basch
Výkonný ředitel
Zdenka Almerová
Finanční ředitelka, manažerka programů Postavení migrantů v ČR, Rovné příležitosti žen a mužů a Stipendijního
programu
Marie Peřinová
Manažerka programu East East Beyond Borders, manažerka komunikace a Novinářské ceny
Lucie Laštíková*
Koordinátorka komunikace a Novinářské ceny
Vlasta Hirtová, do 30. 11. 2011
Manažerka programu East East Beyond Borders
Jiří Knitl
Manažer Fondu Otakara Motejla
Jakub Mráček
Koordinátor Fondu Otakara Motejla

Hana Škodová*
Koordinátorka Fondu Otakara Motejla
Michaela Rybičková
Koordinátorka platformy pro open data
Petr Bouchal, do 15. 4. 2012
Koordinátor Fondu Otakara Motejla a manažer pro strategii
a rozvoj programů
Eliška Děcká, do 28. 2. 2011
Koordinátorka programů Transparentnost a veřejná
odpovědnost a Nadační Fond Hyundai
Eliška Císařová Waldová, do 30. 11. 2011
Koordinátorka programů Transparentnost a veřejná
odpovědnost
Filip Rameš
Manažer programu Lidská práva a diskriminace
Renata Berkyová, do 29. 2. 2012
Koordinátorka programu Lidská práva a diskriminace
Magdaléna Karvayová*
Koordinátorka programu Lidská práva a diskriminace
Markéta Kráčalíková
Koordinátorka programů Emergency Fund a Nadační
fond Hyundai
Karin Marques*
Manažerka projektu Inkluzívní vzdělávání
Pavla Pocnerová
Asistentka
Zuzana Vránová
Ekonomka
Petr Svatoš
IT manažer

Tučně uvedená jména jsou současní zaměstnanci Nadace OSF. Zaměstnanci označení * nastoupili v roce 2012.

Výroční zpráva 2011

Strana 8

Lidská práva a diskriminace
Ochrana lidských práv je dlouhodobou prioritou všech nadací sítě Open Society Foundations.
V České republice bojuje Nadace OSF především proti všem typům diskriminace a extremismu. Podporuje rovné příležitosti žen a mužů a usiluje o zlepšení postavení a dodržování práv
migrantů.

• Boj proti diskriminaci
• Rovné příležitosti žen a mužů
• Postavení migrantů v České republice
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Boj proti diskriminaci
Diskriminace, rasismus a xenofobie bohužel stále zůstávají mezi aktuálními problémy české společnosti. I v roce
2011 proto Nadace Open Society Fund Praha podporovala projekty směřující k prevenci a zmírňování dopadů
těchto jevů. Soustředila se především na násilí z nenávisti
a diskriminaci v přístupu ke vzdělání a bydlení.

Násilí z nenávisti
V roce 2011 členové a sympatizanti krajní pravice využili násilných událostí v Krupce, Novém Boru a jiných
městech v severočeském regionu k rozšíření svých aktivit.
Jejich kampaň proti příslušníkům romské menšiny staví
svoji nenávist na hluboce zakořeněných předsudcích a na
aktuálních tématech, jako jsou špatná ekonomická situace, zadlužení státu a obyvatel a sociální nerovnost. Nadace
OSF proto podpořila Český helsinský výbor a In IUSTITIA, které sbírají data o případech diskriminace a násilí
z nenávisti a nabízejí právní poradenství obětem.
Oběťmi aktivit krajní pravice stali v roce 2011 i pořadatelé
Prague Gay Pride 2011 a osoby s lesbickou, gay, bisexuální
a transgender identitou (LGBT). Nadace OSF proto podpořila Poradnu pro občanství, občanská a lidská práva,
která monitoruje homofobii v České republice.
Nezanedbatelný problém pak představují média, která hojně užívají pojem „nepřizpůsobivý“. Časté používání tohoto pojmu v souvislosti s romskou menšinou prohlubuje již
tak rozšířené předsudky a stupňuje napětí ve společnosti.
Podporu Nadace OSF proto v roce 2011 získalo občanské
sdružení Romea, které monitoruje, jak o Romech informují jiná média a v nutných případech se snaží o korekci.

Diskriminace
Rok 2011 přinesl také informace o zneužívání znevýhodňující situace vyloučených Romů příslušníky majoritní
společnosti. Jednalo se například o případy provozování ubytoven na Šluknovsku, nebo využívání prostředků
z evropských fondů určených na integraci Romů za jiným
účelem. Toto téma patří ke klíčovým problémům v sociálně vyloučených lokalitách. V únoru 2011 proto Nadace
OSF ve spolupráci se sítí Open Society Foundations, Úřadem vlády ČR, Evropskou agenturou pro základní lidská
práva a Sekretariátem Dekády romské inkluze uspořádala
mezinárodní konferenci o diskriminaci znevýhodněných
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Romů v přístupu k bydlení. Konference, které se zúčastnilo přes 140 hostů z České republiky i ze zahraničí, představila lokální a mezinárodní kontexty zlepšování přístupu
Romů k bydlení a identifikovala klíčové kroky, které by
měly jednotlivé evropské vlády v této oblasti podniknout.

Podpořené projekty
f Český helsinský výbor, o.s., Praha
Poradenské centrum určené obětem diskriminace
Český helsinský výbor poskytuje s podporou Nadace OSF
poradenství a pomoc obětem diskriminace. Projekt obsahuje sběr dat o případech diskriminace a jejich analýzu,
medializaci kauz a práci s veřejností a pomoc obětem.
f In IUSTITIA, o.s., Praha
Právní poradenství obětem násilí z nenávisti
V rámci projektu občanské sdružení In IUSTITIA poskytuje právní a sociální poradenství obětem násilí z nenávisti, monitoruje výskyt trestných činů a vytváří jejich databázi. Navrhuje také legislativní změny, jež by pomohly
omezit násilí z nenávisti v České republice.
f Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s.,
Praha
Vypískejte homofobní útoky
Komplexní projekt zaměřený na LGBT komunitu obsahuje cyklus preventivních diskuzí na učilištích, kulaté stoly
s policií, nevládními organizacemi a dalšími skupinami,
či tisk komiksu. Monitoruje i případy násilí z nenávisti a
nenávistné výroky proti komunitě LGBT na internetu.
f Romea, o.s., Praha
Medializace násilí z nenávisti - zlepšení informovanosti
novinářů a background pro média
Občanské sdružení Romea medializuje násilí z nenávisti,
monitoruje média a snaží se o korekci v případech, kde
média nesprávně informovala. Uveřejňuje reportáže
z míst incidentů a ve spolupráci s občanským sdružením
In IUSTITIA provozuje antidiskriminační linku.
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Rovné příležitosti žen a mužů
Nadace Open Society Fund Praha poskytuje podporu
organizacím, které prosazují systémové změny, nové
postupy a metody směřující k rovným podmínkám pro
muže a ženy. V současné době Nadace OSF zůstává téměř jediným dárcem finančních prostředků v této oblasti. Mezi dlouhodobé strategické partnery Nadace OSF
patří Fórum 50%, Gender Studies, Centrum ProEquality
při Otevřené společnosti a Nesehnutí.
V březnu 2011 uspořádala Nadace OSF ve spolupráci
s velvyslanectvím USA v Praze a Centrem ProEquality při Otevřené společnosti panelovou diskusi na téma
Ženy a leadership v globalizujícím se světě. Východiskem
k diskusi, jež se konala při příležitosti Mezinárodního dne
žen, byly studie Kateřiny Jonášové a Veronika Švihelové
a studie Lisy Fiala, které popsaly práva žen i překážky a
problémy, jež čelí v České republice a v USA.

Podpořený projekt
f Nesehnutí Brno, o.s., Brno
Možnost volby ženám aneb systémová změna v českém
porodnictví
Aktivity projektu, které budou probíhat od počátku roku
2012, jsou zaměřeny zejména na prosazení novelizace
a sladění zdravotních zákonů a změn prováděcích vyhlášek s cílem zajistit ženám svobodnou volbu péče v těhotenství, porodu a během šestinedělí a ukotvit právní
postavení soukromých porodních asistentek.

Na konci roku 2011 pak Nadace OSF vyhlásila otevřenou
grantovou výzvu na projekty, které přispějí k prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy v následujících
oblastech:
f dopady veřejných politik a dopady fungování veřejných institucí na rovné příležitosti žen a mužů
s ohledem na probíhající reformy a na nadcházející
krajské a senátní volby
f kontrola souladu veřejných politik a jejich změn
s principy rovných příležitostí
f politická participace žen, zvláště s ohledem na krajské a senátní volby v roce 2012
Finanční prostředky v rámci této výzvy rozdělí Nadace
OSF na jaře 2012.
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Postavení migrantů v České republice
Nadace Open Society Fund Praha se věnuje problematice
migrace od roku 2002. Dlouhodobě podporovala zejména organizace, které usilují o zlepšení obrazu a postavení cizinců v České republice, zlepšení české cizinecké
legislativy, usnadnění přístupu k informacím o migraci
a posílení spolupráce mezi ČR a zeměmi východní Evropy, odkud pochází velká část legálních i nelegálních
migrantů. V současné době Nadace OSF podporuje zejména Konzorcium nevládních organizací pracujících
s migranty v ČR - nezávislou platformu neziskových organizací, které pracují s migranty a které společně usilují
o vytvoření jednotného, pevného a účinného systému
pro poskytování služeb uprchlíkům a cizincům.
Aktivity Konzorcia přispívají ke zlepšení úrovně služeb
pro migranty a zvyšují také schopnost členských organizací včas reagovat na krizové situace a změnu postojů a
názorů médií a široké veřejnosti. Cílem je vytvořit dynamický a komplexní systém pro pomoc žadatelům o azyl,
uznaným uprchlíkům a cizincům v České republice a koordinovat společný lobbingu vůči orgánům státní správy
v ČR i na evropské úrovni.
S podporou Nadace OSF uspořádalo Konzorcium v roce
2011 konferenci s názvem „Východiska migračních politik“, která zprostředkovala účastníkům rakouské, švýcarské
a britské zkušenosti s integrací cizinců a shrnula fungující
přístupy k problémům spojeným s migrací a integrací cizinců. Konference se konala pod záštitou senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
a zúčastnilo se jí 60 účastníků z nevládního sektoru, akademické sféry i veřejné správy, včetně Ministerstva vnitra
ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.
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Podpořené projekty
f Multikulturní centrum Praha o.s.
Nový cizinecký zákon
Cílem projektu, který je realizován ve spolupráci s klíčovými organizacemi pracujícími s migranty, je zasadit
se o to, aby dopad nového cizineckého zákona nebyl pro
cílové skupiny oproti současnému stavu zhoršením, ale
aby posiloval jejich práva a v co nejvyšší možné míře odstranil problematické aspekty. V roce 2011 má projekt za
sebou první fázi a to vytvoření tematických sítí a navázání spolupráce s podnikatelskou a akademickou sférou.
f Konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
Koncepční změny v oblasti migrační politiky
Finanční podpora Nadace OSF by měla přispět zejména
ke zřízení pozice tzv. Policy Officera, který se bude věnovat monitoringu a analýze informací o tvorbě legislativních a koncepčních materiálů jak na úrovni ČR, tak EU
a koordinovat připomínkovací procedury relevantních
legislativních úprav.
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Vzdělávání a mladí lidé
Nadace OSF podporuje iniciativy a projekty mladých lidí a jejich zapojování do veřejného života. Uděluje stipendia studentům středních a vysokých škol a prosazuje koncept inkluzívního
vzdělávání v českém vzdělávacím systému.

• Inkluzívní vzdělávání
• Zapojení mladých lidí do veřejného života
• Stipendijní program
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Inkluzívní vzdělávání
Ani v roce 2011 nedošlo k zásadním systémovým či legislativním změnám, které by ukončily diskriminaci
romských dětí v jejich přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.
Nadále tak přetrvává trend, kdy je na školách s upraveným vzdělávacím programem pro děti s lehkým mentálním postižením více než 30 % dětí romského původu.
Nadace Open Society Fund Praha proto ve spolupráci
se zahraničními partnery a externími odborníky prosazuje naplňování rozsudku Evropského soudu pro lidská
práva v případu DH a ostatní versus Česká republika,
který potvrdil diskriminaci romských dětí v Česku. Poskytuje informace evropským institucím, v jejichž gesci
je naplňování rozsudku. Podporuje také organizace, jež
přispívají k de-segregaci českého školství, zavádění inkluzívního vzdělávání a podpoře včasné péče v sociálně
vyloučených romských lokalitách.

Včasná péče
Kvalitní vzdělání je jedním ze základních předpokladů
a zároveň nástrojů úspěšné sociální integrace. Nadace OSF
proto podporuje aktivity směřující k vyrovnání vstupního
znevýhodnění dětí v přístupu ke vzdělání. Ve spolupráci
s Early Childhood Program se sídlem v Londýně Nadace OSF podpořila sedm projektů včasné péče v sociálně
vyloučených lokalitách. Tyto projekty posílí kompetence
rodičů dětí do tří let a v předškolním věku.

Podpořené projekty
Inkluzívní vzdělávání

Inkluze v krajích i na národní úrovni
V roce 2011 nedošlo v oblasti začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do škol hlavního
vzdělávacího proudu k pokroku a navzdory závazkům
vyplývajícím z mezinárodních úmluv nadále převládal
trend jejich umisťování do speciálních školských zařízení
s redukovaným obsahem vzdělávání. Práce ministerstva
školství na Národním akčním plánu inkluzívního vzdělávání (NAPIV) byly fakticky zastaveny. V druhé polovině
roku 2011 vláda schválila Strategii boje proti sociálnímu
vyloučení na období 2011-2015 Agentury pro sociální
začleňování v romských lokalitách, která nabízí základní
východiska pro zmírňování nerovností ve vzdělávání.
Nadace OSF v roce 2011 podpořila projekt České odborné společnosti pro inkluzívní vzdělávání, který umožní
větší spolupráci a koordinaci expertů při prosazování inkluzívního vzdělávání.
Nadace OSF také začala sama realizovat pilotní projekt
s názvem Školská inkluzívní koncepce kraje (ŠIKK), který
pomáhá pracovníkům krajských úřadů, ředitelům a zřizovatelům škol a dalším pracovníkům vypracovat úspěšnou
strategii na zavádění inkluzívního vzdělávání v daném
kraji. Pracovníci Nadace OSF a spolupracující odborníci
zatím projekt realizují v Plzeňském a Karlovarském kraji.
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f Česká odborná společnost pro inkluzívní vzdělávání,
o.s., Praha
Prosazování konceptu inkluzívního vzdělávání
Cílem projektu je vytvoření komunikační platformy a
vytvoření nástrojů koordinované spolupráce expertů při
prosazování inkluzívního vzdělávání. Výstupem expertů
budou dílčí návrhy koncepčních a strategických řešení
při zavádění inkluzívního vzdělávání do vzdělávacího
systému ČR.

Včasná péče
f Centrom, o.s., Ostrava
Včasná péče a předškolní výchova CENTROM
Občanské sdružení Centrom napomůže ke zvýšení motivace romských rodičů a změně jejich postoje ke vzdělání
jejich dětí. Cílovou skupinou projektu jsou především
romské rodiny s předškolními dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí v Ostravě. Pracovníci sdružení pomohou posílit kompetence romských rodičů a aktivně je
zapojit do včasné péče a předškolní výchovy. Přispějí tak
k vytvoření předpokladů pro začlenění dětí do běžných
předškolních zařízení a následně i systému základního
školství.
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f IQ Roma servis, o.s., Brno
Mateřské centrum
Aktivity mateřského centra jsou určeny rodičům ohroženým sociálním vyloučením, především Romům. Odborní pracovníci i dobrovolníci v centru pomáhají zvyšovat
znalosti a kompetence rodičů v oblasti zdravotní péče,
výchovných postupů a orientace v ekonomickém a sociálním systému. Děti ve věku do šesti let jsou pak v součinnosti s rodiči připravovány na bezproblémový vstup
do školního prostředí. Součástí spolupráce s rodinami je
terénní práce v rodinách, rodinná asistence a doprovody
při jednání s institucemi.
f Jekhetane, o. s., Ostrava
Rovný start
Rovný start je pilotní projekt zaměřený na podporu
rodičovských kompetencí romských rodičů v sociálně
vyloučených lokalitách Zadní Přívoz a Muglinov v Ostravě. Hlavním cílem projektu je podpora kognitivního
a sociálního rozvoje dětí ve věku od narození do 6 let
a v prvním ročníku základní školy. Cílovou skupinou
jsou romské rodiny s dětmi v raném věku žijící v sociálním vyloučení. K hlavním aktivitám projektu patří vedle
terénní práce vzdělávání rodičů a dětí, individuální práce
a poradenství s rodinami a dětmi v raném věku.
f Nová škola, o.p.s., Praha
Infant Matter
Infant Matter – raná péče a výchova k aktivnímu rodičovství je projekt realizovaný ve spolupráci s partnerskými
organizacemi Český západ, o.s. a Kotec, o.s. ve dvou lokalitách - Dobrá Voda a Nová Farma v Karlovarském kraji.
Cílovou skupinou podpory a služeb z ní vycházející jsou
rodiče, převážně romské matky, žijící v sociálním vyloučení nebo rodiny ohrožené sociálním vyloučením.

ní dětí ve věku od dvou do šesti let, které nenavštěvují
žádnou předškolní instituci a pocházejí ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí, a pomáhá jim se vstupem na
mateřskou a základní školu. Projekt poskytuje rodinám
komplexní informace o vzdělávacím systému v mateřských a základních školách, usiluje o podporu spolupráce
mezi rodiči a jejich dětmi, zejména ve zvyšování zájmu
rodičů o vzdělávání svých dětí a usiluje o posilování jejich
rodičovských kompetencí tak, aby i v domácím prostředí
poskytovali svým dětem kvalitní péči.
f STŘEP, o. s – České centrum pro sanaci rodiny, Praha
Home-Visiting v ohrožených romských rodinách
Projekt posiluje rodičovské dovednosti romských rodičů
ohrožených sociálním vyloučením v období před narozením dítěte, v raném a předškolním věku jejich dětí.
Cílem je posílit a zplnomocnit ohrožené romské rodiče
k tomu, aby byli schopni zajistit podmínky pro zdravý
vývoj dítěte, posílit inkluzi dětí do předškolního a školního vzdělávacího systému a také ovlivnit praxi prostřednictvím vypracování a šíření metodických doporučení a
vzdělávacích modulů pro odborníky.
f Vzájemné soužití, o.s., Ostrava
„Jsem o krok dál“ (Dialogem ke komunitnímu vzdělávání)
Projekt pomůže vybudovat komunitní centrum a „Maminkovský a dětský klub“ svépomocí lidí z místní komunity. V klubu budou realizovány aktivity pro rodiče a děti
s cílem posilovat rodičovské dovednosti směrem k rozvoji
vnitřního potenciálu, zvýšení sebevědomí, k osvojování a zvládání problematiky zdravotní a hygienické péče
o dítě. Projekt se zaměřuje především na romskou komunitu v Horní Suché.

Práce v lokalitách se opírá o roli rodičovských poradců,
vytipovaných a vyškolených rodičů, kteří vytvářejí vhodné zázemí pro předávání a sdílení zkušeností s konkrétními tématy mezi rodiči dané komunity.
f Romodrom, o.s., Praha
Centrum předškolní výchovy
Centrum předškolní výchovy se zaměřuje na vzdělává-
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Zapojení mladých lidí do veřejného života
Nadace Open Society Fund Praha v roce 2011 zahájila
program, který přispívá k zapojování mladých lidí do
veřejného života a posiluje jejich angažovanost v občanských iniciativách. Podpořila například několik stáží
mladých lidí na Britské radě a Britském velvyslanectví
v Praze, které jim přinesly neocenitelné pracovní zkušenosti. V červenci 2011 také uspořádala letní školu Open
Society Summer Camp pro patnáct studentů a studentek
z Česka a Slovenska. Letní škola se zaměřila na situaci
romské menšiny a účastníci během ní vytvořili vlastní
projekty, jak zlepšit vztahy mezi většinovou společností a
romskou komunitu ve svém regionu. Vybraných 10 projektů získalo podporu v rámci výzvy „Jdi do toho!“, která
byla otevřena pro mládež do 26 let.

zážitkové pedagogiky v rámci příměstské letní školy.

Podpořené projekty

f Olešnická farní mládež, Olešnice

f Anděl Strážný, Olomouc

Olešnický mapový portál
Olešnická farní mládež prostřednictvím geoinformačních
technologií zapojí veřejnost mikroregionu Olešnicko do
prostorového plánování a práce s krajinou. Prostředkem
zapojení bude foto-soutěž a podzimní tematické setkání.

Anděl Strážný
Dobrovolníci budou klienty nízko-prahového klubu a
mládež z dětských domovů motivovat při výběru školy,
povolání a při rozhodování v životních situacích. Využijí
přitom hru Cest la vie společnosti Člověk v tísni.
f Centrácké asistentky a kamarádi, Nymburk
Inkluze není iluze
Projekt zahrnuje tři zážitkové víkendy inkluzívního charakteru pro děti s postižením a bez postižení.
f Dobrovolníci z Budějic, České Budějovice
Mosty
Dobrovolníci připraví volnočasové aktivity pro děti ze
sociálně vyloučených lokalit v Českých Budějovicích.
f Kreativní knihovna při Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové, Hradec Králové
Příměstská letní škola globální rozvojové výchovy
Projekt přiblíží žákům 2. stupně ZŠ a gymnázií principy
globálního rozvojového vzdělávání, metody kritického
myšlení a aktivního učení o světě i sobě samém formou
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f Kristýna Klatovská, Lucie Kostková, Rakovník
Neslyším, ale komunikuji!
Projekt podpoří integraci sluchově postižených dětí prostřednictvím informační kampaně na základních školách
(letáky, placky, besedy, hry).
f Mladiinfo ČR, Brno
Informuj a inspiruj!
Projekt bude informovat mladé lidi o možnostech dobrovolnictví u nás i v zahraničí, neformálního vzdělávání či
studia skrze webové stránky i internetové soutěže.

f Pro Vodňany, Vodňany
Program pro Vodňany
Program pro Vodňany udělá inventuru projektů strategického plánu města a zorganizuje besedy se zastupiteli
a veřejností. Výsledky bude prezentovat ve zpravodaji.
f Středoškolský klub při lesnických školách v Písku,
Písek
Všichni žijeme na jedné planetě aneb NE! Rasismu, xenofobii a rasové diskriminaci
Klub uspořádá besedy, workshopy a exkurze o holocaustu, fašizmu a totalitních režimech pro studenty středních
škol (ve spolupráci s Pražskou Židovskou obcí).
f Tosara o.s., Praha
Klub Slaný
Klub vytvoří prostor pro volnočasové a vzdělávací aktivity
pro děti ze sociálně slabších rodin.
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Stipendijní program
Nadace Open Society Fund Praha dlouhodobě podporuje české studenty, aby získávali zkušenosti v zahraničí.
V současné době poskytuje stipendia středoškolákům
a vysokoškolákům a nabízí stáže pro začínající učitele na
soukromých školách ve Velké Británii.

Stipendia pro středoškoláky
Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s britským The Headmasters´ and Headmistresses´ Conference
(HMC) a americkým American Secondary Schools for
International Students and Teachers (ASSIST) nabízí od
roku 1993 stipendia na soukromých středních školách ve
Velké Británii a v USA. Jde o zcela unikátní program, v jehož rámci mohou studenti 1. nebo 2. ročníků středních
škol studovat po dobu jednoho akademického roku na
soukromých nezávislých školách, které jsou z finančních
důvodů - především vzhledem k výši školného - pro české děti většinou nedostupné. Výše stipendia se pohybuje
kolem jednoho milionu korun, přesto stipendium nepokryje veškeré náklady související s pobytem. Nadace OSF
proto spolupracuje se společností Pioneer Investments,
která pomáhá stipendia dofinancovat. V roce 2011 doplňkové stipendium od Pioneer Investments získaly dvě
studentky. Od počátku programu poskytla Nadace OSF
stipendium již dvěma stovkám studentů.
O stipendium na akademický rok 2011 – 2012 se ucházelo 96 studentek a studentů z celé České republiky,
61 z nich úspěšně absolvovalo jazykové testy a zúčastnilo
se pohovorů. Celkem 5 studentů nakonec strávilo rok na
střední škole ve Velké Británii a další 4 studenti studovali
v USA. Kromě plného stipendia na roční pobyt získalo
5 studentů doporučení získat redukované stipendium
(školy odpustí část školného) a studentky Tereza Burgetová z PORGU a Sára Doležalová z gymnázia Českolipská v Praze této možnosti využily a studovaly na Dollar
Academy v Clackmannshire ve Skotsku.
Americký partner ASSIST nabízí také možnost unikátního stipendia Davis Scholars. Student, který toto stipendium získá, může dokončit střední školu v USA a má šanci
získat další stipendium ve výši 20 000 dolarů po dobu
dalších 3 let na studium univerzity v USA. V roce 2011
se stipendistkou Davis Scholars stala studentka PORGu
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v Praze Rozalie Czesana, která nyní studuje na Taft School
ve Watertown ve státě Connecticut.
Studenti, kteří v silné konkurenci na roční pobyt neuspějí,
mají díky spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států
amerických šanci být nominováni na letní školu, kterou
pořádá Benjamin Franklin Institute. V roce 2011 se letní
školy zúčastnila studentka gymnázia v Praze Veronika
Komarová.

Stipendia pro studenty vysokých škol
Nadace OSF také spravuje od roku 2005 Fond společnosti
Accenture. Fond podporuje zahraniční studijní pobyty
studentům oborů, které souvisejí s činností, jíž se věnuje
společnost Accenture. Zejména se jedná o ekonomii a IT.
Stipendium je určeno na nákup učebnic a úhradu cestovních a životních nákladů v zahraničí.
V roce 2011 se v náročném dvoukolovém výběrovém řízení o získání stipendia ucházelo 40 studentů a studentek,
10 studentů nakonec stipendium získalo. Stipendia studentům předal generální ředitel společnosti Accenture
pro Českou republiku Maurizio Barin.

Stáže pro absolventy a absolventky
pedagogických fakult
Nadace OSF ve spolupráci s britskou Headmasters´and
Headmistresses´Conference (HMC) také poskytuje absolventům nebo studentům posledních ročníků pedagogických fakult roční stáž na některé z členských škol
HMC. Sedm uchazečů absolvovalo pohovory, které vedla
Joy Hopkins, zástupkyně ředitele New Hall School, a Ian
Small, bývalý ředitel Bootham School. Roční stáž na soukromé škole Queen´s College v Tautonu ve Velké Británii
získala Lucie Drvotová.

Stipendijní program podpořili:
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Stipendia udělená středoškolákům v roce
2011 – 2012
Stipendia HMC a Pioneer Investments
Jakub Červenka, gymnázium Nad Alejí, Praha
Bloxham School, Banbury, Oxfordshire
Jana Malinovská, gymnázium České Budějovice
Pangbourne College, Berkshire
Tereza Růžičková, gymnázium Třebíč
Chigwell School, Essex
Pavlína Škodová, gymnázium Náchod
Sutton Valence School, Kent
Tomáš Vidura, Biskupské gymnázium Hradec Králové
Merchiston Castle School ,Edinburgh
Kateřina Zahradová, gymnázium Nad Alejí, Praha
Seaford College, Sussex

Stipendia ASSIST
David Balcar, PORG Praha
Suffield Academy, Connecticut
Roman Huszar, Střední zdravotní škola, České Budějovice
Phillips Exeter Academy, New Hampshire
Stanislav Pečený, gymnázium Opatov, Praha 4
Peddie School, New Jersey
Hana Svatošová, gymnázium Kutná Hora
Kents Hill School, Maine
Rozalie Czesana, PORG Praha
Taft School, Connecticut.

Stipendia udělená vysokoškolákům v roce
2011 – 2012 z Fondu Accenture
Marek Beran,
London School of Business and Finance, Velká Británie
Tomáš Búry,
San Francisco State University, USA
Tereza Fišerová,
State University of New York, USA
Michaela Holubová,
Erasmus Universiteit Rotterdam, Nizozemsko
Marta Jedličková,
The Chinese University of Hong Kong, Čína
Martin Kopecký,
Dublin City University, Irsko
Filip Kroupa,
McCombs School of Business, The Univerity of Texas,
USA
Jakub Loun,
Manchester Metropolitan University Business School,
Velká Británie
Gabriela Pejlová,
School of Business of Fachhochschule Mainz – University of Applied Sciences, Německo
Petr Rajchl,
University of Victoria, Kanada

Stipendia udělená absolventům pedagogických fakult
Lucie Drvotová,
Queen´s College, Tauton, Velká Británie

Výroční zpráva 2011
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Fond Otakara Motejla
Prostřednictvím Fondu Otakara Motejla podporuje Nadace OSF neziskové organizace a občanské iniciativy, které dohlížejí na práci veřejných institucí, prosazují protikorupční opatření,
zvyšují transparentnost veřejné správy a chrání občany v případech, kde dochází ke zneužití
státní moci.

Výroční zpráva 2011
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Fond Otakara Motejla založila Nadace Open Society
Fund Praha na konci roku 2011 jako přímé pokračování
programu Transparentnost a veřejná odpovědnost.
Fond Otakara Motejla podporuje občanské iniciativy,
které dohlížejí na státní správu a upozorňují na její chyby,
i ty, které zapojují občany do rozhodování a v partnerství
se státní správou vytvářejí v Česku poctivější prostředí
(souhrnně – watchdog organizace).
Se souhlasem rodiny nese fond jméno Otakara Motejla,
který jako první veřejný ochránce práv výrazně přispěl
k obraně principů právního státu v České republice.
Fond založila a spravuje Nadace OSF a získává do Fondu
finanční prostředky od firemních i individuálních dárců.
Rozvoj Fondu podpořil také Trust for Civil Society in
Central and Eastern Europe.

Workshopy a koordinace
Mezi tematické priority programu patří omezování střetu
zájmů a zvyšování vymahatelnosti osobní odpovědnosti veřejných představitelů i omezování vlivu zájmových
skupin na legislativní proces a rozhodování veřejné správy. Nadace OSF také podporuje zapojování občanů do
rozhodování, zvyšování transparentnosti toků veřejných
financí (veřejných rozpočtů, veřejných zakázek a dotací),
zprůhlednění financování politických stran a zlepšování
přístupu k informacím.

Boj proti korupci i hazardu
V rámci programu Transparentnost a veřejná odpovědnost podporovala Nadace OSF během roku 2011 například organizace zapojené do Platformy pro transparentní
veřejné zakázky, která iniciovala a následně se úspěšně
podílela na novelizaci Zákona o veřejných zakázkách.
Zástupce Nadace OSF také zasedl v Poradním sboru
vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a v hodnotící komisi Ministerstva vnitra ČR týkající se udělování
dotací nevládním organizacím, které bojují s korupcí.
Díky podpoře Nadace OSF se veřejnosti otevřelo i téma
nelegálních heren a problematiky hazardu obecně. Občanské sdružení Brnění vydalo s podporou Nadace OSF
podrobný manuál pro zastupitele, jak se s tímto fenoménem vypořádat.
Nadace OSF také podpořila práci několika českých investigativních novinářů. Díky této podpoře se veřejnost
dozvěděla více informací o platech státních úředníků,
kterým se věnovala novinářka Sabina Slonková z Aktuálně.cz, i o daňových úlevách pro vyvolené firmy, jak je
popsal Radek Kedroň v Hospodářských novinách.

Nadace OSF poskytuje nejen finanční podporu, ale pomáhá také koordinovat spolupráci mezi organizacemi
a vytváří prostor pro sdílení zkušeností pořádáním pracovních setkání a workshopů. V lednu 2011 například
Nadace OSF ve spolupráci s washingtonskou organizací
Government Accountability Project (GAP) uspořádala
workshop s názvem „Jak zvýšit ochranu oznamovatelů
a zlepšit jejich vnímání?”.
Seminář zprostředkoval českým investigativním novinářům a nevládním organizacím komplexní pohled na
problematiku oznamovatelů, představil osvědčené metody investigativní práce, dostupné informační zdroje
a právní zakotvení „whistleblowingu“ v USA a Velké Británii. Konání workshopu podpořilo Velvyslanectví USA
v Praze.

Výroční zpráva 2011
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Podpořené projekty:
f Acta non verba, o.p.s., Praha

f Centrum pro podporu občanů, Praha

Úklid ve státní správě
Obecně prospěšná společnost Acta non verba se věnuje korupčním kauzám na okraji pozornosti. V projektu
Úklid ve státní správě společně s novinářem Janem Hlochem mapovala cenu úklidu na metr čtvereční v několika
úřadech. Zjištění nadsazené ceny za úklid budov brněnského magistrátu vedlo k vyhlášení nového výběrového
řízení a v důsledku k úspoře veřejných prostředků.

Nenechme se vybagrovat! Kampaň za právo občanů
účastnit se rozhodování o životním prostředí
Centrum pro podporu občanů se věnuje občanskému
podílu na územním plánování. Ten mohl být ohrožen
novelou stavebního zákona. Centrum ve spolupráci se
Zeleným kruhem hlídá, aby v novele zůstalo právo občanů
do procesu plánování a výstavby zasahovat.
f Člověk v tísni, o.p.s., Praha

f Arnika, Praha
Zvýšení ochrany soustavy Natura 2000
V rámci projektu Arnika vytvoří internetový nástroj, který
umožní hlásit případná ohrožení chráněných oblastí.

New Media for Social Change Workshop
Člověk v tísni se v rámci festivalu Jeden svět 2011 zaměřil
na nová média jako nástroj ochrany lidských práv. Pro
neziskové organizace ze zemí Visegrádu uspořádal školení, jak moderní nástroje využívat.

f Auto*Mat, o.s., Praha
Watchdogové aktivity 2011
Občanské sdružení Auto*Mat se věnuje udržitelnosti
pražské dopravy. Projekt Watchdogové aktivity 2011 zahrnuje sérii aktivit směřujících ke zklidnění pražské magistrály a zabránění stavbě tunelového komplexu Blanka 2.
f Brnění, o.s., Brno
Regulace hazardu na místní úrovni jako podpůrný nástroj pro strategickou litigaci
Sdružení Brnění přenáší zkušenosti z ochrany veřejného
zájmu v Brně na celostátní úroveň. Snaha o regulaci hazardu ve vlastním městě vedla k hledání způsobů řešení
problému v mnoha městech ČR. V rámci projektu členové sdružení napsali manuál na regulaci hazardu v obcích
a rozvinuli webové stránky mapyhazardu.cz.
f Centrum pro podporu občanů, Praha
Města pro život: zapojení veřejnosti do plánování rozvoje českých a moravských měst
Centrum pro podporu občanů se věnuje občanskému
podílu na územním plánování. Projekt byl postaven jako
vícedenní workshop pro 70 zástupců neziskových organizací, zaměřený na praktické ukázky přístupů k územnímu
plánování v Praze, Brně, Bratislavě a Vídni. Z projektu
v roce 2012 vznikne web se zkušenostmi přednášejících.
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f Ekologický právní servis, o.p.s., Brno
Institucionální podpora: Práce na strategických tématech
Ekologický právní servis se v roce 2011 za podpory
Nadace OSF zaměřil na správu státem vlastněných firem,
protikorupční legislativu (mj. zákon o úřednících či zákon o lobbingu). Dále EPS poskytoval právní podporu
občanům a místním sdružením, které se snaží zabránit
škodám a rozhodnutím poškozujícím veřejný zájem.
f Ekologický právní servis, o.s., Brno
Strategická průmyslová zóna Holešov – strategický
omyl!
Ekologický právní servis sleduje s koalicí lokálních občanských iniciativ kauzu průmyslové zóny v Holešově,
která nejenže má korupční pozadí, ale její dokončení
ohrožuje kvalitu pitné vody v oblasti.
f Ekologický právní servis, o.s., Brno
Občanské iniciativy 3.0
Ekologický právní servis se věnoval problému nedostatečného know-how malých a často ve svých aktivitách
izolovaných lokálních občanských iniciativ (především
v otázkách práva a komunikace). Iniciativy si v projektu
vyměnily zkušenosti a posílily své odborné kapacity.
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f Iuridicum Remedium, o.s., Praha

f Nesehnutí, Brno

Institucionální podpora: Lidská práva a technologie
2011
Iuridicum Remedium v roce 2011 pokračovala v soustavné
kampani za ochranu soukromí, zejména ve vztahu k veřejné dopravě (Opencard) a připravované elektronizaci státní
správy. Stejně jako v předchozích letech předalo anticeny
Big Brother Awards za porušování soukromí.

Nejsem loutkou supermarketu
Brněnští Nesehnutí úspěšně vedou kampaň na podporu
maloobchodu. Projekt „Nejsem loutkou supermarketu“
slibuje popularizaci celé problematiky a hlídání nového
územního plánu města Brno.

f Jana Lorencová, Ostrava

Zastavení porušování Listiny základních práv a svobod
v kontextu s aplikační politikou zákona o loteriích
u hazardních přístrojů mimo kasina na vnitřním trhu
České republiky – strategická litigace
Sdružení Občané proti závislostem se s podporou Nadace
OSF na odborné rovině věnuje regulaci hazardu v ČR.
Jako nástroj zvolili ústavní stížnost na porušování listiny
základních práv.

Minulost je součástí naší budoucnosti
Investigativní novinářka Jana Lorencová píše knihu
o velkých korupčních kauzách 90. let, jak je vnímala tehdy a nyní s odstupem času. Kniha vyjde v roce 2012.
f KohoVolit.eu, Plasy
NapišteJim
KohoVolit.eu poskytuje prostřednictvím názorových
kalkulaček podklady pro kvalifikované rozhodování voličů. Projekt NapišteJim nabízí možnost zvolené politiky
kontaktovat a sledovat jejich odpovědi.
f Liga lidských práv, o.s., Brno
Institucionální podpora: lidská práva a informovanost
ve zdravotnictví a policii
Liga lidských práv v roce 2011 pokračovala v soustavné
práci na zkvalitňování práce policie a zdravotnických zařízení s ohledem na práva občanů. Významně přispěla
ke zlepšení zákona o generální inspekci bezpečnostních
sborů, který poprvé umožní nezávislou kontrolu policie.
f Martina Křížková, Praha
Stromkaři
Novinářka Martina Křížková otevřela téma nelegálního
zaměstnávání migrantů v českých lesích a rozkryla korupci na české ambasádě ve Vietnamu.
f Naši politici.cz, Praha
Kamera pro regiony
Sdružení Naši politici.cz vytváří encyklopedii českých
politiků a lobbistů. Projekt Kamera pro regiony se formou
videoreportáží věnuje lokálním kauzám.
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f Občané proti závislostem, o.s., Vsetín

f Oživení, o.s., Praha
Institucionální podpora: Program Bezkorupce
Sdružení Oživení za podpory Nadace OSF pokračovalo
v dlouhodobé práci na systémových problémech (střet
zájmů, zákon o obcích, zákon o veřejných zakázkách)
a zároveň poskytovalo podporu protikorupčním aktivistům na místní úrovni. Vzniklo i zhodnocení naplňování
vládní protikorupční strategie a rozsáhlý průzkum dodržování zákona o střetu zájmů.
f Oživení, o.s., Praha
Grass-roots Bezkorupce
Občanské sdružení Oživení zorganizovalo vícedenní
workshop pro nové aktivní protikorupční iniciativy. Tématem byla například navrhovaná opatření pro připravovanou novelu zákona o obcích a formalizace fungování
platformy Bezkorupce, která sdružuje občanské aktivisty
i aktivní zastupitele.
f Pražské matky, o.s., Praha
Chodci sobě
Občanské sdružení Pražské matky dlouhodobě pracuje
na zvýšení bezpečnosti pro pražské chodce a cyklisty. Portál Chodci sobě upozorňuje na nebezpečná místa nebo
nedostatky v pražských ulicích a sdružení Pražské matky
podněty předávají příslušným městským částem.
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f ProCulture, o.s., Praha
ProCulture Watch 2011/2012
Kvalitně zpracovanými analýzami, popisy problémů
a návrhy řešení bojuje ProCulture s neodborným a neefektivním vedením veřejných kulturních institucí.
f Radek Kedroň, Praha
Promíjení daní
Investigativní novinář Radek Kedroň se v Hospodářských
novinách věnuje hospodářské kriminalitě a politické korupci. V rámci projektu zjišťoval, komu a proč ministři
financí v posledních letech odpustili daně.
f Sabina Slonková, Praha, Praha
Cena a dostupnost veřejných informací při prověřování rizik střetu zájmů / možné korupce
Novinářka Sabina Slonková zjišťovala odměny ministrů
ajejich náměstků. Sérii článků na Aktuálně.cz se podařilo
dosáhnout precedentu: Výše odměn politiků a vysokých
úředníků se stala veřejnou informací.
f Transparency International - Česká republika, o.p.s.,
Praha
Institucionální podpora: právní poradna a rozvoj fundraisingu
Nadace OSF příspěvkem na chod právní poradny a rozvoj fundraisingu podpořila rozvoj a udržitelnost práce
Transparency International. Právní poradenství organizace poskytla například v případech možného zneužívání
pravomocí hlavním hygienikem, či neprůhledné privatizace bytů na Praze 2. Celkem právníci protikorupční organizace poskytli přes 300 právních konzultací. Zároveň
Transparency International posílila svůj fundraising.

f Transparency International - Česká republika, o.p.s.,
Praha a Respekt institut, o.p.s., Praha
Měsíc podpory integrity a transparentnosti - protikorupční projekt
Ve spolupráci s Respekt Institutem zorganizovala Transparency International tři semináře zaměřené na transparentní veřejné zakázky, budování apolitické veřejné správy
a mezinárodní právní instrumenty proti korupci.
f Vzduch, o. s., Ostrava
„Za čistou Ostravou – rok po volbách“
Občanské sdružení Vzduch se zasazuje o zlepšení ochrany ovzduší na Ostravsku. Projekt konfrontoval sliby komunálních politiků s reálnými opatřeními, které by alarmující situaci mohly pomoci. Sdružení zároveň tam, kde
byl překročen zákon, vede s úřady soudní spory.
f Zelený kruh, o.s., Praha
Ne každá iniciativa se cení
Zelený kruh se zapojil do snahy zrušit „poslanecké přílepky“ v rámci legislativního procesu Parlamentu ČR.
Na základě kvalitní argumentace přesvědčuje politiky
i veřejnost k tlaku na změnu jednacího řádu Poslanecké
sněmovny PČR a k regulaci tohoto typu legislativních aktivit, které jsou významným korupčním rizikem.
f Zelený kruh, o. s., Praha
S vyloučením veřejnosti, nebo transparentně a kvalitně?
Zelený kruh se snaží o zachování možnosti veřejnosti
účastnit se správních řízení o projektech, které ovlivňují
životní prostředí. V rámci projektu koordinuje šest předních ekologických organizací, které bojují proti přijetí
připravovaného legislativního návrhu omezujícího právě
účast veřejnosti.

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

f Zelený kruh, o.s., Praha

Průhledná politika online (offline)
Transparency International ČR v rámci svého workshopu
(inkubátoru) propojila zástupce velkých watchdogových
organizací, regionálních iniciativ a on-line aktivistů. Cílem této akce bylo najít místo, kde se střetávají strategie
zúčastněných organizací, vzájemná inspirace, koordinace
a synergie pro budoucí spolupráci.

Řešení neziskového sektoru pro status veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku
Projekt reaguje na legislativní úpravu statutu veřejné
prospěšnosti. Organizace se pokouší zabránit hrozbám
plynoucím ze současného znění Občanského zákoníku a
nabídnout skutečná řešení pro transparentnost českých
nevládních organizací.
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Posilování občanské společnosti
Rozvoj a posilování nevládních neziskových organizací i neformálních občanských aktivit je
prioritou Nadace OSF již od počátku jejího působení a jde napříč všemi programy. V současnosti
Nadace OSF administruje podporu z Nadačního fondu Hyundai, který přispívá na komunitní
projekty v Moravskoslezském kraji.

Výroční zpráva 2011
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Nadace OSF administruje program Nadačního fondu
Hyundai. Tento fond podporuje komunitní projekty realizované v Moravskoslezském kraji, zejména v oblastech
okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín. Rozvoj občanské společnosti, ochrana a zlepšení životního prostředí, transparentnost veřejné správy či přístup veřejnosti k rozhodování
jsou hlavní témata podpory.
Jen v roce 2011 podpořil Nadační fond Hyundai v regionech Frýdek Místek a Nový Jičín 14 takových projektů za
téměř 2 miliony korun. Předkladateli projektů jsou převážně místní spolky a sdružení, ale také jednotlivé obce.
Nadační fond Hyundai byl založen v roce 2007 na základě dohody uzavřené mezi společností Hyundai Motor
Manufacturing Czech, Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, agenturou CzechInvest
a občanskými sdruženími Ekologický právní servis, Půda
pro život, Děti Země a Beskydčan. Fond má k dispozici
celkem 20 000 000 korun. Do dnešního dne Nadace OSF
rozdělila v pěti grantových kolech přes 10 000 000 korun.

Podpořené projekty
f Comenius Fulnek, o.s, Fulnek
Fulnečané spolu
Občanské sdružení Comenius Fulnek uspořádá 11 vzdělávacích i společensko-zábavných akcí s důrazem na
udržení tradic a aktivní zapojení místních občanů všech
věkových i sociálních skupin. Například letní Pohádkový
les, den plný her a masek, navštívily děti s rodiči i děti
z dětských domovů. Turnaje v deskových hrách, výstavy
či adventní koncerty přilákaly i střední a starší generaci.

f Dobrovolnické Centrum Adra, o.s., Frýdek-Místek
Charitativní burza jako nástroj rozvoje dobrovolnictví
v Moravskoslezském kraji
Dobrovolnické centrum založilo charitativní burzu šatstva, obuvi, hraček a jiných předmětů s cílem vytvořit
nástroj k finanční podpoře dobrovolnických programů
a dlouhodobých projektů DC ADRA. Prodej zboží zajišťují dobrovolníci.
f Fórum 50 %, o.p.s, Praha
Týká se to i tebe: podpora aktivního občanství
Organizace Fórum 50 % vytvořila internetovou aplikaci,
která umožňuje občanům obcí vyjádřit se k přidělování
financí z veřejného rozpočtu neziskovým organizacím.
Se základními rozpočtovými pravidly také seznamuje
studenty základních a středních škol na pořádaných školeních.
f Charita Frýdek-Místek, Frýdek-Místek
Setkávání osob, které mají v rodině či v blízkém okolí
člověka s chronickým duševním onemocněním
Charita organizovala každý měsíc setkání rodičů a blízkých osob duševně nemocných. Setkávání pomohlo propojit lidi se stejným osudem, dalo prostor k psychickému
odpočinku a bylo místem pro získání podpory i odborné
rady ohledně péče o své blízké.
f Koliba, o.s., Milíkov u Jablunkova
Za společným dědictvím předchozích generací
Občanské sdružení Koliba uspořádá sedm akcí, na kterých seznámí návštěvníky regionu se zvyky, tradicemi,
řemesly a folklorem, charakteristickým pro příhraničí
obce Moravskoslezských a Slezských Beskyd.

f Český svaz včelařů, o.s., Frýdek-Místek

f Mateřská škola Pražmo, p.o., Pražmo

Včely pro život
Český svaz včelařů částečně dostavěl v Chlebovicích
Dům včelařů, který slouží jako zázemí pro místní včelařský kroužek, ale také jako naučný areál pro školy a
širokou veřejnost. Aktivně pořádá dětské tábory a řadu
vzdělávacích akcí pro děti a širokou veřejnost se zájmem
o život včel.

Ptačí kamarádi na školní zahradě - přírodní učebna
Mateřská škola iniciovala vznik přírodní učebny, v níž
se děti seznamují s ptactvem. Na školské zahradě byly
zabudovány dřevěné totemy s podobou známých ptáků,
děti spolu s rodiči a učiteli vytvořili informační tabule
o jednotlivých druzích ptactva a setkávali se s ornitology
a ochranáři.
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f Občanské sdružení občanů obce Dobratice, o.s.,
Dobratice

f Severomoravské regionální sdružení ČSOP, Valašské
Meziříčí

Rybníkáři občanům Dobratic
Rybníkáři z obce Dobratice zvelebují okolí svých rybníků
tak, aby areál sloužil pro příjemnou relaxaci a sportovní
vyžití všech místních. U rybníků zařizují dětský koutek,
pořídili dětské rybářské nářadí, lavičky, stoly na stolní tenis a udírnu.

Studánky Štramberska a Podbeskydí – vydání turistické
mapy a péče o studánky
Ochránci přírody s pomocí dětských oddílů a místních
spolků čistí a zastřešují 10 studánek v okrese Nový Jičín.
Na podporu osvěty a posílení vztahu lidí ke studánkám
a pramenům bude vydána turistická studánková mapa
Štramberska.

f Obec Pražmo
Příprava realizace projektu regenerace centra obce
Pražmo
Obec Pražmo připravuje projektovou dokumentaci, která
povede k regeneraci obce. Do rozhodovacích procesů
a sbírání připomínek se zapojili aktivní občané.
f Obec Skotnice

f Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v ČR, o. s. - Škola života, Frýdek-Místek
Škola života-Frýdek Místek
Škola života uspořádá 15. ročník olympiády v lehké atletice a 8. ročník zimních sportovních her pro mládež
s mentálním postižením s různými stupni závislosti. Škola
života uskutečnila také Akademii pořádanou k 20. výročí
založení stacionáře.

Komunitní centrum pro seniory
Více než šedesát dobrovolníků ze Senior klubu, TJ Sokol
Skotnice a jiných spolků založilo v obci Skotnice venkovní
centrum pro seniory, kde si starší občané mohou zacvičit
na rehabilitačních strojích a využít nově postavený altánek
k vzájemnému setkávání při kulturních a společenských
akcích.
f Sdružení obcí povodí Morávky
Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávky
Obce sdružené v mikroregionu povodí Morávky uspořádaly v obci Dobrá sportovní den pro děti i dospělé všech
deseti obcí. Účelem sdružení je nejen spolupracovat a koordinovat činnosti obcí v oblastech kultury, rozvoje obcí,
životního prostředí či turistického ruchu, ale také zapojovat samotné občany obcí do společných veřejných akcí.
f Severomoravské regionální sdružení ČSOP, Valašské
Meziříčí
EVVO studentů přírodovědných ročníků Střední školy
přírodovědné a zemědělské Nový Jičín
Ochránci přírody nabízejí studentům přírodovědných
ročníků týdenní praxi v terénu. Výukové praxe spolu
s besedami a exkurzemi mají za cíl seznámit studenty
s ochranou přírody a krajiny v praxi.
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Emergency Fund
Nadace OSF pomáhá skupinám obyvatel, jež se dostaly následkem ekonomické krize do nepříznivé sociální situace, podporuje oblasti, u kterých hrozí největší rozpočtové škrty, například
oblast kultury a umění.
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Zakladatel Open Society Foundations George Soros zřídil
v roce 2009 fond s názvem Emergency Fund na pomoc
lidem v „krizových situacích“, především těch, které jsou
vyvolány hospodářským poklesem, ale i závažnými společenskými problémy. Spolu s dalšími 20 státy bývalého
východního bloku čerpala z tohoto fondu prostředky
i Nadace Open Society Fund Praha.
Na konci roku 2011 byl program ukončen. Nadace OSF
podpořila z fondu celkem 45 projektů, na které vynaložila
celkem přes 17 milionů korun. Svou podporu zaměřila
do oblastí, jako jsou vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, podpora zaměstnávání, problematika pracovních migrantů či oblast kultury a umění.
Některé z podpořených projektů stále běží.
Emergency Fund reagoval na žádosti o finanční pomoc
podporou samostatných projektů i vyhlašováním výzev
na podporu konkrétní oblasti. Jednou z takových oblastí
byla kultura a umění, které jsou v České republice silně
podfinancovány. Do grantové výzvy, kterou Emergency
Fund na podporu kultury a umění v roce 2011 vyhlásil,
se přihlásilo více než sedmdesát subjektů. Podporu získalo 13 projektů, které tvůrčím a angažovaným způsobem
reagují na současná společenská témata, zaměřují se na
otázky lidských práv či se věnují společenské nebo kulturní kritice. Předmětem podpory bylo také posílit udržitelnost uměleckých a kulturních organizací, podpořit
organizace ve strategickém plánování, zavádění fundraisingových aktivit a posilování soběstačnosti.
Vládní škrty také silně dopadají na sociální sektor. Snížení dotací pocítila celá řada poskytovatelů sociálních
služeb. Nadace OSF proto vyhověla některým žádostem
a poskytla nezbytnou finanční podporu pro zachování
chodu organizací, které sociální služby poskytují.

Podpořené projekty
f A2, o.s., Praha
Oživte si barák
Sdružení zpracuje dokumentaci 30 ohrožených a opuštěných objektů v Hlavním městě Praze. Na vybraných pět
objektů promítne během jednoho týdne videoprojekce
/ artmapping s cílem upozornit na stav objektu, důvody
tohoto stavu a viníka situace. V místě projekce bude také
informační stánek a odborníci na danou problematiku.
f Barevný děti, o.s. , České Budějovice
Platforma nezřizované kultury v Českých Budějovicích
Sdružení Barevný děti vytváří chybějící platformu, která
by sjednocovala nezávislou kulturní scénu v Českých
Budějovicích. Platforma sdruží místní kulturní aktéry na
principu participativní demokracie se zásadou zachování
a opatrování co největší kulturní diverzity, aby si sami
pro sebe vytvořili větší prostor, v jehož rámci budou svou
kreativitu nabízet jako řešení konkrétních projektů, jako
alternativu k současnému negativistickému postoji veřejnosti k politice a veřejnému životu obecně.
f Divadlo Archa, o.p.s., Praha
Festival Akcent
První ročník festivalu, který koncentruje umělecké projekty se sociálním přesahem na jednom místě. Festival
dává prostor pro konfrontaci divadla a ostatních druhů
umění, které pracují formou komunitního umění, dokumentárního divadla, sociálních intervencí, umění ve
veřejném prostoru či se zabývají specifickými sociálními
tématy. Festival Akcent prosazuje nový pohled na funkci
umění v sociálním kontextu.
f DOX Prague, a.s., Praha
Posílení udržitelnosti DOXu – Centra současného
umění, architektury a designu
DOX Prague se snaží o nastavení fundraisingového a
marketingového plánu, zajištění diverzity financování,
udržitelnosti a soběstačnosti. K těmto cílům by měla
pomoct nově otevřená pozice „fundraiser“. Cílem fundraisera bude získat nové publikum z řad dětí, nastavit
spolupráci se školami, vybudovat platformu firemního
dárcovství, rozšířit využití sociálních sítí aj.
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f Eastern Alliance, o.s., Praha
Exekuce. Každému jeho lichváře
Eastern Alliance vytváří multižánrový projekt EXEKUCE, zahrnující výstavu dokumentů a fotografií, výrobu
filmu, filmové projekce ve výstavním sále, on-line vysílání, přednášky a panelové diskuze, exekuční kabaret,
happeningové akce na veřejných prostranstvích, vydávání fiktivních exekučních novin a další doprovodné akce.
Chce hravou a atraktivní formou přitáhnout pozornost
zodpovědných institucí k problému exekuce, přispět ke
zvýšení finanční gramotnosti veřejnosti a upozornit ji na
možné dopady absence osobní zodpovědnosti při neustálém spotřebním zadlužování.
f EDUin, o.p.s., Praha
Dejme českému školství vizi a stabilitu
Eduin se zapojením odborné a laické veřejnosti bude
upozorňovat na chybějící Národní program vzdělávání;
dokument, který vymezuje cíle, obsah a podmínky vzdělávání na národní úrovni.
Medializací tématu pro široké vrstvy obyvatel, vytvořením odborného návrhu postupu pro tvorbu dokumentu
a litigačními aktivitami bude ovlivňovat politickou reprezentaci a naplňování vzdělávací politiky.
f in.dust, o.s., Brno
VideoFlot
In.dust zavádí chybějící komunikační prostor pro studenty, začínající nezávislé filmaře a umělce nových médií. VideoFlot je novou verzí komunitního webu, který
je postaven na znalostech potřeb komunity nezávislých
tvůrců. Videoflot dané zájmové skupině (filmovým a video tvůrcům) umožní propojení s ostatními a umožní
nové přístupy v propagaci vytvořených děl.
f Iuridicum Remedium, o.s., Praha
Legal Assistance in Distrainment Execution Cases at
the Time of Economic Recession
Projekt reaguje na výrazný nárůst zadluženosti domácností a následných osobních bankrotů.
Sdružení poskytuje právní poradenství jednotlivcům
postiženým exekucí. Značné úsilí věnovala analýze a při-
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pomínkování legislativního procesu přípravy novely exekučního řádu a související medializací tématiky.
f JOHAN, o.s., Plzeň
Rekonvalescence
Centrum Johan se v projektu zaměřuje na tvorbu strategického plánování organizace. Uspořádá workshop pro
zástupce nevládních organizací z plzeňského regionu,
který poslouží ke sdílení zkušeností a výměně know-how
v oblasti řízení kulturně-sociálních organizací. Vytvořený strategický plán bude sloužit k rekonstrukci organizační struktury centra Johan a jeho finanční stabilizaci.
Nabyté zkušenosti bude sdílet tak, aby pomohly i dalším
organizacím, jež existují v podobných podmínkách.
f Klub Hanoi, o.s., Praha
BETTER INFORMATION FOR BETTER MIGRATION
- Informační servis pro vietnamské migranty v České
republice
Klub Hanoi poskytuje terénní sociální poradenství pro
pracovní migranty v Ústeckém kraji. Po Praze je největší
koncentrace vietnamských migrantů právě v Ústeckém
kraji. Klub zde zřídil poradnu a pořádá kurzy interkulturních asistentů pro Ústecký kraj. Vyškolení asistenti
budou zapojeni do projektu, ale budou také pracovat
s vietnamskými migranty v dalších neziskových organizacích a jiných institucích v Ústeckém kraji. Klub Hanoi
také uskutečňuje terénní výzkum problémů ve vietnamské komunitě v Ústeckém kraji s cílem adekvátně nastavit
služby pro vietnamské migranty a poskytnout potřebné
informace místním úřadům.
f Komorní orchestr BERG, o.s., Praha
Hudba blízké budoucnosti
BERG se vytvořením programu individuálního dárcovství snaží diverzifikovat zdroje, a tím předejít případnému neúspěchu u stabilních dárců. Vytvoří poradní orgán,
jehož členové se budou rekrutovat z příznivců orchestru,
kteří jsou ve svém oboru špičkovými odborníky (marketing, právo atd.) a kteří tak orchestru budou schopni
poskytnout své know-how a zároveň budou sloužit jako
ambasadoři orchestru v širší společnosti. Získané zkušenosti z přínosů fundraisingových aktivit bude orchestr
předávat ostatním menším kulturním organizacím.
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f Občanské sdružení Fiducia, o.s., Ostrava

f R-mosty, o.s., Praha

Kam směřuješ, Ostravo?
Veřejnými akcemi a cykly veřejných debat rozpoutává
sdružení Fiducia debatu o budoucnosti Ostravy jako
postindustriálního města. Doprovodnými akcemi, performancemi, výstavami, komentovanými prohlídkami
a soutěžemi podporuje zájem veřejnosti o industriální a
jiné kulturní památky Ostravy a upozorňuje na chátrající
či nevhodně využívané objekty. Pozitivní vztah občanů
k industriálním a jiným kulturním objektům Ostravy by
mělo ovlivnit i rozhodování samosprávy o jejich budoucím využití.

Krizový provoz Sociálně-právní poradny R-Mosty pro
rok 2011 ve vyloučené romské lokalitě Prahy 3
Poradna je kontaktním místem pro Romy z pražského
Žižkova i okolních oblastí. Snižování dotací na poskytování sociálního poradenství zapříčinilo hluboký propad
financí na provoz a služby, kterému poradna čelila.

f Otevřená společnost, o. p. s., Praha
Zajištění udržitelnosti činnosti centra ProCulture
Centrum ProCulture se pro zajištění soběstačnosti a finanční udržitelnosti transformovalo do samostatného
občanského sdružení. Centrum vytvořilo nabídku vlastních služeb, získalo akreditaci pro organizování rekvalifikačního kurzu Management umění, navazuje spolupráci
s národními i mezinárodními kulturními institucemi,
poskytuje konzultační a poradenské služby, a tím získává
podklady pro vytvoření dlouhodobé fundraisingové strategie.
f Ponton, o.s., Plzeň
Předškolní výchova Klubíčko – překlenutí krizového
období
Vzhledem k dlouhotrvajícímu řízení o přiznání podpory
v rámci Operačního programu OPVK z prostředků ESF
se program Klubíčko ocitl v existenční krizi. Cílem projektu bylo překlenout výpadek financí na období červenec – říjen roku 2011 k zajištění chodu specifické předškolní výchovy.
f PRO-DIGI, o.s. , Praha

f ScArt, o.s., Praha
CorruptTour
Projekt vzniku cestovní kanceláře, která jiným, neotřelým a nevšedním způsobem představuje všeobecně diskutované téma korupce. Formou hry, parodie a grotesky
se účastníci zájezdu setkávají s až bizardní profesionalitou
průvodců po „českých korupčních aférách“.
f Tolerdance, o.s.
Prádelna Bohnice aneb současné umění v bývalé prádelně psychiatrické léčebny
Tolerdance oživí nepoužívané prostory bývalé prádelny
Psychiatrické léčebny v Bohnicích a přiláká do areálu
veřejnost. V nevyužívaných prostorách je provozována
galerie s výstavním a současně edukativním programem.
V projektu je také myšleno na zapojení samotných pacientů v roli „kustodů“ – dozorců výstavních aktivit.
f Tripitaka, o. s., Brno
Ghettofest
Tripitaka uspořádá jednodenní sociálně-kulturní festival, který proběhne v sociálně vyloučené lokalitě blízko
centra Brna, zvané též „Brněnský Bronx“. Tato lokalita je
etnickým ostrovem uprostřed Brna, který je pro zbytek
Brňanů uzavřeným, nepoznaným a obávaným místem.
Cílem interaktivních, alternativních a nízkoprahových
projektů je zpřístupnit lokalitu ostatním obyvatelům
a otevřít diskusi nad tématem rasismu, intolerance, aj.

Nové kino
Projekt Nové kino v sobě nese cyklus šesti seminářů zaměřených na provozovatele kin a jejich zaměstnance,
kteří se po dobu jednoho roku seznámí se všemi aspekty
provozování digitálního kina. Provozovatele analogových kin bude cyklus seminářů připravovat na postupný
přechod k digitalizaci.
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East East Beyond Borders Program
Nadace OSF podporuje sdílení zkušeností mezi zeměmi střední a východní Evropy, Balkánu
a střední Asie a přispívá k řešení společných problémů v postkomunistických zemích.
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Od svých počátků spravuje Nadace Open Society Fund
Praha v České republice mezinárodní program East East
Beyond Borders, který přispívá ke vzájemné spolupráci
a sdílení zkušeností mezi zeměmi střední a východní Evropy a střední Asie. Podporuje především projekty, které
pomáhají řešit společné či podobné problémy a přispívají
k pozitivním změnám v postkomunistických zemích.

Projekty v České republice
Do programu je zapojeno celkem 28 zemí a Česká republika je v něm velmi aktivní. V roce 2011 Nadace OSF
v rámci programu podpořila 14 projektů, které realizovaly české organizace ve spolupráci s partnery z dalších
zemí.
Podpora Nadace OSF umožnila například zástupcům neziskových organizací, policie a ministerstva vnitra z České
republiky a Gruzie, aby sdíleli své zkušenosti s prevencí domácího násilí a ochranou obětí. České organizace
představily své poznatky z ekonomické transformace,
například s podporou rozvoje regionů a zahraničních investic, v Kosovu a Moldavsku, a diskutovaly o prevenci
nelegální migrace s Ukrajinou.
Nadace OSF také v rámci programu podpořila několik
významných akcí. V březnu 2011 se díky podpoře programu sešlo v Praze více než 60 zástupců ruských a evropských organizací na zakládající konferenci platformy
EU-Russia Civil Society Forum, která usiluje o posílení
vlivu občanské společnosti na politický dialog mezi EU
a Ruskem.
V listopadu 2011 uspořádala Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) s podporou Nadace
OSF první setkání organizací, jež bojují za práva lesbických, gay, bisexuálních a transgender (LGBT) osob ze
střední a východní Evropy. Celkem 31 zástupců a zástupkyň ze 12 organizací z Estonska, Běloruska, Polska, Litvy a dalších zemí sdílelo na workshopu příklady dobré
a špatné praxe z prosazování konkrétních politik na podporu práv LGBT osob.

Cesty českých odborníků do zahraničí
Nadace OSF podporuje v rámci programu také účast českých odborníků na projektech v zahraničí. V roce 2011
s podporou Nadace OSF vycestovalo 55 českých expertů,
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kteří se účastnili konferencí, seminářů a workshopů v Arménii, Bulharsku, Polsku, Maďarsku a řadě dalších zemí.
Byl mezi nimi například právník Ondřej Dostál z Centra pro zdravotnické právo Univerzity Karlovy v Praze,
který prezentoval české zkušenosti se zdravotnickými
reformami na Ukrajině, či předseda Městského soudu
v Praze Jan Sváček, který se zúčastnil v Bratislavě kulatého
stolu o transformaci justice, nezávislosti soudců a korupci
v soudnictví.
V Bukurešti pak čeští odborníci z neziskové organizace
Cesta domů a z Masarykova onkologického ústavu radili,
jak vytvořit regionální síť poskytovatelů paliativní péče.
Program East East Beyond Borders tak pomohl českých
organizacím získat inspiraci a poznatky ze zahraničí a naopak představil české projekty a zkušenosti v řadě zemí.

Podpořené projekty
A: Projekty s mezinárodní účastí pořádané
v České republice:
f Agora CE, o.p.s, Praha
Czech experience with Transformation of Self-Governance in Local Levels; Study Visit of Local Politicians
from Tajikistan
Společnost Agora CE zprostředkovala českou zkušenost
z transformace samospráv na místní a regionální úrovni
lokálním politikům z Tádžikistánu. V červnu 2011 navštívilo devět tádžických politiků Prahu, Písek i vesnici Čížová a diskutovali se zástupci místních samospráv
o problémech menších měst, roli a fungování obecních
úřadů, přípravě obecních rozpočtů, projektech na obnovu
infrastruktury i o komunikaci úřadů s veřejností.
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f Agora CE, o.p.s, Praha
Active Citizenship: Youth in Public Life
Deset učitelů a zástupců ministerstva školství z Gruzie
navštívilo v listopadu 2011 Českou republiku a během
intenzívní studijní cesty se seznámilo s projektem studentských debat Cestou do parlamentu a dalšími projekty, které realizuje česká organizace Agora CE. Sdíleli
především zkušenosti, jak ve vzdělávacím systému využít debaty a jiné interaktivní metody, jež mají motivovat
mladé lidi, aby se stali aktivními občany. Navštívili také
dvě česká gymnázia a diskutovali se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
f Asociace pro podporu demokracie a lidských práv
(DEMAS), Praha
Establishing the EU-Russia Civil Society Forum
Nadace OSF podpořila zakládající konferenci platformy
EU-Russia Civil Society Forum, která sdružuje nevládní
organizace z celé Evropské unie a Ruské federace a usiluje o nastavení dlouhodobé spolupráce a posílení vlivu
občanské společnosti na politický dialog mezi EU a Ruskem. V Praze se díky podpoře sešlo v březnu 2011 více
než 60 zástupců ruských a evropských organizací, kteří
zde schválili organizační strukturu fóra a ustavili čtyři
pracovní skupiny: skupinu věnující se lidským právům
a právnímu státu, skupinu pro ochranu životního prostředí, skupinu pro sociální otázky a občanskou účast
a skupinu, zabývající se demokratickými procesy a strukturami. Na pražské setkání navázala další setkání a společné iniciativy organizací z EU a Ruska.
f Asociace pro podporu demokracie a lidských práv
(DEMAS), Praha
Strengthening Civil Society Development through
NGO Cooperation
Asociace pro podporu demokracie a lidských práv
(DEMAS) spolupracovala na tomto projektu s nevládními organizacemi z jižního Kazachstánu. V dubnu 2011
pozval DEMAS do Prahy zástupkyně šesti kazašských
nevládních organizací, které se sešly se členskými organizacemi DEMAS a navštívily v Praze přehlídku nevládních organizací NGO Market, pořádanou Nadací Forum
2000. Na pražskou návštěvu navazovala v květnu 2011
cesta do Kazachstánu, během níž pět členů DEMAS vedlo
ve městech Almaty a Šymkent sérii seminářů o mana-
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gementu nevládních organizací, síťování, dobrovolnictví
i participaci občanů na místní úrovni v České republice.
Projekt vedl nejen ke zlepšení managementu kazašských
organizací, ale přinesl jim také inspiraci – kazašské organizace plánují, že ve své zemi uspořádají svůj NGO
Market.
f Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného
zdraví, o.p.s., Praha
Development of Tajik Outreach Work in Harm Reduction through Sharing Czech Experiences
V září 2011 zorganizovalo Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví studijní cestu pro
sociální pracovníky z Tádžikistánu. Společně sdíleli zkušenosti z práce streetworkerů, přístupu České republiky
k problematice drogově závislých, financování organizací
zabývající se pomocí drogově závislým a další témata.
V rámci projektu proběhne v roce 2012 následná studijní
cesta českých pracovníků do Tádžikistánu.
f CzechINVENT technologická agentura, o.p.s., Liberec
Improvement of Investment and Entrepreneurial Climate in Kosovo
Společnost CzechINVENT spolupracovala s kosovskými
regionálními agenturami se snahou posílit příliv zahraničních investic do Kosova. Odborníci společnosti CzechINVENT vedli v Prištině dva workshopy a v září 2011
uspořádali studijní cestu pro 12 zástupců Kosova do
České republiky, kteří studovali české zkušenosti s podporou investic. Byli se například podívat na průmyslové
zóny v Plzni a Pardubicích a diskutovali se zástupci české
pobočky Mezinárodní obchodní komory. Díky projektu
začaly kosovské agentury diskutovat o dvou konkrétních
investičních záměrech.
f CzechINVENT technologická agentura, o.p.s., Liberec
Regional Development: Opportunities to Stimulate
Civil Society Engagement
Společnost CzechINVENT sdílela s moldavskými nevládními organizacemi a rozvojovými agenturami české know-how v oblasti plánování, přípravy a podpory
projektů regionálního rozvoje, které by přispěly sociální a ekonomické transformaci moldavských regionů.
S podporou Nadace OSF uspořádal CzechINVENT v áří
2011 studijní cestu do České republiky, během níž se

Strana 33

15 zástupců moldavských organizací seznámilo s několika úspěšnými projekty regionálního rozvoje, například
s čističkou odpadních vod v Lednici, průmyslovou zónou
v Litvínově a Plzni, skanzenem v Zubrnici aj. V rámci
rozsáhlejšího projektu, který financoval program Transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR,
také odborníci společnosti CzechINVENT vedli v moldavském Kišiněvu i ve vybraných regionálních městech
workshopy a konzultovali jednotlivé projekty regionálních rozvoje.
f České centrum fundraisingu, o.s., Praha
Promotion of Corporate Social Responsibility and Social
Entrepreneurship
České centrum fundraisingu společně se slovenskou Nadací Pontis zorganizovaly studijní návštěvu v Česku a
na Slovensku pro sedm zástupců nevládních organizací
z Gruzie. Tématem návštěvy byly zkušenosti z oblasti sociálního podnikání a společenské zodpovědnosti firem.
Gruzínští zástupci se tak v listopadu 2011 v České republice setkali nejen s představiteli neziskových organizací,
ale i velkých firem a menších komerčních společností.
České a slovenské zkušenosti pomohly gruzínským organizacím při plánování udržitelnosti svých aktivit.
f Člověk v tísni, o.p.s., Praha
Supporting Civil Society in Under-Developed Regions
in Crimea
Společnost Člověk v tísni sdílela své zkušenosti s prací
neziskového sektoru s občanskými iniciativami, které
působí na ukrajinském Krymu. V říjnu 2011 pro osm
krymských aktivistů uspořádala studijní cestu do České
republiky. Krymští zástupci se v rámci ní setkali s představiteli českých organizací i bývalými českými disidenty
a zároveň se zúčastnili krátkých školení na téma fundraisingu, strategického plánování a video-aktivismu. Studijní návštěva byla součástí rozsáhlejšího projektu, který
napomáhá rozvoji občanské společnosti v méně rozvinutých oblastech Krymu a který financuje program Transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR.
f Evropská asociace zařízení pro volný čas dětí a mládeže,
Praha

Dvacet zástupců organizací pracujících s dětmi a mládeží z Moldavska, Ukrajiny, Slovenska a České republiky
sdílelo na přelomu října a listopadu 2011 na třídenním
workshopu v Praze své zkušenosti s pořádáním volnočasových aktivit, které motivují mladé lidi k aktivnímu
občanství. Zahraniční organizace se v Praze seznámily
s projekty, jako je Senát pro mládež či debatní projekt
Cestou do parlamentu, i s programem Evropské unie
Mládež v akci. V závěru projektu vznikla elektronická
kolekce prezentací z workshopu, metodologických instrukcí i informací o zajímavých projektech, jež slouží
k další inspiraci organizacím pracujícím s mládeží.
f Mezinárodní akademie pro diakonii a sociální činnost, střední a východní Evropa, o.p.s., Český Těšín
Day Centers: Community Mobilization for Socially
Vulnerable Children
Mezinárodní akademie pro diakonii a sociální činnost,
střední a východní Evropa, o.p.s. se sídlem v Českém Těšíně pozvala do České republiky 12 sociálních pracovníků a zástupců vládních institucí ze tří různých regionů
v Gruzii a společně diskutovali, jak bojovat s chudobou
a pomoci sociálně znevýhodněným dětem a mládeži.
Účastníci si vyměňovali zkušenosti s fungováním denních center pro ohroženou mládež a jinými sociálními
službami, které se v Gruzii postupně rozvíjejí.
f Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., Praha
Exchange of Experience and Good Practices on Migration: Czech Republic and Ukraine
Počet migrantů z Ukrajiny do České republiky je dlouhodobě nejvyšší. Organizace pro pomoc uprchlíkům proto
navázala spolupráci s ukrajinským dobročinným fondem
Caritas-Kapitac sídlícím v Užhorodě. Při vzájemných návštěvách diskutovali o nelegální migraci a možnostech
její prevence a společně hledali efektivní prostředky pro
zvyšování informovanosti potenciálních ukrajinských
migrantů o možnostech legální práce. Zástupci partnerských organizací také navštívili detenční centra pro nelegální migranty v obou zemích a zúčastnili se pracovních
setkání s dalšími nevládními organizacemi i představiteli
státních orgánů.

Learn to Make Decisions: Increasing Youth Participation in Civic Life
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f PROUD – Platforma pro rovnoprávnost, uznání
a diverzitu, o.s., Praha
Empowerment of LGBTI Organizations in Eastern
and Central Europe
Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu
(PROUD) uspořádala v listopadu 2011 v Praze workshop
s cílem posílit kapacity organizací, jež bojují za práva lesbických, gay, bisexuálních a transgender (LGBT) osob.
Workshopu se zúčastnilo 31 zástupců a zástupkyň ze 12
organizací z Estonska, Běloruska, Polska, Litvy, Lotyška
a dalších zemí. Jednalo se o první setkání LGBT organizací ze střední a východní Evropy v takovém rozsahu
a účastníci na něm nejen sdíleli příklady dobré a špatné
praxe z kampaní a z prosazování konkrétních politik na
podporu práv LGBT osob, ale také domlouvali společné
projekty.

What Future for Democracy and Civil Society?
Jerevan, Arménie
Konference o demokracii a roli občanské společnosti při
obhajobě demokratických principů
Sabina Dvořáková, Asociace pro podporu demokracie
a lidských práv (DEMAS)
Helena Schulzová, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Opening the Region/World to Ukraine: Developments
in Ukraine’s Neighborhood - Cultural Policy
Kyjev, Ukrajina
Panelová diskuse o kulturní politice a reformách v rámci
integrace do evropského kulturního prostoru
Marta Smolíková, ProCulture, o.s.

f Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
Praha
Stakeholder Cooperation to Advance the Fight against
Domestic Violence
Tento projekt realizovaly Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze a gruzínská asociace Anti-Violence
Network of Georgia. Díky nim se zástupci policie, policejní akademie, nevládních organizací i vládních institucí, které pomáhají obětem domácího násilí, a právníci z obou zemí sešli jak v Gruzii, tak v České republice
a sdíleli zkušenosti s legislativou, prevencí domácího
násilí, ochranou obětí, jednáním policie a s dalšími konkrétními aspekty domácího násilí. Diskuse o řadě velmi
praktických témat byla prospěšná pro odborníky z obou
zemí a byla inspirací pro zlepšení komplexního řešení
domácího násilí.

Opening the Region/World to Ukraine: Developments
in Ukraine’s Neighborhood - Health Care Reform
Kyjev, Ukrajina
Panelová diskuse o transformaci zdravotnictví
Ondřej Dostál, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
v Praze, Centrum pro zdravotnické právo

Citizens for Transparent and Accountable Governance
Varšava, Polsko
Konference o přístupu občanů k informacím a využívání
těchto informací pro účely kampaní usilujících o větší
otevřenost veřejné správy
Jan Kotecký, Oživení, o.s.
Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy,
Otevřená společnost, o.p.s.

B: Projekty v zahraničí, kterých se zúčastnili čeští odborníci
No to Cyber-Bullying!
Sofie, Bulharsko
Mezinárodní fórum učitelů, ředitelů, členů rodičovských
asociací a odborníků na téma ochrany dětí a účinných
opatření proti kybernetické šikaně na školách

Successes and Failures of Two Decades of Development in post-Soviet Countries
Kišiněv, Moldavsko
Konference reflektující vývoj po pádu komunismu v postsovětských zemích

Zdeněk Záliš, Národní centrum bezpečnějšího internetu

Petr Roubal, Ústav pro soudobé dějiny
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Women in development cooperation. Inclusion of effectiveness process in the common advocacy strategy
and action plan
Varšava, Polsko
Konference o genderových aspektech v rozvojové spolupráci a účinné strategii pro jejich prosazování

Building Public-Private Partnership to Ensure Sustainable Community Development II
Kišiněv, Moldavsko
Kulatý stůl o realizaci projektů partnerství veřejného
a soukromého sektoru

Lucie Bilderová, Gender Studies
Jitka Adamčíková, Česká rozvojová agentura

Jan Sixta, CzechINVENT technologická agentura, o.p.s.
Vladimír Sloup, Asociace PPP
Kateřina Helikarová, Ministerstvo financí ČR

Enhancing Inclusion in Education: Building Common
Understanding
Bratislava, Slovensko
Workshop o inkluzívním vzdělávání

Quality Care for Children in Europe
Sofia, Bulharsko
Workshop a kulatý stůl na téma transformace systému
péče o děti a procesu deinstitucionalizace

Pavla Polechová, Liga lidských práv
Iva Pikalová, Liga lidských práv
Lea Květoňová, Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická
fakulta UK Praha
Regina Prouzová, Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta UK Praha
Roman Ziegler, ZŠ v Mostě
Jana Kratochvílová, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Jan Folda, Sdružení SOS dětských vesniček
Martina Konvrzková, STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny

Models of Decentralization Reforms and Local Autonomy Development
Kišiněv, Moldavsko
Konference o decentralizaci státní správy a rozvoji místních samospráv
Jana Chvalkovská, EEIP, a.s.

Judicial Reforms: Past and Future
Bratislava, Slovensko
Kulatý stůl na téma transformace justice, nezávislosti
soudců a korupce v soudnictví
Stanislav Beránek, Transparency International ČR
Jan Sváček, předseda Městského soudu v Praze

Economic Transformation: Development of Innovation and Entrepreneurial Skills
Kišiněv, Moldavsko
René Samek, CzechINVENT technologická agentura,
o.p.s.
Pavel Komárek, Technologická agentura ČR

Improving Media Objectivity and Coverage of Issues
Involving Social Tolerance II
Bratislava, Slovensko
Workshop o médiích a jejich informování o rasismu
a pravicovém extremismu
Klára Kalibová, In IUSTITIA, o.s.
Kateřina Čopjaková, Respekt
Jiří Hardoš, Česká tisková kancelář

Openness of the Power: Law on Public Procurement
and Access to Public Information
Kyjev, Ukrajina
Diskuse o legislativě a potírání korupce při zadávání veřejných zakázek
Martin Kameník, Oživení, o.s.
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Homophobia in Schools
Lublaň, Slovinsko
Seminář o prevenci homofobie na školách
Kateřina Nedbálková, Fakulta sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně
Lucie Jarkovská, Fakulta sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně

Quality Development of Community Schools
Kyjev, Ukrajina
Konference na téma ověření standardů kvality komunitních škol
Karel Čada, Nová škola, o.p.s.
Jiří Beran, ZŠ a MŠ Višňové, okres Znojmo
Marek Lauermann, ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2

Network of Low HIV Prevalence Countries of Central
and South-East Europe
Budapešť, Maďarsko
Max Blanck, Česká společnost AIDS pomoc, o.s.
Ivo Procházka, Česká společnost AIDS pomoc, o.s.

Adam Houska, Cesta domů, o.s.
Ondřej Sláma, Masarykův onkologický ústav
Improving Media Objectivity and Coverage of Issues
Involving Social Tolerance III
Budapešť, Maďarsko
Studijní cesta a diskuse na téma extremismu a médií
Roman Hájek, student FSS UK
Adéla Lávičková, studentka FSS UK
Martina Dvořáková, In IUSTITIA, o.s.
Klára Kalibová, In IUSTITIA, o.s.
Lenka Franková, studentka Policejní akademie
Tereza Janíková, studentka FSS UK

Stakeholder Cooperation to Advance the Fight against
Domestic Violence – stage II
Tbilisi, Gruzie
Studijní cesta českých expertů na domácí násilí do Gruzie
Vlasta Bernatová, Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
Marie Siekliková, Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
Alena Skoumalová, Policie ČR
Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí, o.s.
Markéta Vitoušová, Bílý kruh bezpečí, o.s.
Bronislav Bednář, Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
Oldřich Kříž, Policie ČR

Migrant Labor: Contested Integration / Prospects for
Citinzenship
Lublaň, Slovinsko
Konference na téma migrace, integrace a občanství
Eva Jánská, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Miroslava Rákoczyová, Výzkumný ústav práce a sociálních
věcí v Brně

Enhancing Palliative Care Compliance to International Standards
Bukurešť, Rumunsko
Konference s cílem vytvořit regionální síť poskytovatelů
paliativní péče
Mikuláš Kosák, Cesta domů, o.s.
Jarmila Neumannová, Asociace poskytovatelů hospicové
paliativní péče
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Novinářská cena
Soutěž Novinářská cena oceňuje vybrané žurnalistické práce vydané v České republice za jeden
kalendářní rok, a podporuje tak kvalitní českou žurnalistiku.
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Novinářská práce má důležitý význam pro fungování
a rozvoj demokratické společnosti. Od roku 2010 proto
Nadace Open Society Fund Praha pořádá soutěž Novinářská cena, která veřejně oceňuje kvalitní novinářské
příspěvky. Spolupracuje přitom s partnerskou organizací
Nadácia otvorenej spoločnosti / Open Society Foundation
Bratislava, která soutěž pořádá na Slovensku již několik
let.
Novinářská cena oceňuje žurnalisty za jedinečné práce
publikované v uplynulém roce, které vynikajícím způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Z dlouhodobého hlediska má Novinářská cena ambici pomoci
k zvyšování žurnalistické profesionality a kvality.

Nadace OSF na slavnostním večeru v pražské Malostranské besedě vyhlásila vítěze prvního ročníku Novinářské
ceny:
1. Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
Michael Fiala, David Havlík: Série Diag Human (Česká
televize: Reportéři ČT)
2. Nejlepší reportáž
Tomáš Lindner: Jak se staví tygr (Respekt)
3. Nejlepší rozhovor, beseda, diskuze
Kateřina Šafaříková: Sto ran bičem by byl úspěch (Respekt)

Soutěž je určena novinářům ze všech typů médií – tištěných, elektronických, celostátních i regionálních. Oceňuje konkrétní příspěvek či sérii příspěvků, a tak se vítězem může stát jak renomovaný žurnalista, tak i začínající
mladý novinář. O příspěvcích v jednotlivých kategoriích
ceny rozhodují nezávislé odborné poroty, složené ze známých novinářů, ale i představitelů akademické, umělecké
i nevládní sféry.

4. Česko-slovenská cena pro nejlepší kreslený vtip, komiks nebo karikaturu
Miroslav Kemel: Série karikatur Ohlédnutí za rokem
2010 (Mladá fronta DNES)

První ročník soutěže byl vyhlášen v prosinci 2010 a do
uzávěrky na konci ledna 2011 zaslali autoři téměř 250
příspěvků ze všech větších českých médií. V dubnu 2011

Zvláštní česko-slovenskou cenu za výjimečnou investigativní práci, která byla pro společná pro soutěž v Česku
i na Slovensku, získali Michael Fiala a David Havlík za
sérii Diag Human vysílanou na České televizi.

5. Blog, komentář nebo krátký publicistický příspěvek
Porota se rozhodla neudělit vítěznou cenu.

V říjnu 2011 také Nadace OSF v České republice uvedla
výstavu No Comment, jež představila novinářské karikatury a komiksy, které se přihlásily do soutěže Novinářská
cena. Výstava byla k vidění od 26. října 2011 do 10. ledna
2012 v Týnské literární kavárně v Praze.
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Finanční část
Udělené příspěvky
Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků, udělených rozhodnutím správní rady Nadace OSF a vyplacených
v roce 2011, včetně vyplacených závazků z let předchozích. Nadační příspěvky jsou uvedeny v té měně, v níž byly vyplaceny.

Boj proti diskriminaci
Příjemce

Název projektu

Udělená částka

Vyplacená
částka

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

Vypískejte homofobní útoky

220 000 Kč

110 000 Kč

Romea, o.s.

Medializace násilí z nenávisti – zlepšení informovanosti novinářů a background pro média

307 000 Kč

153 500 Kč

Český helsinský výbor

Poradenské centrum určené obětem diskriminace

308 280 Kč

154 000 Kč

In Iustitia, o.s.

Právní poradenství obětem násilí z nenávisti

386 000 Kč

236 230 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích:
Český helsinský výbor

Podpora rozvoje organizace, příprava strategického plánu

Celkem

50 000 Kč
1 221 280 Kč

703 730 Kč

Rovné příležitosti žen a mužů
Příjemce

Název projektu

Nesehnutí Brno, o.s.

Možnost volby ženám aneb systémová změna
v českém porodnictví

Udělená částka
1 350 000 Kč

Vyplacená
částka
0 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích:
Fórum 50%, o.p.s.

Ženy do politiky chtějí

Nesehnutí Brno, o.s.

Sledování postoje jednotlivých stran k rovným
příležitostem žen a mužů

477 922 Kč

Gender Studies, o.p.s.

Rodinná politika a její genderové aspekty II

369 068 Kč

Fórum 50%, o.s.

Rovnost žen a mužů ve městech a obcích - jak začít

Celkem
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Postavení migrantů v České republice
Příjemce

Název projektu

Konzorcium nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR

Koncepční změny v oblasti migrační politiky

Multikulturní centrum Praha, o.s.

Nový cizinecký zákon

Udělená částka

Vyplacená
částka

$10 080

0 Kč

473 600 Kč

300 000 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích:
Konzorcium nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR

Posílení a stabilizace organizací pracujících s migranty

Celkem

687 125 Kč
473 600 Kč
a 10 080 USD

987 125 Kč

Inkluzívní vzdělávání
Příjemce

Název projektu

Step by Step ČR, o.s

Podpora činnosti organizace

IQ Roma Servis, o.s.

Rodičovské centrum IQ Roma servis

Vzájemné soužití, o.s.

Dialogem ke komunitnímu vzdělávání – „Jsem o
krok dál“

Romodrom, o.s.

Udělená částka

Vyplacená
částka

$33 750

443 100 Kč

906 500 Kč

453 250 Kč

1 649 830 Kč

453 250 Kč

Centrum předškolní výchovy

906 500 Kč

453 250 Kč

Společně-Jekhetane, o.s.

Rovný start

906 500 Kč

453 250 Kč

Střep, o.s. - České centrum pro sanaci
rodiny

Home-Visiting v ohrožených Romských rodinách

924 630 Kč

471 380 Kč

Nová škola, o.p.s.

Infant Matter – Raná péče a předškolní výchova

906 500 Kč

0 Kč

Centrom, o.s.

Včasná péče a předškolní výchova CENTROM

906 500 Kč

453 250 Kč

Česká odborná společnost pro inkluzívní vzdělávání

Prosazování konceptu inkluzívního vzdělávání

405 000 Kč

205 000 Kč

Nikolai Tomáš, Adéla Lábusová

účast na konferenci

3 200 Kč

3 200 Kč

7 515 160 Kč
a 33 750 USD

3 388 930 Kč

Celkem
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Zapojení mladých lidí do veřejného života
Příjemce

Název projektu

Udělená částka

Vyplacená
částka

Anděl Strážný

Anděl Strážný

48 560 Kč

0 Kč

Centrácke asistentky a kamarádi

Inkluze není iluze

50 000 Kč

0 Kč

Středoškolský klub při lesnických školách v Písku

VŠICHNI ŽIJEME NA JEDNÉ PLANETĚ aneb
NE! RASISMU, XENOFOBII A RASOVÉ DISKRIMINACI

30 000 Kč

0 Kč

Kristýna Klatovská, Lucie Kostková

Neslyším ale komunikuji!

49 500 Kč

0 Kč

Kreativní knihovna při Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

Příměstská letní škola globální rozvojové výchovy

13 110 Kč

0 Kč

Olešnická farní mládež

Olešnický mapový portál

36 000 Kč

0 Kč

Tosara o.s.

Klub Slaný

44 400 Kč

0 Kč

Pro Vodňany

Program pro Vodňany

43 700 Kč

0 Kč

Mladiinfo ČR

Informuj a inspiruj!

6 300 Kč

0 Kč

Dobrovolníci z Budějic

Mosty

49 100 Kč

0 Kč

Prázdninová škola Lipnice

Open Society Summer Camp

244 000 Kč

219 229 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích:
Asociace debatních klubů, o.s.

Rómská debatní liga

IQ Roma Servis, o.s.

Vzděláním proti sociálnímu vyloučení, informační kampaň

Celkem

9 328 Kč
198 753 Kč
614 670 Kč

427 310 Kč

Stipendijní program
Stipendijní program - Fond Accenture
příjmení

jméno

zahraniční univerzita

Beran

Marek

London School of Business and Finance, Velká Británie

70 000 Kč

70 000 Kč

Búry

Tomáš

San Francisco State Univerzity, USA

25 000 Kč

25 000 Kč

Fišerová

Tereza

State University of New York, USA

60 000 Kč

60 000 Kč

Holubová

Michaela

Erasmus Universiteit Rotterdam, Nizozemsko

33 500 Kč

33 500 Kč

Jedličková

Marta

The Chinese University of Hong Kong, Čína

25 000 Kč

25 000 Kč

Kopecký

Martin

Dublin City University, Irsko

35 000 Kč

35 000 Kč

Kroupa

Filip

McCombs School of Business, The Univerity of Texas, USA

30 000 Kč

30 000 Kč

Loun

Jakub

Manchester Metropolitan University Business School, Velká
Británie

25 000 Kč

25 000 Kč

Pejlová

Gabriela

School of Business of Fachhochschule Mainz - University of
applied sciences, Německo

50 000 Kč

50 000 Kč

Rajchl

Petr

University of Victoria, Kanada

45 000 Kč

45 000 Kč

Celkem
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Středoškolská stipendia
ASSIST
studenti

škola

poplatek
ASSISTu

letenka

Huszár

Roman

Phillips Exeter Academy

80 791 Kč

21 128 Kč

Balcar

David

Suffield Academy

80 791 Kč

21 128 Kč

Svatošová

Hana

Kents Hill School

80 792 Kč

21 628 Kč

Pečený

Stanislav Karel

Peddie School

80 792 Kč

22 148 Kč

Pivovarník

Roman

Woodberry Forest School

80 792 Kč

23 015 Kč

403 958 Kč

109 047 Kč

Celkem
HMC
studenti

škola

poplatek HMC

Růžičková

Tereza

Chigwell School

Červenka

Jakub

Bloxham School

54 268 Kč

2 960 Kč

Zahradová

Kateřina

Seaford College

54 268 Kč

2 960 Kč

Malinovská

Jana

Pangbourne College

54 268 Kč

2 960 Kč

Škodová

Pavlína

Sutton Valence School

54 268 Kč

2 960 Kč

Vidura

Tomáš

Merchiston Castle School

54 268 Kč

2 960 Kč

325 608 Kč

17 760 Kč

Celkem
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Fond Otakara Motejla (Transparentnost a veřejná odpovědnost)
Příjemce

Název projektu

Transparency International ČR

Čistá justice

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

Month of enhancing inteity and transparency

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

Právní poradna a posílení

Respekt Institut, o.p.s

Month of enhancing inteity and transparency

Respekt Institut, o.p.s

Expertní stoly o lobbingu

Ekologický právní servis, o.s.

Udělená částka

Vyplacená
částka

325 943 Kč

325 757 Kč

42 405 Kč

42 405 Kč

220 000 Kč

120 000 Kč

21 202 Kč

21 202 Kč

137 000 Kč

130 383 Kč

Institucionální podpora

1 200 000 Kč

1 200 000 Kč

Oživení, o.s.

Bezkorupce

1 200 000 Kč

1 200 000 Kč

Liga lidských práv

Lidská práva a informovanost ve zdravotnictví
a policii

800 000 Kč

800 000 Kč

Acta Non Verba

Úklid ve státní správě

169 200 Kč

169 200 Kč

Radek Kedroň

Promíjení daní

60 000 Kč

60 000 Kč

Martina Křížková

Stromkaři

209 800 Kč

209 800 Kč

Sabina Slonková

Cena a dostupnost veřejných informací při prověřování rizik střetu zájmů / možné korupce

241 000 Kč

121 000 Kč

Centrum pro podporu občanů

Města pro život: zapojení veřejnosti do plánování
rozvoje českých a moravských měst

220 000 Kč

220 000 Kč

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

Průhledná politika online (offline)

199 800 Kč

199 800 Kč

Ekologický právní servis, o.s.

Občanské iniciativy 3.0

86 600 Kč

86 600 Kč

Oživení,o.s.

Grass-roots Bezkorupce

170 000 Kč

145 247 Kč

Nesehnutí Brno,o.s.

Nejsem loutkou supermarketu

62 500 Kč

62 500 Kč

Pražské matky, o.s.

Chodci sobě

80 000 Kč

80 000 Kč

Iuridicum Remedium

Lidská práva a technologie

450 000 Kč

432 462 Kč

Naši politici.cz

Kamera pro regiony - kauzy a příběhy regionálních
watchdogů

50 000 Kč

30 000 Kč

Ekologický právní servis, o.s.

Strategická průmyslová zóna Holešov – strategický
omyl!

104 787 Kč

70 000 Kč

Brnění o.s.

Regulace hazardu na místní úrovní jako podpůrný
nástroj pro strategickou litigaci

140 000 Kč

105 000 Kč

KohoVolit.eu, o.s.

Napište jim

85 000 Kč

38 000 Kč

Občané proti závislostem

Zastavení porušování Listiny základních práv a
svobod v kontextu s aplikační politikou zákona
o loteriích u hazardních přístrojů mimo kasina
na vnitřním trhu České republiky – strategická
litigace

103 000 Kč

50 000 Kč

Zelený Kruh o.s.

Ne každá iniciativa se cení

200 000 Kč

140 000 Kč

Otevřená společnost, o.p.s.

ProCulture Watch 2011/2012

200 000 Kč

107 090 Kč

o.s. Vzduch

„Za čistou Ostravou – rok po volbách“

316 198 Kč

316 198 Kč

Auto*Mat

Watchdogové aktivity 2011

397 000 Kč

200 000 Kč

Arnika

Program ochrany přírody

349 000 Kč

136 000 Kč
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Centrum pro podporu občanů

Nenechme se vybagrovat! Kampaň za právo občanů účastnit se rozhodování o životním prostředí

400 000 Kč

100 000 Kč

Jana Lorencová

Minulost je součástí naší budoucnosti

238 300 Kč

221 766 Kč

Zelený Kruh o.s.

řešení neziskového sektoru pro status veřejné prospěšnosti v obč. zákoníku

181 100 Kč

140 000 Kč

Zelený Kruh o.s.

S vyloučením veřejnosti

346 510 Kč

0 Kč

Pražské fórum

Veřejné debaty - Zaostřeno na magistrát rok poté

8 000 Kč

8 000 Kč

Nadace Fórum 2000

Demokracie a právní stát

200 000 Kč

200 000 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích:
Ekologický právní servis, o.p.s

Vymahatelnost práva, strategická litigace, nenadační fundraising

Iniciativa Stop hazardu/ Jasna Flamíková

Stop hazardu

Respekt Institut, o.p.s

Zaostřeno na korupci

169 054 Kč

Transparency International, o.p.s.

Watchdog proti korupci, právní poradna a zpráva
o korupci

325 540 Kč

Ekologický právní servis, o.s.

Podpora činnosti EPS

413 400 Kč

Otevřená společnost, o.p.s.

Právo na informace - Otevřete

452 726 Kč

Transparency International, o.p.s.

Zvyšování efektivního výkonu kontroly v teplárenství

159 673 Kč

Celkem

350 583 Kč
46 325 Kč

9 214 345 Kč

7 488 410 Kč

Posilování občanské společnosti
Příjemce

Název projektu

ŠKOLA ŽIVOTA-denní stacionář Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR, o.s.

Škola života-Frýdek Místek

Mateřská škola Pražmo, p.o.

Udělená částka

Vyplacená
částka

150 000 Kč

150 000 Kč

Ptačí kamarádi na školní zahradě-přírodní učebna

60 000 Kč

60 000 Kč

Charita F-M

Setkávání osob, které mají v rodině či v blízkém
okolí člověka s chronickým duševním onemocněním

43 800 Kč

43 800 Kč

Obec Pražmo

Příprava realizace projektu regenerace centra obce
Pražmo

132 500 Kč

100 000 Kč

Dobrovolnické Centrum Adra, o.s.

Charitativní burza jako nástroj rozvoje dobrovolnictví v Moravskoslezském kraji

195 000 Kč

120 000 Kč

Severomoravské regionální sdružení
ČSOP Valašské Meziříčí

EVVO studentů přírodovědných ročníků Střední
školy přírodovědné a zemědělské Nový Jičín

211 000 Kč

150 000 Kč

Severomoravské regionální sdružení
ČSOP Valašské Meziříčí

Studánky Štramberska a Podbeskydí – vydání
turistické mapy a péče o studánky

125 900 Kč

100 000 Kč

Obec Skotnice

Komunitní centrum pro seniory

100 000 Kč

80 000 Kč

Koliba, o.s.

Za společným dědictvím předchozích generací

148 000 Kč

90 000 Kč

Fórum 50 %, o.p.s

Týká se to i tebe: podpora aktivního občanství

477 800 Kč

250 000 Kč

Český svaz včelařů, o.s., Frýdek-Místek

Včely pro život

170 000 Kč

170 000 Kč
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Comenius Fulnek, o.s

Fulnečané spolu

157 000 Kč

130 000 Kč

Občanské sdružení občanů obce Dobratice

Rybníkáři občanům Dobratic

100 000 Kč

80 000 Kč

Sdružení obcí povodí Morávky

Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávky

75 000 Kč

75 000 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích:
Občanské sdružení ochránců přírody

Celoroční systém vzdělávání NNO na podporu
jejich profesionalizace

130 000 Kč

Severomoravské regionální sdružení
ČSOP

Prosazování práva v oblasti životního prostředí na
území tří krajů a pomoc občanům i obcím

130 000 Kč

Koliba, o.s.

Za společným dědictvím předchozích generací

Celkem

11 931 Kč
1 759 700 Kč

1 870 731 Kč

Emergency Fund
Příjemce

Název projektu

Udělená částka

Vyplacená
částka

Ponton, o.s.

Finanční podpora k překonání období krize (1.7.31.10.2011)projekt klubíčko

289 940 Kč

289 940 Kč

R-Mosty o.s.

Poradenská podpora při kritových operacích 2011

100 000 Kč

100 000 Kč

Otevřená společnost, o.p.s.

Zajištění udržitelnosti vývoje centra ProCulture

410 000 Kč

273 000 Kč

Tolerdance o.s.

Prádelna Bohnice aneb současné umění v bývalé
prádelně psychiatrické léčebny

400 000 Kč

250 000 Kč

Tripitaka, o.s.

Ghettofest

274 750 Kč

0 Kč

KOMORNÍ ORCHESTR BERG, o.s.

HUDBA BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI

290 000 Kč

140 000 Kč

Divadlo Archa o.p.s

Festival Akcent

261 000 Kč

261 000 Kč

občanské sdružení Fiducia

Kam směřuješ, Ostravo?

353 000 Kč

200 000 Kč

A2, o. s.

Oživte si barák

379 000 Kč

0 Kč

Barevný děti o.s

Platforma nezřizované kultury v Českých Budějovicích

396 800 Kč

0 Kč

Eastern Alliance

Exekuce ?

177 400 Kč

0 Kč

JOHAN o.s.

REKONVALESCENCE

307 500 Kč

0 Kč

ScArt o.s.

CorruptTour

400 000 Kč

0 Kč

DOX Prague, a.s.

Posílení udržitelnosti DOXu – Centra současného
umění, architektury a designu

180 000 Kč

0 Kč

PRO-DIGI, o.s.

Nové kino

254 900 Kč

0 Kč

in.dust, o.s.

Videodrom

290 200 Kč

0 Kč

EDUin, o.p.s.,

Dejme českému školství vizi a stabilitu

420 000 Kč

0 Kč

Iuridicum Remedium, o.s.

Právní asistence v případech exekuce v době ekonomické recese

$43 220

726 120 Kč

Klub Hanoi

Lepší informace pro lepší migraci - Informační
servis pro vietnamské migranty v ČR

$112 311

1 424 125 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích:
Konzorcium nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR
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Projekt na zlepšení koordinace čelnů Konsorcia
NNO za účelem posílení vzájemné koordinace a
komunikačních aktivit napříč členskými organizacemi

140 000 Kč
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Poradna pro občanství, občanská a
lidská práva, o.s.

Daleko od doma…jsme v krizi

152 300 Kč

Charita Česká republika

Práce v terénu s migranty

159 565 Kč

Most pro lidská práva

Informační a poradenské cetrum pro cizince (Usti
nad Orlici)

182 890 Kč

Sdružení pro integraci a migraci

Pomožme jim v krizi

182 129 Kč

Žebřík

Pomoc pracovníkům v terénu v rámci projektu
Komplexní program na zmírnění dopadu nezaměstnanosti migrantů, pozice pracujících migrantů v Prostějově behěm krize

La Strada

Daleko od doma…jsme v krizi.

170 275 Kč

Cesta domu

„Donor manager for hospice civic association
Cesta domů“

234 679 Kč

Střep

Šance pro ohrožené rodiny s dětmi, postižené
krizí

274 331 Kč

Ukrainská iniciativa v České republice

Poradenství a přímá asistence imigrantům

450 000 Kč

InBáze Berkat o.s.

Sociální podníkání Berkat - cesta k částečné finanční nezávislosti a vytvoření nových pracovních
pozic

390 942 Kč

Liga lidských práv

Zabezpečení přístupu k právu v době krize

Celkem

42 376 Kč

378 022 Kč
5184490 Kč
a 155 531 USD

6 421 694 Kč

East East Beyond Borders Program
Příjemce

Název projektu

Asociace pro podporu demokracie a
lidských práv (DEMAS)

Establishing the EU-Russia Civil Society Forum

508 000 Kč

473 086 Kč

Asociace pro podporu demokracie a
lidských práv (DEMAS)

Strengthening Civil Society Development through NGO Cooperation

164 000 Kč

153 574 Kč

Agora CE, o.p.s

Czech experience with Transformation of SelfGovernance in Local Levels; Study Visit of Local
Politicians from Tajikistan

155 700 Kč

155 694 Kč

CzechINVENT technologická agentura, o.p.s.

Improvement of Investment and Entrepreneurial
Climate in Kosovo

224 000 Kč

200 000 Kč

65 000 Kč

53 951 Kč

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Exchange of Experience and Good Practices on
Migration: Czech Republic and Ukraine

Udělená částka

Vyplacená
částka

Centrum výzkumu protidrogových
služeb a veřejného zdraví, o.p.s.

Development of Tajik Outreach Work in Harm
Reduction through Sharing Czech Experiences

556 500 Kč

532 500 Kč

CzechINVENT technologická agentura, o.p.s.

Regional Development: Opportunities to Stimulate Civil Society Engagement

340 000 Kč

300 000 Kč

Agora CE, o.p.s

Active Citizenship: Youth in Public Life

228 000 Kč

200 000 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

Supporting Civil Society in Under-Developed
Regions in Crimea

98 000 Kč

98 000 Kč
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České centrum fundraisingu, o.s.

Promotion of Corporate Social Responsibility and
Social Entrepreneurship

111 265 Kč

111 114 Kč

Evropská asociace zařízení pro volný
čas dětí a mládeže

Learn to Make Decisions: Increasing Youth Participation in Civic Life

137 000 Kč

126 820 Kč

Mezinárodní akademie pro diakonii
a sociální činnost, střední a východní
Evropa, o.p.s.

Day Centers: Community Mobilization for Socially Vulnerable Children

265 200 Kč

265 200 Kč

160 000 Kč

104 671 Kč

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra Stakeholder Cooperation to Advance the Fight
v Praze
against Domestic Violence
Kateřina Helikarová

Building Public-Private Partnership to Ensure
Sustainable Community Development II

14 353 Kč

14 353 Kč

Jan Sixta

Building Public-Private Partnership to Ensure
Sustainable Community Development II

14 356 Kč

14 356 Kč

Vladimír Sloup

Building Public-Private Partnership to Ensure
Sustainable Community Development II

14 357 Kč

14 357 Kč

Oldřich Kužílek

Citizens for Transparent and Accountable Governance

5 669 Kč

5 669 Kč

Jan Kotecký

Citizens for Transparent and Accountable Governance

8 053 Kč

8 053 Kč

Pavel Komárek

Economic Transformation: Development of Innovation and Entrepreneurial Skills

24 706 Kč

24 706 Kč

René Samek

Economic Transformation: Development of Innovation and Entrepreneurial Skills

25 702 Kč

25 702 Kč

Jana Kratochvílová

Enhancing Inclusion in Education: Building
Common Understanding

1 006 Kč

1 006 Kč

Iva Pikalová

Enhancing Inclusion in Education: Building
Common Understanding

1 283 Kč

1 283 Kč

Pavla Polechová

Enhancing Inclusion in Education: Building
Common Understanding

1 718 Kč

1 718 Kč

Roman Ziegler

Enhancing Inclusion in Education: Building
Common Understanding

2 465 Kč

2 465 Kč

Ondřej Sláma

Enhancing Palliative Care Compliance to International Standards

8 104 Kč

8 104 Kč

Jarmila Neumannová

Enhancing Palliative Care Compliance to International Standards

8 105 Kč

8 105 Kč

Adam Houska

Enhancing Palliative Care Compliance to International Standards

8 113 Kč

8 113 Kč

Mikuláš Kosák

Enhancing Palliative Care Compliance to International Standards

8 113 Kč

8 113 Kč

Lucie Jarkovská

Homophobia in Schools

4 039 Kč

4 039 Kč

Kateřina Nedbálková

Homophobia in Schools

5 188 Kč

5 188 Kč

Kateřina Čopjaková

Improving Media Objectivity and Coverage of
Issues Involving Social Tolerance II

1 664 Kč

1 664 Kč

Jiří Hardoš

Improving Media Objectivity and Coverage of
Issues Involving Social Tolerance II

1 668 Kč

1 668 Kč

Klára Kalibová

Improving Media Objectivity and Coverage of
Issues Involving Social Tolerance II

1 668 Kč

1 668 Kč

Adéla Lávičková

Improving Media Objectivity and Coverage of
Issues Involving Social Tolerance III

1 239 Kč

1 239 Kč
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Klára Kalibová

Improving Media Objectivity and Coverage of
Issues Involving Social Tolerance III

1 245 Kč

1 245 Kč

Tereza Janíková

Improving Media Objectivity and Coverage of
Issues Involving Social Tolerance III

1 245 Kč

1 245 Kč

Martina Dvořáková

Improving Media Objectivity and Coverage of
Issues Involving Social Tolerance III

2 207 Kč

2 207 Kč

Lenka Franková

Improving Media Objectivity and Coverage of
Issues Involving Social Tolerance III

2 508 Kč

2 508 Kč

Roman Hájek

Improving Media Objectivity and Coverage of
Issues Involving Social Tolerance III

2 629 Kč

2 629 Kč

Jan Sváček

Judicial Reforms: Past and Future

730 Kč

730 Kč

Stanislav Beránek

Judicial Reforms: Past and Future

2 718 Kč

2 718 Kč

Miroslava Rákoczyová

Migrant Labor: Contested Integration / Prospects
for Citinzenship

8 062 Kč

8 062 Kč

Eva Jánská

Migrant Labor: Contested Integration / Prospects
for Citinzenship

8 143 Kč

8 143 Kč

Jana Chvalkovská

Models of Decentralization Reforms and Local
Autonomy Development

23 224 Kč

23 224 Kč

Max Blanck

Network of Low HIV Prevalence Countries of
Central and South-East Europe

3 112 Kč

3 112 Kč

Ivo Procházka

Network of Low HIV Prevalence Countries of
Central and South-East Europe

9 898 Kč

9 898 Kč

Zdeněk Záliš

No to Cyber-Bullying!

7 872 Kč

7 872 Kč

Marta Smolíková

Opening the Region/World to Ukraine: Developments in Ukraine’s Neighborhood - Cultural
Policy

15 226 Kč

15 226 Kč

Ondřej Dostál

Opening the Region/World to Ukraine: Developments in Ukraine’s Neighborhood - Health Care
Reform

20 414 Kč

20 414 Kč

Martin Kameník

Openness of the Power: Law on Public Procurement and Access to Public Information

17 100 Kč

17 100 Kč

Jan Folda

Quality Care for Children in Europe

7 561 Kč

7 561 Kč

Martina Konvrzková

Quality Care for Children in Europe

7 806 Kč

7 806 Kč

Jiří Beran

Quality Development of Community Schools

9 800 Kč

9 800 Kč

Karel Čada

Quality Development of Community Schools

9 811 Kč

9 811 Kč

Marek Lauermann

Quality Development of Community Schools

12 840 Kč

12 840 Kč

Ivan Dostál - cesta zrušena

Stakeholder Cooperation to Advance the Fight
against Domestic Violence – stage II

8 861 Kč

8 861 Kč

Alena Skoumalová

Stakeholder Cooperation to Advance the Fight
against Domestic Violence – stage II

11 632 Kč

11 632 Kč

Bronislav Bednář

Stakeholder Cooperation to Advance the Fight
against Domestic Violence – stage II

11 632 Kč

11 632 Kč

Marie Siekliková

Stakeholder Cooperation to Advance the Fight
against Domestic Violence – stage II

11 632 Kč

11 632 Kč

Markéta Vitoušová

Stakeholder Cooperation to Advance the Fight
against Domestic Violence – stage II

11 632 Kč

11 632 Kč

Oldřich Kříž

Stakeholder Cooperation to Advance the Fight
against Domestic Violence – stage II

11 632 Kč

11 632 Kč
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Petra Vitoušová

Stakeholder Cooperation to Advance the Fight
against Domestic Violence – stage II

11 632 Kč

11 632 Kč

Vlasta Bernatová

Stakeholder Cooperation to Advance the Fight
against Domestic Violence – stage II

13 710 Kč

13 710 Kč

Petr Roubal

Successes and Failures of Two Decades of Development in post-Soviet Countries

8 801 Kč

8 801 Kč

Sabina Dvořáková

What Future for Democracy and Civil Society?

10 527 Kč

10 527 Kč

Helena Schulzová

What Future for Democracy and Civil Society?

14 821 Kč

14 821 Kč

Jitka Adamčíková

Women in development cooperation. Inclusion
of effectiveness process in the common advocacy
strategy and action plan

6 815 Kč

6 815 Kč

Lucie Bilderová

Women in development cooperation. Inclusion
of effectiveness process in the common advocacy
strategy and action plan

7 573 Kč

7 573 Kč

PROUD – Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, o.s.

Empowerment of LGBTI Organizations in Eastern and Central Europe

350 000 Kč

300 000 Kč

Vyplacené závazky z let předchozích:
In IUSTITIA, o.s,

Improving Media Objectivity and Coverage of
Issues Involving Social Tolerance

Celkem

45 000 Kč
3 839 285 Kč

3 596 230 Kč

Vrácené nadační příspěvky
Příjemce

Název projektu

Program

Vrácená částka

La Strada ČR, o.p.s.

Emergency Fund

-1 259 Kč

Charita Česká republika

Emergency Fund

-526 Kč

Sdružení pro integraci a migraci, o.s.

Emergency Fund

-394 Kč

OSMPB, o.s.

Fond Otakara Motejla (Rozvoj
právního státu)

Asociace pro mezinárodní otázky, o.s.

Priorities of Polish EU Presidency: Czech Perspective

East East Beyond Borders Program

-3 833 Kč
-17 866 Kč

Bayerův odkaz, o.s.

Posilování občanské společnosti

KohoVolit, o.s.

Fond Otakara Motejla (Rozvoj
právního státu)

-10 022 Kč

Respekt Institut, o.p.s

Fond Otakara Motejla (Rozvoj
právního státu)

-202 Kč

Naše Čelákovice, o.s.

Fond Otakara Motejla (Rozvoj
právního státu)

-15 390 Kč

Iniciativa Pražané a Pražanky za MHD

Fond Otakara Motejla (Rozvoj
právního státu)

-22 000 Kč

Celkem
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Výdaje
Workshopy, semináře, konference, náklady související s řízením programů
aktivita

náklady

Metodická podpora a monitoring projektů včasné péče v sociálně vyloučených romských lokalitách. Trénink
„education for social justice“ pro realizátory projektů včasné péče.

379 959 Kč

Podpora advokačních aktivit v oblasti naplňování rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci DH a
ostatní versus ČR z roku 2007.

282 861 Kč

Stáž studentů na Britském velvyslanectví.
Mezinárodní konference „Zlepšování přístupu Romů k bydlení“ v rámci předsednictví ČR Dekádě romské
inkluze 2010-2015.
Účast na mezinárodním setkání koordinátorů vzdělávacích programů národních nadací sítě OSF.
ŠIKK - Projekt Nadace OSF Praha na podporu tvorby školských inkluzívních koncepcí krajů.
Setkání grantistů výzvy „Jdi do toho!“
Novinářská cena
Konference Ženy a leadership v globalizujícím se světě
East East Beyond Borders Program
Stipendijní program
Boj proti diskriminaci
Fond Otakara Motejla (Rozvoj právního státu)

61 784 Kč
1 625 815 Kč
15 590 Kč
767 982 Kč
10 674 Kč
363 170 Kč
37 472 Kč
534 630 Kč
79 864 Kč
395 240 Kč
2 006 591 Kč

Inkluzivní vzdělávání

405 840 Kč

Rovné příležitosti žen a mužů

376 710 Kč

Postavení migrantů v ČR
Posilování občanské společnosti
Zapojení mladých lidí do veřejného života
Emergency Fond
Celkem

88 748 Kč
2 566 Kč
242 366 Kč
319 586 Kč
7 997 448 Kč

Náklady na řízení nadace
kancelářské potřeby
ostatní spotřebované nákupy
energie
opravy a udržování

117 804 Kč
44 264 Kč
201 424 Kč
34 943 Kč

účetnictví, zpracování mezd

280 823 Kč

cestovné, letenky

172 699 Kč

software

71 144 Kč

telefony

90 788 Kč

nájemné

700 516 Kč

ostatní služby

846 674 Kč

osobní náklady

2 278 825 Kč

ostatní náklady

48 117 Kč

Poskytnuté příspěvky

10 180 Kč

Celkem

4 898 201 Kč

Ostatní náklady
Celkem
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Příjmy
Foundation Open Society Institute Zug
Nadační Fond Hyundai
Velvyslanectví Spojených států amerických
Britské velvyslanectví v Praze
CEE Trust
Společnost Accenture
individuální dárci

48 235 009 Kč
2 247 140 Kč
357 380 Kč
53 678 Kč
3 620 208 Kč
450 000 Kč
990 737 Kč

Celkem

55 954 152 Kč
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Nadace Open Society Fund Praha
Jeseniova 47, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 540 979
e-mail: osf@osf.cz
www.osf.cz

