VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ
Senovážné náměstí 2
110 00 Praha 1
(P.O.BOX 240, 111 21 Praha 1)
tel: 800 111 010, 224 217 331
e-mail: vdv@vdv.cz
www.vdv.cz
Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních
neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují
k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších
občanů. Nadace usiluje o to, aby pomoc, kterou poskytuje, zahrnovala celé území ČR, aby
sledovala odbornou úroveň služeb a odpovídala aktuální společenské potřebě.

NADACE CHARTY 77 – KONTO BARIÉRY
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
tel: 224 214 452
e-mail: nadace77@bariery.cz
www.kontobariery.cz
Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k
projektům, které souvisejí s pracovním uplatněním a plnohodnotným životem.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10
110 00 Praha 1
Tel.: +420 234 097 811
Fax: +420 234 097 812
www.vize.cz
www.prazskakrizovatka.cz
www.facebook.com/nadacevize97
e-mail: nadace@vize.cz

Program Fond porozumění vytvořila Nadace VIZE 97 pro všechny spoluobčany, kteří se
vlastními silami nemohou dostat z těžké situace, neboť mají nějaký handicap, ať už fyzický,
psychický nebo sociální. Velmi těžce se smiřujeme se skutečností, že vždy převažuje více lidí,
kteří potřebují pomoc, nad těmi, jimž s ohledem na naše omezené finanční prostředky
skutečně pomůžeme. Přesto se Nadace VIZE 97 snaží pomáhat v rámci svých možností všude
tam, kde to je nejvíce potřeba. Zabýváme se žádostmi lidí s postižením, kteří nemají peníze na
nezbytné zdravotnické pomůcky.

NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA
KLAUSOVÝCH
119 08 Praha 1 - Hrad
Tel.: 224 373 701
Fax: 224 372 196
info@nadacnifondklausovych.cz

Posláním Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových je podpora humanitárních
aktivit fyzických a právnických osob, zaměřených především na podporu projektů a aktivit
sociálně zdravotního charakteru a v oblasti vzdělávání.

OLIVOVA NADACE
Olivova 224
251 01 Říčany
tel: 323 631 313
e-mail: info@olivovanadace.cz
www.olivovanadace.cz

NADACE KB, a.s. – JISTOTA
Nadace finančně podporuje projekty zdravotně-sociálního charakteru, projekty v oblasti
rozvoje občanské společnosti a vzdělávání. Nemalé prostředky z rozpočtu nadace plynou také
na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým spoluobčanům.
Formulář žádosti:
http://www.nadacejistota.cz/srv/www/qf/cs/ramjet/request

NADACE SPRÁVNÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
Františka Černého 9
273 01 Lhota, okres Kladno
Kontakty:
Kastner Jiří
Kytličková Kateřina
Choulíková Klára
Telefon: +420 225 028 100
Fax: +420 225 028 106
Adresa: Nadace správného životního stylu
Františka Černého 9
273 01 Lhota, okres Kladno
www.nadaceszs.cz

NADACE O2
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 – Michle
Ivana Šatrová
Manažerka Nadace O2
T + 420 271 481 173
Email: ivana.satrova@o2.com
www.nadaceo2.cz

Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování
duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže, dále ochrana a rozvoj prostředí a komunit,
ve kterých žijeme. Prostřednictvím technologií, služeb a duševního vlastnictví společnosti
Telefónica CR naše nadace podporuje projekty ze sociální oblasti s cílem vyrovnávat šance
u znevýhodněných skupin a jednotlivců. Podporujeme projekty, které přímo nebo nepřímo
přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí, mládeže a mladých lidí do 26 let z
celé České republiky.

NROS – NADACE PRO ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Jelení 15
118 00 Praha 1
Tel: 233 356 173
233 351 831
Fax: 233 354 708
E-mail: pomoztedetem@nros.cz
www.nros.cz
Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k
rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace,
které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva,
demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti
nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život.

Nadace SYNER
Rumunská 655/9
460 01 Liberec IV-Perštýn
Tel: 488 124 101
486 123 502
www.nadacesyner.cz

Nadace podporuje sportovní aktivity a vzdělávací projekty pro handicapovanou mládež
v rámci Liberecka.

