VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE OBČANSKÉHO FÓRA ZA ROK 2016
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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
Nadace Občanského fóra za rok 2016
byla schválena správní radou 28. června 2017.
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Úvodní slovo předsedkyně správní rady
Dagmar Havlové Ilkovičové
O nadaci

Úvodní slovo předsedkyně správní rady
Dagmar Havlové Ilkovičové

Blíží sa čas vydání výroční zprávy a paní Marcela mě jako každoročně vyzvala k napsání
úvodního slova.
Sáhla jsem mezi staré fotografie a zaujala mě nepříliš kvalitní, nicméně cenná fotografie
ze zahájení výstavy „Ohrožené památky, ohrožené vědomí“ z roku 1991.
Vzpomínám, jak na přelomu roku 1990/1991 se v Praze objevil asistent HRH prince
z Walesu, Sir Peter Westmacott, a připravoval program první princovy návštevy. Napadlo
mě, že naše nadace může nabídnout pro návštěvu prince něco zajímavého, ale ještě
více, že by to mohlo mnohé lidi povzbudit k zájmu o cíle nadace. Sir Peter si vyžádal
jednostránkový popis, co bychom mohli do programu nabídnout. Vše šlo velice rychle –
dali jsme hlavy dohromady a stručný popis co, proč a jak jsme druhý den odevzdali. Vznikl
projekt putovní výstavy zdevastovaných památek, povětšině církevních staveb, které
byly za doby komunistů využívány jako různé sklady, budovy pro zemědělství nebo i pro
armádu.
Petr Kratochvíl z Filozofického ústavu AV ČR zprostředkoval získání fotografií objektů
v jednotlivých fázích jejich devastace. Většinou to byly fotky z 30. až 80. let, na kterých
byla patrná postupná zkáza dříve krásných staveb. Byl to pohled k pláči.
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Na realizaci výstavy jsme měli dva měsíce. Byla to doba, kdy šlo všechno rychle a hladce.
Lidé v porevoluční době byli nadšení pro dobré věci a v dobré náladě se chopili práce.
Na několika desítkách panelů tak jednotlivé objekty vypověděly o hrůzách totalitní
doby. Výstavu otevřel v křížové chodbě Karolina za přítomnosti HRH spolu s princeznou
Dianou tehdejší rektor Univerzity Karlovy Radim Palouš. Po měsíci putovala výstava napříč
republikou. Hlásili se o ni zástupci místních organizací, kterým jsme dali možnost přidat
panel s místní památkou, kterou měli v úmyslu opravit. Prostřednictvím akcí kolem výstavy
se začaly sbírat peníze na obnovu památek.

Na prvním panelu byly fotografie ze zahájení HRH, což samozřejmě dávalo celé akci záštitu
i významnou publicitu.
Výstava putovala po krajích českých zhruba dva roky a s velkým úspěchem. Záhy v rámci
nadace vznikl samostatný program „Opomíjené památky“. Ten, kromě již téměř 300
podpořených projektů, inspiroval i jiné subjekty k obdobným programům. (Například Nadace
VIA, ČSOB pomáhá regionům, Česko-německý fond budoucnosti, Purkyňova nadace, Ústecká
komunitní nadace, Nadace ČEZ či Nadační fond TESCO užívají obdobné schéma.)
Na závěr cituji z příspěvku „Do Krušnohoří se vracejí ztracené památky“, který nadaci zaslal
zástupce Českojiřetínského spolku – spolku pro oživení Krušnohoří –, pan Petr Fišer:
„Program Nadace OF zaměřený na opomíjené památky přinesl už před řadou let
na Litvínovsko inspiraci, která vyústila jak do řady projektů, tak do vzniku široké spolupráce
mezi institucemi, spolky a jednotlivci, a to i napříč česko-německou hranicí… Tři významné
kulturní památky regionu se spolku dokonce podařilo prosadit i na známky České pošty.
V neposlední řadě vyústí inspirace programem „Opomíjené památky“ již v následujícím roce
do databáze drobných, neregistrovaných památek na Litvínovsku.“
Celý text „Krušnohorských“ jsme zveřejnili na nadačním webu a na Facebooku,
kde aktivně komunikujeme.
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Příjemné a inspirující čtení výroční zprávy přeje

6

O nadaci

HISTORIE

POSLÁNÍ

Nadace Občanského fóra vznikla jako jedna z prvních nepolitických
neziskových organizací již v květnu roku 1990. Její původní poslání
spočívalo v ochraně kulturních památek a podpoře univerzitního
vzdělávání. Počátkem devadesátých let minulého století na krátkou
dobu podporovala širší spektrum projektů, včetně projektů zaměřených na humanitární pomoc a zdravotnickou péči. V roce 1995 se
nadace rozhodla přehodnotit své základní poslání a soustředit své
úsilí výhradně na záchranu kulturního dědictví.

Posláním Nadace Občanského fóra je podporovat obnovu a ochranu
kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem
na opomíjené památky. Sami majitelé, obce, církve, společnosti
nebo i soukromí vlastníci prohrávají bez pomoci přispěvatelů a dárců
boj s časem a mnohdy památku i při nejlepší snaze sami před
poškozením neuchrání. Přitom památky nás obohacují a je dobré si
občas připomenout, že vznikly a udržely se značným úsilím našich
předků. Jsou odkazem příštím generacím.

GRANTOVÁ POLITIKA NADACE OBČANSKÉHO FÓRA
V současné době podporuje nadace obnovu kulturního dědictví v České republice
prostřednictvím dvou grantových programů:
»» Opomíjené památky
»» Památky a zdraví
Od roku 1996 jsou v rámci těchto programů poskytovány granty na záchranu a obnovu
historických budov provozujících sociální a zdravotní služby a na záchranu drobných památek
místního významu, jež mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny.

V letech 1996 až 2016 nadace podpořila celkem 336 projektů v celkové výši 23 320 tis. Kč.
Opomíjené památky 292 projektů částkou 11 703 tis. Kč
Památky a zdraví 72 projektů částkou 11 591 tis. Kč
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Mimo grantové řízení 1 projekt částkou 26 tis. Kč

Grantový program „Opomíjené památky“

PROGRAM SLEDUJE TYTO TŘI HLAVNÍ CÍLE
Smyslem tohoto programu je poskytovat finanční příspěvky na opravu a záchranu opomíjených a zchátralých památek v České republice.
O drobné památky místního významu, které mají nezastupitelné
místo ve vzhledu naší krajiny, pečují většinou místní občanské
iniciativy, které se aktivně podílejí na záchraně „své“ památky svým
entuziasmem a dobrovolnou brigádnickou prací. Nadace podporuje
opravu místních památek formou grantů.

1) podpora občanských iniciativ v jejich úsilí pečovat o místní
historické památky,
2) zajištění finanční podpory pomocí grantů pro méně známé
a menší historické objekty,
3) prohloubení povědomí veřejnosti o stavu těchto opomíjených
památek.

Vyhlášení grantového programu je veřejné.
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Veškeré informace, jak o grant požádat a pravidla programu jsou
k dispozici na webových stránkách nadace – www.nadaceof.cz,
a to ode dne vyhlášení grantového řízení.

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2016

PODPORA PROJEKTU MIMO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2016

20. ročník grantového programu „Opomíjené památky“. V grantovém programu bylo zadministrativováno 34 žádostí. Nadace rozdělila
částku 510 tis. Kč mezi 27 žadatelů.

Nadace podpořila finančním příspěvkem ve výši 26 tis. Kč výměnu
oken na faře v Bošíně.

9

Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění.

POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Strážská záchrana památek, o. s.

Spolek Památky Pojizeří

Kraj: Liberecký
Projekt: Oprava střechy kostela sv. Zikmunda – III. etapa
Příspěvek: 15 000 Kč na II. etapu obnovy střechy kostela.

Kraj: Liberecký
Projekt: Restaurování kaple Čtrnácti svatých Pomocníků
Příspěvek: 20 000 Kč na restaurování nástěnných a nástropních maleb
v interiéru kaple stojící u Semil.

Římskokatolická farnost Lichnov u Nového Jičína
Kraj: Moravskoslezský
Projekt: Restaurování křížové cesty – II. etapa
Příspěvek: 20 000 Kč na restaurování obrazů Křížové cesty umístěné
v kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově.

„Budíček“
Kraj: Ústecký
Projekt: Záchrana božích muk u Valova
Příspěvek: 20 000 Kč na kompletní obnovu božích muk umístěných
u Valova, na staré cestě do Žatce.

Sbor dobrovolných hasičů Bačov
Kraj: Jihomoravský
Projekt: Křížek jako místo setkávání
Příspěvek: 20 000 Kč na celkovou obnovu křížku umístěnou v centru
obce u místní zázstávky .

Kompletní obnova křížku ve Vrbičce
Příspěvek: 10 000 Kč na restaurování křížku ve Vrbičce a obnovu
poutního místa v obci.

Spolek přátel Ostašova
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poděbradech
Kraj: Středočeský
Projekt: Obnova Altánu Gloriet v Poděbradech
Příspěvek: 20 000 Kč na rekonstrukci opěrné zdi včetně statického
zpevnění a podbetonování základů opěrné zdi Glorietu.

Spolek pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci
Kraj: Ústecký
Projekt: Oprava štítových volut kaple sv. Víta - 1. etapa obnovy
Příspěvek: 20 000 Kč na stabilizaci a restaurování zdiva a omítek
volutových křídel průčelního štítu kaple.

Přátelé Soběchleb, z.s.
Kraj: Ústecký
Projekt: Restaurování sv. Jana Nepomuckého
Příspěvek: 20 000 Kč na kompletní restaurování sochy umístěné
u hlavní komunikace procházející obcí.
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Ochrana Klokočských skal, z. s.
Kraj: Liberecký
Projekt: Restaurování fresky v nice oltáře sv. Jana na Dubecku
Příspěvek: 15 000 Kč na restaurování fresky v nice oltáře v Kapli
sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, vytvořené technikou „al fresco“.

Kraj: Liberecký
Projekt: Kostel sv. Vojtěcha – oprava kostelních lavic
Příspěvek: 20 000 Kč na renovaci původní kostelní lavice

Frýdlantsko, z. s.
Kraj: Liberecký
Projekt: Kříž obětí sedmileté války v Raspenově Luhu
Příspěvek: 20 000 Kč na restaurátorské práce při celkové obnově Kříže.

Občanské sdružení Rousínov
Kraj: Středočeský
Projekt: Vyvložkování komínů v bývalé barokní sýpce, 4. fáze oprav
sýpky
Příspěvek: 20 000 Kč na opravu původního komínového tělesa.

Český svaz ochránců památek, z. s.
Kraj: Plzeňský
Projekt: Obnovení vstupu do zámku Čečovice
Příspěvek: 20 000 Kč na rekonstruování dubových vchodových dveří
a vikýře s rámovou zárubní.

POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Nadační fond Tomáše Vosolsobě

Spolek přátel Rumburku

Kraj: Středočeský
Projekt: Vybudování galerie v býv. Panské hospodě, Velvary
Příspěvek: 20 000 Kč na rekonstrukci památkově chráněných prostor
bývalé Panské hospody.

Kraj: Ústecký
Projekt: Obnova kovaného kříže ve Šluknovské ulici v Rumburku
Příspěvek: 20 000 Kč na obnovu kovaného kříže datovaného r. 1797.

David Kouba
„Barokní dvůr BOROTÍN, z. s.“
Kraj: Jihočeský kraj
Projekt: Dokončení obnovy barokního plotu dvoru Borotín – II. fáze
Příspěvek: 20 000 Kč na obnovu barokního plotu jižního křídla dvoru
Borotín.

Kraj: Ústecký
Projekt: Záchrana pily v Dolním Žlebu
Příspěvek: 20 000 Kč na zabezpečení statiky nemovitosti
a zabezpečení nosných stěn před jejich zřícením.

Ochrana Klokočských skal, z.s.
Český svaz ochránců přírody Kyjov
Kraj: Jihomoravský
Projekt: Obnova božích muk Panny Marie v Boršově
Příspěvek: 15 000 Kč na celkovou obnovu božích muk Panny Marie
na okraji Boršova.

Kraj: Jihomoravský
Projekt: Restaurování Božích muk s reliéfem sv. Florián v Bělé
u Turnova
Příspěvek: 20 000 Kč na restaurování kamenné části Božích muk
a obnovu reliéfu sv. Floriána a umístění výdutky sv. Floriána
na vrchol Božích muk.

Spolek Isidor
Kraj: Královehradecký
Projekt: Oprava kaple sv. Isidora v Bradě
Příspěvek: 20 000 Kč na statické zajištění kaple, renovaci střechy
a restaurování vstupních dveří.

Sousedský spolek Merboltice
Kraj: Ústecký
Projekt: Oprava božích muk v Merbolticích
Příspěvek: 20 000 Kč na restaurování božích muk umístěných
v památkově chráněné zóně obce Merlboltice.

Omnium z. s.
Kraj: Královehradecký
Projekt: Křížek v polích u Křinic
Příspěvek: 20 000 Kč na kompletní renovaci křížku.

Spolek za záchranu kostela ve Starkoči
Kraj: Středočeský
Projekt: Okna pro kostel ve Starkoči
Příspěvek: 20 000 Kč na výměnu oken v kostele ve Starkoči.

Opitzův kříž v Heřmánkovicích
Příspěvek: 15 000 Kč na rekonstrukci kříže.
Mimo grantové řízení Opomíjené památky 2016 podpořen 1 projekt

Křížek u Zemanů v Božanově

Spolek „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“
Kraj: Středočeský
Projekt: Blahoslavený Hroznata
Příspěvek: 20 000 Kč na zrestaurování velkoplošného obrazu
„Blahoslaveného Hroznaty“ vč. okrasného rámu.

Farní sbor českobratrské církve evangelické v Bošíně
Kraj: Středočeský
Projekt: Výměna oken na faře v Bošíně
Příspěvek: 26 000 Kč na výměnu části oken na objektu fary v Bošíně.
Fara je památkově chráněným objektem, nachází se v lokalitě, která
je součástí vesnické památkové rezervace, ve které se podařilo
zachovat původní urbanistickou strukturu s minimálním narušením.
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Příspěvek: 20 000 Kč na celkovou obnovu křížku.

Grantový program „Památky a zdraví”

První ročník grantového programu vyhlásila Nadace Občanského fóra
v roce 1996.
Podpořeny jsou projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních
nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či
sociální péče, která je v těchto objektech poskytována. Přihlášené
a hodnocené projekty tak přispívají nejen ke zlepšení prostředí
a životních podmínek handicapovaných spoluobčanů, ale jsou
přímo spojeny s obnovou historicky cenného objektu, zapsaného
do Ústředního seznamu kulturních památek.

Vyhlášení grantového programu je veřejné.
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Veškeré informace, jak o grant požádat a pravidla programu jsou
k dispozici na webových stránkách nadace – www.nadaceof.cz,
a to ode dne vyhlášení grantového řízení.

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2016

POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

19. ročník grantového programu „Památky a zdraví“.
V grantovém programu byly hodnoceny 3 žádosti
Částkou 40 tis. Kč podpořeny 2 projekty.

Židovská obec v Praze

Společenství Dobromysl
Kraj: Středočeský
Projekt: Oprava střechy zámečku Srbeč – 4. etapa
Příspěvek: 20 000 Kč na obnovu střešní krytiny zámečku Srbeč.
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Na granty byly využity výnosy z nadačního jmění.

Kraj: Praha
Projekt: Oživení Jáchymky
Příspěvek: 20 000 Kč na opravu vstupních dveří objektu bývalé
židovské školy

Slavnostní vyhlášení grantového řízení 2016
v rezidenci velvyslance USA v Praze

Slavnostní vyhlášení grantových programů proběhlo pod záštitou
amerického velvyslance v rezidenčních prostorách Petschkovy vily.
Mr. Andrew Schapiro, velvyslanec Spojených států v České republice
a paní Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace, předali
certifikáty o přidělení grantů podpořeným žadatelům. Zazněla slova
díků za podporu občanským iniciativám i aktivní zájem o záchranu
kulturního dědictví v regionech celé republiky.
Klavírista Ivo Kahánek a klarinetista Irvin Venyš patří mezi vysoce
uznávané umělce své generace. Oba již mají svá místa na velkých
koncertních scénách i v zahraničí. Přesto zachovávají přízeň nadační
činnosti a hudebním vystoupením jí podporují. V několika hudebních
vstupech zazněly skladby Bohuslava Martinů: Sonatina pro klarinet
a klavír, H.355 a Leonarda Bernsteina: Sonáta pro klarinet a klavír,
I. Grazioso DUR a Sonáta pro klarinet a klavír, II. Andantino DUR.
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Jiří Vejvoda moderoval večer již po šesté. Svým osobitým, vysoce
kultivovaným projevem s profesionální zralostí dal programu punc
výjimečného kulturního zážitku.
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Nadační majetek k 31. 12. 2016

SPRÁVA PORTFOLIA RAIFFEISENBANK
Vklad celkem:

Kč 24.095.000

Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2016

Kč 24.519.563

INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KOMERČNÍ BANKY
Vklad celkem

Kč 18.000.000

Tržní hodnota včetně zhodnocení k 31. 12. 2016

Kč 18.044.989
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SPRÁVA AKTIV ČESKÁ SPOŘITELNA
Vklad celkem – portf. I. účet č. 164072/0800

Kč 9.440.000

Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2016

Kč 9.555.633

Vklad celkem – portf. II. účet č. 164072/0800

Kč 15.000.000

Tržní hodnota včetně dividendy k 31. 12. 2016

Kč 15.073.865

DARY
Celkové výnosy vč. úroků činily Kč 658.498

V roce 2016 byla činnost Nadace podpořena dary ve výši 66.026 Kč.

SPECIFIKACE VÝDAJŮ POUŽITÝCH NA SPRÁVU NADACE
ZA ROK 2016

S nadačním kapitálem je nakládáno v souladu s ustanovením
§ 303 a násl. zák. č. 82/2012, občanského zákoníku, příp. dalšími
zákonnými předpisy regulujícími činnost nadací, v platném znění.

Vyplacené výnosy byla použita na grantové příspěvky a na správu
Nadace – na úhradu výdajů souvisejících s kompletní administrací
obou grantových programů. Specifikace souvisejících výdajů:
náklady na činnosti koordinátorů, kontrolní činnosti, propagaci,
cestovné, administrativní náklady (kancelářské potřeby, telefonní
poplatky, poštovné, repro služby), členské příspěvky.
Statutem je stanoveno omezení nákladů souvisejících se správou
nadace, přičemž celkové roční náklady spojené s bezprostřední
správou nesmí překročit 40 % z hodnoty nadačního kapitálu
k 31. 12. kalendářního roku.
Náklady související se správou Nadace Občanského fóra za rok 2016
jsou podrobně rozděleny analytikou dle charakteru hlavní činnosti
– tj. činnosti spojené se statutem nadace. Limit nákladů byl plně
dodržen.
Účetní i ostatní náklady týkající se hospodaření nadace jsou
archivovány v sídle nadace.
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Výše nadačního kapitálu Kč 66.535.000 zapsaná v nadačním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 70
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Finanční zpráva
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
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Zpráva auditora
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Jak pomáhat?

Pomáhejte spolu s námi zlepšovat obnovu kulturního dědictví.

DÁRCI A PODPOROVATELÉ V ROCE 2016

Nabízíme vám několik možností:

COLOSEUM CATERING
Jana Florian & Partners AG, Switzerland
MS technik spol. s r.o.
LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r. o.
Velvyslanectví USA v Praze
První dobrá s. r. o.
Eva Adámková
Liduška Rejmanová
Hana Belatková
Alexandr Hudeček
Jiří Vejvoda

»» staňte se podporovatelem či dárcem Nadace Občanského fóra,
»» přispějte do nadačního kapitálu,
»» přispějte svými službami a know-how.

DARUJTE POHODLNĚ – VYUŽIJTE MOŽNOST
DAŇOVÉHO ODPOČTU
Pro poskytnutí finančních prostředků lze využít
»» b
 ankovní převod – Komerční banka, a. s.,
č. ú. 10006-15531111/0100,
»» poštovní poukázku.

Nadace Občanského fóra děkuje všem dárcům a podporovatelům
za finanční a jinou pomoc, díky které může své poslání naplňovat.

Více informací: www.nadaceof.cz/stante-se-darcem
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Nadace Občanského fóra nabízí generálnímu sponzorovi
přímou účast na činnosti nadace.

Správní rada
Nadace Občanského fóra

DAGMAR HAVLOVÁ ILKOVIČOVÁ, CSC.
Správní radu Nadace Občanského fóra tvoří řada osobností
z rozdílných společenských oblastí. Všechny spojuje společný zájem
o záchranu kulturního dědictví v České republice.

byla po pěti letech ve funkci výkonné ředitelky zvolena v roce 1996
předsedkyní správní rady. Předtím aktivně působila v politickém
hnutí Občanské fórum – byla jedním ze zakládajících členů Nadace
Občanského fóra. Prostřednictvím nadačních projektů se zapojila
do činnosti v oblasti památkové péče. Je také jednou ze zakladatelek
pražské školy Sógetsu, která se zabývá aranžováním květin v japonském stylu – ikebana. Působí jako jednatelka společnosti Lucerna
– Barrandov, spol. s r. o., která spravuje pražský palác Lucerna a další
budovy v centru Prahy. V současné době aktivně působí na venkově,
kde založila a vede ekofarmu Košík, organizuje rekonstrukce venkovských domů a zasazuje se o obnovu významných krajinných prvků.
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DOC. ING. IVAN M. HAVEL, CSC., PH.D.
byl aktivním členem politického hnutí Občanské fórum a také
jedním ze zakladatelů Nadace Občanského fóra. Svůj doktorát získal
v oblasti matematické informatiky na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Několik let pracoval jako vědecký pracovník v Československé
akademii věd. Doposud působí jako vědecký pracovník (do roku
2008 ředitel) Centra pro teoretická studia, instituce náležející pod
Univerzitu Karlovu a Akademii věd České republiky. Je šéfredaktorem
populárně-vědeckého magazínu Vesmír. Zabývá se kybernetikou,
umělou inteligencí a filozofickými otázkami přírodních věd. Je
členem Academia Europea a v radách několika dalších akademických
institucí a vzdělávacích nadací.

Dozorčí rada
Nadace Občanského fóra

ING. VLADIMÍR GRÉGR
původním zaměřením stavební inženýr. Jeho manažerské zkušenosti
významně pomáhají rozvoji nadačních aktivit. Střídavě žije v České
republice a ve Švýcarsku.

ING. KAREL HAVLÍK
DARJA ZOUBKOVÁ
RNDR. JIŘÍ ŠTULC

AKAD. ARCH. FRANTIŠEK FORMÁNEK
zakladatel a dlouholetý editor měsíčníku Parlamentní zpravodaj
(PZ). Jako první náměstek ministra kultury ČR se v letech 2005–2006
věnoval zejména financování záchrany kulturního dědictví. Účastnil
se na projektech zahraniční pomoci, např. v Bosně a Hercegovině
a v Latinské Americe. Organizoval studijní pobyty ve státech Evropské unie a USA.

PROF. ING. ARCH. MIROSLAV MASÁK, DR. H. C.
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byl v letech 1990–1992 jedním z poradců prezidenta České republiky Václava Havla. V letech 1993 až 1996 byl místopředsedou Rady
pro rozvoj Pražského hradu. Byl členem českého komitétu ICOMOS,
organizace UNESCO pro ochranu kulturního dědictví, dále členem
představenstva České komory architektů a profesorem na Fakultě
architektury Vysokého učení technického v Brně.

Kancelář Nadace Občanského fóra

Marcela Urbanová
Václava Parkánová

DOBROVOLNÍCI
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Monika Solanská
Lucie Kaufmanová
Ondřej Vomáčka

Základní data Nadace Občanského fóra

ZŘIZOVATEL
Společnost pro správu Nadace Občanského fóra
Washingtonova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

ADRESA
Nadace Občanského fóra
Štěpánská 61, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 776 575 114
www.nadaceof.cz
e-mail: info@nadaceof.cz

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
006 76 187

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
CZ00676187

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 – Staré Město

ČÍSLO ÚČTU
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10006-15531111/0100

Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 70
Nadace Občanského fóra
podporuje obnovu a ochranu kulturního dědictví
v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky

Nadace Občanského fóra
člen Europa Nostra
člen Asociace nadací při Fóru dárců
držitel Známky kvality Fóra dárců

Tato výroční zpráva je pro běžné prezentační a informační
účely distribuována bez kompletní roční účetní závěrky.
Kompletní verze této výroční zprávy, včetně zmiňované přílohy,
je uložena v rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném
Městským soudem v Praze a v sídle Nadace Občanského fóra
na adrese Štěpánská 61, 110 00 Praha 1.
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