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Závěrečná	zpráva	MiNiGRANTY	VEOLIA	2020	Na pomoc neziskovkám!	

 

 

 

Podpořený	projekt	-	MiNiGRANT	

	
Bylo dosaženo cíle projektu 
stanoveného v žádosti?  

 ☒Ano      
☐Ne       
☐Částečně  

V případě, že došlo pouze 
k částečnému naplnění cíle 
nebo nebyl cíl vůbec naplněn, 
popište situaci a vysvětlete 
příčiny a důvody, proč se tak 
stalo.  

  

Jak a kde byla realizace 
projektu zveřejněna? 

 Web stránky organizace, face book, mobilní rozhlas MČ Praha 15 

Poskytněte souhrnnou 
informaci, k čemu byl 
MiNiGRANT použit, co z něj 
bylo hrazeno. Položkově až 
v závěrečné části Vyúčtování.  

 Nákup mobilních zahrádek, sazenice okrasných květin, hlína 

Co se díky MiNiGRANTU 
zlepšilo?  
Pokud pomohl MiNiGRANT 
v řešení nějaké situace 
související s pandemií 
COVID19, popište situaci i jak 

 Mobilní zahrádky pomáhají při aktivizaci klientů, cvičení jemné motoriky a 
projekt přispěl k vylepšení prostření na zahradě klientů. 

Údaje	o	ZAMĚSTANCI	skupiny	VEOLIA	
 
Jméno  Silva  
Příjmení  Šárová  
Název společnosti  Nadační fond Veolia 
Pracovní pozice   Zastřešující pracovník  
Kontaktní e-mail   sylva.sarova@veolia.com. 
Kontaktní telefon  724 921 440 

Údaje	o	REALIZÁTOROVI	projektu	

	
Název organizace  CSOP Praha 15 
Internetová adresa 
organizace nebo projektu 

 www.csop-praha.15 

Kontaktní osoba v organizaci  Mgr. et Bc. Neli Zaworová 
E-mail kontaktní osoby  
v organizaci  

 poradna@csop-praha15.cz 

Telefon kontaktní osoby  
v organizaci  

 770 111 462 



 

S t r á n k a  2 | 2 

 

konkrétně MiNiGRANT přispěl 
k jejímu zvládnutí či zlepšení.  

 

 

Vyúčtování		
 
Výše	přiděleného	MiNiGRANTU	 ,-Kč		
Název položky   Výše položky 
1 Mobilní zahrádka typ III- višeň 3 ks   ,18 600 -Kč 
2   ,-Kč 
3   ,-Kč 
4    
5    

 

Spolupráce	s	NF	Veolia	
 

	
Jak hodnotíte spolupráci  
s nadačním fondem? 

 Spolupráce s Nadačním fondem je příkladná pro další organizace, které by se 
měly zaměřit na sociální oblast v rámci své činnosti.  

Máte pro nás nějaký vzkaz? 
Námět na zlepšení nebo 
komentář? 

 Děkujeme za Vaši příkladnou práci pro neziskové organizace.  

 

Dobrovolnické	zapojení	zaměstnance	

	
Popište konkrétní aktivní 
účast zaměstnance na 
realizaci a zapojení do 
činnosti orqanizace. 

 Sociální pracovnice, která aktivně požádala Nadaci a zapojila do přímé úpravy 
a osázení květin společně s klienty. Společně pečují o květiny, které přispívají 
k humanizaci prostředí. Klienti rádi pečují o květiny, které mají k dispozici na 
zahradě. 

Kolik svého času jste 
projektu věnoval/a? 

 27 hodin 

Co vám osobně účast na 
projektu přinesla? 

 Radost z odvedené práce, aktivní přístup klientů k zahradničení, možnost 
využití dalších aktivizačních technik v práci s klienty.  

Potvrzuji, že je zaměstnanec 
seznámen se zněním 
závěrečné zprávy. 

 
☒ Ano 


