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Úvodní slovo
Ve třetím roce své existence se Otevřená společnost o.p.s. připravovala na řadu změn.
Podstatné změny nastaly na přelomu roku 2001a 2002, kdy se osamostatnil program Začít
spolu do samostatného občanského sdružení Step by Step ČR a program Poryv se
transformoval v občanské sdružení Poryv. Oba programy tak prokázaly, že jejich činnost a
výsledky jsou životaschopné.
Ke konci roku 2001 byl ukončen Internetový program na jehož činnost navazuje Informační
program.
Příjmy všech programů byly z větší části pokryty granty od Nadace Open Society Fund Praha.
Před koncem roku získala Otevřená společnost grant Nadace rozvoje občanské společnosti
z prostředků programu Phare na projekt, který bude realizován v letech 2002-2003. Oproti
minulým letům mírně stoupl objem příjmů z vlastní činnosti.
Potvrdilo se, že všechny programy společnosti dokáží samostatně obhajovat nové myšlenky a
nové přístupy ve vzdělávání a ve využívání informačních technologií. Přispívají tak
k budování otevřené občanské společnosti. Projekt „Právo na informace“ navíc angažovaně
hájí principy demokracie a účast veřejnosti na správě věcí veřejných.
Monika Šatavová
ředitelka společnosti
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Správní rada
Marie Kopecká

předsedkyně správní rady

Miroslav Pospíšil

člen správní rady

Sylvie Rohanová

člen správní rady

(pozn. v říjnu 2001 po osmnácti měsících nečinnosti soud nezapsal změnu ve složení správní rady)
Dozorčí rada
Zdenka Almerová
Lenka Němcová
Vladimíra Sýkorová

Zaměstnanci
Monika Šatavová

ředitelka společnosti, ředitelka Internetového programu

Dana Hradcová

program Poryv

Jana Kargerová

program Začít spolu

Pavla Koudelková

program Začít spolu

Vlaďka Kubáčová

program PORYV

Hana Kuličková

program Začít spolu

Iveta Němečková

program Začít spolu

Ivana Racková

Internetový program

Ivana Stočesová

účetní

Miroslava Škardová

program Začít spolu

Václav Šneberger

ředitel programu Začít spolu

Irena Trmalová

Internetový program

Petr Vrzáček

ředitel programu PORYV

Jiřina Výborná

program Začít spolu

Hynek Palatin

civilní služba

Petr Svatoš

civilní služba
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Internetový program
Posláním Internetového programu je podporovat využívání počítačové komunikační technologie v
neziskovém sektoru, a tím přispět k větší efektivitě jeho práce. S tímto posláním program provozuje
Internetové centrum, kde pořádá nízkoprahová školení v práci s počítačem a počítačovými
komunikačními technologiemi, tematicky zaměřené dílny a semináře, nabízí prostor pro vlastní
prezentace, ve spolupráci s dalšími organizacemi zpracovává samostatné projekty a působí také jako
odborný konzultant.
Informační program
Internetový program pracoval od ledna 2001 jako konzultant a koordinátor nově vznikajícího
Informačního programu pro síť Sorosových nadací i pro Nadaci Open Society Fund Praha. Účastnil se
diskusí o náplni a podobě programu a připomínkoval strategii Informačního programu Open Society
Institut. Na jejím základě potom vypracoval strategii tohoto programu pro národní nadaci na roky
2002 - 2006 a prioritní okruhy pro rok 2002. Internetový program ve své původní podobě ukončil svou
činnost na konci roku 2001. V příštím období bude Otevřená společnost, o.p.s. realizovat Informační
program.
Právo na informace
Internetový program pokračoval v pracích na projektu „Právo na informace“, zahájeném v roce 2000
ve spolupráci s občanským sdružením A.I.D. V rámci projektu je provozován průběžně aktualizovaný
tematický virtuální web server s interaktivní poradnou, informačními bázemi, přehledem tisku a
diskusemi.
Jako prioritní práce bylo pro první polovinu roku 2001 zvoleno statistické šetření výročních zpráv
povinných subjektů. Jedním z hlavních důvodů pro toto zacílení je skutečnost, že povinné subjekty v
tomto roce zpracovávaly výroční zprávy v oblasti poskytování informací vůbec poprvé. Dalším
důvodem byla povinnost poměrně rozsáhlé skupiny povinných subjektů zveřejnit své výroční zprávy
na internetu. Naplňování či nenaplňování zákona č. 106/99 u této skupiny (Kancelář prezidenta
republiky, Parlament ČR, ministerstva a další ústřední orgány státní správy) je rozhodně mediálně
zajímavé a pomohlo přitáhnout pozornost médií a veřejnosti k tématu obecně. Výsledky šetření byly
prezentovány na odborných konferencích a vystaveny na webových stránkách projektu
/www.ostosest.cz/.
Okolo projektu se shromáždila skupina externích spolupracovníků, která sleduje naplňování zákona,
poskytuje odbornou pomoc, sleduje účinnost zákona, připravuje jeho novelizaci a zprostředkovává
kontakt na právní pomoc.Významné pro práci na projektu je, že tazateli nejsou jen neúspěšní žadatelé
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o informace, ale také úředníci, zodpovědní za poskytování informací. Projekt tedy není jenom
zastáncem těch, kterým nebyla informace poskytnuta, ale může být místem spolupráce. Informuje
starosty, jak zajistit (pro příští rok již pro všechny povinný) přístup k internetu, zveřejňováním
rozsudků umožňuje snadnější orientaci o tom, co vše lze a dokonce na základě rozhodnutí soudu, co je
nutno poskytnout.
Vzdělávací kurzy
Během roku prvního pololetí 2001 jsme v prostorách Internetového centra pořádali kolem 17 typů
odborných kurzů ve 43 termínech, které jsou rozděleny do 3 oblastí - internet, administrativa a
komunikace. Mezi jeden z nejnavštěvovanějších patřil kurz Prezentace organizací na www.
Realizovali jsme také výjezdní školení pro spolupracující občanské iniciativy v regionech. Na tato
školení dodáváme lektora a školicí materiály, pořádající organizace zajišťuje prostory a uspořádání
školení.
Kurz pro pedagogy - Etiketa práce s internetem
Ve spolupráci s občanským sdružením Kritické myšlení a dalšími externími spolupracovníky jsme
připravili vzdělávací kurz pro pedagogy základních škol. Tento projekt navazuje na schválený vládní
dokument Státní informační politika ve vzdělávání a reaguje na nedostatky v její realizaci. Základním
cílem projektu je připravit lektory a učitele základních škol používat ve výuce počítač a především
posílit jejich schopnost využívat informační a komunikační technologie k úspěšnému vyhledávání a
hodnocení informací. Dílčím cílem vzdělávacího kurzu je odstranit odstup a strach ve vztahu k
technice a pomoci chápat ji pouze jako prostředek k řešení určitého problému či získání konkrétní
informace, protože úspěšnost a rychlost ve vyhledávání informací má také vliv na jejich hodnotu a
relevanci. Zároveň vzdělávací kurz poskytne absolventům nástroje pro úspěšné definování
požadovaných výsledků a pro dobrou orientaci ve velkém objemu informací. Protože tyto schopnosti
budou v budoucnu učitelé předávat žákům, je celý vzdělávací kurz zaměřen především na specifické
otázky etiky související s užíváním internetu dětmi. Během prvního pololetí byly zpracovány učební
osnovy a skripta pro čtyři samostatné moduly tohoto vzdělávacího kurzu a na podzim 2001 byl kurz
úspěšně akreditován u MŠMT v rámci dalšího vzdělávání učitelů. V první polovině roku 2002 budou
vyškoleni trenéři kurzu.
Výměnný systém bannerů - Banerovec
Ve spolupráci s občanským sdružením A.I.D. jsme uvedli do provozu nekomerční výměnný systém
bannerů - upoutávek a odkazů na akce a organizace neziskového sektoru /www.banerovec.cz/. Systém
funguje identicky jako pracují komerční výměnné systémy na internetu (např. Mr.Linx, Billboard.cz a
další). Neziskové organizace, které provozují své www prezentace se v současnosti stále častěji
potýkají s problémem, kdy, pokud chtějí své prezentace a akce propagovat v současných výměnných
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systémech, musí výměnou za tuto službu umístit na své www prezentace prostor pro ostatní reklamy
ze systému, u kterých nemají možnost jakkoliv ovlivnit jejich obsah. V průběhu minulého roku jsme
se začali setkávat s poptávkou po výměnném systému, který by lépe vyhovoval potřebám neziskového
sektoru. Systém byl spuštěn do zkušebního provozu v březnu 2001. V červnu byl doladěn na základě
zkušeností z prvních měsíců provozu, červenci s srpnu byla realizována propagační kampaň a na konci
roku 2001 systém využívalo 30 registrovaných uživatelů. Další kolo propagace je připravováno na
první polovinu roku 2002.
Posilování kapacity vzdělávání NNO
V druhé polovině roku 2001 jsme připravili nový projekt zaměřený na posílení kapacity v oblasti
vzdělávání pro občanské iniciativy a neziskové organizace. V rámci projektu vznikne referenční místo
o dostupném vzdělávání pro tuto specifickou skupinu, budou realizovány kurzy v lektorských
dovednostech určených vzdělavatelům neziskového sektoru bez ohledu na specializaci, bude proveden
průzkum se zaměřením na úplnost a pestrost vzdělávací nabídky, bude iniciován vznik chybějících
kurzů a bude zahájena diskuse o možnosti profesní asociace školitelů a konzultantů pro občanský
sektor. Projekt podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků Phare a bude realizován v
letech 2002 - 2003.
Konzultace a technická podpora
Internetový program pracuje jako konzultant projektů a grantových žádostí dalších organizací v oblasti
elektronického publikování, pro nákup počítačové techniky a pro softwarová řešení. Program zajišťuje
připojení do internetu a technickou podporu všem programům a organizacím v budově jeho sídla
(programy PORYV, Začít spolu, program CPSI Nadace OSF Praha, program 5P občanského sdružení
Hestia, kancelář CEU a hotel Prokopka). Služeb Internetového programu využívá také Nadace Open
Society Fund Praha pro zajištění připojení k internetu, uživatelskou podporu a své projekty.
Administrativně i odborně jsme zajistili grantový program Podpora elektronického publikování.
Mimo tyto aktivity je v Internetovém centru každou středu a čtvrtek od 14:00 - 19:00 pro veřejnost
volný přístup na internet, který formou „internetové kavárny“ umožňuje širokému okruhu zájemců
snažší přístup k informacím a k e-mailu. V roce 2001 této nabídky využilo kolem 1400 zájemců.
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Program PORYV
Za hlavní úspěchy aktivit podporovaných programem PORYV v roce 2001 považujeme:
•
•
•
•
•
•

Zakončení Národního programu rozvoje vzdělávání a přijetí Bílé knihy Parlamentem ČR.
Zahájení 2. fáze projektu Region a uskutečnění úvodních seminářů pro zástupce krajských
samospráv.
Zahájení spolupráce s organizací Člověk v tísni, o.p.s., na projektu Varianty. V rámci projektu
doposud, mimo jiné, vznikly: kapitola pro Rámcový vzdělávací program, analýza učebnic pro ZŠ
a projekty integrace interkulturního vzdělávání do chodu škol.
Navržení a realizace vzdělávacích programů pro romské poradce, management vzdělávacích a
sociálních institucí.
Práce v poradní radě projektu Community centers project, který je zaměřený na podporu vzniku
komunitních center v zemích jihovýchodní Evropy.
Osamostatnění programu založením občanského sdružení PORYV.

Zakončené a převzaté projekty:
V únoru 2001 byla Vládou ČR schválena Bílá kniha. V březnu byla oficiálně Bílá kniha předložena do
rukou ministerského předsedy. PORYV byl po celou dobu vzniku Bílé knihy partnerem MŠMT ČR.
Vypracováním Bílé knihy byl ukončen projekt Národní program rozvoje vzdělávání.
Realizaci projektů Region a Podpora České školní inspekce v decentralizovaném systému převzala
Nadace OSF Praha v dubnu 2001.
Ostatní projekty:
Na aktualizovanou podobu projektu Distanční příprava řídících pracovníků v regionech byly
vyčleněny finanční prostředky, jejichž uvolnění je podmíněno schválením vypracovaného projektu a
jeho předložením do grantového řízení programu HESP, který pro nadaci zajišťuje Vzdělávací nadace
Jana Husa.
Realizace projektu Kapacita byla posunuta na rok 2002. Z prostředků tohoto projektu je podporováno i
studium experta vzdělávací politiky na zahraniční univerzitě. V roce 2001 ukončil úspěšně pan Michal
Karpíšek, první rok studia na Cranfield University a zahájil rok druhý, závěrečný. O dosažených
studijních výsledcích byl PORYV průběžně informován. Pan Karpíšek se během roku 2001 podílel na
plánování a tvorbě projektu Neuniverzity. Se zaměstnanci programu PORYV dále spolupracoval na
realizaci aktivit v oblasti evaluace a vyhodnocování kvality.
Během prvního pololetí 2001 jsme konkretizovali původně navržený projekt Minor. Díky našemu
zapojení do projektu PHARE 1999, Varianty (www.varianty.cz ), jehož cílem je mimo jiné i rozvoj
interkulturního vzdělávání v české vzdělávací soustavě, se nám podařilo vytvořit jasnou obsahovou
náplň činnosti, která navazuje na výstupy projektu Varianty a také získat další finanční prostředky
nezbytné pro realizaci navrhovaných aktivit. V rámci tohoto projektu již vznikl návrh kapitoly
Interkulturní výchova pro Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravovaný
Rámcový vzdělávací program. Dále jsme zpracovali data získaná z analýzy učebnic s doložkou
MŠMT pro základní školy a zahájili práce na podpoře škol při vytváření postupů integrace
interkulturního vzdělávání do jejich chodu.
Dále jsme se v rámci Variant podíleli projektu s názvem Interkulturní vzdělávání v pedagogických
centrech. V přípravné fázi tohoto projektu, která proběhla v roce 2001, byla provedena analýza potřeb
mezi zástupci pedagogických center. Byly identifikovány dva problémy, na které se projekt snaží
reagovat: 1) nedostatek lektorů, schopných realizovat vzdělávací program v oblasti interkulturní
výchovy a 2) nedostatečná připravenost garantů těchto programů, kteří působí v jednotlivých
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pedagogických centrech. V prosinci 2001 jsme se zástupci pedagogických center navrhli profil
garanta interkulturního vzdělávání a vytvořili návrh způsobů jejich profesního růstu. Partnery projektu
se staly MŠMT, Britská rada a Člověk v tísni, o.p.s.
Osamostatnění programu
Během roku 2001 provedli zaměstnanci programu PORYV kroky k osamostatnění programu. Na
konci prosince 2001 bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení PORYV.
Další aktivity
Kromě výše zmíněných aktivit se ředitel programu zúčastnil dvou zasedání (duben a listopad 2001)
poradní rady tříletého projektu s názvem Community centers project, jehož cílem je vytvořit síť
komunitních center v sedmi zemích jihovýchodní Evropy.
V dubnu a květnu 2001 se PORYV podílel na organizaci dvou výstav kreseb s romskou tematikou.
Na přelomu května a června ředitel programu a zástupci Institut for Educational Policy v Budapešti
připravili a realizovali seminář, který byl věnován problematice tvorby, hodnocení, schvalování a
financování učebnic na Slovensku.
Celoročně jsme se také věnovali pořádání vzdělávacích seminářů pro pracovníky školského a
sociálního managementu, romské poradce a zaměstnance neziskového sektoru.
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Program Začít spolu
Program Začít spolu sedm let rozvíjel svou činnost v rámci grantových projektů Nadace Open Society
Fund Praha a Otevřené společnosti, o.p.s. Během této doby byly jeho projekty aplikovány do
podmínek a systému české vzdělávací soustavy. Vzdělávací program Začít spolu byl postupně
zaváděn nejprve na mateřských školách, v současné době je rozvíjen i na obou stupních základních
škol. Nedílnou součástí tohoto procesu je pregraduální a postgraduální vzdělávání pedagogů a
spolupracovníků programu. Program získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k
dalšímu vzdělávání učitelů ve všech vzdělávacích modulech a akreditaci k experimentálnímu
ověřování Vzdělávacího programu Začít spolu na mateřských a základních školách.
Projekt Mateřské školy
Projekt Mateřské školy je nejstarším projektem v rámci organizace (od r. 1994). V uplynulém roce se
podařilo díky mnoha setkáním a návštěvám jednak udržet kvalitu práce mateřských škol s programem
Začít spolu, tak decentralizovat program a kompetence přenést na vyspělá a nezávislá tréninková
centra programu.
V souvislosti s přijetím Rámcového plánu pro předškolní vzdělávání, na jeho přípravě jsme se též
podíleli, jsme zaznamenali zvýšený zájem o program ze strany pedagogické veřejnosti. Stejně tak bylo
pro další implementaci přínosné vzdělávání školních inspektorů předškolních zařízení v
oblasti hodnocení na dítě orientovaných programů, kteří nepřímo, s důrazem na plnění Rámcového
plánu, doporučují Vzdělávací program Začít spolu ve všech regionech. V roce 2001 bylo uspořádáno
deset cyklických vzdělávacích akcí v mnoha regionech ČR.
Důraz na vytvoření kurikula mateřské školy obsažený v Rámcovém plánu nás přiměl k vytvoření
vzdělávací akce, která byla posléze akreditována MŠMT a v současné době je realizován národním
týmem a externími lektory programu.
V roce 2001 také skončil longitudinální výzkum, který je jediným kvalitativním výzkumem v oblasti
“alternativ” ke stávajícímu předškolnímu vzdělávání. Nyní se připravuje zkrácená verze závěrečné
zprávy a také informace pro MŠMT, rodiče a pedagogy programu.
Projekt Mateřské školy bude v roce 2002 ukončen vydáním publikace „Vzdělávací program Začít
spolu – kurikulum mateřské školy” v nakladatelství Portál a prezentací programu na mezinárodní
konferenci na podzim tohoto roku.
Projekt Základní školy
Situace v projektu Základní školy je obdobná mateřským školám. Předávání odpovědnosti
tréninkovým centrům a decentralizace programu Začít spolu byla hlavním cílem projektu. Cíle v této
oblasti byly splněny. Program prostřednictvím tréninkových center monitoruje replikaci programu a
oproti předešlým letům se spíše zaměřuje na kvalitu než na kvantitu.
V uplynulém roce se podařilo obohatit práci na základních školách zejména propojením programů
Kritického myšlení a Brána muzeí otevřená a nabídnout tak školám nové podněty ke zkvalitňování
jejich práce. Byl iniciován projekt „Kniha případových studií pro učitele 2. stupně” – společný projekt
s občanským sdružením Kritické myšlení. Vznikl jako odpověď na volání škol pro řešení
problematiky přechodu dětí na 2. stupeň ZŠ při zachování demokratických principů vzdělávání.
S nakladatelstvím Portál byla podepsána smlouva na vydání kurikula programu Začít spolu pro
primární vzdělávání. Na jeho přípravách se podílela. pracovní skupina nejlepších učitelů z praxe a
vysokoškolských pedagogů pod vedením Mgr. Věry Krejčové.
Projekt Vysoké školy
Po sérii vzdělávacích aktivit pro pedagogy vysokých škol bylo prioritou v loňském roce jejich
zapojení do konkrétních projektů programu Začít spolu. Tento cíl se naplňuje ve spolupráci pedagogů
na kurikulárních publikacích a společných projektech s Kritickým myšlením, o.s.
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V Plzni a Ostravě byly založeny oficiální kabinety programu Začít spolu, které kromě práce běžných
tréninkových center dále prohlubují a zkoumají program Začít spolu. V roce 2001 bylo realizováno
cyklické vzdělávání studentů primární pedagogiky na PedF UK Praha.
Program Začít spolu ve spolupráci s vysokými školami vypracovali návrh sylabu na tříleté
postgraduální studium programu. Věříme, že se tento typ studia podaří implementovat do systému
přípravy pedagogů na vysokých školách. Prakticky na všech fakultách byla iniciována spolupráce
vysokoškolských pedagogů a učitelů z praxe.
Projekt Tréninková centra
Cílem tohoto projektu bylo podpořit decentralizaci programu na mateřských a základních školách,
aktivizovat a posílit lektorskou základnu na tréninkových centrech.
Pro splnění těchto cílů se v roce 2001 uskutečnilo několik regionálních setkání zástupců tréninkových
center, školských úřadů, inspekce, které přinesly velmi pozitivní ohlas zejména v oblasti zájmu o
program a o činnost tréninkových center programu Začít spolu.
Pro lektory byla vytvořena základní nabídka modulů programu. Proběhla také první letní škola pro
lektory v nových modulech obohacující dosavadní metodologii.
Vznikla další tři tréninková centra, v současné době jich pracuje celkem dvacet pět.
Projekt reintegrace rómských žáků ze ZVŠ (mezinárodní projekt Open Society Institut New
York a International Step by Step Association)
Tento mezinárodní experimentální projekt MŠMT ČR byl naší organizací realizován třetím rokem.
Byl zakončen konferencí v Budapešti 2.- 4.12. 2001, na které byly výsledky projektu prezentovány
zástupcům mezinárodních organizací, MŠMT, meziresortní komise vlády ČR a donorům.
Podrobné výsledky projektu jsou obsaženy v průběžné zprávě, která je k dispozici na www.sbscr.cz .
Projekt Publikace
K popularizaci i informovanosti o projektech programu Začít spolu bude kromě standardních
informačních materiálů sloužit i pravidelná měsíční příloha v Učitelských listech.
Projekt Web Publishing (projekt International Step by Step Association)
Rozvoj raného čtenářství dětí od 3 do 7 let prostřednictvím knih s multikulturním obsahem je cílem
projektu Web Publishing Project.V listopadu roku 2001 jsme hostili setkání spisovatelů z Maďarska,
Bulharska, Rumunska, Slovenska, Moldávie a České republiky. Knihy, které vznikají v rámci
projektu, budou umístěny na internetových stránkách, na deset titulů příběhů z celého světa bude
vydáno nakladatelstvím Albatros.
Spolupracující organizace a instituce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Česká školní inspekce
Kritické myšlení, o.s.
Nová škola, o.p.s
Nadace rozvoje občanské společnosti
Program Začít spolu spolupracuje také s dalšími programy a organizacemi v ČR: Daltonská
konference, posterová konference Zdravé mateřské školy, konference Informatorium školy mateřské
Nový Jičín , projekt PYRAMIDA, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání.
Program Začít spolu je členem International Step by Step Association, ředitel organizace je členem
poradního skupiny standardů a časopisu Education children to Democracy. V roce 2001 jsme se stali
členy celosvětové prestižní organizace CEC (Council of Exceptional Children).
Na mezinárodní úrovni nejvíce spolupracujeme s organizací na Slovensku, Nadací Škola dokorán,
konzultujeme projekty a organizujeme spolupráci učitelů z Čech a Slovenska.
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Příjmy společnosti podle zdrojů:
Otevřená společnost
Začít spolu
granty OSF
6 945 899,30
grant NROS
vlastní činnost
283 672,12
úroky
příjmy celkem

Poryv
2 000 000,00

-

IP
2 500 125,00
807 881,92
235 649,10
-

celkem
11 446 024,30
807 881,92
519 321,22
9588,46
12 782 815,90

Příjmy a výdaje dle programů
Začít spolu
příjmy
přijatý grant od OSF 10126
přijatý grant od OSF 10127
přijatý grant od OSF 10129
INTRAP-převod zůstatku
zůstatek z r. 2000
příjmy z vlastní činnosti
zdroje celkem

4 024 382,30
75 342,00
2 846 257,75
149 765,60
1 412 980,92
283 672,12
8 792 400,69

výdaje
podíl na nákladech o.p.s.
člen.příspěvek ISSA
grant 10126
z toho mzdové náklady
grant 10129
z toho mzdové náklady
další výdaje, které nejsou účetními náklady
výdaje celkem

259 043,33
7 190 351,78

zůstatek

1 602 048,91

256 000,00
77 646,78
3 945 675,96
1 926 578,00
2 651 985,71
914 103,00
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PORYV
příjmy
přijatý grant od OSF
zůstatek z r. 2000
zdroje celkem
výdaje
podíl na nákladech o.p.s.
projekt Kapacita
ostatní
z toho mzdové náklady
další výdaje, které nejsou účetními náklady
výdaje celkem
zůstatek

2 000 000,00
-128 993,67
1 871 006,33

221 000,00
416 305,00
1 124 412,00
952 616,00
43 001,60
1 804 718,60
66 287,73

Internetový program
přijatý grant od OSF
přijatý grant COLPI
1. splátka NROS
zůstatek z r. 2000
příjmy z vlastní činnosti

2 130 000,00
370 125,00
807 881,92
505 842,97
235 649,10

zdroje celkem

4 049 498,99

výdaje
podíl na nákladech o.p.s.
administrativní náklady
z toho mzdové náklady
ostatní
další výdaje, které nejsou účetními náklady
výdaje celkem
zůstatek

184 000,00
1 132 606,99
873 426,60
1 796 230,03
142 771,73
3 255 608,75
793 890,24
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