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Vážení a milí čtenáři,
držíte v rukou (či máte na monitoru) první číslo Bulletinu Nadačního fondu obětem holocaustu (NFOH), jehož hlavním cílem je
podrobněji Vás informovat o aktivitách fondu, který právě završil
tři roky své existence. V průběhu těchto tří let nadační fond připravil a uvedl v život 3 grantové programy, vybudoval fungující kancelář a začíná se dostávat do povědomí partnerských organizací
i veřejnosti.
Nadační fond je organizace určená pro rozdělování peněz (nadačních příspěvků) a kontrolu jejich správného užití. Za touto strohou
větou se skrývá spousta zajímavé a odpovědné práce, spolupráce
s desítkami lidí z partnerských organizací a každodenní kontakt
s příjemci příspěvků, kteří realizují často jedinečné projekty.
Rádi bychom Vám představili naši práci zejména prostřednictvím
podpořených projektů, informovali o dění v oblastech působnosti
NFOH, přiblížili Vám činnost nadačního fondu a přidali i užitečné
informace týkající se dalších fondů, kde lze žádat prostředky na
realizaci projektů v oblastech blízkých působnosti NFOH.
Bulletin NFOH bude vycházet čtyřikrát ročně, publikován bude
na internetových stránkách NFOH a rozesílán prostřednictvím elektronické pošty.
V každém čísle najdete čerstvé informace o jednotlivých grantových programech NFOH (v prvním čísle přinášíme souhrn dosavadního vývoje každého programu), podrobnější popis zajímavého projektu, který byl podpořen z prostředků NFOH, zajímavosti
a inspirující informace, které můžete využít pro svou práci, klienty
či rozvoj své organizace, aktuální uzávěrky nám blízkých fondů,
odkazy na partnerské organizace.

Z obsahu bulletinu
O nadačním fondu
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Program podpory projektů v oblasti sociálně zdravotní péče se
zvlášt. zřetelem k potřebám těch,
kteří přežili holocaust, projektů 3
sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu, vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu
Rafael centrum: Psychoterapie
pro jedince i rodiny strádající
následky holocaustu
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Program pro rekonstrukci,
obnovu a zachování movitých
a nemovitých židovských památek na území ČR
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Program na odškodnění fyz.
osob za účelem zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu
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Odškodnění obětí holocaustu
na Slovensku
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Pro vaši informaci
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Přeji Vám zajímavé a užitečné počtení, a pokud budete chtít přispět něčím zajímavým z Vaší práce do příštího Bulletinu NFOH,
uvítáme to.
Mgr. Jarmila Neumannová
koordinátorka nadační činnosti NFOH
V bulletinu použity fotografie z archivů NFOH, spol. domov Sue Ryder, o. s. Chevra, a. s. Matana
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O NADAČNÍM FONDU
VZNIK A POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU
OBĚTEM HOLOCAUSTU
Poslání Nadačního fondu obětem holocaustu
(NFOH) v mnohém navazuje na dlouhodobou práci
Smíšené pracovní komise zabývající se problematikou
zmírňování některých majetkových křivd způsobených
obětem holocaustu. Komise se pod vedením místopředsedy vlády Pavla Rychetského (pracovala v letech
1998–2002) věnovala studiu historie nacistické perzekuce židovského obyvatelstva a zejména »arizaci«
majetku na území dnešní ČR. Současně předkládala
vládě návrhy, které by umožnily zmírnění některých
majetkových křivd obětem holocaustu či jejich potomkům. Z podnětu »Smíšené pracovní komise zabývající se problematikou zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu« byl
mj. dne 20. června 2000 přijat Parlamentem ČR zákon č. 212/2000 Sb. o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem.
Jedním z klíčových návrhů »Smíšené pracovní komise« bylo i zřízení nadačního fondu, který by se dlouhodobě zabýval zmírněním křivd, způsobených holocaustem. Do tohoto fondu měly být vloženy prostředky z Nadačního investičního fondu, jenž vznikl
při privatizaci státního majetku. Jak konstatovala »Smíšená pracovní komise«, část tohoto majetku byla před
rokem 1938 vlastněna židovskými fyzickými a právnickými osobami a jako taková byla během nacistické okupace konfiskována. Původní vlastníci – pokud
přežili holocaust – však mnohdy tento majetek, zejména z formálních důvodů, nezískali zpět do vlastnictví. Ten tak zůstal v majetku státu, buď jako odúmrť,
nebo jako konfiskát.
Vědoma si těchto skutečností, »Smíšená pracovní
komise« doporučila postup ke zmírnění některých
těchto majetkových křivd. Na základě jejích závěrů
a doporučení založila Federace židovských obcí v ČR
dne 31. 7. 2000 Nadační fond obětem holocaustu.
Dne 15. 9. 2000 rozhodla pak Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR na návrh vlády převést Nadačnímu
fondu obětem holocaustu 300 milionů Kč.
Posláním Nadačního fondu obětem holocaustu je
jak zmírňování některých majetkových křivd způso2

PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ

bených obětem holocaustu v minulosti, tak i pravidelná podpora sociální a zdravotní péče o oběti holocaustu v současnosti a financování projektů v oblasti vzdělávací, kulturní a péče o židovské památky.
Za tímto účelem jsou finanční prostředky NFOH
používány výhradně:
a) pro rekonstrukci, obnovu a zachování movitých
a nemovitých židovských památek na území České republiky,
b) pro projekty sloužící k důstojné připomínce obětí
holocaustu,
c) na sociálně zdravotní péči se zvláštním zřetelem
k potřebám těch, kteří přežili holocaust,
d) k podpoře vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu,
e) k výplatě peněžních částek fyzickým osobám za
účelem odstranění tvrdosti při uplatňování mezinárodních dohod a restitučních předpisů umožňujících odškodnění či zmírnění majetkových křivd
způsobených obětem holocaustu.

V OBLASTI SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K P OTŘEBÁM TĚCH,
KTEŘÍ PŘEŽILI HOLO CAUST, PROJEKTŮ SLOUŽÍCÍCH K DŮSTOJNÉ PŘIP OMÍNCE OBĚTÍ
HOLOCAUSTU, VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT V OBLASTI JUDAISMU
• Terénní služby, služby uvnitř komunity, které podpoří samostatnost a nezávislost klientů, jejich udržení doma v jejich prostředí a které předcházejí sociálnímu vyloučení.
• Služby, jejichž potřebnost je podložena průzkumem
potřeb klientů.
• Doprovodné společenské aktivity – sociální aktivity židovských komunit – pro členy, sympatizanty
(kluby apod.), které budou jasně oddělené od služeb.
PROJEKTY SLOUŽÍCÍ
K DŮSTOJNÉ PŘIPOMÍNCE OBĚTÍ
HOLOCAUSTU
V rámci programu budou přednostně podpořeny:
• Projekty zaměřené na veřejnost, místní komunitu
apod. a její seznámení s tématem – doprovodné akce
s dopadem na veřejnost.
• Projekty, které aktivně zapojí veřejnost při realizaci aktivit.
• Aktivity, při jejichž přípravě a realizaci spolupracuje více realizátorů (je vítána spolupráce s židovskou
nebo romskou komunitou).

STRUKTURA A ORGÁNY NFOH
NFOH je řízen devítičlennou správní radou. Pět
členů správní rady je voleno na návrh zřizovatele (Federace židovských obcí v České republice), čtyři členové správní rady jsou voleni na návrh místopředsedy vlády ČR a předsedy Smíšené komise pro odstraňování některých majetkových křivd způsobených
obětem holocaustu, ministra zahraničních věcí ČR,
ministra kultury ČR a ministra financí ČR. Funkční
období členů správní rady je tříleté a stanoví se pro
všechny členy ve stejné délce.
Dozorčí rada NFOH je tříčlenná, funkční období
členů dozorčí rady je tříleté. Jedním z členů dozorčí
rady je vždy osoba navržená Fondem národního majetku České republiky.
Rozhodnutí správní a dozorčí rady vykonává pětičlenný sekretariát, který se Vám představí prostřednictvím článků na následujících stránkách.
Mgr. Jarmila NEUMANNOVÁ
koordinátorka nadační činnosti NFOH
tel. 224 261 615, e-mail neumannova@fondholocaust.cz
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V OBLASTI JUDAISMU
NFOH vyhlásil 21. 7. 2003 třetí kolo výběrového
řízení na podporu následujících projektů.
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE SE ZVLÁŠTNÍM
ZŘETELEM K POTŘEBÁM TĚCH, KTEŘÍ PŘEŽILI
HOLOCAUST
V rámci programu budou přednostně podpořeny:
• Sociální služby poskytované dle Standardů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí.
• Zdravotní služby nehrazené pojišťovnami nebo hrazené s obtížemi.
infobulletin NFOH 1/2003

V rámci programu budou přednostně podpořeny:
• Aktivity jedinečné, nové, doplňující »povinnou«
výuku na ZŠ, SŠ, VŠ.
• Systematické a komplexní aktivity s větším dopadem na veřejnost.
• Projekty s jasně specifikovanou cílovou skupinou,
dopadem projektu a hodnocením.
• Aktivity, při jejichž přípravě a realizaci spolupracuje více realizátorů (je vítána spolupráce s židovskou
nebo romskou komunitou).
Uzávěrka výběrového řízení je 10. října 2003.
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O nadační příspěvek mohou žádat především organizace sdružené ve Federaci židovských obcí, ale i další organizace registrované v ČR (občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a rozpočtové organizace).
Celý text vyhlášení, formuláře žádosti
o nadační příspěvek a další potřebné informace jsou k dispozici na webových stránkách
Nadačního fondu obětem holocaustu
(www.fondholocaust.cz), nebo vám je na požádání zašleme e-mailem či poštou.
•
V předchozích dvou grantových kolech
Nadační fond obětem holocaustu podpořil celkem osmdesát dva projekty předložené organizacemi z celé České republiky.
První příspěvky byly uděleny na jaře roku
2002, další grantové kolo proběhlo na konci
téhož roku. Přehled všech udělených nadačních příspěvků můžete najít ve Výroční zprávě NFOH za rok 2002 na výše internetovýché stránkách nadačního fondu.
Příspěvky NFOH míří do nejrůznějších
oblastí. Jedná se o sociální a zdravotní péči
o seniory-členy židovských obcí v ČR, o publikace týkající se vzpomínek – paměti ženobětí holocaustu, o vydávání věstníků židovských komunit, o tvorbu vzdělávacích pořadů na téma holocaustu Židů a Romů. Některé organizace využily nadační příspěvek
k propojení aktivit – např. na opravy židovského hřbitova mladými dobrovolníky a studenty, kteří se při této činnosti dozvědí od
kvalifikovaných profesionálů mnoho o historii židovských komunit v Čechách a na
Moravě, či na odkrytí pamětní desky obětem holocaustu z místní komunity spojené
s přednáškou či malou konferencí k tomuto
tématu určenou pro veřejnost.

RAFAEL CENTRUM

PROGRAM PRO REKONSTRUKCI

PSYCHOTERAPIE PRO JEDINCE I RODINY
STRÁDAJÍCÍ NÁSLEDKY HOLOCAUSTU

OBNOVU A ZACHOVÁNÍ MOVITÝCH A NEMOVITÝCH ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK NA ÚZEMÍ ČR

Jedním z velmi potřebných a ojedinělých projektů, který byl podpořen z prostředků NFOH, je RAFAEL CENTRUM, které poskytuje psychologické služby pro jedince
i rodiny strádající následky holocaustu. RAFAEL CENTRUM je jedním z projektů občanského sdružení Tolerance a občanská společnost, které aktivity v této oblasti realizuje od roku 1994.
Smyslem RAFAEL CENTRA je pomoci těm lidem, jejichž rodiny byly postiženy holocaustem, vyrovnat se
s různými potížemi a poruchami. Mohou to být například
obtíže ve vztazích v rodině, mezi generacemi, mezi lidmi
obecně, ale především rozlady jedincova zdraví duševního (např. sklon k depresi, obtíže v emocionálním životě,
neklid, potíže při realizaci pozitivních cílů aj.). Psychoterapeutická pomoc může být poskytována jak přímo
tomu, kdo strádá, tak jeho rodinným příslušníkům. Na
všechna sdělení, s nimiž se klienti svěří, se vztahuje ochrana lékařského tajemství jakož i všechny další zásady etického kodexu.
Psychoterapeuti, kteří pro RAFAEL CENTRUM pracují, prošli potřebným odborným vzděláním a výcvikem. Pro
terapii následků holocaustu jsou upřímně motivováni,
nejčastěji historií vlastních rodin.
Terapie je poskytována formou individuální, partnerskou, rodinnou nebo skupinovou. RAFAEL CENTRUM
nabízí pomoc i klientům mimopražským, a to buď individuálně (podle dohody) anebo v rámci pravidelné psychoterapeutické skupiny.
Vy, kteří sami pracujete v pomáhajících profesích (lékaři, terapeuti, sociální pracovníci, s výhodou i učitelé),
můžete využít nabídky kazuistických seminářů, zážitkové
skupiny a pravidelných vzdělávacích workshopů a přednášek, které RAFAEL CENTRUM pořádá.
V případě zájmu se obraťte na ředitele RAFAEL CENTRA dr. Preisse nebo na další terapeuty:
Mgr. PhDr. Marek Preiss
tel.: 607651633; e-mail: preiss@pcp.lf3.cuni.cz

Tomáš VODIČKA
koordinátor programu
tel. 224 261 573
e-mail vodicka@fondholocaust.cz
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Mgr. Helena Klímová
tel.: 605439354; e-mail: hklimova@volny.cz

Věra Roubalová
tel.: 737754418; e-mail: vera.roubalova@volny.cz
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Cílem programu je podpora židovských památek
definovaných jako nemovité a movité věci (či jejich
soubory) historické, umělecké, vědecké nebo technické hodnoty, dokládající náboženské způsoby, historický vývoj, tvůrčí schopnosti a život židovské komunity
nebo jejích příslušníků. Za nemovité židovské památky
jsou považovány zejména hřbitovy, synagogy a další
sakrální stavby, jakož i památníky či pietní místa obětí
holocaustu či jiné protižidovské perzekuce.
V letech 2000 a 2001 probíhala jednání NFOH
a Federace židovských obcí v ČR (FŽO) o optimálním
využití prostředků na obnovu židovských památek
v ČR v souladu se statutem NFOH. Správní rada NFOH
(SRNF) rozhodla, že pro program bude uloženo jako
kapitál 100 milionů korun a každoroční výnosy z tohoto obnosu budou použity na jednotlivé projekty.
NFOH udělil v lednu 2002 první nadační příspěvek ve výši 3 milionů korun na realizaci projektů
na rekonstrukci, obnovu a zachování movitých
a nemovitých židovských památek na území ČR.
Příspěvek byl užit v souladu s rozhodnutím Rady FŽO
z 5. června 2002 na rekonstrukci památek, které jsou
v majetku FŽO. Podle zprávy FŽO o použití nadačního příspěvku byly prostředky vynaloženy v průběhu
roku 2002 na rekonstrukci a obnovu 25 objektů po
území celé ČR (seznam poskytnutých příspěvků naleznete ve Výroční zprávě NFOH za rok 2002 – viz
http://www.fondholocaust.cz/download/vz2002.pdf).
V prosinci 2002 Rada FŽO rozhodla, že nadační
příspěvek z výnosů NFOH za rok 2002 bude rozdělen v poměru 4:1 na rekonstrukci památek v majetku
FŽO a židovských obcí (ŽO).
Dne 30. ledna 2003 SRNF schválila celkovou
částku výnosů v programu na rekonstrukci a obnovu
židovských památek na území ČR v celkové výši 4,5
mil. Kč s užitím v roce 2003 a 2004.
V březnu 2003 při přípravě nové smlouvy o udělení
nadačního příspěvku došlo (na návrh FŽO) k dohodě
s NFOH o změně původně navržených pravidel,
a to tak, že FŽO bude administrovat pouze prostředky na rekonstrukci památek v majetku FŽO (ne dalších subjektů-obcí) a NFOH prostředky na rekonstrukci majetku jednotlivých židovských obcí. Experti
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FŽO doporučí projekty obcí k financování, Rada FŽO
je projedná a své doporučení předá správní radě
NFOH jako podklad k rozhodnutí.
Dne 3. února 2003 uzavřel NFOH smlouvu
s FŽO o nadačním příspěvku ve výši 3,6 mil. Kč na
rekonstrukci památek v majetku FŽO. Příspěvek
bude čerpán od 3. 2. 2003 do 3. 8. 2004.
Dne 1. dubna 2003 byla uzavřena smlouva mezi
NFOH a FŽO o spolupráci při výběru příjemců nadačních příspěvků na dobu určitou do 31. 12. 2004.
Podle dohody bude Expertní tým FŽO (ve složení dle
rozhodnutí Rady FŽO – Ing. arch. Jaroslav Klenovský, PhDr. Arno Pařík a Ing. Mojmír Malý) provádět
výběr projektů pro NFOH. Vypracuje doporučení
k jednotlivým projektům-žádostem o nadační příspěvek z prostředků NFOH pro Radu FŽO, která závěry
projedná a výsledek předá správní radě NFOH. Jednání Expertního týmu se účastní zástupce NFOH (Jarmila Neumannová, koordinátorka nadační činnosti).
Na jednání dne 22. května 2003 rozhodla SRNF
o udělení deseti nadačních příspěvků v celkové výši
900 tis. Kč šesti židovským obcím, jejichž projekty
byly doporučeny pro financování na základě usnesení Rady Federace židovských obcí v ČR (na návrh Expertního týmu FŽO). Tyto příspěvky budou převedeny v průběhu roku 2003 poté, co příjemci nadačních
příspěvků dodají potřebné podklady pro uzavření
smlouvy. NFOH bude kontrolovat užití nadačních
příspěvků a práce spojené s rekonstrukcí památek ve
spolupráci s Expertním týmem FŽO.
Mgr. Jarmila NEUMANNOVÁ
koordinátorka nadační činnosti NFOH
tel. 224 261 615, e-mail neumannova@fondholocaust.cz
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PROGRAM NA ODŠKODNĚNÍ
FYZICKÝCH OSOB ZA ÚČELEM ZMÍRŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH MAJETKOVÝCH KŘIVD
ZPŮSOBENÝCH OBĚTEM HOLOCAUSTU
Cílem programu, který nyní spěje k ukončení, bylo
odškodnění fyzických osob, jimž byl v důsledku rasové persekuce v době okupace odňat nemovitý majetek na území dnešní České republiky a platné restituční předpisy ani mezinárodní dohody jim neumožnily navrácení tohoto majetku či získání jiné formy
odškodnění.
Program byl vyhlášen na tiskové konferenci ve
Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea
26. 6. 2001 za účasti českých a zahraničních médií.
Materiály o programu s formuláři žádostí v českém
a anglickém jazyce byly k dispozici na webových stránkách NFOH a byly rozeslány všem židovským obcím
v ČR i dalším organizacím a fondům, které byly v té
době aktivní v oblasti odškodňování osob (Českoněmecký fond budoucnosti, IOM Mezinárodní organizace pro migraci, Association of Jewish Refugees –
Central Office for Holocaust Claims, Holocaust Survivors Assistance Office, Claims Conference). Informace obdrželo i 72 zastřešujících židovských organizací v jednotlivých zemích. Program byl vyhlašován
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí v ČR
a tak dalšími místy, kde bylo možné informace
o programu získat, byly zastupitelské úřady ČR v zahraničí. Ty byly zároveň vyzvány, aby informovaly ži-
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dovské spolky, které znají, a rozšiřovaly informace
o programu v krajanských a jiných periodikách. Velvyslanectví zároveň byla jediným dalším místem –
kromě kanceláře NFOH, kde žadatelé mohli své žádosti odevzdat. Uzávěrka pro příjem žádostí byla při
vyhlášení stanovena na 31. 12. 2001.
Po vyhlášení programu NFOH otevřel Informační kancelář, kde měli žadatelé možnost informovat
se o způsobu a podmínkách podání žádosti. V době
od vyhlášení programu 26. června 2001 do uzávěrky
31. prosince 2001 navštívilo osobně NFOH více než
170 klientů, pracovníci NFOH poskytli přes 250 telefonických konzultací a zodpověděli 800 e-mailových
dotazů. Přijato bylo 270 dopisů a faxů.
Vzhledem k tomu, že program byl vyhlášen v polovině léta a lhůta pro podání žádosti byla omezena
koncem roku 2001, NFOH znovu publikoval informace o programu na podzim 2001.
Do uzávěrky programu obdržel NFOH celkem
1256 žádostí z 27 zemí, nejvíce žadatelů bylo z USA,
ČR, Izraele a Velké Británie.
Přijaté žádosti byly zpracovávány, ukládány do
databáze a kontrolovány podle základních kritérií programu. Všichni žadatelé byli informováni o přijetí jejich žádosti, v případě potřeby byli vyzváni k doplnění potřebných dokumentů. Zahraničním žadatelům
byla nabídnuta asistence při dohledávání dokladů
v ČR. NFOH spolupracoval s Katastrálními úřady, které na jeho žádost poskytly výpisy z pozemkových knih,
a dále s odborem 44 Ministerstva financí ČR, jenž
dodal informace o případném jiném odškodnění našich žadatelů.
Minimální část přijatých žádostí obsahovala reálný údaj o hodnotě nemovitosti. Vzhledem k tomu,
že výše nadačního příspěvku musí vycházet z doložené hodnoty odňatého majetku, zadal NFOH ocenění žádaného majetku expertní firmě – znaleckému
ústavu jmenovanému Ministerstvem spravedlnosti
ČR. Znalecký ústav stanovil odhad hodnoty nemovitého majetku žadatelů. Na základě tohoto ocenění
byl v konečné fázi vypočítán nadační příspěvek pro
jednotlivé žadatele.
infobulletin NFOH 1/2003

Během zpracování žádostí bylo zjištěno, že nezanedbatelná část žadatelů nesplňuje kritéria programu. Jednalo se zejména o skupinu žadatelů nesplňujících kritérium okruhu oprávněných osob, definovaným ve vládou schválených Zásadách pro poskytování finančních příspěvků z NFOH a skupinu žadatelů,
kteří nebyli schopni dodat všechny požadované úředně ověřené dokumenty. Na základě těchto skutečností správní rada NFOH požádala na jaře 2003 prostřednictvím místopředsedy vlády JUDr. Pavla Rychetského vládu o možnost rozšíření zmiňovaných Zásad
a poskytnout nadační příspěvek i těmto žadatelům.
Usnesení vlády z 23. dubna 2003 č. 409 povolilo roz-

šířit Zásady pouze o druhý problematický okruh žadatelů v tom smyslu, že výjimečně může být udělen
nadační příspěvek žadatelům, k jejichž žádostem nebudou připojeny vyžadované doklady, ale doklady
jiné, z nichž lze dovodit splnění podmínek stanovených Zásadami.
Dne 22. května 2003 tak mohla Správní rada
NFOH rozhodnout o udělení nadačních příspěvků
v tomto programu. Bylo uděleno 526 nadačních příspěvků v celkové výši 100 milionů Kč, 730 žádostí
nesplňujících kritéria programu bylo zamítnuto.
Všichni žadatelé byli o rozhodnutí správní rady
NFOH vyrozuměni písemně. Negativní vyrozumění
byla žadatelům rozeslána do dvou týdnů po rozhodnutí Správní rady, pozitivní vyrozumění a smlouvy
o poskytnutí nadačního příspěvku byly odeslány v průběhu července. Nyní sekretariát NFOH přijímá
smlouvy podepsané příjemci a rozesílá první nadační
příspěvky. Předpokládáme, že většina nadačních příspěvků bude rozeslána v průběhu roku 2003.
Bc. Ludmila Pocová
koordinátorka programu na odškodnění FO
tel. 224 261 615, e-mail pocova@fondholocaust.cz

Marta Novotná
pracovnice programu na odškodnění FO
tel. 224 261 615

ČTĚTE POZORNĚ
ODŠKODNĚNÍ OBĚTÍ HOLOCAUSTU NA SLOVENSKU
Na základě usnesení vlády SR dne 18. 9. 2002 zřídil Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR
»Radu na odškodnenie obetí holokaustu v SR«. Jedním z vytyčených úkolů Rady je koordinace programu odškodnění obětí holocaustu.
Rada vyhlásila program na odškodnění holocaustu na počátku roku 2003. Podmínky pro přihlášení do
programu jsou obdobné našim podmínkám – může požádat fyzická osoba, jejíž majetek byl arizován
v době druhé světové války orgány vojenského Slovenského štátu a horthyovského Maďarska a nacházel se na území dnešní Slovenské republiky a žádné platné restituční předpisy a zákony ani mezinárodní
dohody neumožnili navrácení tohoto majetku ani získání jiné formy odškodnění. Termín pro podání
žádosti je nejpozději 31. prosince 2003.
Žadatelé, kteří zaslali žádost do našeho programu, požadující nemovitosti nacházející se na území dnešního Slovenska, byli pracovníky NFOH informováni o vyhlášení programu na odškodnění na Slovensku.
Kontakt: Kancelária Rady, P. O. Box 115, 820 05 Bratislava 25, Slovenská republika
tel./fax: +421–2–55421771, e-mail: kancrada@stonline.sk

infobulletin NFOH 1/2003
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PRO VAŠI INFORMACI
AKTUÁLNÍ UZÁVĚRKY FONDŮ, KTERÉ POSKYTUJÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY
V OBLASTECH BLÍZKÝCH PROGRAMU NFOH, DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU
(zdrojem informace je grantový kalendář nevládní neziskové organizace ECONNECT, www.ecn.cz)
uzávěrka

název grantového programu

vyhlašovatel

kontakt

12. 9. 2003

Vzdělávací programy
a mimoškolní aktivity dětí
a mládeže

Magistrát města Plzně

malikova@mmp.plzencity.cz

15. 9. 2003

ECF project grants for NGOs

European Cultural
Foundation

eurocult@eurocult.org

30. 9. 2003

Cursus Innovati

Vzdělávací nadace
Jana Husa

ihuryt@ics.muni.cz

30. 9. 2003

6. otevřené grantové kolo na
podporu projektů

Komunitní nadace
Ústí n. Labem

pavel@komunitninadace.cz

30. 9. 2003

Grantový program Městské
části Praha 11 pro rok 2003 na
podporu projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro
občany městské části Praha 11

Úřad MČ Praha 11

tel.: 267 902 137

30. 9. 2003 +
31. 12. 2003

Grantový program na podporu
neziskových organizací v oblasti
sociální a zdravotní péče

Nadace Civilia

nadace@civilia.cz

10. 10. 2003

Dotace na podporu sociálních
služeb pro rok 2004

Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

www.mpsv.cz

31. 10. 2003

Grantový program
Městské části Praha 11
pro rok 2003 v oblasti kultury

Úřad MČ Praha 11

tel.: 267 902 323

Česko-německý fond budoucnosti podporuje v různých
oblastech společenské projekty českých a německých partnerů, které přispívají ke sblížení a porozumění mezi českou
a německou veřejností, zvyšují počet vzájemných setkání
a umožňují spolupráci směřující do budoucna.
Uzávěrky pro příjem projektů:
• pro projekty plánované na 1. čtvrtletí: do 30. září předchozího roku
• na 2. čtvrtletí: do 31. prosince
• na 3. čtvrtletí: do 31. března
• na 4. čtvrtletí: do 30. června.
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KONTAKT
Česko-německý fond budoucnosti
Na Kazance 634/7, 171 00 Praha 7
Tel.: 283 850 512–14
Fax: 283 850 503
E-mail: info@fb.cz
Http://www.fondbudoucnosti.cz
Ing. Gozel Khallyeva
finanční manažer NFOH
tel. 224 261 573, e-mail khallyeva@fondholocaust.cz
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