iNFOBULLETiN
NADAČNÍHO FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU

1/2005
Z obsahu bulletinu
Vážení a milí čtenáři,
naposledy jsem Vás oslovovala v době tmy prosvětlované chanukovými a vánočními svícemi a nevím jak Vám, ale mně uběhla ta „chvíle“ do slunečného jara jako voda. Bylo to nejen horečným těšením, ale
i spoustou práce a změn u nás ve Fondu.
V odpovědi na potřeby v oblasti, které podporujeme, jsme rozšířili
naše grantové programy o oblasti vzdělávání o holocaustu a rozvoj židovských komunit. Navazujeme na naše dlouhodobé aktivity ve zjišťování potřeb v oblasti vzdělávání a sociální péče o přeživší. Jsem ráda,
že se nám podařil další krok, a to ve spolupráci s Federací židovských
obcí v ČR: založit pracovní skupinu „Vzdělávání o holocaustu“ a naplánovat setkání organizací působících v oblasti psychosociální a zdravotní
péče o přeživší šoa. Těším se, že vzájemné setkávání a spolupráce profesních kolegů přinese užitek všem zúčastněným, ale hlavně klientům,
studentům a učitelům, pro které programy slouží. A nám pomůže zjistit „bílá místa“, pro která je třeba najít společná řešení a financování.
V předjaří se u nás objevila nová tvář – finanční manažerka Ing. Monika Uhlířová, která od dubna nahradí Ing. Likešovou. Tak jako její předchůdkyně bude mít na starosti také vyúčtování nadačních příspěvků,
takže se s ní řada z Vás bude pravidelně setkávat. Nové kolegyni přeji
hodně energie a dobrých nápadů a hlavně, aby jí práce bavila tak jako
nás, kteří tu jsme s ní.
Vám také přeji, ať Vás práce baví, a tajně doufám, že k tomu trochu
přispěje i tento nový InfoBulletin.
Mgr. Jarmila Neumannová, výkonná ředitelka NFOH
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Setkání dárců a organizací působících
v oblasti „Vzdělávání o holocaustu“,
zleva: Yechiel Bar-Chaim (JDC), Jarmila Neumannová (NFOH), Felix Kolmer (NFOH). Více na str. 3.
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PÉČE – PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ V OBLASTI SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE SE ZVLÁŠTNÍM
ZŘETELEM K POTŘEBÁM TĚCH, KTEŘÍ PŘEŽILI HOLOCAUST
PŘIPOMÍNKA – PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ SLOUŽÍCÍCH K DŮSTOJNÉ PŘIPOMÍNCE OBĚTÍ
HOLOCAUSTU A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT O HOLOCAUSTU
BUDOUCNOST – PROGRAM PODPORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT V OBLASTI JUDAISMU A ROZVOJE
ŽIDOVSKÝCH KOMUNIT

Vážení čtenáři,
možná jste si již všimli v úvodu malé změny v názvu programu, který se dříve jmenoval Program podpory
projektů v oblasti sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust, projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu, vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu. Nyní je program rozdělen na tři samostatné programy PÉČE, PŘIPOMÍNKA a BUDOUCNOST. Každý z nich je zaměřen
na podporu určitých aktivit.
Program PÉČE je určen na podporu projektů v oblasti sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem
k potřebám těch, kteří přežili holocaust. Mezi konkrétní oblasti podpory patří: domácí péče, rezidenční péče,
sociální práce v terénu, psychologická pomoc lidem s posttraumatickým syndromem a mapování potřeb židovských komunit v oblasti sociálních služeb a péče o seniory.
Program PŘIPOMÍNKA je oproti minulému programu, kromě projektů sloužících k důstojné připomínce
obětí holocaustu, rozšířen o možnost podpory vzdělávání o holocaustu. Mezi konkrétní oblasti podpory patří: výstavy, koncerty, publikační činnost, památníky a pamětní desky, konference a semináře, výukové programy a besedy, výzkumná činnost.
Program BUDOUCNOST je zaměřen na podporu vzdělávání v oblasti judaismu a nově, v případě získání
finančních zdrojů, na možnost podpory rozvoje židovských komunit. Mezi oblasti naší podpory konkrétně patří:
výukové programy a přednášky, publikační činnost, kulturní a společenská setkání a podpora managementu
židovských obcí.
Ke všem programům budou v první polovině roku vytvořeny příslušné formuláře, které budou dostupné
na našich internetových stránkách (www.fondholocaust.cz).
Andrea Fictumová
koordinátorka programů PÉČE, PŘIPOMÍNKA A BUDOUCNOST
tel.: 224261573, e-mail: fictumova@fondholocaust.cz

VÝSLEDKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PRO ROK 2005
Na podzim minulého roku jsme vyhlásili dvě výběrová řízení pro projekty uskutečněné v roce 2005.
První výběrové řízení bylo vypsáno na podporu projektů v programu PÉČE a BUDOUCNOST s uzávěrkou 15. října 2004. Správní rada NFOH udělila v tomto výběrovém řízení podporu 12 projektům programu
PÉČE v celkové výši 1 043 115 Kč a 20 projektům
programu BUDOUCNOST v celkové výši 765 800 Kč.
V druhé polovině ledna správní rada NFOH udělovala nadační příspěvky projektům v programu PŘIPOMÍNKA zaměřeným na důstojnou připomínku
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obětí holocaustu při příležitosti 60. výročí od konce
2. světové války. Toto výběrové řízení mělo uzávěrku 15. prosince 2004. Celkem bylo podpořeno
19 projektů v celkové výši 711 300 Kč.
Přehled všech doposud udělených nadačních příspěvků dle jednotlivých roků a oblastí naleznete na
našich www.fondholocaust.cz.
Andrea Fictumová
koordinátorka programů PÉČE, PŘIPOMÍNKA A BUDOUCNOST
tel.: 224 261 573, e-mail: fictumova@fondholocaust.cz
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PŘIPOMÍNKA – PROGRAM PODPORY PROJEKTŮ SLOUŽÍCÍCH K DŮSTOJNÉ PŘIPOMÍNCE OBĚTÍ
HOLOCAUSTU A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT O HOLOCAUSTU

SETKÁNÍ DÁRCŮ A ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH
V OBLASTI „VZDĚLÁVÁNÍ O HOLOCAUSTU“
V diskusi se objevily zásadní otázky týkající se systému vzdělávání o holocaustu. Výsledkem setkání
byla shoda zúčastněných o další spolupráci, o možné
koordinaci vzdělávacích aktivit a hledání cest, jak propojit různé typy vzdělávání o holocaustu.
Druhé setkání, na němž se účastníci shodli na vytvoření oficiální pracovní skupiny Vzdělávání o holocaustu, se uskutečnilo 22. března 2005 taktéž ve
Vzdělávacím centru Židovského muzea v Praze (děkujeme ŽM v Praze za spolupráci a poskytnutí prostor
zdarma). Cílem této pracovní skupiny je vzájemná
výměna informací, diskuse o efektivních přístupech
ke vzdělávání o holocaustu, propojování různorodých
programů i obohacování o nové přístupy a metody.
Jefim Fistein,
moderátor
setkání dárců
a vzdělavatelů

Dne 11. ledna 2005 se ve Vzdělávacím centru Židovského muzea v Praze uskutečnilo Setkání dárců
a organizací působících v oblasti „vzdělávání o holocaustu“, které jsme připravili ve spolupráci s Federací
židovských obcí v ČR. Setkání se účastnili zástupci
Institutu Terezínské iniciativy, Památníku Terezín,
o.s. AISIS, Muzea romské kultury v Brně, Fóra dárců,
o.s. Zapomenutí, Židovského muzea v Praze a další.
Úvodní slovo pronesl pan Jefim Fistein, který celé
setkání moderoval. Mgr. Jarmila Neumannová, ředitelka NFOH, představila nový grantový program
NFOH zaměřený přímo na vzdělávání o holocaustu.
Dalšími příspěvky bylo představení The American
Jewish Joint Distribution Committee, které přednesl
její zástupce pan Yechiel Bar-Chaim a představení The
Conference on Jewish Material Claims Against Germany, které přednesl pan Charles Rose.
O vztahu státu ke vzdělávání o holocaustu hovořily zástupkyně MŠMT ČR PaedDr. Marie Rauchová a zástupkyně MK ČR paní Mgr. Magdaléna
Šimková.
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Andrea Fictumová
koordinátorka programů PÉČE, PŘIPOMÍNKA A BUDOUCNOST
tel.: 224 261 573, e-mail: fictumova@fondholocaust.cz

MALÍŘ NEUMÍRÁ
Ve Španělské synagoze v Praze se 5. února 2005
konal slavnostní večer pod názvem „Umělci proti
smrti“, který pořádala občanská sdružení Phoenix
Telč, Slavonická renesanční společnost, Dobrý
důvod a IIZ Gross Siegharts. Program byl věnován
vzpomínce na malíře Františka Mořice Nágla
a hudebního skladatele Erwina Schulhoffa.
Slavnostně byla prezentována kniha Oldřicha
Klobase Malíř neumírá, zachycující životní příběh
malíře Františka Mořice Nágla, telčského rodáka,
který pro židovský původ nalezl smrt v Osvětimi.
Kniha byla finančně podpořena mj. i z prostředků
Nadačního fondu obětem holocaustu.
Druhou částí večera byl koncert Schulhoff
Quartett, zazněly skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka a především Erwina Schulhoffa.
Slavnostního večera se zúčastnil i předseda
správní rady NFOH Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc.
spolu se zaměstnanci.
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OBNOVA – PROGRAM PRO REKONSTRUKCI, OBNOVU A ZACHOVÁNÍ MOVITÝCH
A NEMOVITÝCH ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

DÍKY DO BRITÁNIE
Nadační fond obětem holocaustu si připsal na své
konto další fundraisingový úspěch. Ve spolupráci
s Židovskou obcí Děčín se nám podařilo získat londýnskou nadaci Hanadiv Charitable Foundation pro projekt obnovy interiéru děčínské synagogy.
Díky velkorysému daru této nadace začínají právě v těchto dnech v Děčíně restaurační práce. Částka 35 000 britských liber (cca 1 520 000 Kč) bude
využita na rekonstrukci a obnovu maleb stropu hlavní
lodě a východní stěny synagogy, částečně i na přípravné práce pro zavedení topného systému. Ten
umožní, aby synagoga mohla celoročně sloužit členům obce a také v ní budou moci probíhat zajímavé
výstavy i kulturní a vzdělávací akce. „Nechceme abychom se zde scházeli jen my, členové obce. Vždyť už
dnes jsme centrem setkávání pro děčínskou veřejnost
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a hlavně děti, o které nám jde nejvíc. Díky topení
a opravě stropu budeme moci fungovat dvanáct
měsíců v roce,“ pochvaluje si předseda děčínské židovské obce Vladimír Poskočil a oceňuje i obnovu
maleb: „Jsem nadšený, že se všichni dočkáme interiéru, který bude zase o krok blíž stavu, který znali naši
předci. Vždyť jen zázrakem přežila tato krásná budova běsnění Křišťálové noci i následné připojení Děčínska ke Třetí říši. Však je to také jediná synagoga,
která se zachovala z území tzv. Sudetenlandu.“ Společně s ním děkujeme zástupcům Hanadiv Charitable
Foundation a na podzim zveme všechny do Děčína,
protože, jak říká Vladimír Poskočil: „To se nedá vyprávět, to se musí vidět.“
Jan Polouček
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Fotografie na této dvoustraně dokumentují obnovu původních maleb části interiéru synagogy v minulém roce.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAMU
OBNOVA PRO ROK 2005
V lednu vyhlásil Nadační fond obětem holocaustu výběrové řízení programu OBNOVA na projekty pro rok 2005. Pro
letošní rok správní rada NFOH vyčlenila celkem 4,7 mil. korun. Rada Federace židovských obcí v ČR (FŽO) navrhla, tak
jako v minulém roce, aby byla částka rozdělena poměrem
80:20 mezi projekt FŽO (3 760 000 Kč) a projekty židovských
obcí či dalších právních subjektů (940 000 Kč). Do uzávěrky
přišlo celkem 13 projektů a jeden po uzávěrce. Projekty
bude hodnotit expertní komise, která předloží své hodnocení Radě FŽO, a ta následně doporučí projekty ke schválení správní radě NFOH.
Marta Novotná
koordinátorka programu OBNOVA
novotna@fondholocaust.cz, tel.: 224 261 615
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ZDRAVOTNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ
POMOCI OBĚTEM PROTIŽIDOVSKÉ NACISTICKÉ PERSEKUCE
A PROGRAM NALÉHAVÉ POMOCI PŘEŽIVŠÍM HOLOCAUST
CONFERENCE ON JEWISH MATERIAL CLAIMS AGAINST GERMANY
V následujících řádcích bychom vám rádi představili
Zdravotní fond Claims Conference, který byl založen
za účelem distribuce finančních prostředků pro dosud
žijící oběti protižidovské nacistické persekuce.
Pomoc ze Zdravotního fondu Claims Conference
je určena každému, kdo byl pro svůj původ postižen
protižidovskou nacistickou persekucí, je občanem ČR,
narodil se nejpozději 8. května 1945 a v současné
době žije trvale nebo dočasně v České republice.
Zejména jde o vězně koncentračních táborů, ghett,
ukrývané děti a válečné emigranty, i když jejich persekuce začala v jiné zemi. Poskytnutí pomoci není
vázáno na sociální situaci žadatele (ani v kladném, ani
v záporném smyslu).
Pomoc ze Zdravotního fondu Claims Conference
lze poskytnout formou:
a) Finančního příspěvku na úhradu léků, zdravotních pomůcek (zubní protetika, zubolékařské
úkony, brýle, jejich opravy, kontaktní čočky, naslouchadla a jejich opravy, zdravotní matrace,
ortopedické pomůcky), na léčebnou péči (lékařské ošetření a nadstandardní lůžkovou péči)
a na preventivní péči (očkování proti klíšťové
encefalitidě a chřipce).
Maximální výše příspěvku jednomu žadateli za
rok je 15 000 Kč. V mimořádných případech lze
poskytnout příspěvek i nad rámec uvedených
pravidel.
b) Zápůjčky zdravotních a kompenzačních pomůcek, jako jsou například sedačky do vany, berly,
tlakoměry, toaletní křesla, chodítka, antidekubitní matrace, mechanické vozíky, madla atd.
Pomůcky lze zapůjčit na individuálně dohodnutou dobu.
Finančních prostředky do tohoto fondu vkládá Conference on Jewish Material Claims Against Germany
a dále je spravuje Terezínská iniciativa, která zajišťuje organizaci a další distribuci této finanční a materiální
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pomoci. Praktický výkon činností zajišťuje sociální
oddělení Židovské obce v Praze. Činnost fondu je zajištěna šestičlenným výborem, kde jsou zástupci Terezínské iniciativy, Židovské obce v Praze a Federace
židovských obcí v ČR. Výbor ve smyslu svých stanov
určuje podmínky poskytování zmíněné pomoci, stanovuje limity a rozhoduje ve zvláštních případech.
Písemné žádosti o pomoc lze zaslat na adresu:
Židovská obec v Praze
sociální oddělení
Maiselova 18
110 00 Praha 1
Dále je zde ještě jedna možnost pomoci přeživším
holocaust. Je to Program naléhavé pomoci, který je
rovněž financován z prostředků Conference on Jewish
Material Claims Against Germany a je zaměřen hlavně na konkrétní pomoc jedincům, kteří se pohybují
na hranici životního minima, mají malé nebo žádné
jmění. Také je věnována veliká pozornost tělesnému
a duševnímu stavu žadatele. Finanční pomoc může
pokrývat například: nutné nájemné, aby se zabránilo
soudnímu vystěhování, nutné přestěhování, nutnou
lékařskou péči nehrazenou ze státního zdravotního
pojištění, určité zdravotní výrobky (speciální křesla
a postele, naslouchadla), léky, určitou pomoc při přerušení dodávky elektřiny, zimní ošacení, nutnou potravinovou pomoc atd.
S žádostí o pomoc se lze obrátit přímo na adresu:
Terezínská iniciativa
Maiselova 18
110 00 Praha 1
Informace o možných podporách přeživším holocaust
poskytla Terezínská iniciativa.
Andrea Fictumová
koordinátorka programů PÉČE, PŘIPOMÍNKA A BUDOUCNOST
tel.: 224 261 573, e-mail: fictumova@fondholocaust.cz
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SPÍCÍ KONTA VE ŠVÝCARSKÝCH BANKÁCH
Upozorňujeme, že je k dispozici nový seznam majitelů švýcarských bankovních účtů obětí nacistické
persekuce.
Seznam i žádost naleznete na webových stránkách
Claims Resolution Tribunal, www.crt-ii.org.
Konečný termín pro podání žádosti je 13. července 2005.
Kontakt
Claims Registration Office
Claims Resolution Tribunal
P. O. Box 1279
Old Chelsea Station
New York, NY 10113
USA
Tel.: 00 800 3333 4646
E-mail: claims@crt.ch

CEEF: FOND PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU
V roce 1998 zřídila organizace Claims Conference pro perzekuované osoby židovského původu Fond pro střední
a východní Evropu (CEEF). Fond je určen pro osoby přeživší holocaust, mající v současné době trvalý pobyt
v České republice. V pravidelných měsíčních příspěvcích rozděluje Fond prostředky, které byly Claims Conference přiděleny vládou Spolkové republiky Německo na základě zákona BEG (Bundesentschädigungsgesetz,
zákon z roku 1956, podle nějž se řídí vypořádání nároků na odškodnění vznesené obětmi národně socialistického pronásledování).
Pro získání žádosti a podrobnějších informací o kritériích CEEF kontaktujte regionální kancelář Claims
Conference, Široká 7, 110 00, Praha 1, tel./fax +420 222 318 542.

NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU
MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY,
PODÍVEJTE SE NA WWW.FONDHOLOCAUST.CZ
InfoBulletin NFOH 1/2005
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KDE ŽÁDAT O PODPORU
Aktuální uzávěrky fondů, které poskytují finanční prostředky v oblastech blízkých programu NFOH, do
konce června 2005. Podrobnější informace naleznete na http://www.granty.ecn.cz/

UZÁVĚRKA: 20. 4. 2005

UZÁVĚRKA: 29. 4. 2005

VYHLÁŠENÍ GRANTŮ PRO PRAŽSKÉ KULTURNÍ
PROJEKTY 2006 – 2009

MEZINÁRODNÍ PROGRAM KLUBŮ PŘI ŠKOLE
KLUB-NET OPĚT ROZŠIŘUJE SVOU SÍŤ

• Vyhlašovatel: Hlavní město Praha

• Vyhlašovatel: NROS

• Kontakt: PhDr. Zuzana Kolláthová
Zuzana.Kollathova@cityofprague.cz
Magistrát hlavního města Prahy,
Mariánské náměstí 2, Praha 1
Tel.: 236 002 091

• Kontakt: nros@nros.cz
Jelení 196/15, 118 00 Praha 1, tel.: 233 356 173

UZÁVĚRKA: 30. 4. 2005
KAMPAŇ PROTI RASISMU – PROJEKT TOLERANCE

UZÁVĚRKA: 22. 4. 2005

• Vyhlašovatel: Úřad vlády ČR

GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE
V OBLASTI KULTURY PRO ROK 2005

• Kontakt: Kateřina Jacques, machytkova@vlada.cz
Úřad vlády, Náb. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1

• Vyhlašovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
• Kontakt: posta@kr-plzensky.cz
P. O. BOX 313, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 111

UZÁVĚRKA: 20. 5. 2005
GRANTOVÝ PROGRAM PRO ROK 2005/06 NIF
• Vyhlašovatel: Nadace ADRA

UZÁVĚRKA: 25. 4. 2005

• Kontakt: nadace@adra.cz
Klikatá 90c, 158 00 Praha 5

NADACE EURONISA VYHLÁSILA JARNÍ
VEŘEJNÉ KOLO ROZDĚLOVÁNÍ NADAČNÍCH
PŘÍSPĚVKŮ

UZÁVĚRKA: 31. 5. 2005

• Vyhlašovatel: Nadace EURONISA

NADAČNÍ PROGRAM PRO NEZISKOVÉ
ORGANIZACE Z OBLASTI KULTURY

• Kontakt: Lydie Halamová – grantová manažerka
nadace@euronisa.cz
Nadace EURONISA, Rumjancevova 3,
460 01 Liberec 1
Tel.: 485 102 753

• Vyhlašovatel: Nadace Český literární fond
• Kontakt: nclf@vol.cz
Pod nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 560 081–2

InfoBulletin vydává Nadační fond obětem holocaustu jako informační periodikum určené partnerským
organizacím a žadatelům o nadační příspěvek. Adresa kanceláře: Legerova 22/1854, 120 00 Praha 2. Telefon:
224 261 615, 224 261 573. Fax: 224 262 563. E-mail: info@fondholocaust.cz • Internet: www.fondholocaust.cz
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