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Z obsahu bulletinu
Vážení a milí čtenáři,
Program podpory projektů
hlásíme se Vám v době vrcholících příprav na oslavu Chanuky či
2
v oblasti sociálně zdravotní péče
Vánoc s druhým číslem Informačního bulletinu NFOH. Doufám, že
si najdete klidnou chvíli, ve které si přečtete následující texty, v nichž
Domácí péče pro seniory
3
Vám přibližujeme výsledky nejen práce naší, ale i práce našich koleŽO v Brně, Ostravě a Praze
gů a realizátorů projektů podpořených z prostředků NFOH.
Německé starobní důchody
Nejprve se dozvíte o výsledcích již třetího kola výběrového řízení
5
pro přeživší holocaust v ČR
v Programu podpory projektů v oblasti sociálně zdravotní péče se
zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust, vzdělávacích aktiProgram na odškodnění
6
vit v oblasti judaismu a projektů sloužících k důstojné připomínce
fyzických osob
obětí holocaustu – nadační příspěvky udělila správní rada NFOH
11. prosince 2003. Hned poté připojujeme bližší informaci o velmi
Odškodnění na Slovensku
6
zajímavém a ojedinělém vzdělávacím projektu „Tváří v tvář historii
Program pro rekonstrukci,
a sobě samým“, který na základě zahraničních zkušeností a za podobnovu a zachování židovských 7
pory NFOH realizuje v ČR občanské sdružení AISIS.
památek
A nemůžeme se Vám samozřejmě „nepochlubit“ prvním úspěchem
NFOH na poli zvaném fundraising aneb získávání dalších finančPro vaši informaci
8
ních zdrojů. Výsledkem ročního úsilí je grant od německé Nadace
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ na domácí péči pro seniory, členy židovských obcí v Praze, Brně
a Ostravě. Pokud bude vše probíhat podle plánu, péče bude financována z tohoto grantu po dobu dvou let.
Úplně čerstvou informaci najdou ti, kteří se zajímají o Program pro rekonstrukci, obnovu a zachování židovských památek na území ČR. Výběrové řízení pro žadatele z řad židovských obcí bude vyhlášeno v lednu 2004,
NFOH připravuje pravidla a úplně nové formuláře určené pro tento program – vše najdete během ledna na
našich internetových stránkách.
A vám pozorným neujde fakt, že o programu na rekonstrukci židovských památek a na odškodnění fyzických osob referuje stejná koordinátorka Ludmila Pocová – není to náhoda, naše osvědčená členka týmu se na
úspěšném závěru programu na odškodnění uvolila koordinovat program nyní začínající.
Určitě věnujte pozornost dvěma uzávěrkám, které na konci tohoto roku vyprší: máte poslední možnost uplatnit
nárok na proplacení pojistky uzavřené v období holocaustu u organizace ICHEIC a zažádat o odškodnění
nemovitého majetku, který byl arizován za 2. světové války a nacházel se na dnešním území Slovenska.
Na závěr se nemohu ubránit pocitu zodpovědnosti a před rozloučením mi dovolte, naši milí příjemci nadačních příspěvků, připomenout, že velká část příspěvků končí k 31. 12., takže se nezapomeňte podívat do smlouvy s NFOH a jako jedno z prvních novoročních předsevzetí si můžete dát stvoření zprávy a vyúčtování Vámi
spravovaného nadačního příspěvku...
Přeji Vám nejen užitečné počtení, ale hlavně klid a mír pro oslavy svátků a šťastné vykročení do roku 2004.
Mgr. Jarmila Neumannová, výkonná ředitelka NFOH
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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
Na podzim roku 2003 již potřetí Nadační fond obětem holocaustu uděloval nadační příspěvky občanským sdružením, židovským obcím a dalším organizacím, které podaly žádosti na podporu svých aktivit
v různých oblastech. Jen v oblasti sociální a zdravotní
péče pro seniory, kteří přežili holocaust, bylo podpořeno třináct projektů a byly uděleny nadační příspěvky ve výši 4 929 995 Kč. V oblasti projektů sloužících
k důstojné připomínce obětí holocaustu bylo podpořeno osmnáct žádostí a výše nadačních příspěvků činila 1 326 750 Kč. V podprogramu vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu byl nadační příspěvek udělen
šestnácti projektům v celkové výši 859 920 Kč.
Projekty byly jako vždy různorodé. V rámci projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu NFOH podpořil například: vydání publikace
o osobnosti malíře F. M. Nágla, kterou připravuje
občanské sdružení Phoenix Telč, záchranný výzkum
romských seniorů, jenž bude realizovat Muzeum romské kultury v Brně, připomínku židovské komunity
ve Slavonicích formou odhalení pamětní desky, která
bude zaštítěna občanským sdružením Inspirace Slavonice. V oblasti vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu
byla většina projektů zaměřena na výstavy, vydávání
periodik, občasníků či informačních brožur a sborníků. Mezi jinými byly podpořeny tyto projekty: vydávání měsíčníku Maskil občanským sdružením Bejt
Simcha, vydání sborníku o židovské menšině v Česko-
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slovensku ve třicátých letech, který bude připravovat
a realizovat Židovské muzeum v Praze, občanské sdružení Hadasa z Tábora připravuje a vydá informační
leták o historii židovské komunity v Táboře.
Třetí grantové kolo bylo vyhlášeno v červenci 2003
s uzávěrkou 10. října 2003. Oproti minulým grantovým kolům byly nadační příspěvky udělovány pouze
na dobu jednoho roku a také jejich maximální výše
byla snížena. Přehled udělených nadačních příspěvků si můžete prohlédnout na internetových stránkách
www.fondholocaust.cz. Zde také naleznete veškeré
informace o předešlých grantových kolech i přehledy projektů, které byly v minulosti podpořeny.
PROJEKT
TVÁŘÍ V TVÁŘ HISTORII A SOBĚ SAMÝM
Rádi bychom vám touto cestou představili jeden
z projektů podpořených z prostředků Nadačního fondu obětem holocaustu, který nás velmi zaujal.
Občanské sdružení AISIS, jehož hlavní aktivitou
je rozvoj moderních trendů ve výchově a vzdělávání,
připravilo ve spolupráci s organizací FHAO Europe
tento ojedinělý projekt, jehož cílovou skupinou jsou
hlavně učitelé historie a společenských věd. Projekt
je založen na 5–6denních seminářích s tematikou
2. světové války a holocaustu, v jejichž průběhu se
účastníci aktivně seznámí s metodikou programu a učí
se ji používat na sobě samých – vžívají se do různých
rolí, diskutují o možných dopadech svých rozhodnutí, pracují s určitými záměrně vybranými texty, konfrontují své názory.
Program Facing History and Ourselves (Tváří v tvář
historii a sobě samým) vznikl ve Spojených státech
amerických v 70. letech. Jeho cílem je ukázat na konkrétních příkladech z historie mechanismus vzniku
diktátorských režimů, zejména poukázat na aspekty
lidského chování, které umožňují jejich rozvoj a existenci. Jeho smysl spočívá ve výchově přemýšlivých
angažovaných mladých lidí, kteří nebudou lhostejní
k tomu, co se kolem nich děje, a budou se snažit běh
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věcí aktivně ovlivňovat. Práce v programu Tváří v tvář
historii je založena na velmi podrobné analýze historických skutečností. Učitelé mají k dispozici velké
množství unikátních historických pramenů, literárních
děl, filmových dokumentů. Autoři programu však
zároveň kladou velký důraz na metody umožňující
aktivní účast a angažovanost žáků. Kromě diskusí tak
využívají například zážitkové učení a metody dramatické výchovy. Stěžejní moduly programu Tváří v tvář
historii jsou vystavěny na materiálu dokumentujícím
období hitlerovského Německa a holocaustu.

K dispozici jsou také výukové moduly a materiály
k celé řadě období z historie Spojených států, ale
například i apartheidu v Jihoafrické republice, genocidy ve Rwandě a podobně. V současné době pracuje s programem ve Spojených státech více než 30 000
učitelů. Od 90. let se s programem Tváří v tvář historii mají možnost seznámit rovněž učitelé v Evropě.
Více informací o projektu můžete nalézt na stránkách občanského sdružení (www.aisis.cz) nebo přímo u koordinátora projektu Petra Sokola (petr.sokol@aisis.cz).
Ačkoli jsme já a paní ředitelka Jarmila Neumannová měly možnost zúčastnit se semináře pouze jeden den, musíme říci, že jsme odjížděly se spoustou
zážitků a dobrým pocitem, že prostředky Nadačního
fondu obětem holocaustu byly použity na velmi zajímavou a účinnou metodu, která ve vzdělávacím systému najde své místo.
V textu byly využity informace publikované
v časopisu Moderní vyučování, říjen 2003.
Andrea Řezníčková
koordinátorka programu
tel.: 224 261 573, e-mail: reznickova@fondholocaust.cz

DOMÁCÍ PÉČE PRO SENIORY
ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V BRNĚ, OSTRAVĚ A PRAZE
V září tohoto roku zaznamenal NFOH první úspěch
ve snaze získat prostředky na sociální a zdravotní péči
o oběti holocaustu z jiných zdrojů.
Po ročním jednání rozhodla německá Nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft o udělení grantu
pro NFOH na dvouletý projekt podpory profesionálních sociálních a zdravotních služeb pro seniory-členy
židovských obcí v Praze, Brně a Ostravě, někdejší oběti
nacionálně socialistického násilí.
Grant ve výši C= 277 306 (přes 8,5 mil. Kč) umožní
realizovat potřebnou péči o starší generaci členů židovských obcí formou komplexní domácí péče, tzn.
umožní co nejdelší pobyt seniora v domácím prostředí
a dodá sociální a zdravotní služby do tohoto prostředí.
Možnost poskytovat tyto služby v terénu přinese seniorům nezávislost a bezpečí a mj. také omezí či zkrátí
nutnost nemocniční péče.
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Židovské obce v Brně a Ostravě zřídí vlastní agentury domácí péče (jedná se o nestátní zdravotnická
zařízení), židovská obec v Praze agenturu domácí péče
jako pilotní projekt zřídila v roce 2002 a získané prostředky využije pro hrazení části provozu Komplexní
domácí péče EZRA. Agentury komplexní domácí péče
budou zřízeny na základě zákonných norem ČR.
V rámci agentury domácí péče budou klientům
poskytovány jak služby pečovatelské (jedná se o pomoc s hygienou, stravováním, případně donášku obědů, úklid, nákupy, zajištění sociálních kontaktů, poradenství), tak zdravotní (aplikace léků, převazy, injekce, rehabilitace, fyzioterapie apod.). Na základě návrhu lékaře udělá sociální pracovník sociální šetření
v domácnosti klienta, společně s klientem domluví
konkrétní úkony a uzavře s klientem smlouvu o dodávce služeb. Sociální a zdravotní služby budou orga3

nizovány a poskytovány pracovníky s odbornou kvalifikací dle zákonů ČR a doporučením Ministerstva
práce a sociálních věcí (v souladu se Standardy sociálních služeb MPSV).
Prostřednictvím NFOH poplynou prostředky do
židovských obcí v Brně a Ostravě na hrazení péče
o 25–30 klientů (v každé obci) po dobu dvou let.
Tyto obce uhradí z grantu mzdy dvou zdravotních sester, dvou pečovatelů a sociálního pracovníka, telefonní a poštovní poplatky, vybavení agentury základním zařízením, zdravotním materiálem a výpočetní
technikou. Z vlastních zdrojů obce poskytnou prostory a administrativní zázemí projektu.
Židovské obce v regionech ČR neměly dosud finanční ani personální možnosti pro dostatečné zajištění sociálních a zdravotních služeb pro své členy,
a proto je nutné zejména v prvních letech poskytnout obcím také metodickou pomoc a odbornou
garanci za kvalitu služeb. Tuto pomoc a garanci poskytne NFOH.
Poslední tři měsíce roku 2003 byly určeny pro přípravu projektu, která zejména u ŽO Brno a ŽO Ostrava obsahovala činnosti, se kterými zatím neměly
zkušenosti: vyčlenit odpovídající prostory, najít kvalifikované pracovníky, podat žádost o registraci agentury domácí péče, zmapovat přesné potřeby jednotlivých klientů. Pouze při splnění těchto kroků mohou
židovské obce čerpat finanční prostředky na chod
agentury od 1. ledna 2004. V této přípravné době
a po celou dobu projektu je židovským obcím k dispozici koordinátorka projektu, která pomáhá ve všech
praktických otázkách příprav a realizace, včetně písemných podkladů pro registraci apod. Konzultace
a spolupráci svým „služebně mladším“ kolegům poskytuje i ŽO Praha a její již fungující EZRA.
Všechny kroky a činnosti dvouletého projektu připravoval od srpna 2002 NFOH ve spolupráci s židovskými obcemi v Ostravě, Brně a Praze.
Projekt je ojedinělý a významný z několika hledisek:
• pro jeho realizaci spojilo úsilí a know-how několik
nevládních organizací (židovské obce, nadační
fond),
• výsledkem společné práce je možnost zajistit péči
o skupinu zranitelných klientů – těch, kteří přežili
holocaust – a to na vysoké odborné úrovni,
• získaný grant je dokladem důvěry zahraničního dárce (prvního pro NFOH a doufejme, že ne posled4

Atanur Dogan: Starý muž
ního) k příjemcům v České republice, která pozitivně ovlivní i renomé ČR v mezinárodním kontextu.
V tuto chvíli jsme všichni na startovní čáře a příštích
24 měsíců ukáže, jak židovské obce naplní vymezený
účel projektu a využijí šanci, která se nepotkává dvakrát.
Na závěr velmi děkuji všem kolegům, kteří nám
na té strastiplné cestě žádání o prostředky pomáhali:
Ing. Tomáši Jelínkovi, který nápad žádat o tyto prostředky do NFOH přinesl a byl nám nablízku po celou dobu přípravy; dr. Jiřímu Šitlerovi, dr. Antonínu
Hradilkovi, Ing. Jiřímu Sechterovi, dr. Karlovi Brožíkovi a prof. Felixi Kolmerovi za aktivní pomoc při vyjednávání s německými partnery; dr. Martinu Thielovi a Bc. Ludmile Pocové za rychlou pomoc při přípravě a překladu několika německých a anglických verzí
projektu.
Mgr. Jarmila Neumannová
výkonná ředitelka NFOH
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NĚMECKÉ STAROBNÍ DŮCHODY
PRO PŘEŽIVŠÍ HOLOCAUST V ČR
V rámci projektu Ghetto-Rente finančně podporovaného Českou radou pro oběti nacismu je poskytováno odborné poradenství žadatelům o německý důchod podle „Zákona o placení důchodů ze zaměstnání v ghettu“. Tento zákon byl schválen Německým
spolkovým sněmem dne 20. 6. 2002 (Zákon o vyplácení důchodů za práci v ghettu během II. světové
války – ZRBG). Nárok na důchod vzniká českým občanům pronásledovaným za 2. světové války z rasových důvodů, kteří byli internováni v ghettu, kde pracovali. Nárok mohou uplatnit i vdovci či vdovy, pokud jejich manželé/ky splňovali výše zmíněná kritéria a zemřeli v období 18. 6. 1997–30. 6. 2003.
Ve výše zmíněném zákoně jsou další omezení
ohledně specifikace práce: k práci, která byla vykonávána v prostředí ghetta, muselo dojít na dobrovolné bázi, popř. zprostředkováním třetí osobou, nesmí
se tedy jednat o práci nucenou. Dalším důležitým kritériem je kritérium věku – dle nálezu německých soudů mohla na důchod pracovat osoba starší 14 let, nyní
je tato hranice stanovena na 10 let, v současné době
existují snahy (Jewish Claims Conference, ČRON)
posunout hranici věku pro zápočet let odpracovaných
v ghettu na 8 let.
Pro české občany, na které se vztahuje nárok na
důchod dle ZRBG, existují další omezení, která jsou
nutná splnit – např. splnění pětileté doby, jež vyplývá z německých zákonů o započítávání doby do důchodu. Český žadatel o Ghetto-Rente může uplatnit
dobu zápočtu do důchodu od 16. 3. 1939 – tj. počátkem omezení na svobodě na základě rasových zákonů (tzv. náhradní doba započítávaná do důchodu).
Datum 16. 3. 1939 bude německá strana akceptovat,
bylo vyjednáno zástupci projektu Ghetto-Rente
s německým plátcem důchodového pojištění LVA
Landshut, Niederbayern (čeští žadatelé patří do kompetence tohoto úřadu). Vzhledem k této skutečnosti
uvedené pětileté období většina českých žadatelů
splňuje.
Z hlediska českých žadatelů je nejdůležitějším aspektem pro přiznání důchodu dle ZRBG úskalí spojené se započtením dob pobytu v ghettu do českého
důchodu podle Osvědčení dle zákona č. 255/1946 Sb.
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V německém zákoně je výslovně stanoveno, že nárok na důchod dle ZRBG nevzniká, pokud již tato doba
byla jiným nositelem důchodového pojištění započtena do důchodu. Tato podmínka se týká všech držitelů Osvědčení, tj. většiny českých žadatelů. V rámci
projektu Ghetto-Rente byla navázána úzká spolupráce s NS-Beratung v Kolíně nad Rýnem a dalšími právními kancelářemi zastupujícími oběti holocaustu
a jejich zájmy v souvislosti s nárokem na důchod za
práci v ghettu (JCC, právní kancelář Thiel v Düsseldorfu aj). Na počátku prosince 2003 proběhla schůzka v Kolíně, kde byla dohodnuta strategie, jak ošetřit
problematiku započtení důchodu dle Osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. Záměrem je zpochybnit, že
by pobyt v ghettu automaticky znamenal započtení
této doby do českého důchodu, neboť na Osvědčení
neexistuje právní nárok, vydání Osvědčení je zcela
v kompetenci ministra obrany atd. Další schůzka se
uskuteční v Německu začátkem února 2004, poté co
bude vypracován odborný posudek na téma vzniku
a účelu zákona č. 255/1946 Sb.
V rámci projektu Ghetto-Rente bylo v prostorách
Kanceláře pro oběti nacismu ČNSB vyplněno 250 dotazníků německé správy důchodového pojištění, byly
uskutečněny tři výjezdy do Židovských obcí (ŽO)
v Brně, Ostravě a Olomouci, jež poskytly své prostory. Při těchto návštěvách bylo vyplněno kolem 90 dotazníků, přičemž 16. a 17. 12. 2003 se uskutečnily
další dvě návštěvy ŽO v Plzni a Teplicích. Žadatelé
jsou o místech konání informováni předem speciálními dopisy. Kromě ŽO navštívili pracovníci pověření
prováděním poradenství domov důchodců v Praze,
kde pomohli žadatelům o důchod s vyplněním dotazníků, průběžně funguje po celou dobu realizace
projektu, tj. od počátku října 2003, telefonické poradenství a poskytování právní pomoci při podání odvolání (žádosti o důchod byly většinou zamítnuty
z důvodu nízkého věku žadatele v době pobytu
v ghettu, nebo proto, že žadatelé do formulářů uvedli,
že se jednalo o práci nucenou, či z důvodu vlastnictví
Osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.).
Viola Jakschová
Informace na telefonním čísle 224 872 710
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PROGRAM NA ODŠKODNĚNÍ
FYZICKÝCH OSOB ZA ÚČELEM ZMÍRŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH MAJETKOVÝCH KŘIVD
Program na odškodnění fyzických osob, jimž byl v důsledku rasové perzekuce v době okupace odňat nemovitý majetek na území dnešní ČR a platné restituční
předpisy ani mezinárodní dohody jim neumožnily navrácení tohoto majetku či získání jiné formy odškodnění, se chýlí k závěru. Jak jsme informovali, rozhodla
22. 5. 2003 správní rada NFOH o udělení 526 příspěvků
v celkové výši 100 milionů Kč. Do uzávěrky Bulletinu
obdržel sekretariát NFOH zpět 452 smluv o nadačním
příspěvku, podepsaných příjemci, a ve 440 případech
již nadační příspěvek převedl na bankovní účty příjemců. Celkem tak vyplatil již 88 789 027 Kč.
Dne 22. 5. 2003 zároveň správní rada zamítla 730 žádostí o příspěvek. Někteří zamítnutí žadatelé se na správní radu obrátili se žádostí o vysvětlení či přezkoumání
rozhodnutí o neudělení nadačního příspěvku. SR proto ze členů správní a dozorčí rady ustavila Expertní skupinu, která se žádostmi o přezkoumání detailně zabý-

vala. Takových případů bylo 52. Expertní skupina ve všech
případech potvrdila rozhodnutí správní rady NFOH.
Smlouvy o nadačním příspěvku, které zasílají příjemci podepsané zpět, jsou následně podepisovány
dvěma členy správní rady. Nadační příspěvky jsou zasílány v českých korunách, amerických dolarech či eurech dle výběru příjemce. Všichni příjemci z ČR již mají
nadační příspěvky na svých bankovních účtech.
Napřesrok bude program po obdržení všech smluv
o nadačním příspěvku a odeslání zbývajících příspěvků
ukončen. NFOH podá o průběhu zevrubnou zprávu
vládě ČR, z jejíchž prostředků byl program financován.
Informovány budou taktéž další osoby a instituce, které k programu výrazně přispěly, stejně tak jako celostátní a zahraniční média.
Bc. Ludmila Pocová
koordinátorka programu na odškodnění FO
tel. 224 262 563, e-mail: pocova@fondholocaust.cz

ODŠKODNĚNÍ NA SLOVENSKU
Jak jsme v minulém čísle informovali, Rada na odškodnenie obetí holocaustu v SR vyhlásila program na
odškodnění fyzických osob za nemovitý majetek, který
byl arizován za 2. sv. války a nacházel se na dnešním
území Slovenské republiky. V těchto dnech vrcholí
příjem žádostí z celého světa, poslední možné datum
pro odevzdání je 31. 12. 2003, požádali jsme proto
Kanceláriu Rady o informace o průběhu programu:
K 15. 12. 2003 máme 902 registrovaných osôb.
Z 80 % aj s kompletne vyplnenou prihláškou, ostatní
len na základe predbežnej žiadosti, či e-mailu. Najviac
uhádzačov je z Izraelu, potom USA, Slovensko, Kanada, Austrália, ČR a iné, spolu 24 štátov.
Deadline na zaregistrovanie je 31. 12. 2003. Po tomto
termíne nastane finálne kompletizovanie žiadostí
a posudzovanie ich oprávenenosti pre náš program.
Oprávnené nároky budú symbolicky odškodňované v troch kategóriách – majetok do 1 milióna Sk, od 1
milióna do 20 miliónov Sk a nad 20 miliónov Sk.
Výška príspevku sa určuje tak, že sa vykoná súčet
hodnoverne preukázanej hodnoty všetkého majetku,
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za ktorý žiadatelia požiadajú o odškodnenie. Hodnota
majetku, pre účely výpočtu výšky príspevku, sa preukazuje ku dňu, v ktorom bol majetok pôvodnému vlastníkovi odňatý. Celková čiastka, určená na odškodnenie
sa vydelí súčtom preukázaných hodnôt uplatnených
nárokov a v tomto pomere budú oprávnení žiadatelia
symbolicky odškodnení. Výsledok sa zaokrúhli na celé
tisíce Sk (100 USD). Výška hodnoty odňatého majetku
sa preukazuje v platnej slovenskej mene. Hodnotu je
možné hodnoverne preukázať najmä preukázaním ceny,
za ktorú pôvodný vlastník majetok nadobudol, alebo
jeho daňovými či majetkovými priznaniami. Ak oprávnená osoba takéto doklady nevlastní alebo nemožno
od neho spravodlivo žiadať ich preukázanie, preukazuje hodnotu odňatého majetku iným spôsobom, nevzbudzujúcim pochybnosti.
Nakoľko je tento proces náročný, predbežne odhadujeme ešte 1 rok do ukončenia projektu.
Akékoľvek ďalšie informácie poskytne Kancelária
Rady, tel. +421 2 55421771, +421 2 55421860.
Mgr. art. Alexandra Popovičová
infobulletin NFOH 2/2003

PROGRAM PRO REKONSTRUKCI,
OBNOVU A ZACHOVÁNÍ MOVITÝCH A NEMOVITÝCH ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK NA ÚZEMÍ ČR
Jak jsme vás již v minulém čísle Bulletinu informovali, cílem tohoto programu Nadačního fondu
obětem holocaustu (NFOH) je podpora židovských
památek, které jsou definované 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.
Nemovitými židovskými památkami se rozumí zejména hřbitovy, synagogy a další sakrální stavby, jakož
i památníky či pietní místa obětí holocaustu či jiné
protižidovské perzekuce.
PŘÍSPĚVKY V ROCE 2003
V roce 2003 NFOH administroval celkem 11 nadačních příspěvků, udělených na počátku roku správní
radou. Příspěvek 3,6 milionů Kč získala Federace židovských obcí (FŽO) a 900 000 Kč bylo rozděleno
mezi projekty jednotlivých židovských obcí na základě doporučení Expertního týmu FŽO a Rady FŽO.
Židovské obce musejí finanční prostředky čerpat do
konce roku 2003 a závěrečnou zprávu a vyúčtování
dodat do 1. 2. 2004.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ROK 2004
Příprava výběrového řízení v rámci programu na
rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých památek probíhá již od listopadu tohoto roku.
Na prosincovém zasedání schválila správní rada částku na podporu tohoto projektu ve výši 4 miliony Kč
s tím, že 3,2 miliony jsou určeny na projekt FŽO
a 800 000 Kč na projekty jednotlivých židovských obcí.
Výběrové řízení určené žadatelům z řad židovských
obcí bude vyhlášeno v lednu 2004 – z něj se žadatelé dozví všechny informace, které potřebují pro podání žádosti o nadační příspěvek. NFOH připraví formulář žádosti, rozpočtu a seznam povinných příloh
určených pro tento program. Uzávěrka příjmu žádostí
bude předběžně v březnu.
Již teď je tedy čas na přípravu projektu, který by
měl být realizován v průběhu roku 2004.
Pro další informace sledujte pozorně internetové
stránky NFOH.
Bc. Ludmila Pocová
koordinátorka projektu
tel. 224 262 563, e-mail: pocova@fondholocaust.cz

PODPOŘENÉ PROJEKTY ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ROCE 2003
Židovská obec

Projekt

Brno

Oprava obřadní síně židovského hřbitova v Mikulově

120 000

Částka

Brno

Oprava obřadní síně židovského hřbitova v Holešově

80 000

Děčín

Oprava stropu nad Aronem Ha-Kodeš, který je v havarijním stavu

80 000

Karlovy Vary

Oprava a údržba náhrobních kamenů na židovském hřbitově v K. Varech-Drahovicích

70 000

Karlovy Vary

Rekonstrukce interiéru obřadní kaple na židovském hřbitově
v Karlových Varech-Drahovicích včetně přístupové cesty a zadní části nádvoří

70 000

Olomouc

Židovský hřbitov - oprava náhrobků, I. etapa

Ostrava

Zachování židovského hřbitova ve Frýdku-Místku

100 000
80 000

Ostrava

Židovské hřbitovy ve Slezské Ostravě 80 000

Teplice

Oprava a doplnění ohradní zdi židovského hřbitova Teplice-Sobědruhy*

80 000

Teplice

Obnova Domu pohřebního bratrstva na židovském hřbitově v Teplicích

140 000

* – smlouva nebyla uzavřena

infobulletin NFOH 2/2003
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PRO VAŠI INFORMACI
AKTUÁLNÍ UZÁVĚRKY FONDŮ, KTERÉ POSKYTUJÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY
V OBLASTECH BLÍZKÝCH PROGRAMU NFOH, DO KONCE DUBNA 2004
Zdrojem informace je grantový kalendář nevládní neziskové organizace ECONNECT (www.ecn.cz),
kde v případě potřeby naleznete bližší informace
uzávěrka

název grantového programu

vyhlašovatel

kontakt

15. 1. 2004

Výběrové řízení na podporu projektů
předložených nestátními neziskovými
organizacemi pro rok 2004

Ministerstvo
zahraničních věcí ČR

Martin Náprstek
naprstek@iir.cz

Podpora činnosti obč. sdružení a organizací s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Ministerstvo kultury ČR

Ing. Karel Ladýř
karel.ladyr@mkcr.cz

15. 1. 2004
31. 1. 2004

Granty v sociální oblasti pro rok 2004 Úřad městské části Praha 13

1. 2. 2004

Akce pro mládež 2003

Nadace Divoké husy

Martin Balcar
nadace@divokehusy.cz

8. 3. 2004

Program „Partnerství měst a občanů“

Informační centrum
neziskových organizací /
Nadace R. Bosche

Heda Jungmanová
jungmanova@icn.cz

31. 3. 2004

Projekty na 3. čtvrtletí roku 2004

Česko-německý
fond budoucnosti

Dr. Tomáš Kafka
info@fb.cz

21. 4. 2004

Dvouletý grant na projekty oživující kulturní život v městských částech hl. m.
Prahy

Magistrát hl. města Prahy

Jana Lapáčková
Jana.Lapackova@cityofprague.cz

21. 4. 2004

Grant na podporu reprezentace pražské
kultury v zahraničí realizované ve době
od 1. 7. 2004 do 31. 12. 2004

Magistrát hl. města Prahy

Jana Lapáčková
Jana.Lapackova@cityofprague.cz

30. 4. 2004

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti
neprofesionálních uměleckých aktivit
v roce 2004

Ministerstvo kultury ČR

Ivana Vozková
Ivana.vozkova@mkcr.cz

S radostí vám oznamujeme, že Nakladatelství Franze Kafky
dne 5. 12. 2003 s přispěním NFOH vydalo knihu Ruth
Bondy Mezi námi řečeno s podtitulem Jak mluvili Židé
v Čechách a na Moravě. Publikace zachycuje pomalu mizející jazyk české židovské komunity před holocaustem
a na základě svědectví pamětníků zaznamenává a popisuje
specifické lexikální jednotky židovského dialektu oblasti
Prahy, potažmo středních Čech. Jednotlivé výrazy jsou
abecedně řazeny a dokumentovány citáty z literatury (např.
Rakous, Poláček, Langer) a z Terezína, kde se tento jazyk
používal naposledy. Publikace se stane cennou příručkou
nejen pro vědce, učitele a studenty, ale jistě osloví i širší
okruh čtenářů.
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Bohdan Pardubický
PardubickyB@p13.mepnet.cz

ICHEIC
Připomínáme, že 31. 12. 2003 vyprší možnost
uplatnění nároku na proplacení pojistek uzavřených v období holocaustu! Více informací naleznete na webových stránkách www.icheic.org,
s případnými dotazy se můžete obrátit na paní
Voldřichovou, která působí na Židovské obci
v Praze každý pátek od 15 do 16 hodin, telefon
224 800 811.
Marta Novotná
kancelář NFOH
tel. 224 261 615, e-mail: novotna@fondholocaust.cz
infobulletin NFOH 2/2003

