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Tabulka č. 3: Přehled hlavních programů a projektů Nadace OSF Praha realizovaných v letech 1993 - 2005 
Oblast činnosti Název  / délka trvání programu1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

A. Vzdělání Cestovní granty a doplňková stipendia              
 Východoevropská stipendia              

 SŠ stipendijní pobyty v USA a Anglii              

 Program TESOL              

 Stipendia pro nadané romské studenty              

B. Veřejné zdraví Salzburg Cornell Seminar              

 Nové přístupy ve zdravotnictví              

 Harm Reduction Program              

 Program paliativní péče              

C. Právo Trestní justice/reforma vězeňství              

 Reforma policie              

 Přístup ke spravedlnosti              

 Lidská práva žen              

D. Občanská společnost Občanská společ. a demokracie v obci              

 Podpora iniciativ mladých lidí              

 Brána muzea otevřená              

 Komunitní projekty              

E. Informační programy Internetové centrum              

 Knihovny              

 Podpora vydávání knih              

F. Umění a kultura Podpora kulturních časopisů              

 Program Performing Arts              
 Kulturní politika              
 Cultural Link              

Pramen: Výroční zprávy Nadace Open Society Fund Praha z let 1993 – 2005 a publikace 10 let Nadace Open Society Fund Praha. Open Society Fund 2002. 

                                                           
1 Šedá políčka v tabulce č. 3 zobrazují délku trvání jednotlivých programů. Komentář týkající se obsahu jednotlivých programů následuje na další straně. 
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Příloha č. 2: 
 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že Nadace Open Society Fund Praha od počátku své 

existence podporovala projekty a programy, které se týkaly hlavně oblastí vzdělávání, veřejného 

zdraví, lidských práv, občanské společnosti, umění a kultury. Šedá políčka v rámci tabulky č. 3 

zobrazují délku trvání jednotlivých programů. Následuje stručný komentář přibližující obsah2 a 

cíle jednotlivých programů.  

 
Cestovní granty a doplňková stipendia - Tento program byl určen pouze pro studenty 
posledních ročníků VŠ a postgraduální studenty, kterým umožňoval získat příspěvek na pokrytí 
životních nákladů během studia nebo příspěvek na pokrytí cestovních nákladů. 
 
Východoevropská stipendia – Nadace OSF Praha udělovala VŠ studentům, kteří měli v rámci 
svého studia  důvod a doporučení navštívit nějakou zahraniční univerzitu či jinou vzdělávací 
instituci v zemích SVE (např. archivy, knihovny, místní akademie věd). V roce 2000 tento 
program převzal OSI v Budapešti pod názvem Soros Supplementary Grants Program. 
 
Středoškolské stipendijní pobyty v USA a Anglii - Program je realizován v partnerství s 
organizacemi American Secondary Schools for International Students and Teachers a 
Headmasters Conference, přičemž nabízí roční studijní pobyty na SŠ v USA a Velké Británii. 
 
Program Teaching of English to Speakers of Other Languages (TESOL - později program 
SPELT) - Cílem tohoto programu bylo zprostředkovat středním školám v ČR profesionální 
učitele angličtiny, kteří přicházeli z USA a Kanady učit na dobu minimálně jednoho roku. Později 
se program rozšířil i na VŠ. 
 
Stipendia pro nadané romské studenty - V roce 1994 Nadace představila nový grantový 
program, který nabídl možnost stipendií nadaným romským studentům. O finanční příspěvek na 
náklady spojené se studiem se mohli ucházet studenti učebních oborů, SŠ, VOŠ i VŠ. Od roku 
2002 byla ponechána pouze nabídka stipendií pro romské studenty VŠ, popř. VOŠ.  
 
Salzburg Cornell Seminar - Semináře jsou realizovány ve spolupráci s OSI New York  a s 
rakouskou nadací American Austrian Foundation, která se ve spolupráci s americkými 
univerzitami a odbornými pracovišti zaměřuje na postgraduální vzdělávání lékařů a dalších 
pracovníků ve zdravotnictví. Od roku 2001 se partnerem Nadace OSF Praha pro vedení tohoto 
programu v ČR stal VDV - Nadace Olgy Havlové. 
 
Nové přístupy ve zdravotnictví - Cílem tohoto programu byla podpora inovativních přístupů 
ke zdravotní péči ve specifikovaných oblastech. Kladl se důraz na praktický význam projektů pro 
komunitu, v jejímž rámci fungují. 
 
Harm Reduction Program -  Tento protidrogový program je zaměřen na oblast prevence 
drogové závislosti, zejména na programy typu harm reduction (snižování rizik a následků). 
Program též zahrnuje vzdělávání pracovníků organizací, které se danou problematikou zabývají. 
                                                           
2 Komentář týkající se obsahu jednotlivých programů vychází z výročních zpráv Nadace Open Society Fund Praha 
z let 1993 – 2005 a publikace: 10 let Nadace Open Society Fund Praha. Open Society Fund 2002. 
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Program paliativní péče - Cílem této iniciativy v ČR je zlepšit péči o umírající zejména 
podporou hospicové péče.  
 
Trestní justice/reforma vězeňství - Nadace OSF Praha se podílela na podstatných změnách v 
této oblasti, především v případě alternativních trestů. Program se podílel na zrodu Probační a 
mediační služby v ČR, pro kterou vydal příručku, která slouží jako průvodce pro pracovníky této 
profese. 
 
Reforma policie - Prioritou tohoto programu je boj proti korupci v řadách policie. Nadace tímto 
způsobem taktéž podporuje vzdělávání policistů formou vydání pracovních manuálů, pořádání 
tréninkových seminářů a modelové výuky přímo na školách.  
 
Přístup ke spravedlnosti -  Program se zaměřuje zejména na zajištění bezplatné právní pomoci 
a vytvoření uceleného systému pomoci marginalizovaným skupinám. Součástí programu jsou také 
projekty zabývající se antidiskriminační legislativou, zejména ve vztahu k národnostním 
menšinám.  
 
Lidská práva žen -  Jedná se o vzdělávací program, který si klade za cíl seznámit středoškolské 
učitele společenských a humanitních oborů s problematikou gender. V rámci tohoto programu 
byly rovněž podpořeny projekty zaměřené na témata jako je domácího násilí, gender a kultura či 
rovné příležitosti na pracovním trhu. 
 
Občanská společnost a demokracie v obci - Cílem tohoto programu bylo podpořit zajímavé 
nekomerční projekty kulturní, vzdělávací či zájmové povahy. Předkladatel projektu zde nebyl 
posuzován, ale obsah žádosti měl určitým způsobem motivovat spoluobčany k aktivní spolupráci.  
 
Podpora iniciativ mladých lidí -  Tento program, který probíhal ve spolupráci s OSI New 
York, měl za úkol podpořit mimoškolní činnost mladých lidí. Zvláštní skupinu podpořených 
projektů tvořily školní časopisy a noviny, kde mladí lidé prezentovali vlastní názory a svoji 
uměleckou činnost.  
 
Brána muzea otevřená - Program si kladl za cíl podporovat spolupráci jednotlivých muzeí a 
místních společenství. 
 
Komunitní projekty - Komunitní projekty si kladou za cíl posilovat mikroregionální aktivity, 
které vznikají z iniciativy místního neziskového sektoru a tím reagují na potřeby místního 
společenství.  
 
Knihovny - Ve spolupráci s OSI Budapest byla od roku 1994 knihovnám poskytována podpora 
formou různých nabídek na stáže, konference a semináře určené pro české knihovníky. Rovněž 
byly udělovány granty na vlastní projekty knihoven. 
 
Internetové centrum - IC bylo primárně založeno pro potřeby neziskových organizací. 
Poskytovalo přístup k internetu, nabízelo školení v oblasti jeho využívání a dále poskytovalo 
technické zázemí pro přípravu nekomerčních internetových projektů. V roce 1999 IC převzala 
Otevřená společnost, o. p. s. 
 
Podpora vydávání knih - Program měl původně za úkol podporovat vydávání nekomerčních 
titulů non-fiction literatury. Od r. 1999 se zaměřil na podporu vydávání akademických titulů z 
oblasti společenských a humanitních oborů.  
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Podpora kulturních časopisů - Asistence programu spočívala v pomoci zlepšit kvalitu 
kulturních časopisů a dovybavit jejich redakce technickým zařízením. To mělo za následek snížení 
nákladů na  jeho vydávání, aktuálnost i zlepšení vzhledu periodik. Postupně byla udělována i 
podpora na specifické distribuční projekty. 
 
Program Performing Arts - Tento program podporoval experimentální projekty nekomerčního 
charakteru. Důraz se kladl na autorské projekty začínajících umělců, skupin či institucí.  
Podporovány byly taktéž různé workshopy a semináře na zvýšení profesionální úrovně umělců. 
 
Kulturní politika - Program fungující od roku 2000 má za úkol podporovat projekty 
dlouhodobějšího rázu, které se orientují na strukturální změny v oblasti kulturní politiky.   
 
Cultural Link - Tento program měl úkol podporovat spolupráci v oblasti umění a kultury v 
rámci sítě Sorosových nadací v zemích SVE a střední Asie. Jednotlivé projekty vyhlašovala  
nadace, v jejíž zemi se projekt konal. Byla zde určitá návaznost na schéma programu East East. 
Program podporoval široké spektrum akcí jako jsou přehlídky, festivaly, sympozia, semináře, 
konference, workshopy, letní školy  v oblasti divadla, výtvarného umění, hudby, tance, filmu atp. 
Nadace podpořila takové projekty jako je např. Mezinárodní filmový festival zaměřený na lidská 
práva - Jeden Svět. V roce 2003 převzala tento program Otevřená společnost, o.p.s. pod názvem 
ProCulture.   
 
 


