
Nadace Veronica se představuje: 
 

Nadace Veronica pracuje od roku 1992 a je největší moravskou nadací zaměřenou na 
ochranu přírody, krajiny a životního prostředí. Je členem prestižní organizace Fórum dárců ČR 
a dodržuje etický kodex nadací. Patronkou nadace je mezzosopranistka Magdalena Kožená, 
přičemž nadace spolupracuje i s řadou dalších osobností z kulturní i přírodovědné sféry. 

Hlavní činností nadace je podporovat formou grantů (finančních příspěvků) především 
dobrovolnicky prováděnou činnost třetích osob, hlavně občanských sdružení a škol - nadace 
ročně rozdělí kolem jednoho miliónu korun. Například v loňském roce bylo podpořeno celkovou 
částkou 1 508 716 korun 109 projektů. To představuje dobudování řady školních zahrad, 
vysázení mnoha nových stromů, stovky dobrovolnicky odpracovaných hodin v přírodovědně 
cenných územích, vyčištění studánek i vodních toků, řadu realizovaných výstav a dalších akcí 
pro děti i dospělé.  

Při každé grantové uzávěrce se dostáváme do nelehké situace, kdy se snažíme rozpoznat 
a vybrat z přihlášených žádostí ty nejzajímavější a nejpotřebnější. Hledáme ty organizace, 
které získané prostředky dovedou co nejefektivněji využít. Protože finanční limit rozdělovaných 
peněz je neúprosný, snažíme se získat i další finanční zdroje, kterými můžeme pomoci na svět 
dobrým projektům a myšlenkám.   

Vlastní projekty Nadace Veronica propojují kulturní projekty s ochranou přírody. V roce 
2003 nadace založila v Brně tradici úspěšných předvánočních aukcí výtvarných děl ve 
prospěch přírody, při kterých spolupracuje s řadou našich předních umělců, Domem umění 
města Brna a s aukční síní 1. Art consulting. Hned první rok se díky výtěžku aukce podařilo 
zachránit mimořádný stoletý jedlobukový les před vykácením, v dalších ročnících byly získány 
prostředky na výkup vzácných mokřadních luk nebo obnovení deseti školních zahrad pro 
zajištění většího kontaktu téměř 5 tisíc dětí s přírodou. Díky předloňské benefiční aukci již byly 
vysázeny stromky, které  propojily dvě přírodní rezervace v Bílých Karpatech, a výtěžek loňské 
aukce umožní výkup květnatých luk na Vysočině.   

Již několikátým rokem Nadace Veronica ve spolupráci s Hnutím Duha pořádá v Brně 
přehlídku EkoBiograf, která do Brna přináší nejlepší filmy z oblasti ochrany životního prostředí  
i ze společenské sféry. Každý rok ji navštíví několik tisíc žáků, studentů i dospělých, pro které 
je zdrojem nových informací, jiného pohledu na svět  i inspirací.  

V Hostětíně v Bílých Karpatech Nadace Veronica investovala značné prostředky do koupě  
a rekonstrukce nemovitosti a do vybudování malé biomoštárny, kterou pronajímá a kde se 
vyrábí první jablečný mošt v bio kvalitě u nás. Zisk z prodeje moštu nadace vrací zpět do 
regionu na podporu ekologického ovocnářství. Vedle moštárny ZO ČSOP Veronica částečně 
z evropských peněz dobudovala ukázkový pasívní dům a zároveň školící středisko, které spolu 
s dalšími modelovými ekologickými projekty (nejen) pro venkov tvoří ukázkové centrum těchto 
technologií (kořenová čistírna, využití slunečních kolektorů, výtopna na biomasu a další).  

 
Finanční i hmotné prostředky získává Nadace Veronica z výnosů vlastního jmění, z darů 

a odkazů fyzických a právnických osob, z grantů a z výnosů benefičních akcí. Přidat k podpoře 
některého z našich projektů se můžete i Vy.  
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