
Nadace Charty 77 uspěla rámci projektu „Norské fondy“ 
 
Nadace uspěla ve druhé výzvě Finančního mechanismu EHP (Evropského hospodářského 
prostoru)/Norska a získala dotaci přes tři čtvrtě milionu eur. Pomohou dvanácti českým 
nemocnicím, konkrétně jejich neonatologickým oddělením.  
 
V souladu s usnesením vlády České republiky č. 1011 z 13. října 2003 byla podepsána 
Dohoda1 o účasti České republiky v EHP. V rámci této dohody byl zaveden i nový finanční 
mechanismus, jehož prostřednictvím budou státy ESVO (Islandská republika, Lichtenštejnské 
knížectví a Norské království) v letech 2004 - 2009 přispívat zemím přistupujícím do EHP na 
projekty v rozšířeném vnitřním trhu. Norsko bude navíc přispívat i pomocí bilaterálního tzv. 
zvláštního norského finančního nástroje. 
 
Na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy EHP / Norsko zavazují přispívat 
ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů 
na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova 
kulturního dědictví, zdravotnictví či péče o dítě aj. 
 
  
Nadace Charty 77 v loňském roce získala z Norských fondů 761 657 Euro na financování 
projektu „Snížení novorozenecké morbidity zkvalitněním systému národní péče o extrémně 
nezralé novorozence“. 
V Česku se dramaticky snížila úmrtnost novorozenců, ale zároveň došlo k nárůstu počtu dětí 
nezralých a nemocných. Poslední výzkumy ukazují, že jedním z klíčových faktorů pro snížení 
novorozeneckého postižení a úmrtnosti je péče v prvních okamžicích na porodním sále a další 
vysoce kvalitní péče v následných hodinách na jednotce intenzivní a resuscitační péče. Pro 
její poskytnutí však chybí na porodních sálech přístrojové vybavení. Proto Nadace Charty 77 
v rámci tohoto grantu nakoupí 12 kompletů přístrojového vybavení – resuscitační vyhřívané 
lůžko, přístroj pro umělou plicní ventilaci pro novorozence a pulzní oxymetr – a vybaví tak 12 
perinatologických center po celé České republice. V těchto centrech se odehrává většina 
rizikových porodů a soustřeďují zde většinu nemocných novorozenců. Jedná se o FN 
v Motole, VFN Praha, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava, FN Plzeň, FN Brno, 
Thomayerova nemocnice, Ústav pro péči o matku a dítě, Nemocnice České Budějovice, 
Krajská zdravotní a.s. – nemocnice Most, Krajská zdravotní a.s. – nemocnice Ústí nad Labem. 
Dotace pokryje 85% nákladů, zbylých 15% tvoří spoluúčast partnerských nemocnic. 
 
Účastí v tomto projektu Nadace Charty 77 navázala na úspěšný charitativní projekt Ostrovy 
života. Jeho cílem bylo vybudování center, která zachraňují životy dětí, ve fakultních 
nemocnicích v celé republice. Skutečnost, že Nadace Charty 77 uspěla ve velké konkurenci 
žadatelů o grant a je 12.největším podpořeným projektem (ze 69), považujeme za velký 
úspěch  i za prestižní událost z pohledu účasti dalších projektů nadace v evropských fondech. 
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