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ÚVODNÍK
Více než dvanáct let veřejně prospěšné činnosti
Nadace Preciosa
Prof.Ing. Věněk Šilhán, CSc.
čestný předseda správní rady
Nadace PRECIOSA

Dámy a pánové,
je tomu již více než dvanáct let, co se představenstvo firmy PRECIOSA, a.s. rozhodlo, že
vytvoří vlastní podnikovou nadaci, která ponese jméno svého zakladatele. V té době byla
podniková nadace zcela ojedinělou iniciativou české průmyslové firmy. Projevila se v ní
jak firemní kultura zakladatele, tak i pocit jeho spoluodpovědnosti za kvalitu občanského
života v teritoriu, kde působí. Od počátku existence nadace k ní byl její zakladatel velmi
štědrý. Za těch uplynulých více než dvanáct let věnoval na činnost nadace téměř dvě stě
miliónů korun. Dary ostatních společností skupiny Preciosa přesáhly dva a půl miliónu
korun. Zvlášť významná je skutečnost, že dárci jsou i zaměstnanci zakladatele. Jejich
osobní dary dosáhly výše téměř dva milióny korun. Tyto zdroje rozhodnutím Poslanecké
sněmovny ČR doplnily i příspěvky z celostátního Nadačního investičního fondu
spravovaného Vládou ČR, které dosáhly celkem více než šedesáti pěti miliónů korun. Tak
se vytvářely zdroje, jež umožnily obdarovat instituce i jednotlivé osoby, které naši pomoc
potřebovaly.
Za dobu své existence podpořila Nadace PRECIOSA více než dva tisíce nejrůznějších
veřejně prospěšných činností a pomohla mnoha potřebným. Na tuto podporu věnovala
celkem přes sto miliónů korun. Nadační politika se zaměřila na podporu těch společensky
důležitých činností, jež zlepšují kvalitu našeho občanského života, a také na podporu
osob, které se ocitly v těžké životní situaci.
Dobročinnost patří k lidem a lidské pospolitosti odedávna. Je to štafeta po staletí
přenášená z jednoho člověka na druhého v naději, že se tak utváří nekonečný řetěz lidí,
kterým osud druhých není lhostejný. Konat dobro, umenšovat zlo a jeho příčiny mohou jak
jednotlivci, tak samozřejmě i určitá společenství ušlechtilých lidí v podobě nadací, spolků,
občanských sdružení a obecně prospěšných společností. Vzniká tak organizovaná síla
lidské ušlechtilosti a solidarity, jejíž vliv na společenské poměry vzrůstá. Vytváří se tak
něco, co lze nazývat občanskou společností. Nadace PRECIOSA tuto filosofii přijala a
stala se respektovanou a potřebnou institucí jak v regionu Libereckého kraje, tak
v mnoha ohledech i v celé České republice. V tomto duchu budeme působit i v budoucnu.
V Jablonci nad Nisou, červen 2008
Prof.Ing. Věněk Šilhán, CSc.
čestný předseda správní rady Nadace PRECIOSA
(ve funkci předsedy do 31. března 2008)
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VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE PRECIOSA ZA ROK 2007
================================================================

Úvod
--------Tradice nadační činnosti
V roce 2007 uplynulo již dvanáct let od zahájení činnosti Nadace PRECIOSA (dále jen
Nadace). Rozhodnutím představenstva firmy PRECIOSA, a.s. došlo koncem roku 1995
k ustavení podnikové nadace se široce pojatou činností a k vytvoření organizační struktury,
která existuje do současné doby. Nadace je od roku 1998 zapsána v rejstříku nadací (oddíl
N, vložka 14), vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Nadace je samostatným
právním subjektem, který organizuje svoji činnost podle zákona o nadacích.

Organizace činnosti Nadace
Orgány Nadace jsou Správní rada a Dozorčí rada, sbor správců fondů a sekretariát Nadace.
Personální obsazení jednotlivých funkcí je uvedeno v příloze Základní informace o Nadaci.
Práce fondů
Hlavní činnosti Nadace zajišťuje 7 fondů, které jsou nasměrovány do těchto oblastí:
zdravotnictví a péče o zdraví, školství a vzdělávání, věda a výzkum, humanitární a sociální
péče, kultura a umění, tělovýchova a sport, ekologie a životní prostředí. Nově byl v roce
2004 vyčleněn v rámci fondu humanitární a sociální péče speciální podfond nazvaný "Fond
individuální pomoci ".
Činnost jednotlivých fondů řídí jejich správci, kteří zároveň tvoří i poradní odborný tým
Správní rady. Správci fondů se řídí finančním plánem schváleným Správní radou a
stanovenou strategií nadační politiky. Jejich důležitým úkolem je, kromě jiného, sledování
společenských aktivit organizovaných jinými občanskými iniciativami a aktivní vyhledávání
možnosti spoluúčasti na jejich realizaci. Pro plnění záměrů v jim svěřené oblasti činnosti
mohou vytvořit i vlastní poradní komisi. Správci fondů samostatně rozhodují o příspěvcích až
do výše 50 tis. Kč. Návrhy přesahující tuto částku předkládají ke schválení Správní radě
Nadace.
Nadace a veřejnost
Veřejnost může získat informace o činnosti Nadaci na vlastních webových stránkách
(www.nadace.preciosa.cz) a dále příležitostně pomocí různých veřejně právních tiskovin a
jiných sdělovacích prostředků. Zaměstnanci Preciosy nacházejí pravidelné informace ve
vnitrofiremním periodiku Noviny Preciosy. Nadace dlouhodobě spolupracuje s různými
občanskými iniciativami. Udržuje úzký kontakt s orgány místní správy a samosprávy,
poslanci i senátory a dalšími organizacemi a institucemi.
Nadace je zakládajícím členem Asociace nadací Fóra dárců ČR se sídlem v Praze, která
sdružuje významné české i zahraniční nadace působící na území České republiky. Hlásí se
k Asociací vyhlášenému etickému kodexu nadací. Kromě jiného tak mají zástupci Nadace
možnost účastnit se odborných seminářů a diskusí o nových právních normách v nadačním i
neziskovém sektoru, o formách a orientaci dárcovství, možnostech zhodnocování svěřených
prostředků a další problematice nestátních neziskových organizací.
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Nadační politika
Nadace podporuje obecně prospěšné činnosti především v Libereckém kraji a často
v místech, kde působí firma Preciosa. Orientuje se při tom na organizace a občanské
iniciativy, které se v této oblasti již osvědčily a získaly u veřejnosti potřebnou autoritu. Hlavní
aktivity směřují do zdravotnictví, školství, kultury, sportu, ekologie, vědy a sociální péče.
Od roku 2004 je věnována větší pozornost i individuální nadační pomoci fyzickým osobám
včetně zaměstnanců Preciosy. Pro poskytování nadačních příspěvků těmto osobám byla
schválena zvláštní pravidla a tato činnost se stala trvalou součástí základních nadačních
aktivit.
Principy nadační politiky
Nadace zpracovala svou strategii a trvale uplatňuje již osvědčené principy své nadační
politiky. Jejím základem je orientace na dlouhodobé a perspektivní projekty, snaha o
soustřeďování prostředků na významné aktivity a záměry, pomoc při vytváření a udržování
trvalých hodnot v oblastech svého působení, ale v případě naléhavé potřeby i operativní
řešení mimořádných událostí. Důležitým úkolem je také aktivní vyhledávání dalších
potenciálních příjemců její pomoci a spolupráce s jinými subjekty.
Důležitou součástí aktivit Nadace je grantová činnost v oblasti vzdělávání a humanity, která
je podporována ze zdrojů získaných z prostředků Nadačního investičního fondu ČR.
Spolupráce s dalšími organizacemi
Mnohé významné a prospěšné občanské aktivity mohou být úspěšně realizovány jen na
základě spolupráce řady organizací včetně nadací. Mezi tyto aktivity patří například ochrana
životního prostředí, program podpory české vědy, kultury a vzdělanosti, péče o zdraví
obyvatel a vybrané humanitární projekty.
Jedním z příkladů společného soustředěného úsilí bylo v roce 2007 vydání obrazové
publikace "Velislavova bible" Národní knihovnou ČR v Praze, dále podpora akcí na podporu
rozvoje regionů, jako jsou "Veletrh vzdělávání a kvalifikace" v libereckém Domě kultury,
"Osobnost Liberecka" nebo realizace ekologického programu záchrany původního přírodního
genofondu Jizerských hor. Nadace pokračovala ve spolupráci s organizátory Mezinárodního
festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně, pro který poskytuje umělecké ceny do soutěží
filmové tvorby.
Dlouhodobé projekty Nadace
Mezi příjemce každoročně opakovaných nadačních příspěvků patří například Speciální
pedagogické centrum pro sluchově postižené v Liberci (příspěvek na nákup digitálních
naslouchadel pro děti ze sociálně slabých rodin v rámci projektu Senso) nebo projekt
"Zdravé dítě - zdravá budoucnost“ Klubu pro zdraví obyvatelstva Liberecka.
Již dvanáctý rok Nadace podporuje Národní knihovnu ČR při realizaci programu digitalizace
českého kulturního dědictví jako součásti programu OSN „Paměť světa“. Podpora kulturních
institucí jako je Divadlo F.X.Šaldy v Liberci, Městské divadlo a Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou má už letitou tradici.
Trvalé místo v činnosti Nadace zaujaly také programy podpory péče o zdraví spoluobčanů.
Příspěvky regionálním nemocnicím, především v Jablonci n.N. a Liberci, jsou orientovány
zejména na zlepšení vybavení pro diagnostikování a léčbu pacientů i humanizaci nemocniční
péče o pacienty.
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Mimořádné realizované akce
Z jednorázových akcí roku 2007 můžeme jmenovat příspěvek 100 tis. Kč České sklářské
společnosti na pořádání Mezinárodní konference o elektrickém tavení skla v Českých
Budějovicích. Nadace přispěla částkou 50 tis. Kč na výstavu pořádanou Sdružením českých
umělců grafiků Hollar v Praze k příležitosti 400 let od narození V. Hollara a 90. let od
založení spolku. Stejnou částkou pomohla Nadace Folklórnímu souboru písní a tanců
Nisanka z Jablonce n.N. (zajištění účasti na mezinárodní festivalu folklorních souborů) a
Muzeu skla a bižuterie v Jablonci n.N. (realizace výstav a vydání publikace "Otcové města
Jablonce"). Nadace je stále v kontaktu s Mateřskou školou Čtyřlístek v Terezíně, postiženou
ničivou povodní v roce 2002 (příspěvek 50 tis. Kč na opravu chodníků školní zahrady
poškozené povodní).
Nadace reagovala na akutní potřeby libereckého divadla F. X. Šaldy zajištěním nového
dataprojektoru. Muzeu skla a bižuterie Nadace přispěla částkou přes 100 tis. Kč na obnovu
části expozice věnované broušeným bižuterním polotovarům.
Vysoce byla ceněna pomoc v oblasti ochrany kulturních památek, kde Nadace věnovala
pozornost vybavení nově rekonstruovaného kostela sv. Anny v centru Jablonce n.N. Kromě
instalování nového originálního moderního svítidla vyrobeného v Preciose-Lustry Kamenický
Šenov zajistila doplnění interiéru bronzovou sochou „Memento“ od akad.sochaře Jiřího
Sozanského, která byla slavnostně odhalena 31. května 2007 za přítomnosti vedení města
Jablonce nad Nisou a dalších osobností. Sochu Nadaci věnoval prof. Věněk Šilhán a Nadace
ji do prostor kostela trvale bezplatně zapůjčila.
Sdružování finančních prostředků
Společně soustředěné prostředky pomáhají vybavit mnohé instituce potřebnými přístroji
nebo zajistit finančně náročné projekty. Jako příklad sdružování finančních prostředků může
posloužit podpora aktivity s názvem ”Týdny pohybu hrou”, pořádané pro školní mládež
během letních prázdnin ve sportovním areálu Technické univerzity v Liberci-Harcově.
Nadace je příspěvkem 90 tis. Kč dlouhodobě generálním sponzorem této akce (druhým
významným partnerem je Všeobecná zdravotní pojišťovna).
Oceňována je i pomoc Nadace odborné činnosti muzeí Libereckého kraje. V posledních
letech to například byly dlouhodobě financované archeologické výzkumné práce v místě
bývalé sklárny v Bedřichově v Jizerských horách, vedené Severočeským muzeem v Liberci.
Důležitý je i určitý podíl Nadace na společné aktivitě regionálních sponzorů, bez které by
neexistovalo mnohé vybavení oddělení interny Nemocnice v Jablonci n.N. nebo Neurocentra
Krajské nemocnice v Liberci. Ani dokonalejší technické vybavení odborných učeben místních
škol a odborných pracovišť Technické univerzity v Liberci by se bez příspěvků naší Nadace
nemohlo realizovat.
Ulehčení života seniorů
Nadace pozorně sleduje i generační hledisko. Významná je pomoc nejrůznějším aktivitám ke
zpříjemnění a ulehčení života starší generace. Jedná se především o provozování
Pečovatelské služby, penzionů pro důchodce a dalších charitativních činností.
Nadace finančně podporuje různé místní a oblastní spolky, jejichž členskou základnu tvoří
převážně senioři, jako je Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz diabetiků, Svaz
onkologických pacientů a Svaz zdravotně postižených. Například jablonecká pobočka Svazu
diabetiků pořádá každoročně za významné podpory Nadace desetidenní rekondiční pobyty
na chatě Preciosy v Harrachově v Krkonoších. V roce 2007 příspěvek na tento pobyt činil 65
tis. Kč.
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Pozornost dětem a mládeži
Podstatná část darovaných finančních prostředků Nadace je určena nejmladší generaci.
Přímá i nepřímá podpora sportovních a kulturních činností a dalších zájmových
mimoškolních aktivit určených pro děti a mládež má z pohledu Nadace vysokou prioritu.
Příspěvek ve výši 100 tis. Kč pomáhá například každoročně Ski klubu Břízky v Jablonci nad
Nisou k organizování zimních výcvikových táborů a k účasti na závodech mistrovství
republiky v běhu na lyžích žactva a mladšího dorostu. Podporu dostávají od Nadace
opakovaně různá zájmová sdružení, oddíly a kluby, které se práci s mládeží soustavně
věnují.
Podpora vědy a výzkumu
Důležitou součástí programu Nadace je podpora české vědy a výzkumu. Příkladem je
dlouhodobá spolupráce s Ústavem skla a keramiky Fakulty chemické technologie Vysoké
školy chemicko-technologické Praha a s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické
univerzity v Liberci. Ústavu skla a keramiky VŠCHT poskytla Nadace finanční prostředky ve
výši 36 tis. Kč na zakoupení programového vybavení pro numerickou analýzu obrazu
sloužícího při studiu modelování procesů tavení skla. Tímto darem Nadace doplnila
předchozí vybavování ústavu různými badatelskými přístroji, například elektronovým
mikroskopem. Dlouhodobě Nadace podporuje Českou sklářskou společnost při vydávání
odborného časopisu Sklář a keramik a navíc se finančně podílela na vydání významných
odborných publikací o tavení a barvení skla.
Nadace udržuje spolupráci s Akademií věd ČR. Došlo k dalšímu prohlubování spolupráce
s Inženýrskou akademií ČR, v jejíž prospěch se Nadace zavázala po dobu pěti let
každoročně přispívat 50 tis. Kč na udílení ceny za vynikající realizované technické dílo. Za
Nadaci je členem této prestižní organizace Ing. Jiří Koucký, CSc., správce fondu na podporu
vědy a výzkumu.
Vzdělávání mladé generace
Podporu výchovy a vzdělanosti mladé generace považuje Nadace za jednu z činností
nejdůležitějších. Vzdělání není pouze osobní hodnotou, ale i hodnotou celonárodní. Proto
jsou každoročně doplňovány stipendijní fondy pro studenty a doktorandy, vytvořené Nadací
již ve druhé polovině 90. let na vybraných technických vysokých školách ČR. Systém
udělování stipendií funguje již jedenáctý akademický rok (od roku 1996 na ČVUT Praha a
VŠCHT Praha, od r. 1997 na TU Liberec). Tyto školy obdržely na stipendia v roce 2007
celkem 600 tis. Kč. Cílem je zvýšení zájmu o studium vybraných technicky zaměřených
oborů zejména strojírenských, elektrotechnických a materiálových. V součinnosti s Nadací
uvedené VŠ zajišťují práci stipendijních komisí, které na třech vybraných VŠ projednaly více
než 120 žádostí studentů a udělily přes 80 stipendií. Většinou šlo o studenty posledních
ročníků denního studia a v nemalé řadě i o doktorandy. Nejvíce stipendií získali studující TU
Liberec a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Nadace významně podporuje i
střední odborné a umělecké školství, a to především v libereckém regionu.
Ceny Nadace Preciosa
Nadace ve spolupráci s vedením několika technických vysokých škol pokračuje v tradici
udělování ocenění Nadace Preciosa vybraným studentům a doktorandům za nejlepší nebo
mimořádné bakalářské, diplomové nebo disertační práce. V roce 2007 došlo k udílení těchto
cen při slavnostních promocích na konci akademického roku již tradičně na VŠCHT Praha a
VUT Brno, ale také na ČVUT Praha a na několika fakultách TU Liberec. Ve spolupráci s
Nadací bylo absolventům těchto škol v rámci promocí uděleno celkem 12 ocenění, se
kterými je spojena finanční odměna ve výši až 10 tisíc Kč.
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Mezi pravidelné aktivity Nadace patří každoroční udílení ocenění předním účastníkům
soutěží v rámci Studentské vědecké konference na Fakultě chemické technologie VŠCHT
Praha, na Strojní fakultě ČVUT Praha a též na Katedře sklářských strojů a robotiky Fakulty
strojní TU v Liberci.

Hospodaření a správa majetku
----------------------------------------------------------

Majetek Nadace
Majetek je tvořen nadačním jměním a ostatním majetkem. Nadace pro svoji činnost používá
zejména výnosy z nadačního jmění a jí poskytnuté dary, a to především od jejího zřizovatele
Preciosy, a.s. se sídlem v Jablonci nad Nisou.
Struktura majetku Nadace byla ke konci roku 2007 následující:
Nadační jmění - ze zákona trvalý majetek (cenné papíry, term. vklady)

100.754 tis. Kč

Ostatní majetek - ve finanční podobě (peněžní prostředky, přechodné účty)

164.885 tis. Kč

Ostatní majetek - ve věcné podobě (umělecká díla a materiální sklad)
Celkový majetek Nadace Preciosa (ke 31.12.2007)

3.799 tis. Kč
269.438 tis. Kč

Nadační jmění
Trvalým základem majetku Nadace je nadační jmění, jehož výše a struktura je předmětem
zápisu v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Je to část
majetku, kterou nelze spotřebovávat, pouze se užívají jeho výnosy. V průběhu roku 2007
nedošlo ke změně výše nadačního jmění. Po příspěvcích přijatých v předchozích letech
z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF), poskytnutých Fondem národního majetku
ČR, dosáhla celková výše zapsaného nadačního jmění 100.754 mil. Kč. Nadační jmění se
skládá z 35 mil. Kč vlastních finančních prostředků, poskytnutých zřizovatelem a 65,754 mil.
Kč prostředků z NIF.
Vlastní nadační jmění ve výši 35 mil. Kč je od počátku roku 2006 smluvně svěřeno ke
spravování společnosti Atlantik Asset Management, a.s. (dříve ABN AMRO Asset
Management Czech) se sídlem v Brně, která zajistila její investování do cenných papírů.
Prostředky z NIF získané do r. 2003 v celkové výši 52.289 tis. Kč byly investovány do
podílových listů Balancovaného fondu nadací Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond (dříve investiční společnosti ŽB-Trust, a.s.). Později získané prostředky z NIF
ve výši 13.465 tis. Kč byly uloženy na zvláštní, k tomu účelu zřízený, depozitní účet u ABN
AMRO bank N.V., pobočky Praha.
Ostatní majetek
Kromě uvedeného nadačního jmění dosáhl ostatní majetek Nadace hodnoty téměř 169 mil.
Kč. Tvořily jej především operativní peněžní prostředky uložené na běžných bankovních
účtech - hlavně korunové vklady v pražské pobočce ABN Amro Bank N.V. a dále běžný
korunový účet vedený jabloneckou pobočkou Komerční banky, darované podílové listy
Balancovaného fondu nadací, materiál na skladě, ale také hotovost na pokladně Nadace.
Movitým majetkem jsou především obrazy a jiná umělecká díla v celkové hodnotě téměř
2.606 tis. Kč, která představují základ vlastní galerijní sbírky Nadace.
Celková aktiva, resp. majetek Nadace k 31.12.2007 činil 269,438 mil. Kč. Byla tak dosažena
nejvyšší hodnota aktiv za celou dosavadní dobu více než dvanáctileté existence Nadace.
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Bez rozlišení, zda jde o nadační jmění nebo ostatní majetek, představuje přibližně více než
třetinu aktiv dlouhodobý finanční majetek v podobě cenných papírů a více než polovina
majetku je uložena na peněžních účtech u ABN AMRO bank N.V., pobočky Praha.
Výsledky hospodaření
Nadace řádně pečovala o svěřené prostředky. Ve sledovaném období dosáhla celkového
výsledku hospodaření ve výši 5,217 mil. Kč. V roce 2007 činily přijaté úroky z dlouhodobě
uložených termínovaných vkladů a účtů v bankách, výnosy z obligací Preciosy, a.s. a výnosy
z podílových listů Balancovaného fondu nadací přibližně 5,568 mil. Kč. Člen správní rady
Nadace Ing. Stanislav Vohlídal je členem Výboru podílníků společně investujících nadací
ve fondech spravovaných Pioneer investiční společnosti a.s., což Nadaci umožňuje
prostřednictvím zástupce lépe sledovat způsob a stav zhodnocování významné části aktiv.
Smluvní svěření části nadačního jmění ve výši 35 mil. Kč ke spravování Atlantik Asset
Management, a.s. se sídlem v Brně bohužel nepřineslo očekávané zhodnocení prostředků
Nadace, a to z důvodu výrazného celosvětového poklesu na akciových i finančních trzích,
což se promítlo i do investování Nadace do cenných papírů. Jako nejvýnosnější se v roce
2007 ukázalo uložení majetku Nadace na spořících a termínovaných peněžních účtech u
bank.
Činnost členů statutárních orgánů Nadace a správců fondů byla vykonávána bezplatně.
Dary Nadaci
Dary přijaté Nadací v průběhu kalendářního roku 2007 dosáhly celkové hodnoty 29,8 mil. Kč.
Jednalo se převážně o dary finanční, ale v posledních letech též ve značné míře materiální.
Poskytnutí každoročního peněžního daru zřizovatelem bylo posunuto vzhledem k termínu
hospodářského roku společnosti PRECIOSA, a.s. na konec března 2007. Tento jednorázový
dar, pro financování Nadace rozhodující, činil 25 mil. Kč a patří v celé historii Nadace mezi
dary nejvyšší. Věcné dary zřizovatele v průběhu roku 2007 měly celkovou hodnotu 887 tis.
Kč. Jednalo se převážně o jeho výrobky nebo polotovary. Nadace si váží zejména peněžních
darů od kolektivů zaměstnanců Preciosy, které v roce 2007 dosáhly přibližně 53 tis. Kč.
Nejvíce příspěvků věnovali zaměstnanci Preciosy z lokality v Jablonném v Podještědí a dále
zaměstnanci závodu v Liberci, kteří Nadaci přispívají pravidelnými měsíčními platbami.
Významný dar, počítačovou techniku v celkové hodnotě 166 tis. Kč, poskytla firma PREGIS,
a.s. sídlem v Jablonci n.N. Přehled dárců spolu s výší darů je uveden v tabulce v příloze.

Poskytování nadačních příspěvků
Základní účel činnosti Nadace představuje poskytování nadačních příspěvků. Nadace
v průběhu roku 2007 obdržela 729 žádostí a podnětů o udělení nadačního příspěvku. Bylo to
o několik procent více než v předchozím roce. V průběhu roku Nadace poskytla 423 smluvně
uzavřených nadačních příspěvků, přičemž vyhověla přibližně 56% žadatelů.
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila 9,546 mil. Kč. Průměrná výše
nadačního příspěvku činila 22,6 tis. Kč. Počet poskytnutých příspěvků byl v roce 2007
nejvyšší za dosavadní dobu její existence a meziročně stoupl o více než 10%. Podílel se na
tom především nárůst počtu individuálních nadačních příspěvků, vysoký počet příspěvků
v oblasti sociální a velký počet věcných darů.
Kromě finančních příspěvků v celkové výši 8,894 mil. Kč poskytla Nadace také věcné
příspěvky o celkové hodnotě 652 tis. Kč. Zdrojem věcných příspěvků jsou především dary
od zřizovatele, například jde o jeho výrobky, polotovary nebo počítače. Úplný výčet
jednotlivých nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2007 je uveden ve formě tabulek
v příloze.
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Náklady na správu
Celkové režijní náklady Nadace v roce 2007 dosáhly výše 1111 tis. Kč. Na těchto nákladech
se ovšem také podílí hodnota vyskladněného zboží z produkce zřizovatele daného do
spotřeby ve výši téměř 270 tis. Kč, které se používá na drobné věcné dary a jež mají také
charakter nadační činnosti. Při jejich nezapočítání režijní a správní náklady na vlastní činnost
Nadace dosáhly částky 841 tis. Kč. V těchto nákladech jsou obsaženy zejména faktury za
poskytnuté a nakupované služby (vedení administrativy a účetnictví, doprava), pronájem
prostor sídla Nadace, cestovné, audit, bankovní výlohy, drobné nákupy spotřebního zboží.
Tyto režijní a správní náklady za rok 2007 představují přibližně 8,9% z celkem poskytnutých
nadačních příspěvků (dosahujících téměř 9,5 mil. Kč) a pouze 0,8% z celkové hodnoty
nadačního jmění. Limit pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace, stanovený při
zápisu Nadace do rejstříku ve výši 9% z hodnoty nadačního jmění (tehdy činilo 10 mil. Kč) při
dosažených celkových nákladech, nebyl vyčerpán.
Vedení účetnictví
Nadace vede účetnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění a vyhláškou č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání.
Po datu účetní závěrky nedošlo v Nadaci k žádným mimořádným událostem. Nadace
organizuje svoji činnost podle plánu odpovídajícího svým zaměřením a finanční strukturou
předchozím letům činnosti.
Audit
Po skončení účetního období kalendářního roku 2007 proběhl audit hospodaření Nadace
auditorskou firmou BDO Prima Audit s.r.o. sídlem v Praze. Auditor v závěru své zprávy
konstatoval, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
Nadace PRECIOSA k 31.12.2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za
období od 1.1. do 31.12.2007, v souladu s českými účetními předpisy.
Auditor se vyjádřil též samostatně k nakládání s příspěvky z prostředků NIF a jejich výnosy.
Zpráva nezávislého auditora a jím ověřená roční účetní závěrka k 31.12.2007 tvoří
samostatnou přílohu této výroční zprávy.

Hospodaření s příspěvkem z NIF
Nadace se stala na základě úspěšné účasti ve výběrových řízeních příjemcem finančních
příspěvků z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) České republiky. V první etapě
rozdělování prostředků z NIF obdržela Nadace příspěvek 22.481 tis. Kč určený tehdy pro
grantování v oblasti sociální. V rámci druhé etapy rozdělování získala Nadace příspěvky ve
výši 43.273 tis. Kč. Celková hodnota Nadací přijatých prostředků z NIF ke konci roku 2007
činila 65,754 mil. Kč. Celá tato částka je vložena - zapsána do nadačního jmění.
V roce 2007 Nadace v rámci jí vyhlášeného otevřeného grantového řízení obdržela celkem
238 žádostí. Z tohoto počtu přispěla na 49 vybraných projektů. Pro oblast sociální bylo
Nadací z 204 žádostí vybráno 31 žadatelů a mezi ně rozděleno 750 tis. Kč. V oblasti
vzdělávání bylo podáno celkem 34 žádostí a z nich bylo vybráno 18 projektů, na jejichž
podporu bylo rozděleno také 750 tis. Kč. Celkově tak byla rozdělena částka 1.500 tis. Kč, což
bylo více než celý skutečně dosažený výnos za rok 2006, který činil 1.473.608 Kč. Podle
smluvních dodatků, uzavřených s Ministerstvem financí ČR, stanovený povinný minimální
výnos nutný k rozdělení za rok 2006 činil 1,29% (určeno podle průměrné roční bankovní
sazby Pribid) ze zapsaného nadačního jmění z prostředků NIF, což v případě Nadace činilo
848 tis. Kč. Nadace v grantovém řízení rozdělila více než činil stanovený povinný minimální
výnos. Přehled grantového řízení z NIF vč. hospodaření se svěřenými prostředky v roce
2007 je uveden v příloze věnované prostředkům z NIF.
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Závěr
Firma PRECIOSA, a.s. založením vlastní podnikové nadace jako veřejně prospěšné instituce
přijala i část spoluodpovědnosti za kvalitu občanského života v regionu, ve kterém působí a
kde také žije a pracuje většina jejich zaměstnanců. Tato skutečnost potvrzuje předvídavost
vedení akciové společnosti PRECIOSA, která Nadaci založila a je jejím stálým a štědrým
donátorem. Je to projev firemní filantropie, jež není orientována pouze na obchodními zájmy,
ale také má výrazný zájem na zlepšení kvality života nejen zaměstnanců firmy, ale i
ostatních občanů a na rozvoji regionu.
Nadace PRECIOSA by v dalším období měla realizovat svoji činnost ve stejném duchu jako
v předchozích letech. Bude respektovat dlouhodobě stanovené základní cíle a hlavní směry
orientace nadačních příspěvků do jednotlivých oblastí života společnosti. Největší pozornost
bude i nadále věnována regionu, kde firma i Nadace sídlí. Vyvážené hospodaření mezi
příjmy a výdaji by mělo zajistit poskytování nadačních příspěvků na dosavadní úrovni.
Úkolem zůstává i trvalá snaha o navyšování majetku Nadace.

V Jablonci nad Nisou, 25. června 2008

Ing. Stanislav Kadlec
předseda správní rady
Nadace Preciosa
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Přílohy výroční zprávy Nadace PRECIOSA za rok 2007
----------------------------------------------------------------------------------------------Základní informace o Nadaci Preciosa a složení jejich orgánů (uvedeny před úvodem)
Přílohy základní - dokumentující celkovou činnost v roce 2007
1. Účelové fondy Nadace Preciosa a charakteristika jejich činnosti
2. Přehled jednotlivých dárců a hodnota darů přijatých Nadací
3. Struktura přijatých žádostí a udělených nadačních příspěvků
4. Příspěvky nadace podle místa a druhu podporované činnosti
5. Soupis jednotlivých nadačních příspěvků poskytnutých
Přílohy věnované prostředkům z NIF (Nadačního investičního fondu ČR)
1. Správa prostředků z NIF a rozdělování výnosů z nich
2. Rozdělení výnosů z prostředků NIF - vyhodnocení grantového řízení
3. Grantová pravidla vyhlášená pro rok 2007 (rozdělení výnosu za rok 2006)
4. Nadační příspěvky z výnosu NIF přidělené v roce 2007 (samostatný přehled)
5. Rozbor nadačních příspěvků poskytnutých z NIF
6. Rozdělení výnosů z prostředků NIF v oblasti sociálně humanitární
7. Rozdělení výnosů z prostředků NIF v oblasti vzdělávání (škol)
Dodatky
Výpis z nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
Samostatná příloha výroční zprávy
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2007 včetně
Vyjádření k poskytování nadačních příspěvků z výnosů NIF za období roku 2006, k
přijatým finančním prostředkům z NIF, k jejich investování a k zápisu v nadačním
rejstříku a roční účetní závěrka k 31.12.2007 včetně přílohy.
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ÚČELOVÉ FONDY NADACE PRECIOSA A CHARAKTERISTIKA JEJICH ČINNOSTI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fond zdraví přispíval veřejným zdravotnickým zařízením na aktivity podporující
rekonvalescenci pacientů a nákup vybavení. Přispíval občanským neziskovým organizacím
na léčebně preventivní akce - rehabilitace a rekondiční pobyty zdravotně postižených osob
(např. diabetiků, onkologických pacientů, nedoslýchavých nebo jinak nemocných).
Spoluorganizoval preventivní očkování proti chřipce a podporoval vzdělávání v oblasti
zdravotní péče. Poskytoval příspěvky na lékařsky odůvodněnou péči (léky, léčebné zákroky,
zdravotnické pomůcky), která není hrazena zdravotními pojišťovnami.
Fond vědy a výzkumu podporoval vybrané vědecko-výzkumné projekty. Podporoval
badatelskou činnost muzeí a tvorbu jejich sbírek. Na vysokých školách realizoval udělování
cen Nadace za významnou studentskou odbornou nebo vědeckou práci. Podílel se na
financování zařízení pro základní i aplikovaný výzkum ve prospěch veřejnoprávních institucí
nebo vysokoškolských vědecko-výzkumných pracovišť. Dosud v minulosti nejrozsáhlejší akcí
tohoto účelu bylo darování celkem sedmi environmentálních elektronových mikroskopů
v celkové hodnotě mnoha milionů korun významným českým vědeckým institucím.
Fond tělovýchovy a sportu věnoval pozornost zejména sportovním oddílům
orientovaným na volnočasové aktivity dětí a mládeže, působícím především v libereckém
regionu. Podílel se na úhradě nákladů na pořízení sportovního vybavení nebo obnovu
sportovních zařízení, přispíval na pořádání sportovních akcí. Významnou pozornost věnoval
především zimním sportům, např. již řadu let podporuje jablonecký lyžařský oddíl Ski klub
Břízky. Fond má mnohaletý patronát nad letní prázdninovou akcí pro děti „Týdny pohybu
hrou“, konanou ve sportovním areálu vysokoškolských kolejí v Liberci.
Fond školství a vzdělávání podporoval materiální vybavenost vysokých, středních i
základních škol, a to zejména didaktickými pomůckami a zařízením (počítačová a
audiovizuální technika). Pokračoval v projektu stipendijního systému na podporu nadaných
studentů a doktorandů vybraných technických vysokých škol a univerzit (ČVUT Praha,
VŠCHT Praha a TU Liberec). Od roku 2003 je Nadací každoročně vypisováno grantové
řízení z výnosů NIF orientované na podporu uměleckých škol, učňovského školství i dalších
oblastí vzdělávání.
Fond kultury a umění přispíval především regionálním zájmovým sdružením a
organizacím při realizaci různorodých kulturních aktivit, například pěveckým sborům a
hudebním souborům. Podporoval výstavnictví v oblasti umělecké tvorby a vytváření trvalých
kulturní hodnot. V předchozích letech přispěl na rekonstrukci a vybavení interiérů historicky
významných budov (např. Městské divadlo v Jablonci n.N., Betlémská kaple v Praze,
Červený Hrádek u Jirkova, Divadlo F.X.Šaldy v Liberci).
Fond humanitární a sociální podporoval občanská sdružení, kluby a instituce
pečující o různé skupiny občanů vyžadujících zvláštní péči, ochranu lidských práv, rozvoj
nejmladší generace a starostlivost o seniory. Fond v minulosti organizoval aktivity ve
prospěch katastrofami postižených oblastí ČR, v letech 2004-6 pak i výjezdy záchranářů
z Liberecka do zahraničí. Od roku 2001 je každoročně vypisováno grantové řízení na
rozdělení výnosů z NIF orientované na podporu projektů v oblasti sociální a humanitární.
Fond ekologie a životního prostředí se orientoval především na organizace, jejichž
posláním je zlepšovat životní prostředí a podpora trvale udržitelného rozvoje v oblasti
Liberecka a související publikační činnost. Fond se věnuje problematice obnovy místních
exhalacemi poškozených lesů Jizerských hor. Dlouhodobě sponzoruje ZOO Liberec.
Fond individuální pomoci se soustředil na pomoc zdravotně i jinak postiženým
osobám a lidem v okamžité nouzi, přičemž přihlížel k naléhavosti a sociálnímu postavení
žadatelů a jejich rodin. Od roku 2004 je udělování nadačních příspěvků fyzickým osobám
řízeno jako podfond dle interních pravidel přijatých po dohodě se zřizovatelem.
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Příloha výroční zprávy Nadace Preciosa za rok 2007

Přehled dárců a výše darů ve prospěch činnosti Nadace v roce 2007
Název (jméno), sídlo (bydliště) dárce

Částka Kč

1. FINANČNÍ DARY
1.1 Právnické osoby (firmy)
Preciosa, a.s., Jablonec n.N. (základní roční dotace)
Jablonex Holding, a.s. Jablonec n.N. (býv. ORNELA, a.s., Zásada)
Pioneer Invest, Praha (podílové listy fondů pro nadace)
Právnické osoby (firmy) dary nadaci celkem

25 000 000
3 000 000
27 121
28 027 121

1.2 Kolektivy zaměstnanců Preciosy (měs. platbami)
Dar zaměstnanců - závod 17 Jablonné v Podještědí
Dar zaměstnanců - závod 03, provoz Jablonné v Podještědí
Dar zaměstnanců - závod 03 Liberec
Dar zaměstnanců - závod 04 Turnov
Kolektivy zaměstnanců Preciosy nadaci celkem

36 842
12 210
3 270
240
52 562

1.3 Fyzické osoby individuálně
Ing. Štiller Zbyněk, Liberec
Prof. Šilhán Věněk, Praha
Ing. Mikota Ervin, Liberec
Ing. Valešová Alena, Jablonec n.N.
Ing. Kocour Jan, Jablonec n.N.
Fyzické osoby finanční dary nadaci celkem

10 000
5 000
4 800
1 200
1 000
22 000

C e l k e m finanční dary poskytnuté Nadaci Preciosa

28 101 683 Kč

Hodnota Kč

2. VĚCNÉ DARY
Preciosa, a.s., Jablonec n.N. různé výrobky a polotovary
Preciosa, a.s., Jablonec n.N. (festivalové ceny MFF Zlín)
Pregis, a.s., Jablonec n.N. (počítačová technika)
Prof. Věněk Šilhán, Praha (bronzová socha "Memento")
ak.mal. Sozanský Jiří (6+1 ks grafik "Z prachu a popele")
Věcné dary nadaci celkem

Celkové dary

poskytnuté Nadaci Preciosa

Poznámka: z toho věcné dary zřizovatele, tj. Preciosy, a.s. celkem:
z toho peněžní dar zřizovatele, tj. Preciosy, a.s.:
věcné dary a peněžní dar zřizovatele, tj. Preciosy, a.s. celkem:
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752 759
133 994
166 078
650 000
75 000
1 777 831

29 879 514 Kč

886 753
25 000 000
25 886 753
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Příloha výroční zprávy Nadace Preciosa, Jablonec nad Nisou

STRUKTURA ŽÁDOSTÍ A NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ v roce 2007
(podle nadačních fondů - oblastí činnosti)
Počet
Účelový fond nadace
(oblast aktivit)

Celkem

Průměrný

Obdržené
žádosti

Poskytnuté
příspěvky

příspěvky
v tis. Kč

příspěvek
v tis. Kč

Ekologie a životní prostředí

22

13

400

30,8

Humanitární a sociální

267

84

1669

19,9

Kultura a umění

55

43

935

21,7

Školství a vzdělávání

58

34

1750

51,5

Tělovýchova a sport

71

47

825

17,6

Věda a výzkum

23

21

851

40,5

Zdraví a zdravotnictví

81

39

1079

27,7

Individuální

83

80

1386

17,3

Věcné dary

69

62

652

10,5

Fondy celkem

729

423

9546

22,6

Poznámka: započítány všechny nadační příspěvky vč. rozdělení výnosů z NIF

Z poskytnutých nadačních příspěvků činily (vybrané podskupiny)
Vlastní peněžní prostředky - bez grantových příspěvků z výnosů NIF (ozn.*)
Počet
Účelový fond nadace
(základní oblasti aktivit)

Celkem

Průměrný

Obdržené

Poskytnuté

příspěvky

příspěvek

žádosti

příspěvky

v tis. Kč

v tis. Kč

Ekologie a životní prostředí
Humanitární a sociální *
Kultura a umění
Školství a vzdělávání *
Tělovýchova a sport
Věda a výzkum
Zdraví a zdravotnictví

22
63
55
24
71
23
81

13
53
43
16
47
21
39

400
919
935
999
825
851
1079

30,8
17,3
21,7
62,4
17,6
40,5
27,7

Fondy celkem

339

232

6008

25,9

Granty z výnosů NIF:
oblast sociálně-humanitární
oblast vzdělávání (školy)
Granty celkem:

Žádosti
204
34
238

Příspěvky Celkem tis. Kč
31
750
18
750
49
1500
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Průměr
24,2
41,7
30,6
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Příloha výroční zprávy Nadace Preciosa Jablonec n.N. za rok
2007

PŘÍSPĚVKY NADACE PODLE MÍSTA A PODPOROVANÉ ČINNOSTI
( dle jednotlivých oblastí činnosti ve vybraných místech příjemců - žadatelů )
rozbor za rok 2007

Přehled počtu nadačních příspěvků
Místo / Oblast

Zdraví Věda Sport Sociál. Ekolog. Vzděl. Kultura Indiv. Věcné

Součet

Jablonecko

14

5

20

19

3

7

14

20

5

107

Liberecko

16

6

12

26

5

8

19

26

7

125

Turnovsko

1

0

0

3

2

1

1

16

2

26

Českolipsko

0

1

7

5

2

2

0

13

3

33

Chomutovsko

0

0

4

4

1

2

5

4

4

24

Prostějovsko

1

0

3

1

0

2

1

1

0

9

Praha

4

6

0

4

0

7

3

0

9

33

Morava (Brno)

0

1

0

8

0

2

0

0

9

20

Ostatní

3

2

1

14

0

3

0

0

23

46

Celkem

39

21

47

84

13

34

43

80

62

423

Přehled výše nadačních příspěvků
( částky zaokrouhleny v tisících Kč )
Místo / Oblast

Zdraví Věda Sport Sociál. Ekolog. Vzděl. Kultura Indiv. Věcné

Součet

Jablonecko

451

142

385

370

110

322

285

499

78

2641

Liberecko

397

193

265

404

210

520

470

384

108

2951

Turnovsko

7

0

0

67

25

60

20

243

30

452

Českolipsko

0

100

70

50

50

92

0

207

24

593

Chomutovsko

0

0

55

99

5

65

65

50

56

395

Prostějovsko

45

0

40

20

0

40

15

4

0

164

105

311

0

163

0

510

80

0

49

1218

0

50

0

180

0

50

0

0

167

447

74

55

10

317

0

91

0

0

139

686

1079 851

825

1669

400

1750

935

1386

652

9546

Praha
Morava (Brno)
Ostatní
Celkem
Poznámky:

Ve sloupci "Sociální" započítány i příspěvky z výnosů NIF pro sociální oblast (31 přísp. 750 tis. Kč).
Ve sloupci "Vzdělávání" započítáno i grantové řízení z výnosů NIF (18 příspěvků ve výši 750 tis. Kč).
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Příloha výroční zprávy Nadace Preciosa Jablonec n.N. za rok 2007

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků za rok 2007
( podle dílčích účelových fondů Nadace PRECIOSA )

F O N D Y

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
========================================

Č.
1

Žadatel (název organizace, sídlo)
Zoologická zahrada, Liberec

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku
Zlepšení chovatelských podmínek v expozicích v ZOO

Přísp. Kč
100 000

2

Společnost pro Jizerské hory, Liberec

Výsadba aleje v Jiz. horách, akce "Ukliďme Jizerky"

50 000

3

Český rybářský svaz MO Jablonec n.N.

Zajištění úpravy provozu líhně, rybářský kroužek dětí

45 000

4

Suchopýr, o.p.s. Liberec

Regály pro sklad. sadebního materiálu v les. školkách

40 000

5

Český rybářský svaz MO Jablonné v Podj.

Rekonstrukce budovy, vybavení klubovny pro děti

35 000

6

Obec Mníšek, Chrastava

Vybudování cyklokrosového hřiště na bývalé skládce

30 000

7

Jizersko-ještědský horský spolek Liberec

Rekonstrukce vyhlídkového místa u vrcholu Špičáku

20 000

8

Římskokatol. farnost na Týně, Rovensko

Příspěvek na nové zvony do kostela sv. Martina v Libuni

20 000
20 000

9

Nadace pro záchr. obnovu Jiz. hor, Liberec

Ekologická výchova dětí na ZŠ v Libereckém kraji

10

Drobné památky severních Čech, Č. Lípa

Dokončení obnovy sakrální památky v Kam. Šenově

15 000

11
12

Spolek přátel obce Janov nad Nisou
Český rybářský svaz MO Jirkov, okr. Chom.

Dokončení opravy plotu (obnova) u kostela sv. Josefa
1. ročník závodů v lovu ryb udicí Mládež proti dospělým

15 000
5 000

13

Český rybářský svaz MO Malá Skála

Účast mládeže do 15ti let v rybářských závodech

5 000

Nadační

p ř í s p ě v k y f o n d u c e l k e m Kč:

400 000

HUMANITÁRNÍ A SOCIÁLNÍ
===================================

Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp.Kč

1

Nadace rozvoje obč. společnosti Praha

Příspěvek na konto veřejné sbírky "Pomozte dětem!"

100 000

2

Mateřská škola Čtyřlístek, Terezín

Oprava chodníků na školní zahradě Mateřské školky

50 000

3

Městský úřad Jirkov, okr. Chomutov

Nákup ukazatele okamžité rychlosti vozidel ve městě

49 000

4

II. mateřská škola,o.p.s. Puškinova, Liberec

Nákup zdravotních matrací a ložních souprav pro děti

41 280

5

Asociace rodičů zdrav. post. dětí Jablonec

Ozdravný rekond. pobyt zdravot. postiž. dětí a mládeže

40 000

6

Sdružení pro pomoc ment. post. Jablonec

"Rozvoj gymnast. cvičení u sport. s ment. handicapem"

40 000

7

Dětská léčebna pohyb. poruch Boskovice

Dovybavení defibrilátorem a přístrojem pro fyzik. terapii

40 000

8

Peč.služba Homedica o.p.s., Hodonín

"Zakoupení prostředků zdr.techniky a kompenz. pom."

36 000

9

Char.Sobotka -Dům Pokoj.stáří, Libošovice

"Zkvalitnění služeb imobil. klientům -nákup zdr. pom."

34 000
30 500

10

Ústav soc. péče Horní Maxov, Josefův Důl

"Hiporehabilitace pro osoby se zdravotním postižením"

11

Městský ústav sociál. služeb, Jirkov

Nákup nových židlí do spol. jídelny klientů - seniorů

30 000

12

Sbor dobrovolných hasičů Frýdštejn

Příspěvek na nákup úborů - 3 družstva mladých hasičů

30 000

13

Asociace rodičů zdrav. post. dětí Jablonec

Ozdr. léčebný přímořský pobyt zdr. post.dětí a mládeže

30 000

14

Centrum pro zdrav. post., Pardubice

Příspěvek na projekt "Nákup rehabilitačních pomůcek"

30 000

15

Diana-sdr. rodičů zdr.post.dětí, Jablonec

"Zabezpečení asistence k ZTP dětem ve spec. škole"

30 000

16

Středisko Rané péče, Liberec

"Pom. pro stimul. zraku,testový mater. pro vyšetř.zraku"

30 000

17

Klub Paprsek, o.s. Osvobození, Vyškov

"Nákup rehabilitačních pomůcek" pro postižené

30 000
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18

Spol. spokojeného stáří o.p.s. Šimonovice

"Vybudování redakce časopisu Třetí věk pro seniory"

30 000

19

TyfloCentrum Praha, o.p.s. Krakovská

"Kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké"

30 000

20

KARDIO, obč. sdr., Husova, Liberec

"Kond. cvičení a sport. vyžití pro zdrav.postiž. sportovce"

30 000

21

SPMP - Klub Down.syndrom, Jablonec n.N.

Příspěvek na ozdravný a rehabilitační pobyt dětí

25 000

22

Domov seniorů Mšeno, okr. Mělník

Příspěvek na nákup elektrického polohovacícho lůžka

25 000

23

ZŠ speciální a MŠ speciální Turnov

"Vybavení třídy pro děti s pervazivními poruchami"

25 000

24

Michaela Linková, Libáň

Přísp. na studium Konzervatoře v Praze - nákup flétny

25 000

25

Hospic sv.Jana N.Neumanna Prachatice

"Zvýšení individuální péče o pacienty"

25 000

26

Farní char. Nov.Hrady u Skutče, Chotovice

"Rozšíření půjčovny pomůcek" pro postižené

25 000

27

Koníček o.s. Adamovská, Adamov

"Zooterapie - pohlazení duše" pro hendikepované děti

23 000

28

SPC Schola Viva, o.p.s. Šumperk

" Diagnostika v dětském poradenství"

22 000

29

Denní centrum Žirafa, Stará Role - K. Vary

Rehabilitační pomůcky pro děti v denním centru Žirafa

20 000

30

ZŠ a MŠ Lípová, Suchdol u Prostějova

Nákup učeb. a cvičebních pomůcek a vybavení herny

20 000

31

František Šarišský, Zlín

Příspěvek na dálk. stud. sociálně-právní školy v Brně

20 000

32

Asociace zdrav. post. dětí, klub Liberec

Příspěvek na ozdravný tábor handicapovaných dětí

20 000

33

Česko německé fórum žen Liberec

Příspěvek na vytvoření sítě vícejazyčných MŠ

20 000

34

Unikátní projekty, o.s., Smržovka

Evrop. výtvarné centrum pro postižené děti Sněženka

20 000

35

Hospic.hnutí -Vysočina, Nové Město na M.

"Zkvalitnění služeb Střediska hospicové péče"

20 000

36

Agentura pro chrán. bydlení, Liberec

"Podpora samostatného života" - pro postižené ženy

20 000

37

Zajíček na koni, o.s. Doležalova, Praha 9

"Jízdy Zajíčka na koni" - jízdy pro děti

20 000

38

Mateřské centrum Slovany, Plzeň

"Vybavení integrační tělocvičny a herny mateř. centra"

20 000

39

1. Pionýrská skupina Jablonec nad Nisou

Zhotovení dřevěných podsad stanů a mobilních sprch

18 000

40

Obč. sdružení Vesmír, Říčany

Nákup malého hangaru a 3x sadu lavice se stolem

17 000

41

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec

Spec. nábytek pro děti s těžkým komb. zdr. postižením

16 510

42

Sportovní klub vozíčkářů, Liberec

Účast na mezinár. turnaji ve stolním tenise vozíčkářů

15 000

43

Svaz důchodců Jablonec nad Nisou

Rozšiřování aktivit v oblasti soc., vzdělávání a kulturní

15 000

44

Tomáš a Jan Hrabcovi, Kobylí

Příspěvek pro soc.slabou rodinu - 2 synové na VŠ

15 000

45

SPC Liberec + matka Jakuba Buchty

Projekt naslouchadlo Senso -pro soc. slabé rodiny

15 000

46

Mateřská škola Jugoslávská, Jablonec n.N.

Nákup keramické pece pro výtvarnou činnost

15 000

47

Obzor, obč. sdružení pro vozíčkáře Liberec

Doprava na rehabilitační a ozdravný pobyt vozíčkářů

15 000

48

Iveta Gorolová, Nové Město p. Smrk.

Pomoc sociálně slabé rodině - zařízení stud. pokoje

15 000

49

Ivana Kohoutová, Česká Lípa

Projekt Senso-pomoc soc. slabým rodinám

15 000

50

Alžběta Ondová, Liberec

Pomoc sociálně slabé rodině - zařízení pokoje dcery

15 000

51

Svaz těl. postižených v ČR, Jablonec n. N.

"Rekond. pobyt se zdravot.programem na Slovensku"

15 000

52

TŘI obč. sdr. Čtyřkoly, Čerčany

"Terénní zdravotně sociální služby Benešov"

15 000

53

KNL + Mezinár.centr. Universium Liberec

Keramické výrobky zdrav. post. pro delegáty konference

15 000

54

FOKUS Liberec, Nezvalova, Liberec

"Chráněná rukodělná dílna" - pro postižené

14 000

55

Diakonie ČCE -MŠ a ZŠ spec. Praha

Dva komunikátory pro děti s těžkým ment. postižením

13 000

56

TJ Seba Tanvald, Pod Špičákem

"Rozvoj akt.sport.činností u ment. handicap. sportovců"

13 000

57

Ivan Tálský, Teplice

Příspěvek na nákup čištičky vzduchu pro dvě děti

12 000

58

ZŠ a MŠ Huntířov, Železný Brod

Nákup didakt. pom. pro rozumovou a smysl. výchovu

10 000

59

Zuzana Ondová, Liberec

Příspěvek na nákup PC pro těžce nemocnou dceru

10 000

60

MŠ Pohádka, Školní pěšina, Chomutov

Příspěvek na akci "Vodní hrátky" v měst. lázních

10 000

61

Mateřská škola v Pěnčíně, pošta Bratříkov

Příspěvek na hračky pro nejmenší děti

10 000

62

Dětský domov a ZŠ, Hamr na Jezeře

Olympiáda dívek dět. dom. se školou a vých. ústavů

10 000

63

Miloslav Chejn, Chrastava

Soc. příspěvek na nákup notebooku pro studium

10 000

64

Marie Petrementová, Liberec

Příspěvek na nákup pračky pro nemocné dítě ZTP/P

10 000

65

ZŠ a praktická škola Arkadie, o.p.s. Teplice

Integr. tábor pro děti s ment. a kombinovaným post.

10 000

66

Městský ústav sociálních služeb Chomutov

Přísp. na péči v Domově pro seniory pro osoby ZPT

10 000

67

Obec Rynoltice čp. 199

12. ročník "Putování za pohádkou" - pro děti

10 000

68

Jiří Mach, Liberec

Příspěvek na digitální sluchadla pro postiž. osobu

10 000

69

KC Kooperativa Sportov. Gymn. Jablonec

Příspěvek na volnočasové aktivity dětí gymnázia

10 000

70

Domácí soc. a zdrav. péče Mimoň o.p.s.

"Rozšíření a zlepšení služeb pro seniory a ZTP občany"

10 000

71

Mgr. Pavel Selinger, Česká Lípa

Pomoc sociálně slabé rodině - nákup nové ledničky

10 000

72

Dana Novotná, Liberec

Příspěvek pro soc.slabou rodinu - vzdělávání dcery

10 000
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73

Marie Sobková, Darkovičky

Pomoc sociálně slabé rodině - nákup pračky

10 000

74

Silvie Danišová, Liberec

Příspěvek pro soc.slabou rodinu - zařízení pokoje

10 000

75

Spec. mateřská škola Jablonec nad Nisou

Hipoterapie a nákup kopírky pro logoped. cvičení

10 000

76

Slunce všem, obč.sdr. , Turnov

"Zakoup. pom. na rozvoj orientace pro post. autismem"

7 500

77

Jihočeská Lambda, o.s., Č. Budějovice

Nákup světelné lampy do dataprojektoru BenQ

7 000

78

Ludmila Onodyová, Nové Město pod Smrk.

Pomoc sociálně slabé rodině - nákup pračky

7 000

79

ZŠ a MŠ, Pískovec, Kamenický Šenov

Příspěvek na nákup hraček pro děti v mateřské školce

5 000

80

Sbor dobrovolných hasičů Liberec-Pilínkov

Uspořádání Dětského odpoledne pro děti

5 000

81

Vojtěch Cirok, Nové Město pod Smrkem

Příspěvek pro soc.slabou rodinu-zařízení pokoje

5 000

82

František Katrňák, Nové Město pod Sm.

Pomoc sociálně slabé rodině - nákup komb. ledničky

5 000

83

ZŠ -šk. družina, Liberecká, Jablonec n.N.

Nákup spec. didakt. pom. pro děti se zdr. postižením

5 000

84

Sbor dobrovolných hasičů Mukařov

Uspořádání Dětského odpoledne pro děti

3 000

Nadační

p ř í s p ě v k y f o n d u c e l k e m Kč:

Z toho:

1 668 790

příspěvky z NIF (grantové řízení):

750 000

bez NIFu (ostatní příspěvky):

918 790

KULTURA A UMĚNÍ
=======================

Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp.Kč

1

Divadlo F.X.Šaldy v Liberci

Nákup 50 ks nových stylových židlí pro orchestr divadla

2

Folk.soubor písní tanců Nisanka, Jablonec

Účast na mezinárodní festivalu folklorních souborů

60 000
50 000

3

Taneční skupiny Takt Liberec

Příspěvek na výrobu kostýmů a dopravu na vystoupení

50 000

4

OÚ + Římskokatolická farnost Lučany n.N.

Přísp. na rekonstr.elektroinst. v kostele Navštívení

50 000

5

Národní památkový ústav, Liberec

52. ročník hud. festivalu Dvořákův Sychrov a Turnov

50 000

6

Dům kultury Liberec

Podpora kulturních a vzdělávacích programů

50 000

7

Sdružení Hollar, Smetanovo nábřeží, Praha

400 let nar. V. Hollara a 90 let od založení SČUK Hollar

50 000

8

ČSTV Lib. sport. a těl. organizace, Liberec

Kulturněspolečenský festival filmů Sportfilm Liberec

30 000

9

Divadlo F.X.Šaldy v Liberci

Přísp. na koupi varhan-představení "Faust a Markétka"

30 000

10

Smíš. pěvecký sbor Janáček Jablonec n.N.

Výroční koncert v červnu a Vánoční koncert

25 000

11

Pěvecký sbor Ještěd, Liberec

Příspěvek na činnost,100 let vzniku pěv. sboru

25 000

12

Kruh přátel DPS Vrabčáci, Jablonec

Nákup nového el. piana pro činnost DPS Vrabčáci

25 000

13

Naivní divadlo Liberec

Účast na mezinár. Loutkařském festivalu Mateřinka

20 000

14

Musica Florea, obč.sdr., Praha

Příspěvek na činnost, účast na 5. festival. cyklu

20 000

15

SRPDŠ při ZUŠ, Podhorská, Jablonec n.N.

Příspěvek na činnost děts. Pěv. sboru Iuventus, gaude!

20 000

16

Kruh přátel hudby při ZUŠ, Jirkov

Příspěvek na činnost a pořádání koncertů

20 000

17

Děts. pěv. sbor Skřivánek Jablonec n.N.

Příspěvek na činnost, účast na děts. pěv. soutěžích

20 000

18

Mezinár.centrum duchovní obnovy Hejnice

Příspěvek na dokončení opravy varhan v basilice

20 000

19

Smíš. pěv. sbor musica Fortuna Turnov

Pořádání Mezinárodního festivalu pěveckých sborů

20 000

20

Kulturní služby, Lidové sady, Liberec

Příspěvek na 49. koncertní sezónu komorní hudby

20 000

21

Město Hrádek n.N. a Sdružení Grabštejn

Benef. koncert na záchranu kaple na Grabštejně

20 000

22

Oblastní galerie v Liberci

Výstava k živ. jubileu jabl. rodáka a sochaře V.K. Nováka

20 000

23

Stardust, občanské sdružení Jablonec n.N.

Večery swingové a jazzové hudby, koncerty, festivaly

15 000

24

Sdružení přátel školy hudby Jablonec n.N.

Nákup 2 histor. nástrojů a mez. festival komor. hudby

15 000

25

Spolek přátel obce Janov nad Nisou

Loučenský advent, vydávání občasníku Janovské echo

15 000

26

Kultur. vzděl. a inform.zař Č.Hrádek, Jirkov

Podpora kulturní akce "Pohádkový zámek 2007"

15 000

27

Městská Galerie MY Jablonec nad Nisou

Příspěvek na pořádání výstav v roce 2007

15 000

28

Městské kultur.středisko Konice, Prostějov

Přehlídka dechových hudeb - Žváčkův festival

15 000

29

Klub Hudební mládeže Liberec

17. hudební festival KHM "Duhová bouře"

15 000

30

Obč. sdr. Cesty, Jablonecká, Liberec

Ročenka liberecké architektury (historie a současnost)

10 000

31

Folklorní soubor Šafrán Jablonec n.N.

Doplnění krojového vybavení členů a taneční obuv

10 000

32

Základní škola, Krušnohorská, Jirkov

20 let pěv. sboru Slavíček a přehlídka Jirkovská srdíčka

10 000
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33

Taneční klub TopDance Vratislavice

Pohybová příprava dětí a mládeže v Jablon. studiu

10 000

34

Volnočasové centrum Jirkov

Akce "Jirkovská pouť – kulturní program

10 000

35

Základní škola Písečná, Chomutov

Činnost dětského pěvec. sboru, účast na zahr. festivalu

10 000

36

Folkl. soubor písní a tanců Jizerka Liberec

Účast na mezikrajové soutěži dětských folkl. souborů

10 000

37

Občanské sdružení Carola Liberec

Koncertní činnost,účast na děts. pěveckých soutěžích

10 000

38

Obec Josefův Důl

60. výročí úmrtí josefodolského rodáka Gustava Leutelta

10 000

39

Jablonečanka, dechová hudba Jablonec

Nákup hudeb. materiálu, oprava nástrojů apod.

10 000

40

Obč. sdružení Karel IV., Praha

Kniha Jos. Škrábka Slovem proti srsti nakl. Vyšehrad

10 000

41

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Liberec

Projekt "Dva týdny skautingu v Liberci" - kulturní akce

10 000

42

Felicitas, o.p.s., Liberec

Finanční příspěvek na vydání CD kapely Mystream

10 000

43

Taneční skupina Poupata Jablonec n.N.

Účast na dětských tanečních soutěžích a jiná činnost

5 000

celkem

Nadační

p ř í s p ě v k y f o n d u c e l k e m Kč:

935 000

ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ
==========================
Č.
1

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp.Kč

TU Liberec, rektorát, studijní odd.

Poskytování stipendií a cen studentům v akad.r. 2007/8

300 000

2

VŠCHT Praha, rektorát, studijní odd.

Stipendijní systém pro studijní akademický rok 2007/8

200 000

3

ČVÚT Praha, rektorát, studijní odd.

Stipendijní systém technické VŠ pro akad. rok 2007/8

100 000

4

VOŠMA a Obch. akademie Jablonec n.N.

Inovace vybavení počítačových učeben školy

100 000

5

SUPŠ a VOŠ, Turnov

"Interaktivní učebna technologie" umělecké školy

60 000

6

TUL, Kat. designu, FT. Hálkova, Liberec

"Vybavení realizačních dílen sklářských a bižut. výrobků "

60 000

7

SUPŠ sklářská, Železný Brod

"Zkvalitňování ICT výuky pro výtvarné i technické obory"

55 000

8

SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov

"Nákup zařízení pro školu" - pískování, svařování aj.

54 000

9

P.U.S.S.A. obč.sdr., Na Březince, Praha

Podpora uměl. startů a studij. aktivit nadějných studentů

50 000

10

SOŠ technická a SOU, Ještědská, Liberec

"Stavebnice automatizační techniky" - demonstr. pomůcky

50 000

11

ZUŠ Jablonec nad Nisou, Podhorská

Víceúčelové přenosné digitální piano pro komor. orchestr

49 500

12

Základní umělecká škola, Jirkov

Příspěvek na vytvoření Sousoší "Múza, Talent, Píle"

45 000

13

OPIM o.s. Dlouhá, Praha

Projekt "Lidská práva a interkulturní dialog na školách"

45 000

14

SUPŠ a VOŠ, p. o. Jablonec nad Nisou

"Vybavenost odborné výuky" - počítače pro grafiku

45 000

15

UMKO, o.s. Ak.Heyrovského, Hr. Králové

"Odborný časopis Keramika a sklo" o technologiích

45 000

16

Immanuel - o.s. DEN, Frenštát pod Radh.

"Život proti proudu" - program o mezilidských vztazích

40 000

17

Český helsinský výbor, Ostrovského, Praha

"Vzdělávání k lidským právům na všech stupních škol"

40 000

18

Akademie výtvarných umění, Praha

"Vybavení přednáškové místnosti a galerie AVU"

40 000

19

ZUŠ, Komenského ul., Česká Kamenice

"Vybavení uměleckého souboru ZUŠ novými nástroji"

38 000

20

ZŠ a MŠ Janov nad Nisou

"Vzdělávání k lidským právům na ZŠ" - odb. semináře

37 500

21

Nová škola, o.p.s. Na poříčí, Praha

"Rozlety Liberec" – individuální péče pro znevýh. děti

34 500

22

ZŠ a MŠ Lípová, Suchdol u Prostějova

Příspěvek na vybavení nové tělocvičny školy

30 000

23

SOŠ pro těl. postiženou mládež, Liberec

"Mladí strojaři se představují" - motivační rozvoj

30 000

24

Stř.škola hosp. a lesnická, Frýdlant v Č.

"Modernizace odborné technické učebny" - pomůcky

30 000

25

Integrovaná SŠ, Vysoké nad Jizerou

"Vybavení dílny odborného výcviku novými nástroji"

30 000

26

ZŠ s rozšíř. výukou jazyků, Husova, Liberec

Nákup dataprojektoru, plátna a DVD přehrávače

30 000

27

Spol. pro vých. a vzděl. SPgŠ a OA Most

Poznávací a výtvarné projekty pro studenty školy

20 000

28

Základní škola, Liberecká, Jablonec n.N.

25 let výročí Základní školy v Liberecké ulici

20 000

29

Bílý kruh bezpečí, o.s. Pardubice

"Bílý kruh bezpečí" – reg. poradna prevence kriminality

16 000

30

Kruh přátel DPS Vrabčáci, Jablonec

Nákup nového elektrického piána pro doprovod sboru

15 000

31

Zákl. škola T.G.Masaryka Brodek u Konice

Vydání knihy k výročí založení základní školy

10 000

32

SOŠ gastronomie a služeb a SOU Liberec

120. výročí založení školy a Gastroden 2007

10 000

33

Fakulta mechatroniky TU Liberec

Soutěž pro středoškolské studenty Kyber robot 2007

10 000

34

sl. Blanka Brzicová, Kostelany

Jednorázové sociální stipendium pro VŠ studium

10 000

Nadační
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1 749 500
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Z toho:

Grantové řízení v oblasti vzdělávání (NIF) celkem Kč:

750 000

Stipendijní systém na vybraných VŠ celkem Kč:

600 000

Nadační příspěvky z fondu bez NIFu a stip. VŠ celkem Kč :

399 500

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
==============================

Čís.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp.Kč

1

SKI Klub Jablonec nad Nisou

Lyžařské závody a sportovní výcvikové tábory mládeže

100 000

2

Týdny pohybu hrou, Liberec

Celoprázdninová akce pro děti "Týdny pohybu hrou"

90 000

3

Sportovní klub Policie Liberec, lední hokej

Účast na svět. policejních a hasičských hrách v Austrálii

50 000

4

Nadační fond při Sport. gymnáziu v Jablon.

Příprava mladých talent. sportovců běžeckého lyžování

35 000

5

Jizerští draci - basketbal, Jablonec n.N.

Pronájem, zápisné do soutěží, odměny rozhodčím

30 000

6

TJ HC "Vlci" Jablonec nad Nisou

Na činnost čtyř mládežnických hokejových družstev

30 000

7

UNITOP, sport. klub policie Česká Lípa

Mistrovství policie ČR v kopané, hor. kolech, cyklistice

25 000

8

TJ Dynamo Liberec, oddíl kuželek

Pronájem kuželny a cest. výlohy pro družstva mládeže

20 000

9

Atletický klub AC Slovan Liberec

Memoriál Zuzany Krejčové na stadionu v Liberci

20 000

10

1.SK Jirkov -fotbalový areál Starý Březenec

Prázdniny s fotbalem - 2. ročník pro škol. mládež

20 000

11

Sport. kluby Jabl. - Břízky, odd. stol. tenisu

Příspěvek na činnost oddílu stolního tenisu

20 000

12

Školní sportovní klub při ZŠ Janov n.N.

Dětské oddíly běhu na lyžích, sjezd. lyžování a hor. kol

20 000

13

TTC Preciosa stolní tenis, Jablonné v Podj.

Účast na soutěžích a činnost oddílu stolního tenisu

20 000

14

SK Rapid Jablonec, Janov nad Nisou

Činnost sport. klubu, zejména nejmladších žáků

15 000

15

TJ Jiskra Brodek u Konice, okr. Prostějov

Vybavením posilovny v budově kabin oddílu kopané

15 000

16

TJ Bižuterie -sport. plavání Jablonec n.N.

Účast při pořádání plaveckých závodů Mistrovství ČR

15 000

17

TJ Sokol Prostějov, Skálovo náměstí

Příspěvek na činnost nohejbal. oddílu, zejm. juniorů

15 000

18

TJ Sokol, Fügnerova, Jablonec n.N.

Zajištění nového cvičebního náčiní a pomůcek

15 000

19

Judo Klub Jablonec n.N.

Závodní a tréninková činnost žákovských družstev

15 000

20

TJ Dukla Liberec - Běh na lyžích

Materiální vybavení žákovských oddílů běhu na lyžích

15 000

21

TJ Bižuterie, odd. volejbalu Jablonec n.N.

Činnost družstev volejbalu juniorek a kadetek

15 000

22

HC Bílí tygři Liberec, 4. třída hokej. klubu

Zakoupení sport. oblečení hokej. družstva mládeže

15 000

23

TJ Delfín Jablonec nad Nisou

Nákup sport. nářadí a účast na závodech kanoistiky

10 000

24

Český střelecký svaz SKK Jablonec n.N.

Sportovní střelba mládeže, odb. příprava na soutěže

10 000
10 000

25

Oddíl orient. běhu TJ Tatran Jablonec

Činnost oddílu dětí a mládeže, vydání závodní mapy

26

Sbor dobrovolných hasičů Frýdštejn

Nákup 30 ks dresů pro mladé hasiče - sport. požárníků

10 000

27

Fotbalový klub Sklo Kamenický Šenov

Nákup nových dresů pro mladší žáky a A mužstvo

10 000

28

CK Dukla Liberec, odd.lyž.běhu, cyklistika

Vytrvalostní sport. činnost, závod J 50 a Vassalopet

10 000

29

TJ Sokol Bakov nad Jizerou, oddíl kopané

Sportovní vybavení pro mládežnický oddíl kopané

10 000
10 000

30

TJ Slavie, odd. TPS Liberec

Závody TJ tělesně postižených v dráhových kuželkách

31

Volejbalový klub Ervěnice, Jirkov

Mládežnická družstva v turnajích a lize juniorů a kadetů

10 000

32

Abadá Capoeira, brazilské tance, Liberec

Soustředění, semináře a soutěže v capoeře, účast na MS

10 000

33

Handball Liberec, Dobiášova

Příspěvek na činnost družstva házené, zejm. mládeže

10 000

34

Sport.kluby Břízky-odd. kanoistiky Jablonec

Zimní sport. příprava žactva a mládeže rychl. kanoistiky

10 000

35

Orientační klub, Chrastava

Pořízení dresů pro děti a mládež orientačního klubu

10 000

36

SKI Klub Prácheň

Nákup sněžné rolby na úpravu sjezdovek

10 000

37

Fitness studio Jablonec n.N., obč.sdruž.

Příspěvek na účast na závodech sportovního aerobiku

10 000

38

Sportovní klub Lipová, okr. Prostějov

Sportovní vybavení a startovné družstva žáků a dorostu

10 000

39

TJ Velké Hamry, fotbalový oddíl

Vybavení mládežnických fotbalových družstev dresy

10 000

40

Fit Studio Aerobiku Železný Brod

Příspěvek na dětské soutěže ve sportovním aerobiku

5 000

41

Klub orientačního běhu Kamenický Šenov

Pořádání závodů orientačního běhu pro mládež

5 000

42

Šachová akademie Jablonec nad Nisou

7. ročník Žákovské šachově ligy pro děti a mládež

5 000

43

Sbor dobrovolných hasičů Česká Lípa

6. ročník ,,Dětské ligy" mladých dobrovolných hasičů

5 000

44

World Musado, Javorová, Liberec

Škola korej. bojového umění pro žáky a mládež

5 000

45

TJ Lučany - Ski Club W. Samesche

Pořádání lyžařských závodů TJ Lučany - zejm. mládeže

5 000

46

Klub Krušnohorců, Hornická, Jirkov

Pořádání 7. ročníku Jirkovský Crossmarathon

5 000
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47

Kuželkářský klub Česká Kamenice

Pořízení nových sad kuželek pro vybavení kuželny
Nadační

5 000

p ř í s p ě v k y f o n d u c e l k e m Kč:

825 000

VĚDA A VÝZKUM
===========================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Česká sklářská společnost, Nový Bor

Mezinár. konfer. o elektrickém tavení skla v Č. Buděj.

100 000

2

Národní knihovna, Klementinum, Praha

Projekt Digitalizace rukopisu Řehoře Hrubého

100 000

3

Katedra výrobních systémů TU Liberec

Rozšíření školní licence simulačního systému Witness

53 000

4

Krajská vědecká knihovna v Liberci

"Ještědské květy" - vydání výsledků literárního bádání

50 000

5

Česká skl. spol., Sklář a keramik Teplice

Podpora vydávání odborného časopisu Sklář a keramik

50 000

6

Ústav T.G.Masaryka, o.p.s., Praha

Vydání spisů prezidenta T.G.M. "Cesta demokracie II"

50 000

7

Stadion, multikulturní komplex Liberec

Celokrajský veletrh vzdělávání a prac. příležitostí Educa

50 000

8

Inženýrská akademie ČR Praha

Soutěž o Cenu inž. akademie ČR za technické dílo

50 000

9

Vysoké učení technické v Brně

Udělování Cen Nadace Preciosa za diplomovou práci

50 000

10

Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n.N.

Publikace a výstavní cyklus "Otcové města Jablonce"

50 000

11

Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n.N.

Úpravy sálu s vystavením bižuterních kamenů apod.

50 000

12

Inženýrská akademie ČR Praha

Vydání publikace k výročí Inženýrské akademie ČR

40 000

13

Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha

Software: Elements pro numerickou analýzu obrazu

36 000

14

Fakulta chem. technologie VŠCHT Praha

Ocenění prezent. odb. prací na Student. vědec. konfer.

35 000

15

Sdr. pro rozvoj cest. ruchu v LK, Liberec

Průvodce industriál. stop po Lib. kraji o prům. dědictví

20 000
15 000

16

Gymnázium, U Balvanu, Jablonec n.N.

Řešení soutěžního tématu studen. odborné činnosti

17

Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n.N.

Příprava expozice "Mezinárodní trienale Jablonec"

14 986

18

Městská knihovna, Jablonec n.N.

Nákup modulu děts. on-line katalogu k syst. Clavius

11 900

19

TU Liberec, katedra sklář. strojů a robotiky

Ceny pro katedrové kolo soutěže student. tvůrčí činnosti

10 000

20

Kruh autorů Liberecka, Liberec

Vydání sborníku autorů Liber. kraje "Kalmanach"

10 000

21

Muzeum Šumavy, Sušice

Vydání obrazové publ. "Křehká krása stříbrného skla"

5 000

Nadační
Další aktivity fondu:

p ř í s p ě v k y f o n d u c e l k e m Kč:

850 886

Zvláštní ceny za dipl. práce (z fondu škol na stipendia):
4 x cena 10 tis. VŠCHT

40 000

4 x cena 5 tis. a 1 x cena 10tis TU Li
2 x cena 10tis Kč+18tis Kč ceny na STČ na SF ČVUT

30 000
38 000

celkem

958 886

ZDRAVÍ a zdravotní péče
==============================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp.Kč

1

Nemocnice Jablonec n.N., interní oddělení

Dovybavení ambulance interny a humanizace prostředí

2

ÚO Svazu diabetiků ČR Jablonec n.N.

Edukačně preventivní pobyt diabetiků v RS Harrachov

150 000
65 000

3

Klub zdraví obyvatel Liberecka, Liberec

Program pro sportovce - V. fáze pro školní mládež

60 000

4

Nemocnice Jablonec n.N., interní oddělení

Vybavení pokojů odlehčen. protialergickými dekami

50 000

5

Kraj. nem. Liberec, gastroenterologie

Nákup oplachovací pumpy OFP-1 Flushing Pump

49 500

6

Krajská nem. - neurocentrum Liberec

Účast na kongresu a vzdělávacím kurzu neurochirurgů

49 000

7

Jméno osoby neuvádíme, Fojtka-Mníšek

Příspěvek na transplantaci kmenových buněk syna

47 000

8

Ordinace prakt. lékaře Brodek u Konice

Přísp. na pořízení vyšetř. lůžka, glukometru, vyš. lampy

45 000

9

IKEM, klinika hepatogastroenter. Praha Krč

Projekt onkolog. výzkumu karcinomu slinivky břišní

40 000

10

JAKOP sdružení Jablonec nad Nisou

Příspěvek na zdravot.rehab. pobyt pro onkol. pacienty

35 000

11

Stř. zdravotnická škola a VOŠ, Liberec

Preventivní program samovyšetřování prsu pro školy

35 000
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12

Regionální dobrovolnické centrum Ještěd

Kulturní léto pro pacienty nemocnic v Liberci a Jablonci

32 000

13

Úst. chirurg.ruky a plast. chir. Vysoké n.J.

Sdružení prostředků na pořízení zařízení pro sterilizaci

30 000

14

Jméno osoby neuvádíme, Praha

Pořízení zdrav. pomůcky-spec. sport. handbike

25 000

15

FN Urologická klinika Hradec Králové

Příspěvek na odborné vzdělávání zdravotních sester

25 000

16

Sdružení Euro Kongres Liberec

Příspěvek na konferenci "Liberecké dny sester"

23 000

17

Jméno osoby neuvádíme, Jablonec n.Nis.

Příspěvek na pořízení nového automobilu pro ZTP

20 000

18

Jméno osoby neuvádíme, Jablonec n.Nis.

Speciální energetická nutričně kompletní tekutá strava

20 000

19

FN v Motole, V úvalu, Praha Motol

Účast mez. vzdělávacím kurzu dětské hematologie

20 000

20

SONS, obl.pob. Liberec, tř.M.Horákové

Dovybavení pobočky SONS pro zrak. postižené

20 000

21

Nadační fond Jiř. Janele, Praha

Koupě přístroje Cytospin pro analýzu mozkom. moku

20 000

22

Jméno osoby neuvádíme, Ústí nad Labem

Pořízení stropních lyžin pro zlepšení mobility ZTP

19 000

23

IRTAPS, Jáchymovská, Liberec

Příspěvek na kongres rodinné terapie v Glasgow

19 000

24

Petra Chalupská Müllerová, Liberec

Zdravotně rehabilitační pobyt v zahraničí ZTP osoby

17 000

25

Zdravotní záchr. Služba Libereckého kraje

11. ročník mezinárodní soutěže posádek ZZS

16 000

26

Roska Jablonec nad Nisou

Týdenní rekondiční léčebný hiporehabilitační pobyt

15 000

27

Svaz tělesně postižených v Jablonci n.N.

Zdravotně rehab. pobyt v tuzemsku pro ZTP osoby

15 000

28

SONS-oblastní odbočka, Jablonec n.N.

Příspěvek na činnost slabozrakých a nevidomých

15 000

29

Český červený kříž Jablonec nad Nisou

Rekondiční pobyt pro seniory v Bedřichově

15 000

30

Sdružení zdr. postižených Železný Brod

Příspěvek na PC kurz pro ZP začátečníky i pokročilé

13 000

31

Jméno osoby neuvádíme, Kořenov

Kurz a práce v keramické dílně pro hybnost rukou

13 000

32

Svaz nedoslých. a neslyšících Jablonec

Příspěvek na výdaje s půjčovnou sluchadel a pomůcek

10 000

33

Jméno osoby neuvádíme, Liberec

Část. příspěvek na pořízení invalid. mechan. vozíku

10 000

34

ZZS Libereckého kraje, Husova, Liberec

Celostátní konference Dny liberecké záchranné služby

10 000

35

Jméno osoby neuvádíme, Chrastava

Pořízení zdrav.pomůcky - sedačka antidekubitní ROHO

7 313

36

Jméno osoby neuvádíme, Oldřichov v Háj.

Pořízení zdrav.pomůcky - sedačka antidekubitní ROHO

7 313

37

Jméno osoby neuvádíme, Bezděčín

Příspěvek na léky nehrazené zdravotní pojišťovnou

7 000

38

Jméno osoby neuvádíme, Jablonec n.N.

Příspěvek na pořízení inval. mechanického vozíku

5 184

39

Jméno osoby neuvádíme, Liberec

Pořízení mechanického vozíku pro postižené osoby

4 572

Nadační

p ř í s p ě v k y f o n d u c e l k e m Kč:

z toho regionální nemocnice a zdravotnická zařízení:

1 078 882
235 500

Poznámka: Nemocnici v Jablonci přispěla také a.s. Preciosa na pořízení nového CT částkou 1 mil. Kč.

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI
===========================================
Č.
1

Žadatel - Osoba, adresa

Stručný popis požadavku - užití příspěvku

Částka

Praktičtí zdravotní lékaři v regionech

1500 balení očkovacích vakcín Vaxigrip proti chřipce

184 934

2

Jméno neuvádíme, Mimoň

Pomoc v tíživé situaci - příspěvek na pohřeb manžela

30 000

3

Jméno neuvádíme, Jablonec nad Nis.

Přísp. na spec. operaci očí laserem v LEXUM Praha

30 000

4

Jméno neuvádíme, Cvikov

Pomoc v tíživé situaci - příspěvek na pohřeb manželky

30 000

5

Jméno neuvádíme, Jablonec

Krytí nákladů při léčení závažné nemoci

25 000

6

Jméno neuvádíme, Turnov

Pomoc v tíživé sociální situaci - splácení nájmu

25 000

7

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - splácení úvěru, nájmu

25 000

8

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - splácení půjčky, nájmu

25 000
25 000

9

Jméno neuvádíme, Jablonec nad Nis.

Přísp. na operaci očí laserem v OPHTALASER Praha

10

Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Přední horní čelist (korunky a můstek), nehradí pojišť.

20 000

11

Jméno neuvádíme, Frýdštejn

Pomoc v tíživé sociál.situaci-exekuce na nespl. služeb

20 000

12

Jméno neuvádíme, Jablonec nad Nis.

Pomoc v tíživé sociální situaci-vzdělávání dvou dětí ZŠ

20 000

13

Jméno neuvádíme,Turnov

Částečná úhrada nákladů spojená s rekonstrukcí bytu

20 000

14

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci-nájem, provoz domácnosti

20 000

15

Jméno neuvádíme, Jirkov

Částečná úhrada nákladů spojená s rekonstrukcí bytu

20 000

16

Jméno neuvádíme, Liberec

Oprava horní čelisti, kterou nehradí zdravotní pojišťovna

20 000

17

Jméno neuvádíme, Turnov

Pomoc v tíživé soc. situaci - úpravy bydlení, školné

20 000
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18

Jméno neuvádíme, Liberec

Krytí část. nákladů stud. pobytu dcery v Rakousku

20 000

19

Jméno neuvádíme, Desná v Jiz.horách

Krytí nákladů při léčbě těžké život ohrožující nemoci

20 000

20

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - zaplacení el. energ., nájmu

20 000

21

Jméno neuvádíme, Jablonec nad Nis.

Krytí části nákladů - chod domácnosti a vzděl. dětí

20 000
20 000

22

Jméno neuvádíme, Jablonec nad Nis.

Krytí části nákladů studia ke zvýšení kvalifikace

23

Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Fin. přísp. na školní potřeby pro 4 děti a na oblečení

20 000

24

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci-příspěvek na studium VŠ

20 000

25

Jméno neuvádíme, Turnov

Krytí nákladů při léčbě záv.nemoci manželky

20 000

26

Jméno neuvádíme, Kamenický Šenov

Oprava horní i dolní čelisti, nehradí pojišťovna

20 000
20 000

27

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc.situaci-fin. podpora nemoc. syna

28

Jméno neuvádíme, Liberec

Příspěvek na operaci očí laserem v LEXUM Praha

20 000

29

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé sociální situaci-splácení nájemného

18 000

30

Jméno neuvádíme, Příšovice

Pomoc ve finan.tísni-nákup kamen, bojleru po rozvodu

18 000

31

Jméno neuvádíme, Turnov

Tíživá sociální situace - dokonč. vzdělání dcery na SŠ

18 000

32

Jméno neuvádíme, Nové Město p.S.

Část.úhrada nákladů - pořízení naslouchadel

17 000

33

Jméno neuvádíme, Turnov

Finanční příspěvek na studium VŠ pro syna

16 000

34

Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Přední horní čelist, nehradí pojišťovna

15 000

35

Jméno neuvádíme, Kamenický Šenov

Pomoc v tíživé sociální situaci - doplacení úvěru

15 000

36

Jméno neuvádíme, Jablonec nad Nis.

Pomoc v tíživé soc. situaci - zaplacení el.energ., nájmu

15 000

37

Jméno neuvádíme, Čes. Kamenice

Pomoc v tíživé soc. situaci-výbavička při narození vnuka

15 000

38

Jméno neuvádíme, Kamenický Šenov

Pomoc v tíživé soc. situaci - zařízení garsoniéry

15 000

39

Jméno neuvádíme, Frýdštejn

Úhrada nákupu PC pro syna (přijat na gymnázium)

15 000
15 000

40

Jméno neuvádíme, Nový Bor

Pomoc ve fin. tísni-zařízení bytu po rozchodu s druhem

41

Jméno neuvádíme, Loukov

Finanční příspěvek na školní potřeby pro syna a dceru

15 000

42

Jméno neuvádíme, Turnov

Pomoc ve fin. tísni-zařízení bytu po rozchodu s druhem

15 000

43

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé situaci - příspěvek na pohřeb tchána

15 000

44

Jméno neuvádíme, Lomnice n. Popel.

Pomoc ve finanční tísni - zařízení bytu po rozvodu

15 000

45

Jméno neuvádíme, Kamenický Šenov

Pomoc ve fin. tísni-zařízení bytu po rozchodu s druhem

15 000

46

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé situaci - příspěvek na pohřeb manžela

15 000

47

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - zaplacení 2 nájmů, služby

15 000

48

Jméno neuvádíme, Jablonec nad Nis.

Pomoc v tíživé sociální situaci-vzdělávání dcery, bydlení

15 000

49

Jméno neuvádíme, Jirkov

Pomoc ve finanční tísni-zaplacení bytu po rozvodu

15 000

50

Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.

Pomoc v tíživé situaci - příspěvek na pohřeb tchána

14 000

51

Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.

Pomoc v tíživé situaci - příspěvek na pohřeb maminky

13 000

52

Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.

Oprava přední dolní čelisti (9 zubů), nehradí pojišťovna

12 205

53

Jméno neuvádíme, Liberec

Oprava přední horní i dolní čelisti, nehradí pojišťovna

12 000

54

Jméno neuvádíme, Mníšek

Pomoc v tíživé sociální situaci - splácení nájmu

12 000

55

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci-dokonč.vzdělání dcery na VŠ

12 000

56

Jméno neuvádíme, Turnov

Fin. příspěvek na školní a sport. potřeby pro syna v ZŠ

12 000

57

Jméno neuvádíme, Turnov

Pomoc v tíživé sociální situaci-vzdělávání dvou dětí VŠ

10 000

58

Jméno neuvádíme, Turnov

Fin. pomoc v tíživé bytové situaci - prasklá voda

10 000

59

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - finanční podpora pro matku

10 000

60

Jméno neuvádíme, Turnov

Pomoc v tíživé situaci - příspěvek na pohřeb manžela

10 000

61

Jméno neuvádíme, Liberec

Příspěvek na zubní ošetření, na synovy brýle, nájem

10 000

62

Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé sociální situaci-splácení úvěru

10 000
10 000

63

Jméno neuvádíme,Turnov

Pomoc v tíživé soc. situaci-vzdělání syna a dcery na SŠ

64

Jméno neuvádíme, Chomutov

Nástavba na horní čelisti (nový můstek), nehradí pojišť

10 000

65

Jméno neuvádíme, Liberec

Oprava přední horní i dolní čelisti, nehradí pojišťovna

10 000

66

Jméno neuvádíme, Jablonec nad Nis.

Krytí nákladů při léčbě závažné nemoci

10 000

67

Jméno neuvádíme, Liberec

Krytí nákladů při nákupu naslouchadel pro dceru

9 320

68

Jméno neuvádíme, Liberec

Krytí částečných nákladů stud. pobytu dcery v Anglii

9 000

69

Jméno neuvádíme, Turnov

Pomoc v tíživé sociální situaci - splácení úvěru

9 000

70

Jméno neuvádíme, Liberec

Finanční příspěvek na školní potřeby pro syny

8 000

71

Jméno neuvádíme, Křížany

Příspěvek na zubní ošetření - oprava zubů

8 000

72

Jméno neuvádíme, Jablonec nad Nis.

Nová nástavba na horní čelisti, nehradí pojišťovna

8 000
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73

Jméno neuvádíme, Lvová

Přední horní čelist (korunky), nehradí pojišťovna

7 000

74

Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Část. úhrada nákladů - očkování proti rak. dělož. čípku

6 600

75

Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.

Část. úhrada nákladů spojená se zdravotními problémy

5 500

76

Jméno neuvádíme, Chomutov

Krytí nákladů při léčbě závažné nemoci dcery

5 000

77

Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.

Krytí nákladů při léčbě závažné nemoci dcery

5 000

78

Jméno neuvádíme, Liberec

Příspěvek na dvouměsíční pobyt v Centru Čáp Liberec

4 000

79

Jméno neuvádíme, Jablonec nad Nisou

Krytí částečných nákladů ozdravného pobytu dcery

4 000

80

Jméno neuvádíme, Brodek u Konice

Příspěvek na dioptrické brýle - práce v brusírně

3 500

Nadační
Z toho:

p ř í s p ě v k y f o n d u c e l k e m Kč:

1 386 059

preventivní akce - očkování proti chřipce

184 934

zdravotní péče - léky, operace, léčebné pobyty

391 625

vzdělávání a jiné školní výdaje

270 500

bydlení - byt, chod domácnosti

412 000

úmrtí - příspěvek na pohřeb

127 000

celkem sociálně-zdravotní příspěvky: 1 386 059

VĚCNÉ DARY
==========================

Č.
1

Žadatel (název organizace, sídlo)
Obč. sdružení Adeceda Otrokovice

Stručný popis požadavku - užití věcného daru

Přísp.Kč

Ceny mezinár. festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně

133 994
40 000

2

Zákl.škola a MŠ Radonice, Chomutov

Základní jednotky 20 počítačů Compaq Deskpro P866

3

Nemocnice v Jablonci nad Nisou

Zákl. jednotky 20 ks počítačů Compaq Deskpro P866

40 000

4

Divadlo F.X.Šaldy v Liberci

Dataprojektor pro představení v Malém divadle Liberec

32 433

5

Krajská nemocnice Liberec, dětské odd.

PC souprava pro potřeby dětského odd.nemocnice

32 009

6

Taneční skupina Aló-Aló, Hořovice

Šatonové růže pro tanečníky a pět figurek pro ceny

23 166

7

JUNÁK-svaz skautů a skautek Štika Turnov

Dataprojektor pro vzdělávací činnost střediska

21 636

8

Sdružení Czech Handicap Liberec

Věcné ceny pro Cenu lidství za rok 2006 v Koloseu

20 944

9

SK SLAVIE Praha, Vladivostocká, Praha 10

80 ks skleněných výlisků s textem v krabičkách

19 028

10

Monika Mihálíková, Beroun

Nalepovací šatonové růže pro taneční pár

18 888

11

Centrum "Pro" Boskovice, Dukelská

Skleněné díly - odpad, skl. medaile, spol. hry, znamení

16 878

12

Centrum handic. lyžařů, o.s. Jánské lázně

Ceny Mistrovství ČR lyžování handicap. sportovců

15 688

13

ZZS Libereckého kraje, Husova, Liberec

Ceny do soutěže "Jablonecká Rescue Ski 2008"

13 388

14

Kašna, obč. sdr. Na terase, Zlatníky

Skl.hranoly - znamení, tvar. kameny, korále apod.

13 078

15

FK Jablonec 97, U Stadionu, Jablonec n.N.

Ceny do soutěže Předvánoční turnaj fotbalistů

12 793

16

Kaleidoskop, obč. sdr., Svornosti, Praha

Skleněné díly - odpad, skl. medaile, společenské hry

12 093

17

Sport. klub při ZŠ Jablonné v Podještědí

Ceny pro 6. ročník Běh městem Jablonné v Podještědí

11 870

18

SK Rapid Jablonec 05, Janov nad Nisou

Skl. hvězdy-medaile Fotbal. turnaj o pohár "Preciosa"

10 174

19

Klub Krušnohorců Jirkov a VTŽ Chomutov

Ceny pro 7. ročník "Jirkovský Crossmarathon"

9 835

20

Podkrkonošská spol. ZTP dětí Semily

Skleněné díly - odpad, skl. medaile, společenské hry

8 712

21

UNITOP ČR SK Policie Česká Lípa

Sportovní akce policie - 15 ks medailí

8 479

22

SSK Bižuterie Jablonec

Skl. hvězdy - medaile - střelecký závod v Jablonci

8 032

23

TK Topdance Vratislavice n.N.

Šatonové růže pro dětské taneční páry

8 032

24

Domov sv. Josefa, Charita Kojetín

Medaile, výlisky, spol.hry, kameny, korálky

7 414

25

SK Břízky cyklistický oddíl Jablonec n.N.

Ceny pro vítěze závodu Okruhy Jablonecka 2007

6 783

26

A Kluby ČR, o.p.s. Křenová, Brno

Skleněné díly - odpad, skl. medaile, společenské hry

5 737

27

Dům kultury Ostrov

39. ročník děts. film. a televizního festivalu O. Hofmana

5 157

28

Cestou vůle, o.s. Sv. Čecha, Strakonice

sklen. medailí, spol. hry, skleněné výlisky, hranoly

5 157

29

KOLUMBUS, o.s. Keplerova, Ústí n.L.

Skl. hranoly-znamení, sklen. díly, drops a perle,medaile

5 148

30

ZŠ spec., Paskovská, Ostrava-Hrabová

Skl.hranoly - znamení, tvar. kameny, korále, hry

5 117

31

TJ Jiskra Harrachov - Ski Klub

Skleněné medaile - Kaml Cup 2007 ve skoku na lyžích

5 117

32

Hyperaktivita, Trenčínská, Praha 4

Skl.hranoly - znamení, tvar. a spec. kameny, korále

4 735

33

META, obč.sdr. Sklářská 487, Nové Sedlo

Skleněné díly - odpad, skl. medaile, společenské hry

4 513
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34

Diakonie ČCE-středisko Radost v Merklíně

Skl. hranoly-znamení, medaile, sklen.kameny k lepení

4 464

35

Fakulta užitého umění a designu Ústí n.L.

Pendelogue, ověsy M.C Drop, M.C. Octagon,

4 399

36

VK Ervěnice, Mlýnská, Jirkov

Mládežnické turnaje - 3 ks míčů na podstavci

4 327

37

ACORUS, o.s. Podvinný mlýn, Praha 9

Skl.hranoly-znamení, sklen.tvar.korále, spec.kameny

4 112

38

Dětský domov a ZŠ, Hamr na Jezeře

32. ročník celost. letní olymp. dívek DDŠ a VÚ ČR

3 957

39

Oblastní charita Ztracená, Kroměříž

Skleněné díly - odpad, skl. medaile, mix perlí, perle

3 832

40

Diakonie ČCE - Milíčův dům, Jaroměř

Skl. hranoly-znamení, sklen.kameny k lepení, korále

3 662

41

Farní charita Svobodova, Karlovy Vary

Skleněné díly - odpad, skl. korálky, měsíční znamení

3 463

42

Diakonie ČCE-stř.Betlém, Klobouky

Skleněné díly 35 ks skl. výlisků s textem "Děkujeme …"

3 243

43

Dílny tvořivosti, o.s. V pevnosti, Praha 2

Skleněné korále, tvarované kameny pro lepení

2 541

44

Klub celníků Ústí nad Labem

Pořádání mistrovství ČR v bězích Celní správy

2 332

45

Občanské sdružení OKNA, Jindř. Hradec

Mix - korálky, kameny, společenské hry

2 264

46

Mateř.a otcov. centrum pohody, Praha

Medaile, výlisky, spol.hry, kameny, korálky

2 140

47

Svaz post. civ. chorob.Karlínské nám,Praha

Korálky na navlékání, ceny do soutěží, max. množství

1 976

48

Farní charita Veselíčko, Domov sv. Alžběty

Spol. hry se sklen.kameny, sklen.korále, tvar.kameny

1 850

49

Slovan Jirkov, Lyžař. klub, Mostecká,Jirkov

Mezinár. mistrovství ČR -"Czech inline alpin cup 2007"

1 828

50

Domov na Hrádku, p.o., Uhlířské Janovice

Ceny pro soutěže, korále,spol.hry, kameny pro lepení

1 777

51

Charita Javorník, Seifertova, Jeseník

Skleněné díly - odpad, skl. medaile, společenské hry

1 555

52

Ostrovský Macík, Horní Žďár, Ostrov

Ceny pro vítěze, výlisky, spol.hry, kameny, korálky

1 527

53

Stř. pomoci ohrož. dětem Rosa Kladno

Skl.hranoly - znamení, kameny, korále, spec.kameny

1 500

54

DROM, o.s., Bratislavská, Brno

Sklen.medaile, tvar.kameny pro lepení, korále, kameny

1 482

55

VOLNO, obč.sdr. Nerudova, Kolín

Skleněné díly - odpad, skl. medaile, společenské hry

1 417

56

Taneční klub Koškovi, Horská, Liberec

Šatonové růže pro sportovní soutěžní taneční pár

1 098

57

Občanské sdružení Život bez bariér

ceny do soutěží, sklen.medaile, tvar. kameny, korále

1 089

58

Stř.integrace menšin, Novoborská, Praha

Péče o děti cizinců, rozvoj jemné motoriky-korálky apod.

1 003

59

FOKUS Opava, Opavská, Svob.Heřmanice

Skleněné díly - odpad, drops a jiné polotovary

878

60

Obč.sdr. Květina, Oldřichov u Duchcova

Skleněné díly - na kamínkové hry, soutěže

777

61

Čes.abilymp.asociace, o.s., Pardubice

7. mezinárodní abilympiáda v Šizuoka Japonsko

577

62

Diakonie ČCE - Stř. křesť.pomoci v Praze

Skleněné díly - odpad, skl. medaile, společenské hry

543

V ě c n é nadační příspěvky v hodnotě c e l k e m K č :

Všechny fondy za rok 2007 celkem Kč

požadavků celkem

651 641

9 545 758
========

Z toho finanční nadační příspěvky celkem Kč

8 894 117
========
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Příloha věnovaná prostředkům z Nadačního investičního fondu (NIF)

SPRÁVA PROSTŘEDKŮ Z NIF A ROZDĚLOVÁNÍ VÝNOSŮ
v roce 2007
------------------------------------------------------------------------------------

Hospodaření s příspěvky z Nadačního investičního fondu (NIF)
Prostředky z NIF jsou určeny výhradně k uložení do nadačního jmění, Nadace je nesmí
spotřebovat. Rozdělují se pouze výnosy z nich a Nadace je povinna takto činit ve prospěch
neziskových organizací prostřednictvím veřejně vyhlášených otevřených grantových řízení.
Příspěvek z NIF a nakládání s jeho výnosy jsou v účetnictví Nadace vedeny odděleně.
Získávání prostředků z NIF a jejich uložení v roce 2007
Nadace Preciosa je příjemcem finančních příspěvků z prostředků Nadačního investičního fondu
(zkratka „NIF“) původně spravovaného Fondem národního majetku ČR (zkráceně FNM), dnes
Ministerstvem financí ČR.
Tyto prostředky získala počínaje rokem 2000 na základě úspěšné účasti ve výběrových
řízeních vyhlášených Vládou ČR. V první etapě rozdělování prostředků z NIF v roce 2000
Nadace obdržela příspěvek 22.481 tis. Kč určený pro poskytování grantů v oblasti sociální.
V rámci druhé etapy rozdělování Nadace uspěla v oblasti vzdělávání a nejprve v roce 2002
získala příspěvek ve výši 18.762 tis. Kč. V roce 2003 byla tato v jistém slova smyslu dotace
navýšena o další dvě částky ve výši 6.296 tis. Kč a 4.750 tis. Kč.
Takto získané prostředky z NIF byly opakovaně vloženy do nákupu podílových listů
Balancovaného fondu nadací (zkráceně BFN), spravovaného investiční společností ŽB-Trust
a.s. Praha. Celkově takto do podílových listů BFN investované příspěvky z NIF dosáhly výše
52.289 tis. Kč. Získané prostředky resp. jejich investice byly postupně zapsány místně
příslušným rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem do nadačního jmění.
V roce 2004 byl získán další příspěvek z NIF ve výši 11,045 mil. Kč. Tato část prostředků z NIF
byla v roce 2005 smluvně svěřena ke spravování na základě „Smlouvy o správě cenných papírů
tvořících součást nadačního jmění“. Od 1.1.2006 došlo k uložení tohoto příspěvku z NIF na
termínovaný účet (č. 89746) u ABN Amro Bank Praha. V roce 2006 byl získán zatím poslední
příspěvek z NIF ve výši 2,420 mil. Kč. Stalo se tak na základě Dodatku č.7 ke Smlouvě o
převodu zbývajících prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR pro podporu nadací ve II. etapě, uzavřeného mezi Nadací a Českou republikou –
Ministerstvem financí. Byl podán návrh na zápis zvýšení nadačního jmění místně příslušnému
rejstříkovému soudu. K zápisu do nadačního jmění došlo v říjnu 2006. Poslední dva příspěvky z
NIF v celkové výši 13,465 mil. Kč jsou tak uloženy na termínovaném účtu. Postupně tak
všechny získané prostředky z NIF byly v plné výši vloženy resp. zapsány do nadačního jmění.
Celková hodnota Nadací přijatých prostředků z NIF zapsaných do nadačního jmění po navýšení
ke konci roku 2007 činila 65,754 mil. Kč.
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Prostředky NIF podléhají zvláštnímu režimu odděleného spravování a rozdělování výnosů
veřejnými granty, které má Nadace povinnost vypisovat pro oblasti sociální a vzdělávání.
Nadace uplatňuje pravidlo použití výnosu za předchozí rok v roce následujícím.
Užití výnosů z prostředků NIF v roce 2007
Za předchozí kalendářní rok 2006 ze získaných prostředků NIF činil celkový výnos 1474 tis. Kč.
Základem výnosu byla dividenda z prostředků NIF v celkové výši 52,289 mil. Kč investovaných
do Balancovaného fondu nadací, která byla vyplacena koncem března 2007 ve výši 1217 tis. Kč
(relativní výše výnosu 2,33% p.a.). Zbytek výnosu za období roku 2006 činil výnos
z termínovaného účtu ve výši 257 tis. Kč (relativní výše výnosu 1,91% p.a.), a to z prostředků
ve výši 13,465 mil. Kč. Na rozdělení ročního výnosu byly Nadací vypsány dva souběžné veřejné
granty. Vyhlášené podmínky grantů a jejich vyhodnocení je uvedeno následně v samostatné
příloze.
Ve veřejném grantovém řízení realizovaném Nadací v r. 2007 bylo v oblasti sociální rozděleno
rovných 750 tis. Kč, v oblasti vzdělávání bylo rozděleno 750 tis. Kč, což je celkem 1500 tis.
Kč. Nadace tak rozdělila více než celkový příslušný výnos z prostředků NIF za předchozí rok
2005, který činil 1.473.608 Kč. Na zvýšení nadačního jmění, na režijní náklady a správu
prostředků z NIF nebyly z výnosu použity žádné prostředky. Náklady spojené s realizací
výběrového řízení byly kryty z vlastních prostředků Nadace.
V roce 2007 Nadace v rámci otevřeného grantového řízení obdržela celkem 238 žádostí, z
nichž přispěla na 49 projektů. Nadací bylo pro oblast sociální ze 204 žádostí vybráno 31
žadatelů, v oblasti vzdělávání bylo podáno celkem 34 žádostí a z nich bylo vybráno 18
projektů.
Přehled v grantovém řízení vybraných organizací a udělených příspěvků je uveden následně.
Výhled užití výnosů z prostředků NIF v roce 2008
Na základě nově platných smluvních pravidel užití výnosů z prostředků NIF je Nadace povinna
rozdělit minimální výnos z prostředků NIF, vypočtený na základě vzorce ve tvaru: 0,5 x 0,5 x
(P1 + P2) x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč ke 31.12.
předchozího roku. Pro rok 2007 byly roční sazby ČNB Pribid pro první a poslední pracovní den
roku P1 = 2,71% a P2 = 4,13%, což znamená po výpočtu výnos za rok 2007 relativně 3,42%
z nadačním rejstříkem zapsaných prostředků z NIF, které ke 31.12.2007 činily 65,754 mil. Kč
(z toho je určeno pro poskytování grantů 22,481 mil. Kč v oblasti sociální a 43,273 mil. Kč
v oblasti vzdělávání). Pro Nadaci tak vychází rozdělit minimálně 1.124.393 Kč, z toho 384 tis.
Kč do oblasti humanity a 740 tis. Kč na vzdělávání. Protože skutečný výnos byl nižší (739,5 tis.
Kč) musela Nadace rozdělit podstatně vyšší částku.
Nadace je připravena v průběhu roku 2008 podobně jako v předchozích letech rozdělit více než
veškerý skutečný výnos, přičemž Správní rada určila částku 1.250 tis. Kč bude rozdělena na
základě výsledků veřejných grantových řízení na podporu vzdělávání (plánovaná částka 750 tis.
Kč) a orientovaných do oblasti sociální (plánována též částka 500 tis. Kč). Ani jedna z obou pro
rozdělení plánovaných částek není nižší, než by odpovídalo minimálním výnosům k rozdělení
spočteným dle stavu a struktury nadačního jmění ke 31.12.2007 na základě vzorce
vycházejícího z poloviny průměrné roční sazby PRIBID pro 1 rok.
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Vyhlášení grantových řízení Nadace Preciosa pro rok 2007
Nadace PRECIOSA vyhlašuje pro rok 2007 grantová řízení na podporu vzdělávání a školství
a na podporu humanitárních a sociálních projektů z výnosů příspěvků Nadačního investičního
fondu (NIF) za předchozí kalendářní rok.
( z výnosů za rok 2006 z příspěvků NIF získaných v I. a II.etapě )

Grantová pravidla
Nadace PRECIOSA vypisuje granty pro oblasti činnosti:
1. Vzdělávání a školství:
a) Odborná vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia
b) Vzdělávání k lidským právům na všech stupních škol
c) Podpora technicky orientovaného středního a učňovského školství v Libereckém kraji
2. Sociální a humanitární oblast:
a) Pomoc zdravotně postiženým, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeži
b) Podpora znevýhodněných a zdravotně postižených skupin občanů, zejména seniorů
Příjemci grantu
Příjemcem grantu může být pouze právnická osoba. Granty budou poskytnuty na projekty
organizacím a institucím, které jsou registrovány na území České republiky.
Do výběrového řízení se mohou přihlásit: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,
účelová zařízení církví, nadace (kromě těch, které jsou příjemci příspěvku FNM ČR z
prostředků NIF), nadační fondy (za podmínky, že nejméně 90% příspěvku bude použito na
nadační příspěvky třetí osobě) a organizace zřízené státní správou a samosprávou
(příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace za podmínky, že samy vloží na realizaci
projektu nejméně 50% vlastních finančních prostředků).
Termíny a podmínky podávání žádostí
Žádost se podává na adresu Nadace PRECIOSA, Opletalova 3197/17, 466 67 Jablonec nad
Nisou, a to pro oblast vzdělávání do 31. května 2007 a pro oblast sociální do 30. června 2007.
Žádost se podává v jednom vyhotovení, nemusí být vypracována na zvláštním formuláři. Výše
nadačního příspěvku ve prospěch jednoho žadatele (projektu) nepřekročí 100 tisíc Kč.
Žádost musí obsahovat ( resp. je nutno přiložit):
1) Projekt činnosti, na který se grant žádá (cíle a etapy realizace, věcné využití prostředků)
2) Rozpočet projektu s uvedením objemu vlastních a případně dalších vložených
prostředků
3) Popis dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán
4) Kontaktní údaje, za realizaci projektu zodpovědnou osobu a podpis statutárního
zástupce
5) Doklad o platné registraci žadatele (pro uzavření darovací smlouvy úředně ověřený).
Výsledek výběrového řízení bude sdělen žadatelům do 31. srpna 2007
Přijaté materiály se nevracejí. Nadace není povinna sdělovat důvody nepřidělení příspěvku.
V Jablonci nad Nisou, březen 2007
Prof. Ing. Věněk Š i l h á n, CSc.
předseda Správní rady Nadace PRECIOSA
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Rozdělení výnosů z prostředků NIF v roce 2007
-------------------------------------------------------------------------------------

Vyhodnocení veřejného grantového řízení Nadace Preciosa
Nadace Preciosa vyhlásila pro rok 2007 veřejné grantové řízení na rozdělení výnosů
prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2006. Stalo se tak na základě smlouvy
s Fondem národního majetku ČR na podporu subjektů, resp. konkrétních projektů z oblastí
sociálních činností a vzdělávání.
Granty mohly být poskytnuty organizacím a institucím, které jsou registrovány na území České
republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohly přihlásit: občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a za omezujících podmínek i nadace, nadační
fondy a dále organizace zřízené státní správou a samosprávou (u příspěvkových a bývalých
rozpočtových organizací za podmínky, že samy vloží nejméně 50 % finančních prostředků na
požadovaný projekt). Vyhlášení grantových řízení bylo zveřejněno na internetu, v tisku (Deníky
Bohemia a podnikové Noviny Preciosy) i jiným prostřednictvím, např. zpravodajem pro nestátní
neziskové organizace.
Žádosti o grant se podávaly do 31. května (oblast vzdělávání) resp. 30. června 2007 (oblast
sociální) na adresu sídla Nadace. Do vyhlášených grantových řízení bylo podáno celkem 238
žádostí jak z libereckého regionu, tak i z celé České republiky. Z toho 204 žadatelů bylo
z oblasti sociální a 34 žadatelů z oblasti vzdělávání. Celkově požadavky žadatelů přesáhly
částku 18 mil. Kč. Vyhodnocení došlých žádostí proběhlo ve dvou etapách v červnu a v
červenci, výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně bezprostředně po
vyhodnocení, nejpozději v srpnu 2007.
Skladba žádostí a udělených nadačních příspěvků podle oblastí činnosti byla následující.
I. Žadatelé vykonávající sociální činnosti:
a) Pomoc zdravotně postiženým, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeži: podáno
103 přihlášek, z nichž byl udělen příspěvek na 12 projektů v celkové výši 277.500 Kč.
b) Podpora zdravotně postiženým skupinám občanů, zejména seniorům: podáno 101 přihlášek,
z nichž byl udělen příspěvek na 19 projektů v celkové výši 472.500 Kč.
II. Žadatelé zaměření na vzdělávání:
a) Vybavenost a odborná vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia:
podáno 13 přihlášek, z nichž byl udělen příspěvek na 6 projektů v celkové výši 292.000 Kč.
b) Vzdělávání k lidským právům na všech stupních škol: podáno 13 přihlášek, z nichž byl
udělen příspěvek na 5 projektů v celkové výši 178.500 Kč.
c) Podpora technicky orientovaného středního a učňovského školství v Libereckém kraji:
podáno 8 přihlášek, z nichž byl udělen příspěvek na 7 projektů v celkové výši 279.500 Kč.
Celkem tak byly 49 vybraným žadatelům přiděleny nadační příspěvky v souhrnné výši
1.500.000 Kč. S ohledem na množství a naléhavost obdržených požadavků bylo rozhodnuto
přidělit na grantový program více než veškerý výnos. Nadace Preciosa tak rozdělila mezi
žadatele veškeré výnosy ze získaných finančních prostředků z NIF, tím i vysoce překročila
povinnou smluvní minimální mez peněžních prostředků k rozdělení v letošním roce, určenou
podle průměrné roční sazby Pribid vyhlášené ČNB v předchozím kalendářním roce.
Z hlediska rozlišení právní formy vybraných žadatelů se jednalo o 24 občanských sdružení, 15
příspěvkových organizací - převážně škol, 2 církevní účelová zařízení, 7 obecně prospěšných
společnosti a 1 veřejná vysoká škola, žádný nadační fond nebo nadace.
Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky byly
vybraným žadatelům poskytnuty během července a srpna, výjimečně až v září 2007.
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Nadace PRECIOSA, Jablonec n.N. - Hospodaření s finančními prostředky z NIF

ROZBOR NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z NIF POSKYTNUTÝCH V ROCE 2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.

URČENÍ UŽITÍ VÝNOSU Z NIF
Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém
řízení v I. a II. etapě rozdělování NIF (v níž grantuje)
PROSTŘEDKY A VÝNOSY Z NIF za rok 2006
Celkové prostředky k 31. prosinci 2006 v Kč
Výnosy prostředků z NIF celkem za rok 2006
Relativní výnos svěřených prostředků z NIF
Nadační příspěvky
Použití výnosů na: Správu nadace
Navýšení nadačního jmění

II.

Sociálně Vzdělávání
humanitární

I.
II.
22 481 000 43 273 000
523 493
2,33 %
750 000
0
0

950 115
2,20 %
750 000
0
0

Celkem Kč
65 754 000
1 473 608
2,24 %
1 500 000
0
0

Poznámka: většina prostředků byla uložena u Balanc. fondu nadací Pioneerinv. za r. 2006 s výnosem 2,33% p.a.
V r. 2006 byly získány další prostředky z NIF ve výši 2.420 tis. Kč, což nebylo již tolik jako v dřívějších letech.

Právní formy příjemců - nadační příspěvky
určené následujícím typům právnických osob:
Občanským sdružením
Obecně prospěšným společnostem
Církevním právnickým osobám (účelovým)
Nadacím (omezení mimo příjemce NIF)
Nadačním fondům
Org.složkám státu (býv.rozpočtové org., veřejné VŠ)
Příspěvkovým organizacím
Jiným právnickým osobám
Fyzickým osobám

I.

II.

Celkem

432 500
148 000
59 000
0
0
0
110 500
0
0

186 000
34 500
0
0
0
60 000
469 500
0
0

618 500
182 500
59 000
0
0
60 000
580 000
0
0

Rozdělení podle krajů - nadační příspěvky
z NIF celkem v Kč poskytnuté do kraje:
Jihočeského
Jihomoravského
Karlovarského
Královéhradeckého
Libereckého
Moravskoslezského
Olomouckého
Praha
Pardubického
Plzeňského
Středočeského
Ústeckého
Vysočina
Zlínského

I.

II.

Celkem

25 000
89 000
20 000
34 000
345 000
0
22 000
50 000
55 000
20 000
40 000
30 000
20 000
0

0
0
0
45 000
489 500
40 000
0
159 500
16 000
0
0
0
0
0

25 000
89 000
20 000
79 000
834 500
40 000
22 000
209 500
71 000
20 000
40 000
30 000
20 000
0

Vybrané údaje z I. a II. grantového řízení
Celkový počet žádostí (podaných projektů)
Celkový počet podpořených subjektů (příspěvků)
Nejvyšší
Nadační příspěvek v Kč
Nejnižší
Průměrný

I.
204
31
40 000
7 500
24 194

II.
34
18
60 000
16 000
41 667

Celkem
238
49
60 000
7 500
30 612
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Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2007
v oblasti sociálně humanitární
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace PRECIOSA v měsíci březnu vyhlásila pro rok 2007 grantové řízení na podporu
humanitárních a sociálních projektů z výnosů příspěvku NIF (za rok 2006), a to pro subjekty
zabývající se činností v oblastech:
a) Pomoc zdravotně postiženým, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeži.
b) Podpora znevýhodněných a zdravotně postižených skupin občanů, zejména seniorů.
Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou
registrovány na území České republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohly přihlásit:
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a za omezujících
podmínek i nadace, nadační fondy a dále organizace zřízené státní správou a samosprávou
(u příspěvkových a rozpočtových organizací za podmínky, že samy vloží nejméně 50%
finančních prostředků na předmětný projekt).
Vyhlášení grantu bylo zveřejněno v tisku určeném pro neziskové organizace (časopis
Grantis, Grantový kalendář ICN), v novinách Deníky Bohemia, na internetu i jiným
prostřednictvím.
Žádosti o grant se podávaly do 30. června 2007 na adresu sídla Nadace Preciosa,
Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou. Pro podání žádosti nebylo potřeba žádných
zvláštních formulářů. K žádosti bylo nutno přiložit: platný doklad o registraci žadatele,
projekt činnosti, na který se grant žádá s uvedením věcného užití prostředků, rozpočet
s uvedením objemu vlastních i dalších prostředků vložených do projektu, popis dosud
dosažených výsledků v předmětné oblasti činnosti.
Do vyhlášeného grantového řízení bylo podáno celkem 204 žádosti z celé České republiky
s požadavky přesahujícími celkovou částku 16 mil. Kč.
Vyhodnocení došlých žádostí proběhlo během měsíce července (definitivní rozhodnutí
správní rady nadace dne 2.8.2007), výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům
písemně v průběhu srpna 2007.
Výnos ze spravovaných prostředků NIF za uplynulý kalendářní rok činil 523.493,- Kč (jedná
se o výnos za rok 2006 z částky 22,481 mil. Kč získané v první etapě rozdělování a uložené
jako dílčí nadační jmění). Správní rada nadace rozhodla přidělit na grantový program více
než byl skutečný výnos (tím na úkor získaného výnosu nebyly uplatněny žádné režijní
náklady ani jiné výdaje) a mnohem více než smluvními podmínkami určený minimální
povinný výnos 290 tis. Kč. S ohledem na rovnoměrné rozdělení skutečného výnosu do dvou
grantových oblastí a vzhledem k mimořádnému počtu předložených projektů, bylo
rozhodnuto takto účelově celkově rozdělit 750.000 Kč, a to ve prospěch celkem 31
vybraných sociálních projektů.
Skladba přihlášek o grant podle hlavní nebo převažující orientace byla následující:
a) Pomoc zdravotně postiženým, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeži:
podáno 103 přihlášek, z nich byl udělen příspěvek na 12 projektů v celkové výši 277.500 Kč.
b) Podpora zdravotně postiženým skupinám občanů, zejména seniorům:
podáno 101 přihlášek, z nich udělen příspěvek na 19 projektů v celkové výši 472.500 Kč.
Z hlediska právní formy vybraných žadatelů se jednalo o 19 občanských sdružení,
4 příspěvkové organizace, 6 obecně prospěšných společností a 2 církevní účelová zařízení.
Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky
byly poskytnuty v měsících srpen až září 2007.
Tabulka obsahující soupis vybraných žadatelů a jejich projektů s uvedením schválených
nadačních příspěvků z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.
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P Ř E H L E D VYBRANÝCH PROJEKTŮ A NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKU z výnosu Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2007

Oblast: sociálně humanitární
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Žadatel (název organizace, sídlo)

Název projektu - stručný popis účelu požadavku

Kardio - tělových. jednota zdr. postiž. osob, Liberec
Obl.charita Sobotka - Domov pokoj.stáří Libošovice
Domácí sociální a zdravotní péče, Mimoň
Klub Paprsek, Asoc. zdr. postižených dětí, Vyškov
Sdružení pomoci ment. postiženým Jablonec n.N.
Mateřské centrum Slovany, Plzeň
ZŠ speciální a MŠ speciální, Turnov
Koníček - hipoterapie postižených, Adamov
Farní charita Nové Hrady u Skutče, Litomyšl
TŘI - mobilní hospic, Čerčany
Asociace rodičů zdrav. post. dětí, Jablonec n.N.
FOKUS - sdr. pro duševně nemocné, Liberec
Zajíček na koni - jízdy dětí na koni, Praha 9
Centrum pro zdravotně postižené, Pardubice
Slunce všem - děti postiž. autismem, Turnov
Diana - sdr. zdr. postižených dětí, Jablonec n.N.
Svaz tělesně postižených v ČR, org. Jablonec n.N.
Tělových. jednota Seba, Pod Špičákem, Tanvald
Hospic sv. Jana A. Neumanna, Prachatice
Hospicové hnutí Vysočina, Nové Město na Moravě
Speciální pedag. centrum Schola Viva, Šumperk
Domov seniorů, Mšeno (Středočeský kraj)
Denní centrum Žirafa, Stará Role, Karlovy Vary
Středisko Rané péče - zrakově postiž., Liberec
Unikátní projekty - výtvarné centrum, Smržovka
Pečovatelská služba Homedica, Hodonín
Dolmen - agentura pro chráněné bydlení, Liberec
TyfloCentrum - zrakově postižení, Praha
Společnost spokojeného stáří, Liberec - Šimonovice
Městský ústav sociálních služeb, U Dubu, Jirkov
Ústav sociální péče Horní Maxov, Josefův Důl

Kondiční cvičení a sport. vyžití pro zdrav. postižené sportovce
Zkvalitnění služeb imobilním klientům - nákup zdr. pomůcek
Rozšíření a zlepšení kvality služeb pro seniory a ZTP občany
Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Gymnastická cvičení u sportovců s mentálním handicapem
Vybavení integrační tělocvičny a herny mateřského centra
Vybavení třídy pro děti s pervazivními poruchami
Zooterapie - pohlazení duše pro osoby s handicapem
Rozšíření půjčovny pomůcek denního centra
Terénní zdravotně sociální asistenční služby Benešov
Ozdravný léčebný přímořský pobyt ZP dětí a mládeže
Chráněná rukodělná dílna pro duševně poštižené klienty
Jízdy Zajíčka na koni - pomoc integraci postižených dětí
Příspěvek na nákup chodítek aj. rehabilitačních pomůcek
Pomůcky na rozvoj orientace dětí postižených autismem
Zabezpečení asistence k ZTP dětem ve speciální škole
Rekondiční pobyt se zdravotním programem na Slovensku
Rozvoj akt.sport. činností u mentálně handicap. sportovců
Zvýšení individuální péče o pacienty při odchodu ze života
Stabilizace a zkvalitnění služeb Střediska hospicové péče
Vybavení pro diagnostiku v dětském poradenství
Příspěvek na nákup elektrických polohovacích lůžek
Rehabilitační pomůcky pro děti v Denním centru Žirafa
Pomůcky pro stimulaci zraku, testový materiál pro vyšet.zraku
Evropské výtvarné centrum pro postižené děti Sněženka
Prostředky zdravotnické techniky a kompenzační pomůcky
Podpora samostatného života pomocí chráněných bytů
Kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké
Vybudování redakce nového časopisu pro seniory
Nové židle do společenské jídelny klientů - seniorů
Aktivizace a hipoterapie osob se zdravotním postižením
Nadační příspěvky z výnosu NIF celkem :

30

Částka Kč
30 000
34 000
10 000
30 000
40 000
20 000
25 000
23 000
25 000
15 000
30 000
14 000
20 000
30 000
7 500
30 000
15 000
13 000
25 000
20 000
22 000
25 000
20 000
30 000
20 000
36 000
20 000
30 000
30 000
30 000
30 500

750 000

Sk.
b
b
b
a
b
a
a
a
b
b
a
b
a
b
a
a
b
b
b
b
a
b
a
a
a
b
b
b
b
b
b

Právní forma
obč.sdruž.
círk.práv.os.
o.p.s.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
přísp. org.
obč. sdruž.
círk.práv.os.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
o.p.s.
přísp. org.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
obč. sdruž.
o.p.s.
o.p.s.
o.p.s.
o.p.s.
přísp. org.
přísp. org.
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Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2007
v oblasti vzdělávání (škol)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace PRECIOSA v březnu 2007 vyhlásila veřejné grantové řízení na výběr vzdělávacích
projektů podpořených z výnosů příspěvku NIF (za rok 2006), a to cíleně pro oblasti činnosti:
a) Odborná vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia.
b) Vzdělávání k lidským právům na všech stupních škol.
c) Podpora technicky orientovaného středního a učňovského školství v Libereckém kraji.
Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou registrovány na
území České republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohla přihlásit: občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a organizace zřízené státní správou a
samosprávou (u příspěvkových a rozpočtových organizací za podmínky, že samy vloží nejméně
50% finančních prostředků na předmětný projekt). Záměrně omezující podmínky navíc byly
stanoveny pro nadace i nadační fondy (přispět min. 90% ve prospěch třetí osoby).
Vyhlášení bylo provedeno prostřednictvím tisku v regionálních vydáních novin Deníky Bohemia,
pomocí médií určených pro neziskové organizace (např. Grantový kalendář ICN a časopis
Grantis), na internetových stránkách nadace i jinými způsoby.
Žádosti o grant se podávaly do 31. května 2007 na adresu sídla Nadace Preciosa, Opletalova 17,
466 67 Jablonec nad Nisou. Pro podání žádosti nebylo potřeba žádných zvláštních formulářů.
K žádosti bylo nutno přiložit: doklad o platné registraci resp. zřízení žadatele, projekt činnosti, na
který se grant žádá (cíle a etapy realizace projektu, věcné využití), rozpočet s uvedením objemu
vlastních prostředků vložených do projektu, popis dosud dosažených výsledků.
Do vyhlášeného grantového řízení bylo podáno celkem 34 žádostí převážně z libereckého
regionu, ale i z jiných míst České republiky s celkovými požadavky představujícími částku téměř
2,5 mil. Kč. Vyhodnocení došlých žádostí proběhlo rozhodnutím správní rady v měsíci červnu,
výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně koncem června 2007.
Skutečný výnos z prostředků NIF (od konce roku 2006 celkem 43,273 mil. Kč získaných ve
druhé etapě rozdělování) za uplynulý rok činil 950 tis. Kč. Správní rada nadace rozhodla přidělit
na grantový program více než smluvními podmínkami určený minimální povinný výnos 558 tis.
Kč. S ohledem na rovnoměrné rozdělení skutečného výnosu do dvou grantových oblastí a
přidělovaní částek většinou v celých tisících bylo v rámci grantového řízení žadatelům
rozděleno celkem rovných 750.000 Kč, a to mezi celkem 18 vybraných žadatelů předkládajících
projekty z oblasti vzdělávacích činností.
Skladba přihlášek o grant podle hlavní nebo převažující orientace byla následující:
a) Vybavenost a odborná vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia:
podáno 13 přihlášek, z nich udělen příspěvek na 6 projektů v celkové výši 292.000 Kč.
b) Vzdělávání k lidským právům na všech stupních škol:
podáno 13 přihlášek, z nich udělen příspěvek na 5 projektů v celkové výši 178.500 Kč.
c) Podpora technicky orientovaného středního a učňovského školství v Libereckém kraji:
podáno 8 přihlášek, z nich udělen příspěvek na 7 projektů v celkové výši 279.500 Kč.
Z hlediska rozlišení právní formy vybraných žadatelů se jednalo o 5 občanských sdružení, 11
příspěvkových organizací (školská zařízení), 1 veřejnou vysokou školu a 1 obecně prospěšnou
společnost. Se všemi vybranými subjekty byly uzavírány darovací smlouvy. Příspěvky z výnosu
NIF byly poskytnuty bez zbytečného odkladu v době od července do září 2007.
Tabulka obsahující soupis vybraných žádostí s uvedením schválených nadačních příspěvků
z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.
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P Ř E H L E D VYBRANÝCH PROJEKTŮ A NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKU z výnosu Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2007

oblast vzdělávání
Částka
Kč
Sk. Právní forma

Č.

Žadatel (název organizace), Sídlo

Název projektu ( stručný popis požadavku )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SUPŠ a VOŠ, Turnov
Techn. univerzita, katedra designu, Liberec
Základní umělecká škola, Česká Kamenice
SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov
Akademie výtvarných umění, Praha
Immanuel - obč.sdr. DEN, Frenštát pod Radh.
SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou
SUPŠ sklářská, Železný Brod
UMKO pro umění a řemesla, Hradec Králové
OPIM - organizace pro podporu menšin, Praha
Základní škola a MŠ, Janov nad Nisou
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou
Nová škola, o.p.s., Praha
Střední škola technická, Ještědská, Liberec
Bílý kruh bezpečí, obč. sdružení, Pardubice
Střední škola hospodářská lesnická, Frýdlant
Střední odborná škola, Jablonecká, Liberec
Český helsinský výbor, Praha

Vybavení multimediální učebny (počítač, monitor, dataprojektor a přísl.)
Zakoupení sady diamantových trubkových vrtáků aj. dílenských pomůcek
Pořízení klávesového nástroje s možností synchronizace s počítačem
Nákup pískovacího zařízení a svařovacího agregátu pro odbornou výuku
Částečné financování kompaktního výkonného počítače s příslušenstvím
Částečné krytí nákladů spojených s projektem "Život proti proudu"
Nákup centrálního počítače s monitorem do realizační dílny školy
Nákup dvou počítačových sestav s přísl. pro výtvarné a technické obory
Vydávání odb. časopisu Keramika a sklo – design, umění a řemeslo
Úhrada části nákladů spojených s pořádáním workshopů na školách
Vzdělávání dětí k lidským právům - interaktivní tabule s ozvučením
Nákup ručního nářadí a motocyklového zvedáku pro odbornou výuku
Částečné pokrytí nákladů spojených s projektem "Rozlety Liberec"
Pořízení školní pomůcky - Stavebnice automatizační techniky
Činnost regionální poradny prevence kriminality, nákup notebooku
Modernizace odborné technické učebny pro obor Mechanik opravář
Akce "Mladí strojaři se představují" nákup pomůcek, nástrojů a nářadí
Vzdělávání k lidským právům - semináře na všech stupních škol

60 000
60 000
38 000
54 000
40 000
40 000
45 000
55 000
45 000
45 000
37 500
30 000
34 500
50 000
16 000
30 000
30 000
40 000

Celkem 750 000
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PŘEHLED ČLÁNKŮ V NOVINÁCH PRECIOSY v roce 2007
věnovaných nadační činnosti resp. akcím, které podpořila Nadace Preciosa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------(Noviny Preciosy jsou měsíčníkem akciové společnosti PRECIOSA)
Číslo novin

Název článku (obsah resp. zaměření textu)___________________________

01/2007

Preciosa pro insignie starosty města Jablonce nad Nisou - skleněná jablíčka.

02/2007

Významné životní jubileum prof. Věňka Šilhána, předsedy správní rady Nadace.

03/2007

Nadační stipendia pro vybrané technické vysoké školy - přehled udělování.
Nadace Preciosa pro zaměstnance - aktuální podmínky udělování příspěvků.

04/2007

Grantová řízení Nadace Preciosa (publikování pravidel rozdělování výnosů z NIF).
Týdny pohybu hrou 2007 - prázdninové akce na TU Liberec i pro děti zaměstnanců.

05/2007

Studenti pro sklářský obor - ceny Nadace na katedře sklářských strojů TUL.
Představení pro zaměstnance v libereckém divadle - muzikál Pokrevní bratři.

06/2007

Odhalení darované sochy Memento v kostele sv. Anny v Jablonci n.N.
Pomoc Nadace Preciosa zaměstnanců skupiny Preciosa - základní pravidla.
Okruhy Jablonecka - cyklistický závod v ulicích města Jablonce n.N.

07/2007 Zasedala správní rada Nadace - mimořádné nadační příspěvky Zoo, nemocnici aj.
-08/2007 Ceny Nadace Preciosa při promocích na VŠ za mimořádné diplomové práce.
Rozdělení výnosů z prostředků NIF v roce 2007 - Vyhodnocení grantového řízení.
Nadace Preciosa na podporu sociálních projektů a vzdělávání vč. tabulek.
Preventivní očkování proti chřipce - nabídka vakcíny pro zaměstnance Preciosy.
Hasiči dětem v Pilínkově - poděkování od starosty SDH za nadační podporu akce.
09/2007

Nadace pro digitalizaci památek (Velislavova bible) - pomoc Národní knihovně ČR.
Společnost pro Jizerské hory - poděkování Nadaci za pomoc při výsadbě stromků.
Nadační stipendia na vybraných technických VŠ - vyhlášení dalšího ročníku.

10/2007

Industriál libereckého kraje - doporučení publikace podpořené Nadací.
Setkání zaměstnanců v barvě zlaté - listopadový pátek v Babylonu Liberec.

11/2007

Nadace pomáhá už dvanáct let - rekapitulace nadační činnosti.

12/2007

Nadace Preciosa ocenila inženýry - udělení Ceny inženýrské akademie ČR.
Ceny nadace studentům VŠCHT - ocenění Studentské tvůrčí činnosti.

Elektronická prezentace Nadace PRECIOSA (Internetové stránky):
Adresa: www.nadace.preciosa.cz
V roce 2007 byla použita struktura úvodní stránky (hlavní „menu“) :
__________________________________________________________________________
Úvod Základní údaje Fondy - oblasti činnosti Granty – výběr.řízení Výroční zprávy Novinky
_________________________________________________________________________________
(Stránky obsahovaly šest samostatných voleb a na nižších úrovních další podvolby)

Na internetovské stránky Nadace Preciosa je možné se dostat přímo nebo odkazem ze
základních stránek firmy Preciosa www.preciosa.cz .

33

Výroční zpráva Nadace Preciosa za rok 2007

V ý p i s nadace z nadačního rejstříku,
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl N. , vložka 14
( Tento výpis má pouze informativní charakter. )

Den zápisu:

24.11.1998

Název:

Nadace PRECIOSA

Sídlo:

Jablonec nad Nisou, Opletalova 17, PSČ: 46667

Identifikační číslo:

60254092

Účel nadace:
- Nadace má univerzální charakter; podporuje následující obecně prospěšné aktivity převážně na
území České republiky:
a) V oblasti zdravotnictví, prevence chorob a péče o zdraví Nadace zejména přispívá na vybavení
nemocnic a léčebných zařízení, studium a zavádění nových léčebných metod, na úhradu prevence
nemocí, léčení osob, rehabilitačních postupů, zdravotnických pomůcek a léků (pokud tak nečiní
zdravotní pojišťovny) a na zlepšení životních podmínek zdravotně postižených osob.
b) V oblasti školství a vzdělání Nadace zejména přispívá na vybavení škol sloužící k rozšiřování a
zkvalitňování výuky, poskytuje stipendia, podporuje realizaci rekvalifikačních a vzdělávacích projektů
a kurzů, včetně účasti na nich.
c) V oblasti kultury a umění Nadace zejména přispívá na rozvoj aktivit knihoven, divadel, galerií,
zájmově uměleckých škol a dalších kulturně vzdělávací institucí; podporuje činnost hudebních,
pěveckých, folklórních a obdobných zájmových skupin občanů, přispívá na vydávání publikací a
tvorbu uměleckých děl, na rekonstrukce a údržbu kulturních a historických památek a jiných zřetele
hodných objektů.
d) V oblasti vědy a výzkumu Nadace zejména přispívá na vybavenost a činnost odborných pracovišť
akademie věd a vysokých škol, podporuje činnost institucí zabývajících se badatelskou činností v
oblasti sklářské a bižuterní výroby, napomáhá rozvoji vědecké a odborné činnosti vč. studentské.
e) V oblasti ekologie a životního prostředí Nadace zejména přispívá organizacím věnujících se
studiu a popularizaci trvale udržitelného rozvoje, zlepšování podmínek ochrany životního prostředí
zejména v oblasti Krušných, Lužických a Jizerských hor a Krkonoš, dále přispívá organizacím
věnujícím se flóře a fauně.
f) V oblasti sportu a tělovýchovy Nadace zejména podporuje materiální vybavenost a činnost
sportovních organizací a to především orientovaných na děti a mládež, vč. školních sportovních
klubů.
g) V oblasti humanitární a sociální Nadace zejména přispívá na vybavení a činnost občanských
charitativních a dobročinných organizací, na vybavenost předškolních a sociálních zařízení a
domovů mládeže, podporuje aktivity obcí.
Správní rada:
Předseda:

Místopředseda:

Člen:
Člen:
Člen:

Prof.Ing. Věněk Šilhán, CSc., r.č. 270212/017
Praha 3, Jeseniova 105, PSČ: 13000
den vzniku funkce: 14. září 2007
den vzniku členství v představenstvu: 15.09.2003
Ing. Stanislav Kadlec, r.č. 670121/1836
Liberec XIV, Ruprechtice, Na Vyhlídce 1084, PSČ: 46014
den vzniku funkce: 14. září 2007
den vzniku členství v představenstvu: 14. září 2007
Ing. Stanislav Vohlídal, r.č. 430505/047
Liberec 1, Bendlova 1130/15, PSČ: 46001
den vzniku členství v představenstvu: 14. září 2007
Mgr. Marie Matyášová, r.č. 436113/102
Liberec 1, B.Němcové 498/2, PSČ: 46001
den vzniku členství v představenstvu: 14. září 2007
Ing. Alena Valešová, r.č. 515804/141
Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 3998/33, PSČ: 46601
den vzniku členství v představenstvu: 14. září 2007

Jménem Nadace jedná a podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda Správní rady
nebo v jejich nepřítomnosti vždy dva členové Správní rady společně.Podepisování za Nadaci se
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děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Nadace, jménu a funkci ve Správní radě
připojí předseda nebo místopředseda Správní rady samostatně, popřípadě dva členové Správní
rady společně svůj vlastnoruční podpis.
Dozorčí rada:
Předseda:

Člen:
Člen:

Zřizovatel:
Výše nadačního jmění:

Ing. Jan Kocour, r.č. 710309/2535
Jablonec nad Nisou, Na Výsluní 15, PSČ: 46601
den vzniku funkce: 14. září 2007
den vzniku členství v dozorčí radě: 14. září 2007
Ing. Ota Hujer , r.č. 410920/054
Jablonec nad Nisou, Příkrá 6, PSČ: 46606
den vzniku členství v dozorčí radě: 14. září 2007
Ing. Jana Voříšková, r.č. 645202/0971
Stráž pod Ralskem, Jižní 344, PSČ: 47127
den vzniku členství v dozorčí radě: 14. září 2007
PRECIOSA, a.s., Identifikační číslo: 00012556
Jablonec nad Nisou, Opletalova 17, PSČ: 466 67
100 754 000,- Kč

Výčet majetku:
Investice 6.296.000,- Kč do 6 220 114 ks podílových listů Balancovaného fondu nadací investiční
společnosti ŽB-Trust,a.s.,otevřený podílový fond.
Investice 4.750.000,-Kč do 4 745 254 ks podílových listů Balancovaného fondu nadací investiční
společnosti ŽB-Trust,a.s.,otevřený podílový fond.
Finanční prostředky ve výši 35.000.000,-Kč vložené na účet č. 190924/5400 vedený u ABN AMRO
Bank N.V. pobočka Praha na základě Smlouvy o správě cenných papírů tvořících součást
nadačního jmění č. 113/04 AAAM, uzavřené s Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. dne
2.1.2006.
Investice 22.481.000,-Kč do 22 467 519 ks podílových listů Balancovaného fondu nadací investiční
společnosti ŽB-Trust,a.s. otevřený podílový fond.
Investice 18.762.000,-Kč do 18 788 303 ks podílových listů Balancovaného fondu nadací investiční
společnosti ŽB-Trust, a.s. otevřený podílový fond.
Finanční prostředky ve výši 13.465.000,- Kč na zvláštním depozitním účtu č. 89.746 u ABN AMRO
Bank N.V. pobočka Praha.
Ostatní skutečnosti:
- Nadace vznikla podle § 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb. (původní "Nadace Preciosa" byla
registrována u Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou, č.j. RVV 4005/93).
Tento výpis byl pořízen na Internetu (www.justice.cz) koncem roku 2007 (údaje ke dni 31.12.2007 )

