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Internet http://www.nadace.preciosa.cz (možný přístup i přes stránky Preciosy, a.s.)
IČO: 60254092 (přidělil Statistický úřad), DIČ: CZ - 60254092 (přidělil Finanční úřad)
K poskytování finančních darů ve prospěch činnosti Nadace slouží její běžný korunový účet:
Bankovní účet číslo: 1291420287 / 0100 u Komerční banky, pobočka Jablonec nad Nisou.
Právní forma: nadace podle Zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech,
je nestátní neziskovou organizací.
Datum založení: 28.12.1993, registrace v rejstříku od roku 1998 (rok zřízení tohoto rejstříku)
Registrace: rejstřík nadací vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem čj. oddíl N, vložka 14
Zřizovatel a správce:
Nadace PRECIOSA byla založena firmou PRECIOSA, a.s.,
se sídlem v Jablonci n.N., která je hlavním dárcem finančních
prostředků a poskytuje nadaci potřebné zázemí.
Logo - znak nadace: logo zřizovatele s názvem firmy PRECIOSA
v barvě tmavě modré (Pantone 2748 C).

Orgány Nadace PRECIOSA v roce 2008 (stav ke 31.12.2008)
Správní rada:
Předseda: Ing. Stanislav Kadlec - generální ředitel NLT, a.s. Liberec (skup. Preciosy)
Místopředseda: Ing. Lucie Karlová - jednatelka Preciosa Figurky s.r.o. Jablonec n.N.
Členové: Ing. Stanislav Vohlídal - personalista Preciosy Jablonec n.N.
Ing. Alena Valešová - marketingová specialistka Preciosy, a.s. Jablonec n.N.
Ing. Ján Valapka - vedoucí pracovník vývoje Preciosy, závod Liberec
Čestný předseda: Prof.Ing. Věněk Šilhán, CSc. - čestný člen představenstva Preciosy, a.s.
Dozorčí rada:
Předseda: Ing. Jan Kocour - ekonomický náměstek Preciosa Figurky, s.r.o., Jablonec n.N.
Členové: Ing. Jana Voříšková - personální nám. závodu 17 Preciosy, Jablonné v Podještědí
Ing. Ota Hujer - pracovník výzkumu a rozvoje, tajemník České sklářské společnosti
Výkonné složky:
Ředitel: Ing. Ivo Schötta - odborný referent personálního úseku ředitelství Preciosy, a.s.
Sekretariát nadace: pani Marcela Vojtíšková - ref. personálního odd. ředitelství Preciosy, a.s.
Ekonom (účetní): Ing. Pavla Trávníčková - ved. finančního odboru ředitelství Preciosy a.s.
Správci účelových fondů nadace:
Fond vědy a výzkumu: Ing. Jiří Koucký, CSc. - ved.odb. koncepcí ředitelství Preciosy, a.s.
Fond zdraví (zdravotnictví): Ing. Stanislav Vohlídal - býv. personalista Preciosy, a.s.
Fond tělovýchovy a sportu: Ing. Jaroslav Šimon - generální ředitel Preciosy, a.s.
Fond humanitární a sociální: Ing. Lucie Karlová - jednatelka Preciosy Figurky s.r.o.
Fond ekologie (životního prostředí): Ing. Jiří Panoch - vedoucí správy areálů Preciosy, a.s.
Fond vzdělání (školství): Mgr. Jana Havlíčková - personální ředitelka Preciosy, a.s.
Fond kultury a umění: Ing. Zbyněk Štiller - vedoucí výzkumu Preciosy, pracoviště Liberec
Dobrovolní spolupracovníci Nadace pochází převážně z řad pracovníků firmy Preciosa, a.s.
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ÚVODNÍK
Patnáct let veřejně prospěšné činnosti
Nadace Preciosa
Ing. Stanislav Kadlec
předseda správní rady
Nadace PRECIOSA

Dámy a pánové,
koncem roku 2008 tomu bylo patnáct let, co se představenstvo firmy PRECIOSA, a.s.
rozhodlo, že vytvoří vlastní podnikovou nadaci, která ponese jméno svého zakladatele.
Nadace založená v prosinci 1993 byla v té době zaměřena především na oblast zdravotní.
V roce 1995 došlo k její přeměně na všeobecně orientovanou. 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 patnáct let věnoval na činnost nadace téměř dvě stě miliónů korun.
Zvláště oceňujeme, že mezi dárci jsou i zaměstnanci zakladatele. Jejich osobní dary
dosáhly výše téměř dva milióny korun. Rozhodnutím Poslanecké sněmovny ČR doplnily
tyto zdroje i příspěvky z celostátního Nadačního investičního fondu spravovaného Vládou
ČR. Tyto příspěvky 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.
Nadační politika, tak ji rozvíjíme, v mnohém vychází z myšlenek dlouholetého předsedy
správní rady profesora Šilhána. Profesor Šilhán dobře věděl, že 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. 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 2009

Ing. Stanislav Kadlec
předseda správní rady Nadace PRECIOSA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE PRECIOSA ZA ROK 2008
================================================================

Orientace a principy nadační činnosti
-------------------------------------------------------Tradice nadační činnosti
V roce 2008 uplynulo již patnáct let od zahájení činnosti Nadace PRECIOSA (dále jen
Nadace). Rozhodnutím představenstva firmy PRECIOSA, a.s. došlo koncem roku 1993
k ustavení podnikové nadace, která byla v roce 1995 přeměněna do současné podoby se
široce pojatou činností a došlo 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". Prostřednictvím těchto fondů Nadace uděluje finanční příspěvky.
Specifickou záležitostí jsou pak příspěvky věcné, závislé většinou na podobě věcných darů
obdržených Nadací převážně od zřizovatele.
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 jejich vlastních webových stránkách
(www.nadace.preciosa.cz) a dále příležitostně formou různých veřejně právních tiskovin i
pomocí jiných sdělovacích prostředků. Zaměstnanci Preciosy dále 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 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 právních normách v nadačním i neziskovém
sektoru, o formách a orientaci dárcovství, možnostech správy 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 také 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 vydání obrazových publikací 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
Pravidelně již od roku 1996 Nadace podporuje významné kulturní instituce, jako Národní
knihovnu ČR při realizaci programu digitalizace českého kulturního dědictví v rámci
programu OSN „Paměť světa“. Podpora institucí typu divadel, muzeí, galerií, základních
uměleckých škol v Liberci, Jablonci nad Nisou i dalších místech má už letitou tradici.
V oblasti ochrany kulturních památek Nadace věnuje pozornost obnově hradu Grabštejn.
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. 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.
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Mimořádné realizované akce
Z jednorázových akcí roku 2008 můžeme jmenovat příspěvek 50 tis. Kč České sklářské
společnosti na pořádání České a slovenské konference o skle v Luhačovicích. Nadace
reagovala na akutní potřeby odd. gynekologie Městské nemocnice Frýdlant zajištěním 6ti
nových polohovacích postelí v ceně 168 tis. Kč. Pomohla částkou 80 tis. Kč mateřské školce
v Turnově vybavit interiér novým nábytkem, hračkami a pomůckami. Charitě Konice (okr.
Prostějov) pořídila dvě polohovací postele pro seniory v hodnotě 56 tis. Kč. Podpořila 45 tis.
Kč vydávání časopisu Keramika a sklo s redakcí v Hradci Králové. Podílela se na organizaci
mezinárodní výstavy šperků v rámci Trienále pořádaného Muzeem skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou, na tuto akci přispěla 100 tis. Kč. Zdravotnímu ústavu v Liberci - Vratislavicích
zakoupila nový audiometr v ceně 55 tis. Kč. Díky preventivní akci za společného přispění
krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Liberci a Nadace bylo v podzimních
měsících očkováno několik set občanů vakcínou proti chřipce.
Vysoce bylo ceněno předchozí instalování nového originálního moderního svítidla
vyrobeného v Preciose-Lustry Kamenický Šenov a zapůjčení sochy „Memento“ do interiéru
nově rekonstruovaného kostela sv. Anny v centru města Jablonce n.N.
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, a to ve
spolupráci dalším významným partnerem, kterým je Všeobecná zdravotní pojišťovna.
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.
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, sportovní oddíly a kluby, které se práci s mládeží
soustavně věnují.
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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 v Praze a s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické
univerzity v Liberci. Ústavu skla a keramiky VŠCHT poskytla Nadace finanční prostředky ve
výši 88 tis. Kč na zlepšení vybavenosti odborné knihovny především pro studiu procesů
tavení skla i další vědeckou práci. Tímto darem Nadace doplnila předchozí vybavování
ústavu různými badatelskými přístroji, například elektronovým mikroskopem. Dlouhodobě
Nadace podporuje Českou sklářskou společnost, a to jak při vydávání odborného časopisu
Sklář a keramik, tak při konání odborných seminářů.
Nadace udržuje spolupráci s Akademií věd ČR, v rámci které se finančně podílela na vydání
odborné publikace o vlastnostech amorfních materiálů a skla připravené Fyzikálním ústavem
AV ČR. Dochází k 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.,FEng. - 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 dvanáctý akademický rok (od roku 1996 na ČVUT Praha a
VŠCHT Praha, od r. 1997 na TU Liberec). Tyto školy obdržely na stipendia v roce 2008
celkem 600 tis. Kč. Cílem je zvýšení zájmu o studium vybraných technicky zaměřených
oborů zejména strojírenských, elektrotechnických a materiálových. V součinnosti s Nadací
uvedené vysoké školy zajišťují práci stipendijních komisí, které na třech vybraných školách
projednaly více než 100 žádostí studentů a udělily přes 70 stipendií. Většinou šlo o studenty
posledních ročníků denního studia a v nemalé řadě i o doktorandy. Nejvíce stipendií získali
studující Technické univerzity Liberec a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Nadace významně podporuje i střední odborné a umělecké školství, a to především
v libereckém regionu, kde celá řada nadací podpořených škol má jako zřizovatele krajský
úřad. Příkladem mimořádné pomoci byl dar 53 tis. na vydání cvičebnice matematiky pro
Gymnázium v Jablonci n.N. a vybavení Gymnázia Turnov třemi výkonnými počítači
v hodnotě 55 tis. Kč. Finanční pomoc směřovala i několika základním školám.
Ceny Nadace Preciosa
Nadace ve spolupráci s vedením několika významných 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 2008 došlo
k udílení těchto cen při slavnostních promocích na konci akademického roku již tradičně na
Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha, na několika fakultách TU Liberec a VUT Brno a
následně i na ČVUT Praha. Ve spolupráci s Nadací bylo absolventům těchto škol v rámci
promocí uděleno celkem dosud rekordní počet 19 ocenění, se kterými je spojena finanční
odměna ve výši až 10 tisíc Kč.
Mezi pravidelné aktivity Nadace patří každoroční udílení ocenění předním účastníkům
soutěží v rámci Studentské vědecké konference na Fakultě chemické technologie VŠCHT
Praha konané v měsíci listopadu, na Strojní fakultě ČVUT Praha a též na Katedře sklářských
strojů a robotiky Fakulty strojní TU v Liberci - oboje zpravidla v měsíci dubnu.
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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 2008 následující:
Nadační jmění - ze zákona trvalý majetek (cenné papíry, term. vklady)

100.754 tis. Kč

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

164.413 tis. Kč

Ostatní majetek - ve věcné podobě (umělecká díla a materiál na skladě)
Celkový majetek Nadace Preciosa (ke 31.12.2008)

3.541 tis. Kč
268.708 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 2008
nedošlo ke změně výše ani struktury 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 odděleně na zvláštní, k tomu účelu zřízený, depozitní
termínovaný účet u ABN AMRO bank N.V., pobočky Praha.
Ostatní majetek
Kromě uvedeného nadačního jmění dosáhl ostatní majetek Nadace hodnoty téměř 168 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
2.766 tis. Kč, která představují základ vlastní galerijní sbírky Nadace.
Celková aktiva, resp. majetek Nadace k 31.12.2008 činil 268,708 mil. Kč. Byla tak téměř
udržena loni dosažená nejvyšší hodnota aktiv za celou dobu existence Nadace. Bez
rozlišení, zda jde o nadační jmění nebo ostatní majetek, byla více než třetina aktiv uložena
na peněžních účtech u ABN AMRO bank N.V., pobočky Praha a přibližně polovinu majetku
představovaly dlouhodobé finanční investice v podobě cenných papírů.
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Výsledky hospodaření
Nadace řádně pečovala o svěřené prostředky. Ve sledovaném období dosáhla celkového
výsledku hospodaření ve výši 5,558 mil. Kč. V roce 2008 činily přijaté úroky z dlouhodobě
uložených termínovaných vkladů a účtů v bankách přibližně 5,493 mil. Kč.
Výnosy z podílových listů Balancovaného i Růstového fondu nadací byly bohužel za rok
2008 nulové. Stalo se tak především v důsledku všeobecné finanční krize, která vrcholila na
podzim 2008. Člen správní rady Nadace Ing. Stanislav Vohlídal je členem Výboru podílníků
společně investujících nadací ve fondech spravovaných Pioneer investiční společností 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 také nepřineslo zhodnocení prostředků Nadace,
a to z důvodu výrazného celosvětového poklesu na akciových i dluhopisových trzích, což se
promítlo i do investování Nadace do cenných papírů.
Jako nejvýnosnější se v roce 2008 ukázalo uložení majetku Nadace na spořících a
termínovaných peněžních účtech u bank, kde ojediněle bylo dosaženo výnosu až 4%.
Činnost členů statutárních orgánů Nadace a správců fondů byla vykonávána bezplatně.
Dary Nadaci
Dary přijaté Nadací v průběhu kalendářního roku 2008 dosáhly celkové hodnoty 6,5 mil. Kč.
Jednalo se převážně o dary finanční, ale v posledních letech též v určité míře materiální.
Poskytnutí každoročního peněžního daru zřizovatelem bylo realizováno vzhledem k termínu
hospodářského roku společnosti PRECIOSA, a.s. koncem března 2008. Tento jednorázový a
pro financování Nadace rozhodující dar činil 6 mil. Kč. Věcné dary zřizovatele v průběhu roku
2008 měly celkovou hodnotu 357 tis. Kč. Jednalo se převážně o jeho výrobky nebo
polotovary. Nadace si váží zejména peněžních darů od kolektivů zaměstnanců Preciosy,
které v průběhu roku 2008 dosáhly přibližně 58 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 67 tis. Kč, poskytla firma PREGIS, a.s. sídlem v Jablonci n.N.
Přehled dárců spolu s výší darů je uveden v tabulce v příloze „Přehled dárců a darů“.

Poskytování nadačních příspěvků
Základní účel činnosti Nadace představuje poskytování nadačních příspěvků. Nadace
v průběhu roku 2008 obdržela 685 žádostí a podnětů o udělení nadačního příspěvku. Bylo to
o několik procent méně než v předchozím roce. V průběhu roku Nadace poskytla 337
smluvně uzavřených nadačních příspěvků, přičemž vyhověla přibližně 49% žadatelů, což je
o něco méně, než-li v předchozích letech.
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila 7,758 mil. Kč. Průměrná výše
nadačního příspěvku pak 23 tis. Kč. Počet poskytnutých příspěvků byl v roce 2008 nižší,
než-li v roce předchozím. Svůj podíl na tom měl i nižší celkový objem rozdělených finančních
prostředků. Nárůst byl pouze u počtu individuálních nadačních příspěvků, oblast vzdělávání
zůstala přibližně na stejné úrovni, jinak došlo u většiny oblastí činností Nadace k poklesům
jak počtu, tak i výše nadačních příspěvků.
Kromě finančních příspěvků v celkové výši 7,294 mil. Kč poskytla Nadace také příspěvky
věcné o celkové hodnotě 464 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 2008 je uveden ve formě tabulek v příloze.
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Náklady na správu
Celkové režijní náklady Nadace v roce 2008 dosáhly výše 821 tis. Kč. Na těchto nákladech
se ovšem také podílí hodnota vyskladněného zboží z produkce zřizovatele daného do
spotřeby ve výši téměř 363 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 459 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 2008 představují přibližně 10,6% z celkem poskytnutých
nadačních příspěvků (dosahujících téměř 7,8 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 2008 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 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za
období rok 2008 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 31.12.2008 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 příspěvek 22.481 tis. Kč určený tehdy pro grantování
v oblasti sociální. Ve druhé etapě rozdělování získala příspěvky ve výši 43.273 tis. Kč určené
pro vzdělávání. Celková hodnota Nadací přijatých prostředků z NIF ke konci roku 2008 činila
65,754 mil. Kč. Celá tato částka je vložena - zapsána do nadačního jmění.
V roce 2008 v rámci vyhlášeného otevřeného grantového řízení Nadace obdržela celkem
254 žádostí. Z tohoto počtu přispěla na 35 vybraných projektů. Pro oblast sociální bylo
Nadací z 229 žádostí vybráno 20 žadatelů a mezi ně rozděleno 500 tis. Kč. V oblasti
vzdělávání bylo podáno celkem 25 žádostí a z nich bylo vybráno 15 projektů, na jejichž
podporu bylo rozděleno 750 tis. Kč. Celkově tak byla rozdělena částka 1.250 tis. Kč, což bylo
více nejen než skutečný dosažený výnos 739,5 tis. Kč, ale i více než celkový stanovený
povinný výnos k rozdělení, který podle smluvních dodatků, uzavřených s Ministerstvem
financí ČR za rok 2007 činil 1,71% (určeno podle průměrné roční bankovní sazby Pribid).
Podle výše zapsaného nadačního jmění pocházejícího z prostředků NIF tak měla Nadace
rozdělit minimálně 1.124.393 Kč. Přehled grantového řízení z NIF včetně hospodaření se
svěřenými prostředky v roce 2008 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 přibližně dosavadní
úrovni. Úkolem zůstává trvalá snaha o udržení dosavadní výše majetku Nadace.

V Jablonci nad Nisou, 30. června 2009

Ing. Stanislav Kadlec
předseda správní rady
Nadace PRECISA
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Přílohy výroční zprávy Nadace PRECIOSA za rok 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Základní informace o Nadaci Preciosa a složení jejich orgánů (uvedeny před úvodem)
Přílohy základní - dokumentující celkovou činnost v roce 2008
1. Účelové fondy Nadace Preciosa a charakteristika jejich činnosti
2. Přehled jednotlivých dárců a hodnoty darů přijatých Nadací
3. Struktura přijatých žádostí a udělených nadačních příspěvků
4. Příspěvky nadace podle místa a druhu podporované činnosti
5. Soupis jednotlivých poskytnutých nadačních příspěvků podle fondů
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 2008 (rozdělení výnosu za rok 2007)
4. Nadační příspěvky z výnosu NIF přidělené v roce 2008 (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)

Samostatná účetní příloha výroční zprávy
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Nadace k 31.12.2008
obsahující roční účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) k 31.12.2008 včetně přílohy
a dále Vyjádření k poskytování nadačních příspěvků z výnosů NIF za období roku 2007,
k přijatým finančním prostředkům z NIF, k jejich investování a k zápisu v nadačním rejstříku.
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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 závěrečnou 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 - Harcově.
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, technického 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 a Kostel sv. Anny 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 podporuje 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 sociální dle interních pravidel přijatých po dohodě se zřizovatelem.

10

Výroční zpráva Nadace Preciosa za rok 2008

Příloha výroční zprávy Nadace Preciosa Jablonec n.N. za rok 2008

Přehled dárců a výše darů ve prospěch činnosti Nadace v roce 2008
Název (jméno), sídlo (bydliště) dárce

Částka Kč

1. FINANČNÍ DARY
1.1 Právnické osoby (firmy)
Preciosa, a.s., Jablonec n.N. (základní roční dotace)
Odborové sdružení Prad Liberec
Právnické osoby (firmy) dary nadaci celkem

6 000 000
20 000
6 020 000

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

40 662
10 350
6 700
240
57 952

1.3 Fyzické osoby individuálně
Ing. Štiller Zbyněk, Liberec

10 000

Prof. Šilhán Věněk, Praha

20 000

Ing. Mikota Ervín, Liberec
Ing. Kocour Jan, Jablonec n.N.

4 400
1 000

Fyzické osoby finanční dary nadaci celkem
C e l k e m finanční dary poskytnuté Nadaci Preciosa

6 113 352 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)
Věcné dary nadaci celkem
Celkové dary

35 400

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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108 290
67 001
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6 000 000
6 357 466
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STRUKTURA ŽÁDOSTÍ A NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ v roce 2008
(podle nadačních fondů - oblastí činnosti)

Účelový fond nadace
(oblast aktivit)

Počet
Obdržené Poskytnuté
žádosti
příspěvky

Celkem
příspěvky
v tis. Kč

Průměrný
Příspěvek
v tis. Kč

Ekologie a životní prostředí

15

7

305

43,6

Humanitární a sociální

287

53

1201

22,7

Kultura a umění

47

35

629

18,0

Školství a vzdělávání

59

34

1816

53,4

Tělovýchova a sport

64

35

665

19,0

Věda a výzkum

23

18

700

38,9

Zdraví a zdravotnictví

56

26

1037

39,9

Individuální (zaměstnancům)

90

88

941

10,7

Věcné dary

44

41

464

11,3

Fondy celkem

685

337

7758

23,0

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 (označeno *)
Účelový fond nadace
(základní oblasti aktivit)

Počet
Obdržené Poskytnuté
žádosti
příspěvky

Celkem
příspěvky
v tis. Kč

Průměrný
příspěvek
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

15
58
47
34
64
23
56

7
33
35
19
35
18
26

305
701
629
1066
665
700
1037

43,6
21,2
18,0
56,1
19,0
38,9
39,9

Fondy celkem

297

173

5103

29,5

Granty z výnosů NIF:
oblast sociálně-humanitární
oblast vzdělávání a škol
Grantová řízení celkem:

Žádosti
229
25
254

Příspěvky Celkem tis. Kč
20
500
15
750
35
1250
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PŘÍSPĚVKY NADACE PODLE MÍSTA A PODPOROVANÉ ČINNOSTI
( dle jednotlivých oblastí činnosti ve vybraných místech příjemců - žadatelů )
rozbor za rok 2008

Přehled počtu nadačních příspěvků
Místo / Oblast

Zdraví Věda Sport Sociál. Ekol. Vzděl.

Kultura

Indiv. Věcné

Součet

Jablonecko
Liberecko
Turnovsko
Českolipsko
Chomutovsko
Prostějovsko
Praha
Morava (Brno)
Ostatní (Čechy)

14
9
0
1
0
0
1
0
1

3
7
0
0
0
0
6
1
1

18
9
0
4
1
2
0
0
1

13
15
4
2
2
2
3
7
5

2
4
1
0
0
0
0
0
0

10
9
2
2
2
2
4
0
3

14
12
2
0
4
1
0
0
2

25
27
14
12
7
2
0
0
1

6
13
1
2
0
0
5
6
8

105
105
24
23
16
9
19
14
22

Celkem

26

18

35

53

7

34

35

88

41

337

Přehled výše nadačních příspěvků
( částky zaokrouhleny v tisících Kč )
Místo / Oblast
Jablonecko
Liberecko
Turnovsko
Českolipsko
Chomutovsko
Prostějovsko
Praha
Morava (Brno)
Ostatní (Čechy)
Celkem

Zdraví Věda Sport Sociál. Ekol. Vzděl.

Kultura

Indiv. Věcné

Součet

640
301
0
18
0
0
30
0
47

160
117
0
0
0
0
323
50
50

350
205
0
60
15
25
0
0
10

238
374
140
28
55
63
70
110
123

50
230
25
0
0
0
0
0
0

395
626
125
130
70
60
335
0
75

210
268
55
0
45
15
0
0
36

286
318
141
125
58
6
0
0
7

57
126
8
15
0
0
96
126
37

2386
2565
494
376
243
169
854
286
385

1036

700

665

1201

305

1816

629

941

465

7758

Poznámky:
Ve sloupci "Sociální" započítány i příspěvky soc. grantu z výnosů NIF (20 přísp. celkem 500 tis. Kč).
Ve sloupci "Vzdělávání" započítáno i grantové řízení z výnosů NIF (15 příspěvků celkem 750 tis.
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Přehled poskytnutých jednotlivých nadačních příspěvků
( podle dílčích účelových fondů Nadace PRECIOSA za rok 2008 )

F O N D Y
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
========================================

Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

ZOO Liberec, Masarykova ul.

Projekt rekonstrukce výběhu takinů čínských

120 000

2

Společnost pro Jizerské hory, Liberec

Akce "Ukliďme Jizerky (jaro, podzim)" a sázení stromků

50 000

3

Český rybářský svaz MO Jablonec n.N.

Úprava rybníčků a rozvodů vody, rybářský kroužek dětí

40 000

4

Nadace pro záchr. a obnovu Jiz. hor, Liberec Ekologická výchova dětí na ZŠ v Libereckém kraji

40 000

5

Správa Krkonoš. národního parku, Vrchlabí

Vydávání časopisu Krkonoše - Jizerské hory

25 000

6

Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec

Oprava zábradlí na vyhlídce vrcholu hory Jizery

20 000

7

Spolek přátel obce Janov nad Nisou

Oprava kapličky v Hraničné do původní podoby

10 000

Nadační

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

305 000

HUMANITÁRNÍ A SOCIÁLNÍ
===================================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Waldorfská mateřská škola, Turnov

Vybavení školky nábytkem, hračkami, pomůckami

80 000

2

DRAK, o.s., Oblačná, Liberec 1

Rekonstrukce přístupové cesty do chráněné dílny

70 000

3

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

Dovybavení zařízení tříd a ložnice-navýšení kapacity

64 000

4

Charita Konice, Zahradní, okr. Prostějov

Pořízení dvou elektrických polohovacích postelí

56 000

5

Svaz neslyšících a nedosl., Hradec Králové

Počítačové kurzy, soc. poradenství a tlumočení

46 000

6

Městský úřad Jirkov, okr. Chomutov

Příspěvek-nákup ukazatele okamžité rychlosti vozidel

40 000

7

Asociace rodičů zdrav. post. dětí, Jablonec

Ozdr. rekondiční pobyt zdr. postiž. dětí a mládeže

40 000

8

Hanka Profeldová, Jablonec n.N.

Příspěvek na Mikulášskou nadílku pro děti v MŠ a DD

35 000

9

Český helsinský výbor, Praha

Zabezpečení činnosti výboru - nájemné, el. energie aj.

30 000

Vybavení třídy pro děti s kombinovaným postižením

30 000

11 Klub Downova syndromu, Jablonec n.N.

Příspěvek na dopravu a ediční činnost pro ZTP děti

30 000

12 AGAPO, o.s., Cejl, Brno

Provoz služeb podpory zaměstnávání postižených osob

30 000

13 Rytmus Liberec, o.p.s., Palachova

Příspěvek na pracovního konzultanta asistenta

30 000

14 Asociace rodičů a přátel ZP dětí, Vyškov

Příspěvek na zakoupení invalid. vozíků do půjčovny

30 000

10 ZŠ a MŠ speciální, Turnov, Kosmonautů

15 Asociace rodičů zdrav. post. dětí, Jablonec

Výtěžek z Perlového jarmarku na "Sociální automobil"

30 000

16 Diakonie ČCE- Rolnička, Soběslav

Přísp. na nákup pomůcek do chráněné dílny pro MP

25 500

17 D.R.A.K., obč.sdružení, Oblačná, Liberec

Benefiční akce podpory činnosti obč. sdružení D.R.A.K.

25 000

18 Sdružení Práh, o.s., Tuřanská, Brno

Vybavení čajového koutku v terapeutické dílně

21 700

19 Oblastní charita Sobotka, DPS

Provoz a vybavenost Domova PS v Libošovicích

20 300
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20 Obzor, obč. sdružení pro vozíčkáře, Liberec

Doprava na rehabilitační ozdravný pobyt vozíčkářů

20 000

21 Nadační fond Kapka Naděje, Praha

Zlepšení podmínek pobytu onkologických dětí ve FN

20 000

22 Asociace rodičů zdrav. post. dětí Jablonec

Příspěvek na projekt " Sociální automobil" pro postižené

20 000

23 Dědina, rehab. střed. pro nevidomé, Praha

Příspěvek na keramickou pec pro pracovní rehabilitaci

20 000

24 FOKUS Liberec, Nezvalova , Liberec

Chladící box do chráněné kavárny s obsluhou ZTP osob

20 000

25 TJ Kardio, Husova, Liberec

Zajištění plavání, kondiční cvičení, odbíjená, turistika

20 000

26 Tyfloservis, o.p.s., Palachova, Liberec

Příspěvek optické i neoptické pomůcky a na nájem

20 000

27 Pomněnka, o.s., České Budějovice

Příspěvek na speciální Montessori pomůcky

20 000

28 ZŠ a MŠ pro těl. postižené, Lužická, Liberec

Pobyt ve Výtvarném centru pro tělesně postižené děti

20 000

29 Sdružení TULIPAN, Sokolská, Liberec

Příspěvek na provozování chráněné dílny .

20 000

30 ZŠ a MŠ, Oldřichovská, Mníšek, Chrastava

Příspěvek na nákup zahradního nábytku

20 000

31 Mateř. škola, Pískovec, Kamenický Šenov

Příspěvek na vybavení zahrady pro děti

20 000

32 DRAK, o.s. Oblačná, Liberec

Vypracování tématické mapy, zajištění inženýrských sítí

18 000

33 Asociace rodičů ZP dětí v ČR-Klub Liberec

Náklady na dopravu rehabilit. ozdrav. pobyt ZP dětí

18 000

34 Chytrá horákyně, o.s., Žitná, Rumburk

Příspěvek na projekt Dorka pro těl. postižené děti

16 000

35 Svaz důchodců Jablonec nad Nisou

Rozšiřování aktivit v oblastech soc., vzdělávání a kultury

15 000

36 Mateřská škola Pohádka, Školní, Jirkov

Projekt pohybové, relaxační a poznávací centrum

15 000

37 Mateřská škola Jugoslávská, Jablonec n.N.

Příspěvek na vybavení dílny s keramickou pecí

15 000

38 Proutek, o.s., Plasná, Kardašova Řečice

Příspěvek na provoz chráněné dílny pro postižené

15 000

39 ZŠ a MŠ Huntířov, Železný Brod

Nákup didakt. pom. pro rozvoj rozum. a smysl. výchovy

10 000

40 Dětské centrum Semily, Na Olešce

Rehab. ozdravné pobyty zdravotně postižených dětí

10 000

41 Svaz těles. postižených v ČR Jablonec n.N.

Projekt: Rekondiční pobyt pro zdrav.postižené občany

10 000

42 Asociace rodičů a přátel ZP dětí, Vyškov

Přísp. pro soc. slabou rodinu -mech. invalid.vozík ZTP/P

10 000

43 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Přísp. pro soc.slabou rodinu -proplacení léků, energií

10 000

44 Jméno neuvádíme, Darkovičky

Přísp. pro soc.slabou rodinu -nákup postele

10 000

45 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Příspěvek na studium německého jazyka pro ZTP/P

10 000

46 Klub přátel Dětského domova Jablonec n.N.

Příspěvek na poznávací zájezd pro děti DD

10 000

47 Jméno neuvádíme, Žandov

Příspěvek pro soc. slabou rodinu - naslouchadla Senso

8 000

48 Jméno neuvádíme, Kobylí

Příspěvek pro soc.slabou rodinu - 2 synové na VŠ

7 000

49 Slezská diakonie, Na Nivách, Český Těšín

Přísp. na světelnou signalizaci domovního zvonku SP

5 500

50 SDH Pilínkov, Puškinova, Liberec

Uspořádání Dětského odpoledne pro děti

5 000

51 Jméno neuvádíme, Liberec

Naslouchadlo pro ZP dítě dle projektu Senso

4 480

52 Jméno neuvádíme, Zlín

Příspěvek na dálkové studium zdravotně postiženého

3 000

53 SDH Mukařov, Malá Skála

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:

1 201 480

příspěvky z NIF (grantové řízení): 500 000
bez NIFU (ostatní příspěvky):

701 480

KULTURA A UMĚNÍ
=======================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku
Výprava nového představení K. Čapka "Věc Makropulos"

Přísp. Kč

1

Divadlo F.X. Šaldy, Liberec

90 000

2

Taneční skupiny Takt Liberec

Příspěvek na výrobu kostýmů a dopravu na vystoupení

50 000

3

Nár. památ. ústav,správa st.zámku Sychrov

53. ročník hudeb. festivalu Dvořákův Sychrov a Turnov

50 000

4

ZUŠ, Podhorská, Jablonec n.N.

Pořízení violoncella pro komorní orchestr ZUŠ

30 000

5

Naivní divadlo Liberec

Festival loutkových divadel pro děti předškolního věku

20 000

6

Folk. soub. písní a tanců Nisanka Jablonec

Účast na mezinárodním folklórním festivalu

20 000

7

Město Hrádek n.N. a Sdružení Grabštejn

Benefiční koncert na záchranu kaple sv.Barbory

20 000

8

Sdružení přátel školy hudby Jablonec n. N.

Nákup historických hudebních nástrojů pro soubor

20 000

9

Elán Třinec+M. Mihálíková, Beroun

Umělecké zdobení šatů tanečního páru pro soutěže

20 000
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10 Hudební divadlo dětem, Hradec Králové

Vánočních koncerty pro děti MŠ a ZŠ v Turnově

16 000

11 SRPDŠ při ZUŠ, Podhorská, Jablonec n.N.

Přísp. na činnost děts. pěvec. sboru Iuventus, gaude!

15 000

12 Smíš. pěvecký sbor Janáček Jablonec n.N.

Výroční koncert - účast zahraničního partnera

15 000

13 Dětský pěvecký sbor Skřivánek Jablonec n.N.

Příspěvek na činnost, účast na soutěžích

15 000

14 Spol. pro výchovu a vzděl. SPgŠ a OA Most

Projekt "ZÓNA" - pocta E. Julišovi, výtvarné práce dětí

15 000

15 Kulturní služby, Lidové sady Liberec

Příspěvek na 50. koncertní sezónu komorní hudby

15 000

16 Klub Hudební mládeže Liberec

18. festival Hudební mládeže "Duhová bouře"

15 000

17 Měst. kulturní středisko Konice, Prostějov

Tradiční přehlídka dechových hudeb Žváčkův festival

15 000

18 Městská Galerie MY a MěÚ Jablonec n.N.

Výstava designéra a sklář. výtvarníka Ronyho Plesla

15 000

19 SRPDŠ při ZŠ Kokonín, Jablonec n.N.

Hudebně kulturní činnost dětského pěvec. sboru při škole

15 000

20 Folklorní soubor Šafrán Jablonec n. N.

Příspěvek na činnost sboru a dětského folklor. souboru

15 000

21 Jablonečanka, dech. hudba Jablonec n.N.

Nákup hudeb. materiálu, oprava nástrojů apod.

10 000

22 Stardust, občanské sdružení Jablonec n.N.

Pořádání večerů swingové a jazzové hudby, festivaly

10 000

23 Spolek přátel obce Janov nad Nisou

Loučenský advent, vydávání občasníku Janovské echo

10 000

24 Mezinár. centrum duchovní obnovy Hejnice

Příspěvek na dokončení opravy varhan v basilice

10 000

25 Občanské sdružení Carola Liberec

Koncertní činnost, účast na děts. pěveckých soutěžích

10 000

26 Městská Galerie MY Jablonec nad Nisou

Výstava železnobrod. sklářské výtvarnice J. Pastrnkové

10 000

27 Kruh přát. hudby ZUŠ Chomutovská, Jirkov

Příspěvek na činnost a pořádání koncertů

10 000

28 ZŠ Boumovská -TK TYK TAK Liberec

Ušití kostýmů pro nejmenší dětí tanečního klubu

10 000

29 Základní škola Písečná, DPS, Chomutov

Projekt - spolupráce s D/S Vojnik ze Slovinska

10 000

30 ZUŠ, Podhorská, Jablonec n.N.

Účast dětského pěveckého sboru na sbor. olympiádě

10 000

31 Základní škola, Krušnohorská, Jirkov

Zajištění koncert. zájezdu dětsk.pěv. sboru ze Slovinska

10 000

32 Taneční orchestr Big band Liberec L. Ottla

Příspěvek na činnost tanečního orchestru

10 000

33 Taneční klub TopDance Vratislavice

Rozvoj a podporu tanečního sportu a práce s mládeží

10 000

34 Jizerka, obč.sdružení, Ruská , Liberec

Pořízení nových krojů pro děti, úhrada autobusu

8 000

35 Spolek rodáků a přátel Turnova

Vydávání spolkového časopisu Náš Turnov

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:

629 000

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

Žadatel (název organizace, sídlo)
TU Liberec, rektorát, studijní odd.

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku
Stipendijní systém technické VŠ pro akad. rok 2008/9

Přísp. Kč
300 000

2

VŠCHT Praha, rektorát, studijní odd.

Stipendijní systém technické VŠ pro akad. rok 2008/9

200 000

3

SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov

Vybavení školního pracoviště na práci s plochým sklem

100 000

4

ČVÚT Praha, rektorát, studijní odd.

Stipendijní systém technické VŠ pro akad. rok 2008/9

100 000

5

SUPŠ sklářská, Železný Brod, Smet.zátiší

Pořízení tavicí zvonové pece pro výtvarné studijní obory

85 000

6

Tech. univerzita, Katedra designu, Liberec

Modernizace sklářských a bižut. dílen v Jablonci n. N.

82 000

7

SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova

Zakoupení el. vypalovací pece pro umělecké odlévání

70 000

8

SŠ strojní, stav. a dopr, Truhlářská, Liberec

Doplnění učebny číslicově řízených zdrojů o simulátory

58 500

9

Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha

10 Gymnázium, U Balvanu, Jablonec n.N.

Vybavení školy třemi výkonnými novými počítači

55 000

Cvičebnice středoškolské matematiky pro gymnázia

53 000

11 SPŠ technická, Belgická, Jablonec n.N.

Modernizace prakt. části výuky techn. učebních oborů

50 000

12 Střední odborná škola,Jablonecká,Liberec

Projekt Arboretum Jablonecká aneb Strojaři v exteriéru

48 500

13 Eurytmie, Jabloňová, Liberec

Pořízení hudebních nástrojů pro školní uměl. soubory

47 000

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

Zkvalitnění obsahu a vydávání časop. Keramika a sklo

45 000

15 SUPŠ a VOŠ , Horní náměstí, Jablonec n.N.

Zdokonalení odborných komunik. vztahů mezi pracovišti

44 000

16 Základní škola, Pasířská, Jablonec n.N.

Interaktivní učebna chemie (tabule, dataprojektor)

40 000

17 Město Jirkov pro 2. ZŠ, nám.Dr.E.Beneše

Pořízení interaktivní tabule pro potřeby výuky 2. ZŠ Jirkov

35 000

18 3. ZŠ Města Jirkov, nám.Dr.E.Beneše

Pořízení interaktivní tabule pro potřeby výuky 3. ZŠ Jirkov

35 000

19 Masarykova jubil. ZŠ a MŠ Horní Štěpánov

Zakoupení dataprojektoru a projekčního plátna

35 000
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20 Studenti SUPŠ sklářská Železný Brod

Soutěž Mistr křišťálu 2008 - ocenění za I. až III. místo

34 000

21 VOŠMA a Obchod. akademie, Jablonec n.N.

Nákup projektoru DEL 2400 MP Projector Euro

33 201

22 ZŠ s rozšíř. výukou jazyků, Husova, Liberec

Pobyt žáků a augsburských dětí v multikulturní škole

30 000

23 Sdruž. Sympozia rytého skla, Kam. Šenov

5. Mezinárodní Sympozium rytého skla v Kam. Šenově

30 000

24 Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ

Vydání almanachu k 50. výročí pěv. souboru Severáček

30 000

25 AVU, U akademie, Praha

Galerijní výstavní činnosti školních prací studentů

30 000

26 ZŠ a gymnázium města Konice, Tyršova

Zakoupení sestavy PC, tiskárna a projekční plátno

25 000

27 PrevenTeam, o.s. Lučany nad Nisou

Pořádání zážitkových seminářů pro pedagogy

24 000

28 Základní škola, Česká, Liberec

Mimoškolní a volnočasové aktivity dětí ve školní družině

20 000

29 Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem

Digit. fot. Canon 400 s makrem pro výuku ateliéru Sklo

20 000

30 PrevenTeam, o.s. Lučany nad Nisou

Notebook pro preventivní a volnočas. práci s mládeží

20 000

31 Studenti SUPŠ sklářské Železný Brod

Soutěž Mistr křišťálu 2008 - poukázky za II. a III. místo

12 000

32 SOŠ gastronomie a služeb a SOU Liberec

24. ročník přehlídky Gastroden 2008 v centru Babylon

10 000

33 Integr. stř. škola Vysoké n.J., Harrachov

Vybavení dílen odborného výcviku učebními pomůckami

10 000

34 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha

Výstava a katalog prací studentů designu v galerii VŠUP

5 000

celkem

Nadační
Z toho:

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

1 816 201

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: 466 201

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
==============================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

SKI Klub Jablonec nad Nisou - Břízky

Lyžařské soutěže v žákovských a dorost. kategoriích

100 000

2

Týdny pohybu hrou, VŠ areál 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 Kanadě

50 000

4

TJ HC "Vlci" Jablonec nad Nisou

Turnajová činnost nejml. žáků mládež. hokej. družstev

30 000

5

Jizerští draci - basketbal, Jablonec n.N.

Pronájem, zápisné do soutěží, odměny rozhodčím

30 000

6

Sport. kluby Jablonec-Břízky, odd. st. tenisu

Pronájem hrací místnosti oddílu stolního tenisu

25 000

7

UNITOP, sport. klub policie Česká Lípa

Sportovní aktivity SKP a nadstavba přípravy policistů

25 000

8

Atletický klub AC Slovan Liberec

Memoriál Zuzany Krejčové na stadionu v Liberci

20 000

9

TTC Preciosa odd. st. tenisu, Jablonné v P.

Účast na soutěžích, úhrada nájmu tělocvičny oddílu

20 000

10 Školní sport. klub při ZŠ Janov nad Nisou

Dět. oddíly-běh na lyžích, sjezd. lyžování-hor.kola, aerobic

20 000

11 Sportovní klub, oddíl kopané Prysk

Příspěvek na činnost fotbalového oddílu, zejm. mládeže

15 000

12 TJ Sokol, Fügnerova, Jablonec nad Nisou

Nákup nového cvičebního náčiní a pomůcek pro děti

15 000

13 TRI-club, Rýnovická, Jablonec nad Nisou

Jablonecký sprint triatlon - závod poháru ve Mšeně

15 000

14 1. SK Jirkov - fotbal. areál Starý Březenec

Prázdniny s fotbalem-sportovní vyžití škol. Mládeže

15 000

15 Judo Klub Jablonec nad Nisou, o.s.

Závodní a tréninková činnost žákovských družstev

15 000

16 Základní škola, Arbesova, Jablonec n.N.

Příspěvek na sportovní vybavení pro žáky základní školy

15 000

17 Podještěd. pardálové, Jablonné v Podj.

Využití volejbal. a tenis. Kurtů zaměstnanci závodu 17

15 000

18 ŠSK při ZŠ Pasířská, Jablonec nad Nisou

Činnost sportovního klubu, atletické soutěže mládeže

10 000

19 TJ Jiskra Brodek u Konice, okr. Prostějov

Příspěvek na činnost žáků a mládeže v oddílu kopané

10 000

20 TJ Delfín, kanoistika Jablonec nad Nisou

Nákup sport. nářadí a účast na závodech kanoistiky

10 000

21 TJ Sokol Frýdštejn, oddíl odbíjené

Sportovní aktivity družstva dívek a chlapců v odbíjené

10 000

22 Oddíl orient. běhu TJ Tatran Jablonec n. N.

Činnost odd. dětí a mládeže, tvorba nové závodní mapy

10 000

23 SK Rapid Jablonec 05, Janov nad Nisou

Činnost sportovního klubu, zejména nejmladších žáků

10 000

24 SK Bakov nad Jiz., oddíl kopané

Nové dresy pro mládežnický oddíl kopané

10 000

25 CK Dukla Liberec, odd. lyž.běhu a cyklistika

Vytrvalostní sportovní činnost, závody J50 a Vassalopet

10 000

26 Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí

Sportovní a závodní činnost školního atletického oddílu

10 000
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27 Rychlostní kanoistika, o.s. Jablonec n.N.

Sportovní příprava žactva a mládeže rychlostní kanoistiky

10 000

28 Handball Liberec 6 - Rochlice, Dobiášova

Turnajová činnost žákovského družstva v házené

10 000

29 TJ Dukla Liberec - Běh na lyžích

Materiální vybavení žákovských oddílů běhu na lyžích

10 000

30 Klub orientačního běhu Kamenický Šenov

Pořádání závodů v orientačním běhu mládeže

5 000

31 Klub vojáků v záloze Jenišovice

Zabezpečení akce pro děti a mládež - soutěž ve střelbě

5 000

32 Vysokoškolský SK Slavie TU Liberec

Rozvoj mládežnického badmintonu, účast na soutěžích

5 000

33 Slovan Frýdlant v Č. oddíl kopané

Finanční podpora na Krajský přebor starších žáků

5 000

34 Sbor dobrovolných hasičů Frýdštejn

Letní soustředění mladých hasičů dobrovolného sboru

5 000

35 TJ Bižuterie, odd. volejbalu Jablonec n.N.

Závodní činnost družstev volejbalu juniorek a kadetek

5 000

Nadační

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

665 000

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

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Muzeum skla a bižuterie Jablonec n.N.

Výstava šperků ze skleněných perlí - mezinár. Trienale

100 000

2

Národní knihovna, Klementinum, Praha

Digitalizace rukopisu Lomnický graduál ze 16. století

100 000

3

Fakulta chem. technologie VŠCHT Praha

Vybavenost odborné knihovny Ústavu skla a keramiky

88 000

4

Česká sklářská společnost, Jablonec n.N.

Česká a slovenská konference o skle v Luhačovicích

50 000

5

Čs. sklářská. spol., Sklář a keramik Teplice

Podpora vydávání odborného časopisu Sklář a keramik

50 000

6

Vysoké učení technické v Brně, rektorát

Ceny Nadace Preciosa za mimořádné diplomové práce

50 000

7

Inženýrská akademie ČR, Praha

Soutěže o Cenu inženýr. akademie ČR za technické dílo

50 000

8

S group Sport Facility Management Liberec

Celokraj. veletrh vzdělávání a prac. příležitostí studentů

50 000

9

Fakulta chem. technologie VŠCHT Praha

Ocenění odbor. Prací na Studentské vědec. konferenci

35 000

10

Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha

Odborná kniha o vlastnostech amorf. materiálů a skla

30 000

11

ČVUT Praha, fakulta strojní

Ocenění Studentské tvůrčí činnosti na Strojní fakultě

20 000

12

TU Liberec - Hospodářská fakulta

Mezinárodní konference na katedře informatiky

15 000

13

TU Liberec, katedra sklář. strojů a robotiky

Ceny pro soutěž studentské tvůrčí činnosti strojařů

12 000

14

Gymnázium, U Balvanu, Jablonec n.N.

Dokončení soutěže studen. odborné činnosti z biologie

10 000

15

TU Liberec, katedra obrábění strojní fakulty

Konference 100 let narození prvního vedoucího katedry

10 000

16

TU Liberec, kat. textil. a jednoúčel. strojů

Mezinárodní konference o teorii strojů a mechanismů

10 000

17

Kruh autorů Liberecka, Liberec

Historie bižut. výstav v Almanachu Libereckého kraje

10 000

18

TU Liberec - Fakulta mechatroniky

Pořádání soutěže Kyber 08 pro středoškolské studenty

10 000

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:

700 000

Zvláštní ceny za odborné práce (placeno z fondu škol na stipendia):
na VŠCHT Praha 3x cena 8 tis. Kč a 2x cena 10 tis. Kč = 44 000
na TU Liberec 3x cena 5 tis. + 4x cena 10 tis. Kč =
na ČVUT Praha 2x cena 10 tis. Kč + 1x cena 5 tis. Kč =

55 000
25 000

Ceny Nadace Preciosa celkem Kč: 124 000
Fond vědy včetně Cen nadace na VŠ celkem Kč:

824 000

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

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Nemocnice Jablonec n.N., interní oddělení

Dvě polohovací lůžka v rámci humanizace zdravotní péče

218 341

2

Nemocnice Města Frýdlant v Čechách

Nemocniční postele pro oddělení gynekologie

168 000

3

Klub zdraví obyvatel Liberecka, Liberec

Program pro sportovce - VI. fáze pro rok 2008

60 000
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4

Zdravot. ústav, U Sila, Liberec - Vratislavice

Zakoupení Audiometru AS 216 pro speciální vyšetření

54 827

5

Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Úprava automobilu na ruční ovládání pro vozíčkáře

50 000

6

Nemocnice Liberec, odd.cévní a rek. chir.

Přístroj VNUS Closure FAST na rychlou operaci křeč. žil

50 000

7

Nadace rozvoje umělé výživy Hr. Králové

Stáž vrchní sestry gerontologie KN Liberec v Maastrichtu

47 000

8

KHS LK a ANNOLK , U Nisy, Liberec

Příspěvek na konferenci "Občan a zdraví" v Liberci

43 000

9

IRTAPS, Jáchymovská, Liberec

Podpora celostátní psychosomatické medicíny v Liberci

37 000

10

Diana, sdr. rodičů a přátel ZP dětí Jablonec

Léčebně rehabilitační pobyt pro děti s kombin. vadami

35 000

11

JAKOP sdružení Jablonec nad Nisou

Zdravotně rehabilitační pobyt pro onkologické pacienty

30 000

12

FN v Motole, V úvalu, Praha 5 - Motol

Účast na mezinár. vzděl. kurzu dětské hematologie

30 000

13

Hospic pro Liberec,o.s. Purkyňova, Liberec

Seminář Hospicové hnutí v ČR s MUDr. M. Svatošovou

27 000

14

ÚO Svazu diabetiků ČR Jablonec n. N.

Edukačně preventivní týdenní pobyt diabetiků

25 000

15

Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Ulehčení dopravy do školy tělesně postižené studentky

23 000

16

Český červený kříž, pob. Jablonec n. Nisou

Projekt v oblasti činnosti s mládeží, seniory a dárci krve

20 000

17

Jméno neuvádíme, Česká Kamenice

Rehabilitační pobyt v hyperbarické komoře pro ZTP/P

18 000

18

Jméno neuvádíme, Liberec

Pořízení elektrického vozíku Meyra Servomatic

17 700

19

Svaz tělesně postižených v Jablonci n.N.

Zdravotně rehabilitační pobyt v tuzemsku pro ZTP osoby

15 000

20

Roska, pobočka sdružení Jablonec n. N.

Týdenní rekondiční léčebný hiporehabilitační pobyt

15 000

21

Svaz tělesně postižených, Jablonec n.N.

Činnost Místní organizace Svazu tělesně postižených

15 000

22

Sdružení zdr. postižených Železný Brod

Počítačový kurz pro Zdr.postižené začátečníky i pokročilé

11 000

23

Jméno neuvádíme, Kořenov, okr. Jablonec

Kurz a práce v keram dílně pro zlepšení hybnosti rukou

8 000

24

Svaz nedoslých. a neslyšících v Jablonci

Přísp.- půjčovna sluchadel a pom. pro sluch.postižené

7 000

25

Jméno neuvádíme, Chrastava

Nákup kvalitních sluchadel Bravissimo CIC pro syna

6 780

26

Jméno neuvádíme, Liberec 6 - Rochlice

Pořízení speciálního zdravotního stolu pro rehabilitaci

5 000

Nadační

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

z toho regionální nemocnice a zdravotnická zařízení:

1 036 648
491 168

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

Žadatel - Jméno, adresa

Stručný popis požadavku - užití příspěvku

Přísp. Kč

1 Očkované osoby Medicou Sever Chrastava

Příspěvek na vakcínu a očkování proti chřipce osob

53 040

2 Jméno neuvádíme, Hodkovice n. M.

Operace oční vady očí laserem v Ophtalaser Praha

30 000

3 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Příspěvek na zajištění pohřbu zemřelého manžela

30 000

4 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Příspěvek na potřeby dětí-vybavení do školy, sport

25 000

5 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.

Krytí nákladů na nákup invalidního vozíku pro dceru

20 000

6 Jméno neuvádíme, Liberec

Příspěvek na operaci očí laserem v Ophtalaser Praha

20 000

7 Jméno neuvádíme, Markvartice

Pomoc ve fin. tísni-zařízení pokoje 3 vnoučat po rozvodu

20 000

8 Jméno neuvádíme, Janov nad Nisou

Krytí částečných nákladů při vzdělávání dcery -školné

20 000

9 Jméno neuvádíme, Staré město, Liberec

Pomoc v tíživé soc.situaci-fin. podpora pro nem. syna

20 000

10 Jméno neuvádíme, Turnov

Pomoc v tíživé soc. situaci - příspěvek na pohřeb tatínka

20 000

11 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Krytí nákladů při léčbě záv.nemoci pro dceru, násl. úmrtí

20 000

12 Jméno neuvádíme, Kamenický Šenov

Pomoc v tíž. situaci-oblečení, potraviny a bydlení pro děti

20 000

13 Jméno neuvádíme, Horní Prysk, okr. Č.Lípa

Příspěvek na zdravotní pomůcku - elektrické lůžko

20 000

14 Jméno neuvádíme, Radčice, Liberec

Příspěvek na pohřeb zemřelé manželky

18 000

15 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Část. úhrada nákladů-očkování dělož. čípku pro dcery

16 000

16 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.

Krytí část.nákladů na chod domácnosti a vzdělání dětí

15 000

17 Jméno neuvádíme, Turnov

Pomoc v tíživé situaci - příspěvek na pohřeb manžela

15 000

18 Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - zaplacení nájmů a služeb

15 000

19 Jméno neuvádíme, Mašov, Turnov

Přední horní i dolní čelist (nové můstky), nehradí VZP

15 000

20 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Přední horní i dolní čelist (korunky), nehradí pojišťovna

15 000
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21 Jméno neuvádíme, Čtveřín, Pěnčín

Přísp. pro syna na léčení rakoviny a dopravy na kontroly

15 000

22 Jméno neuvádíme, Chomutov

Krytí nákladů při léčbě záv. nemoci pro dceru (léky)

15 000

23 Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc.situaci-vzdělávání dcery (nákup PC)

15 000

24 Jméno neuvádíme, Liberec

Příspěvek zdravotní péče na komplexní ošetření zubů

15 000

25 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Návštěva nemoc. matky v Kazachstánu, samoživitelka

13 000

26 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.

Příspěvek na rovnátka a operaci dolní čelisti, nehraz. ZP

13 000

27 Jméno neuvádíme, Liberec

Přední dolní čelist (komplet.výměna), nehradí pojišť.

10 000

28 Jméno neuvádíme, Liberec

Přední horní i dolní čelist (nové korunky), nehradí pojišť.

10 000

29 Jméno neuvádíme, Liberec

Krytí částečných nákladů při vzdělávání dcery-nákup PC

10 000

30 Jméno neuvádíme, Liberec

Krytí částečných nákladů při vzdělávání syna-nákup PC

10 000

31 Jméno neuvádíme, Chomutov

Pomoc ve finanční tísni - zajištění bytu po rozvodu

10 000

32 Jméno neuvádíme, Rádlo, okr. Jablonec

Příspěvek na nové korunky horní čelisti nehrazené ZP

10 000

33 Jméno neuvádíme, Přepeře, okr. Semily

Pomoc v tíživé soc. situaci - bytová situace-el. energie

10 000

34 Jméno neuvádíme, Kamenický Šenov

Příspěvek na operaci očí laserem v Ophtalaser Praha

10 000

35 Jméno neuvádíme, Raspenava

Příspěvek na protetickou rekonstrukci nehrazenou ZP

10 000

36 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Pomoc v tíživé soc. situaci-bytová -nájem, svatba, atd.

10 000

37 Jméno neuvádíme, Hraničná, Janov n.N.

Částečné náklady spojené s zdrav. pobytem v lázních

10 000

38 Jméno neuvádíme, Turnov

Finanční příspěvek na studium VŠ pro syna

10 000

39 Jméno neuvádíme, Turnov

Pomoc v tíživé soc. situaci-dokončení oprav bytu

10 000

40 Jméno neuvádíme, Veselá u Semil

Pomoc v soc.- bytová situaci -prasklé vodovodní portubí

10 000

41 Jméno neuvádíme, Chomutov

Pomoc v tíživé soc. situaci - příspěvek na pohřeb dcery

10 000

42 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Pomoc v tíživá soc.situaci rodiny na vzdělávání dcery SŠ

10 000

43 Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - přísp. na pohřeb manželky

10 000

44 Jméno neuvádíme, Liberec

Příspěvek na zdravotní pomůcku - digitální sluchadla

10 000

45 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.

Přední horní čelist (nová zubní protéza), nehradí pojišť.

9 500

46 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.

Přísp. na prevent.očkování dělož. čípku dcery

9 000

47 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.

Krytí částečných nákladů stud. pobytu syna v Anglii

8 000

48 Jméno neuvádíme, Jirkov

Krytí část. nákladů na nákup brýlí se speciálními skly

8 000

49 Jméno neuvádíme, Chrastava

Přední horní i dolní čelist (nové korunky), nehradí pojišť.

8 000

50 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Příspěvek na preventivní očkování dělož. čípku dcery

8 000

51 Jméno neuvádíme, Semily

Příspěvek na umělé oplodnění realizované klinicky

8 000

52 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.

Příspěvek na preventivní očkování dělož. čípku dcery

8 000

53 Jméno neuvádíme, Jablonné v P.

Příspěvek na preventivní očkování dělož. čípku dcery

8 000

54 Jméno neuvádíme, Liberec

Příspěvek na rovnátka na dolní i horní čelist pro dceru

8 000

55 Jméno neuvádíme, Hrádek n.N.

Pomoc v tíživé soc.situaci-vzdělávání dětí, dcera SOU

8 000

56 Jméno neuvádíme, Turnov

Tíživá soc.situace rodiny - vzdělávání dětí, dcery ZŠ a MŠ

8 000

57 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Krytí část. nákladů spojené s chodem domácnosti

7 000

58 Jméno neuvádíme, Hobšice, okr. Kladno

Krytí částečných nákladů studia ke zvýšení kvalifikace

7 000

58 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.

Příspěvek na preventivní očkování dělož. čípku dcery

7 000

60 Jméno neuvádíme, Chomutov

Příspěvek na preventivní očkování dělož. čípku dcery

6 600

61 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Přední horní i dolní čelist (nová rovnátka), nehradí pojišť.

6 000

62 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Příspěvěk na rovnátka pro dceru, nehradí VZP

6 000

63 Jméno neuvádíme, Liberec

Přední horní čelist (nový můstek), nehradí VZP

6 000

64 Jméno neuvádíme, Smržovka

Příspěvek na preventivní očkování dělož. čípku dcery

6 000

65 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Krytí částečných nákladů stud. pobytu syna v Anglii

6 000

66 Jméno neuvádíme, Česká Kamenice

Pomoc v tíživé soc. situaci - splácení nájmu, půjčky, atd.

5 000

67 Jméno neuvádíme, Liberec

Pomoc v tíživé soc.situaci-lázně manžela, výměna dveří

5 000

68 Jméno neuvádíme, Turnov

Pomoc v tíživé soc. situaci - zaplacení nájmů a služeb

5 000

69 Jméno neuvádíme, Liberec

Krytí nákladů při léčbě vážného úrazu páteře

5 000

70 Jméno neuvádíme, Liberec

Krytí část. nákladů spojené s chodem domácnosti

5 000

71 Jméno neuvádíme, Jirkov

Příspěvek na účast zaměstnanců na závodu JCM

5 000

72 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Příspěvek na vedení basketbalového oddílu děvčat

5 000

73 Jméno neuvádíme, Bílá, okr. Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - příspěvek na pohřeb matky

5 000
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74 Jméno neuvádíme, Lažany, Pěnčín

Přední horní i dolní čelist pro druha, nehradí pojišť.

5 000

75 Jméno neuvádíme, Burianova , Liberec

Příspěvek zdravotní péče na nové zubní korunky

5 000

76 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.

Laserová terapie v Stoma-Hygieinos Liberec

5 000

77 Jméno neuvádíme, Pelešany, Turnov

Částečné náklady spojené s pobytem v lázních, léky

5 000

78 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.

Částečná úhrada nákladů-očkování žloutenky AB a tyfus

4 000

79 Jméno neuvádíme, Machnín, Liberec

Horní i dolní čelist (dentální hygiena), nehradí pojišť.

3 500

80 Jméno neuvádíme, Jirkov

Krytí částečných nákladů studia ke zvýšení kvalifikace

3 000

81 Jméno neuvádíme, Horní Štěpánov, Prostějov

Příspěvek na dioptrické brýle, používá je denně při práci

3 000

82 Jméno neuvádíme, Proseč pod Ještědem

Úhrada nákladů na očkování vnuka proti meningokoku

3 000

83 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.

Příspěvek při ošetření zubů - doplnění fix. práce

3 000

84 Jméno neuvádíme, Liberec

Finanční příspěvek na nástavbové studium pro dceru

3 000

85 Jméno neuvádíme, Horní Štěpánov, Prostějov

Krytí nákladů při léčbě závažné nemoci dcery, léky

3 000

86 Jméno neuvádíme, Liberec

Příspěvek na novou korunku (horní čelist), nehraz. ZP

2 500

87 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.

Příspěvek zdravotní na nové zubní korunky nehraz. ZP

2 000

88 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.

Příspěvek pro dceru a syna na očkování proti žloutence

1 500

Nadační
Z toho:

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

preventivní akce - očkování proti chřipce

940 640
53 040

zdravotní péče - léky, operace, léčebné pobyty

471 600

vzdělávání a jiné školní výdaje

158 000

bydlení - byt, chod domácnosti

107 000

úmrtí - příspěvek na pohřeb

108 000

ostatní pomoc v sociální nebo jiné nouzi:

43 000

VĚCNÉ DARY
=======================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - užití věcného daru

Přísp. Kč

1 Obč. sdružení Adeceda Otrokovice

48. ročník mez. festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně

108 290

2 NF Kapka naděje, Francouzská, Praha 2

Setkání dámského klubu "Cosmopolitan ..." s beneficí

82 110

3 Základní škola a mateř. škola Malá Skála

Darování výpočetní techniky pro potřeby žáků ZŠ a MŠ

30 000

4 Odborové sdružení PRAD Liberec

Zajištění výrobků figurek pro účastníky Sjezdu OS PRAD

29 655

5 D.R.A.K. obč. sdr. Oblačná, Liberec

14 kusů psacích strojů (elektrických a mechanických)

22 674

6 Gymnastika Liberec, Jeronýmova

Ceny Mezinárodní závod nadějí ve sportovní gymnastice

18 564

7 SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou

Projekt Oděv a doplněk - práce studentů školy

13 750

8 Ing. Eva Brzová, Smečská, Slaný – Kvíc

Skleněné díly - perle, drops, sluníčka aj. polotovary

12 656

9 I. Mateřská škola Markvartice, Jablonné

50 ks skleněných kruhů "55"- 30.výročí mateřské školy

12 275

10 Záchr. služba Libereckého kraje, Liberec

Ceny soutěže "Jablonecká Rescue Ski 09" skl. medaile

11 257

11 NF Kapka naděje, Francouzská, Praha 2

Skleněné díly - odpad, šatonové růže, perle, drops atd.

8 343

12 Eurotopia Opava, 17. listopadu, Opava

Skleněné díly, 2 kg perle, 1 set měsíčních znamení

8 250

13 Český svaz házené a DHK Loko Liberec

Mezinár. turnaj družstev dívek házené "O pohár Liberce"

8 187

14 Dům kultury Ostrov nad Ohří

40. ročník dětského film. a tel. festivalu O. Hofmana

8 068

15 Diakonie ČCE - Milíčův dům, Jaroměř

Skleněné díly, šatonové růže, perle, 1 set měs. znamení

7 982

16 Mez. centrum Universum, o.p.s. Liberec

6 kusů psacích strojů (elektrických + mechanických)

7 726

17 TJ Turnov-oddíl volejbalu, Skálova, Turnov

Skleněné medaile - 15 kusů pro více závodů

7 676

18 1.Fbk Campus Jablonec nad Nisou

Skleněné medaile - 15 kusů, dále medaile z odpadu

7 675

19 ČSS SSK MLÁDÍ, I.Olbrachta, Jablonec n.N.

20. ročník Grand Prix Jablonec 2008 sportovní hala

5 998

20 TK Topdance Vratislavice n.N.

Šatonové růže pro dětské taneční páry sportovního tance

5 878

21 České dráhy, a.s. SDC Liberec

Celost. konference Železniční dopravní cesta" – brožury

5 777

22 TJ Slavie TPS, Zhořelecká, Liberec

Závody těl. postiž. sportovců v dráhových kuželkách

4 935

23 Jezdecká společnost Javorník, Český Dub

Křišťálové ceny pro vítěze "Hubertova jízda"

4 760

24 Domov pokojného stáří, Brno

Skleněné díly - odpad, 1 set měsíční znamení

4 570
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25 II. mateřská škola, Puškinova, Liberec

Darování výpočetní techniky pro hospodaření MŠ

3 800

26 Obč. sdružení LANO, Bezručova, Šumperk

Skleněné díly - odpad, skl. medaile, společenské hry

3 737

27 Klub celníků Ústí nad Lab. Krušnohorská

24. ročník mistroství ČR v bězích Celní správy

2 975

28 NF Kapka naděje, Francouzská, Praha 2

100 ks přívěsků s kapkou v barvě safír pro benefice

2 975

29 Dům na půl cesty Farní charita Karlovy Vary

Skleněné díly - odpad, šatonové růže, perle, atd.

2 550

30 Pulec Hřebčín Mimoň, Okrouhlická

Ceny na Dostihy v Mimoni - skleněné hranoly

2 317

31 NF Kapka naděje, Francouzská, Praha 2

100 ks přívěsků s kapkou v barvě rubín pro benefice

1 785

32 D.R.A.K. obč. sdr. Oblačná, Liberec

Skleněné díly a polotovary z výroby vč. odpadu

1 583

33 Taneční klub Koškovi, Horská, Liberec

Šatonové růže pro sportovní soutěžní taneční pár

1 399

34 Ostrovský Macík, Horní Žďár, Ostrov

Dvě křišťálové ceny pro vítěze "Hubertova jízda" , odpad

1 347

35 Marcela Pačesová, Chodská, Čelákovice

Šatonové růže VIVA ss 20 na soutěžní šaty

1 169

36 SUPŠ, návrhářství obuvi, Uherské Hradiště

Ploché perly, šatonové růže a dropsy na boty, kabelky

1 009

37 Romodrom, obč.sdr. V Tůních, Praha 2

Skleněné díly vč. odpadu, šatonové růže aj. polotovary

38 Obč. sdr. Koala, Novoveská, Jablonec n.N.

Materiál na zabezpečení akcí letního tábora pro děti

odpad

39 Dobrovolnické centrum Motýlek, o.s. Brno

Skleněné díly - drops, perle pro rukodělnou činnost

odpad

40 Handicap centrum srdce, o.p.s. Poděbrady

1. celorep. ročník ve sport. paintballu "Boganův pohár"

odpad

41 Tri-Club, Rýnovická, Jablonec nad Nisou

Jablonecký sprint triatlon 2008 konaný ve Mšeně

odpad

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

710

464 412

Všechny fondy za rok 2008 příspěvky celkem Kč 7 758 381
========
Z toho finanční nadační příspěvky celkem Kč
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Příloha věnovaná prostředkům z Nadačního investičního fondu (NIF)

SPRÁVA PROSTŘEDKŮ Z NIF A ROZDĚLOVÁNÍ VÝNOSŮ
v roce 2008
-----------------------------------------------------------------------------------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
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 Nadace 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. V roce 2004
Nadace obdržela příspěvek z NIF ve výši 11,045 mil. Kč. V roce 2006 byl získán zatím poslední
příspěvek z NIF ve výši 2,420 mil. Kč. Stalo se tak na základě Dodatků ke Smlouvě o převodu
zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro podporu
nadací ve II. etapě, uzavřeného mezi Nadací a Českou republikou - Ministerstvem financí.
Získané prostředky resp. jejich investice byly postupně zapsány do nadačního jmění (formou
zvýšení nadačního jmění o příslušnou částku) u místně příslušného rejstříkového soudu v Ústí
nad Labem resp. jeho pobočky v Liberci. Celková hodnota Nadací přijatých prostředků z NIF
zapsaných do nadačního jmění od konce roku 2007 činí 65,754 mil. Kč.
Takto získané prostředky z NIF do roku 2004 byly opakovaně vloženy do nákupu podílových
listů Balancovaného fondu nadací (zkráceně BFN), spravovaného investiční společností ŽBTrust a.s. Praha. Celkově do podílových listů BFN investované příspěvky z NIF dosáhly výše
52.289 tis. Kč. Příspěvek z NIF ve výši 11,045 mil. Kč získaný v roce 2004 byl nejprve na rok
2005 smluvně svěřen ke spravování na základě „Smlouvy o správě cenných papírů tvořících
součást nadačního jmění“. Od 1.1.2006 došlo k jeho uložení na zvláštní termínovaný účet (č.
89746) u ABN Amro Bank, pobočky Praha. V roce 2006 došlo ke zvýšení úložky v bance o
zatím poslední příspěvek z NIF ve výši 2,420 mil. Kč na celkovou výši 13,465 mil. Kč.
Prostředky NIF podléhají zvláštnímu režimu odděleného spravování a rozdělování výnosů
veřejnými granty. Na základě po roce 2000 uzavřených smluv s Fondem národního majetku ČR
měla Nadace povinnost vyhlašovat tyto veřejné soutěže pro oblasti sociální a vzdělávání.
Nadace uplatňuje pravidlo použití výnosu za předchozí rok v roce následujícím a snaží se
grantovat do kdysi smluvně dvou přidělených oblastí přibližně stejnou částí výnosů.
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Užití výnosů z prostředků NIF v roce 2008
Za předchozí kalendářní rok 2007 ze získaných prostředků NIF činil celkový skutečný dosažený
výnos 739,5 tis. Kč. Základem výnosu byla dividenda z prostředků NIF investovaných v celkové
výši 52,289 mil. Kč do Balancovaného fondu nadací, která byla vyplacena koncem března 2008
ve výši 371 tis. Kč (relativní výše výnosu 0,71% p.a.). Zbytek výnosu za období roku 2007 činil
úrok z prostředků ve výši 13,465 mil. Kč na termínovaném účtu ve výši 369 tis. Kč (relativní
výše výnosu 2,74% p.a.). Na rozdělení ročního výnosu byly Nadací souběžně vypsány dva
veřejné granty. Vyhlášené podmínky grantů, jejich výsledky a vyhodnocení je uvedeno
následně v této samostatné příloze.
Na základě nově platných smluvních pravidel užití výnosů z prostředků NIF byla 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 1,71%
z nadačním rejstříkem zapsaných prostředků z NIF, které ke 31.12.2007 činily 65,754 mil. Kč
(z toho bylo určeno pro poskytování grantů 22,481 mil. Kč v oblasti sociální a 43,273 mil. Kč
v oblasti vzdělávání). Pro Nadaci tak vyšlo 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, doplněnou z ostatního majetku.
Ve veřejném grantovém řízení realizovaném Nadací v r. 2008 bylo v oblasti sociální rozděleno
rovných 500 tis. Kč, v oblasti vzdělávání bylo rozděleno 750 tis. Kč, což je celkem 1250 tis. Kč.
Nadace tak rozdělila více než celkový smluvně povinný minimální výnos z prostředků NIF za
předchozí rok 2007, který činil 1.124.393 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 resp. ostatních prostředků Nadace.
V roce 2008 v rámci otevřeného grantového řízení Nadace obdržela celkem 254 žádostí, z
nichž přispěla na 35 projektů. Nadací bylo pro oblast sociální ze 229 žádostí vybráno 20
žadatelů, v oblasti vzdělávání bylo podáno celkem 25 žádostí a z nich bylo vybráno 15
projektů.
Přehled v grantovém řízení vybraných organizací a udělených příspěvků je uveden následně.
Předpokládané užití výnosů z prostředků NIF v roce 2009
Na základě 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 2008 byly roční sazby ČNB Pribid pro první a poslední pracovní den
roku P1 = 4,14% a P2 = 3,52%, což znamená po výpočtu výnos za rok 2008 relativně 1,915%
z nadačním rejstříkem zapsaných prostředků z NIF ke 31.12.2008, které činily 65,754 mil. Kč.
Pro Nadaci tak vychází rozdělit minimálně 1.259.189 Kč. Protože skutečný výnos byl nižší
(492,5 tis. Kč) bude muset Nadace rozdělit podstatně vyšší částku.
Nadace je připravena v průběhu roku 2009 podobně jako v předchozích letech rozdělit více než
veškerý skutečný výnos. Správní rada určila, že bude rozdělena na základě výsledků veřejných
grantových řízení částka 1.300 tis. Kč, a to rovnoměrně na podporu vzdělávání (určeno 650 tis.
Kč) a do oblasti sociální (určeno též 650 tis. Kč). Plánovaná celková částka pro rozdělení není
nižší, než by odpovídalo minimálním výnosům k rozdělení spočteným dle výše nadačního jmění
z NIF ke 31.12.2008 na základě vzorce vycházejícího z poloviny průměrné roční sazby PRIBID
pro 1 rok.
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Vyhlášení grantových řízení Nadace Preciosa pro rok 2008
Nadace PRECIOSA vyhlašuje pro rok 2008 veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků
(grantová řízení) na podporu vzdělávání a školství a na podporu humanitárních a sociálních
projektů z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za předchozí kalendářní rok.
Grantová pravidla
Nadace PRECIOSA vypisuje veřejné otevřené výběrové řízení (granty) pro podporu oblastí
činností:
1. Vzdělávání a školství:
a) Odborná a vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia
b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného středního a učňovského školství regionu
2. Sociální a humanitární:
a) Pomoc zdravotně postiženým, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeži
b) Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů a nebo jejich zaměstnanosti
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 17, 466 67 Jablonec nad Nisou,
a to pro oblast vzdělávání do 31. května 2008 a pro oblast sociální do 30. června 2008.
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).
6) Číslo bankovního účtu, kam případný nadační příspěvek zaslat.
Výsledek výběrového řízení bude sdělen žadatelům do 31. srpna 2008
Přijaté materiály se nevracejí. Nadace není povinna sdělovat důvody nepřidělení příspěvku.
V Jablonci nad Nisou, 1. dubna 2008
Ing. Stanislav Kadlec
předseda Správní rady Nadace PRECIOSA

25

Výroční zpráva Nadace Preciosa za rok 2008

Rozdělení výnosů z prostředků NIF v roce 2008
-------------------------------------------------------------------------------------

Vyhodnocení veřejného grantového řízení Nadace Preciosa
Nadace Preciosa vyhlásila pro rok 2008 veřejné grantové řízení na rozdělení výnosů
prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2007. 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
(regionální příloha deníku MF Dnes 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 2008 (oblast
sociální) na adresu sídla Nadace. Do vyhlášených grantových řízení bylo podáno celkem 254
žádostí jak z libereckého regionu, tak i z celé České republiky. Z toho 25 žadatelů bylo z oblasti
vzdělávání a 229 žadatelů z oblasti sociální. Celkově požadavky žadatelů přesáhly částku 16
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 2008.
Skladba žádostí a udělených nadačních příspěvků podle oblastí činnosti byla následující.
I. Žadatelé zaměření na vzdělávání:
a) Vybavenost a odborná vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia:
podáno 16 přihlášek, z nichž byl udělen příspěvek na 10 projektů v celkové výši 563.000 Kč.
b) Vybavenost technicky orientovaného středního a učňovského školství regionu:
podáno 9 přihlášek, z nichž byl udělen příspěvek na 5 projektů v celkové výši 187.000 Kč.
II. Žadatelé vykonávající sociální činnosti:
a) Pomoc zdravotně postiženým, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeži: podáno
101 přihlášek, z nichž byl udělen příspěvek na 6 projektů v celkové výši 136.500 Kč.
b) Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů a nebo jejich zaměstnanosti:
podáno 128 přihlášek, z nichž byl udělen příspěvek 14 projektům v celkové výši 364.500 Kč.
Celkem tak byly 35 vybraným žadatelům přiděleny nadační příspěvky v souhrnné výši
1.250.000 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 a překročila povinnou
smluvní minimální mez peněžních prostředků k rozdělení v letošním roce, určenou podle
průměrné roční sazby Pribid vyhlášené ČNB v předchozím kalendářním roce (1,71%).
Z hlediska rozlišení právní formy vybraných žadatelů se jednalo o 17 občanských sdružení, 10
příspěvkových organizací - převážně škol, 3 církevní účelová zařízení, 3 obecně prospěšné
společnosti a 2 veřejné vysoké školy, 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 2008.
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Nadace PRECIOSA, Jablonec n.N. - Hospodaření s finančními prostředky z NIF

ROZBOR NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z NIF POSKYTNUTÝCH V ROCE 2008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

URČENÍ UŽITÍ VÝNOSU Z NIF

I.

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 2007
Celkové prostředky k 31. prosinci 2007 v Kč
Skutečný výnos prostředků z NIF za rok 2007
Relativní skutečný výnos prostředků z NIF za r. 2007
Smluvní výnos z NIF za r. 2007 (1,71% dle Pribid)

Nadační příspěvky
Použití výnosů na: Správu nadace
Navýšení nadačního jmění

II.

Sociálně Vzdělávání
humanitární

I.
II.
22 481 000 43 273 000

Celkem Kč
65 754 000

159 519
0,71 %

580 004
1,34 %

739 523
1,12 %

384 425
500 000

739 968
750 000

1 124 393
1 250 000

0
0

0
0

0
0

Poznámka: většina prostředků byla uložena u Balanc. fondu nadací PioneerInv. za r. 2007 s výnosem 0,71% p.a.
V r. 2007 nebyly získány žádné další prostředky z NIF (nerozdělovali se), jako tomu bylo 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

328 700
70 000
51 300
0
0
0
50 000
0
0

142 000
0
0
0
0
112 000
496 000
0
0

470 700
70 000
51 300
0
0
112 000
546 000
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

60 500
81 700
0
66 300
250 000
5 500
0
20 000
0
0
0
16 000
0
0

0
0
0
45 000
675 000
0
0
30 000
0
0
0
0
0
0

60 500
81 700
0
111 300
925 000
5 500
0
50 000
0
0
0
16 000
0
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.
229
20
70 000
5 500
25 000

II.
25
15
100 000
10 000
50 000

Celkem
254
35
100 000
5 500
35 714
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Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2008
v oblasti sociálně humanitární
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace PRECIOSA v měsíci dubnu vyhlásila pro rok 2008 grantové řízení na podporu
humanitárních a sociálních projektů z výnosů příspěvku NIF (za rok 2007), a to pro subjekty
zabývající se činností v oblastech:
a) Pomoc zdravotně postiženým, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeži.
b) Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů a nebo jejich zaměstnanosti.
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 (Grantový
kalendář ICN Praha), v novinách MF Dnes, na internetu i jiným prostřednictvím.
Žádosti o grant se podávaly do 30. června 2008 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 229 žádostí z celé České republiky
s požadavky přesahujícími celkovou částku 14,5 mil. Kč. Vyhodnocení došlých žádostí
proběhlo během měsíce červenec, definitivní rozhodnutí učinila správní rada nadace dne
28.7.2008. Výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně v průběhu srpna
2008.
Výnos ze smluvně spravovaných prostředků NIF za uplynulý kalendářní rok 2007 činil
384.425,- Kč (1,71% z částky 22,481 mil. Kč získané v první etapě rozdělování a uložené
jako nadační jmění). S ohledem na nízký výnos v porovnání v předchozími lety a vzhledem
k významu grantového řízení Správní rada Nadace Preciosa rozhodla přidělit na grantový
program a na základě výběrového řízení účelově rozdělit celkově 500.000 Kč, což je
mnohem více než smluvními podmínkami určený minimální povinný výnos 385 tis. Kč.
Skladba přihlášek o grant podle hlavní nebo převažující orientace byla následující:
a) Pomoc zdravotně postiženým, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeži:
podáno 101 přihlášek, z nich byl udělen příspěvek na 6 projektů v celkové výši 136.000 Kč.
b) Podpora zdravotně postiženým skupinám občanů, zejména seniorům:
podáno 128 přihlášek, z nich udělen příspěvek na 14 projektů v celkové výši 364.000 Kč.
Některé požadavky nebyly přesně vyhovující co do splnění vypsaných tématických okruhů.
Celkem bylo vybráno 20 sociálních projektů.
Z hlediska právní formy vybraných žadatelů se jednalo o 12 občanských sdružení, 2
příspěvkové organizace, 3 obecně prospěšné společnosti a 3 církevní účelová zařízení.
Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky
byly poskytnuty v měsících srpen až září 2008.
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 PŘÍSPĚVKŮ Z VÝNOSU Nadačního inv. fondu (NIF) v roce 2008
Oblast: SOCIÁLNĚ HUMANITÁRNÍ
=============================
Poř.

Sk.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Název projektu - stručný popis účelu požadavku

Částka Kč

Forma org.

1

b

Oblastní charita - Domov pokojného stáří, Sobotka

Zlepšení podmínek provozu a vybavenosti DPS v Libošovicích

20 300

círk. org.

2

a

ZŠ speciální a MŠ speciální, Kosmonautů, Turnov

Vybavení třídy pro děti s kombinovaným postižením

30 000

přísp. org.

3

a

Asociace rodičů zdrav. post. dětí Jablonec n.N.

Projekt "Sociální automobil" pro tělesně postižené

20 000

obč.sdruž.

4

b

Dědina, o.p.s., rehab. stř. pro nevidomé, Praha

Keramická pec pro pracovní rehabilitaci v keramické dílně

20 000

o. p. s.

5

b

FOKUS Liberec, Nezvalova 662, Liberec

Chladící box - salátový bar do chráněné kavárny v Jablonci

20 000

obč.sdruž.

6

b

Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Hradec Králové

Počítačové kurzy, sociální poradenství a tlumočn. služeb

46 000

obč.sdruž.

7

b

TJ Kardio, Husova 21/13, Liberec

Projekty: plavání, kondiční cvičení, odbíjená, turistika

20 000

obč.sdruž.

8

b

Proutek, o.s., Plasná 3, Kardašova Řečice

Provoz chráněné dílny - mzdy, křovinořez, vozík za auto

15 000

obč.sdruž.

9

b

AGAPO, o.s., Cejl 33/68, Brno

Nájem pro provozování soc. služeb podpor. zaměstnanost

30 000

obč.sdruž.

10

b

Tyfloservis, o.p.s., Palachova 7, Liberec

Nákup optických i neoptických pomůcek pro slabozraké a nájem

20 000

o. p. s.

11

b

Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín

Zakoupení světelné signalizace domovního zvonku SP

5 500

círk. org.

12

b

Sdružení Práh, o.s., Tuřanská 12, Brno

Vybavení čajového koutku v terapeutické dílně Café Práh

21 700

obč.sdruž.

13

b

Diakonie ČCE - středisko Rolnička, Soběslav

Zakoupení nových pomůcek do chráněné dílny pro MP

25 500

círk org.

14

b

Rytmus Liberec, o.p.s., Palachova 7, Liberec

Zajištění pracovního konzultanta a pracovního asistenta

30 000

o. p. s.

15

a

Pomněnka, o.s., Matice školské, České Budějovice

Speciální Montessori pomůcky pro rozvoj schopností dítěte

20 000

obč.sdruž.

16

b

DRAK, o.s., Oblačná 450, Liberec 1

Rekonstrukci přístupové cesty do chráněné dílny

70 000

obč.sdruž.

17

a

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Lužická, Liberec

Týdenní pobyt ve Výtvarném centru pro TP Sněženka

20 000

přísp.org.

18

b

Sdružení TULIPAN, Sokolská 8, Liberec

Provozování chráněné dílny pro osoby se zdrav .postižením

20 000

obč.sdruž.

19

a

Asoc. rodiců a př. ZP dětí, klub Paprsek, Vyškov

Zakoupení invalidních vozíků do půjčovny pomůcek

30 000

obč.sdruž.

20

a

Chytrá horákyně, o.s., Žitná 12, Rumburk

Projekt Dorka (Dobrovolník-kamarád) pro děti s postižením

16 000

obč.sdruž.

Nadační příspěvky z výnosu NIF celkem :
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Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2008
v oblasti vzdělávání (škol)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace PRECIOSA v dubnu 2008 vyhlásila veřejné grantové řízení na výběr vzdělávacích
projektů podpořených z výnosů příspěvku NIF (za rok 2007), a to cíleně pro oblasti činnosti:
a) Odborná vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia.
b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného středního a učňovského školství regionu.
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 MF Dnes,
pomocí médií určených pro neziskové organizace (např. Grantový kalendář ICN Praha), na
internetových stránkách nadace i jinými způsoby.
Žádosti o grant se podávaly do 31. května 2008 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 25 žádostí převážně z libereckého
regionu, ale i z jiných míst České republiky, s celkovými požadavky dosahujícími částku přes
1,5 mil. Kč. Vyhodnocení došlých žádostí proběhlo v měsíci červnu s rozhodnutím správní
rady 25.6. Výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně koncem června 2008.
Skutečný výnos z prostředků NIF (ke konci roku 2007 celkem 43,273 mil. Kč získaných ve
druhé etapě rozdělování) za uplynulý rok činil 580 tis. Kč. Správní rada nadace rozhodla
přidělit na grantový program více než smluvními podmínkami určený minimální povinný
výnos 739.968 Kč (1,71% dle sazby ČNB roční Pribid). S ohledem na poměrové 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 15 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 16 přihlášek, z nich udělen příspěvek na 10 projektů v celkové výši 563.000 Kč.
b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného středního a učňovského školství regionu:
podáno 9 přihlášek, z nich udělen příspěvek na 5 projektů v celkové výši 187.000 Kč.
Z hlediska rozlišení právní formy 15ti vybraných žadatelů se jednalo o 4 občanská sdružení,
9 příspěvkových organizací (školská zařízení) a 2 veřejné vysoké školy. Se všemi vybranými
subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Příspěvky z výnosu NIF byly poskytnuty bez
zbytečného odkladu v době od července do srpna 2008.
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 PŘÍSPĚVKŮ z výnosu Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2008
oblast:

ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ

====================================

Poř. Sk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

a
b
a
a
a
b
a
b
a
b
a
a
a
a
b

Žadatel (název organizace, sídlo)
Sdruž. Sympozia rytého skla, Kam. Šenov
SŠ strojní, stav. a dopravní, Liberec
Eurytmie o.s. Jabloňová ul., Liberec 12
SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov
Severáček, dětský sbor ZUŠ, Liberec
PrevenTeam, o.s. Lučany n.N. 216
SUPŠ a VOŠ Skálova, Turnov
Střední odborná škola, Jablonecká, Liberec
SUPŠ a VOŠ , Horní nám., Jablonec n.N.
SPŠ technická, Belgická, Jablonec n.N.
Tech. univerzita, Katedra designu, Liberec
UMKO o.s., Ak.Heyrovského, Hradec Králové
SUPŠ sklářská, Železný Brod
Akademie výtvarných umění, Praha
Integrovaná stř. škola Vysoké n.J., Harrachov

Projekt - popis požadavku - účel užití příspěvku
5. Mezinárodní Sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově
Doplnění výbavy učebny číslicově řízených zdrojů o simulátory
Pořízení hudebních nástrojů pro školní umělecké soubory
Vybavení školního pracoviště pro práci s plochým sklem
Vydání almanachu k 50. výročí vzniku souboru Severáček
Notebook pro preventivní a volnočasovou práci s mládeží škol
Zakoupení elektrické vypalovací pece pro umělecké odlévání
Projekt Arboretum Jablonecká aneb Strojaři v exteriéru
Zdokonalení odborných komunik. vztahů mezi pracovišti školy
Modernizace praktické části výuky pro technické učební obory
Modernizace sklářských a bižuterních dílen pracoviště v Jablonci
Zkvalitnění obsahu a vydávání časopisu Keramika a sklo
Pořízení tavicí zvonové pece pro výtvarné studijní obory
Realizace galerijní výstavní činnosti školních prací studentů
Vybavení dílen odborného výcviku učebními pomůckami
Nadační příspěvky z výnosu NIF celkem :
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Přísp. Kč

Forma org.

30 000
58 500
47 000
100 000
30 000
20 000
70 000
48 500
44 000
50 000
82 000
45 000
85 000
30 000
10 000

obč. sdruž.
přísp. org.
obč. sdruž.
přísp. org.
přísp. org.
obč. sdruž.
přísp. org.
přísp. org.
přísp. org.
přísp. org.
veřejná VŠ
obč. sdruž.
přísp. org.
veřejná VŠ
přísp. org.

750 000

Příloha

PŘEHLED ČLÁNKŮ V NOVINÁCH PRECIOSY v roce 2008
věnovaných nadační činnosti resp. akcím, které podpořila Nadace Preciosa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------(Noviny Preciosy jsou čtvrtletním časopisem skupiny společností PRECIOSA)
Čtvrtletí

Název článku (obsah resp. zaměření textu)___________________________

I. čtvrtletí - Jaro:
Ocenění nadace Národní knihovnou ČR za podporu digitalizace středověkých spisů
Ohlédnutí za nadační činností v minulém roce 2007 - rozsah a významné aktivity nadace.
Zasedala Správní rada Nadace Preciosa - zvoleny nové statutární orgány nadace
II. čtvrtletí - Léto:
Grantová řízení Nadace Preciosa z výnosů příspěvku NIF - publikování plného znění
grantových pravidel pro r. 2008 v oblastech sociálně humanitární a vzdělávání a školy
Týdny pohybu hrou - prázdninová akce pro děti školního věku v areálu TU Liberec
Preciosa se zúčastnila MFF pro děti a mládež Zlín 2008 - o udílení křišťálových z Preciosy
Představení v Divadle F. X. Šaldy Liberec pro Preciosu “Cyrano z Bergeracu“
III. čtvrtletí - Podzim:
Zasedala Správní rada Nadace Preciosa - informace z jednání vedení nadace v červnu
Ceny Nadace při promocích na VŠ - udělená ocenění mimořádných diplomových prací
Rozdělení výnosů z prostředků NIF v roce 2008 - výsledky grantového výběrového řízení
Nadace na podporu sociálních a vzdělávacích projektů vč. tabulek nadačních příspěvků
Ceny pro Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově - včetně fotografie ceny
IV. čtvrtletí - Zima:
Udílení stipendií na technických VŠ - souhrnná informace o pravidelné nadační aktivitě.
Preventivní očkování proti chřipce - informace o zdravotní akci pro vybrané osoby v regionu
Udělení Ceny inženýrské akademie ČR za rok 2008 - cenu pravidelně podporuje nadace)
Nadace Preciosa podpořila poskytování výběrových stipendií na VŠ - souhrnná informace
Polohovací postele pro jabloneckou nemocnici - informace o daru pro pacienty interny

Elektronická prezentace Nadace PRECIOSA (Internetové stránky):
Adresa: www.nadace.preciosa.cz
--------------------------------------------------V roce 2008 byla použita struktura úvodní stránky (hlavní „menu“) :
____________________________________________________________________________________________________

Fondy-oblasti Granty-výběr.řízení Základní údaje Výroční zprávy Novinky-Události Kontakty
________________________________________________________________________________
(Stránky obsahovaly základní volby a na nižších úrovních další podvolby)

Na internetové stránky Nadace Preciosa je možné se dostat přímo nebo odkazem ze
základních stránek firmy Preciosa www.preciosa.cz
http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/

