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ZÁKLADNÍ INFORMACE O NADACI PRECIOSA JABLONEC NAD NISOU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Název: Nadace PRECIOSA ( anglicky: Preciosa Foundation )
Sídlo (adresa): Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou (budova Ĝeditelství Preciosy)
KanceláĜ: PrĤmyslová 18, Jablonec nad Nisou (vila, vstup pĜes vrátnici Preciosy)
Telefon: ústĜedna 488 115 111, linka 393 (Ĝeditel) nebo linka 384 (sekretariát),
Fax: 488 115 609 nebo 608,
E-mail: info@nadace.preciosa.cz
Internet: http://www.nadace.preciosa.com (možný pĜístup i pĜes stránky Preciosy, a.s.)
IýO: 60254092 (pĜidČlil Statistický úĜad), DIý: CZ - 60254092 (pĜidČlil Finanþní úĜad)
K poskytování finanþních darĤ ve prospČch þinnosti Nadace slouží její bČžný korunový úþet:
Bankovní úþet þíslo: 1291420287 / 0100 u Komerþní banky, poboþka Jablonec nad Nisou.
Právní forma: nadace podle Zákona þ. 227/1997 Sb. o nadacích a nadaþních fondech,
je nestátní neziskovou organizací.
Datum založení: 28.12.1993, registrace v rejstĜíku od roku 1998 (rok zĜízení tohoto rejstĜíku)
Registrace: rejstĜík nadací vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem þj. oddíl N, vložka 14
ZĜizovatel a správce:
Nadace PRECIOSA byla založena firmou PRECIOSA, a.s.,
se sídlem v Jablonci n.N., která je hlavním dárcem finanþních
prostĜedkĤ a poskytuje nadaci potĜebné zázemí.
Logo - znak nadace: logo zĜizovatele s názvem firmy PRECIOSA
v barvČ tmavČ modré (PANTONE 2748C).

Orgány Nadace PRECIOSA v roce 2009 (stav ke 31.12.2009)
Správní rada:
PĜedseda: Ing. Stanislav Kadlec - generální Ĝeditel NLT, a.s. Liberec (skup. Preciosy)
MístopĜedseda: Ing. Lucie Karlová - jednatelka Preciosy Figurky s.r.o., Jablonec n.N.
ýlenové: 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
Dozorþí rada:
PĜedseda: Ing. Jan Kocour - ekonomický námČstek Preciosy Figurky, s.r.o., Jablonec n.N.
ýlenové: Ing. Jana VoĜíšková – vedoucí odd. StĜediska sdílených služeb, Liberec
Ing. Ota Hujer - pracovník výzkumu a rozvoje, tajemník ýeské skláĜské spoleþnosti
Výkonné složky:
ěeditel: Ing. Ivo Schötta - odborný referent personálního úseku Ĝeditelství Preciosy, a.s.
Sekretariát Nadace: paní Marcela Vojtíšková - ref. personálního odd. Ĝeditelství Preciosy,a.s.
Ekonom (úþetní): Ing. Pavla Trávníþková - ved. finanþního odboru Ĝeditelství Preciosy, a.s.
Správci úþelových fondĤ Nadace:
Fond vČdy a výzkumu: Ing. JiĜí Koucký, CSc. - ved.odb. koncepcí Ĝeditelství Preciosy, a.s.
Fond zdraví: Ing. Stanislav Vohlídal - personalista Preciosy, a.s.
Fond tČlovýchovy a sportu: Ing. Jaroslav Šimon - generální Ĝeditel Preciosy, a.s.
Fond humanitární a sociální: Ing. Lucie Karlová - jednatelka Preciosy Figurky s.r.o.
Fond ekologie: Ing. JiĜí Panoch - vedoucí správy areálĤ Preciosy, a.s.
Fond vzdČlávání: Mgr. Jana Havlíþková - personální Ĝeditelka Preciosy, a.s.
Fond kultury a umČní: Ing. ZbynČk Štiller - vedoucí výzkumu Preciosy, pracovištČ Liberec
Dobrovolní spolupracovníci Nadace pocházejí pĜevážnČ z Ĝad pracovníkĤ firmy Preciosa, a.s.

ÚVODEM
Patnáct let veĜejnČ prospČšné þinnosti
Nadace Preciosa
Ing. Stanislav Kadlec
pĜedseda správní rady
Nadace PRECIOSA

Dámy a pánové,
je tomu již více než patnáct let, co se pĜedstavenstvo firmy PRECIOSA, a.s. rozhodlo, že
vytvoĜí vlastní podnikovou nadaci, která ponese jméno svého zakladatele. Nadace
založená v prosinci 1993 byla zprvu zamČĜena pĜedevším na oblast zdravotní péþe.
V roce 1995 došlo k její pĜemČnČ na všeobecnČ orientovanou nadaci. V té dobČ byla
podniková nadace zcela ojedinČlou iniciativou þeské prĤmyslové firmy. Projevila se v ní
jak firemní kultura zakladatele, tak i pocit jeho spoluodpovČdnosti za kvalitu obþanského
života v teritoriu, kde pĤsobí. Od poþátku existence nadace jí PRECIOSA jako její
zakladatel systematicky finanþnČ podporoval. Rozhodnutím Poslanecké snČmovny ýR
doplnily tyto zdroje i pĜíspČvky z celostátního Nadaþního investiþního fondu ýeské
republiky. ZvláštČ pak oceĖujeme to, že mezi dárci jsou pravidelnČ i zamČstnanci
zakladatele. Tak se postupnČ vytváĜely zdroje, které dnes umožĖují Nadaci PRECIOSA
hospodaĜit do znaþné míry nezávisle na prĤbČžných darech od jejích dárcĤ a financovat
její þinnost pĜevážnČ z výnosĤ z majetku. Tímto se prakticky naplnila jedna z vizí, které
dal Nadaci Preciosa do vínku její dlouholetý pĜedseda profesor VČnČk Šilhán.
Za dobu své existence podpoĜila Nadace PRECIOSA tisíce nejrĤznČjších zámČrĤ a
veĜejnČ prospČšných þinností a pomohla mnoha potĜebným. Nadaþní politika smČĜuje k
podpoĜe širokého spektra aktivit a tato její urþitá univerzálnost, pokud jde o její zamČĜení,
je zásadní charakteristikou její þinnosti.
Nadaþní politika, jak ji rozvíjíme, v mnohém vychází z myšlenek dlouholetého pĜedsedy
správní rady profesora VČĖka Šilhána. Profesor Šilhán dobĜe vČdČl, že dobroþinnost patĜí
k lidem a lidské pospolitosti odedávna. Je to štafeta po staletí pĜenášená z jednoho
þlovČka na druhého v nadČji, že se tak utváĜí nekoneþný ĜetČz lidí, kterým osud druhých
není lhostejný. Takovýchto lidí potkáváme veliké množství. Jejich nadšení, odhodlání a
aktivita dávají dobroþinnosti smysl. V této souvislosti chci zejména dlouholetým partnerĤm
Nadace PRECIOSA popĜát hodnČ zdaru v jejich þinnosti. Vzájemnou spoluprací
pĜispíváme k rozvoji obþanské spoleþnosti v její pĜirozené podobČ. Nadace PRECIOSA
tuto filosofii pĜijala a stala se respektovanou a potĜebnou institucí jak v regionu
Libereckého kraje, tak v mnoha ohledech i v celé ýeské republice. V tomto duchu
budeme pĤsobit i v budoucnu.
V Jablonci nad Nisou, þerven 2010

Ing. Stanislav Kadlec
pĜedseda správní rady Nadace PRECIOSA
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VÝROýNÍ ZPRÁVA NADACE PRECIOSA ZA ROK 2009
================================================================

Orientace a principy nadaþní þinnosti
-------------------------------------------------------Tradice nadaþní þinnosti
Rozhodnutím pĜedstavenstva firmy PRECIOSA, a.s. došlo koncem roku 1993 k založení
podnikové nadace, nesoucí její jméno. V roce 1995 došlo k vytvoĜení organizaþní struktury
Nadace PRECIOSA (dále jen Nadace) se široce pojatou þinností, která existuje do souþasné
doby, tedy již 15 let. Nadace je od roku 1998 zapsána v rejstĜíku nadací (oddíl N, vložka 14),
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Nadace je samostatným právním subjektem,
který organizuje svoji þinnost podle zákona o nadacích.

Organizace þinnosti Nadace
Orgány Nadace jsou Správní rada a Dozorþí rada, sbor správcĤ fondĤ a sekretariát Nadace.
Personální obsazení jednotlivých funkcí je uvedeno v pĜíloze „Základní informace o Nadaci“.
Práce fondĤ
Hlavní þinnosti Nadace zajišĢuje 7 fondĤ, které jsou nasmČrovány do tČchto oblastí:
zdravotnictví a péþe o zdraví, školství a vzdČlávání, vČda a výzkum, humanitární a sociální
péþe, kultura a umČní, tČlovýchova a sport, ekologie a životní prostĜedí. NáslednČ byl v roce
2004 vyþlenČn v rámci fondu humanitární a sociální péþe zvláštní podfond nazvaný "Fond
individuální pomoci" zamČĜený na pomoc jednotlivcĤm. ProstĜednictvím tČchto fondĤ Nadace
udČluje finanþní pĜíspČvky. Specifickou záležitostí jsou pak nadaþní pĜíspČvky vČcné,
vČtšinou ve formČ vČcných darĤ , které obdržela Nadace od svého zĜizovatele.
ýinnost jednotlivých fondĤ Ĝídí jejich správci, kteĜí zároveĖ tvoĜí i odborný poradní tým
Správní rady. Správci fondĤ Nadace se Ĝídí finanþním plánem schváleným Správní radou a
stanovenou strategií nadaþní politiky. Jejich dĤležitým úkolem je, kromČ jiného, sledování
spoleþenských aktivit organizovaných jinými obþanskými iniciativami a aktivní vyhledávání
možností spoluúþasti na jejich realizaci. Pro plnČní zámČrĤ v jim svČĜené oblasti þinnosti
mohou vytvoĜit i vlastní poradní komisi. Správci fondĤ samostatnČ rozhodují o pĜíspČvcích až
do výše 50 tis. Kþ. Návrhy pĜesahující tuto þástku pĜedkládají ke schválení Správní radČ.
Nadace a veĜejnost
Informace o þinnosti Nadace je možno získávat na jejich vlastních webových stránkách
(www.nadace.preciosa.cz) a dále pĜíležitostnČ formou rĤzných veĜejnČ právních tiskovin i
pomocí jiných sdČlovacích prostĜedkĤ. VeĜejnost i zamČstnanci Preciosy dále nacházejí
pravidelné informace v podnikovém periodiku Noviny Preciosy. Nadace dlouhodobČ
spolupracuje s rĤznými obþanskými iniciativami. Udržuje úzký kontakt s orgány místní správy
a samosprávy, poslanci i senátory a dalšími organizacemi a institucemi.
Nadace je zakládajícím þlenem Asociace nadací Fóra dárcĤ ýR se sídlem v Praze, která
sdružuje významné nadace pĤsobící na území ýeské republiky. Hlásí se k Asociací
vyhlášenému etickému kodexu nadací. KromČ jiného tímto mají zástupci Nadace možnost
úþastnit se odborných semináĜĤ a diskusí o právních normách v nadaþním i neziskovém
sektoru, o formách a orientaci dárcovství, možnostech správy svČĜených prostĜedkĤ a další
problematice nestátních neziskových organizací.

1

Výroþní zpráva Nadace Preciosa za rok 2009

Nadaþní politika
Nadace podporuje obecnČ prospČšné þinnosti pĜedevším v Libereckém kraji a v místech, kde
pĤsobí firma Preciosa. Orientuje se pĜi tom na organizace a obþanské iniciativy, které se
v této oblasti již osvČdþily a získaly u veĜejnosti potĜebnou autoritu. Hlavní aktivity smČĜují do
zdravotnictví, školství, kultury, sportu, ekologie, vČdy a sociální péþe.
Od roku 2004 je vČnována vČtší pozornost také individuální nadaþní pomoci fyzickým
osobám. Pro poskytování nadaþních pĜíspČvkĤ tČmto osobám byla schválena zvláštní
pravidla a tato þinnost se stala trvalou souþástí základních nadaþních aktivit.
Principy nadaþní politiky
Nadace zpracovala svou strategii a trvale uplatĖuje již osvČdþené principy své nadaþní
politiky. Jejím základem je orientace na dlouhodobé a perspektivní projekty, snaha o
soustĜećování prostĜedkĤ na významné aktivity a zámČry, pomoc pĜi vytváĜení a udržování
trvalých hodnot v oblastech svého pĤsobení a v pĜípadČ naléhavé potĜeby i operativní Ĝešení
mimoĜádných událostí. DĤležitým úkolem je také aktivní vyhledávání dalších potenciálních
pĜíjemcĤ její pomoci a spolupráce s jinými subjekty.
DĤležitou souþástí aktivit Nadace je grantová þinnost v oblasti vzdČlávání a humanity, která
je podporována ze zdrojĤ získaných z prostĜedkĤ Nadaþního investiþního fondu ýR.
Spolupráce s dalšími organizacemi
Mnohé významné a prospČšné obþanské aktivity mohou být úspČšnČ realizovány jen na
základČ spolupráce Ĝady organizací vþetnČ nadací. Mezi tyto aktivity patĜí napĜíklad ochrana
životního prostĜedí, program podpory þeské vČdy, kultury a vzdČlanosti, péþe o zdraví
obyvatel a vybrané humanitární projekty.
Jedním z pĜíkladĤ spoleþného soustĜedČného úsilí bylo vydání obrazových publikací Národní
knihovnou ýR v Praze, dále podpora akcí na podporu rozvoje regionĤ, jako jsou "Veletrh
vzdČlávání a kvalifikace" v Liberci, "Osobnost Liberecka" nebo realizace ekologického
programu záchrany pĤvodního pĜírodního genofondu Jizerských hor. Nadace pokraþovala ve
spolupráci s organizátory Mezinárodního festivalu filmĤ pro dČti a mládež ve ZlínČ, pro který
poskytuje umČlecké ceny do soutČží filmové tvorby.
Dlouhodobé projekty Nadace
PravidelnČ po celou dobu své existence Nadace podporuje významné kulturní instituce, jako
napĜíklad Národní knihovnu ýR pĜi realizaci programu digitalizace þeského kulturního
dČdictví v rámci programu OSN „PamČĢ svČta“. Podpora institucí typu divadel, muzeí, galerií,
základních umČleckých škol v Liberci, Jablonci nad Nisou i dalších místech má už letitou
tradici.
V oblasti ochrany kulturních památek Nadace vČnuje pozornost obnovČ hradu Grabštejn.
Dále Nadace dlouhodobČ spolupracuje se správou státního zámku Sychrov spadající pod
Národní památkový ústav.
Trvalé místo v þinnosti Nadace zaujaly také programy podpory péþe o zdraví spoluobþanĤ.
PĜíspČvky regionálním nemocnicím, pĜedevším v Jablonci n.N. a Liberci, jsou orientovány
zejména na zlepšení vybavení pro diagnostikování a léþbu pacientĤ i humanizaci nemocniþní
péþe o pacienty. Mezi pĜíjemce každoroþnČ opakovaných nadaþních pĜíspČvkĤ patĜí
napĜíklad Speciální pedagogické centrum pro sluchovČ postižené v Liberci (pĜíspČvek na
nákup digitálních naslouchadel pro dČti ze sociálnČ slabých rodin v rámci projektu Senso)
nebo projekt "Zdravé dítČ - zdravá budoucnost“ Klubu pro zdraví obyvatelstva Liberecka.
KaždoroþnČ je opakován preventivní program oþkování osob proti chĜipce. V dobČ hrozby
pandemie tzv. praseþí chĜipky bylo díky zdravotní akci podpoĜené Nadací v podzimních
mČsících roku 2009 oþkováno témČĜ tisíc obþanĤ vakcínou proti sezónní chĜipce.
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Sdružování finanþních prostĜedkĤ
SpoleþnČ soustĜedČné prostĜedky pomáhají vybavit mnohé instituce potĜebnými pĜístroji
nebo zajistit finanþnČ nároþné projekty. Jako pĜíklad sdružování finanþních prostĜedkĤ mĤže
posloužit podpora aktivity s názvem ”Týdny pohybu hrou”, poĜádané pro školní mládež
bČhem letních prázdnin ve sportovním areálu Technické univerzity v Liberci-HarcovČ.
Nadace je pĜíspČvkem 90 tis. Kþ dlouhodobČ generálním sponzorem této akce, a to ve
spolupráci dalším významným partnerem, kterým je Všeobecná zdravotní pojišĢovna.
DĤležitý je i urþitý podíl Nadace na spoleþné aktivitČ regionálních sponzorĤ, bez které by
neexistovalo mnohé vybavení moderními zdravotními pĜístroji Nemocnice v Jablonci n.N. Ani
mnohé dokonalejší technické vybavení odborných uþeben místních škol a odborných
pracovišĢ Technické univerzity v Liberci by se nemohlo realizovat bez pĜíspČvkĤ naší
Nadace.
MimoĜádné akce realizované v roce 2009
Zcela mimoĜádným þinem nadace byl pĜíspČvek ve výši 310 tis. Kþ Muzeu skla a bižuterie v
Jablonci nad Nisou na nákup þásti vzorkoven bižuterie a akviziþních vzorkĤ od likvidované
obchodní spoleþnosti Jablonex. Jednalo se o významný poþin i odborný a také kulturní.
Z jednorázových akcí roku 2009 mĤžeme jmenovat pĜíspČvek 35 tis. Kþ ýeské skláĜské
spoleþnosti na publikaþní þinnost k pĜipomenutí 100 let ústavu Skla a keramiky VŠCHT v
Praze. Krajské vČdecké knihovnČ Nadace pĜispČla 70 tis. Kþ na zakoupení licence
databázového systému Art Full Text, zamČĜené na obory umČní a design. Nadace reagovala
na akutní potĜeby oddČlení interny mČstské Nemocnice v Jablonci nad Nisou zajištČním
dodávky dvou nových polohovacích postelí v cenČ 226 tis. Kþ pro jednotku intenzivní péþe.
Pomohla þástkou 50 tis. Kþ mateĜské školce v TurnovČ vybavit exteriér zahrady novým
pomĤckami jako skluzavkou, houpaþkami a prolézaþkami. Oblastní charita Liberec díky daru
50 tis. Kþ poĜídila dvČ polohovací lĤžka pro DĤm sv. VavĜince v ChrastavČ (v celkové
hodnotČ 56 tis. Kþ).
Zcela samostatnou kapitolou þinnosti je charitativní þinnost, odpovídající akutním potĜebám
postižených skupin spoluobþanĤ. V dobČ zimního mistrovství svČta v lyžování konaného
v Liberci se Preciosa ve spolupráci s Krajským úĜadem a Magistrátem mČsta Liberce podílela
na charitativním prodeji upomínkových kĜišĢálových pĜedmČtĤ. ProstĜednictvím Nadace byl
Jedliþkovu ústavu vČnován podíl výtČžku tohoto prodeje ve výši 114 tis. Kþ.
V roce 2009 zasáhly ýechy letní povodnČ, tentokrát kromČ Ĝady jiných míst i tzv. blesková
povodeĖ na rozhraní okresĤ ýeská Lípa a DČþín, kde oblast pĜírodní katastrofy zasáhla i
údolí Ĝíþky Bystrá nedaleko mČsta Kamenický Šenov. Nadace pomohla celkovou þástkou
260 tis. Kþ celé ĜadČ obþanĤ, jejichž obydlí zaplavila poþátkem þervence 2009 velká voda.
Dále soustĜedila pozornost obnovČ chodu místních školních zaĜízení. Hlavními akcemi
v dané lokalitČ byla obnova areálu a oplocení školky v Horních Habarticích, vybavení školky
v Dolních Habarticích novým nábytkem a výmČna dveĜí a podlahové krytiny tČlocviþny
Základní školy v Markvarticích.
Ulehþení života seniorĤ
Nadace pozornČ sleduje i generaþní hledisko. Významná je pomoc nejrĤznČjším aktivitám ke
zpĜíjemnČní a ulehþení života starší generace. Jedná se pĜedevším o provozování
peþovatelské služby, penzionĤ pro dĤchodce a dalších charitativních þinností.
Nadace finanþnČ podporuje rĤzné místní a oblastní spolky, jejichž þlenskou základnu tvoĜí
pĜevážnČ senioĜi. Mezi nČ patĜí Svaz postižených civilizaþními chorobami, Svaz diabetikĤ,
Svaz onkologických pacientĤ a Svaz zdravotnČ postižených. NapĜíklad jablonecká poboþka
Svazu diabetikĤ poĜádá každoroþnČ za významné podpory Nadace desetidenní rekondiþní
pobyty.
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Pozornost dČtem a mládeži
Podstatná þást darovaných finanþních prostĜedkĤ Nadace je urþena nejmladší generaci.
PĜímá i nepĜímá podpora sportovních a kulturních þinností a dalších zájmových
mimoškolních aktivit urþených pro dČti a mládež má z pohledu Nadace vysokou prioritu.
PĜíspČvek ve výši 100 tis. Kþ pomáhá napĜíklad každoroþnČ Ski klubu BĜízky v Jablonci nad
Nisou k organizování zimních výcvikových táborĤ a k úþasti na závodech mistrovství
republiky v bČhu na lyžích žactva a mladšího dorostu. Podporu dostávají od Nadace
opakovanČ rĤzná zájmová sdružení, sportovní oddíly a kluby, které se práci s mládeží
soustavnČ vČnují. PĜíkladem je každoroþní podpora Taneþní skupiny Takt v Liberci, která
v roce 2009 obdržela pĜíspČvek 50 tis. Kþ na výrobu kostýmĤ a dopravu na vystoupení. Další
pĜíspČvky obdržely napĜíklad DČtský pČvecký sbor Jizerka v Semilech, Vrabþáci a SkĜivánek
v Jablonci n.N., Carola v Liberci a školní sbor pĜi ZŠ v ChomutovČ.
Podpora vČdy a výzkumu
DĤležitou souþástí programu Nadace je podpora þeské vČdy a výzkumu. PĜíkladem je
dlouhodobá spolupráce s Ústavem skla a keramiky Fakulty chemické technologie Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze a s Katedrou skláĜských strojĤ a robotiky Technické
univerzity v Liberci. Významné finanþní prostĜedky jsou poskytovány Ústavu skla a keramiky
VŠCHT na zlepšení odborné vybavenosti, sloužící pĜedevším pro studium procesĤ tavení
skla i další vČdeckou práci. Dary Nadace doplĖují pĜedchozí vybavování ústavu rĤznými
badatelskými pĜístroji, napĜíklad elektronovým mikroskopem. DlouhodobČ Nadace podporuje
ýeskou skláĜskou spoleþnost, a to jak pĜi vydávání odborného þasopisu SkláĜ a keramik, tak
pĜi konání odborných semináĜĤ.
Nadace udržuje spolupráci s Akademií vČd ýR, v rámci které se finanþnČ podílela na vydání
odborné publikace o vlastnostech amorfních materiálĤ a skla pĜipravené Fyzikálním ústavem
AV ýR. Dochází k prohlubování spolupráce s Inženýrskou akademií ýR, v jejíž prospČch se
Nadace zavázala po dobu pČti let každoroþnČ pĜispívat 50 tis. Kþ na udílení ceny za
vynikající realizované technické dílo. Za Nadaci je þlenem této prestižní organizace Ing. JiĜí
Koucký, CSc., FEng. - správce fondu na podporu vČdy a výzkumu.
VzdČlávání mladé generace
Podporu výchovy a vzdČlanosti mladé generace považuje Nadace za jednu z þinností
nejdĤležitČjších. VzdČlání není pouze osobní hodnotou, ale i hodnotou celonárodní. Proto
jsou každoroþnČ doplĖovány stipendijní fondy pro studenty a doktorandy, vytvoĜené Nadací
již ve druhé polovinČ 90. let na vybraných technických vysokých školách ýR. Systém
udČlování stipendií funguje již tĜináctý akademický rok (od roku 1996 na ýVUT Praha a
VŠCHT Praha, od r. 1997 na TU Liberec). Tyto školy obdržely na stipendia v roce 2009
celkem 500 tis. Kþ. Cílem je zvýšení zájmu o studium vybraných technicky zamČĜených
oborĤ zejména strojírenských, elektrotechnických a materiálových. V souþinnosti s Nadací
uvedené vysoké školy zajišĢují práci stipendijních komisí, které na tĜech vybraných školách
projednaly 135 žádostí studentĤ a udČlily 87 stipendií. VČtšinou šlo o studenty posledních
roþníkĤ denního studia a v nemalé ĜadČ i o doktorandy. Nejvíce stipendií získali studující
Technické univerzity Liberec a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Nadace významnČ podporuje i stĜední odborné a umČlecké školství, a to pĜedevším
v libereckém regionu, kde celá Ĝada nadací podpoĜených škol má jako zĜizovatele krajský
úĜad. PĜíkladem mimoĜádné pomoci byl dar 60 tis. na mikrootryskávací zaĜízení pro dílnu
restaurování kovĤ StĜední umČlecko prĤmyslové školy v TurnovČ a vybavení prĤmyslové
školy v Železném BrodČ pro umČleckoprĤmyslové zpracování technického skla v hodnotČ 50
tis. Kþ. Finanþní pomoc smČĜovala i ve prospČch Ĝady místních základních škol.
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Ceny Nadace Preciosa
Nadace ve spolupráci s vedením nČkolika významných technických vysokých škol pokraþuje
v tradici udČlování ocenČní Nadace Preciosa vybraným studentĤm a doktorandĤm za
nejlepší nebo mimoĜádné bakaláĜské, diplomové a disertaþní práce. V roce 2009 došlo
k udílení tČchto cen pĜi slavnostních promocích na konci akademického roku již tradiþnČ na
FakultČ chemické technologie VŠCHT Praha, na fakultách strojní, mechatroniky a
ekonomické TU Liberec, na nČkolika fakultách VUT Brno a na strojní a jaderné fakultČ ýVUT
Praha. Ve spolupráci s Nadací bylo absolventĤm tČchto škol v rámci promocí udČleno
celkem 16 ocenČní, se kterými je spojena finanþní odmČna ve výši až 10 tisíc Kþ.
Mezi pravidelné aktivity Nadace patĜí každoroþní udílení ocenČní pĜedním úþastníkĤm
soutČží v rámci Studentské vČdecké konference na FakultČ chemické technologie VŠCHT
Praha konané v mČsíci listopadu, na Strojní fakultČ ýVUT Praha a též na KatedĜe skláĜských
strojĤ a robotiky Fakulty strojní TU v Liberci - oboje zpravidla v mČsíci dubnu.

HospodaĜení a správa majetku
-----------------------------------------------------------

Majetek Nadace
Majetek je tvoĜen nadaþním jmČním a ostatním majetkem. Nadace pro svoji þinnost používá
zejména výnosy z nadaþního jmČní a jí poskytnuté dary, a to pĜedevším od jejího zĜizovatele
Preciosy, a.s. se sídlem v Jablonci nad Nisou.
Struktura majetku Nadace byla ke konci roku 2009 následující:
Nadaþní jmČní - ze zákona trvalý majetek (cenné papíry, term. vklady)

100.754 tis. Kþ

Ostatní majetek - ve finanþní podobČ (penČžní prostĜedky, pĜechodné úþty)

172.428 tis. Kþ

Ostatní majetek - ve vČcné podobČ (umČlecká díla a materiál na skladČ)
Celkový majetek Nadace Preciosa (ke 31.12.2009)

4.844 tis. Kþ
278.026 tis. Kþ

Nadaþní jmČní
Trvalým základem majetku Nadace je nadaþní jmČní, jehož výše a struktura je pĜedmČtem
zápisu v nadaþním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Je to þást
majetku, kterou nelze spotĜebovávat, pouze se užívají jeho výnosy. V prĤbČhu roku 2009
nedošlo ke zmČnČ výše ani struktury nadaþního jmČní. Po pĜíspČvcích pĜijatých v
pĜedchozích letech z prostĜedkĤ Nadaþního investiþního fondu (NIF), poskytnutých Fondem
národního majetku ýR, dosáhla celková výše zapsaného nadaþního jmČní 100.754 tis. Kþ.
Nadaþní jmČní se skládá z 35.000 tis. Kþ vlastních finanþních prostĜedkĤ, poskytnutých
zĜizovatelem, a 65.754 tis. Kþ prostĜedkĤ z NIF.
Vlastní nadaþní jmČní ve výši 35.000 tis. Kþ je od poþátku roku 2006 smluvnČ svČĜeno ke
spravování spoleþnosti Atlantik Asset Management, a.s. (dĜíve ABN AMRO Asset
Management Czech) se sídlem v BrnČ, která zajistila její investování do cenných papírĤ.
ProstĜedky z NIF získané do r. 2003 v celkové výši 52.289 tis. Kþ byly investovány do
podílových listĤ Balancovaného fondu nadací Pioneer investiþní spoleþnost, a.s., otevĜený
podílový fond (dĜíve investiþní spoleþnosti ŽB-Trust, a.s.). PozdČji získané prostĜedky z NIF
ve výši 13.465 tis. Kþ byly uloženy oddČlenČ na zvláštní, k tomu úþelu zĜízený, depozitní
termínovaný úþet u RBS bank N.V. (dĜíve ABN Amro), poboþky Praha.
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Ostatní majetek
KromČ uvedeného nadaþního jmČní dosáhl ostatní majetek Nadace hodnoty témČĜ 178 mil.
Kþ. TvoĜily jej pĜedevším operativní penČžní prostĜedky uložené na bČžných i termínovaných
bankovních úþtech - hlavnČ korunové vklady v pražské poboþce RBS (dĜíve ABN Amro)
Bank N.V. a dále bČžný korunový úþet vedený jabloneckou poboþkou Komerþní banky, státní
dluhopisy (splatné v roce 2012) a dluhopisy ýEZ (splatné v roce 2010), darované podílové
listy fondĤ investiþní spoleþnosti Pioneer urþených pro nadace, materiál na skladČ (pĜevážnČ
kĜišĢálové výrobky), ale také hotovost na pokladnČ Nadace. Movitým majetkem jsou
pĜedevším obrazy a jiná umČlecká díla v celkové hodnotČ témČĜ 2.766 tis. Kþ, která
pĜedstavují základ vlastní galerijní sbírky Nadace.
Celková aktiva, resp. majetek Nadace k 31.12.2009 þinil 278.026 tis. Kþ, což pĜedstavovalo
mírné navýšení oproti pĜedchozímu roku. Byla dosažena nejvyšší hodnota aktiv za celou
dobu existence Nadace. Bez rozlišení, zda jde o nadaþní jmČní nebo ostatní majetek, byla
vČtšina majetku uložena postupnČ v cenných papírech. Druhou nejvýznamnČjší položkou
jsou aktiva uložená na penČžních úþtech u RBS bank N.V., poboþky Praha, jen malou þást
pĜedstavují movité vČci (umČlecká díla a sklad výrobkĤ).
Výsledky hospodaĜení
Nadace ĜádnČ peþovala o svČĜené prostĜedky. Ve sledovaném období dosáhla celkového
kladného výsledku hospodaĜení ve výši 7.662 tis. Kþ. Na tomto výsledku se v roce 2009
podílely pĜedevším výnosy z dlouhodobČ držených cenných papírĤ, pĜijaté úroky z úþtĤ
v bankách þinily pĜibližnČ 1.539 tis. Kþ.
Výnosy z podílových listĤ Balancovaného a RĤstového fondu nadací byly 1,58% a 5,38%,
což byl výrazný vzrĤst oproti pĜedchozímu roku 2008, kdy byly výnosy nulové v dĤsledku
všeobecné finanþní krize. ýlen správní rady Nadace Ing. Stanislav Vohlídal je þlenem
Výboru podílníkĤ spoleþnČ investujících nadací ve fondech spravovaných Pioneer investiþní
spoleþností a.s., což Nadaci umožĖuje prostĜednictvím zástupce lépe sledovat zpĤsob a stav
zhodnocování významné þásti aktiv.
Smluvní svČĜení þásti nadaþního jmČní ve výši 35.000 tis. Kþ ke spravování spoleþností
Atlantik Asset Management, a.s. se sídlem v BrnČ pĜineslo na rozdíl od pĜedchozího roku
výrazné zhodnocení prostĜedkĤ Nadace, a to z dĤvodu rĤstu cen na akciových i
dluhopisových trzích po pĜedchozím hlubokém celosvČtového poklesu, což se promítlo i do
hodnoty cenných papírĤ investovaných Nadací.
Jako nejvýnosnČjší se v roce 2009 ukázalo investování majetku Nadace do krátkodobých
dluhopisĤ, pĜevážnČ státních, kde ojedinČle bylo dosaženo výnosu až pĜes 4% p.a. Úroky z
vkladĤ v bankách v prĤbČhu roku naopak prudce klesaly.
ýinnost þlenĤ statutárních orgánĤ Nadace a správcĤ fondĤ byla vykonávána bezplatnČ.
Dary Nadaci
Dary pĜijaté Nadací v prĤbČhu kalendáĜního roku 2009 dosáhly celkové hodnoty 2.471 tis.
Kþ. Jednalo se pĜevážnČ o jednotlivé dary finanþní, ale v posledních letech narĤstá význam
darĤ materiálních. V roce 2009 pĜedstavovaly materiální dary zĜizovatele hodnotu pĜes 2
milióny Kþ. Jednalo se pĜevážnČ o jeho výrobky nebo polotovary. Poskytnutí každoroþního
penČžního daru zĜizovatelem bývá realizováno vzhledem k termínu hospodáĜského roku
spoleþnosti PRECIOSA, a.s. koncem bĜezna kalendáĜního roku. Tento jednorázový dar þinil
114 tis. Kþ. Nadace si váží také penČžních darĤ od kolektivĤ zamČstnancĤ Preciosy, které
v prĤbČhu roku 2009 dosáhly pĜibližnČ 63 tis. Kþ. Nejvíce pĜíspČvkĤ vČnovali zamČstnanci
Preciosy z lokality v Jablonném v PodještČdí a dále zamČstnanci závodu v Liberci, kteĜí
Nadaci pĜispívají pravidelnými mČsíþními platbami. Poþítaþovou techniku poskytuje Nadaci
firma PREGIS, a.s. sídlem v Jablonci n.N. Rok 2009 byl mimoĜádný sbírkou mezi
zamČstnanci skupiny spoleþností Preciosa na zmírnČní následkĤ letních niþivých povodní.
VýtČžek sbírky dosáhl þástky 189 tis. Kþ. PĜehled dárcĤ spolu s výší darĤ je uveden
v tabulce v pĜíloze „PĜehled dárcĤ a darĤ“.
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Poskytování nadaþních pĜíspČvkĤ
Základní úþel þinnosti Nadace pĜedstavuje poskytování nadaþních pĜíspČvkĤ. Nadace
v prĤbČhu roku 2009 obdržela 537 žádostí a podnČtĤ o udČlení nadaþního pĜíspČvku. Bylo to
o nČco ménČ než v pĜedchozím roce. V prĤbČhu roku Nadace poskytla 337 smluvnČ
uzavĜených nadaþních pĜíspČvkĤ, pĜiþemž vyhovČla pĜibližnČ 64% žadatelĤ, což je výraznČ
více, než-li v pĜedchozích letech.
Celková výše poskytnutých nadaþních pĜíspČvkĤ þinila 8.197 tis. Kþ. PrĤmČrná výše
nadaþního pĜíspČvku pak 23,7 tis. Kþ. Poþet poskytnutých pĜíspČvkĤ byl v roce 2009 o nČco
vyšší, než-li v roce pĜedchozím. SvĤj podíl na tom mČl i nižší poþet žádostí v rámci
grantového Ĝízení z NIF v oblasti sociálnČ humanitární. Výrazný nárĤst byl pouze u poþtu
individuálních nadaþních pĜíspČvkĤ, oblast vzdČlávání také o nČco vzrostla, jinak došlo u
vČtšiny oblastí þinností Nadace k mírným poklesĤm jak poþtu, tak i výše nadaþních
pĜíspČvkĤ.
KromČ finanþních pĜíspČvkĤ v celkové výši 7.893 tis. Kþ poskytla Nadace také pĜíspČvky
vČcné o celkové hodnotČ 304 tis. Kþ. Zdrojem vČcných pĜíspČvkĤ jsou pĜedevším dary od
zĜizovatele, napĜíklad jde o jeho výrobky, polotovary nebo techniku. Úplný výþet jednotlivých
nadaþních pĜíspČvkĤ poskytnutých v roce 2009 je uveden ve formČ tabulek v pĜíloze.
Náklady na správu
Celkové režijní náklady Nadace v roce 2009 dosáhly výše 894 tis. Kþ. Na tČchto nákladech
se ovšem také podílí hodnota vyskladnČného zboží z produkce zĜizovatele daného do
spotĜeby ve výši pĜes 400 tis. Kþ, které se používá na drobné vČcné dary a jež mají také
charakter nadaþní þinnosti. PĜi jejich nezapoþítání režijní a správní náklady na vlastní þinnost
Nadace dosáhly þástky jen necelých 500 tis. Kþ. V tČchto nákladech jsou obsaženy zejména
faktury za poskytnuté a nakupované služby (vedení administrativy a úþetnictví, doprava),
pronájem prostor sídla Nadace, cestovné, audit, bankovní výlohy, drobné nákupy
spotĜebního zboží. Tyto režijní a správní náklady za rok 2009 pĜedstavují pĜibližnČ 10,9%
z celkem poskytnutých nadaþních pĜíspČvkĤ (dosahujících témČĜ 8,2 miliónu Kþ) a pouze
0,9% z celkové hodnoty nadaþního jmČní. Limit pro omezení nákladĤ souvisejících se
správou Nadace, stanovený pĜi zápisu Nadace do rejstĜíku ve výši 9% z hodnoty nadaþního
jmČní (tehdy þinilo 10 miliónĤ Kþ) pĜi dosažených celkových nákladech, nebyl vyþerpán.
Vedení úþetnictví
Nadace vede úþetnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví
v platném znČní a vyhláškou þ. 504/2002 Sb. pro úþetní jednotky, u kterých hlavním
pĜedmČtem þinnosti není podnikání.
Po datu úþetní závČrky nedošlo v Nadaci k žádným mimoĜádným událostem. Nadace
organizuje svoji þinnost podle plánu odpovídajícího svým zamČĜením a finanþní strukturou
pĜedchozím letĤm þinnosti.
Audit
Po skonþení úþetního období kalendáĜního roku 2009 probČhl audit hospodaĜení Nadace
auditorskou firmou BDO Audit s.r.o. sídlem v Praze. Auditor v závČru své zprávy konstatoval,
že podle jeho názoru úþetní závČrka podává vČrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanþní
situace Nadace PRECIOSA k 31.12.2009 a nákladĤ, výnosĤ a výsledku jejího hospodaĜení
za období rok 2009 v souladu s þeskými úþetními pĜedpisy.
Auditor se vyjádĜil též samostatnČ k nakládání s pĜíspČvky z prostĜedkĤ NIF a jejich výnosy.
Zpráva nezávislého auditora a jím ovČĜená roþní úþetní závČrka k 31.12.2009 tvoĜí
samostatnou pĜílohu této výroþní zprávy.
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HospodaĜení s pĜíspČvkem z NIF
Nadace se stala na základČ úspČšné úþasti ve výbČrových Ĝízeních pĜíjemcem finanþních
pĜíspČvkĤ z prostĜedkĤ Nadaþního investiþního fondu (NIF) ýeské republiky. V první etapČ
rozdČlování prostĜedkĤ z NIF obdržela pĜíspČvek 22.481 tis. Kþ urþený tehdy pro grantování
v oblasti sociální. Ve druhé etapČ rozdČlování získala pĜíspČvky ve výši 43.273 tis. Kþ urþené
pro vzdČlávání. Celková hodnota Nadací pĜijatých prostĜedkĤ z NIF ke konci roku 2009 þinila
65.754 tis. Kþ. Celá tato þástka je vložena - zapsána do nadaþního jmČní.
V roce 2009 v rámci vyhlášeného otevĜeného grantového Ĝízení Nadace obdržela celkem
141 žádostí. Z tohoto poþtu pĜispČla na 43 vybraných projektĤ. Pro oblast sociální bylo
Nadací z 117 žádostí vybráno 25 žadatelĤ a mezi nČ rozdČleno 650 tis. Kþ. V oblasti
vzdČlávání bylo podáno celkem 24 žádostí a z nich bylo vybráno 18 projektĤ, na jejichž
podporu bylo rozdČleno 625 tis. Kþ. CelkovČ tak byla rozdČlena þástka 1.275 tis. Kþ, což bylo
více nejen než skuteþný dosažený výnos 492,5 tis. Kþ, ale i více než celkový stanovený
povinný výnos k rozdČlení, který podle smluvních dodatkĤ, uzavĜených s Ministerstvem
financí ýR za rok 2008 þinil 1,915% (urþeno podle prĤmČrné roþní bankovní sazby Pribid).
Podle výše zapsaného nadaþního jmČní pocházejícího z prostĜedkĤ NIF tak mČla Nadace
rozdČlit minimálnČ 1.259.189 Kþ. PĜehled grantového Ĝízení z NIF vþetnČ hospodaĜení se
svČĜenými prostĜedky v roce 2009 je uveden v pĜíloze vČnované prostĜedkĤm z NIF.

ZávČr
Firma PRECIOSA, a.s. založením vlastní podnikové nadace jako veĜejnČ prospČšné instituce
pĜijala i þást spoluodpovČdnosti za kvalitu obþanského života v regionu, ve kterém pĤsobí a
kde také žije a pracuje vČtšina jejich zamČstnancĤ. Tato skuteþnost potvrzuje pĜedvídavost
vedení akciové spoleþnosti PRECIOSA, která Nadaci založila a je jejím stálým a štČdrým
donátorem. Je to projev firemní filantropie, jež není orientována pouze na vlastní obchodními
zájmy, ale má za cíl zlepšení kvality života všech obþanĤ a rozvoj celého regionu.
Nadace PRECIOSA by v dalším období mČla realizovat svoji þinnost ve stejném duchu jako
v pĜedchozích letech. Bude respektovat dlouhodobČ stanovené základní cíle a hlavní smČry
orientace nadaþních pĜíspČvkĤ do jednotlivých oblastí života spoleþnosti. NejvČtší pozornost
bude i nadále vČnována regionu, kde firma i Nadace sídlí. Vyvážené hospodaĜení mezi
pĜíjmy a výdaji by mČlo zajistit poskytování nadaþních pĜíspČvkĤ na pĜibližnČ dosavadní
úrovni. Úkolem zĤstává trvalá snaha o udržení dosavadní výše majetku Nadace.
V Jablonci nad Nisou, 17. þervna 2010

Ing. Stanislav Kadlec
pĜedseda správní rady
Nadace PRECIOSA
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PĜílohy výroþní zprávy Nadace PRECIOSA za rok 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Základní informace o Nadaci Preciosa a složení jejich orgánĤ (uvedeny pĜed úvodem)
PĜílohy základní - dokumentující celkovou þinnost v roce 2009
1. Úþelové fondy Nadace Preciosa a charakteristika jejich þinnosti
2. PĜehled jednotlivých dárcĤ a hodnoty darĤ pĜijatých Nadací
3. Struktura pĜijatých žádostí a udČlených nadaþních pĜíspČvkĤ
4. PĜíspČvky nadace podle místa a druhu podporované þinnosti
5. Soupis jednotlivých poskytnutých nadaþních pĜíspČvkĤ podle fondĤ
PĜílohy vČnované prostĜedkĤm z NIF (Nadaþního investiþního fondu ýR)
1. Správa prostĜedkĤ z NIF a rozdČlování výnosĤ z nich
2. RozdČlení výnosĤ z prostĜedkĤ NIF - vyhodnocení grantového Ĝízení
3. Grantová pravidla vyhlášená pro rok 2009 (rozdČlení výnosu za rok 2008)
4. Nadaþní pĜíspČvky z výnosu NIF pĜidČlené v roce 2009 (samostatný pĜehled)
5. Rozbor nadaþních pĜíspČvkĤ poskytnutých z NIF
6. RozdČlení výnosĤ z prostĜedkĤ NIF v oblasti sociálnČ humanitární
7. RozdČlení výnosĤ z prostĜedkĤ NIF v oblasti vzdČlávání (škol)

Samostatná úþetní pĜíloha výroþní zprávy
Zpráva nezávislého auditora o ovČĜení úþetní závČrky k 31.12.2009 Nadace
obsahující roþní úþetní závČrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) k 31.12.2009 vþetnČ
pĜílohy a dále VyjádĜení k poskytování nadaþních pĜíspČvkĤ z výnosĤ NIF za období
roku 2008, k pĜijatým finanþním prostĜedkĤm z NIF, k jejich investování a k zápisu v
nadaþním rejstĜíku.
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ÚýELOVÉ FONDY NADACE PRECIOSA A CHARAKTERISTIKA JEJICH ýINNOSTI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fond zdraví
pĜispíval veĜejným zdravotnickým zaĜízením na aktivity podporující
rekonvalescenci pacientĤ a nákup vybavení. PĜispíval obþanským neziskovým organizacím
na léþebnČ preventivní akce - rehabilitace a rekondiþní pobyty zdravotnČ postižených osob
(napĜ. diabetikĤ, onkologických pacientĤ, nedoslýchavých nebo jinak nemocných).
Spoluorganizoval preventivní oþkování proti chĜipce a podporoval vzdČlávání v oblasti
zdravotní péþe. Poskytoval pĜíspČvky na lékaĜsky odĤvodnČnou péþi (léky, léþebné zákroky,
zdravotnické pomĤcky), která není hrazena zdravotními pojišĢovnami.
Fond vČdy a výzkumu podporoval vybrané vČdecko-výzkumné projekty. Podporoval
badatelskou þinnost muzeí a tvorbu jejich sbírek. Na vysokých školách realizoval udČlování
cen Nadace za významnou studentskou odbornou nebo závČreþnou práci. Podílel se na
financování zaĜízení pro základní i aplikovaný výzkum ve prospČch veĜejnoprávních institucí
nebo vysokoškolských vČdecko-výzkumných pracovišĢ. Dosud v minulosti nejrozsáhlejší akcí
tohoto úþelu bylo darování celkem sedmi environmentálních elektronových mikroskopĤ
v celkové hodnotČ mnoha milionĤ korun významným þeským vČdeckým institucím.
Fond tČlovýchovy a sportu vČnoval pozornost zejména sportovním oddílĤm orientovaným
na volnoþasové aktivity dČtí a mládeže, pĤsobícím pĜedevším v libereckém regionu. Podílel
se na úhradČ nákladĤ na poĜízení sportovního vybavení nebo obnovu sportovních zaĜízení,
pĜispíval na poĜádání sportovních akcí. Významnou pozornost vČnoval pĜedevším zimním
sportĤm, napĜ. již Ĝadu let podporuje jablonecký lyžaĜský oddíl Ski klub BĜízky. Fond má
mnohaletý patronát nad letní prázdninovou akcí pro dČti „Týdny pohybu hrou“, konanou ve
sportovním areálu vysokoškolských kolejí v Liberci - HarcovČ.
Fond školství a vzdČlávání podporoval materiální vybavenost vysokých, stĜedních i
základních škol, a to zejména didaktickými pomĤckami a zaĜízením (poþítaþová a
audiovizuální technika). Pokraþoval v projektu stipendijního systému na podporu nadaných
studentĤ a doktorandĤ vybraných technických vysokých škol a univerzit (ýVUT Praha,
VŠCHT Praha a TU Liberec). Od roku 2003 je Nadací každoroþnČ vypisováno grantové
Ĝízení z výnosĤ NIF orientované na podporu umČleckých škol, technického školství i dalších
oblastí vzdČlávání.
Fond kultury a umČní pĜispíval pĜedevším regionálním zájmovým sdružením a organizacím
pĜi realizaci rĤznorodých kulturních aktivit, napĜíklad pČveckým sborĤm a hudebním
souborĤm. Podporoval výstavnictví v oblasti umČlecké tvorby a vytváĜení trvalých kulturní
hodnot. V pĜedchozích letech pĜispČl na rekonstrukci a vybavení interiérĤ historicky
významných budov (napĜ. MČstské divadlo a Kostel sv. Anny v Jablonci n.N., Betlémská
kaple v Praze, ýervený Hrádek u Jirkova, Divadlo F.X.Šaldy v Liberci).
Fond humanitární a sociální podporoval obþanská sdružení, kluby a instituce peþující o
rĤzné skupiny obþanĤ vyžadujících zvláštní péþi, ochranu lidských práv, rozvoj nejmladší
generace a starostlivost o seniory. Fond v minulosti organizoval aktivity ve prospČch
katastrofami postižených oblastí ýR, v letech 2004-6 pak i výjezdy záchranáĜĤ z Liberecka
do zahraniþí. Od roku 2001 je každoroþnČ vypisováno grantové Ĝízení na rozdČlení výnosĤ
z NIF orientované na podporu projektĤ v oblasti sociální a humanitární.
Fond ekologie a životního prostĜedí se orientoval pĜedevším na organizace, jejichž
posláním je zlepšovat životní prostĜedí a podpora trvale udržitelného rozvoje v oblasti
Liberecka a související publikaþní þinnost. Fond se vČnuje problematice obnovy místních
exhalacemi poškozených lesĤ Jizerských hor. DlouhodobČ podporuje ZOO Liberec.
Fond individuální pomoci se soustĜedil na pomoc zdravotnČ i jinak postiženým osobám a
lidem v okamžité nouzi, pĜiþemž pĜihlížel k naléhavosti a sociálnímu postavení žadatelĤ a
jejich rodin. Od roku 2004 je udČlování nadaþních pĜíspČvkĤ fyzickým osobám Ĝízeno jako
podfond sociální dle interních pravidel pĜijatých po dohodČ se zĜizovatelem.
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PĜíloha výroþní zprávy Nadace Preciosa za rok 2009

PĜehled dárcĤ a výše darĤ ve prospČch þinnosti Nadace v roce 2009
Název (jméno), sídlo (bydlištČ) dárce
1. FINANýNÍ DARY

Hodnota Kþ

1.1 Právnické osoby (firmy)
Preciosa, a.s., Jablonec n.N. (mimoĜádná dotace - JÚ Liberec)
Sodexo Pass ýR a.s., Praha (spotĜební poukázky)
Právnické osoby (firmy) dary nadaci celkem

114 000
12 000
126 000

1.2 Kolektivy zamČstnancĤ Preciosy (mČsíþními platbami)
Dar zamČstnancĤ - Ĝeditelství Jablonec nad Nisou
Dar zamČstnancĤ - závod 17 Jablonné v PodještČdí
Dar zamČstnancĤ - závod 03 provoz Jablonné v PodještČdí
Dar zamČstnancĤ - závod 03 Liberec
Dar zamČstnancĤ - závod 04 Turnov
Kolektivy zamČstnancĤ Preciosy nadaci celkem

470
39 412
16 720
6 520
240
63 362

1.3 Fyzické osoby individuálnČ
Ing. Štiller ZbynČk, Liberec
Ing. Miroslav PekaĜ, Liberec
Ing. Mikota Ervín, Liberec
Ing. Kocour Jan, Jablonec n.N.
Fyzické osoby finanþní dary individuálnČ nadaci celkem
Sbírka na zmírnČní následkĤ povodní mezi zamČstnanci Preciosy

10 000
2 000
10 000
2 000
24 000
189 187

Fyzické osoby finanþní dary nadaci celkem

276 549

C e l k e m finanþní dary poskytnuté Nadaci Preciosa

402 549

2. VċCNÉ DARY

Hodnota Kþ

Preciosa, a.s., Jablonec n.N.
Preciosa, a.s., Jablonec n.N.
Preciosa, a.s., Jablonec n.N.
Preciosa, a.s., Jablonec n.N.

rĤzné polotovary a výrobky
(festivalové ceny MFF Zlín)
figurky (vyĜazené výrobky)
hotové výrobky do spotĜeby
VČcné dary nadaci celkem

Celkové dary

poskytnuté Nadaci Preciosa

Poznámka: z toho vČcné dary zĜizovatele, tj. Preciosy, a.s. celkem:
z toho penČžní dar zĜizovatele, tj. Preciosy, a.s.:
vČcné dary a penČžní dar zĜizovatele, tj. Preciosy, a.s. celkem:
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103 530
1 742 490
56 613
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2 470 574
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STRUKTURA ŽÁDOSTÍ A NADAýNÍCH PěÍSPċVKģ v roce 2009
(podle nadaþních fondĤ - oblastí þinnosti)
Úþelový fond Nadace
(oblast aktivit)

Poþet
Obdržené Poskytnuté
žádosti
pĜíspČvky

Celkem
pĜíspČvky
v tis. Kþ

PrĤmČrný
pĜíspČvek
v tis. Kþ

Ekologie a životní prostĜedí

18

11

300

27,3

Humanitární a sociální

161

54

1461

27,1

Kultura a umČní

42

31

600

19,4

Školství a vzdČlávání

50

39

1535

39,4

TČlovýchova a sport

48

29

595

20,5

VČda a výzkum

22

15

910

60,7

Zdraví a zdravotnictví

46

23

827

36,0

Individuální

119

118

1665

14,1

VČcné dary

31

26

304

11,7

Fondy celkem

537

346

8197

23,7

Poznámka: zapoþítány všechny nadaþní pĜíspČvky vþ. rozdČlení výnosĤ z NIF

Z poskytnutých nadaþních pĜíspČvkĤ þinily (vybrané podskupiny)
Vlastní penČžní prostĜedky - bez grantových pĜíspČvkĤ z výnosĤ NIF (oblasti ozn.*)
Poþet
Celkem
PrĤmČrný
Obdržené Poskytnuté
pĜíspČvky
pĜíspČvek
Úþelový fond Nadace
(základní oblasti aktivit)
žádosti
pĜíspČvky
v tis. Kþ
V tis. Kþ
Ekologie a životní prostĜedí

18

11

300

27,3

Humanitární a sociální *

44

29

811

28,0

Kultura a umČní

42

31

600

19,4

Školství a vzdČlávání *

26

21

910

43,3

TČlovýchova a sport

48

29

595

20,5

VČda a výzkum

22

15

910

60,7

Zdraví a zdravotnictví

46

23

827

36,0

Fondy celkem

246

159

4953

31,2

Žádosti

PĜíspČvky

Celkem tis. Kþ

PrĤmČr

Oblast sociálnČ-humanitární

117

25

650

26,0

Oblast vzdČlávání a škol

24

18

625

34,7

Grantová Ĝízení celkem:

141

43

1275

29,7

Granty z výnosĤ NIF:
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PěÍSPċVKY NADACE PODLE MÍSTA A PODPOROVANÉ ýINNOSTI
( dle jednotlivých oblastí þinnosti ve vybraných místech pĜíjemcĤ - žadatelĤ )
rozbor za rok 2009
PĜehled poþtu nadaþních pĜíspČvkĤ
Místo /
Oblast

Zdraví VČda Sport Sociál. Ekolog. VzdČl. Kultura Indiv. VČcné

Souþet

13

4

13

13

3

13

12

45

2

118

Liberecko

7

5

6

15

6

12

10

37

6

104

Turnovsko

0

1

1

4

0

2

3

11

0

22

ýeskolipsko

1

0

4

4

0

2

1

18

0

30

Chomutovsko

0

0

2

1

2

3

1

5

0

14

ProstČjovsko

1

0

2

0

0

0

1

1

1

6

Praha

0

4

0

6

0

5

2

0

3

20

Morava (Brno)

0

1

0

3

0

0

0

1

6

11

1

0

1

8

0

2

1

0

8

21

23

15

29

54

11

39

31

118

26

346

Jablonecko

Ostatní ýechy

Celkem

PĜehled výše nadaþních pĜíspČvkĤ
( þástky zaokrouhleny v tisících Kþ )
Místo /
Oblast

Zdraví VČda Sport Sociál. Ekolog. VzdČl. Kultura Indiv. VČcné

Souþet

Jablonecko

450

495

310

288

65

336

163

428

6

2541

Liberecko

235

160

155

417

220

639

285

657

63

2831

Turnovsko

0

15

20

68

0

75

70

145

0

393

ýeskolipsko

47

0

55

300

0

70

10

356

0

838

Chomutovsko

0

0

25

25

15

55

10

69

0

199

ProstČjovsko

47

0

20

0

0

0

10

10

4

91

Praha

0

200

0

151

0

305

42

0

26

724

Morava (Brno)

0

40

0

49

0

0

0

0

142

231

Ostatní ýechy

48

0

10

163

0

55

10

0

63

349

827

910

595

1461

300

1535

600

1665

304

8197

Celkem

Poznámka: Uvedeny všechny nadaþní pĜíspČvky bez rozlišení na základní, z NIFu nebo povodnČ.
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PĜehled nadaþních pĜíspČvkĤ za rok 2009
( uvedeno podle dílþích úþelových fondĤ Nadace PRECIOSA )

F O N D
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
====================================
ý.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Struþný popis požadavku - úþel užití pĜíspČvku

PĜísp. Kþ

1 Zoologická zahrada, Liberec

Rekonstrukce výbČhu a podlah pavilonu žiraf a zeber

100 000

2 Spoleþnost pro Jizerské hory, Liberec

Akce "Uklićme Jizerky (jaro, podzim)" a další projekty

40 000

3 ýeský rybáĜský svaz MO, Jablonec

Úprava rybníþkĤ a rozvodĤ vody, þinnost v ryb. krouž. dČtí

30 000

4 Jizerská o.p.s., BedĜichov

Oprava dvou mostkĤ v havarijním stavu na magistrále

25 000

5 ýasopis Krkonoše a Jiz. hory, Vrchlabí

Vydávání þasopisu Krkonoše – Jizerské hory rok 2009

25 000

6 Nadace pro záchr. a obnovu J. hor,Liberec

Ekologická výchova dČtí na zákl. školách v Lib. kraji

25 000

7 Jizersko-ještČdský horský spolek, Liberec

Vybudování dubového chodníku v rozbahnČném úseku

15 000

8 Suchopýr, o.p.s., OldĜichov v Hájích

Výsadba pĤvodních dĜevin v povodí Vþelího potoka

15 000

Pokraþování v opravách kapliþky v Hraniþné

10 000

10 MČsto Jirkov a ZUŠ, Jirkov

9 Spolek pĜátel obce Janov nad Nisou

Parkové úpravy v areálu umČlecké školy v JirkovČ

10 000

11 Kynologický klub ZO, BĜezno u Chomutova

Náhrada materiálu zniþeného požárem obytné buĖky

5 000

pĜíspČvky c e l k e m Kþ :

300 000

HUMANITÁRNÍ A SOCIÁLNÍ
==========================
ý.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Struþný popis požadavku - úþel užití pĜíspČvku

PĜísp. Kþ

1 Obec Markvartice - letní povodeĖ

Nové dveĜe a podlahové krytiny v tČlocviþnČ místní ZŠ

206 304

2 JedliþkĤv ústav, Lužická, Liberec 1

Zlepšení zázemí a vybavení pro imobilní uživatele

114 000

3 DRAK, obþ. sdruž., Oblaþná 450, Liberec

Centrum ucelené rehabilitace -projektová dokumentace *

100 000

4 MŠ Horní Habartice - letní povodeĖ

Venkovní oplocení pozemku školky strženého povodní

58 132

5 Asociace rodiþĤ ZP dČtí, Jablonec

Doplatek na automobil pro svoz tČlesnČ postižených dČtí

50 000

6 MateĜská škola, ul. 28. Ĝíjna, Turnov

Vybavení zahrady skluzavkou,houpaþkami,prolézaþkami

50 000

7 Máme otevĜeno? , o.s. , Praha 10

Tranzitní program - integrace mentálnČ postižených

50 000

8 DČtský domov a spec. ZŠ, Písek

ýinnost Domova mládeže - volnoþasové aktivity dČtí

9 PochodeĖ o.s., MaĜanova, Liberec 25

Vybavení chránČného bydlení pro handicap. Osoby

*

40 000
*
*

35 000

10 APLA - o.s., Brunnerova, Praha

Trénink. pracovištČ osob s poruchou autistik. spektra

35 000

11 V rĤžovém sadu, o.s., OĜechov u Brna

PĜestČhování soc. terapeutické dílny do nových prostor *

12 Diana, sdr. ZP a handicap. dČtí, Jablonec

Asistenþní služba pro dČti s kombinovanými vadami

*

30 000

13 Asociace rodiþĤ ZP dČtí, Jablonec

Rekondiþní pobyt zdravotnČ postižených dČtí a mládeže*

30 000

14 Klub Downova syndromu, Jablonec

PĜíspČvek na dopravu a ediþní þinnost klubu

30 000

15 APPN, o.s., Vratislavova, Praha 2

Agentura profesního poradenství pro neslyšící

34 000

*

30 000

16 Proutek, o.s., Plasná3, Kardašova ěeþice Zakoupení pĜívČs. vozíku za auto pro chránČnou dílnu *

30 000

17 Domov Maxov, pĜísp. org., Horní Maxov

Pobyt obyvatel Domova v Centru denních služeb v Jbc *

30 000

18 ýeský þervený kĜíž, Palachova, Liberec

UspoĜádání akreditovaného kurzu ýýK pro peþovatelky

30 000

19 Výcvikové centrum - Hafík, Klec, TĜeboĖ

Využití terapie psem u dČtí se speciálními potĜebami

20 MČsto Jirkov a MateĜská škola, Jirkov

Venkovní herní prvky - kĤĖ, chodící kláda, vlak

25 000

21 3.pionýr. skupina, Mozartova, Jablonec

PĜíspČvek na nákup nových stanĤ pro letní dČtský tábor

20 000

*

26 000

22 StĜedisko výchovné péþe ýáp, Liberec

PĜíspČvek na zlepšení zastaralé poþítaþové sítČ

20 000

23 Sdružení Dobrovolných HasiþĤ, Lvová

ýinnost SDH a okresní soutČž O pohár obce Lvová

20 000

24 Unikátní projekty, stĜedisko Smržovka

Výtvarné centrum pro postižené dČti - "SnČženka"

*

25 Domov Na Zátiší, Rakovník

Výpoþetní technika a internet pro využití seniory

*

20 000

26 Svaz tČlesnČ postižených, Jablonec

Rekondiþní pobyt pro zdravotnČ postižené obþany

*

20 000

14

20 000
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27 Rytmus o.p.s., Palachova, Liberec

Sociální rehabilitace - podporované zamČstnávání

*

28 OO SPMP Jiþín - APROPO, Jiþín

Terapie lékem dČtské duše - canisterapie, hipoterapie *

20 000

29 TJ Kardio, Husova, Liberec

Sport. aktivity obþanĤ s kardiovaskulárními nemocemi *

20 000

30 Sluneþní zahrada, o.s., Praha

Motomed typu viva pro postižené dČti v zahradČ

*

18 000

31 ZŠ Liberecká, Jablonec

VytvoĜení podmínek pro zajištČní pitného režimu žákĤ

*

32 Obzor, obþ. sdružení vozíþkáĜĤ, Liberec

PĜíspČvek na rehabilitaþnČ ozdravný pobyt vozíþkáĜĤ

15 000

33 Jméno neuvedeno, Liberec 24

Projekt Senso - naslouchadla pro dČti soc. slabých rodin

15 000

34 MŠ, Komenského, ýeská Kamenice

PĜíspČvek na nákup interaktivní tabule pro výuku

15 000

35 Chytrá horákynČ, o.s., Žitná, Rumburk

DOR-KA - dobrovolník-kamarád, volnoþasový program *

15 000

36 Sdružení Tulipán o.s.,Sokolská, Liberec

Podpora výroby chránČné dílny pro osoby zdr. postižené *

15 000

37 MŠ, Jugoslávská, Jablonec

Vybavení dílny - pracovní stoly, židle, sušící boxy

12 000

38 Svaz dĤchodcĤ, Jablonec

RozšiĜování aktivit v oblasti sociální, vzdČlávání, kulturní

10 000

39 ZŠ a MŠ HuntíĜov, Železný Brod

Nákup pomĤcek pro výtvarnou a pracovní výchovu dČtí

10 000

40 DČtské centrum, Na Olešce 433, Semily

Rehabilitaþní ozdravný pobyt pro zdravotnČ postižené dČti

10 000

41 Jméno neuvedeno, Chrastava

Projekt Senso - naslouchadla pro dČti soc. slabých rodin

10 000

42 Dílna Eliáš, Praha 6

Nová výloha do Eliášova obchodu - trénink. pracovištČ *

10 000

43 Slezská diakonie - ýeský TČšín

My to zvládneme - komunikace, osobní slovníky ZTP

10 000

44 MŠ motýlek, StĜelecká, Jablonec

Nákup videopĜehrávaþe a hraþek na zahradu školky

9 060

45 Domov pro mentálnČ postižené, Liberec

Zakoupení dvou mixérĤ do chránČné dílny ZTP osob

8 000

46 ACORUS, o.s., Podvinný mlýn, Praha 9

Trampolína, schĤdky a krycí plachta pro mentál. postiž. *

8 000

*

20 000

17 000

47 Jméno neuvedeno, Liberec 15

Projekt Senso - naslouchadla pro dČti soc. slabých rodin

7 860

48 Domov na zámku Bystré, Bystré

Vybavení pro výrobu ruþního papíru handicap. osobami *

7 000

49 Jméno neuvedeno, Zlín

Na dálkové studium v BrnČ pro zdrav. postiženou osobu

5 000

50 ýeský rybáĜský svaz, Kladruby u Vlašimi

PĜíspČvek pro handicapované rybáĜe úþasti na MS

5 000

51 DĤm s peþ. službou, Mírová pod Koz.

Zakoupení nového vysavaþe na úklid domu

5 000

52 SDH Pilínkov, Puškinova, Liberec 24

DČtské odpoledne uspoĜádané hasiþským sborem

5 000

53 SDH MukaĜov, Malá Skála

UspoĜádání DČtského odpoledne pro dČti s hasiþi

3 000

54 Jméno neuvedeno, Chrastava

Na povinný lyžaĜský výcvik pro syna soc. slabé rodiny

2 000

pĜíspČvky c e l k e m Kþ : 1 460 356
Z toho nadaþní pĜíspČvky:

v rámci grantového Ĝízení z NIF (oznaþeny *) celkem:

650 000

mimoĜádné pĜíspČvky na zmírnČní následkĤ povodnČ:

264 436

ostatní základní pĜíspČvky bez NIFu a povodní celkem:

545 920

KULTURA A UMċNÍ
===================
ý.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Struþný popis požadavku - úþel užití pĜíspČvku

PĜísp. Kþ

Zdokonalení zastaralé þásti jevištní techniky divadla

90 000

2 Nár. památ. ústav, správa zámku, Sychrov

54.roþník hudebního festivalu DvoĜákĤv Sychrov a Turnov

50 000

3 Taneþní skupiny Takt, Liberec

PĜíspČvek na výrobu kostýmĤ a dopravu na vystoupení

50 000

4 Spoleþnost Národní knihovny ýR, Praha

Cyklus veĜejných pĜednášek s názvem "Rok 1968"

30 000

1 Divadlo F.X. Šaldy, Liberec

5 Naivní divadlo, Liberec

Festival loutkových divadel "MateĜinka 09" v Liberci

30 000

6 Klub pĜátel liberecké opery, Liberec

Výstavy divadelních kostýmĤ, pĜíprava poĜadĤ o operách

30 000

7 Kruh pĜátel DPS Vrabþáci, Jablonec

Ušití kostýmĤ pro dČti pČveckého sboru Vrabþáci

30 000

8 Folklorní soubor Nisanka, Jablonec

45. výroþí souboru a Vánoce v mČstském divadle

20 000

9 MČsto Hrádek n.N. a Sdružení Grabštejn

Benefiþní koncert na záchranu kaple sv. Barbory

20 000

10 Oblastní galerie v Liberci, Liberec

PĜíspČvek na výstavu Pavel Ježek, Eva Vlasáková

20 000

11 Smíšený pČvecký sbor Janáþek, Jablonec

Výroþní koncert k 60. výroþí sboru v mČstském divadle

15 000

12 DČtský pČvecký sbor Jizerka, Semily

Úþast na mezinárodním pČveckém festivalu v Minsku

15 000

13 SRPDŠ pĜi ZUŠ, Podhorská, Jablonec

Úþast na mezinárodním pČveckém festivalu v Budapešti

15 000

14 Kulturní služby, Lidové sady, Liberec

Vystoupení v rámci 51. koncertní sezóny komorní hudby

15 000

15 DČtský pČvecký sbor SkĜivánek, Jablonec

PĜíspČvek na þinnost, úþast na pČveckých soutČžích

15 000

16 Sdružení pĜátel školy hudby, Jablonec

Nákup historických hudebních nástrojĤ pro soubor

15 000

17 Audabiac, o.s., ŠpanČlská, Praha 2

Interaktivní expozice Leporelohra, svČt. premiéra v Liberci

12 000

18 Stardust, obþanské sdružení, Jablonec

PoĜádání veþerĤ swingové a jazzové hudby, koncerty

10 000

15
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19 MČstská Galerie MY, Jablonec

Výstava dČl tĜí skláĜských výtvarníkĤ ze zahraniþí

20 Základní škola Píseþná, DPS, Chomutov

Písniþkou k pĜátelství - spolupráce s dalšímu DPS

10 000

21 Spolek pĜátel obce, Janov nad Nisou

Akce Louþenský advent, oprava kapliþky v Hraniþné

10 000

22 Mezinár. Centrum duch. obnovy, Hejnice

24. roþník koncertĤ varhanní a duchovní hudby v basilice

10 000

23 Obþanské sdružení Carola, Liberec

Koncertní þinnost, úþast na dČtských pČvec. soutČžích

10 000

24 Klub dČtem, Hradec Králové

"Veselé léto" - pro dČti tĜí ústavĤ v Libereckém kraji

10 000

25 Jabloneþanka, dechová hudba Jablonec

Nákup hudebního materiálu, údržba aparatury a nástrojĤ

10 000

26 ZŠ Boumovská, TYK TAK, Liberec

Ušití kostýmĤ pro dČti taneþního klubu TYK TAK

10 000

27 ARBOR, Jasmínová, ýeská Lípa

Mezinárodní hudební festival vážné hudby Lípa Musica

10 000

28 MČst. kulturní stĜedisko Konice, ProstČjov

Tradiþní pĜehlídka dechových hudeb ŽváþkĤv festival

10 000

29 Irské sestry, obþ. sdr., Vysoká, Jablonec

ýásteþné náklady na ušití kostýmĤ pro taneþnice

7 000

30 MČstská knihovna, Jablonec

Divadélko v kufĜíku k dramat. pohádek a propagaci þetby

6 000

31 MČsto Turnov, odbor cestovního ruchu

PĜíspČvek na zahájení první sezony Synagogy Turnov

5 000

pĜíspČvky c e l k e m Kþ :

10 000

600 000

z toho nadaþní pĜíspČvky pro divadla v Liberci celkem Kþ:

150 000

ostatní pĜíspČvky (bez libereckých divadel) celkem Kþ:

450 000

ŠKOLY A VZDċLÁVÁNÍ
=======================
ý.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Žadatel (název organizace, sídlo)

Struþný popis požadavku - úþel užití pĜíspČvku

PĜísp. Kþ

TU, rektorát, studijní odd., Liberec
VŠCHT, rektorát, studijní odd., Praha
SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova, Turnov
SUPŠ, Smetanovo zátiší, Železný Brod
SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec
S group Sport Facility Managem. Liberec
TUL, Fakulta textilní, kat. designu,Liberec
Eurytmie, o.s., JabloĖová, Liberec
SUPŠ skláĜská, Kamenický Šenov
SOŠ Jablonecká, Liberec
Svobodná ZŠ o.p.s., RybáĜská, Jablonec
ZŠ BudovatelĤ, Jirkov
UJEP, Fakulta umČní a designu, Ústí n.L.
VOŠMA a Obchodní akademie, Jablonec
ýeský helsinský výbor, Praha
ZŠ s rozšíĜenou výukou jazykĤ, Liberec
Spolek Novovesan, Nová Ves
ZUŠ Komenského, ýeská Kamenice
SPŠ technická, Belgická, Jablonec
SUPŠ a VOŠ, Horní námČstí, Jablonec
Akademie výtvarných umČní, Praha
SZŠ a Vyšší odb. škola zdravotní, Liberec
UmČní a Ĝemesla, o.s., Praha 5
Studenti SUPŠ skláĜské, Železný Brod
Základní škola, PasíĜská, Jablonec
Základní škola, Rychnovská, Kokonín
Základní škola, Pod vodárnou, Rýnovice
PrevenTeam, o.s. Luþany nad Nisou
Chlapecký sbor Bonifantes, Pardubice
Severáþek, Frýdlantská ul., Liberec
StĜ. odbor. škola a SOU strojní, ProstČjov
MŠ "Lísteþek", Liberec
SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova, Turnov
Studenti SUPŠs Železný Brod

Stipendijní systém pro studenty technické vysoké školy
Stipendijní systém pro studenty technické vysoké školy
Mikrootryskávací zaĜízení pro dílnu restaurování kovĤ *
UmČleckoprĤmyslové zpracování technického skla
*
Oprava strojĤ školních dílen - zlepšení strojového parku *
Krajský veletrh vzdČlávání a prac. pĜíležitostí Educa '09
Podpora provozu a vybavení skláĜských školních dílen *
Podpora þinnosti a vybavení dČtských hudeb. souborĤ *
Nové vybavení pro výuku - software pro modelování
*
Rozsypaná pĜevodovka aneb StrojaĜi SOŠ v exteriéru *
Kdo si toþí, nezlobí - zkvalitnČní þinnosti výtvarn. klubu *
PoĜízení interaktivní tabule pro školní výuku
Experimentální tavicí pec pro práci ve skláĜ. ateliéru
*
Modernizace uþeben PC a modernizace v oblasti ICT
Sborník O stavu lidských práv v ýR pro vzdČlávání na ZŠ
PĜíspČvek na obnovu a zlepšení prostĜedí šaten školy
Vybavení spoleþné školní a spolkové dílny pro dČti
*
DoplnČní vybavení a modernizace uþebny keramiky
*
DoplnČní výukového programu Systém rc 2000
*
Dovybavení nového studij. oboru Propagaþní grafika
*
Vybavení ateliérĤ nových médií potĜebnou technikou
*
Zakoupení dataprojektoru k prezentaci konference
Podpora vydávání þasopisu UmČní a Ĝemesla, revue
*
SoutČž Mistr kĜišĢálu 2009 - cena za I.-III. místo v soutČži
Projekt Multimediální uþebna chemie (II.etapa)
PoĜízení interaktivní tabule pro zkvalitnČní výuky
PoĜízení klimatizace do uþebny výpoþetní techniky
PoĜádání zážitkových semináĜĤ a kurzĤ pro mladé
Transformace o.s. na Základní umČleckou školu
*
Úþast na Mezinár. festivalu adventní a vánoþní hudby *
Frézy a soustružnické nože pro praktickou výuku
Putování s lísteþkovou vílou - ekologická výchova
Almanach k oslavám 125. výroþí založení školy
SoutČž Mistr kĜišĢálu 2009 - cena za I.- III. místo v soutČži

300 000
200 000
60 000
50 000
50 000
50 000
45 000
40 000
40 000
40 000
40 000
35 000
35 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
25 000
25 000
24 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
19 000
15 000
12 000
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35
36
37
38
39

SOŠ gastronomie, služeb a SOU, Liberec
PĜátelé Rychnova, o.s., Rychnov u Jbc
Základní škola Píseþná, DPS, Chomutov
Základní škola, Krušnohorská, Jirkov
TU Liberec - Fakulta mechatroniky

25. roþník Gastroden 2009 v Centru KrálĤv Háj
3. Cyklus vzdČlávacích semináĜĤ pro taneþní pedagogy *
Projekt "Hudba nezná hranic" - výmČnný koncert
ZajištČní koncert. zájezdu dČts. pČv. sboru ze Slovinska
SoutČž pro stĜedoškolské studenty Kyber robot 09
pĜíspČvky c e l k e m K þ :

z toho nadaþní pĜíspČvky:

V rámci grantu z NIF na vzdČlávání (oznaþeny *) celkem:
Stipendijní systém na vybraných technických VŠ celkem:
Ostatní pĜíspČvky (bez grantu z NIFu a stipendií na VŠ):

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
1 535 000
625 000
500 000
410 000

TċLOVÝCHOVA A SPORT
=========================
ýís.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Žadatel (název organizace, sídlo)

Struþný popis požadavku - úþel užití pĜíspČvku

PĜísp. Kþ

LyžaĜský SKI Klub, Jablonec
Týdny pohybu hrou, sport.areál TU Liberec
Jizerští draci - basketbal, Jablonec
TJ HC "Vlci", Jablonec
SK BĜízky, odd. stol. tenisu, Jablonec
TJ Sokol, Fügnerova, Jablonec
Školní sportovní klub pĜi ZŠ, Janov n. N.
Nadaþní fond pĜi Sport. gymn. v Jablonci
Odd.stolního tenisu TTC, Jablonné v Podj.
Basketbalový oddíl KondoĜi, Liberec
Základní sportovní škola, Skálova, Turnov
Sportovní klub, oddíl kopané, Prysk
Atletický klub AC Slovan Liberec
Judo Klub o.s., Jablonec
SK Jirkov - fotbalový areál Starý BĜezenec
Jizerský klub lyžaĜĤ, Desná v Jiz. horách
SK Rapid Jablonec 05, Janov nad Nisou
TJ Delfín, kanoistický odd., Jablonec
TJ Jiskra Brodek u Konice, ProstČjov
TJ Dukla Liberec - BČh na lyžích
Oddíl orient. bČhu TJ Tatran, Jablonec
SK Bakov nad Jizerou, oddíl kopané
Volejbalový klub ErvČnice, Zátiší, Jirkov
Sportovní klub ZŠ, Jablonné v PodještČdí
LIST 2000 o.p.s., Jáchymovská, Liberec
Handball, Dobiášova, Liberec
Lipová cesta o.s. a ZŠ Lipová, ProstČjov
Ski Polevsko u Kam. Šenova, ýeská Lípa
TJ Luþany n.N., oddíl kopané

LyžaĜské soutČže žákovských a dorosteneckých kategorií
Celoprázdninová akce pro dČti "Týdny pohybu hrou"
Pronájem tČlocviþny, zápisné a startovné do soutČží
Na þinnost soutČží hokeje nejmladších žákĤ 2., 3., 5. tĜ.
Pronájem pro tréninky a turnaje oddílu stolního tenisu
Nákup cviþebního náþiní a pomĤcek pro dČti a mládež
3 oddíly:bČh na lyžích, sjezd. lyžování-hor.kola, aerobic
PĜíprava mladých talent. sportovcĤ bČžeckého lyžování
PĜíspČvek na úhradu pronájmu tČlocviþny
Náklady na zápasové a tréninkových prostory
Vybavení pro rozvoj sportovních tĜíd školy pro atletiku
PĜíspČvek na þinnost fotbalového oddílu mládeže
Memoriál Zuzany Krejþové v kvČtnu na stadionu v Liberci
Závodní a tréninková þinnost žák. družstev - nájemné
Prázdniny s fotbalem - sportovní vyžití školní mládeže
Výchova dČtských a dorosteneckých kategorií závodníkĤ
Sportovní fotbalový klub nejmladších žákĤ
Nákup sportovního náĜadí a úþast na závodech
Sportovní þinnost družstva dorostencĤ v oddílu kopané
Materiální vybavení žákovských oddílĤ bČhu na lyžích
ýinnost oddílu dČtí a mládeže, tvorba nové závodní mapy
Nákup sportovních tašek pro mužstvo starších žákĤ
Nákup sportovního vybavení mládežnických družstev
Sportovní a závodní þinnost školního atletického oddílu
PĜíspČvek na þinnost mládežnického cyklistického oddílu
Turnajová þinnost žákovského družstva v házené
Dokonþení dČtského hĜištČ v obci Lipová
Sportovní vyžití mládeže a závody na bČžeckých tratích
PĜíspČvek na þinnost mládežnického oddílu kopané

100 000
90 000
30 000
30 000
25 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
9 701
5 000

pĜíspČvky c e l k e m K þ :

594 701

VċDA A VÝZKUM
==================
ý.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Struþný popis požadavku - úþel užití pĜíspČvku

PĜísp. Kþ

Nákup þásti vzorkoven bižut. akviziþ. vzorkĤ Jablonexu

310 000

2 Muzeum skla a bižuterie Jablonec

Výstava lázeĖské a upomínkové sklo Zázraþné prameny

100 000

3 Národní knihovna, Klementinum, Praha

Digitalizace rukopisu Gaudenciova bible z 15. století

100 000

4 Krajská vČdecká knihovna, Liberec

Licence databáze Art Full Text a odborné publikace

70 000

5 ýeská skláĜská spoleþnost, Jablonec

Podpora vydávání odborného þasopisu SkláĜ a keramik

50 000

6 TU Liberec, FM, odd. elektrotechniky

Zhotovení školních pĜípravkĤ pro výuku hradlových polí

50 000

7 Inženýrská akademie ýR, Praha

SoutČže o Cenu inženýrské akademie za technické dílo

50 000

1 Muzeum skla a bižuterie, Jablonec
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8 Vysoké uþení technické v BrnČ, rektorát

Ceny Nadace Preciosa za mimoĜádnou diplom. práci

40 000

9 ýeská skláĜská spoleþnost, Jablonec

Publikaþní þinnost ke 100. výroþí Ústavu skla na VŠCHT

35 000

10 Fakulta chem. technologie VŠCHT Praha

OcenČní odbor. prací na Studentské vČdecké konferenci

35 000

11 PamČĢ ýes. ráje a PodještČdí, Turnov

Turnovské kamenáĜství ve sbor. Od JeštČda k Troskám

15 000

12 Ústav ITE fakulty mechatron., TU Liberec

PoĜádání mezinárodního sympozia IEEE DDECS

15 000

13 Fakulta strojní ýVUT, Praha

OcenČní mimoĜádných prací Studentské tvĤrþí þinnosti

15 000

14 TU Liberec, Kat. skláĜ. strojĤ a robotiky

Ceny pro soutČž studentské tvĤrþí þinnosti strojaĜĤ

15 000

15 TU Liberec, Strojní fakulta

Mezinárodní konference "Výrobní systémy dnes a zítra"

10 000

pĜíspČvky c e l k e m Kþ :
Další aktivity fondu:

910 000

Zvláštní ceny za odborné práce (placeno z fondu škol na stipendia):
VŠCHT Praha 1x cena 8 tis. Kþ a 3x cena 10 tis. Kþ 38 000
TU Liberec 2x cena 5 tis. + 3x cena 10 tis. Kþ 40 000
ýVUT Praha ze zbytku financí r. 2008 1x cena 10 tis. Kþ 10 000
Ceny Nadace Preciosa udČlené v roce 2009 celkem: 88 000
Fond vČdy vþetnČ Cen nadace na VŠ celkem Kþ 998 000

ZDRAVÍ a zdravotní péþe
========================
ý.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Žadatel (název organizace, sídlo)
Nemocnice, interní oddČlení, Jablonec
Klub zdraví obyvatel Liberecka, Liberec
Oblastní charita, UhlíĜská, Liberec
Nadace rozvoje umČlé výživy, Hr. Králové
MUDr. Petr Lukáš, prakt. lékaĜ, Jablonné
MUDr. Petr Marák, prakt. lékaĜ, Brodek u K.
MUDr. Leoš Jirkovský, prakt. lékaĜ, Liberec
LIRTAPS o.p.s., Jáchymovská , Liberec
Nemocnice, interní oddČlení, Jablonec
Krajská nemocnice, psych. odd., Liberec
JAKOP sdr. Onkolog. pacientĤ, Jablonec
Diana-sdr. rodiþĤ a pĜátel ZP dČtí Jablonec
ÚO Svazu diabetikĤ ýR, Jablonec
Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.
OO Svaz zdravotnČ postižených, Jablonec
Roska Jablonec n.N., U Rybníka
MO Svaz tČlesnČ postižených, Jablonec
ýeský þervený kĜíž, poboþka Jablonec
SONS - oblastní odboþka, Jablonec
Jméno neuvedeno, Liberec
Celia - život bez lepku o.s., Nová ves
Jméno neuvedeno, KoĜenov
Jméno neuvedeno, Liberec

Struþný popis požadavku - úþel užití pĜíspČvku
DvČ polohovací lĤžka pro jednotku intenzivní péþe
Program péþe o zdraví pro mladé sportovce na ZŠ a MŠ
DvČ polohovací lĤžka Domu sv. VavĜince v ChrastavČ
Stáž nutriþních sester regionálních nemocnic v SRN
Zakoupení zdravotního pĜístroje EKG Cardioline ar1200
Zakoupení zdravotního pĜístroje EKG Cardioline ar1200
Vybavení ordinace lékaĜským pĜístrojem EKG Cardioline
Informaþní médium a þasopis PSYCHOSOM
Zdravotní pĜístroj na léþení problémĤ tzv. diabetické nohy
5. roþník Psychiatrického sympozia konaného v Liberci
ZdravotnČ rehabilitaþní pobyt pro onkologické pacienty
LéþebnČ rehabilit. pobyt pro dČti s kombin. vadami
EdukaþnČ preventivní ozdravný týdenní pobyt diabetikĤ
Speciální sedaþka pro sprchování zdrav. postižené dcery
ZdravotnČ rehabilitaþní pobyt v tuzemsku pro ZTP osoby
Týdenní rekondiþní léþebný hiporehabilitaþní pobyt
Týdenní rekondiþní, léþebný a ozdravný pobyt
Projekt v oblasti þinnosti s mládeží, seniory a dárci krve
Poþítaþové kurzy pro slabozraké a nevidomé osoby
Elektrický vozík pro ZTP/P dceru umístČnou v JÚ Liberec
Multifunkþní zaĜízení ke zpracování materiálĤ pro celiaky
Kurz a práce v keram. dílnČ pro zlepšení hybnosti rukou
Nákup pĜídavného zaĜízení k mechanickému vozíku

PĜísp.Kþ
226 000
60 000
50 000
48 000
46 900
46 900
39 900
38 000
35 970
35 000
30 000
30 000
30 000
16 000
15 000
15 000
15 000
15 000
10 000
8 700
7 000
5 000
4 000

pĜíspČvky c e l k e m K þ :

827 370

z toho ve prospČch praktické zdravotní péþe (pĜístroje EKG):
ve prospČch regionálních nemocnic a zdrav. zaĜízení:
ostatní pĜíspČvky (bez reg. nemocnic a záv. lékaĜĤ) celkem:

133 700
296 970
396 700

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI
======================
ý.

Žadatel - Jméno, adresa

Struþný popis požadavku - užití pĜíspČvku

PĜísp. Kþ

1 Medica Sever s.r.o., Chrastava

Zakoupení vakcíny proti sezónní chĜipce pro 972 osob

2 Medica Sever s.r.o., Chrastava

Aplikaci vakcíny proti sezónní chĜipce vybraným osobám

76 005

3 Jméno neuvedeno, Markvartice

PĜíspČvek po záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku

50 000

4 Jméno neuvedeno, Markvartice

PĜíspČvek po záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku

50 000
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5 Jméno neuvedeno, Markvartice

PĜíspČvek po záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku

50 000

6 Jméno neuvedeno, Dolní Habartice

PĜíspČvek po záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku

50 000

7 Medica Sever s.r.o., Chrastava

Zdravotní pĜístroj EKG SE12 na preventivní prohlídky

50 000

8 Jméno neuvedeno, Markvartice

PĜíspČvek po záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku

30 000

Pomoc v tíživé soc. situaci - pĜíspČvek na pohĜby rodiþĤ

30 000

10 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

9 Jméno neuvedeno, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - bytová situace, výmČna oken

30 000

11 Jméno neuvedeno, Turnov

Pomoc v tíživé soc. situaci - bytová situace, nákup bytu

30 000

12 Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.

PĜíspČvek na operaci oþí laserem v OphtaLaser Praha

20 000

13 Jméno neuvedeno, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - na vzdČlávání syna

20 000

14 Jméno neuvedeno, ýtveĜín, PČnþín

Pro syna na léþení rakoviny, dopravné na kontroly nem.

20 000

15 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek pĜi ošetĜení zubĤ - doplnČní fix. práce

20 000

16 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek na umČlé oplodnČní manželky

20 000

17 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na operaci oþí dcery laserem v Praze

20 000

18 Jméno neuvedeno, MÚ Raspenava

Pomoc v tíživé soc. situaci - úprava sociál. zaĜízení

20 000

19 Jméno neuvedeno, Kunratice u Cvikova

Pomoc v tíživé soc. situaci - pĜíspČvek na pohĜeb manžela

20 000

20 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Pomoc v tíživé soc. situaci - pĜíspČvek na pohĜeb matky

20 000

21 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na studium syna a SŠ dcery, výmČna oken

20 000

22 Jméno neuvedeno, Turnov

PĜíspČvek na nákup zdravot. pomĤcky mechanický vozík

20 000

23 Jméno neuvedeno, Hrádek n.N.

Pomoc v tíživé soc. situaci - byt. situace, vzdČlávání dČtí

20 000

24 Jméno neuvedeno, Jirkov

PĜíspČvek na operaci oþí laserem manžela v OFTA Ústí/L.

20 000

25 Jméno neuvedeno, Jirkov

PĜíspČvek pro syna na oþkování proti rakovinČ

18 000

26 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Finanþní výpomoc v soc.situaci - na SŠ vzdČlávání dcery

17 000

27 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Pomoc v tíživé soc. situaci-nájem, závažná nemoc otce

15 000

28 Jméno neuvedeno, Šimonovice

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (oprava zubĤ-3 nové mĤstky)

15 000

29 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Pomoc v tíživé soc. situaci - byt. situace, nákup kuchynČ

15 000

30 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Pomoc v tíživé soc. situaci - pĜísp. na pohĜeb manžela

15 000

31 Jméno neuvedeno, Liberec

Pomoc v tíživé sociální situaci - zaplacení nájmĤ, služeb

15 000

32 Jméno neuvedeno, Olomouc

Pomoc v tíživé situaci-závažné onemocnČní (paruka,léky)

15 000

33 Jméno neuvedeno, LibuĖ

Pomoc v tíživé soc. situaci - oprava stĜechy, rozvod

15 000

34 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Pomoc v soc. situaci - výdeje za léky vlastní a manžela

15 000

35 Jméno neuvedeno, Kamenický Šenov

PĜíspČvek po záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku

15 000

36 Jméno neuvedeno, Kamenický Šenov

PĜíspČvek po záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku

15 000

37 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Ozdravný pobyt v lázních, zdravotnické pomĤcky

15 000

38 Jméno neuvedeno, Turnov

Pomoc v tíživé situaci - chod domácnosti, vzdČlání dČtí

15 000

39 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

ýásteþné krytí nákladĤ pĜi umČlém oplodnČní

15 000

40 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Pomoc v tíživé soc. situaci - bytová situace, nemoc otce

15 000

41 Jméno neuvedeno, Liberec

Pomoc v tíživé situaci - pohĜeb manžela, zadlužení

15 000

42 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na zubní ošetĜení dcery (léþení, léky pro dČti)

14 000

43 Jméno neuvedeno, Jirkov

Pomoc v tíživé soc. situaci - pĜíspČvek na pohĜeb matky

14 000

44 Jméno neuvedeno, Stráž p.Ralskem

Pomoc v tíživé soc. situaci - pĜísp. na pohĜeb manžela

13 000

45 Jméno neuvedeno, ýeská Lípa

Pomoc v tíživé soc. situaci - pĜísp. na pohĜeb manželky

12 000

46 Jméno neuvedeno, VšeĖ

Pomoc v tíživé soc. situaci - pohĜeb matky manžela

12 000

47 Jméno neuvedeno, Liberec

Finanþní výpomoc v soc.situaci-na SŠ vzdČlávání dcery

12 000

48 Jméno neuvedeno, Jablonné v Podješt.

PĜíspČvek na el. vozík s pĜísl.od fa Euro-Bridge pro syna

12 000

49 Jméno neuvedeno, Malý Rohovec, Turnov

Pomoc v tíživé soc. situaci - bytová situace, nájem apod.

10 000

50 Jméno neuvedeno, Desná v Jiz. horách

Náklady na léþbu vážného onemocnČní syna

10 000

51 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Krytí nákladĤ pĜi léþbČ závažného onemocnČní

10 000

52 Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou

PĜíspČvek pro dceru na oþkování proti rakovinČ dČl. þípku

10 000

53 Jméno neuvedeno, Rašovka, Liberec

Pomoc v tíživé soc.situaci - na vzdČlávání dcery

10 000

54 Jméno neuvedeno, Liberec

Kompletní extrakce zubĤ a vsazení dvou implantátĤ

10 000

55 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Pomoc v tíživé soc. situaci - závažné onemocnČní otce

10 000

56 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na ozdravný pobyt synĤ u moĜe - MoĜský koník

10 000

57 Jméno neuvedeno, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - pĜíspČvek na pohĜeb bratra

10 000

58 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (léþení a oprava zubĤ)

10 000

59 Jméno neuvedeno, Turnov

Laserová operace oþí manžela laserem ve FN Hr. Králové

10 000
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60 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Pomoc v tíživé soc. situaci - bytová situace, nájem, rozvod

10 000

61 Jméno neuvedeno, Ohrazenice

Finanþní výpomoc v soc.situaci - na VŠ vzdČlávání dcery

10 000

62 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na vzdČlávání syna a nájem

10 000

63 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek na protetické práce družky

10 000

64 Jméno neuvedeno, Hraniþná

ýásteþné náklady spojené s zdrav. pobytem v lázních

10 000

65 Jméno neuvedeno, Držkov

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (rekonstrukce zubĤ)

10 000

66 Jméno neuvedeno, Suchdol u ProstČjova

PĜíspČvek na cévní operaci manželky v Hradci Králové

10 000

67 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (6 ks nových korunek)

10 000

68 Jméno neuvedeno, Turnov

Fin.pĜíspČvek na studium VŠ syna a SŠ dcery

10 000

69 Jméno neuvedeno, Jirkov

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (fixní aparát) pro dceru

10 000

70 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (stomatolog. výkon)

10 000

71 Jméno neuvedeno, PČnþín

Soc. situace - nájem bytu, nemoc manžela, vzdČl. dcery

10 000

72 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek pro dceru na oþkování proti rakovinČ dČl. ýípku

9 000

73 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Pomoc v tíživé soc. situaci - bytová situace, nájem apod.

8 000

74 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek na zubní ošetĜení pro syna a nové brýle synovi

8 000

75 Jméno neuvedeno, Jablonné v P.

PĜíspČvek pro dceru na oþkování proti rakovinČ dČl. ýípku

8 000

76 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na opravu zubĤ - nové mĤstky, korunky

8 000

77 Jméno neuvedeno, Janov nad Nisou

Finanþní výpomoc v soc.situaci - na SŠ vzdČlávání dcery

8 000

78 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek pro dceru na oþkování proti rakovinČ dČl. ýípku

8 000

79 Jméno neuvedeno, Liberec

ýásteþné krytí nákladĤ pĜi léþení neplodnosti manželky

8 000

80 Jméno neuvedeno, ýeská Kamenice

Oþkování proti rakovinČ dČložního þípku Cervarixem

8 000

81 Jméno neuvedeno, Rychnov u Jablonce

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (trvalá rovnátka) pro syna

8 000

82 Jméno neuvedeno, Turnov

Fin.pĜíspČvek na vzdČlávání dcer, na domácnost

8 000

83 Jméno neuvedeno, Jirkov

PĜíspČvek pro dceru na oþkování proti rakovinČ dČl. þípku

7 000

84 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (fixní rovnátka) pro syna

7 000

85 Jméno neuvedeno, Luþany nad Nisou

Uhrazení þást. nákladĤ pĜi absolvování rekval. kurzu

7 000

86 Jméno neuvedeno, Jablonné v P.

PĜíspČvek pro dceru na oþkování proti rakovinČ dČl. þípku

7 000

87 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Pomoc v tíživé soc. situaci - pĜíspČvek na pohĜeb otce

7 000

88 Jméno neuvedeno, Smržovka

Pomoc v tíživé soc. situaci - nákup uhlí-proplacení faktury

7 000

89 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (dostavba a korunky)

6 000

90 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Pomoc v tíživé soc. bytová situace, vybavení domácnosti

6 000

91 Jméno neuvedeno, Turnov

PĜíspČvek na nákup kompenz. pomĤcky pro nevidomé

5 000

92 Jméno neuvedeno, Jablonné v Podješt.

PĜíspČvek na opravu zubĤ – metalokeramický mĤstek

5 000

93 Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.

Uhrazení þásti nákladĤ autobusové dopravy dČtí v MŠ

5 000

94 Jméno neuvedeno, Luþany n. N.

Uhrazení þásti nákladĤ pĜi absolvování rekval. kurzu

5 000

95 Jméno neuvedeno, Chrastava

PĜíspČvek na ošetĜení zubĤ (4 keramické korunky)

5 000

96 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na operaci ruky dcery ve FN Praha-Krþ

5 000

97 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek pro dceru na oþkování proti rakovinČ dČl. þípku

5 000

98 Jméno neuvedeno, Jablonné v P.

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (fixní aparát) pro syna

5 000

99 Jméno neuvedeno, Tanvald

Nákup zdrav. pomĤcky-speciální koþárek pro ZTP dítČ

5 000

100 Jméno neuvedeno, Minkovice

Finanþní výpomoc v soc.situaci-na SŠ vzdČlávání syna

4 500

101 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Uhrazení nákladĤ pĜi úrazu po autonehodČ

4 000

102 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜední horní i dolní þelist náprava novými rovnátky

4 000

103 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (fixní rovnátka) pro syna

4 000

104 Jméno neuvedeno, Rychnov u Jbc.

Náklady spojené s léþením gynekologických problémĤ

4 000

105 Jméno neuvedeno, Liberec

Pomoc v tíživé soc. situaci - kurz angl., vzdČlávání dČtí

4 000

106 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek na operaci horních oþních víþek-zlepšení zraku

4 000

107 Jméno neuvedeno, Liberec

PĜíspČvek za pobyt manžela v nemocnici – úhrada

4 000

108 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.
109 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (tĜi nové korunky)

3 000

PĜíspČvek pro dceru na oþkování proti rakovinČ dČl. þípku

3 000

110 Jméno neuvedeno, Liberec

Finanþní výpomoc v soc.situaci - na SŠ vzdČlávání dcery

3 000

111 Jméno neuvedeno, Chrastava

Pomoc v tíživé soc. situaci - vzdČlávání dcer

3 000

112 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na oþkování proti žloutence pro dvČ dcery

2 500

113 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (3 nové korunky)

2 500

114 Jméno neuvedeno, Hraniþná

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (þtyĜi nové korunky)

2 000

20

Výroþní zpráva Nadace Preciosa za rok 2009
115 Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.

Nutné zubaĜské ošetĜení (nový zub - náhrada za vyražený)

1 500

116 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na oþkování proti žloutence pro syna

1 500

117 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

PĜíspČvek na zubní ošetĜení (nová korunka)

1 000

118 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.

Pomoc v soc. situaci - výdeje za léky vlastní a manžela

500

pĜíspČvky c e l k e m K þ : 1 665 085
z toho:

hromadné preventivní oþkování proti chĜipce

212 085

zdravotní pĜístroje pro preventivní péþi (EKG)

50 000

zdravotní péþe - léky, operace, léþebné pobyty

577 500

vzdČlávání dČtí a jiné školní výdaje

151 500

bydlení - byt, chod domácnosti, nájem

494 000

úmrtí - pĜíspČvek na pohĜeb rod. pĜíslušníka

168 000

ostatní pomoc v sociální nebo jiné nouzi

12 000

VċCNÉ DARY
=============
ý.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Žadatel (název organizace, sídlo)
Obþ. sdružení Adeceda, Otrokovice
StĜední prĤm.škola textilní, Liberec
Základní škola, BČlá pod BezdČzem
Centrum hand. lyžaĜĤ, Jánské LáznČ
Gymnastika Liberec, Jeronýmova
Iniciativa Obþ. Bezpeþí Domova, Praha
Mez. centrum Universum, o.p.s. Liberec
Koníþek, o.s. , ýeské BudČjovice
Ratolest, obþ. sdružení, Brno
Diakonie ýCE - stĜ. Betlém, Klobouky
ZZS Libereckého kraje, Husova, Liberec
ýeský svaz ment. post. sportovcĤ, Praha
DĤm kultury, Mírové nám., Ostrov
ýeský kynologický svaz ZO, Liberec
Sport.klub neslyšících, Vodova, Brno 12
Centrum pro rodinu, Hodonín
ýtyĜlístek, Hladnovská, Ostrava
SUPŠ a VOŠ, Horní námČstí 1, Jablonec
Klub celníkĤ, El. Krásnohorské, Ústí n. L.
Teen Challenge-Centrum dČtí, Praha
TJ Sokol I, Skálovo námČstí, ProstČjov
Parent Project ýR, Vrchlabí
Ostrovský Macík, Horní Žćár, Ostrov
Taneþní klub Koškovi, Liberec
FK Jablonec, U Stadionu, Jablonec
Marcela Paþesová, Chodská, ýelákovice

Struþný popis požadavku - užití vČcného daru

PĜísp. Kþ

Ceny pro mezinárod. festival filmĤ pro dČti a mládež, Zlín
Perle, sluníþka, rondelky a další polotovary
SklenČné díly - polotovary, perle mix 10 kg
XVII. MýR handicapovaných lyžaĜĤ v alpském lyžování
Ceny na Mezinár. závod olymp. nadČjí ve sport. gymn.
20 kusĤ sklenČných trofejí - prevence dČtské kriminality
VČcné "Ceny lidství" za rok 2008 - výroþní akce v Koloseu
SklenČné polotovary, šaton. rĤže, perle, 1 x mČs.znamení
SklenČné polotovary, šaton. rĤže, perle, 1 set mČs.znamení
SklenČné polotovary, 35 ks skl. výliskĤ + text "DČkujeme …"
Ceny do soutČže "Jablonecká Rescue Ski 2010"
Projekt Global Games 2009 za úþasti 34 zemí svČta
Ceny pro dČtský filmový a televizní festival O.Hofmana
15 ks sklenČných medailí na vánoþní závody kynologĤ
15. výroþí v mez. turnaji ve volejbalu smíšených družstev
Polotovary, mix perle, 1 set mČs.znamení, kameny FIS
SklenČné polotovary, dropsy, perle mix, drobné perle
Maturitní práce smuteþní bižut. studentky S. Dermekové
Ceny pro 25. roþník mistrovství ýR v bČzích Celní správy
Skl. polotovary, šatonové rĤže, perle, drobná bižuterie
9. roþník mezinárodního žákovského turnaje v nohejbale
5. celorepubl. setkání pacientĤ 17 ks Orlík a 3 medailí
DvČ ceny pro vítČze soutČže "Hubertova jízda"
Šatonové rĤže pro závodní taneþní pár ve sport. tancích
4 ceny-nejlepší stĜelec, brankáĜ, hráþ a trenér sympaĢák
Šatonové rĤže na dres mistrovství svČta v aerobiku

103 530
20 619
18 400
15 688
14 280
14 081
10 296
10 265
10 265
8 330
8 187
8 092
8 068
7 675
7 551
6 852
5 520
5 015
4 760
4 390
3 570
3 336
1 765
1 523
1 338
978

pĜíspČvky c e l k e m K þ :

304 374

V š e c h n y f o n d y nadaþní pĜíspČvky za rok 2009 celkem Kþ:

8 196 886
=========

Z toho finanþní nadaþní pĜíspČvky celkem Kþ:

7 892 512
========
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PĜíloha vČnovaná prostĜedkĤm z Nadaþního investiþního fondu (NIF)

SPRÁVA PROSTěEDKģ Z NIF A ROZDċLOVÁNÍ VÝNOSģ
v roce 2009
-----------------------------------------------------------------------------------HospodaĜení s pĜíspČvky z Nadaþního investiþního fondu (NIF)
ProstĜedky z NIF jsou urþeny výhradnČ k uložení do nadaþního jmČní, Nadace je nesmí
spotĜebovat. RozdČlují se pouze výnosy z nich a Nadace je povinna takto þinit ve prospČch
neziskových organizací prostĜednictvím veĜejnČ vyhlášených otevĜených grantových Ĝízení.
PĜíspČvek z NIF a nakládání s jeho výnosy jsou v úþetnictví Nadace vedeny oddČlenČ.
Získávání prostĜedkĤ z NIF a jejich uložení
Nadace Preciosa je pĜíjemcem finanþních pĜíspČvkĤ z prostĜedkĤ Nadaþního investiþního fondu
(zkratka „NIF“) pĤvodnČ spravovaného Fondem národního majetku ýR (zkrácenČ FNM), dnes
Ministerstvem financí ýR.
Tyto prostĜedky získala Nadace poþínaje rokem 2000 na základČ úspČšné úþasti ve výbČrových
Ĝízeních vyhlášených Vládou ýR. V první etapČ rozdČlování prostĜedkĤ z NIF v roce 2000
Nadace obdržela pĜíspČvek 22.481 tis. Kþ urþený pro poskytování grantĤ v oblasti sociální.
V rámci druhé etapy rozdČlování Nadace uspČla v oblasti vzdČlávání a nejprve v roce 2002
získala pĜíspČvek ve výši 18.762 tis. Kþ. V roce 2003 byla tato v jistém slova smyslu dotace
navýšena o další dvČ þástky ve výši 6.296 tis. Kþ a 4.750 tis. Kþ. V roce 2004 Nadace obdržela
pĜíspČvek z NIF ve výši 11.045 tis. Kþ. V roce 2006 byl získán zatím poslední pĜíspČvek z NIF
ve výši 2.420 tis. Kþ. Stalo se tak na základČ DodatkĤ ke SmlouvČ o pĜevodu zbývajících
prostĜedkĤ urþených usnesením Poslanecké snČmovny Parlamentu ýR pro podporu nadací ve
II. etapČ, uzavĜeného mezi Nadací a ýeskou republikou - Ministerstvem financí.
Získané prostĜedky resp. jejich investice byly postupnČ zapsány do nadaþního jmČní (formou
zvýšení nadaþního jmČní o pĜíslušnou þástku) u místnČ pĜíslušného rejstĜíkového soudu v Ústí
nad Labem resp. jeho poboþky v Liberci. Celková hodnota Nadací pĜijatých prostĜedkĤ z NIF
zapsaných do nadaþního jmČní od konce roku 2007 þiní 65.754 tis. Kþ.
Takto získané prostĜedky z NIF do roku 2004 byly opakovanČ vloženy do nákupu podílových
listĤ Balancovaného fondu nadací (zkrácenČ BFN), spravovaného investiþní spoleþností ŽBTrust a.s. Praha. CelkovČ do podílových listĤ BFN investované pĜíspČvky z NIF dosáhly výše
52.289 tis. Kþ. PĜíspČvek z NIF ve výši 11.045 tis. Kþ získaný v roce 2004 byl nejprve na rok
2005 smluvnČ svČĜen ke spravování na základČ „Smlouvy o správČ cenných papírĤ tvoĜících
souþást nadaþního jmČní“. Od 1.1.2006 došlo k jeho uložení na zvláštní termínovaný úþet (þ.
89746) u ABN Amro Bank, poboþky Praha. V roce 2006 došlo ke zvýšení úložky v bance o
zatím poslední pĜíspČvek z NIF ve výši 2.420 tis. Kþ na celkovou výši 13.465 tis. Kþ.
ProstĜedky NIF podléhají zvláštnímu režimu oddČleného spravování a rozdČlování výnosĤ
veĜejnými granty. Na základČ po roce 2000 uzavĜených smluv s Fondem národního majetku ýR
mČla Nadace povinnost vyhlašovat tyto veĜejné soutČže pro oblasti sociální a vzdČlávání.
Nadace uplatĖuje pravidlo použití výnosu za pĜedchozí rok v roce následujícím a snaží se
grantovat do kdysi smluvnČ dvou pĜidČlených oblastí pĜibližnČ stejnou þástí výnosĤ.
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Užití výnosĤ z prostĜedkĤ NIF v roce 2009
Za pĜedchozí kalendáĜní rok 2008 ze získaných prostĜedkĤ NIF þinil celkový skuteþný dosažený
výnos 492.460 Kþ. Jednalo se o nejnižší výnos v historii Nadace. Doposud základem výnosu
byla dividenda z prostĜedkĤ NIF investovaných v celkové výši 52.289 tis. Kþ do Balancovaného
fondu nadací, která bývá vyplacena koncem bĜezna. Bohužel tento výnos byl za rok 2008
nulový, což se stalo v dĤsledku všeobecné finanþní krize. Jediný výnos za období roku 2008
þinil úrok z prostĜedkĤ ve výši 13.465 tis. Kþ na termínovaném úþtu ve výši 492.460 Kþ (relativní
výše výnosu 3,66% p.a.). Na rozdČlení roþního výnosu byly Nadací soubČžnČ vypsány dva
veĜejné granty. Vyhlášené podmínky grantĤ, jejich výsledky a vyhodnocení je uvedeno
následnČ v této samostatné pĜíloze.
Na základČ do roku 2008 platných smluvních pravidel užití výnosĤ z prostĜedkĤ NIF byla
Nadace povinna rozdČlit minimální výnos z prostĜedkĤ NIF, vypoþtený na základČ vzorce ve
tvaru: 0,5 x 0,5 x (P1 + P2) x 1/100 x registrovaná výše pĜíspČvku z NIF v nadaþním jmČní v Kþ
ke 31.12. pĜedchozího roku. Pro rok 2008 byly roþní sazby ýNB Pribid pro první a poslední
pracovní den roku P1 = 4,14% a P2 = 3,52%, což znamená po výpoþtu výnos za rok 2008
relativnČ 1,915% z nadaþním rejstĜíkem zapsaných prostĜedkĤ z NIF, které ke 31.12.2008 þinily
65.754 tis. Kþ (z toho bylo zprvu urþeno pro poskytování grantĤ 22.481 tis. Kþ v oblasti sociální
a 43.273 tis. Kþ v oblasti vzdČlávání). Pro Nadaci tak vyšlo rozdČlit minimálnČ 1.259.189 Kþ,
z toho 431 tis. Kþ do oblasti humanity a 829 tis. Kþ na vzdČlávání. Protože skuteþný výnos byl
nižší (492,5 tis. Kþ) musela Nadace rozdČlit podstatnČ vyšší þástku, doplnČnou z ostatního
majetku.
Ve veĜejném grantovém Ĝízení realizovaném Nadací v roce 2009 bylo rozhodnuto rozdČlit
v oblasti sociální rovných 650 tis. Kþ a v oblasti vzdČlávání také 650 tis. Kþ, což je celkem
1300 tis. Kþ. Nadace tak rozdČlila více než celkový smluvnČ povinný minimální výnos
z prostĜedkĤ NIF za pĜedchozí rok 2008, který þinil 1.259.189 Kþ. Na zvýšení nadaþního jmČní,
na režijní náklady a správu prostĜedkĤ z NIF nebyly z výnosu použity žádné prostĜedky.
Náklady spojené s realizací výbČrového Ĝízení byly kryty z vlastních resp. ostatních prostĜedkĤ
Nadace.
V roce 2009 v rámci otevĜeného grantového Ĝízení Nadace obdržela celkem 141 žádostí, z
nichž pĜispČla na 43 projektĤ. Nadací bylo pro oblast sociální ze 117 žádostí vybráno 25
žadatelĤ, v oblasti vzdČlávání bylo podáno celkem 24 žádostí a z nich bylo vybráno 18
projektĤ.
PĜehled v grantovém Ĝízení vybraných organizací a udČlených pĜíspČvkĤ je uveden následnČ.
PĜedpokládané užití výnosĤ z prostĜedkĤ NIF v roce 2010
Na základČ platných smluvních pravidel užití výnosĤ z prostĜedkĤ NIF je Nadace povinna
rozdČlit minimální výnos, vypoþtený na základČ vzorce ve tvaru: 0,5 x aritmetický prĤmČr
dvanácti mČsíþních hodnot roþního Pribidu x 1/100 x nadaþním rejstĜíkem zapsaná výše
pĜíspČvku z NIF v nadaþním jmČní v Kþ ke 31.12. pĜedchozího roku. Pro rok 2009 byl
aritmetický prĤmČr roþních sazeb ýNB Pribid pro první dny v mČsíci stanoven 2,36%, což
znamená po výpoþtu výnos za rok 2009 relativnČ 1,18% z prostĜedkĤ NIF ke 31.12.2009 (které
þinily 65.754 tis. Kþ). Pro Nadaci tak vychází rozdČlit v roce 2010 minimálnČ 775.897,20 Kþ.
Skuteþný výnos z prostĜedkĤ NIF byl vyšší (1.179 tis. Kþ) a Nadace tak má k dispozici
dostateþné finance pro realizaci grantových Ĝízení v plném rozsahu. V pĜedchozím roce musela
naopak doplnit þást financí ze svých prostĜedkĤ. HospodaĜení za rok 2009 ji dokonce umožnilo
þásteþnČ kompenzovat ztrátu za pĜedchozí rok zpĤsobenou obecnou finanþní krizí.
Nadace je pĜipravena v prĤbČhu roku 2010, podobnČ jako v pĜedchozích letech, rozdČlit více
než smluvnČ urþený minimální výnos. Správní rada urþila, že bude rozdČlena na základČ
výsledkĤ veĜejných grantových Ĝízení þástka 1.000 tis. Kþ, a to rovnomČrnČ na podporu oblasti
vzdČlávání (urþeno 500 tis. Kþ) a sociální (urþeno též 500 tis. Kþ). Plánovaná celková þástka
pro rozdČlení je podstatnČ vyšší, než by odpovídalo minimálním výnosĤm k rozdČlení
spoþteným dle výše nadaþního jmČní z NIF ke 31.12.2009 na základČ vzorce vycházejícího
z poloviny prĤmČru mČsíþních sazeb Pribid pro 1 rok, které þiní 1,18%.
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Vyhlášení grantových Ĝízení Nadace Preciosa pro rok 2009
Nadace PRECIOSA vyhlásila pro rok 2009 veĜejné kolo rozdČlování nadaþních pĜíspČvkĤ
(grantová Ĝízení) na podporu vzdČlávání a školství a na podporu humanitárních a sociálních
projektĤ z výnosĤ prostĜedkĤ Nadaþního investiþního fondu (NIF) za pĜedchozí kalendáĜní rok.
Grantová pravidla
Nadace PRECIOSA vypisuje veĜejné otevĜené výbČrové Ĝízení (granty) pro podporu oblastí
þinností:
1. VzdČlávání a školství:
a) Odborná a vzdČlávací þinnost umČleckých škol a umČleckých smČrĤ studia
b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného stĜedního a uþĖovského školství regionu
2. Sociální a humanitární:
a) Pomoc zdravotnČ postiženým, opuštČným a jinak diskriminovaným dČtem a mládeži
b) Podpora sobČstaþnosti handicapovaných skupin obþanĤ a nebo jejich zamČstnanosti
PĜíjemci grantu
PĜíjemcem grantu mĤže být pouze právnická osoba. Granty budou poskytnuty na projekty
organizacím a institucím, které jsou registrovány na území ýeské republiky.
Do výbČrového Ĝízení se mohou pĜihlásit: obþanská sdružení, obecnČ prospČšné spoleþnosti,
úþelová zaĜízení církví, nadace (kromČ tČch, které jsou pĜíjemci pĜíspČvku FNM ýR z
prostĜedkĤ NIF), nadaþní fondy (za podmínky, že nejménČ 90% pĜíspČvku bude použito na
nadaþní pĜíspČvky tĜetí osobČ) a organizace zĜízené státní správou a samosprávou
(pĜíspČvkové a rozpoþtové veĜejnoprávní organizace za podmínky, že samy vloží na realizaci
projektu nejménČ 50% vlastních finanþních prostĜedkĤ).
Termíny a podmínky podávání žádostí
Žádost se podává na adresu Nadace PRECIOSA, Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou,
a to pro oblast vzdČlávání do 31. kvČtna 2009 a pro oblast sociální do 30. þervna 2009.
Žádost se podává v jednom vyhotovení a musí obsahovat list s nadací stanovenou pĜihláškou.
Výše nadaþního pĜíspČvku ve prospČch jednoho žadatele (projektu) nepĜekroþí 100 tisíc Kþ.
Žádost musí obsahovat (resp. je nutno pĜiložit):
1) Projekt þinnosti, na který se grant žádá (cíle a etapy realizace, vČcné využití prostĜedkĤ)
2) Rozpoþet projektu s uvedením objemu vlastních a pĜípadnČ dalších vložených prostĜedkĤ
3) Popis dosud dosažených výsledkĤ v oblasti þinnosti, pro kterou byl grant vypsán
4) Kontaktní údaje, za realizaci projektu zodpovČdnou osobu a podpis statutárního zástupce
5) Doklad o platné registraci žadatele (pro uzavĜení darovací smlouvy úĜednČ ovČĜený).
6) ýíslo bankovního úþtu, kam pĜípadný nadaþní pĜíspČvek zaslat.
Výsledek výbČrového Ĝízení bude sdČlen žadatelĤm do 31. srpna 2009
PĜijaté materiály se nevracejí. Nadace není povinna sdČlovat dĤvody nepĜidČlení pĜíspČvku.
V Jablonci nad Nisou, 1. dubna 2009
Ing. Stanislav Kadlec v.r.
pĜedseda Správní rady Nadace PRECIOSA
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RozdČlení výnosĤ z prostĜedkĤ NIF v roce 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Vyhodnocení veĜejného grantového Ĝízení Nadace Preciosa
Nadace Preciosa vyhlásila koncem prvního þtvrtletí roku 2009 veĜejné grantové Ĝízení na
rozdČlení výnosĤ prostĜedkĤ z Nadaþního investiþního fondu (NIF) za rok 2008. Stalo se tak na
základČ smlouvy s Fondem národního majetku ýR na podporu subjektĤ, resp. konkrétních
projektĤ z oblastí sociálních þinností a vzdČlávání.
Granty mohly být poskytnuty organizacím a institucím, které jsou registrovány na území ýeské
republiky. Do veĜejného výbČrového Ĝízení se mohly pĜihlásit: obþanská sdružení, obecnČ
prospČšné spoleþnosti, úþelová zaĜízení církví a za omezujících podmínek i nadace, nadaþní
fondy a dále organizace zĜízené státní správou a samosprávou (u pĜíspČvkových a bývalých
rozpoþtových organizací za podmínky, že samy vloží nejménČ 50 % finanþních prostĜedkĤ na
požadovaný projekt). Vyhlášení grantových Ĝízení bylo zveĜejnČno na internetu, v tisku
(regionální pĜíloha deníku MF Dnes a podnikové Noviny Preciosy) i jiným prostĜednictvím, napĜ.
zpravodajem pro nestátní neziskové organizace.
Žádosti o grant se podávaly do 31. kvČtna (oblast vzdČlávání) resp. 30. þervna 2009 (oblast
sociální) na adresu sídla Nadace. Do vyhlášených grantových Ĝízení bylo podáno celkem 141
žádostí jak z libereckého regionu, tak i z celé ýeské republiky. Z toho 24 žadatelĤ bylo z oblasti
vzdČlávání a 117 žadatelĤ z oblasti sociální. CelkovČ požadavky žadatelĤ pĜesáhly þástku 8 mil.
Kþ. Vyhodnocení došlých žádostí probČhlo ve dvou etapách v þervnu a v þervenci. Výsledek
výbČrového Ĝízení byl sdČlen žadatelĤm písemnČ bezprostĜednČ po vyhodnocení, a to
v prĤbČhu mČsícĤ þervenec a srpen 2009.
Skladba žádostí a udČlených nadaþních pĜíspČvkĤ podle oblastí þinnosti byla následující.
I. Žadatelé zamČĜení na vzdČlávání:
a) Vybavenost a odborná vzdČlávací þinnost umČleckých škol a umČleckých smČrĤ studia:
podáno 20 pĜihlášek, z nichž byl udČlen pĜíspČvek na 15 projektĤ v celkové výši 505.000 Kþ.
b) Vybavenost technicky orientovaného stĜedního a uþĖovského školství regionu:
podány 4 pĜihlášky, z nichž byl udČlen pĜíspČvek na 3 projekty v celkové výši 120.000 Kþ.
(Jeden pĜíjemce pĜíspČvku 25.000 Kþ nakonec pĜed koncem roku dar vrátil z dĤvodu
nerealizování projektu a tento pĜípad tak není zapoþten a o pĜedmČtnou þástku se snížil celkový
rozdČlený výnos.)
II. Žadatelé vykonávající sociální þinnosti:
a) Pomoc zdravotnČ postiženým, opuštČným a jinak diskriminovaným dČtem a mládeži: podáno
48 pĜihlášek, z nichž byl udČlen pĜíspČvek na 9 projektĤ v celkové výši 205.500 Kþ.
b) Podpora sobČstaþnosti handicapovaných skupin obþanĤ a nebo jejich zamČstnanosti:
podáno 69 pĜihlášek, z nichž byl udČlen pĜíspČvek 16 projektĤm v celkové výši 445.000 Kþ.
Celkem tak byly 43 vybraným žadatelĤm pĜidČleny nadaþní pĜíspČvky v souhrnné výši
1.275.000 Kþ. S ohledem na množství a naléhavost obdržených požadavkĤ bylo rozhodnuto
pĜidČlit na grantový program více než veškerý výnos. Nadace Preciosa tak rozdČlila mezi
žadatele veškeré výnosy ze získaných finanþních prostĜedkĤ z NIF a pĜekroþila povinnou
smluvní minimální mez penČžních prostĜedkĤ k rozdČlení v letošním roce, urþenou podle
prĤmČrné roþní sazby Pribid vyhlášené ýNB v pĜedchozím kalendáĜním roce (1,915%).
Z hlediska rozlišení právní formy vybraných žadatelĤ se jednalo o 25 obþanských sdružení, 12
pĜíspČvkových organizací - pĜevážnČ stĜední školy, 1 církevní úþelové zaĜízení, 2 obecnČ
prospČšné spoleþnosti a 3 veĜejné vysoké školy, žádný nadaþní fond nebo nadace.
Se všemi vybranými subjekty byly uzavĜeny darovací smlouvy. Finanþní nadaþní pĜíspČvky byly
vybraným žadatelĤm poskytnuty bČhem þervence a srpna, výjimeþnČ až v záĜí 2009.

25

Výroþní zpráva Nadace Preciosa za rok 2009

ROZBOR NADAýNÍCH PěÍSPċVKģ Z NIF POSKYTNUTÝCH V ROCE 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

URýENÍ UŽITÍ VÝNOSU Z NIF
Oblast þinnosti, v níž nadace uspČla ve výbČrovém
Ĝízení I. a II. etapy rozdČlování NIF (v níž grantuje)
PROSTěEDKY A VÝNOSY Z NIF za rok 2008
Celkové prostĜedky k 31. prosinci 2008 v Kþ
Skuteþný výnos prostĜedkĤ z NIF za rok 2008
Relativní skuteþný výnos prostĜedkĤ z NIF za r. 2008
Smluvní výnos z NIF za r. 2008 (1,915% dle Pribid)
Nadaþní pĜíspČvky
Použití výnosĤ na:
Správu nadace
Navýšení nadaþního jmČní

I.

II.

SociálnČ
humanitární

VzdČlávání
(školy)

I.

II.

Celkem Kþ

22 481 000

43 273 000

65 754 000

0
0%
430 511
650 000
0
0

492 460
1,1 %
828 678
625 000
0
0

492 460
0,75 %
1 259 189
1 275 000
0
0

Poznámka: vČtšina prostĜedkĤ byla uložena u Balanc. fondu nadací PioneerInv. za r. 2008 s výnosem 0,0% p.a.
V r. 2008 nebyly získány žádné další prostĜedky z NIF (nerozdČlovaly se), jako tomu bylo v pĜedchozích letech.

Právní formy pĜíjemcĤ - nadaþní pĜíspČvky
urþené následujícím typĤm právnických osob:
Obþanským sdružením (o.s.)
ObecnČ prospČšným spoleþnostem (o.p.s.)
Církevním právnickým osobám (úþelovým)
Nadacím (omezení mimo pĜíjemce NIF)
Nadaþním fondĤm
Org.složkám státu (býv.rozpoþtové org., veĜejné VŠ)
PĜíspČvkovým organizacím
Jiným právnickým osobám
Fyzickým osobám

I.

II.

Celkem

546 000
20 000
10 000
0
0
0
74 000
0
0

145 000
40 000
0
0
0
110 000
330 000
0
0

691 000
60 000
10 000
0
0
110 000
404 000
0
0

RozdČlení podle krajĤ - nadaþní pĜíspČvky
z NIF celkem v Kþ poskytnuté do kraje:
Jihoþeského
Jihomoravského
Karlovarského
Královéhradeckého
Libereckého
Moravskoslezského
Olomouckého
Praha
Pardubického
PlzeĖského
StĜedoþeského
Ústeckého
Vysoþina
Zlínského

I.

II.

Celkem

56 000
34 000
0
20 000
337 000
10 000
0
151 000
7 000
0
20 000
15 000
0
0

0
0
0
0
485 000
0
0
55 000
20 000
0
0
65 000
0
0

56 000
34 000
0
20 000
822 000
10 000
0
206 000
27 000
0
20 000
80 000
0
0

Vybrané údaje z I. a II. grantového Ĝízení
Celkový poþet žádostí (podaných projektĤ)
Celkový poþet podpoĜených subjektĤ (pĜíspČvkĤ)
Nejvyšší
Nadaþní pĜíspČvek v Kþ
Nejnižší
PrĤmČrný

I.
117
25
100 000
50 000
26 000

II.
24
18
60 000
50 000
34 200

Celkem
141
43
100 000
50 000
29 545
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RozdČlení výnosĤ z prostĜedkĤ Nadaþního investiþního fondu (NIF) v roce 2009
v oblasti sociálnČ humanitární
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace PRECIOSA v mČsíci bĜeznu vyhlásila pro rok 2009 grantové Ĝízení na podporu
humanitárních a sociálních projektĤ z výnosĤ pĜíspČvku NIF (za rok 2008), a to pro subjekty
zabývající se þinností v oblastech:
a) Pomoc zdravotnČ postiženým, opuštČným a jinak diskriminovaným dČtem a mládeži.
b) Podpora sobČstaþnosti handicapovaných skupin obþanĤ a nebo jejich zamČstnanosti.
Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou
registrovány na území ýeské republiky. Do veĜejného výbČrového Ĝízení se mohly pĜihlásit:
obþanská sdružení, obecnČ prospČšné spoleþnosti, úþelová zaĜízení církví a za omezujících
podmínek i nadace, nadaþní fondy a dále organizace zĜízené státní správou a samosprávou
(u pĜíspČvkových a rozpoþtových organizací za podmínky, že samy vloží nejménČ 50%
finanþních prostĜedkĤ na pĜedmČtný projekt).
Vyhlášení grantu bylo zveĜejnČno v tisku urþeném pro neziskové organizace (Grantový
kalendáĜ ICN Praha), v novinách MF Dnes, na internetu i jiným prostĜednictvím.
Žádosti o grant se podávaly do 30. þervna 2009 na adresu sídla Nadace Preciosa,
Opletalova 17, 466 67 Jablonec n.Nis. Žádosti se podávaly v jednom vyhotovení a musely
obsahovat list s nadací stanovenou pĜihláškou (formuláĜem). K žádosti bylo nutno pĜiložit:
platný doklad o registraci žadatele, projekt þinnosti, na který se grant žádá s uvedením
vČcného užití prostĜedkĤ, rozpoþet s uvedením objemu vlastních i dalších prostĜedkĤ
vložených do projektu, popis dosud dosažených výsledkĤ v pĜedmČtné oblasti þinnosti.
Do vyhlášeného grantového Ĝízení bylo podáno celkem 117 žádostí z celé ýeské republiky
s požadavky pĜesahujícími celkovou þástku 7,2 miliónu Kþ. Vyhodnocení došlých žádostí
probČhlo bČhem mČsíce þervenec, definitivní rozhodnutí uþinila správní rada nadace dne
29.7.2009. Výsledek výbČrového Ĝízení byl sdČlen žadatelĤm písemnČ v prĤbČhu srpna
2009.
Výnos ze smluvnČ spravovaných prostĜedkĤ NIF za uplynulý kalendáĜní rok 2008 þinil
430.511,- Kþ (1,915% z þástky 22.481 tis. Kþ získané v první etapČ rozdČlování a uložené
jako nadaþní jmČní). S ohledem na všeobecnou krizovou finanþní situaci a vzhledem
k významu grantového Ĝízení Správní rada Nadace Preciosa rozhodla pĜidČlit na grantový
program a na základČ výbČrového Ĝízení úþelovČ rozdČlit celkovČ 650.000 Kþ, což je více
než smluvními podmínkami urþený minimální povinný výnos.
Skladba pĜihlášek o grant podle hlavní nebo pĜevažující orientace byla následující:
a) Pomoc zdravotnČ postiženým, opuštČným a jinak diskriminovaným dČtem a mládeži:
podáno 48 pĜihlášek, z nich byl udČlen pĜíspČvek na 9 projektĤ v celkové výši 205.000 Kþ.
b) Podpora sobČstaþnosti handicapovaných skupin obþanĤ a nebo jejich zamČstnanosti:
podáno 69 pĜihlášek, z nich udČlen pĜíspČvek na 16 projektĤ v celkové výši 445.000 Kþ.
NČkteré požadavky nebyly pĜesnČ vyhovující co do splnČní vypsaných tématických okruhĤ.
Celkem bylo vybráno 25 sociálních projektĤ. Z hlediska právní formy vybraných žadatelĤ
se jednalo o 19 obþanských sdružení, 4 pĜíspČvkové organizace, 1 obecnČ prospČšnou
spoleþnost a 1 církevní úþelové zaĜízení.
Se všemi vybranými subjekty byly uzavĜeny darovací smlouvy. Finanþní nadaþní pĜíspČvky
byly poskytnuty v mČsících srpen až záĜí 2009.
Tabulka obsahující soupis vybraných žadatelĤ a jejich projektĤ s uvedením schválených
nadaþních pĜíspČvkĤ z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.
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P ě E H L E D VYBRANÝCH PROJEKTģ A NADAýNÍCH PěÍSPċVKģ Z VÝNOSU Nadaþního inv. fondu (NIF) v roce 2009
Oblast: SOCIÁLNċ HUMANITÁRNÍ
===========================
PoĜ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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

Žadatel (název organizace, sídlo)
Diana, sdr. rodiþĤ a pĜátel ZTP dČtí, Jablonec
Asociace rodiþĤ zdrav. post. dČtí, Jablonec n.N.
Slezská diakonie, Na Nivách, ýeský TČšín
PochodeĖ, pro zdravotnČ postižené, Liberec
Unikátní projekty, stĜedisko, Smržovka
Výcvikové centrum Hafík, TĜeboĖ
Domov pro seniory Na Zátiší, Rakovník
D.R.A.K., Oblaþná ul., Liberec 1
V rĤžovém sadu, sdružení, OĜechov u Brna
Sluneþní zahrada, stĜedisko, Praha 3
Svaz tČlesnČ postižených, pob. Jablonec n.N.
Základní škola, Liberecká, Jablonec n.N.
Rytmus Liberec, Palachova, Liberec
APPN sdr., Vratislavova, Praha 2
OO SPMP - APROPO, Jiþín
Proutek sdr., Plasná, Kardašova ěeþice
Chytrá horákynČ, Žitná, Rumburk
APLA Praha, Brunnerova, Praha 17
Domov Maxov, Horní Maxov, Luþany nad Nis.
Sdružení Tulipan, Sokolská, Liberec
Domov na zámku Bystré, Zámecká, Bystrá
Acorus sdr., Podvinný mlýn, Praha 9
Dílna Eliáš sdr., Eliášova, Praha 6
Máme otevĜeno? sdr., Hradešínská, Praha 10
TČlovýchovná jednota Kardio, Husova, Liberec

Struþný popis požadavku - úþel užití pĜíspČvku
Zabezpeþení asistenþní služby k tČžce postiženým dČtem
Projekt "Modrá planeta zemČ" - letní rekondiþní pobyt pro ZTP dČti
Projekt "Komunikace je víc než slova: komunikuji ... osobní slovníky"
Projekt "Vybavení chránČného bydlení pro handicapované osoby"
Podpora þinnosti výtvarného centra, vþetnČ materiálu provozu dílen
Využití aktivit a terapie za pĜítomnosti psa u dČtí se spec. potĜebami
Projekt "Nechceme zĤstat stranou" - poþítaþe a internet seniorĤm
Projektová dokumentace Centra ucelené rehabilitace postižených
PĜestČhování sociálnČ terapeutické dílny do nových prostor
Nákup Motomedu VIVA 2 pro postižené dČti v peþujícím centru
Rekondiþní pobyt se zdravotním programem pro postižené obþany
PĜístroj na úpravu pitné vody pro postižené dČti základní školy
Sociální rehabilitace metodou podporovaného zamČstnávání
Projekt "Agentura profesního poradenství pro neslyšící"
Projekt "Terapie lékem dČtské duše" - canisterapie a plavání
Zakoupení pĜívČsného vozíku za auto pro chránČnou dílnu
Projekt "Dor-Ka (dobrovolník-kamarád)" - volnoþasový program
Tréninkové pracovištČ pro osoby s poruchou autistického spektra
Pobyt obyvatel Domova Maxov v Centru denních služeb v Jablonci
Podpora výroby chránČné dílny pro osoby se zdrav. postižením
Vybavení pro výrobu ruþního papíru handicapovanými osobami
PoĜízení trampolíny, schĤdkĤ a krycí plachty pro mentálnČ postižené
Zakoupení nové výlohy do Eliášova obchodu - tréninkové pracovištČ
Projekt "Tranzitní program" - integrace mentálnČ postižených
Sportovní aktivity obþanĤ postižených kardiovaskulárními nemocemi
Nadaþní pĜíspČvky z výnosu NIF celkem :
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PĜísp. Kþ

Forma

30 000
30 000
10 000
35 000
20 000
26 000
20 000
100 000
34 000
18 000
20 000
17 000
20 000
30 000
20 000
30 000
15 000
35 000
30 000
15 000
7 000
8 000
10 000
50 000
20 000

obþ.sdruž.
obþ.sdruž.
církev.org.
obþ.sdruž.
obþ.sdruž.
obþ.sdruž.
pĜísp.org.
obþ.sdruž.
obþ.sdruž.
obþ.sdruž.
obþ.sdruž.
pĜísp.org.
o.p.s.
obþ.sdruž.
obþ.sdruž.
obþ.sdruž.
obþ.sdruž.
obþ.sdruž.
pĜísp.org.
obþ.sdruž.
pĜísp.org.
obþ.sdruž.
obþ.sdruž.
obþ.sdruž.
obþ.sdruž.

650 000
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RozdČlení výnosĤ z prostĜedkĤ Nadaþního investiþního fondu (NIF) v roce 2009
v oblasti vzdČlávání (škol)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace PRECIOSA v bĜeznu 2009 vyhlásila veĜejné grantové Ĝízení na výbČr vzdČlávacích
projektĤ podpoĜených z výnosĤ pĜíspČvku NIF (za rok 2008), a to cílenČ pro oblasti þinnosti:
a) Odborná vzdČlávací þinnost umČleckých škol a umČleckých smČrĤ studia.
b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného stĜedního a uþĖovského školství regionu.
Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou registrovány
na území ýeské republiky. Do veĜejného výbČrového Ĝízení se mohla pĜihlásit: obþanská
sdružení, obecnČ prospČšné spoleþnosti, úþelová zaĜízení církví a organizace zĜízené státní
správou a samosprávou (u pĜíspČvkových a rozpoþtových organizací za podmínky, že samy
vloží nejménČ 50% finanþních prostĜedkĤ na pĜedmČtný projekt). ZámČrnČ omezující
podmínky navíc byly stanoveny pro nadace i nadaþní fondy (pĜispČt min. 95% ve prospČch
tĜetí osoby).
Vyhlášení bylo provedeno prostĜednictvím tisku v regionálních vydáních novin MF Dnes,
pomocí médií urþených pro neziskové organizace (napĜ. Grantový kalendáĜ ICN Praha), na
internetových stránkách nadace i jinými zpĤsoby.
Žádosti o grant se podávaly do 31. kvČtna 2009 na adresu sídla Nadace Preciosa, Opletalova
17, 466 67 Jablonec nad Nis. Žádosti se podávaly v jednom vyhotovení a musely obsahovat
list s nadací stanovenou pĜihláškou (formuláĜem). K žádosti bylo nutno pĜiložit: doklad o platné
registraci resp. zĜízení žadatele, projekt þinnosti, na který se grant žádá (cíle a etapy realizace
projektu, vČcné využití), rozpoþet s uvedením objemu vlastních prostĜedkĤ vložených do
projektu, popis dosud dosažených výsledkĤ a základní popisné a kontaktní údaje.
Do vyhlášeného grantového Ĝízení byly podány celkem 24 žádosti pĜevážnČ z libereckého
regionu, ale i z jiných míst ýeské republiky, s celkovými požadavky dosahujícími þástku pĜes
1,3 mil. Kþ. Vyhodnocení došlých žádostí probČhlo v mČsíci þervnu s rozhodnutím správní
rady 17.6. Výsledek výbČrového Ĝízení byl sdČlen žadatelĤm písemnČ koncem þervna 2009.
Skuteþný výnos z prostĜedkĤ NIF (ke konci roku 2008 celkem 43.273 tis. Kþ získaných ve
druhé etapČ rozdČlování) za uplynulý rok þinil 492 tis. Kþ. Správní rada nadace rozhodla
pĜidČlit na grantové programy více než smluvními podmínkami urþený minimální povinný
výnos ve výši 1,915% dle vzorce a sazeb ýNB roþní Pribid. S ohledem na pomČrové
rozdČlení realizovaného výnosu do dvou grantových oblastí a pĜidČlovaní þástek vČtšinou
v celých tisících bylo v rámci grantového Ĝízení z oblasti vzdČlávacích þinností žadatelĤm
rozdČleno celkem rovných 650.000 Kþ, a to mezi 19 vybraných žadatelĤ pĜedkládajících
projekty.
Skladba pĜihlášek o grant podle hlavní nebo pĜevažující orientace byla následující:
a) Vybavenost a odborná vzdČlávací þinnost umČleckých škol a umČleckých smČrĤ studia:
podáno 20 pĜihlášek, z nich udČlen pĜíspČvek na 16 projektĤ v celkové výši 530.000 Kþ.
b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného stĜedního a uþĖovského školství regionu:
podány 4 pĜihlášky, z nich udČlen pĜíspČvek na 3 projekty v celkové výši 120.000 Kþ.
Z hlediska rozlišení právní formy 19 vybraných žadatelĤ se jednalo o 7 obþanských sdružení,
8 pĜíspČvkových organizací (školská zaĜízení), 3 veĜejné vysoké školy a 1 obecnČ prospČšnou
spoleþnost. Se všemi vybranými subjekty byly uzavĜeny darovací smlouvy. PĜíspČvky z výnosu
NIF byly poskytnuty bez zbyteþného odkladu v dobČ do konce þervence 2009.
Jedno obþanské sdružení (Umko Hradec Králové sk. a) pĜíspČvek ve výši 25.000 Kþ koncem
roku 2009 vrátilo z dĤvodu ukonþení þinnosti. O tento pĜíspČvek se celkový roþní grant snížil.

Tabulka obsahující soupis vybraných žádostí s uvedením schválených nadaþních
pĜíspČvkĤ z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.
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P ě E H L E D VYBRANÝCH PROJEKTģ A NADAýNÍCH PěÍSPċVKģ z výnosu Nadaþního investiþního fondu (NIF) v roce 2009
oblast:

ŠKOLY A VZDċLÁVÁNÍ
==========================

PoĜ. Sk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

Žadatel (název organizace, sídlo)
SUPŠ a VOŠ, Skálova 373, Turnov
UmČní a Ĝemesla, o.s., U Dvou srpĤ 9, Praha 5
Spolek pro volný þas Novovesan, Nová Ves
ZUŠ, Komenského 481, ýeská Kamenice
Eurytmie, o.s., JabloĖová 546, Liberec 12
SUPŠ, Smetanovo zátiší 470, Železný Brod
SŠ strojní, stavební a dopravní, Truhl., Liberec
SUPŠ skláĜská, Havlíþkova 57, Kamen. Šenov
SOŠ, Jablonecká 999, Liberec
SPŠ technická, Belgická 4852, Jablonec n.N.
SUPŠ a VOŠ , Horní námČstí, Jablonec n.N.
Klub Chlapeckého sboru Bonifantes, Pardubice
PĜátelé Rychnova, o.s., Husova, Rychnov u Jbc n.N.
Akademie výtvarných umČní, U Akademie, Praha 4
UMKO pro podporu umČní a Ĝemesel, Hradec Králové
Severáþek, dČtský pČvecký sbor, Frýdlantská, Liberec
Svobodná ZŠ o.p.s., RybáĜská 35, Jablonec n.N.
Univerzita JEP, Fak. umČní a designu, Ústí n. Lab.
Technická univerzita, katedra designu, Liberec

Projekt - popis požadavku - úþel užití pĜíspČvku

PĜíspČvek Forma org.

Projekt "Mikro otryskávací zaĜízení pro dílnu restaurování kovĤ"
Projekt "Podpora vydávání þasopisu UmČní a Ĝemesla, revue"
Projekt "Vybavení spoleþné školní a spolkové dílny pro dČti"
Projekt "DoplnČní vybavení a modernizace uþebny keramiky"
Projekt "Podpora þinnosti a vybavení dČtských hudebních souborĤ"
Projekt "UmČleckoprĤmyslové zpracování technického skla"
Projekt "Oprava strojĤ školních dílen" - zlepšení strojního parku
Projekt "Nové vybavení pro výuku" - zakoupení software pro modelování
Projekt "Rozsypaná pĜevodovka aneb StrojaĜi SOŠ v exteriéru"
Projekt "DoplnČní výukového programu Systém rc 2000"
Projekt "Dovybavení nového studijního oboru Propagaþní grafika"
Projekt "Transformace o.s. na Základní umČleckou školu"
Projekt "TĜetí cyklus vzdČlávacích semináĜĤ pro taneþní pedagogy"
Projekt "Vybavení ateliérĤ nových medií potĜebnou technikou"
Projekt "Odborný þasopis Keramika a sklo" - podpora vydávání *
Projekt "Úþast na Mezinárodním festivalu adventní a vánoþní hudby"
Projekt "Kdo si toþí, nezlobí" - zkvalitnČní þinnosti Výtvarného klubu
Projekt "Experimentální tavicí pec pro práci ve skláĜském ateliéru"
Projekt "Vybavení a materiál skláĜských dílen pro praktickou výuku"
Nadaþní pĜíspČvky z výnosu NIF c e l k e m K þ :

Poznámka: * žadatel projekt nerealizoval a peníze vrátil
PĜehled podle oblastí grantového Ĝízení:
a) skupina celkem 20 žádostí, vybráno 16, ale realizováno jen 15 projektĤ
b) skupina celkem 4 žádosti, vybrány 3 projekty
Celkem Kþ:
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60 000
25 000
30 000
30 000
40 000
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
30 000
20 000
10 000
30 000
25 000
20 000
40 000
35 000
45 000

pĜísp. org.
obþ. sdruž.
obþ. sdruž.
pĜísp. org.
obþ. sdruž.
pĜísp. org.
pĜísp. org.
pĜísp. org.
pĜísp. org.
pĜísp. org.
pĜísp. org.
obþ. sdruž.
obþ. sdruž.
veĜejná VŠ
obþ. sdruž.
obþ. sdruž.
o. p. s.
veĜejná VŠ
veĜejná VŠ

625 000

505 000
120 000

PĤvodnČ:
530 000
120 000

625 000

650 000
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Pomoc povodní postižené oblasti
--------------------------------------------------Na pĜelomu þervna a þervence 2009 zasáhla nejprve severní Moravu a pak i sever ýech
Ĝada povodní, majících þasto tzv. bleskový charakter a vyskytující se opakovanČ.
Na jednání správní rady Nadace Preciosa v þervenci 2009 bylo k problematice letních
povodní rozhodnuto, že Nadace Preciosa bude orientovat svoji pomoc na obce v údolí Ĝíþky
Bystrá mezi mČsty Kamenický Šenov a Benešov nad Plouþnicí. Nadace nejprve poskytla
individuální pomoc postiženým rodinám, a to pĜedevším bydlícím v tČžce povodní
zasažené obci Markvartice a jejím okolí. Celkem 7 rodin majících vytopené obydlí obdrželo
finanþní podporu v souhrnné výši celkem 260 tis. Kþ. Ve vybrané lokalitČ se pak Nadace
orientovala hlavnČ na obnovu Ĝádného chodu školských zaĜízení v obcích zasažených
povodĖovou vlnou Ĝíþky Bystrá, pĜítoku Ĝeky Plouþnice.
Již k 1. záĜí 2009 se podaĜilo Nadaci zajistit dokonþení terénních úprav a zhotovení nového
oplocení zahrady u MateĜské školy v Horních Habarticích a ta mohla pro místní dČti opČt
zaþít ĜádnČ fungovat hned od zaþátku nového školního roku.
Jako druhá v poĜadí pomoci byla MateĜská škola v sousedních Dolních Habarticích, kde
Nadace ve spolupráci s úsekem logistiky Ĝeditelství Preciosy, a.s. zajistila pro pĜedškolní dČti
nový nábytek – stolky, židliþky a lehátka v hodnotČ témČĜ 55 tis. Kþ. DČtem z postižené obce
tak byly zlepšeny podmínky jejich pobytu ve školce.
TĜetí akcí financovanou Nadací byla pomoc pĜi nápravČ škod v tČlocviþnČ u Základní školy
v Markvarticích. Zde þervencová velká voda vnikla starými dveĜmi a zaplavila objekt do
výše pĤl metru, kromČ jiného zcela poniþila podlahy. Nadace financovala þástkou pĜes 100
tisíc Kþ položení nových podlahových krytin v chodbách, šatnách a dalších prostorách
pĜízemí budovy. Dále pak uhradila za 90 tis. Kþ provedenou výmČnu všech tĜí dveĜí za nové
bytelné a hlavnČ vodotČsné, aby pĜípadné opakování letošní povodnČ nemohlo zpĤsobil tak
znaþné poškození vnitĜku tČlocviþny.
CelkovČ bylo na obnovu školských zaĜízení v povodní postižených obcích vynaloženo
témČĜ 320 tisíc Kþ. S individuální pomocí postiženým lidem a jejich rodinám celková letošní
nadaþní pomoc pĜesáhla þástku pĤl miliónu Kþ. Nadace pĜijala podČkování starostĤ všech
uvedených postižených obcí.
PĜehled poskytnutých nadaþních pĜíspČvkĤ a darĤ:
1) Obec Horní Habartice - objekt mateĜské školy
Provedení dílþí akce – nový plot s podezdívkou v hodnotČ

58.131,50 Kþ vþ. DPH

2) Obec Markvartice - objekt tČlocviþny
a) VýmČna podlahové krytiny v pĜízemí tČlocviþny, faktura
b) VýmČna tĜí venkovních dveĜí za nové faktury
Celková výše nákladĤ

115.293,20 Kþ vþ. DPH
91.011,20 Kþ vþ. DPH
206.304,40 Kþ vþ. DPH

ObČ akce z prostĜedkĤ nadace dohromady
3) Obec Dolní Habartice - vybavení mateĜské školy
ZajištČn nový nábytek – stolky, židliþky, lehátka za celkem
(Nakoupila logistika Ĝeditelství Preciosy, a.s.)

------------------264.435,90 Kþ
54.567,- Kþ vþ. DPH

Celkem na pomoc školským zaĜízením v oblasti vynaloženo

319.002,90 Kþ vþ. DPH
===========

Individuální pomoc rodinám s obydlím zasaženým povodní

260.000,- Kþ

Celkem na pomoc po povodních Preciosou vynaloženo

579 000,- Kþ
===========
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PěEHLED ýLÁNKģ V NOVINÁCH PRECIOSY v roce 2009

vČnovaných nadaþní þinnosti resp. akcím, které podpoĜila Nadace Preciosa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------(Noviny Preciosy jsou þtvrtletním þasopisem skupiny spoleþností PRECIOSA)
ýíslo novin - ýtvrtletí

Název þlánku - obsah resp. zamČĜení textu_______________

I. þtvrtletí - Jaro:
Nadaþní stipendia na vybraných technických vysokých školách s fotem z ýVUT Praha
Polohovací lĤžka pro jednotku intenzivní péþe jablonecké nemocnice a foto pacienta
OcenČní Nadace Národní knihovnou ýR za podporu digitalizace Lomnického graduálu
Ohlédnutí za nadaþní þinností v roce 2008 - rozsah a významné aktivity Nadace.
II. þtvrtletí - Léto:
Grantová Ĝízení Nadace Preciosa z výnosĤ pĜíspČvku NIF - publikování plného znČní
grantových pravidel pro rok 2009 v oblastech sociálnČ humanitární a vzdČlávání a školy
Spolupráce StĜední odb. školy technické v Liberci s Preciosou – Nadací darované vybavení
Týdny pohybu hrou - prázdninová akce pro dČti školního vČku v areálu TU Liberec
III. þtvrtletí - Podzim:
Ohlédnutí za zemĜelým profesorem VČĖkem Šilhánem, pĜedsedou správní rady Nadace
Nadace Preciosa ve prospČch SUPŠ skláĜské v Železném BrodČ - darované vybavení
Ceny za odborné práce studentĤ - udČlená ocenČní na katedĜe skláĜských strojĤ TU Liberec
Pomoc oblastem postiženým letní povodní – humanitární akce podnikové nadace
IV. þtvrtletí - Zima:
RozdČlení výnosĤ z prostĜedkĤ NIF v roce 2009 - výsledky grantového výbČrového Ĝízení
Nadace na podporu sociálních a vzdČlávacích projektĤ vþ. tabulek nadaþních pĜíspČvkĤ
Podpora Nadace Preciosa SUPŠ v TurnovČ ve prospČch oboru broušení drahých kamenĤ
Udílení stipendií na technických VŠ - souhrnná informace o pravidelné nadaþní aktivitČ
Preventivní oþkování proti chĜipce - informace o zdravotní akci pro vybrané osoby v regionu

Elektronická prezentace Nadace PRECIOSA (Internetové stránky):
Adresa: www.nadace.preciosa.cz
--------------------------------------------------V roce 2009 byla použita struktura úvodní stránky (hlavní „menu“) :
_____________________________________________________________________________________________________

Fondy-oblasti Granty-výbČr.Ĝízení Základní údaje Výroþní zprávy Události-Aktuality Kontakty
_________________________________________________________________________________
(Stránky obsahovaly základní volby a na nižších úrovních další podvolby)

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