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Ú V O D E M

 Patnáct let ve ejn  prosp šné innosti
Nadace Preciosa

Ing. Stanislav Kadlec
 p edseda správní rady

Nadace PRECIOSA

Dámy a pánové,  

je tomu již více než patnáct let, co se p edstavenstvo firmy PRECIOSA, a.s. rozhodlo, že 
vytvo í vlastní podnikovou nadaci, která ponese jméno svého zakladatele. Nadace 
založená v prosinci 1993 byla zprvu zam ena p edevším na oblast zdravotní pé e.
V roce 1995 došlo k její p em n  na všeobecn  orientovanou nadaci. V té dob  byla 
podniková nadace zcela ojedin lou iniciativou eské pr myslové firmy. Projevila se v ní 
jak firemní kultura zakladatele, tak i pocit jeho spoluodpov dnosti za kvalitu ob anského
života v teritoriu, kde p sobí. Od po átku existence nadace jí PRECIOSA jako její 
zakladatel systematicky finan n  podporoval. Rozhodnutím Poslanecké sn movny R
doplnily tyto zdroje i p ísp vky z celostátního Nada ního investi ního fondu eské
republiky. Zvlášt  pak oce ujeme to, že mezi dárci jsou pravideln  i zam stnanci
zakladatele. Tak se postupn  vytvá ely zdroje, které dnes umož ují Nadaci PRECIOSA 
hospoda it do zna né míry nezávisle na pr b žných darech od jejích dárc  a financovat 
její innost p evážn  z výnos  z majetku. Tímto se prakticky naplnila jedna z vizí, které 
dal Nadaci Preciosa do vínku její dlouholetý p edseda profesor V n k Šilhán.

Za dobu své existence podpo ila Nadace PRECIOSA tisíce nejr zn jších zám r  a 
ve ejn  prosp šných inností a pomohla mnoha pot ebným. Nada ní politika sm uje k 
podpo e širokého spektra aktivit a tato její ur itá univerzálnost, pokud jde o její zam ení,
je zásadní charakteristikou její innosti.

Nada ní politika, jak ji rozvíjíme, v mnohém vychází z myšlenek dlouholetého p edsedy
správní rady profesora V ka Šilhána. Profesor Šilhán dob e v d l, že dobro innost pat í
k lidem a lidské pospolitosti odedávna. Je to štafeta po staletí p enášená z jednoho 
lov ka na druhého v nad ji, že se tak utvá í nekone ný et z lidí, kterým osud druhých 

není lhostejný. Takovýchto lidí potkáváme veliké množství. Jejich nadšení, odhodlání a 
aktivita dávají dobro innosti smysl. V této souvislosti chci zejména dlouholetým partner m
Nadace PRECIOSA pop át hodn  zdaru v jejich innosti. Vzájemnou spoluprací 
p ispíváme k rozvoji ob anské spole nosti v její p irozené podob . Nadace PRECIOSA 
tuto filosofii p ijala a stala se respektovanou a pot ebnou institucí jak v  regionu 
Libereckého kraje, tak v mnoha ohledech i v celé eské republice. V tomto duchu 
budeme p sobit i v budoucnu.

V Jablonci nad Nisou, erven 2010

           
            Ing. Stanislav Kadlec

       p edseda správní rady Nadace PRECIOSA
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VÝRO NÍ   ZPRÁVA   NADACE   PRECIOSA   ZA  ROK   2009
================================================================

Orientace a principy nada ní innosti
--------------------------------------------------------

Tradice nada ní innosti
Rozhodnutím p edstavenstva firmy PRECIOSA, a.s. došlo koncem roku 1993 k založení 
podnikové nadace, nesoucí její jméno. V roce 1995 došlo k vytvo ení organiza ní struktury 
Nadace PRECIOSA (dále jen Nadace) se široce pojatou inností, která existuje do sou asné
doby, tedy již 15 let. Nadace je od roku 1998 zapsána v rejst íku nadací (oddíl N, vložka 14), 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Nadace je samostatným právním subjektem, 
který organizuje svoji innost podle zákona o nadacích. 

Organizace innosti Nadace

Orgány Nadace jsou Správní rada a Dozor í rada, sbor správc  fond  a sekretariát Nadace. 
Personální obsazení jednotlivých funkcí je uvedeno v p íloze „Základní informace o Nadaci“.

Práce fond

Hlavní innosti Nadace zajiš uje 7 fond , které jsou nasm rovány do t chto oblastí: 
zdravotnictví a pé e o zdraví, školství a vzd lávání, v da a výzkum, humanitární a sociální 
pé e, kultura a um ní, t lovýchova a sport, ekologie a životní prost edí. Následn  byl v roce 
2004 vy len n v rámci fondu humanitární a sociální pé e zvláštní podfond nazvaný "Fond 
individuální pomoci" zam ený na pomoc jednotlivc m. Prost ednictvím t chto fond  Nadace 
ud luje finan ní p ísp vky. Specifickou záležitostí jsou pak nada ní p ísp vky v cné,
v tšinou ve form  v cných dar  , které obdržela Nadace od svého z izovatele.

innost jednotlivých fond ídí jejich správci, kte í zárove  tvo í i odborný poradní tým 
Správní rady. Správci fond  Nadace se ídí finan ním plánem schváleným Správní radou a 
stanovenou strategií nada ní politiky. Jejich d ležitým úkolem je, krom  jiného, sledování 
spole enských aktivit organizovaných jinými ob anskými iniciativami a aktivní vyhledávání 
možností spoluú asti na jejich realizaci. Pro pln ní zám r  v jim sv ené oblasti innosti
mohou vytvo it i vlastní poradní komisi. Správci fond  samostatn  rozhodují o p ísp vcích až 
do výše 50 tis. K . Návrhy p esahující tuto ástku p edkládají ke schválení Správní rad .

Nadace a ve ejnost
Informace o innosti Nadace je možno získávat na jejich vlastních webových stránkách 
(www.nadace.preciosa.cz) a dále p íležitostn  formou r zných ve ejn  právních tiskovin i 
pomocí jiných sd lovacích prost edk . Ve ejnost i zam stnanci Preciosy dále nacházejí 
pravidelné informace v podnikovém periodiku Noviny Preciosy. Nadace dlouhodob
spolupracuje s r znými ob anskými iniciativami. Udržuje úzký kontakt s orgány místní správy 
a samosprávy, poslanci i senátory a dalšími organizacemi a institucemi.

Nadace je zakládajícím lenem Asociace nadací Fóra dárc R se sídlem v Praze, která 
sdružuje významné nadace p sobící na území eské republiky. Hlásí se k Asociací 
vyhlášenému etickému kodexu nadací. Krom  jiného tímto mají zástupci Nadace možnost 
ú astnit se odborných seminá  a diskusí o právních normách v nada ním i neziskovém 
sektoru, o formách a orientaci dárcovství, možnostech správy sv ených prost edk  a další 
problematice nestátních neziskových organizací.
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Nada ní politika

Nadace podporuje obecn prosp šné innosti p edevším v Libereckém kraji a v místech, kde 
p sobí firma Preciosa. Orientuje se p i tom na organizace a ob anské iniciativy, které se 
v této oblasti již osv d ily a získaly u ve ejnosti pot ebnou autoritu. Hlavní aktivity sm ují do 
zdravotnictví, školství, kultury, sportu, ekologie, v dy a sociální pé e.

Od roku 2004 je v nována v tší pozornost také individuální nada ní pomoci fyzickým 
osobám. Pro poskytování nada ních p ísp vk  t mto osobám byla schválena zvláštní 
pravidla a tato innost se stala trvalou sou ástí základních nada ních aktivit.

Principy nada ní politiky

Nadace zpracovala svou strategii a trvale uplat uje již osv d ené principy své nada ní
politiky. Jejím základem je orientace na dlouhodobé a perspektivní projekty, snaha o 
soust e ování prost edk  na významné aktivity a zám ry, pomoc p i vytvá ení a udržování 
trvalých hodnot v oblastech svého p sobení a v p ípad  naléhavé pot eby i operativní ešení
mimo ádných událostí. D ležitým úkolem je také aktivní vyhledávání dalších potenciálních 
p íjemc  její pomoci a spolupráce s jinými subjekty.

D ležitou sou ástí aktivit Nadace je grantová innost v oblasti vzd lávání a humanity, která 
je podporována ze zdroj  získaných z prost edk  Nada ního investi ního fondu R.

Spolupráce s dalšími organizacemi

Mnohé významné a prosp šné ob anské aktivity mohou být úsp šn  realizovány jen na 
základ  spolupráce ady organizací v etn  nadací. Mezi tyto aktivity pat í nap íklad ochrana 
životního prost edí, program podpory eské v dy, kultury a vzd lanosti, pé e o zdraví 
obyvatel a vybrané humanitární projekty.

Jedním z p íklad  spole ného soust ed ného úsilí bylo vydání obrazových publikací Národní 
knihovnou R v Praze, dále podpora akcí na podporu rozvoje region , jako jsou "Veletrh 
vzd lávání a kvalifikace" v Liberci, "Osobnost Liberecka" nebo realizace ekologického 
programu záchrany p vodního p írodního genofondu Jizerských hor. Nadace pokra ovala ve 
spolupráci s organizátory Mezinárodního festivalu film  pro d ti a mládež ve Zlín , pro který 
poskytuje um lecké ceny do sout ží filmové tvorby.

Dlouhodobé projekty Nadace 

Pravideln  po celou dobu své existence Nadace podporuje významné kulturní instituce, jako 
nap íklad Národní knihovnu R p i realizaci programu digitalizace eského kulturního 
d dictví v rámci programu OSN „Pam  sv ta“. Podpora institucí typu divadel, muzeí, galerií, 
základních um leckých škol v Liberci, Jablonci nad Nisou i dalších místech má už letitou 
tradici.
V oblasti ochrany kulturních památek Nadace v nuje pozornost obnov  hradu Grabštejn. 
Dále Nadace dlouhodob  spolupracuje se správou státního zámku Sychrov spadající pod 
Národní památkový ústav.

Trvalé místo v innosti Nadace zaujaly také programy podpory pé e o zdraví spoluob an .
P ísp vky regionálním nemocnicím, p edevším v Jablonci n.N. a Liberci, jsou orientovány 
zejména na zlepšení vybavení pro diagnostikování a lé bu pacient  i humanizaci nemocni ní
pé e o pacienty. Mezi p íjemce každoro n  opakovaných nada ních p ísp vk  pat í
nap íklad Speciální pedagogické centrum pro sluchov  postižené v Liberci (p ísp vek na 
nákup digitálních naslouchadel pro d ti ze sociáln  slabých rodin v rámci projektu Senso) 
nebo projekt "Zdravé dít  - zdravá budoucnost“ Klubu pro zdraví obyvatelstva Liberecka.
Každoro n  je opakován preventivní program o kování osob proti ch ipce. V dob  hrozby 
pandemie tzv. prase í ch ipky bylo díky zdravotní akci podpo ené Nadací v podzimních 
m sících roku 2009 o kováno tém  tisíc ob an  vakcínou proti sezónní ch ipce.
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Sdružování finan ních prost edk

Spole n  soust ed né prost edky pomáhají vybavit mnohé instituce pot ebnými p ístroji
nebo zajistit finan n  náro né projekty. Jako p íklad sdružování finan ních prost edk  m že
posloužit  podpora aktivity s názvem ”Týdny pohybu hrou”, po ádané pro školní mládež 
b hem letních prázdnin ve sportovním areálu Technické univerzity v Liberci-Harcov .
Nadace je p ísp vkem 90 tis. K  dlouhodob  generálním sponzorem této akce, a to ve 
spolupráci dalším významným partnerem, kterým je Všeobecná zdravotní pojiš ovna.

D ležitý je i ur itý podíl Nadace na spole né aktivit  regionálních sponzor , bez které by 
neexistovalo mnohé vybavení moderními zdravotními p ístroji Nemocnice v Jablonci n.N. Ani 
mnohé dokonalejší technické vybavení odborných u eben místních škol a odborných 
pracoviš  Technické univerzity v Liberci by se nemohlo realizovat bez p ísp vk  naší 
Nadace.

Mimo ádné akce realizované v roce 2009

Zcela mimo ádným inem nadace byl p ísp vek ve výši 310 tis. K  Muzeu skla a bižuterie v 
Jablonci nad Nisou na nákup ásti vzorkoven bižuterie a akvizi ních vzork  od likvidované 
obchodní spole nosti Jablonex. Jednalo se o významný po in i odborný a také kulturní.
Z jednorázových akcí roku 2009 m žeme jmenovat p ísp vek 35 tis. K eské sklá ské
spole nosti na publika ní innost k p ipomenutí 100 let ústavu Skla a keramiky VŠCHT v 
Praze. Krajské v decké knihovn  Nadace p isp la 70 tis. K  na zakoupení licence 
databázového systému Art Full Text, zam ené na obory um ní a design. Nadace reagovala 
na akutní pot eby odd lení interny m stské Nemocnice v Jablonci nad Nisou zajišt ním
dodávky dvou nových polohovacích postelí v cen  226 tis. K  pro jednotku intenzivní pé e.
Pomohla ástkou 50 tis. K  mate ské školce v Turnov  vybavit exteriér zahrady novým 
pom ckami jako skluzavkou, houpa kami a proléza kami. Oblastní charita Liberec díky daru 
50 tis. K  po ídila dv  polohovací l žka pro D m sv. Vav ince v Chrastav   (v celkové 
hodnot  56 tis. K ).
Zcela samostatnou kapitolou innosti je charitativní innost, odpovídající akutním pot ebám
postižených skupin spoluob an . V dob  zimního mistrovství sv ta v lyžování konaného 
v Liberci se Preciosa ve spolupráci s Krajským ú adem a Magistrátem m sta Liberce podílela 
na charitativním prodeji upomínkových k iš álových p edm t . Prost ednictvím Nadace byl 
Jedli kovu ústavu v nován podíl výt žku tohoto prodeje ve výši 114 tis. K .

V roce 2009 zasáhly echy letní povodn , tentokrát krom ady jiných míst i tzv. blesková 
povode  na rozhraní okres eská Lípa a D ín, kde oblast p írodní katastrofy zasáhla i 
údolí í ky Bystrá nedaleko m sta Kamenický Šenov. Nadace pomohla celkovou ástkou
260 tis. K  celé ad  ob an , jejichž obydlí zaplavila po átkem ervence 2009 velká voda. 
Dále soust edila pozornost obnov  chodu místních školních za ízení. Hlavními akcemi 
v dané lokalit  byla obnova areálu a oplocení školky v Horních Habarticích, vybavení školky 
v Dolních Habarticích novým nábytkem a vým na dve í a podlahové krytiny t locvi ny
Základní školy v Markvarticích.

Uleh ení života senior

Nadace pozorn  sleduje i genera ní hledisko. Významná je pomoc nejr zn jším aktivitám ke 
zp íjemn ní a uleh ení života starší generace. Jedná se p edevším o provozování 
pe ovatelské služby, penzion  pro d chodce a dalších charitativních inností.

Nadace finan n  podporuje r zné místní a oblastní spolky, jejichž lenskou základnu tvo í
p evážn  senio i. Mezi n  pat í Svaz postižených civiliza ními chorobami, Svaz diabetik ,
Svaz onkologických pacient  a Svaz zdravotn  postižených. Nap íklad jablonecká pobo ka
Svazu diabetik  po ádá každoro n  za významné podpory Nadace desetidenní rekondi ní
pobyty.
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Pozornost d tem a mládeži

Podstatná ást darovaných finan ních prost edk  Nadace je ur ena nejmladší generaci. 
P ímá i nep ímá podpora sportovních a kulturních inností a dalších zájmových 
mimoškolních aktivit ur ených pro d ti a mládež má z pohledu Nadace vysokou prioritu. 
P ísp vek ve výši 100 tis. K  pomáhá nap íklad každoro n  Ski klubu B ízky v Jablonci nad 
Nisou k organizování zimních výcvikových tábor  a k ú asti na závodech mistrovství 
republiky v b hu na lyžích žactva a mladšího dorostu. Podporu dostávají od Nadace 
opakovan  r zná zájmová sdružení, sportovní oddíly a kluby, které se práci s mládeží 
soustavn  v nují. P íkladem je každoro ní podpora Tane ní skupiny Takt v Liberci, která 
v roce 2009 obdržela p ísp vek 50 tis. K  na výrobu kostým  a dopravu na vystoupení. Další 
p ísp vky obdržely nap íklad D tský p vecký sbor Jizerka v Semilech, Vrab áci a Sk ivánek
v Jablonci n.N., Carola v Liberci a školní sbor p i ZŠ v Chomutov .

Podpora v dy a výzkumu

D ležitou sou ástí programu Nadace je podpora eské v dy a výzkumu. P íkladem je 
dlouhodobá spolupráce s Ústavem skla a keramiky Fakulty chemické technologie Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze a s Katedrou sklá ských stroj  a robotiky Technické 
univerzity v Liberci. Významné finan ní prost edky jsou poskytovány Ústavu skla a keramiky 
VŠCHT na zlepšení odborné vybavenosti, sloužící p edevším pro studium proces  tavení 
skla i další v deckou práci. Dary Nadace dopl ují p edchozí vybavování ústavu r znými 
badatelskými p ístroji, nap íklad elektronovým mikroskopem. Dlouhodob  Nadace podporuje 

eskou sklá skou spole nost, a to jak p i vydávání odborného asopisu Sklá  a keramik, tak 
p i konání odborných seminá .

Nadace udržuje spolupráci s Akademií v d R, v rámci které se finan n  podílela na vydání 
odborné publikace o vlastnostech amorfních materiál  a skla p ipravené Fyzikálním ústavem 
AV R. Dochází k prohlubování spolupráce s Inženýrskou akademií R, v jejíž prosp ch se 
Nadace zavázala po dobu p ti let každoro n  p ispívat 50 tis. K  na udílení ceny za 
vynikající realizované technické dílo. Za Nadaci je lenem této prestižní organizace Ing. Ji í
Koucký, CSc., FEng. - správce fondu na podporu v dy a výzkumu.  

Vzd lávání mladé generace

Podporu výchovy a vzd lanosti mladé generace považuje Nadace za jednu z inností
nejd ležit jších. Vzd lání není pouze osobní hodnotou, ale i hodnotou celonárodní. Proto 
jsou každoro n  dopl ovány stipendijní fondy pro studenty a doktorandy, vytvo ené Nadací 
již ve druhé polovin  90. let na vybraných technických vysokých školách R. Systém 
ud lování stipendií funguje již t ináctý akademický rok (od roku 1996 na VUT Praha a 
VŠCHT Praha, od r. 1997 na TU Liberec). Tyto školy obdržely na stipendia v roce 2009 
celkem 500 tis. K . Cílem je zvýšení zájmu o studium vybraných technicky zam ených
obor  zejména strojírenských, elektrotechnických a materiálových. V sou innosti s Nadací 
uvedené vysoké školy zajiš ují práci stipendijních komisí, které na t ech vybraných školách 
projednaly 135 žádostí student  a ud lily 87 stipendií. V tšinou šlo o studenty posledních 
ro ník  denního studia a v nemalé ad  i o doktorandy. Nejvíce stipendií získali studující 
Technické univerzity Liberec a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Nadace významn  podporuje i st ední odborné a um lecké školství, a to p edevším
v libereckém regionu, kde celá ada nadací podpo ených škol má jako z izovatele krajský 
ú ad.  P íkladem mimo ádné pomoci byl dar 60 tis. na mikrootryskávací za ízení pro dílnu 
restaurování kov  St ední um lecko pr myslové školy v Turnov  a vybavení pr myslové
školy v Železném Brod  pro um leckopr myslové zpracování technického skla v hodnot  50 
tis. K . Finan ní pomoc sm ovala i ve prosp ch ady místních základních škol.
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Ceny Nadace Preciosa  

Nadace ve spolupráci s vedením n kolika významných technických vysokých škol pokra uje
v tradici ud lování ocen ní Nadace Preciosa vybraným student m a doktorand m za 
nejlepší nebo mimo ádné bakalá ské, diplomové a diserta ní práce. V roce 2009 došlo 
k udílení t chto cen p i slavnostních promocích na konci akademického roku již tradi n  na 
Fakult  chemické technologie VŠCHT Praha, na fakultách strojní, mechatroniky a 
ekonomické TU Liberec, na n kolika fakultách VUT Brno a na strojní a jaderné fakult VUT
Praha. Ve spolupráci s Nadací bylo absolvent m t chto škol v rámci promocí ud leno
celkem 16 ocen ní, se kterými je spojena finan ní odm na ve výši až 10 tisíc K .

Mezi pravidelné aktivity Nadace pat í každoro ní udílení ocen ní p edním ú astník m
sout ží v rámci Studentské v decké konference na Fakult  chemické technologie VŠCHT 
Praha konané v m síci listopadu, na Strojní fakult VUT Praha a též na Kated e sklá ských
stroj  a robotiky Fakulty strojní TU v Liberci - oboje zpravidla v m síci dubnu.

Hospoda ení  a  správa majetku
-----------------------------------------------------------

Majetek Nadace

Majetek je tvo en nada ním jm ním a ostatním majetkem. Nadace pro svoji innost používá 
zejména výnosy z nada ního jm ní a jí poskytnuté dary, a to p edevším od jejího z izovatele
Preciosy, a.s. se sídlem v Jablonci nad Nisou.

Struktura majetku Nadace byla ke konci roku 2009 následující:

Nada ní jm ní - ze zákona trvalý majetek (cenné papíry, term. vklady)   100.754 tis. K

Ostatní majetek - ve finan ní podob (pen žní prost edky, p echodné ú ty)  172.428 tis. K

Ostatní majetek - ve v cné podob (um lecká díla a materiál na sklad )       4.844 tis. K

Celkový majetek Nadace Preciosa  (ke 31.12.2009)    278.026 tis. K

Nada ní jm ní

Trvalým základem majetku Nadace je nada ní jm ní, jehož výše a struktura je p edm tem
zápisu v nada ním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Je to ást
majetku, kterou nelze spot ebovávat, pouze se užívají jeho výnosy. V pr b hu roku 2009 
nedošlo ke zm n  výše ani struktury nada ního jm ní. Po p ísp vcích p ijatých v 
p edchozích letech z prost edk  Nada ního investi ního fondu (NIF), poskytnutých Fondem 
národního majetku R, dosáhla celková výše zapsaného nada ního jm ní 100.754 tis. K .
Nada ní jm ní se skládá z 35.000 tis. K  vlastních finan ních prost edk , poskytnutých 
z izovatelem, a 65.754 tis. K  prost edk  z NIF.

Vlastní nada ní jm ní ve výši 35.000 tis. K  je od po átku roku 2006 smluvn  sv eno ke 
spravování spole nosti Atlantik Asset Management, a.s. (d íve ABN AMRO Asset 
Management Czech) se sídlem v Brn , která zajistila její investování do cenných papír .
Prost edky z NIF získané do r. 2003 v celkové výši 52.289 tis. K  byly investovány do 
podílových list  Balancovaného fondu nadací Pioneer investi ní spole nost, a.s., otev ený
podílový fond (d íve investi ní spole nosti ŽB-Trust, a.s.). Pozd ji získané prost edky z NIF 
ve výši 13.465 tis. K  byly uloženy odd len  na zvláštní, k tomu ú elu z ízený, depozitní 
termínovaný ú et u RBS bank N.V. (d íve ABN Amro), pobo ky Praha.
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Ostatní majetek

Krom  uvedeného nada ního jm ní dosáhl ostatní majetek Nadace hodnoty tém  178 mil. 
K . Tvo ily jej p edevším operativní pen žní prost edky uložené na b žných i termínovaných 
bankovních ú tech - hlavn  korunové vklady v pražské pobo ce RBS (d íve ABN Amro) 
Bank N.V. a dále b žný korunový ú et vedený jabloneckou pobo kou Komer ní banky, státní 
dluhopisy (splatné v roce 2012) a dluhopisy EZ (splatné v roce 2010), darované podílové 
listy fond  investi ní spole nosti Pioneer ur ených pro nadace, materiál na sklad  (p evážn
k iš álové výrobky), ale také hotovost na pokladn  Nadace. Movitým majetkem jsou 
p edevším obrazy a jiná um lecká díla v celkové hodnot  tém  2.766 tis. K , která 
p edstavují základ vlastní galerijní sbírky Nadace.
Celková aktiva, resp. majetek Nadace k 31.12.2009 inil 278.026 tis. K , což p edstavovalo 
mírné navýšení oproti p edchozímu roku. Byla dosažena nejvyšší hodnota aktiv za celou 
dobu existence Nadace. Bez rozlišení, zda jde o nada ní jm ní nebo ostatní majetek, byla 
v tšina majetku uložena postupn  v cenných papírech. Druhou nejvýznamn jší položkou 
jsou aktiva uložená na pen žních ú tech u RBS bank N.V., pobo ky Praha, jen malou ást
p edstavují movité v ci (um lecká díla a sklad výrobk ).

Výsledky hospoda ení

Nadace ádn  pe ovala o sv ené prost edky. Ve sledovaném období dosáhla celkového 
kladného výsledku hospoda ení ve výši 7.662 tis. K . Na tomto výsledku se v roce 2009 
podílely p edevším výnosy z dlouhodob  držených cenných papír , p ijaté úroky z ú t
v bankách inily p ibližn  1.539 tis. K .
Výnosy z podílových list  Balancovaného a R stového fondu nadací byly 1,58% a 5,38%, 
což byl výrazný vzr st oproti p edchozímu roku 2008, kdy byly výnosy nulové v d sledku
všeobecné finan ní krize. len správní rady Nadace Ing. Stanislav Vohlídal je lenem
Výboru podílník  spole n  investujících nadací ve fondech spravovaných Pioneer investi ní
spole ností a.s., což Nadaci umož uje prost ednictvím zástupce lépe sledovat zp sob a stav 
zhodnocování významné ásti aktiv.
Smluvní sv ení ásti nada ního jm ní ve výši 35.000 tis. K  ke spravování spole ností
Atlantik Asset Management, a.s. se sídlem v Brn  p ineslo na rozdíl od p edchozího roku 
výrazné zhodnocení prost edk  Nadace, a to z d vodu r stu cen na akciových i 
dluhopisových trzích po p edchozím hlubokém celosv tového poklesu, což se promítlo i do 
hodnoty cenných papír  investovaných Nadací.
Jako nejvýnosn jší se v roce 2009 ukázalo investování majetku Nadace do krátkodobých 
dluhopis , p evážn  státních, kde ojedin le bylo dosaženo výnosu až p es 4% p.a. Úroky z 
vklad  v bankách v pr b hu roku naopak prudce klesaly.

innost len  statutárních orgán  Nadace a správc  fond  byla vykonávána bezplatn .

Dary Nadaci 

Dary p ijaté Nadací v pr b hu kalendá ního roku 2009 dosáhly celkové hodnoty 2.471 tis. 
K . Jednalo se p evážn  o jednotlivé dary finan ní, ale v posledních letech nar stá význam 
dar  materiálních. V roce 2009 p edstavovaly materiální dary z izovatele hodnotu p es 2 
milióny K . Jednalo se p evážn  o jeho výrobky nebo polotovary. Poskytnutí každoro ního
pen žního daru z izovatelem bývá realizováno vzhledem k termínu hospodá ského roku 
spole nosti PRECIOSA, a.s. koncem b ezna kalendá ního roku. Tento jednorázový dar inil
114 tis. K . Nadace si váží také pen žních dar  od kolektiv  zam stnanc  Preciosy, které 
v pr b hu roku 2009 dosáhly p ibližn  63 tis. K . Nejvíce p ísp vk  v novali zam stnanci
Preciosy z lokality v Jablonném v Podješt dí a dále zam stnanci závodu v Liberci, kte í
Nadaci p ispívají pravidelnými m sí ními platbami. Po íta ovou techniku  poskytuje Nadaci 
firma PREGIS, a.s. sídlem v Jablonci n.N. Rok 2009 byl mimo ádný sbírkou mezi 
zam stnanci skupiny spole ností Preciosa na zmírn ní následk  letních ni ivých povodní. 
Výt žek sbírky dosáhl ástky 189 tis. K . P ehled dárc  spolu s výší dar  je uveden 
v tabulce v p íloze „P ehled dárc  a dar “.
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Poskytování nada ních p ísp vk

Základní ú el innosti Nadace p edstavuje poskytování nada ních p ísp vk . Nadace 
v pr b hu roku 2009 obdržela 537 žádostí a podn t  o ud lení nada ního p ísp vku. Bylo to 
o n co mén  než v p edchozím roce. V pr b hu roku Nadace poskytla 337 smluvn
uzav ených nada ních p ísp vk , p i emž vyhov la p ibližn  64% žadatel , což je výrazn
více, než-li v p edchozích letech.

Celková výše poskytnutých nada ních p ísp vk inila 8.197 tis. K . Pr m rná výše 
nada ního p ísp vku pak 23,7 tis. K . Po et poskytnutých p ísp vk  byl v roce 2009 o n co
vyšší, než-li v roce p edchozím. Sv j podíl na tom m l i nižší po et žádostí v rámci 
grantového ízení z NIF v oblasti sociáln  humanitární. Výrazný nár st byl pouze u po tu
individuálních nada ních p ísp vk , oblast vzd lávání také o n co vzrostla, jinak došlo u 
v tšiny oblastí inností Nadace k mírným pokles m jak po tu, tak i výše nada ních
p ísp vk .

Krom  finan ních p ísp vk  v celkové výši 7.893 tis. K  poskytla Nadace také p ísp vky 
v cné o celkové hodnot  304 tis. K . Zdrojem v cných p ísp vk  jsou p edevším dary od 
z izovatele, nap íklad jde o jeho výrobky, polotovary nebo techniku. Úplný vý et jednotlivých 
nada ních p ísp vk  poskytnutých v roce 2009 je uveden ve form  tabulek v p íloze.

Náklady na správu

Celkové režijní náklady Nadace v roce 2009 dosáhly výše 894 tis. K . Na t chto nákladech 
se ovšem také podílí hodnota vyskladn ného zboží z produkce z izovatele daného do 
spot eby ve výši p es 400 tis. K , které se používá na drobné v cné dary a jež mají také 
charakter nada ní innosti. P i jejich nezapo ítání režijní a správní náklady na vlastní innost
Nadace dosáhly ástky jen necelých 500 tis. K . V t chto nákladech jsou obsaženy zejména 
faktury za poskytnuté a nakupované služby (vedení administrativy a ú etnictví, doprava), 
pronájem prostor sídla Nadace, cestovné, audit, bankovní výlohy, drobné nákupy 
spot ebního zboží. Tyto režijní a správní náklady za rok 2009 p edstavují p ibližn  10,9% 
z celkem poskytnutých nada ních p ísp vk  (dosahujících tém  8,2 miliónu K ) a pouze 
0,9% z celkové hodnoty nada ního jm ní. Limit pro omezení náklad  souvisejících se 
správou Nadace, stanovený p i zápisu Nadace do rejst íku ve výši 9% z hodnoty nada ního
jm ní (tehdy inilo 10 milión  K ) p i dosažených celkových nákladech, nebyl vy erpán.

Vedení ú etnictví
Nadace vede ú etnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví
v platném zn ní a vyhláškou . 504/2002 Sb. pro ú etní jednotky, u kterých hlavním 
p edm tem innosti není podnikání.
Po datu ú etní záv rky nedošlo v Nadaci k žádným mimo ádným událostem. Nadace 
organizuje svoji innost podle plánu odpovídajícího svým zam ením a finan ní strukturou 
p edchozím let m innosti.

Audit
Po skon ení ú etního období kalendá ního roku 2009 prob hl audit hospoda ení Nadace 
auditorskou firmou BDO Audit s.r.o. sídlem v Praze. Auditor v záv ru své zprávy konstatoval, 
že podle jeho názoru ú etní záv rka podává v rný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finan ní
situace Nadace PRECIOSA k 31.12.2009 a náklad , výnos  a výsledku jejího hospoda ení
za období rok 2009 v souladu s eskými ú etními p edpisy.
Auditor se vyjád il též samostatn  k nakládání s p ísp vky z prost edk  NIF a jejich výnosy.
Zpráva nezávislého auditora a jím ov ená ro ní ú etní záv rka k 31.12.2009 tvo í
samostatnou p ílohu této výro ní zprávy. 
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Hospoda ení s p ísp vkem z NIF 

Nadace se stala na základ  úsp šné ú asti ve výb rových ízeních p íjemcem finan ních
p ísp vk  z prost edk Nada ního investi ního fondu (NIF) eské republiky. V první etap
rozd lování prost edk  z NIF obdržela p ísp vek 22.481 tis. K  ur ený tehdy pro grantování 
v oblasti sociální. Ve druhé etap  rozd lování získala p ísp vky ve výši 43.273 tis. K  ur ené
pro vzd lávání.  Celková hodnota Nadací p ijatých prost edk  z NIF ke konci roku 2009 inila
65.754 tis. K . Celá tato ástka je vložena - zapsána do nada ního jm ní.

V roce 2009 v rámci vyhlášeného otev eného grantového ízení Nadace obdržela celkem 
141 žádostí. Z tohoto po tu p isp la na 43 vybraných projekt . Pro oblast sociální bylo 
Nadací z 117 žádostí vybráno 25 žadatel  a mezi n  rozd leno 650 tis. K . V oblasti 
vzd lávání bylo podáno celkem 24 žádostí a z nich bylo vybráno 18 projekt , na jejichž 
podporu bylo rozd leno 625 tis. K . Celkov  tak byla rozd lena ástka 1.275 tis. K , což bylo 
více nejen než skute ný dosažený výnos 492,5 tis. K , ale i více než celkový stanovený 
povinný výnos k rozd lení, který podle smluvních dodatk , uzav ených s Ministerstvem 
financí R za rok 2008 inil 1,915% (ur eno podle pr m rné ro ní bankovní sazby Pribid). 
Podle výše zapsaného nada ního jm ní pocházejícího z prost edk  NIF tak m la Nadace 
rozd lit minimáln  1.259.189 K . P ehled grantového ízení z NIF v etn  hospoda ení se 
sv enými prost edky v roce 2009 je uveden v p íloze v nované prost edk m z NIF.  

Záv r

Firma PRECIOSA, a.s. založením vlastní podnikové nadace jako ve ejn  prosp šné instituce 
p ijala i ást spoluodpov dnosti za kvalitu ob anského života v regionu, ve kterém p sobí a 
kde také žije a pracuje v tšina jejich zam stnanc . Tato skute nost potvrzuje p edvídavost
vedení akciové spole nosti PRECIOSA, která Nadaci založila a je jejím stálým a št drým
donátorem. Je to projev firemní filantropie, jež není orientována pouze na vlastní obchodními 
zájmy, ale má za cíl zlepšení kvality života všech ob an  a rozvoj celého regionu.

Nadace PRECIOSA by v dalším období m la realizovat svoji innost ve stejném duchu jako 
v p edchozích letech. Bude respektovat  dlouhodob  stanovené základní cíle a hlavní sm ry
orientace nada ních p ísp vk  do jednotlivých oblastí života spole nosti. Nejv tší pozornost 
bude i nadále v nována regionu, kde firma i Nadace sídlí. Vyvážené hospoda ení mezi 
p íjmy a výdaji by m lo zajistit poskytování nada ních p ísp vk  na p ibližn  dosavadní 
úrovni. Úkolem z stává trvalá snaha o udržení dosavadní výše majetku Nadace.

V Jablonci nad Nisou,  17. ervna 2010

         Ing. Stanislav Kadlec  
         p edseda správní rady
            Nadace PRECIOSA    
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P ílohy  výro ní zprávy  Nadace PRECIOSA  za rok 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Základní informace o Nadaci Preciosa a složení jejich orgán (uvedeny p ed úvodem) 

      P ílohy základní - dokumentující celkovou innost v roce 2009

1.   Ú elové fondy  Nadace Preciosa  a charakteristika jejich innosti

2.   P ehled jednotlivých dárc  a hodnoty dar  p ijatých Nadací

3.   Struktura p ijatých žádostí a ud lených nada ních p ísp vk

4.   P ísp vky nadace podle místa a  druhu podporované innosti

5.   Soupis jednotlivých poskytnutých nada ních p ísp vk  podle fond

 P ílohy v nované prost edk m z NIF (Nada ního investi ního fondu R)

1.   Správa prost edk  z NIF a rozd lování výnos  z nich

2.   Rozd lení výnos  z prost edk  NIF - vyhodnocení grantového ízení

3.   Grantová pravidla vyhlášená pro rok 2009 (rozd lení výnosu za rok 2008)

4.   Nada ní p ísp vky z výnosu NIF p id lené v roce 2009 (samostatný p ehled)

5.   Rozbor nada ních p ísp vk   poskytnutých z NIF

6.   Rozd lení výnos   z prost edk  NIF v oblasti sociáln  humanitární

7.   Rozd lení výnos   z prost edk  NIF  v oblasti vzd lávání  (škol)

       Samostatná ú etní p íloha výro ní zprávy

Zpráva nezávislého auditora o ov ení ú etní záv rky k 31.12.2009 Nadace 
obsahující  ro ní ú etní záv rku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) k 31.12.2009 v etn
p ílohy a dále  Vyjád ení k poskytování nada ních p ísp vk  z výnos  NIF za období 
roku 2008, k p ijatým finan ním prost edk m z NIF, k jejich investování a k zápisu v 
nada ním rejst íku.
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Ú ELOVÉ  FONDY  NADACE  PRECIOSA  A CHARAKTERISTIKA  JEJICH INNOSTI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fond zdraví p ispíval ve ejným zdravotnickým za ízením na aktivity podporující 
rekonvalescenci pacient  a nákup vybavení. P ispíval ob anským neziskovým organizacím 
na lé ebn  preventivní akce - rehabilitace a rekondi ní pobyty zdravotn  postižených osob 
(nap . diabetik , onkologických pacient , nedoslýchavých nebo jinak nemocných). 
Spoluorganizoval preventivní o kování proti ch ipce a podporoval vzd lávání v oblasti 
zdravotní pé e. Poskytoval p ísp vky na léka sky od vodn nou pé i (léky, lé ebné zákroky, 
zdravotnické pom cky), která není hrazena zdravotními pojiš ovnami.

Fond v dy a výzkumu  podporoval vybrané v decko-výzkumné projekty. Podporoval 
badatelskou innost muzeí a tvorbu jejich sbírek. Na vysokých školách realizoval ud lování
cen Nadace za významnou studentskou odbornou nebo záv re nou práci. Podílel se na 
financování za ízení pro základní i aplikovaný výzkum ve prosp ch ve ejnoprávních institucí 
nebo vysokoškolských v decko-výzkumných pracoviš . Dosud v minulosti nejrozsáhlejší akcí 
tohoto ú elu bylo darování celkem sedmi environmentálních elektronových mikroskop
v celkové hodnot  mnoha milion  korun významným eským v deckým institucím.  

Fond t lovýchovy a sportu  v noval pozornost zejména sportovním oddíl m orientovaným 
na volno asové aktivity d tí a mládeže, p sobícím p edevším v libereckém regionu.  Podílel 
se na úhrad  náklad  na po ízení sportovního vybavení nebo obnovu sportovních za ízení,
p ispíval na po ádání sportovních akcí. Významnou pozornost v noval p edevším zimním 
sport m, nap . již adu let podporuje jablonecký lyža ský oddíl Ski klub B ízky.  Fond má 
mnohaletý patronát nad letní prázdninovou akcí pro d ti „Týdny pohybu hrou“, konanou ve 
sportovním areálu vysokoškolských kolejí v Liberci - Harcov .

Fond školství a vzd lávání podporoval materiální vybavenost vysokých, st edních i 
základních škol, a to zejména didaktickými pom ckami a za ízením (po íta ová a 
audiovizuální technika). Pokra oval v projektu stipendijního systému na podporu nadaných 
student  a doktorand  vybraných technických vysokých škol a univerzit ( VUT Praha, 
VŠCHT Praha a TU Liberec). Od roku 2003 je Nadací každoro n  vypisováno grantové 
ízení z výnos  NIF orientované na podporu um leckých škol, technického školství i dalších 

oblastí vzd lávání.

Fond kultury a um ní p ispíval p edevším regionálním zájmovým sdružením a organizacím 
p i realizaci r znorodých kulturních aktivit, nap íklad p veckým sbor m a hudebním 
soubor m. Podporoval výstavnictví v oblasti um lecké tvorby a vytvá ení trvalých kulturní 
hodnot. V p edchozích letech p isp l na rekonstrukci a vybavení interiér  historicky 
významných budov (nap . M stské divadlo a Kostel sv. Anny v Jablonci n.N., Betlémská 
kaple v Praze, ervený Hrádek u Jirkova,  Divadlo F.X.Šaldy v Liberci).  

Fond humanitární a sociální  podporoval ob anská sdružení, kluby a instituce pe ující o 
r zné skupiny ob an  vyžadujících zvláštní pé i, ochranu lidských práv, rozvoj nejmladší 
generace a starostlivost o seniory. Fond v minulosti organizoval aktivity ve prosp ch
katastrofami postižených oblastí R, v letech 2004-6 pak i výjezdy záchraná  z Liberecka 
do zahrani í. Od roku 2001 je každoro n  vypisováno grantové ízení na rozd lení výnos
z NIF orientované na podporu projekt  v oblasti sociální a humanitární.

Fond ekologie a životního prost edí se orientoval p edevším na organizace, jejichž 
posláním je zlepšovat životní prost edí a podpora trvale udržitelného rozvoje v oblasti 
Liberecka a související publika ní innost. Fond se v nuje problematice obnovy místních 
exhalacemi poškozených les  Jizerských hor. Dlouhodob  podporuje ZOO Liberec.

Fond individuální pomoci se soust edil na pomoc zdravotn  i jinak postiženým osobám a 
lidem v okamžité nouzi, p i emž p ihlížel k naléhavosti a sociálnímu postavení žadatel  a 
jejich rodin. Od roku 2004 je ud lování nada ních p ísp vk  fyzickým osobám ízeno jako 
podfond sociální dle interních pravidel p ijatých po dohod  se z izovatelem.
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                          P íloha  výro ní zprávy  Nadace Preciosa  za rok 2009

P ehled dárc  a výše dar  ve prosp ch innosti Nadace v roce 2009

  Název (jméno), sídlo (bydlišt ) dárce 
    

  1.  FINAN NÍ DARY  Hodnota K

  1.1  Právnické osoby  (firmy) 

  Preciosa, a.s., Jablonec n.N.  (mimo ádná dotace - JÚ Liberec) 114 000  
  Sodexo Pass R a.s., Praha  (spot ební poukázky) 12 000  

Právnické osoby (firmy) dary nadaci celkem 126 000

  1.2  Kolektivy zam stnanc  Preciosy (m sí ními platbami)    

  Dar zam stnanc  - editelství Jablonec nad Nisou 470  
  Dar zam stnanc  - závod 17  Jablonné v Podješt dí 39 412  
  Dar zam stnanc  - závod 03  provoz Jablonné v Podješt dí 16 720  
  Dar zam stnanc  - závod 03  Liberec 6 520  
  Dar zam stnanc  - závod 04  Turnov 240  

Kolektivy zam stnanc  Preciosy nadaci  celkem 63 362

  1.3  Fyzické osoby  individuáln     

  Ing. Štiller Zbyn k, Liberec  10 000  
  Ing. Miroslav Peka ,  Liberec 2 000  
  Ing. Mikota Ervín, Liberec 10 000  
  Ing. Kocour Jan, Jablonec n.N. 2 000  

Fyzické osoby finan ní dary individuáln  nadaci  celkem 24 000
    

  Sbírka na zmírn ní následk  povodní mezi zam stnanci Preciosy 189 187

Fyzické osoby finan ní dary nadaci celkem 276 549  

  C e l k e m   finan ní dary poskytnuté Nadaci Preciosa 402 549

    

  2.  V CNÉ DARY Hodnota K

  Preciosa, a.s., Jablonec n.N.  r zné polotovary a výrobky  165 392  
  Preciosa, a.s., Jablonec n.N. (festivalové ceny MFF Zlín) 103 530  
  Preciosa, a.s., Jablonec n.N.  figurky (vy azené výrobky) 1 742 490  
  Preciosa, a.s., Jablonec n.N.  hotové výrobky do spot eby 56 613  

V cné dary nadaci  celkem 2 068 025

 C e l k o v é   d a r y    poskytnuté  Nadaci Preciosa 2 470 574

Poznámka: z toho v cné dary z izovatele, tj. Preciosy, a.s. celkem: 2 068 025  
z toho pen žní dar z izovatele, tj. Preciosy, a.s.: 114 000  

v cné dary a pen žní dar z izovatele, tj. Preciosy, a.s. celkem: 2 182 025  
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                       P íloha  výro ní zprávy  Nadace Preciosa  za rok 2009 

              STRUKTURA ŽÁDOSTÍ A NADA NÍCH P ÍSP VK  v roce 2009 
    

                         (podle nada ních fond  - oblastí innosti)
    

Po et Celkem Pr m rný
Ú elový fond Nadace Obdržené Poskytnuté  p ísp vky  p ísp vek  

 (oblast aktivit) žádosti p ísp vky v tis. K  v tis. K
          

  Ekologie a životní prost edí 18 11 300 27,3 

  Humanitární a sociální 161 54 1461 27,1 

  Kultura a um ní 42 31 600 19,4 

  Školství a vzd lávání 50 39 1535 39,4 

  T lovýchova a sport 48 29 595 20,5 

  V da a výzkum 22 15 910 60,7 

  Zdraví a zdravotnictví 46 23 827 36,0 

  Individuální  119 118 1665 14,1 

  V cné dary 31 26 304 11,7 

  Fondy celkem 537 346 8197 23,7 

 Poznámka: zapo ítány všechny nada ní p ísp vky v . rozd lení výnos  z NIF
    

     Z poskytnutých nada ních p ísp vk inily (vybrané podskupiny) 
    

 Vlastní pen žní prost edky  - bez grantových p ísp vk  z výnos  NIF (oblasti ozn.*)

  Po et Celkem  Pr m rný
  Ú elový fond Nadace Obdržené Poskytnuté  p ísp vky  p ísp vek  
  (základní oblasti aktivit) žádosti p ísp vky v tis. K  V tis. K

          

  Ekologie a životní prost edí 18 11 300 27,3 

  Humanitární a sociální  * 44 29 811 28,0 

  Kultura a um ní 42 31 600 19,4 

  Školství a vzd lávání  * 26 21 910 43,3 

  T lovýchova a sport 48 29 595 20,5 

  V da a výzkum 22 15 910 60,7 

  Zdraví a zdravotnictví 46 23 827 36,0 
        

  Fondy celkem 246 159 4953 31,2 
    

Granty z výnos  NIF: Žádosti P ísp vky Celkem tis. K  Pr m r

 Oblast sociáln -humanitární  117 25 650 26,0 

  Oblast vzd lávání a škol 24 18 625 34,7 

  Grantová ízení celkem: 141 43 1275 29,7 
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    P íloha  výro ní zprávy  Nadace Preciosa  Jablonec n.N.  za rok 2009  
           

     P ÍSP VKY  NADACE   PODLE  MÍSTA   A  PODPOROVANÉ INNOSTI

       ( dle jednotlivých  oblastí innosti  ve vybraných místech  p íjemc  - žadatel  )

      rozbor  za  rok 2009     
           

   P ehled  po tu  nada ních  p ísp vk
           

Místo / 
Oblast

Zdraví V da Sport Sociál. Ekolog. Vzd l. Kultura Indiv. V cné Sou et

 Jablonecko 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

eskolipsko 1 0 4 4 0 2 1 18 0 30

Chomutovsko 0 0 2 1 2 3 1 5 0 14

 Prost jovsko 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

Ostatní echy 1 0 1 8 0 2 1 0 8 21

 Celkem 23 15 29 54 11 39 31 118 26 346 
           

           

                                          P ehled  výše  nada ních  p ísp vk
            ( ástky zaokrouhleny v tisících K  )    
                      

Místo / 
Oblast

Zdraví V da Sport Sociál. Ekolog. Vzd l. Kultura Indiv. V cné Sou et

 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 

eskolipsko 47 0 55 300 0 70 10 356 0 838 

Chomutovsko 0 0 25 25 15 55 10 69 0 199 

 Prost jovsko 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 echy 48 0 10 163 0 55 10 0 63 349 

 Celkem 827 910 595 1461 300 1535 600 1665 304 8197 

           

Poznámka:  Uvedeny všechny nada ní p ísp vky bez rozlišení na základní, z NIFu nebo povodn .
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P íloha  výro ní zprávy  Nadace Preciosa  Jablonec n.N.  za rok 2009 

            P ehled  nada ních p ísp vk   za rok 2009

                ( uvedeno podle díl ích ú elových fond   Nadace PRECIOSA )

F  O  N  D 
    

 EKOLOGIE   A  ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

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

. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stru ný  popis  požadavku  - ú el užití p ísp vku P ísp. K
    

1 Zoologická zahrada, Liberec Rekonstrukce výb hu a podlah pavilonu žiraf a zeber 100 000 

2 Spole nost pro Jizerské hory, Liberec Akce "Ukli me Jizerky (jaro, podzim)" a další projekty 40 000 

3 eský rybá ský svaz MO, Jablonec Úprava rybní k  a rozvod  vody, innost v ryb. krouž. d tí 30 000 

4 Jizerská o.p.s.,  Bed ichov  Oprava dvou mostk  v havarijním stavu na magistrále  25 000 

5 asopis Krkonoše a Jiz. hory, Vrchlabí Vydávání asopisu Krkonoše – Jizerské hory rok 2009  25 000 

6 Nadace pro záchr. a obnovu J. hor,Liberec Ekologická výchova d tí na zákl. školách v Lib. kraji 25 000 

7 Jizersko-ješt dský horský spolek, Liberec Vybudování dubového chodníku v rozbahn ném úseku 15 000 

8 Suchopýr, o.p.s., Old ichov v Hájích Výsadba p vodních d evin v povodí V elího potoka 15 000 

9 Spolek p átel obce Janov nad Nisou Pokra ování v opravách kapli ky v Hrani né 10 000 

10 M sto Jirkov a ZUŠ, Jirkov Parkové úpravy v areálu um lecké školy  v Jirkov  10 000 

11 Kynologický klub ZO, B ezno u Chomutova Náhrada materiálu zni eného požárem obytné bu ky 5 000 
    

   p ísp vky   c e l k e m   K  : 300 000

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

. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stru ný  popis  požadavku  - ú el užití p ísp vku P ísp. K
    

1 Obec Markvartice - letní povode  Nové dve e a podlahové krytiny v t locvi n  místní ZŠ  206 304 

2 Jedli k v ústav, Lužická, Liberec 1 Zlepšení zázemí a vybavení pro imobilní uživatele  114 000 

3 DRAK, ob . sdruž., Obla ná 450, Liberec Centrum ucelené rehabilitace -projektová dokumentace * 100 000 

4 MŠ Horní Habartice - letní povode  Venkovní oplocení pozemku školky strženého povodní 58 132 

5 Asociace rodi  ZP d tí,  Jablonec Doplatek na automobil pro svoz t lesn  postižených d tí  50 000 

6 Mate ská škola, ul. 28. íjna, Turnov Vybavení zahrady skluzavkou,houpa kami,proléza kami 50 000 

7 Máme otev eno? , o.s. , Praha 10 Tranzitní program - integrace mentáln  postižených       * 50 000 

8 D tský domov a spec. ZŠ, Písek innost Domova mládeže - volno asové aktivity d tí  40 000 

9 Pochode  o.s., Ma anova, Liberec 25 Vybavení chrán ného bydlení pro handicap. Osoby        * 35 000 

10 APLA - o.s., Brunnerova, Praha Trénink. pracovišt  osob s poruchou autistik. spektra    *   35 000 

11 V r žovém sadu, o.s., O echov u Brna P est hování soc. terapeutické dílny do nových prostor  * 34 000 

12 Diana, sdr. ZP a handicap. d tí, Jablonec Asisten ní služba pro d ti s kombinovanými vadami       *  30 000 

13 Asociace rodi  ZP d tí, Jablonec Rekondi ní pobyt zdravotn  postižených d tí a mládeže* 30 000 

14 Klub Downova syndromu, Jablonec P ísp vek na dopravu a edi ní innost klubu  30 000 

15 APPN, o.s., Vratislavova, Praha 2 Agentura profesního poradenství pro neslyšící               * 30 000 

16 Proutek, o.s., Plasná3, Kardašova e ice Zakoupení p ív s. vozíku za auto pro chrán nou dílnu   * 30 000 

17 Domov Maxov, p ísp. org., Horní Maxov Pobyt obyvatel Domova v Centru denních služeb v Jbc  * 30 000 

18 eský ervený k íž, Palachova, Liberec Uspo ádání akreditovaného kurzu K pro pe ovatelky 30 000 

19 Výcvikové centrum - Hafík, Klec, T ebo   Využití terapie psem u d tí se speciálními pot ebami     * 26 000 

20 M sto Jirkov a Mate ská škola, Jirkov Venkovní herní prvky - k , chodící kláda, vlak 25 000 

21 3.pionýr. skupina, Mozartova, Jablonec P ísp vek na nákup nových stan  pro letní d tský tábor 20 000 

22 St edisko výchovné  pé e áp, Liberec P ísp vek na zlepšení zastaralé po íta ové sít  20 000 

23 Sdružení Dobrovolných Hasi ,  Lvová innost SDH a okresní sout ž O pohár obce Lvová 20 000 

24 Unikátní projekty, st edisko Smržovka Výtvarné centrum pro postižené d ti - "Sn ženka"          *     20 000 

25 Domov Na Zátiší, Rakovník  Výpo etní technika a internet pro využití seniory             * 20 000 

26 Svaz t lesn  postižených, Jablonec  Rekondi ní pobyt pro zdravotn  postižené ob any         * 20 000 
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27 Rytmus o.p.s., Palachova, Liberec Sociální rehabilitace - podporované zam stnávání         * 20 000 

28 OO SPMP Ji ín - APROPO, Ji ín Terapie lékem d tské duše - canisterapie, hipoterapie   * 20 000 

29 TJ Kardio, Husova,  Liberec Sport. aktivity ob an  s kardiovaskulárními nemocemi   * 20 000 

30 Slune ní zahrada, o.s., Praha Motomed typu viva  pro postižené d ti v zahrad             * 18 000 

31 ZŠ Liberecká, Jablonec Vytvo ení podmínek pro zajišt ní pitného režimu žák     *  17 000 

32 Obzor, ob . sdružení vozí ká , Liberec  P ísp vek na rehabilita n  ozdravný pobyt vozí ká  15 000 

33 Jméno neuvedeno, Liberec 24 Projekt Senso - naslouchadla pro d ti soc. slabých rodin  15 000 

34 MŠ, Komenského,  eská Kamenice P ísp vek na nákup interaktivní tabule pro výuku 15 000 

35 Chytrá horákyn , o.s., Žitná, Rumburk DOR-KA - dobrovolník-kamarád, volno asový program  * 15 000 

36 Sdružení Tulipán o.s.,Sokolská, Liberec Podpora výroby chrán né dílny pro osoby zdr. postižené * 15 000 

37 MŠ, Jugoslávská, Jablonec Vybavení dílny - pracovní stoly, židle, sušící boxy 12 000 

38 Svaz d chodc , Jablonec  Rozši ování aktivit v oblasti sociální, vzd lávání, kulturní  10 000 

39 ZŠ a MŠ Huntí ov,  Železný Brod Nákup pom cek pro výtvarnou a pracovní výchovu d tí 10 000 

40 D tské centrum, Na Olešce 433, Semily Rehabilita ní ozdravný pobyt pro zdravotn  postižené d ti 10 000 

41 Jméno neuvedeno, Chrastava Projekt Senso - naslouchadla pro d ti soc. slabých rodin  10 000 

42 Dílna Eliáš, Praha 6  Nová výloha do Eliášova obchodu - trénink. pracovišt    * 10 000 

43 Slezská diakonie - eský T šín My to zvládneme - komunikace, osobní slovníky ZTP     *  10 000 

44 MŠ motýlek, St elecká, Jablonec Nákup videop ehráva e a hra ek na zahradu školky 9 060 

45 Domov pro mentáln  postižené, Liberec Zakoupení dvou mixér  do chrán né dílny ZTP osob 8 000 

46 ACORUS, o.s., Podvinný mlýn, Praha 9 Trampolína, sch dky a krycí plachta pro mentál. postiž. * 8 000 

47 Jméno neuvedeno, Liberec 15 Projekt Senso - naslouchadla pro d ti soc. slabých rodin  7 860 

48 Domov na zámku Bystré, Bystré Vybavení pro výrobu ru ního papíru handicap. osobami * 7 000 

49 Jméno neuvedeno, Zlín Na dálkové studium v Brn  pro zdrav. postiženou osobu 5 000 

50 eský rybá ský svaz, Kladruby u Vlašimi P ísp vek pro handicapované rybá e ú asti na MS  5 000 

51 D m s pe . službou, Mírová pod Koz. Zakoupení nového vysava e na úklid domu  5 000 

52 SDH Pilínkov, Puškinova, Liberec 24 D tské odpoledne uspo ádané hasi ským sborem 5 000 

53 SDH Muka ov, Malá Skála Uspo ádání D tského odpoledne pro d ti s hasi i 3 000 

54 Jméno neuvedeno, Chrastava Na povinný lyža ský výcvik pro syna soc. slabé rodiny 2 000 
    

   p ísp vky   c e l k e m   K  : 1 460 356
   

 Z toho nada ní p ísp vky:  v rámci grantového ízení z NIF (ozna eny *) celkem: 650 000 

 mimo ádné p ísp vky na zmírn ní následk  povodn : 264 436 

 ostatní základní p ísp vky bez NIFu a povodní celkem: 545 920 

KULTURA   A  UM NÍ
   ===================  

. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stru ný  popis  požadavku  - ú el užití p ísp vku P ísp. K
    

1 Divadlo F.X. Šaldy,  Liberec Zdokonalení zastaralé ásti jevištní techniky divadla 90 000 

2 Nár. památ. ústav, správa zámku, Sychrov 54.ro ník hudebního festivalu Dvo ák v Sychrov a Turnov 50 000 

3 Tane ní skupiny Takt, Liberec P ísp vek na výrobu kostým  a dopravu na vystoupení 50 000 

4 Spole nost Národní knihovny R, Praha Cyklus ve ejných p ednášek s názvem "Rok 1968"  30 000 

5 Naivní divadlo, Liberec Festival loutkových divadel "Mate inka 09" v Liberci 30 000 

6 Klub p átel liberecké opery, Liberec Výstavy divadelních kostým , p íprava po ad  o operách 30 000 

7 Kruh p átel DPS Vrab áci, Jablonec Ušití kostým  pro d ti p veckého sboru Vrab áci 30 000 

8 Folklorní soubor Nisanka, Jablonec 45. výro í souboru a Vánoce v m stském divadle  20 000 

9 M sto Hrádek n.N. a Sdružení Grabštejn Benefi ní koncert na záchranu kaple sv. Barbory  20 000 

10 Oblastní galerie v Liberci, Liberec P ísp vek na výstavu Pavel Ježek, Eva Vlasáková  20 000 

11 Smíšený p vecký sbor Janá ek, Jablonec Výro ní koncert k 60. výro í sboru v m stském divadle 15 000 

12 D tský p vecký sbor Jizerka,  Semily Ú ast na mezinárodním p veckém festivalu v Minsku  15 000 

13 SRPDŠ p i ZUŠ, Podhorská, Jablonec Ú ast na mezinárodním p veckém festivalu v Budapešti  15 000 

14 Kulturní služby, Lidové sady, Liberec Vystoupení v rámci 51. koncertní sezóny komorní hudby 15 000 

15 D tský p vecký sbor Sk ivánek, Jablonec  P ísp vek na innost, ú ast na p veckých sout žích 15 000 

16 Sdružení p átel školy hudby, Jablonec Nákup historických hudebních nástroj  pro soubor 15 000 

17 Audabiac, o.s., Špan lská, Praha 2 Interaktivní expozice Leporelohra, sv t. premiéra v Liberci 12 000 

18 Stardust, ob anské sdružení, Jablonec Po ádání ve er  swingové a jazzové hudby, koncerty 10 000 
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19 M stská Galerie MY, Jablonec Výstava d l t í sklá ských výtvarník  ze zahrani í 10 000 

20 Základní škola  Píse ná, DPS, Chomutov Písni kou k p átelství - spolupráce s dalšímu DPS    10 000 

21 Spolek p átel obce, Janov nad Nisou Akce Lou enský advent, oprava kapli ky v Hrani né 10 000 

22 Mezinár. Centrum duch. obnovy, Hejnice  24. ro ník koncert  varhanní a duchovní hudby v basilice 10 000 

23 Ob anské sdružení Carola, Liberec Koncertní innost, ú ast na d tských p vec. sout žích  10 000 

24 Klub d tem, Hradec Králové "Veselé léto" - pro d ti t í ústav  v Libereckém kraji 10 000 

25 Jablone anka, dechová hudba Jablonec Nákup hudebního materiálu, údržba aparatury a nástroj   10 000 

26 ZŠ Boumovská, TYK TAK, Liberec Ušití kostým  pro d ti tane ního klubu TYK TAK 10 000 

27 ARBOR, Jasmínová,  eská Lípa Mezinárodní hudební festival vážné hudby Lípa Musica 10 000 

28 M st. kulturní st edisko Konice, Prost jov Tradi ní p ehlídka dechových hudeb Žvá k v festival  10 000 

29 Irské sestry, ob . sdr., Vysoká, Jablonec áste né náklady na ušití kostým  pro tane nice 7 000 

30 M stská knihovna, Jablonec  Divadélko v kuf íku k dramat. pohádek a propagaci etby 6 000 

31 M sto Turnov, odbor cestovního ruchu P ísp vek na zahájení první sezony Synagogy Turnov 5 000 
    

 p ísp vky   c e l k e m   K  : 600 000

  z toho nada ní p ísp vky  pro divadla v Liberci celkem K : 150 000 

  ostatní p ísp vky (bez libereckých divadel) celkem K : 450 000 

 ŠKOLY   A   VZD LÁVÁNÍ
   =======================  

. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stru ný  popis  požadavku  - ú el užití p ísp vku P ísp. K

1 TU, rektorát, studijní odd., Liberec Stipendijní systém pro studenty technické vysoké školy  300 000 

2 VŠCHT, rektorát, studijní odd., Praha Stipendijní systém pro studenty technické vysoké školy  200 000 

3 SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova, Turnov Mikrootryskávací za ízení  pro dílnu restaurování kov     * 60 000 

4 SUPŠ, Smetanovo zátiší, Železný Brod Um leckopr myslové zpracování technického skla          * 50 000 

5 SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec Oprava stroj  školních dílen - zlepšení strojového parku * 50 000 

6 S group Sport Facility Managem. Liberec Krajský veletrh vzd lávání a prac. p íležitostí Educa '09 50 000 

7 TUL, Fakulta textilní, kat. designu,Liberec Podpora provozu a vybavení sklá ských školních dílen    * 45 000 

8 Eurytmie, o.s., Jablo ová, Liberec  Podpora innosti a vybavení d tských hudeb. soubor     * 40 000 

9 SUPŠ sklá ská, Kamenický Šenov Nové vybavení pro výuku - software pro modelování       * 40 000 

10 SOŠ Jablonecká, Liberec Rozsypaná p evodovka aneb Stroja i SOŠ v exteriéru     * 40 000 

11 Svobodná ZŠ o.p.s., Rybá ská, Jablonec Kdo si to í, nezlobí - zkvalitn ní innosti výtvarn. klubu   * 40 000 

12 ZŠ Budovatel , Jirkov Po ízení interaktivní tabule pro školní výuku 35 000 

13 UJEP, Fakulta um ní a designu, Ústí n.L. Experimentální tavicí pec pro práci ve sklá . ateliéru        * 35 000 

14 VOŠMA a Obchodní akademie, Jablonec Modernizace u eben PC a modernizace v oblasti ICT 30 000 

15 eský helsinský výbor, Praha Sborník O stavu lidských práv v R pro vzd lávání na ZŠ 30 000 

16 ZŠ s rozší enou výukou jazyk , Liberec P ísp vek na obnovu a zlepšení prost edí šaten školy 30 000 

17 Spolek Novovesan, Nová Ves Vybavení spole né školní a spolkové dílny pro d ti          * 30 000 

18 ZUŠ Komenského, eská Kamenice Dopln ní vybavení a modernizace u ebny keramiky        * 30 000 

19 SPŠ technická, Belgická, Jablonec  Dopln ní výukového programu Systém rc 2000               * 30 000 

20 SUPŠ a VOŠ, Horní nám stí, Jablonec Dovybavení nového studij. oboru Propaga ní grafika       * 30 000 

21 Akademie výtvarných um ní, Praha  Vybavení ateliér  nových médií pot ebnou technikou       * 30 000 

22 SZŠ a Vyšší odb. škola zdravotní, Liberec Zakoupení dataprojektoru k prezentaci konference 25 000 

23 Um ní a emesla, o.s., Praha 5 Podpora vydávání asopisu Um ní a emesla, revue       * 25 000 

24 Studenti SUPŠ sklá ské, Železný Brod  Sout ž Mistr k iš álu 2009 - cena za I.-III. místo v sout ži 24 000 

25 Základní škola, Pasí ská, Jablonec Projekt Multimediální u ebna chemie (II.etapa) 20 000 

26 Základní škola, Rychnovská, Kokonín Po ízení interaktivní tabule pro zkvalitn ní výuky 20 000 

27 Základní škola, Pod vodárnou, Rýnovice Po ízení klimatizace do u ebny výpo etní techniky 20 000 

28 PrevenTeam, o.s.  Lu any nad Nisou  Po ádání zážitkových seminá  a kurz  pro mladé 20 000 

29 Chlapecký sbor Bonifantes, Pardubice Transformace o.s. na Základní um leckou školu             * 20 000 

30 Severá ek, Frýdlantská ul., Liberec Ú ast na Mezinár. festivalu adventní a váno ní hudby    * 20 000 

31 St . odbor. škola a SOU strojní, Prost jov Frézy a soustružnické nože pro praktickou výuku 20 000 

32 MŠ "Líste ek", Liberec Putování s líste kovou vílou - ekologická výchova 19 000 

33 SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova, Turnov Almanach k oslavám 125. výro í založení školy 15 000 

34 Studenti SUPŠs Železný Brod Sout ž Mistr k iš álu 2009 - cena za I.- III. místo v sout ži 12 000 
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35 SOŠ gastronomie, služeb a SOU, Liberec 25. ro ník Gastroden 2009 v Centru Král v Háj  10 000 

36 P átelé Rychnova, o.s., Rychnov u Jbc 3. Cyklus vzd lávacích seminá  pro tane ní pedagogy  * 10 000 

37 Základní škola Píse ná, DPS, Chomutov Projekt "Hudba nezná hranic" - vým nný koncert 10 000 

38 Základní škola, Krušnohorská, Jirkov Zajišt ní koncert. zájezdu d ts. p v. sboru ze Slovinska 10 000 

39 TU Liberec - Fakulta mechatroniky Sout ž pro st edoškolské studenty Kyber robot 09  10 000 
    

     p ísp vky  c e l k e m   K  : 1 535 000

 z toho nada ní p ísp vky:  V rámci grantu z NIF na vzd lávání (ozna eny *) celkem: 625 000 

  Stipendijní systém na vybraných technických VŠ celkem: 500 000 

  Ostatní p ísp vky (bez grantu z NIFu a stipendií na VŠ): 410 000 

  T LOVÝCHOVA   A  SPORT
   =========================  

ís. Žadatel (název organizace, sídlo) Stru ný popis požadavku - ú el užití p ísp vku P ísp. K
    

1 Lyža ský SKI Klub, Jablonec Lyža ské sout že žákovských a dorosteneckých kategorií 100 000 

2 Týdny pohybu hrou, sport.areál TU Liberec Celoprázdninová akce pro d ti "Týdny pohybu hrou" 90 000 

3 Jizerští draci - basketbal, Jablonec Pronájem t locvi ny, zápisné a startovné do sout ží 30 000 

4 TJ HC "Vlci", Jablonec Na innost sout ží hokeje nejmladších žák  2., 3., 5. t .  30 000 

5 SK B ízky, odd. stol. tenisu, Jablonec Pronájem pro tréninky a turnaje oddílu stolního tenisu  25 000 

6 TJ Sokol, Fügnerova, Jablonec  Nákup cvi ebního ná iní a pom cek pro d ti a mládež 20 000 

7 Školní sportovní klub p i ZŠ, Janov n. N. 3 oddíly:b h na lyžích, sjezd. lyžování-hor.kola, aerobic 20 000 

8 Nada ní fond p i Sport. gymn. v Jablonci P íprava mladých talent. sportovc  b žeckého lyžování  20 000 

9 Odd.stolního tenisu TTC, Jablonné v Podj. P ísp vek na  úhradu pronájmu t locvi ny 20 000 

10 Basketbalový oddíl Kondo i, Liberec Náklady na zápasové a tréninkových prostory 20 000 

11 Základní sportovní škola, Skálova, Turnov Vybavení pro rozvoj sportovních t íd školy pro atletiku 20 000 

12 Sportovní klub, oddíl kopané, Prysk P ísp vek na innost fotbalového oddílu mládeže  15 000 

13 Atletický klub AC Slovan Liberec Memoriál Zuzany Krej ové v kv tnu na stadionu v Liberci 15 000 

14 Judo Klub o.s., Jablonec Závodní a tréninková innost žák. družstev - nájemné 15 000 

15 SK Jirkov - fotbalový areál Starý B ezenec Prázdniny s fotbalem - sportovní vyžití školní mládeže 15 000 

16 Jizerský klub lyža , Desná v Jiz. horách Výchova d tských a dorosteneckých kategorií závodník  15 000 

17 SK Rapid Jablonec 05,  Janov nad Nisou Sportovní fotbalový klub nejmladších žák   10 000 

18 TJ Delfín, kanoistický odd., Jablonec Nákup sportovního ná adí a ú ast na závodech 10 000 

19 TJ Jiskra  Brodek u Konice, Prost jov Sportovní innost družstva dorostenc  v oddílu kopané 10 000 

20 TJ Dukla Liberec - B h na lyžích Materiální vybavení žákovských oddíl  b hu na lyžích  10 000 

21 Oddíl orient. b hu TJ Tatran, Jablonec innost oddílu d tí a mládeže, tvorba nové závodní mapy 10 000 

22 SK Bakov nad Jizerou, oddíl kopané Nákup sportovních tašek pro mužstvo starších žák  10 000 

23 Volejbalový klub Erv nice, Zátiší, Jirkov  Nákup sportovního vybavení mládežnických družstev  10 000 

24 Sportovní klub ZŠ, Jablonné v Podješt dí Sportovní a závodní innost školního atletického oddílu  10 000 

25 LIST 2000 o.p.s., Jáchymovská, Liberec P ísp vek na innost mládežnického cyklistického oddílu 10 000 

26 Handball, Dobiášova, Liberec Turnajová innost žákovského družstva v házené 10 000 

27 Lipová cesta o.s. a ZŠ Lipová, Prost jov Dokon ení d tského h išt  v obci Lipová 10 000 

28 Ski Polevsko u Kam. Šenova, eská Lípa Sportovní vyžití mládeže a závody na b žeckých tratích 9 701 

29 TJ Lu any n.N., oddíl kopané  P ísp vek na innost mládežnického oddílu kopané  5 000 
    

  p ísp vky  c e l k e m   K  : 594 701

V DA   A   VÝZKUM
    ==================  

. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stru ný  popis  požadavku  - ú el užití p ísp vku P ísp. K
    

1 Muzeum skla a bižuterie, Jablonec Nákup ásti vzorkoven bižut. akvizi . vzork  Jablonexu  310 000 

2 Muzeum skla a bižuterie Jablonec Výstava láze ské a upomínkové sklo Zázra né prameny 100 000 

3 Národní knihovna, Klementinum, Praha Digitalizace rukopisu Gaudenciova bible z 15. století 100 000 

4 Krajská v decká knihovna, Liberec Licence databáze Art Full Text a odborné publikace 70 000 

5 eská sklá ská spole nost, Jablonec  Podpora vydávání odborného asopisu Sklá  a keramik 50 000 

6 TU Liberec, FM, odd. elektrotechniky Zhotovení školních p ípravk  pro výuku hradlových polí  50 000 

7 Inženýrská akademie R,  Praha Sout že o Cenu inženýrské akademie za technické dílo 50 000 
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8 Vysoké u ení technické v Brn , rektorát Ceny Nadace Preciosa za mimo ádnou diplom. práci 40 000 

9 eská sklá ská spole nost, Jablonec Publika ní innost ke 100. výro í Ústavu skla na VŠCHT 35 000 

10 Fakulta chem. technologie VŠCHT Praha Ocen ní odbor. prací na Studentské v decké konferenci 35 000 

11 Pam es. ráje a Podješt dí, Turnov Turnovské kamená ství ve sbor. Od Ješt da k Troskám  15 000 

12 Ústav ITE fakulty mechatron., TU Liberec Po ádání mezinárodního sympozia IEEE DDECS  15 000 

13 Fakulta strojní VUT, Praha Ocen ní mimo ádných prací Studentské tv r í innosti 15 000 

14 TU Liberec, Kat. sklá . stroj  a robotiky Ceny pro sout ž studentské tv r í innosti stroja  15 000 

15 TU Liberec, Strojní fakulta Mezinárodní konference "Výrobní systémy dnes a zítra"  10 000 
   

 p ísp vky   c e l k e m   K  : 910 000

Další aktivity fondu:      Zvláštní ceny za odborné práce (placeno z fondu škol na stipendia): 

VŠCHT Praha  1x cena 8 tis. K  a 3x cena  10 tis. K  38 000 
TU Liberec  2x cena 5 tis. + 3x cena  10 tis. K   40 000 

VUT Praha ze zbytku financí r. 2008  1x cena 10 tis. K   10 000 

Ceny Nadace Preciosa ud lené v roce 2009 celkem: 88 000 

Fond v dy v etn  Cen nadace na VŠ celkem K 998 000

ZDRAVÍ  a  zdravotní pé e
   ========================  

. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stru ný  popis  požadavku  - ú el užití p ísp vku P ísp.K

1 Nemocnice, interní odd lení, Jablonec Dv  polohovací l žka pro jednotku intenzivní pé e 226 000 

2 Klub zdraví obyvatel Liberecka, Liberec Program pé e o zdraví pro mladé sportovce na ZŠ a MŠ   60 000 

3 Oblastní charita, Uhlí ská, Liberec Dv  polohovací l žka Domu sv. Vav ince v Chrastav  50 000 

4 Nadace rozvoje um lé výživy, Hr. Králové Stáž nutri ních sester regionálních nemocnic v SRN 48 000 

5 MUDr. Petr Lukáš, prakt. léka , Jablonné Zakoupení zdravotního p ístroje EKG Cardioline ar1200 46 900 

6 MUDr. Petr Marák, prakt. léka , Brodek u K. Zakoupení zdravotního p ístroje EKG Cardioline ar1200 46 900 

7 MUDr. Leoš Jirkovský, prakt. léka , Liberec Vybavení ordinace léka ským p ístrojem EKG Cardioline 39 900 

8 LIRTAPS o.p.s., Jáchymovská , Liberec Informa ní médium a asopis PSYCHOSOM  38 000 

9 Nemocnice, interní odd lení, Jablonec Zdravotní p ístroj na lé ení problém  tzv. diabetické nohy 35 970 

10 Krajská nemocnice, psych. odd., Liberec 5. ro ník Psychiatrického sympozia konaného v Liberci 35 000 

11 JAKOP sdr. Onkolog. pacient , Jablonec Zdravotn  rehabilita ní pobyt pro onkologické pacienty 30 000 

12 Diana-sdr. rodi  a p átel ZP d tí Jablonec Lé ebn  rehabilit. pobyt pro d ti s kombin. vadami 30 000 

13 ÚO Svazu diabetik R, Jablonec Eduka n  preventivní ozdravný týdenní pobyt diabetik   30 000 

14 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. Speciální seda ka pro sprchování zdrav. postižené dcery 16 000 

15 OO Svaz zdravotn  postižených, Jablonec Zdravotn  rehabilita ní pobyt v tuzemsku pro ZTP osoby 15 000 

16 Roska Jablonec n.N.,  U Rybníka Týdenní rekondi ní lé ebný hiporehabilita ní pobyt 15 000 

17 MO Svaz t lesn  postižených, Jablonec Týdenní rekondi ní, lé ebný a ozdravný pobyt  15 000 

18 eský ervený k íž, pobo ka Jablonec Projekt v oblasti innosti s mládeží, seniory a dárci krve  15 000 

19 SONS - oblastní odbo ka, Jablonec Po íta ové kurzy pro slabozraké a nevidomé osoby 10 000 

20 Jméno neuvedeno, Liberec  Elektrický vozík pro ZTP/P dceru umíst nou v JÚ Liberec 8 700 

21 Celia - život bez lepku o.s., Nová ves Multifunk ní za ízení ke zpracování materiál  pro celiaky 7 000 

22 Jméno neuvedeno, Ko enov  Kurz a práce v keram. díln  pro zlepšení hybnosti rukou 5 000 

23 Jméno neuvedeno, Liberec Nákup p ídavného za ízení k mechanickému vozíku 4 000 
    

 p ísp vky  c e l k e m   K  : 827 370

z toho ve prosp ch praktické zdravotní pé e (p ístroje EKG): 133 700 

ve prosp ch regionálních nemocnic a zdrav. za ízení: 296 970 

ostatní p ísp vky (bez reg. nemocnic a záv. léka ) celkem: 396 700 

INDIVIDUÁLNÍ  ŽÁDOSTI
   ======================   

. Žadatel - Jméno,   adresa Stru ný  popis  požadavku - užití p ísp vku P ísp. K

1 Medica Sever s.r.o., Chrastava Zakoupení vakcíny proti sezónní ch ipce pro 972 osob 136 080 

2 Medica Sever s.r.o., Chrastava Aplikaci vakcíny proti sezónní ch ipce vybraným osobám 76 005 

3 Jméno neuvedeno, Markvartice  P ísp vek po  záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku 50 000 

4 Jméno neuvedeno, Markvartice P ísp vek po  záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku 50 000 
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5 Jméno neuvedeno, Markvartice  P ísp vek po  záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku 50 000 

6 Jméno neuvedeno, Dolní Habartice P ísp vek po  záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku 50 000 

7 Medica Sever s.r.o., Chrastava Zdravotní p ístroj EKG SE12 na preventivní prohlídky  50 000 

8 Jméno neuvedeno, Markvartice  P ísp vek po  záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku 30 000 

9 Jméno neuvedeno, Liberec Pomoc v tíživé soc. situaci - p ísp vek na poh by rodi   30 000 

10 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.  Pomoc v tíživé soc. situaci - bytová situace, vým na oken 30 000 

11 Jméno neuvedeno, Turnov Pomoc v tíživé soc. situaci - bytová situace, nákup bytu 30 000 

12 Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj. P ísp vek na operaci o í laserem v OphtaLaser Praha 20 000 

13 Jméno neuvedeno, Liberec  Pomoc v tíživé soc. situaci - na vzd lávání syna  20 000 

14 Jméno neuvedeno, tve ín, P n ín Pro syna na lé ení rakoviny, dopravné na kontroly nem. 20 000 

15 Jméno neuvedeno, Liberec P ísp vek p i ošet ení zub  - dopln ní fix. práce 20 000 

16 Jméno neuvedeno, Liberec P ísp vek na um lé oplodn ní manželky 20 000 

17 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na operaci o í dcery laserem v Praze 20 000 

18 Jméno neuvedeno, MÚ Raspenava Pomoc v tíživé soc. situaci - úprava sociál. za ízení 20 000 

19 Jméno neuvedeno, Kunratice u Cvikova Pomoc v tíživé soc. situaci - p ísp vek  na poh eb manžela 20 000 

20 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. Pomoc v tíživé soc. situaci - p ísp vek na poh eb matky 20 000 

21 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na studium syna a SŠ dcery, vým na oken 20 000 

22 Jméno neuvedeno, Turnov P ísp vek na nákup zdravot. pom cky mechanický vozík  20 000 

23 Jméno neuvedeno, Hrádek n.N. Pomoc v tíživé soc. situaci - byt. situace, vzd lávání d tí 20 000 

24 Jméno neuvedeno, Jirkov P ísp vek na operaci o í laserem manžela v OFTA Ústí/L. 20 000 

25 Jméno neuvedeno, Jirkov P ísp vek pro syna na o kování proti rakovin  18 000 

26 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. Finan ní výpomoc v soc.situaci - na SŠ vzd lávání dcery 17 000 

27 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. Pomoc v tíživé soc. situaci-nájem, závažná nemoc otce  15 000 

28 Jméno neuvedeno, Šimonovice P ísp vek na zubní ošet ení (oprava zub -3 nové m stky) 15 000 

29 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. Pomoc v tíživé soc. situaci - byt. situace, nákup kuchyn   15 000 

30 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. Pomoc v tíživé soc. situaci - p ísp. na poh eb manžela 15 000 

31 Jméno neuvedeno, Liberec  Pomoc v tíživé sociální situaci - zaplacení nájm , služeb 15 000 

32 Jméno neuvedeno, Olomouc Pomoc v tíživé situaci-závažné onemocn ní (paruka,léky)  15 000 

33 Jméno neuvedeno, Libu  Pomoc v tíživé soc. situaci - oprava st echy, 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 P ísp vek po  záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku 15 000 

36 Jméno neuvedeno, Kamenický Šenov P ísp vek po  záplavách z 4.7.2009 - poškození majetku 15 000 

37 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. Ozdravný pobyt v lázních, zdravotnické pom cky 15 000 

38 Jméno neuvedeno, Turnov Pomoc v tíživé situaci - chod domácnosti, vzd lání d tí 15 000 

39 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. áste né krytí náklad  p i um lém oplodn ní 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 - poh eb manžela, zadlužení 15 000 

42 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na zubní ošet ení  dcery  (lé ení, léky pro d ti) 14 000 

43 Jméno neuvedeno, Jirkov Pomoc v tíživé soc. situaci - p ísp vek na poh eb matky 14 000 

44 Jméno neuvedeno, Stráž p.Ralskem Pomoc v tíživé soc. situaci - p ísp. na poh eb manžela 13 000 

45 Jméno neuvedeno, eská Lípa Pomoc v tíživé soc. situaci - p ísp. na poh eb manželky 12 000 

46 Jméno neuvedeno, Vše   Pomoc v tíživé soc. situaci - poh eb matky manžela 12 000 

47 Jméno neuvedeno, Liberec  Finan ní výpomoc v soc.situaci-na SŠ vzd lávání dcery  12 000 

48 Jméno neuvedeno, Jablonné v Podješt. P ísp vek na el. vozík s p ísl.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 lé bu vážného onemocn ní syna  10 000 

51 Jméno neuvedeno,  Jablonec n.N. Krytí náklad  p i lé b  závažného onemocn ní 10 000 

52 Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou P ísp vek pro dceru na o kování proti rakovin  d l. ípku 10 000 

53 Jméno neuvedeno, Rašovka, Liberec Pomoc v tíživé soc.situaci - na vzd lávání dcery 10 000 

54 Jméno neuvedeno, Liberec Kompletní extrakce zub  a vsazení dvou implantát  10 000 

55 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. Pomoc v tíživé soc. situaci - závažné onemocn ní otce 10 000 

56 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na ozdravný pobyt syn  u mo e - Mo ský koník 10 000 

57 Jméno neuvedeno, Liberec  Pomoc v tíživé soc. situaci - p ísp vek na poh eb bratra  10 000 

58 Jméno neuvedeno, Liberec  P ísp vek na zubní ošet ení (lé ení a oprava zub ) 10 000 

59 Jméno neuvedeno, Turnov Laserová operace o í 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 Finan ní výpomoc v soc.situaci - na VŠ vzd lávání dcery  10 000 

62 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na vzd lávání syna a nájem 10 000 

63 Jméno neuvedeno, Liberec P ísp vek na protetické práce družky 10 000 

64 Jméno neuvedeno, Hrani ná áste né náklady spojené s zdrav. pobytem v lázních 10 000 

65 Jméno neuvedeno, Držkov P ísp vek na zubní ošet ení (rekonstrukce zub ) 10 000 

66 Jméno neuvedeno, Suchdol u Prost jova P ísp vek na cévní operaci manželky v Hradci Králové 10 000 

67 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na zubní ošet ení (6 ks nových korunek) 10 000 

68 Jméno neuvedeno, Turnov Fin.p ísp vek na studium VŠ syna a SŠ dcery 10 000 

69 Jméno neuvedeno, Jirkov P ísp vek na zubní ošet ení (fixní aparát) pro dceru  10 000 

70 Jméno neuvedeno, Liberec  P ísp vek na zubní ošet ení (stomatolog. výkon) 10 000 

71 Jméno neuvedeno, P n ín  Soc. situace - nájem bytu, nemoc manžela, vzd l. dcery 10 000 

72 Jméno neuvedeno, Liberec P ísp vek pro dceru na o kování proti rakovin  d l. ípku 9 000 

73 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. Pomoc v tíživé soc. situaci - bytová situace, nájem apod.  8 000 

74 Jméno neuvedeno, Liberec P ísp vek na zubní ošet ení pro syna a nové brýle synovi 8 000 

75 Jméno neuvedeno, Jablonné v P. P ísp vek pro dceru na o kování proti rakovin  d l. ípku 8 000 

76 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na opravu zub  - nové m stky, korunky 8 000 

77 Jméno neuvedeno, Janov nad Nisou Finan ní výpomoc v soc.situaci - na SŠ vzd lávání dcery  8 000 

78 Jméno neuvedeno, Liberec P ísp vek pro dceru na o kování proti rakovin  d l. ípku 8 000 

79 Jméno neuvedeno, Liberec  áste né krytí náklad  p i lé ení neplodnosti manželky 8 000 

80 Jméno neuvedeno, eská Kamenice O kování proti rakovin  d ložního ípku Cervarixem 8 000 

81 Jméno neuvedeno, Rychnov u Jablonce P ísp vek na zubní ošet ení (trvalá rovnátka) pro syna 8 000 

82 Jméno neuvedeno, Turnov Fin.p ísp vek na vzd lávání dcer, na domácnost  8 000 

83 Jméno neuvedeno, Jirkov P ísp vek pro dceru na o kování proti rakovin  d l. ípku 7 000 

84 Jméno neuvedeno, Liberec P ísp vek na zubní ošet ení (fixní rovnátka) pro syna 7 000 

85 Jméno neuvedeno, Lu any nad Nisou Uhrazení ást. náklad  p i absolvování rekval. kurzu 7 000 

86 Jméno neuvedeno, Jablonné v P. P ísp vek pro dceru na o kování proti rakovin  d l. ípku 7 000 

87 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. Pomoc v tíživé soc. situaci - p ísp vek na poh eb otce 7 000 

88 Jméno neuvedeno, Smržovka Pomoc v tíživé soc. situaci - nákup uhlí-proplacení faktury 7 000 

89 Jméno neuvedeno, Liberec P ísp vek na zubní ošet ení (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 P ísp vek na nákup kompenz. pom cky pro nevidomé 5 000 

92 Jméno neuvedeno, Jablonné v Podješt. P ísp vek na opravu zub  – metalokeramický m stek 5 000 

93 Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj. Uhrazení ásti náklad  autobusové dopravy d tí v MŠ   5 000 

94 Jméno neuvedeno, Lu any n. N. Uhrazení ásti náklad  p i absolvování rekval. kurzu 5 000 

95 Jméno neuvedeno, Chrastava P ísp vek na ošet ení zub  (4 keramické korunky) 5 000 

96 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na operaci ruky dcery ve FN Praha-Kr  5 000 

97 Jméno neuvedeno, Liberec P ísp vek pro dceru na o kování proti rakovin  d l. ípku 5 000 

98 Jméno neuvedeno, Jablonné v P. P ísp vek na zubní ošet ení (fixní aparát) pro syna  5 000 

99 Jméno neuvedeno, Tanvald Nákup zdrav. pom cky-speciální ko árek pro ZTP dít  5 000 

100 Jméno neuvedeno, Minkovice  Finan ní výpomoc v soc.situaci-na SŠ vzd lávání syna 4 500 

101 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. Uhrazení náklad  p i úrazu po autonehod    4 000 

102 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N.   P ední horní i dolní elist náprava novými rovnátky 4 000 

103 Jméno neuvedeno, Liberec  P ísp vek na zubní ošet ení (fixní rovnátka) pro syna  4 000 

104 Jméno neuvedeno, Rychnov u Jbc. Náklady spojené s lé ením gynekologických problém  4 000 

105 Jméno neuvedeno, Liberec Pomoc v tíživé soc. situaci - kurz angl., vzd lávání d tí 4 000 

106 Jméno neuvedeno, Liberec P ísp vek na operaci horních o ních ví ek-zlepšení zraku 4 000 

107 Jméno neuvedeno, Liberec P ísp vek za pobyt manžela v nemocnici – úhrada 4 000 

108 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na zubní ošet ení (t i nové korunky) 3 000 

109 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek pro dceru na o kování proti rakovin  d l. ípku 3 000 

110 Jméno neuvedeno, Liberec Finan ní výpomoc v soc.situaci - na SŠ vzd lávání dcery 3 000 

111 Jméno neuvedeno, Chrastava Pomoc v tíživé soc. situaci - vzd lávání dcer 3 000 

112 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na o kování proti žloutence pro dv  dcery 2 500 

113 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na zubní ošet ení (3 nové korunky) 2 500 

114 Jméno neuvedeno, Hrani ná P ísp vek na zubní ošet ení ( ty i nové korunky) 2 000 
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115 Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj. Nutné zuba ské ošet ení (nový zub - náhrada za vyražený) 1 500 

116 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na o kování proti žloutence pro syna 1 500 

117 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. P ísp vek na zubní ošet ení (nová korunka) 1 000 

118 Jméno neuvedeno, Jablonec n.N. Pomoc v soc. situaci - výdeje za léky vlastní a manžela 500 
    

 p ísp vky  c e l k e m   K  : 1 665 085

 z toho:  hromadné preventivní o kování proti ch ipce 212 085 

  zdravotní p ístroje pro preventivní pé i (EKG) 50 000 

   zdravotní pé e - léky, operace, lé ebné pobyty 577 500 

   vzd lávání d tí a jiné školní výdaje 151 500 

   bydlení - byt, chod domácnosti, nájem 494 000 

   úmrtí - p ísp vek na poh eb rod. p íslušníka 168 000 

   ostatní pomoc v sociální nebo jiné nouzi 12 000 

 V CNÉ   DARY
   =============  

. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stru ný  popis  požadavku  -  užití v cného daru P ísp. K
    

1 Ob . sdružení Adeceda, Otrokovice Ceny pro mezinárod. festival film  pro d ti a mládež, Zlín 103 530 

2 St ední pr m.škola textilní, Liberec Perle, sluní ka, rondelky a další polotovary   20 619 

3 Základní škola, B lá pod Bezd zem Sklen né díly - polotovary, perle mix 10 kg 18 400 

4 Centrum hand. lyža , Jánské Lázn  XVII. M R handicapovaných lyža  v alpském lyžování  15 688 

5 Gymnastika Liberec, Jeronýmova  Ceny na Mezinár. závod olymp. nad jí ve sport. gymn. 14 280 

6 Iniciativa Ob . Bezpe í Domova, Praha  20 kus  sklen ných trofejí - prevence d tské kriminality 14 081 

7 Mez. centrum Universum, o.p.s. Liberec V cné "Ceny lidství" za rok 2008 - výro ní akce v Koloseu 10 296 

8 Koní ek, o.s. , eské Bud jovice Sklen né polotovary, šaton. r že, perle, 1 x m s.znamení 10 265 

9 Ratolest, ob . sdružení,  Brno Sklen né polotovary, šaton. r že, perle, 1 set m s.znamení 10 265 

10 Diakonie CE - st . Betlém, Klobouky Sklen né polotovary, 35 ks skl. výlisk  + text "D kujeme …" 8 330 

11 ZZS Libereckého kraje, Husova, Liberec Ceny do sout že "Jablonecká Rescue Ski 2010"   8 187 

12 eský svaz ment. post. sportovc , Praha Projekt Global Games 2009 za ú asti 34 zemí sv ta  8 092 

13 D m kultury, Mírové nám., Ostrov Ceny pro d tský filmový a televizní festival O.Hofmana  8 068 

14 eský kynologický svaz ZO, Liberec 15 ks sklen ných medailí na váno ní závody kynolog  7 675 

15 Sport.klub neslyšících, Vodova, Brno 12  15. výro í v mez. turnaji ve volejbalu smíšených družstev 7 551 

16 Centrum pro rodinu, Hodonín Polotovary, mix perle, 1 set m s.znamení, kameny FIS 6 852 

17 ty lístek, Hladnovská, Ostrava Sklen né polotovary, dropsy, perle mix, drobné perle 5 520 

18 SUPŠ a VOŠ, Horní nám stí 1, Jablonec Maturitní práce smute ní bižut. studentky S. Dermekové  5 015 

19 Klub celník , El. Krásnohorské, Ústí n. L. Ceny pro 25. ro ník mistrovství R v b zích Celní správy 4 760 

20 Teen Challenge-Centrum d tí, Praha Skl. polotovary, šatonové r že, perle, drobná bižuterie 4 390 

21 TJ Sokol I, Skálovo nám stí, Prost jov 9. ro ník mezinárodního žákovského turnaje v nohejbale 3 570 

22 Parent Project R, Vrchlabí 5. celorepubl. setkání pacient  17 ks Orlík a 3 medailí 3 336 

23 Ostrovský Macík, Horní Ž ár, Ostrov Dv  ceny pro vít ze sout že "Hubertova jízda"  1 765 

24 Tane ní klub Koškovi, Liberec Šatonové r že pro závodní tane ní pár ve sport. tancích 1 523 

25 FK Jablonec, U Stadionu, Jablonec  4 ceny-nejlepší st elec, branká , hrá  a trenér sympa ák 1 338 

26 Marcela Pa esová, Chodská, elákovice Šatonové r že na dres mistrovství sv ta v aerobiku 978 

   p ísp vky  c e l k e m   K  : 304 374

V š e c h n y   f o n d y   nada ní p ísp vky  za rok 2009  celkem  K : 8 196 886
  =========

Z toho finan ní nada ní p ísp vky celkem K : 7 892 512 

   ========
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     P íloha v novaná prost edk m z Nada ního investi ního fondu (NIF)

 SPRÁVA PROST EDK  Z NIF A ROZD LOVÁNÍ VÝNOS

v roce 2009

------------------------------------------------------------------------------------

Hospoda ení  s p ísp vky  z Nada ního investi ního fondu (NIF)

Prost edky z NIF jsou ur eny výhradn  k uložení do nada ního jm ní, Nadace je nesmí 
spot ebovat. Rozd lují se pouze výnosy z nich a Nadace je povinna takto init ve prosp ch
neziskových organizací prost ednictvím ve ejn  vyhlášených otev ených grantových ízení.
P ísp vek z NIF a nakládání s jeho výnosy jsou v ú etnictví Nadace vedeny odd len .

Získávání prost edk  z NIF a jejich uložení

Nadace Preciosa je p íjemcem finan ních p ísp vk  z prost edk  Nada ního investi ního fondu 
(zkratka „NIF“) p vodn  spravovaného Fondem národního majetku R (zkrácen  FNM), dnes 
Ministerstvem financí R.
Tyto prost edky získala Nadace po ínaje rokem 2000 na základ  úsp šné ú asti ve výb rových 
ízeních vyhlášených Vládou R. V první etap  rozd lování prost edk  z NIF v roce 2000 

Nadace obdržela p ísp vek 22.481 tis. K  ur ený pro poskytování grant v oblasti sociální. 
V rámci druhé etapy rozd lování Nadace usp la v oblasti vzd lávání a nejprve v roce 2002 
získala p ísp vek ve výši 18.762 tis. K .  V roce 2003 byla tato v jistém slova smyslu dotace 
navýšena o další dv ástky ve výši 6.296 tis. K  a 4.750 tis. K . V roce 2004 Nadace obdržela 
p ísp vek z NIF ve výši 11.045 tis. K . V roce 2006 byl získán zatím poslední p ísp vek z NIF 
ve výši 2.420 tis. K . Stalo se tak na základ  Dodatk  ke Smlouv  o p evodu zbývajících 
prost edk  ur ených usnesením Poslanecké sn movny Parlamentu R pro podporu nadací ve 
II. etap , uzav eného mezi Nadací a eskou republikou - Ministerstvem financí.

Získané prost edky resp. jejich investice byly postupn  zapsány do nada ního jm ní (formou 
zvýšení nada ního jm ní o p íslušnou ástku) u místn  p íslušného rejst íkového soudu v Ústí 
nad Labem resp. jeho pobo ky v Liberci. Celková hodnota Nadací p ijatých prost edk  z NIF 
zapsaných do nada ního jm ní od konce roku 2007 iní 65.754 tis. K .

Takto získané prost edky z NIF do roku 2004 byly opakovan  vloženy do nákupu podílových 
list  Balancovaného fondu nadací (zkrácen  BFN), spravovaného investi ní spole ností ŽB-
Trust a.s. Praha. Celkov  do podílových list  BFN investované p ísp vky z NIF dosáhly výše 
52.289 tis. K . P ísp vek z NIF ve výši 11.045 tis. K  získaný v roce 2004 byl nejprve na rok 
2005 smluvn  sv en ke spravování na základ  „Smlouvy o správ  cenných papír  tvo ících
sou ást nada ního jm ní“. Od 1.1.2006 došlo k jeho uložení na zvláštní termínovaný ú et ( .
89746) u ABN Amro Bank, pobo ky Praha. V roce 2006 došlo ke zvýšení úložky v bance o 
zatím poslední p ísp vek z NIF ve výši 2.420 tis. K  na celkovou výši 13.465 tis. K .

Prost edky NIF podléhají zvláštnímu režimu odd leného spravování a rozd lování výnos
ve ejnými granty. Na základ  po roce 2000 uzav ených smluv s Fondem národního majetku R
m la Nadace povinnost vyhlašovat tyto ve ejné sout že pro oblasti sociální a vzd lávání.
Nadace uplat uje pravidlo použití výnosu za p edchozí rok v roce následujícím a snaží se 
grantovat do kdysi smluvn  dvou p id lených oblastí p ibližn  stejnou ástí výnos .
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Užití výnos  z prost edk  NIF v roce 2009

Za p edchozí kalendá ní rok 2008 ze získaných prost edk  NIF inil celkový skute ný dosažený 
výnos 492.460 K . Jednalo se o nejnižší výnos v historii Nadace. Doposud základem výnosu 
byla dividenda z prost edk  NIF investovaných v celkové výši 52.289 tis. K  do Balancovaného 
fondu nadací, která bývá vyplacena koncem b ezna. Bohužel tento výnos byl za rok 2008 
nulový, což se stalo v d sledku všeobecné finan ní krize. Jediný výnos za období roku 2008 
inil úrok z prost edk  ve výši 13.465 tis. K  na termínovaném ú tu ve výši 492.460 K  (relativní 

výše výnosu 3,66% p.a.). Na rozd lení ro ního výnosu byly Nadací soub žn  vypsány dva 
ve ejné granty. Vyhlášené podmínky grant , jejich výsledky a vyhodnocení je uvedeno 
následn  v této samostatné p íloze.

Na základ  do roku 2008 platných smluvních pravidel užití výnos  z prost edk  NIF byla 
Nadace povinna rozd lit minimální výnos z prost edk  NIF, vypo tený na základ  vzorce ve
tvaru: 0,5 x 0,5 x (P1 + P2) x 1/100 x registrovaná výše p ísp vku z NIF v nada ním jm ní v K
ke 31.12. p edchozího roku. Pro rok 2008 byly ro ní sazby NB Pribid pro první a poslední 
pracovní den roku P1 = 4,14% a P2 = 3,52%, což znamená po výpo tu výnos za rok 2008 
relativn  1,915% z nada ním rejst íkem zapsaných prost edk  z NIF, které ke 31.12.2008 inily
65.754 tis. K  (z toho bylo zprvu ur eno pro poskytování grant  22.481 tis. K  v oblasti sociální 
a 43.273 tis. K  v oblasti vzd lávání). Pro Nadaci tak vyšlo rozd lit minimáln  1.259.189 K ,
z toho 431 tis. K  do oblasti humanity a 829 tis. K  na vzd lávání. Protože skute ný výnos byl 
nižší (492,5 tis. K ) musela Nadace rozd lit podstatn  vyšší ástku, dopln nou z ostatního 
majetku.
Ve ve ejném grantovém ízení realizovaném Nadací v roce 2009 bylo rozhodnuto rozd lit
v oblasti sociální rovných 650 tis. K  a v oblasti vzd lávání také 650 tis. K , což je celkem 
1300 tis. K . Nadace tak rozd lila více než celkový smluvn  povinný minimální výnos 
z prost edk  NIF za p edchozí rok 2008, který inil 1.259.189 K . Na zvýšení nada ního jm ní,
na režijní náklady a správu prost edk  z NIF nebyly z výnosu použity žádné prost edky.
Náklady spojené s realizací výb rového ízení byly kryty z vlastních resp. ostatních prost edk
Nadace.
V roce 2009 v rámci otev eného grantového ízení Nadace obdržela celkem 141 žádostí, z 
nichž p isp la na 43 projekt . Nadací bylo pro oblast sociální ze 117 žádostí vybráno 25 
žadatel , v oblasti vzd lávání bylo podáno celkem 24 žádostí a z nich bylo vybráno 18 
projekt .
P ehled v grantovém ízení vybraných organizací a ud lených p ísp vk  je uveden následn .

P edpokládané užití výnos  z prost edk  NIF v roce 2010

Na základ  platných smluvních pravidel užití výnos  z prost edk  NIF je Nadace povinna 
rozd lit minimální výnos, vypo tený na základ  vzorce ve tvaru: 0,5 x aritmetický pr m r
dvanácti m sí ních hodnot ro ního Pribidu x 1/100 x nada ním rejst íkem zapsaná výše 
p ísp vku z NIF v nada ním jm ní v K  ke 31.12. p edchozího roku. Pro rok 2009 byl 
aritmetický pr m r ro ních sazeb NB Pribid pro první dny v m síci stanoven 2,36%, což 
znamená po výpo tu výnos za rok 2009 relativn  1,18% z prost edk  NIF ke 31.12.2009 (které 
inily 65.754 tis. K ). Pro Nadaci tak vychází rozd lit v roce 2010 minimáln  775.897,20 K .

Skute ný výnos z prost edk  NIF byl vyšší (1.179 tis. K ) a Nadace tak má k dispozici 
dostate né finance pro realizaci grantových ízení v plném rozsahu. V p edchozím roce musela 
naopak doplnit ást financí ze svých prost edk . Hospoda ení za rok 2009 ji dokonce umožnilo 
áste n  kompenzovat ztrátu za p edchozí rok zp sobenou obecnou finan ní krizí.

Nadace je p ipravena v pr b hu roku 2010, podobn  jako v p edchozích letech, rozd lit více 
než smluvn  ur ený minimální výnos. Správní rada ur ila, že bude rozd lena na základ
výsledk  ve ejných grantových ízení ástka 1.000 tis. K , a to rovnom rn  na podporu oblasti 
vzd lávání (ur eno 500 tis. K ) a sociální (ur eno též 500 tis. K ). Plánovaná celková ástka
pro rozd lení je podstatn  vyšší, než by odpovídalo minimálním výnos m k rozd lení
spo teným dle výše nada ního jm ní z NIF ke 31.12.2009 na základ  vzorce vycházejícího 
z poloviny pr m ru m sí ních sazeb Pribid pro 1 rok, které iní 1,18%.
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Vyhlášení grantových ízení Nadace Preciosa pro rok 2009

Nadace PRECIOSA vyhlásila pro rok 2009 ve ejné kolo rozd lování nada ních p ísp vk
(grantová ízení) na podporu  vzd lávání a školství  a  na podporu humanitárních a sociálních 
projekt  z výnos  prost edk  Nada ního investi ního fondu (NIF) za p edchozí kalendá ní rok.

Grantová  pravidla
Nadace PRECIOSA vypisuje ve ejné otev ené výb rové ízení (granty) pro podporu oblastí 
inností:

 1.  Vzd lávání a školství:
a) Odborná a vzd lávací innost um leckých škol a um leckých sm r  studia
b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného st edního a u ovského školství regionu

 2.  Sociální a humanitární:
a) Pomoc zdravotn  postiženým, opušt ným a jinak diskriminovaným d tem a mládeži
b) Podpora sob sta nosti handicapovaných skupin ob an  a nebo jejich zam stnanosti

P íjemci grantu

P íjemcem grantu m že být pouze právnická osoba. Granty budou poskytnuty na projekty 
organizacím a institucím, které jsou registrovány na území eské republiky.
Do výb rového ízení se mohou p ihlásit: ob anská sdružení, obecn  prosp šné spole nosti,
ú elová za ízení církví, nadace (krom  t ch, které jsou p íjemci p ísp vku FNM R z 
prost edk  NIF), nada ní fondy (za podmínky, že nejmén  90% p ísp vku bude použito na 
nada ní p ísp vky t etí osob ) a organizace z ízené státní správou a samosprávou 
(p ísp vkové a rozpo tové ve ejnoprávní organizace za podmínky, že samy vloží na realizaci 
projektu nejmén  50% vlastních finan ních prost edk ).

Termíny a podmínky podávání žádostí
Žádost se podává na adresu Nadace PRECIOSA, Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou, 
a to pro oblast vzd lávání do 31. kv tna 2009 a pro oblast sociální do 30. ervna 2009. 

Žádost se podává v jednom vyhotovení a musí obsahovat list s nadací stanovenou p ihláškou.

Výše nada ního p ísp vku ve prosp ch jednoho žadatele (projektu) nep ekro í 100 tisíc K .

Žádost musí obsahovat (resp. je nutno p iložit):
1) Projekt innosti, na který se grant žádá (cíle a etapy realizace, v cné využití prost edk )
2) Rozpo et projektu s uvedením objemu vlastních a p ípadn  dalších vložených prost edk
3) Popis dosud dosažených výsledk  v oblasti innosti, pro kterou byl grant vypsán 
4) Kontaktní údaje, za realizaci projektu zodpov dnou osobu a podpis statutárního zástupce 
5) Doklad o platné registraci žadatele (pro uzav ení darovací smlouvy ú edn  ov ený).
6) íslo bankovního ú tu, kam p ípadný nada ní p ísp vek zaslat.   

Výsledek výb rového ízení bude sd len žadatel m do 31. srpna 2009
P ijaté materiály se nevracejí. Nadace není povinna sd lovat d vody nep id lení p ísp vku.  

V Jablonci nad Nisou,  1. dubna 2009

               Ing. Stanislav Kadlec  v.r.   
     p edseda Správní rady Nadace PRECIOSA 
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Rozd lení výnos  z prost edk  NIF  v roce 2009 
-------------------------------------------------------------------------------------

Vyhodnocení ve ejného grantového ízení Nadace Preciosa

Nadace Preciosa vyhlásila koncem prvního tvrtletí roku 2009 ve ejné grantové ízení na 
rozd lení výnos  prost edk  z Nada ního investi ního fondu (NIF) za rok 2008. Stalo se tak na 
základ  smlouvy s Fondem národního majetku R na podporu subjekt , resp. konkrétních 
projekt  z oblastí sociálních inností a vzd lávání.

Granty mohly být poskytnuty organizacím a institucím, které jsou registrovány na území eské
republiky. Do ve ejného výb rového ízení se mohly p ihlásit: ob anská sdružení, obecn
prosp šné spole nosti, ú elová za ízení církví a za omezujících podmínek i nadace, nada ní
fondy a dále organizace z ízené státní správou a samosprávou (u p ísp vkových a bývalých 
rozpo tových organizací za podmínky, že samy vloží nejmén  50 % finan ních prost edk  na 
požadovaný projekt). Vyhlášení grantových ízení bylo zve ejn no na internetu, v tisku 
(regionální p íloha deníku MF Dnes a podnikové Noviny Preciosy) i jiným prost ednictvím, nap .
zpravodajem pro nestátní neziskové organizace.

Žádosti o grant se podávaly do 31. kv tna (oblast vzd lávání) resp. 30. ervna 2009 (oblast 
sociální) na adresu sídla Nadace. Do vyhlášených grantových ízení bylo podáno celkem 141 
žádostí jak z libereckého regionu, tak i z celé eské republiky. Z toho 24 žadatel  bylo z oblasti 
vzd lávání a 117 žadatel  z oblasti sociální. Celkov  požadavky žadatel  p esáhly ástku 8 mil. 
K . Vyhodnocení došlých žádostí prob hlo ve dvou etapách v ervnu a v ervenci. Výsledek 
výb rového ízení byl sd len žadatel m písemn  bezprost edn  po vyhodnocení, a to 
v pr b hu m síc ervenec a srpen 2009.

Skladba žádostí a ud lených nada ních p ísp vk  podle oblastí innosti byla následující.
I.  Žadatelé zam ení na vzd lávání:

a) Vybavenost a odborná vzd lávací innost um leckých škol a um leckých sm r  studia: 
podáno 20 p ihlášek, z nichž byl ud len p ísp vek na 15 projekt  v celkové výši 505.000 K .

b) Vybavenost technicky orientovaného st edního a u ovského školství regionu: 
podány 4 p ihlášky, z nichž byl ud len p ísp vek na 3 projekty v celkové výši 120.000 K .
(Jeden p íjemce p ísp vku 25.000 K  nakonec p ed koncem roku dar vrátil z d vodu
nerealizování projektu a tento p ípad tak není zapo ten a o p edm tnou ástku se snížil celkový 
rozd lený výnos.)

II.  Žadatelé vykonávající sociální innosti:

a) Pomoc zdravotn  postiženým, opušt ným a jinak diskriminovaným d tem a mládeži: podáno 
48 p ihlášek, z nichž byl ud len p ísp vek na 9 projekt  v celkové výši 205.500 K .

b) Podpora sob sta nosti handicapovaných skupin ob an  a nebo jejich zam stnanosti:
podáno 69 p ihlášek, z nichž byl ud len p ísp vek 16 projekt m v celkové výši 445.000 K .

Celkem tak byly 43 vybraným žadatel m p id leny nada ní p ísp vky v souhrnné výši 
1.275.000 K . S ohledem na množství a naléhavost obdržených požadavk  bylo rozhodnuto 
p id lit na grantový program více než veškerý výnos. Nadace Preciosa tak rozd lila mezi 
žadatele veškeré výnosy ze získaných finan ních prost edk  z NIF a p ekro ila povinnou 
smluvní minimální mez pen žních prost edk  k rozd lení v letošním roce, ur enou podle 
pr m rné ro ní sazby Pribid vyhlášené NB v p edchozím kalendá ním roce (1,915%).

Z hlediska rozlišení právní formy vybraných žadatel  se jednalo o 25 ob anských sdružení, 12 
p ísp vkových organizací - p evážn  st ední školy, 1 církevní ú elové za ízení, 2 obecn
prosp šné spole nosti a 3 ve ejné vysoké školy, žádný nada ní fond nebo nadace.

Se všemi vybranými subjekty byly uzav eny darovací smlouvy. Finan ní nada ní p ísp vky byly 
vybraným žadatel m poskytnuty b hem ervence a srpna, výjime n  až v zá í  2009.
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ROZBOR  NADA NÍCH P ÍSP VK   Z NIF POSKYTNUTÝCH  V ROCE  2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UR ENÍ UŽITÍ VÝNOSU Z NIF I. II.
Oblast innosti, v níž nadace usp la ve výb rovém

ízení I. a II. etapy rozd lování NIF (v níž grantuje)
Sociáln

humanitární
Vzd lávání

(školy) 

PROST EDKY A VÝNOSY Z NIF za rok 2008 I. II. Celkem K
Celkové prost edky k 31. prosinci 2008 v K 22 481 000 43 273 000 65 754 000 

 Skute ný výnos prost edk  z NIF za rok 2008  0 492 460  492 460 
 Relativní skute ný výnos prost edk  z NIF za r. 2008 0 % 1,1 % 0,75 % 
 Smluvní výnos z NIF za r. 2008 (1,915% dle Pribid) 430 511 828 678 1 259 189 

 Nada ní p ísp vky 650 000 625 000 1 275 000 
 Správu nadace 0 0 0 Použití výnos  na: 

 Navýšení nada ního jm ní 0 0 0 

Poznámka: v tšina prost edk  byla uložena u Balanc. fondu nadací PioneerInv. za r. 2008 s výnosem 0,0% p.a. 
V r. 2008 nebyly získány žádné další prost edky z NIF (nerozd lovaly se), jako tomu bylo v p edchozích letech.

Právní formy p íjemc  - nada ní p ísp vky 
ur ené následujícím typ m právnických osob: 

I. II. Celkem 

Ob anským sdružením (o.s.) 546 000 145 000 691 000 
Obecn  prosp šným spole nostem (o.p.s.) 20 000 40 000  60 000 
Církevním právnickým osobám (ú elovým) 10 000 0  10 000 
Nadacím (omezení mimo p íjemce NIF) 0 0 0 
Nada ním fond m 0 0 0 
Org.složkám státu (býv.rozpo tové org., ve ejné VŠ) 0 110 000 110 000 
P ísp vkovým organizacím 74 000 330 000 404 000 
Jiným právnickým osobám 0 0 0 
Fyzickým osobám 0 0 0 

Rozd lení podle kraj   - nada ní p ísp vky 
z NIF celkem v K  poskytnuté do kraje: 

I.  II.  Celkem  

Jiho eského 56 000 0 56 000 
Jihomoravského 34 000 0  34 000 
Karlovarského 0 0 0 
Královéhradeckého  20 000  0 20 000 
Libereckého 337 000 485 000 822 000 
Moravskoslezského 10 000  0  10 000 
Olomouckého  0 0  0 
Praha 151 000 55 000  206 000 
Pardubického 7 000 20 000 27 000 
Plze ského 0 0 0 
St edo eského 20 000 0 20 000 
Ústeckého 15 000 65 000 80 000 
Vyso ina 0 0 0 
Zlínského 0 0 0 

Vybrané údaje  z I. a II. grantového ízení I. II. Celkem 

Celkový po et žádostí (podaných projekt ) 117 24 141 
Celkový po et podpo ených subjekt  (p ísp vk )  25 18  43 

 Nejvyšší  100 000 60 000 100 000 
 Nejnižší  50 000 50 000 50 000  Nada ní p ísp vek v K

 Pr m rný  26 000 34 200 29 545 
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Rozd lení výnos   z prost edk  Nada ního investi ního fondu (NIF) v roce 2009
v oblasti  sociáln  humanitární 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace PRECIOSA v m síci b eznu vyhlásila pro rok 2009 grantové ízení na podporu  
humanitárních a sociálních projekt  z výnos  p ísp vku NIF (za rok 2008), a to pro subjekty 
zabývající se inností v oblastech:
a)  Pomoc zdravotn  postiženým, opušt ným a jinak diskriminovaným d tem a mládeži.

b)  Podpora sob sta nosti handicapovaných skupin ob an  a nebo jejich zam stnanosti.

Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou 
registrovány na území eské republiky. Do ve ejného výb rového ízení se mohly p ihlásit:
ob anská sdružení, obecn  prosp šné spole nosti, ú elová za ízení církví  a za omezujících 
podmínek i nadace, nada ní fondy a dále organizace z ízené státní správou a samosprávou 
(u p ísp vkových a rozpo tových organizací za podmínky, že samy vloží nejmén  50% 
finan ních prost edk  na p edm tný projekt).

Vyhlášení grantu bylo zve ejn no v tisku ur eném pro neziskové organizace (Grantový 
kalendá  ICN Praha), v novinách MF Dnes, na internetu i jiným prost ednictvím.

Žádosti o grant se podávaly do 30. ervna 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 p ihláškou (formulá em). K žádosti bylo nutno p iložit:
platný doklad o registraci žadatele, projekt innosti, na který se grant žádá s uvedením 
v cného užití prost edk , rozpo et s uvedením objemu vlastních i dalších prost edk
vložených do projektu, popis dosud dosažených výsledk  v p edm tné oblasti innosti.

Do vyhlášeného grantového ízení bylo podáno celkem 117 žádostí z celé eské republiky 
s požadavky p esahujícími celkovou ástku 7,2 miliónu K . Vyhodnocení došlých žádostí 
prob hlo b hem m síce ervenec, definitivní rozhodnutí u inila správní rada nadace dne 
29.7.2009. Výsledek výb rového ízení byl sd len žadatel m písemn  v pr b hu srpna 
2009.

Výnos ze smluvn  spravovaných prost edk  NIF za uplynulý kalendá ní rok 2008 inil
430.511,- K  (1,915% z ástky 22.481 tis. K  získané v první etap  rozd lování a uložené 
jako nada ní jm ní). S ohledem na všeobecnou krizovou finan ní situaci a vzhledem 
k významu grantového ízení Správní rada Nadace Preciosa rozhodla p id lit na grantový 
program a na základ  výb rového ízení ú elov rozd lit celkov  650.000 K , což je více 
než smluvními podmínkami ur ený minimální povinný výnos.

Skladba p ihlášek o grant  podle hlavní nebo p evažující orientace byla následující: 

a) Pomoc zdravotn  postiženým, opušt ným a jinak diskriminovaným d tem a mládeži:
podáno 48 p ihlášek, z nich byl ud len p ísp vek na 9 projekt  v celkové výši 205.000 K .

b) Podpora sob sta nosti handicapovaných skupin ob an  a nebo jejich zam stnanosti:
podáno 69 p ihlášek, z nich ud len p ísp vek na 16 projekt  v celkové výši 445.000 K .

N které požadavky nebyly p esn  vyhovující co do spln ní vypsaných tématických okruh .

Celkem bylo vybráno 25 sociálních projekt . Z hlediska právní formy vybraných žadatel
se jednalo o 19 ob anských sdružení, 4 p ísp vkové organizace, 1 obecn  prosp šnou
spole nost a 1 církevní ú elové za ízení.
Se všemi vybranými subjekty byly uzav eny darovací smlouvy. Finan ní nada ní p ísp vky 
byly poskytnuty v m sících srpen až zá í 2009.

Tabulka obsahující soupis vybraných žadatel  a jejich projekt  s uvedením schválených 
nada ních p ísp vk  z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.
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P  E H L E D   VYBRANÝCH  PROJEKT   A  NADA NÍCH  P ÍSP VK    Z VÝNOSU  Nada ního inv. fondu (NIF)  v roce 2009
    

    Oblast: SOCIÁLN  HUMANITÁRNÍ
              ===========================

       

Po . Sk. Žadatel  (název organizace, sídlo) Stru ný  popis  požadavku  - ú el užití p ísp vku P ísp. K  Forma  
           

1 a  Diana, sdr. rodi  a p átel ZTP d tí,  Jablonec  Zabezpe ení asisten ní služby k t žce postiženým d tem 30 000 ob .sdruž.
2 a  Asociace rodi  zdrav. post. d tí,  Jablonec n.N.  Projekt "Modrá planeta zem " - letní rekondi ní pobyt pro ZTP d ti 30 000 ob .sdruž.
3 b  Slezská diakonie, Na Nivách,  eský T šín  Projekt "Komunikace je víc než slova: komunikuji ... osobní slovníky" 10 000 církev.org.  
4 b  Pochode , pro zdravotn  postižené,  Liberec  Projekt "Vybavení chrán ného bydlení pro handicapované osoby" 35 000 ob .sdruž.
5 a  Unikátní projekty, st edisko, Smržovka  Podpora innosti výtvarného centra, v etn  materiálu provozu dílen 20 000 ob .sdruž.
6 b  Výcvikové centrum Hafík,  T ebo   Využití aktivit a terapie za p ítomnosti psa u d tí se spec. pot ebami 26 000 ob .sdruž.
7 b  Domov pro seniory Na Zátiší,   Rakovník  Projekt "Nechceme z stat stranou" - po íta e a internet senior m 20 000 p ísp.org.
8 b  D.R.A.K., Obla ná ul.,  Liberec 1  Projektová dokumentace Centra ucelené rehabilitace postižených 100 000 ob .sdruž.
9 b  V r žovém sadu, sdružení,  O echov u Brna  P est hování sociáln  terapeutické dílny do nových prostor 34 000 ob .sdruž.
10 b  Slune ní zahrada, st edisko, Praha 3  Nákup Motomedu VIVA 2 pro postižené d ti v pe ujícím centru 18 000 ob .sdruž.
11 b  Svaz t lesn  postižených, pob. Jablonec n.N.  Rekondi ní pobyt se zdravotním programem pro postižené ob any 20 000 ob .sdruž.
12 a  Základní škola, Liberecká,  Jablonec n.N.  P ístroj na úpravu pitné vody pro postižené d ti základní školy 17 000 p ísp.org.
13 b  Rytmus Liberec, Palachova,  Liberec  Sociální rehabilitace metodou podporovaného zam stnávání 20 000 o.p.s.  
14 b  APPN sdr., Vratislavova, Praha 2  Projekt "Agentura profesního poradenství pro neslyšící" 30 000 ob .sdruž.
15 a  OO SPMP - APROPO,  Ji ín  Projekt "Terapie lékem d tské duše" - canisterapie a plavání 20 000 ob .sdruž.
16 a  Proutek sdr., Plasná,  Kardašova e ice  Zakoupení p ív sného vozíku za auto pro chrán nou dílnu 30 000 ob .sdruž.
17 a  Chytrá horákyn ,  Žitná,  Rumburk  Projekt "Dor-Ka (dobrovolník-kamarád)" - volno asový program  15 000 ob .sdruž.
18 a  APLA Praha, Brunnerova, Praha 17  Tréninkové pracovišt  pro osoby s poruchou autistického spektra 35 000 ob .sdruž.
19 b  Domov Maxov, Horní Maxov, Lu any nad Nis.  Pobyt obyvatel Domova Maxov v Centru denních služeb v Jablonci 30 000 p ísp.org.
20 b  Sdružení Tulipan, Sokolská,  Liberec  Podpora výroby chrán né dílny pro osoby se zdrav. postižením 15 000 ob .sdruž.
21 b  Domov na zámku Bystré, Zámecká,  Bystrá  Vybavení pro výrobu ru ního papíru handicapovanými osobami 7 000 p ísp.org.
22 a  Acorus sdr., Podvinný mlýn,  Praha 9  Po ízení trampolíny, sch dk  a krycí plachty pro mentáln  postižené 8 000 ob .sdruž.
23 b  Dílna Eliáš sdr., Eliášova,  Praha 6   Zakoupení nové výlohy do Eliášova obchodu - tréninkové pracovišt  10 000 ob .sdruž.
24 b  Máme otev eno? sdr., Hradešínská,  Praha 10  Projekt "Tranzitní program" - integrace mentáln  postižených 50 000 ob .sdruž.
25 b  T lovýchovná jednota Kardio, Husova, Liberec  Sportovní aktivity ob an  postižených kardiovaskulárními nemocemi 20 000 ob .sdruž.

            

       Nada ní p ísp vky z výnosu NIF celkem : 650 000    
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Rozd lení výnos   z prost edk  Nada ního investi ního fondu (NIF) v roce 2009

v oblasti  vzd lávání (škol)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace  PRECIOSA  v b eznu 2009 vyhlásila ve ejné grantové ízení  na výb r vzd lávacích 
projekt  podpo ených z výnos  p ísp vku NIF (za rok 2008), a to cílen  pro oblasti innosti:

a) Odborná vzd lávací innost um leckých škol a um leckých sm r  studia.

b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného st edního a u ovského školství regionu.

Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou registrovány 
na území eské republiky. Do ve ejného výb rového ízení se mohla p ihlásit: ob anská
sdružení, obecn  prosp šné spole nosti, ú elová za ízení církví a organizace z ízené státní 
správou a samosprávou (u p ísp vkových a rozpo tových organizací za podmínky, že samy 
vloží nejmén  50% finan ních prost edk  na p edm tný projekt). Zám rn  omezující 
podmínky navíc byly stanoveny pro nadace i nada ní fondy (p isp t min. 95% ve prosp ch
t etí osoby).
Vyhlášení bylo provedeno prost ednictvím tisku v regionálních vydáních novin MF Dnes, 
pomocí médií ur ených pro neziskové organizace (nap . Grantový kalendá  ICN Praha), na 
internetových stránkách nadace i jinými zp soby.

Žádosti o grant se podávaly do 31. kv tna 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 p ihláškou (formulá em). K žádosti bylo nutno p iložit: doklad o platné 
registraci resp. z ízení žadatele, projekt innosti, na který se grant žádá (cíle a etapy realizace 
projektu, v cné využití), rozpo et s uvedením objemu vlastních prost edk  vložených do 
projektu, popis dosud dosažených výsledk  a základní popisné a kontaktní údaje.

Do vyhlášeného grantového ízení byly podány celkem 24 žádosti p evážn  z libereckého 
regionu, ale i z jiných míst eské republiky, s celkovými požadavky dosahujícími ástku p es
1,3 mil. K . Vyhodnocení došlých žádostí prob hlo v m síci ervnu s rozhodnutím správní 
rady 17.6. Výsledek výb rového ízení byl sd len žadatel m písemn  koncem ervna 2009.

Skute ný výnos z prost edk  NIF (ke konci roku 2008 celkem 43.273 tis. K  získaných ve 
druhé etap  rozd lování) za uplynulý rok inil 492 tis. K . Správní rada nadace rozhodla 
p id lit na grantové programy více než smluvními podmínkami ur ený minimální povinný 
výnos ve výši 1,915% dle vzorce a sazeb NB ro ní Pribid. S ohledem na pom rové
rozd lení realizovaného výnosu do dvou grantových oblastí a p id lovaní ástek v tšinou
v celých tisících bylo v rámci grantového ízení z oblasti vzd lávacích inností žadatel m
rozd leno celkem rovných 650.000 K , a to mezi 19 vybraných žadatel  p edkládajících
projekty.

Skladba p ihlášek o grant  podle hlavní nebo p evažující orientace byla následující: 
a) Vybavenost a odborná vzd lávací innost um leckých škol a um leckých sm r  studia:
      podáno 20 p ihlášek, z nich ud len p ísp vek na 16 projekt  v celkové výši 530.000 K .
b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného st edního a u ovského školství regionu:
      podány 4 p ihlášky, z nich ud len p ísp vek na 3 projekty v celkové výši 120.000 K .

Z hlediska rozlišení právní formy 19 vybraných žadatel  se jednalo o 7 ob anských sdružení, 
8 p ísp vkových organizací (školská za ízení), 3 ve ejné vysoké školy a 1 obecn  prosp šnou
spole nost. Se všemi vybranými subjekty byly uzav eny darovací smlouvy. P ísp vky z výnosu 
NIF byly poskytnuty bez zbyte ného odkladu v dob  do konce ervence 2009.

Jedno ob anské sdružení (Umko Hradec Králové sk. a) p ísp vek ve výši 25.000 K  koncem 
roku 2009 vrátilo z d vodu ukon ení innosti. O tento p ísp vek se celkový ro ní grant snížil.

Tabulka obsahující soupis vybraných žádostí s uvedením schválených nada ních
p ísp vk  z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.
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   P  E H L E D   VYBRANÝCH  PROJEKT   A NADA NÍCH P ÍSP VK   z výnosu  Nada ního investi ního fondu (NIF) v roce 2009
      

      oblast:    ŠKOLY   A   VZD LÁVÁNÍ
                         ==========================     

Po . Sk. Žadatel  (název organizace, sídlo)  Projekt - popis požadavku - ú el užití p ísp vku  P ísp vek Forma org. 
        

1 a SUPŠ a VOŠ, Skálova 373, Turnov Projekt "Mikro otryskávací za ízení  pro dílnu restaurování kov " 60 000 p ísp. org. 
2 a Um ní a emesla, o.s., U Dvou srp  9, Praha 5 Projekt "Podpora vydávání asopisu Um ní a emesla, revue" 25 000 ob . sdruž. 
3 a Spolek pro volný as Novovesan, Nová Ves Projekt "Vybavení spole né školní a spolkové dílny pro d ti" 30 000 ob . sdruž. 
4 a ZUŠ, Komenského 481, eská Kamenice Projekt "Dopln ní vybavení a modernizace u ebny keramiky" 30 000 p ísp. org. 
5 a Eurytmie, o.s., Jablo ová 546, Liberec 12 Projekt "Podpora innosti a vybavení d tských hudebních soubor " 40 000 ob . sdruž. 
6 a SUPŠ, Smetanovo zátiší 470, Železný Brod Projekt "Um leckopr myslové zpracování technického skla" 50 000 p ísp. org. 
7 b SŠ strojní, stavební a dopravní, Truhl., Liberec Projekt "Oprava stroj  školních dílen" - zlepšení strojního parku 50 000 p ísp. org. 
8 a SUPŠ sklá ská, Havlí kova 57, Kamen. Šenov Projekt "Nové vybavení pro výuku" - zakoupení software pro modelování 40 000 p ísp. org. 
9 b SOŠ, Jablonecká 999, Liberec Projekt "Rozsypaná p evodovka aneb Stroja i SOŠ v exteriéru"  40 000 p ísp. org. 

10 b SPŠ technická, Belgická 4852, Jablonec n.N. Projekt "Dopln ní výukového programu Systém rc 2000" 30 000 p ísp. org. 
11 a SUPŠ a VOŠ , Horní nám stí, Jablonec n.N. Projekt "Dovybavení nového studijního oboru Propaga ní grafika" 30 000 p ísp. org. 
12 a Klub Chlapeckého sboru Bonifantes, Pardubice Projekt "Transformace o.s. na Základní um leckou školu" 20 000 ob . sdruž. 
13 a P átelé Rychnova, o.s., Husova, Rychnov u Jbc n.N. Projekt "T etí cyklus vzd lávacích seminá  pro tane ní pedagogy" 10 000 ob . sdruž. 
14 a Akademie výtvarných um ní, U Akademie, Praha 4 Projekt "Vybavení ateliér  nových medií pot ebnou technikou" 30 000 ve ejná VŠ 
15 a UMKO pro podporu um ní a emesel, Hradec Králové Projekt "Odborný asopis Keramika a sklo" - podpora vydávání  * 25 000 ob . sdruž.
16 a Severá ek, d tský p vecký sbor, Frýdlantská, Liberec Projekt "Ú ast na Mezinárodním festivalu adventní a váno ní hudby" 20 000 ob . sdruž. 
17 a Svobodná ZŠ o.p.s., Rybá ská 35, Jablonec n.N. Projekt "Kdo si to í, nezlobí" - zkvalitn ní innosti Výtvarného klubu 40 000 o. p. s.  
18 a Univerzita JEP, Fak. um ní a designu, Ústí n. Lab. Projekt "Experimentální tavicí pec pro práci ve sklá ském ateliéru" 35 000 ve ejná VŠ 
19 a Technická univerzita, katedra designu, Liberec Projekt "Vybavení a materiál sklá ských dílen pro praktickou výuku" 45 000 ve ejná VŠ 

          

      Nada ní p ísp vky z výnosu NIF  c e l k e m  K  : 625 000   
   

P ehled podle oblastí grantového ízení: Poznámka: * žadatel projekt nerealizoval a peníze vrátil P vodn :
a) skupina celkem 20 žádostí, vybráno 16, ale realizováno jen 15 projekt  505 000 530 000 
b) skupina celkem 4 žádosti, vybrány 3 projekty  120 000 120 000

Celkem K : 625 000 650 000 
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Samostatná p íloha Výro ní zprávy  

Pomoc  povodní postižené oblasti
---------------------------------------------------

Na p elomu ervna a ervence 2009 zasáhla nejprve severní Moravu a pak i sever ech
ada povodní, majících asto tzv. bleskový charakter a vyskytující se opakovan .

Na jednání správní rady Nadace Preciosa v ervenci 2009 bylo k problematice letních 
povodní rozhodnuto, že Nadace Preciosa bude orientovat svoji pomoc na obce v údolí í ky 
Bystrá mezi m sty Kamenický Šenov a Benešov nad Plou nicí. Nadace nejprve poskytla 
individuální pomoc postiženým rodinám, a to p edevším bydlícím v t žce povodní 
zasažené obci Markvartice a jejím okolí. Celkem 7 rodin majících vytopené obydlí obdrželo 
finan ní podporu v souhrnné výši celkem 260 tis. K . Ve vybrané lokalit  se pak Nadace 
orientovala hlavn  na obnovu ádného chodu školských za ízení v obcích zasažených 
povod ovou vlnou í ky Bystrá, p ítoku eky Plou nice.
Již k 1. zá í 2009 se poda ilo Nadaci zajistit dokon ení terénních úprav a zhotovení nového 
oplocení zahrady u Mate ské školy v Horních Habarticích a ta mohla pro místní d ti op t
za ít ádn  fungovat hned od za átku nového školního roku.
Jako druhá v po adí pomoci byla Mate ská škola v sousedních Dolních Habarticích, kde 
Nadace ve spolupráci s úsekem logistiky editelství Preciosy, a.s. zajistila pro p edškolní d ti
nový nábytek – stolky, židli ky a lehátka v hodnot  tém  55 tis. K . D tem z postižené obce 
tak byly zlepšeny podmínky jejich pobytu ve školce.
T etí akcí financovanou Nadací byla pomoc p i náprav  škod v t locvi n  u Základní školy 
v Markvarticích. Zde ervencová velká voda vnikla starými dve mi a zaplavila objekt do 
výše p l metru, krom  jiného zcela poni ila podlahy. Nadace financovala ástkou p es 100 
tisíc K  položení nových podlahových krytin v chodbách, šatnách a dalších prostorách 
p ízemí budovy. Dále pak uhradila za 90 tis. K  provedenou vým nu všech t í dve í za nové 
bytelné a hlavn  vodot sné, aby p ípadné opakování letošní povodn  nemohlo zp sobil tak 
zna né poškození vnit ku t locvi ny.
Celkov  bylo na obnovu školských za ízení v povodní postižených obcích vynaloženo 
tém  320 tisíc K . S individuální pomocí postiženým lidem a jejich rodinám celková letošní 
nada ní pomoc p esáhla ástku p l miliónu K . Nadace p ijala pod kování starost  všech 
uvedených postižených obcí.

P ehled poskytnutých nada ních p ísp vk  a dar :

1)  Obec  Horní Habartice  - objekt mate ské školy 
Provedení díl í akce – nový plot s podezdívkou  v hodnot     58.131,50 K   v . DPH

2)  Obec  Markvartice  - objekt t locvi ny
a)  Vým na podlahové krytiny v p ízemí t locvi ny, faktura   115.293,20 K   v . DPH
b)  Vým na t í venkovních dve í za nové faktury      91.011,20 K   v . DPH
      Celková  výše náklad    206.304,40 K   v . DPH

         -------------------    
 Ob  akce z prost edk  nadace dohromady    264.435,90 K

3)  Obec  Dolní Habartice  - vybavení mate ské školy
Zajišt n nový nábytek – stolky, židli ky, lehátka za celkem      54.567,- K   v . DPH 
(Nakoupila logistika editelství Preciosy, a.s.)

Celkem na pomoc školským za ízením v oblasti vynaloženo 319.002,90 K  v . DPH
          ===========     

Individuální pomoc rodinám s obydlím zasaženým povodní   260.000,- K

Celkem na pomoc po povodních Preciosou vynaloženo   579 000,-   K
          ===========   
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P  í l o h a

P EHLED LÁNK   V  NOVINÁCH  PRECIOSY  v roce 2009
v novaných  nada ní innosti  resp. akcím, které podpo ila Nadace Preciosa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Noviny Preciosy jsou tvrtletním asopisem skupiny spole ností PRECIOSA)

íslo novin - tvrtletí   Název lánku  - obsah resp. zam ení textu_______________ 

 I. tvrtletí - Jaro:
Nada ní stipendia na vybraných technických vysokých školách s fotem z VUT Praha
Polohovací l žka pro jednotku intenzivní pé e jablonecké nemocnice a foto pacienta
Ocen ní Nadace Národní knihovnou R za podporu digitalizace Lomnického graduálu
Ohlédnutí za nada ní inností v roce 2008  - rozsah a významné aktivity Nadace.

 II. tvrtletí - Léto:
Grantová ízení Nadace Preciosa z výnos  p ísp vku NIF - publikování plného zn ní
grantových pravidel pro rok 2009 v oblastech sociáln  humanitární a vzd lávání a školy
Spolupráce St ední odb. školy technické v Liberci s Preciosou – Nadací darované vybavení
Týdny pohybu hrou - prázdninová akce pro d ti školního v ku v areálu TU Liberec

 III. tvrtletí - Podzim:
Ohlédnutí za zem elým profesorem V kem Šilhánem, p edsedou správní rady Nadace
Nadace Preciosa ve prosp ch SUPŠ sklá ské v Železném Brod  - darované vybavení
Ceny za odborné práce student  - ud lená ocen ní na kated e sklá ských stroj  TU Liberec
Pomoc oblastem postiženým letní povodní – humanitární akce podnikové nadace

 IV. tvrtletí - Zima:
Rozd lení výnos  z prost edk  NIF v roce 2009 - výsledky grantového výb rového ízení
Nadace na podporu sociálních a vzd lávacích projekt  v . tabulek nada ních p ísp vk
Podpora Nadace Preciosa SUPŠ v Turnov  ve prosp ch oboru broušení drahých kamen
Udílení stipendií na technických VŠ - souhrnná informace o pravidelné nada ní aktivit
Preventivní o kování proti ch ipce - 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-výb r. ízení   Základní údaje   Výro ní zprávy   Události-Aktuality    Kontakty
_________________________________________________________________________________

 (Stránky obsahovaly základní volby a na nižších úrovních další podvolby)

Na internetové stránky Nadace Preciosa je možné se dostat p ímo nebo odkazem ze 
základních stránek firmy Preciosa:  www.preciosa.cz

http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/




