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ÚVOD
Více neţ patnáct let veřejně prospěšné činnosti
Nadace Preciosa
Ing. Stanislav Kadlec
předseda správní rady
Nadace Preciosa
Dámy a pánové,
firma Preciosa, a.s. založením vlastní podnikové nadace jako veřejně prospěšné instituce
přijala i část spoluodpovědnosti za kvalitu občanského života v regionu, ve kterém působí.
Je to projev firemní kultury a filantropie, jež není orientována pouze na vlastní obchodní
zájmy, ale má za cíl zlepšení kvality života všech občanů a rozvoj celého regionu. Sociální
odpovědnost firmy odráží její vazby s okolní společností v nejširším měřítku. Skupina
společností Preciosa se na tomto poli dlouhodobě angažuje a společenské odpovědnosti
se věnuje v mnoha směrech cíleně. Děje se tak právě především prostřednictvím
podnikové nadace, která nese její jméno.
Od počátku existence Nadace Preciosa ji mateřská akciová společnost systematicky
finančně podporuje. Zvláště oceňujeme, že mezi dárci jsou také zaměstnanci skupiny
společností Preciosa. Mnozí z nich přispívají nadaci pravidelně. Rozhodnutím Poslanecké
sněmovny a vlády ČR doplnily tyto zdroje i příspěvky z Nadačního investičního fondu.
Tak se postupně vytvářely zdroje, které dnes umožňují Nadaci Preciosa hospodařit do
značné míry nezávisle na průběžných darech od jejích dárců a financovat její činnost
převážně z výnosů dlouhodobě drženého majetku. Tímto se prakticky naplnila jedna
z vizí, které dal Nadaci Preciosa do vínku její dlouholetý předseda profesor Věněk Šilhán.
Za dobu své existence podpořila Nadace Preciosa tisíce nejrůznějších veřejně
prospěšných činností a pomohla mnoha potřebným. Nadační politika směřuje k podpoře
těch společensky důležitých činností, jež zlepšují kvalitu našeho občanského života.
Neopomíjíme také podpořit osoby, které se ocitly v těžké životní situaci – jako příklad lze
uvést pomoc po katastrofální povodni v srpnu 2010 na Liberecku.
Nadační politika, jak ji rozvíjíme, v mnohém vychází z myšlenek dlouholetého předsedy
správní rady profesora Věňka Šilhána. Profesor Šilhán dobře věděl, že dobročinnost patří
k lidem a lidské pospolitosti odedávna. Je to štafeta po staletí přenášená z jednoho
člověka na druhého v naději, že se tak utváří nekonečný řetěz lidí, kterým osud druhých
není lhostejný. Vzniká tak organizovaná síla lidské ušlechtilosti a solidarity, jejíž vliv na
společenské poměry vzrůstá. Vytváří se tak něco, co lze nazývat občanskou společností.
Nadace Preciosa tuto filosofii přijala a stala se respektovanou a potřebnou institucí jak v
regionu Libereckého kraje, tak v mnoha ohledech i v celé České republice. V tomto duchu
bychom chtěli působit i v budoucnu.
V Jablonci nad Nisou, červen 2011

Ing. Stanislav Kadlec
předseda správní rady Nadace PRECIOSA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE PRECIOSA ZA ROK 2010
================================================================

Principy nadační činnosti
--------------------------------------Tradice nadační činnosti
K zaloţení Nadace Preciosa (dále jen Nadace) došlo koncem roku 1993 rozhodnutím
představenstva firmy Preciosa, a.s. V té době byla podniková nadace zcela ojedinělou
iniciativou české průmyslové firmy. Jedná se o podnikovou nadaci, nesoucí jméno svého
zakladatele. Tato nadace byla zprvu orientovaná jen na oblast zdravotní, ale jiţ v roce 1995
byla přeměněna na všeobecně orientovanou. Došlo k vytvoření organizační struktury, která
existuje do současné doby, tedy jiţ více neţ 15 let. Zaměření nadace představuje široce
pojaté činnosti. Nadace je samostatným právním subjektem, který organizuje svoji činnost
podle zákona o nadacích. Od roku 1998 je zapsána v rejstříku nadací (oddíl N, vloţka 14),
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Organizace činnosti Nadace
Orgány Nadace jsou Správní rada a Dozorčí rada, sbor správců fondů a sekretariát Nadace.
Personální obsazení jednotlivých funkcí je uvedeno v příloze „Základní informace o Nadaci“.
Práce fondů
Hlavní činnosti Nadace zajišťuje 7 fondů, které jsou nasměrovány do těchto oblastí:
zdravotnictví a péče o zdraví, školství a vzdělávání, věda a výzkum, humanitární a sociální
péče, kultura a umění, tělovýchova a sport, ekologie a ţivotní prostředí. Následně byl v roce
2004 vyčleněn v rámci fondu humanitární a sociální péče zvláštní podfond nazvaný "Fond
individuální pomoci" zaměřený na pomoc jednotlivcům. Prostřednictvím těchto fondů Nadace
uděluje finanční příspěvky. Specifickou záleţitostí jsou pak nadační příspěvky věcné, mající
většinou původ jako dary obdrţené Nadací od jejího zřizovatele.
Činnost jednotlivých fondů řídí jejich správci, kteří zároveň tvoří i odborný poradní tým
Správní rady. Správci fondů Nadace se řídí finančním plánem schváleným Správní radou a
stanovenou strategií nadační politiky. Jejich důleţitým úkolem je, kromě jiného, sledování
společenských aktivit organizovaných jinými občanskými iniciativami a aktivní vyhledávání
moţností spoluúčasti na jejich realizaci. Pro plnění záměrů v jim svěřené oblasti činnosti
mohou vytvořit i vlastní poradní komisi. Správci fondů samostatně rozhodují o příspěvcích aţ
do výše 50 tis. Kč. Návrhy přesahující tuto částku předkládají ke schválení Správní radě.
Nadace a veřejnost
Informace o činnosti Nadace je moţno získávat na jejích vlastních webových stránkách
(www.nadace.preciosa.cz) a dále příleţitostně formou různých veřejně právních tiskovin i
prostřednictvím jiných sdělovacích prostředků. Veřejnost i zaměstnanci Preciosy dále
nacházejí pravidelné informace v podnikovém periodiku Noviny Preciosy. Nadace
dlouhodobě spolupracuje s různými občanskými iniciativami. Udrţuje úzký kontakt s orgány
místní správy a samosprávy, poslanci i senátory a dalšími organizacemi a institucemi.
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Asociace nadací
Nadace je zakládajícím členem Asociace nadací Fóra dárců ČR se sídlem v Praze, která
sdruţuje významné nadace působící na území České republiky. Hlásí se k Asociací
vyhlášenému Etickému kodexu nadací. Kromě jiného tímto mají zástupci Nadace moţnost
účastnit se odborných seminářů a diskusí o právních normách v nadačním i neziskovém
sektoru, o formách a orientaci dárcovství, moţnostech správy svěřených prostředků a další
problematice nestátních neziskových organizací.

Nadační politika
------------------------Nadace podporuje obecně prospěšné činnosti především v Libereckém kraji a v místech,
kde působí firma Preciosa. Orientuje se při tom na organizace a občanské iniciativy, které se
v této oblasti jiţ osvědčily a získaly u veřejnosti potřebnou autoritu. Hlavní aktivity směřují do
zdravotnictví, školství, kultury, sportu, ekologie, vědy a sociální péče.
Od roku 2004 je věnována větší pozornost také individuální nadační pomoci fyzickým
osobám. Pro poskytování nadačních příspěvků těmto osobám byla schválena zvláštní
pravidla a tato činnost se stala trvalou součástí základních nadačních aktivit.
Orientace nadační politiky
Nadace zpracovala svou strategii a trvale uplatňuje jiţ osvědčené principy své nadační
politiky. Jejím základem je orientace na dlouhodobé a perspektivní projekty, snaha o
soustřeďování prostředků na významné aktivity a záměry, pomoc při vytváření a udrţování
trvalých hodnot v oblastech svého působení a v případě naléhavé potřeby i operativní řešení
mimořádných událostí. Důleţitým úkolem je také aktivní vyhledávání dalších potenciálních
příjemců její pomoci a spolupráce s jinými subjekty.
Důleţitou součástí aktivit Nadace je grantová činnost v oblasti vzdělávání a humanity, která
je podporována ze zdrojů získaných z prostředků Nadačního investičního fondu ČR.
Spolupráce s dalšími organizacemi
Mnohé významné a prospěšné občanské aktivity mohou být úspěšně realizovány jen na
základě spolupráce řady organizací včetně nadací. Mezi tyto aktivity patří například ochrana
ţivotního prostředí, program podpory české vědy, kultury a vzdělanosti, péče o zdraví
obyvatel a vybrané humanitární projekty.
Jedním z příkladů společného soustředěného úsilí bylo v minulosti vydání obrazových
publikací Národní knihovnou ČR v Praze a realizace jejího programu digitalizace českého
kulturního dědictví v rámci programu OSN „Paměť světa“. Dále podpora akcí na podporu
rozvoje libereckého regionu, jako jsou "Veletrh vzdělávání a kvalifikace", "Osobnost
Liberecka" nebo realizace ekologického programu záchrany původního přírodního
genofondu Jizerských hor. Nadace pokračovala ve spolupráci s organizátory Mezinárodního
festivalu filmů pro děti a mládeţ ve Zlíně, pro který poskytuje umělecké ceny do soutěţí
filmové tvorby.
Dlouhodobé projekty Nadace
Pravidelně po celou dobu své existence Nadace podporuje významná kulturní zařízení.
Podpora institucí jako jsou divadla, muzea, galerie, základní umělecké školy v Liberci,
Jablonci nad Nisou i dalších místech má uţ letitou tradici.
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V oblasti ochrany kulturních památek Nadace věnuje pozornost obnově hradu Grabštejn.
Dále dlouhodobě spolupracuje se správou státního zámku Sychrov spadající pod Národní
památkový ústav.
Trvalé místo v činnosti Nadace zaujaly také programy podpory péče o zdraví spoluobčanů.
Příspěvky regionálním nemocnicím, především v Jablonci n.N. a Liberci, jsou orientovány
zejména na zlepšení vybavení pro diagnostikování a léčbu pacientů i humanizaci nemocniční
péče o pacienty. Mezi příjemce kaţdoročně opakovaných nadačních příspěvků patří
například Speciální pedagogické centrum pro sluchově postiţené v Liberci (příspěvek na
nákup digitálních naslouchadel pro děti ze sociálně slabých rodin v rámci projektu Senso)
nebo projekt "Zdravé dítě - zdravá budoucnost“ Klubu pro zdraví obyvatelstva Liberecka.
Kaţdoročně je opakován preventivní program očkování osob proti chřipce. V době
očekávaných hrozeb pandemie mimo jiné tzv. prasečí chřipky bylo díky zdravotní akci
podpořené Nadací v podzimních měsících roku 2010 očkováno téměř tisíc občanů vakcínou
proti sezónní chřipce.
Sdruţování finančních prostředků
Společně soustředěné prostředky pomáhají vybavit mnohé instituce potřebnými přístroji
nebo zajistit finančně náročné projekty. Jako příklad sdruţování finančních prostředků můţe
poslouţit podpora aktivity s názvem ”Týdny pohybu hrou”, pořádané pro školní mládeţ
během letních prázdnin ve sportovním areálu Technické univerzity v Liberci-Harcově.
Nadace je příspěvkem 90 tis. Kč dlouhodobě generálním sponzorem této akce, a to ve
spolupráci s dalším významným partnerem, kterým je Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Důleţitý je i určitý podíl Nadace na společné aktivitě regionálních sponzorů, bez které by
neexistovalo některé vybavení moderními zdravotními přístroji Nemocnice v Jablonci n.N.
Ani mnohé dokonalejší technické vybavení odborných učeben místních škol a odborných
pracovišť Technické univerzity v Liberci by se nemohlo realizovat bez příspěvků naší
Nadace.

Mimořádné akce realizované v roce 2010
Zcela mimořádnou aktivitou nadace byly příspěvky Nemocnici v Jablonci nad Nisou a také
Krajské nemocnici v Liberci. Jablonecká nemocnice obdrţela v polovině roku 2010 zcela
mimořádně darem celkem přes 5 miliónů Kč. Nadační příspěvky byly poskytnuty ve dvou
etapách. Nejprve rovné 2 milióny Kč ve prospěch oddělení interny na zakoupení telemetrie,
defibrilátoru, monitoru, sond i dalšího vybavení a následně více neţ 3 milióny Kč oddělením
urologie – diagnostický ultrazvuk a gastroenterologie – desinfektor a vybavení na digitalizaci
a zpracování obrazů z vyšetření.
Významné příspěvky získala také KNL, a to 545 tis. Kč na nákup operační mikrovrtačky pro
neurochirurgii a 270 tis. Kč pro vybavení plicního odd. sprchovacím lehátkem, EKG a
zvlhčovačem kyslíku. Pět ordinací praktických lékařů bylo vybaveno přístroji NycoCard
Reader pro určení hladiny CRP ze vzorku krve (kaţdý v hodnotě více neţ 22 tis. Kč).
Nadace ve své historii dosud v ţádném roce neinvestovala tolik peněz do vybavení
zdravotnickými přístroji.
Z jednorázových akcí můţeme jmenovat příspěvek České sklářské společnosti na
konferenci „Historie sklářské a biţuterní výroby v českých zemích“. Nadace reagovala na
akutní potřeby Ústavu Skla a keramiky VŠCHT v Praze a financovala částkou 100 tis. Kč
nákup spektrofotometru pro měření vlastností skel. Krajské vědecké knihovně Nadace
přispěla 50 tis. Kč na zakoupení licence databázového systému Art Full Text, zaměřené na
obory umění a design.
Zcela samostatnou kapitolou činnosti je charitativní činnost, odpovídající potřebám
postiţených skupin spoluobčanů. Pořadatelé evropských závodů ručně poháněných kol
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v Lounech získali pro těţce zdravotně postiţené účastníky hodnotné křišťálové ceny.
Nadace pomohla částkou 80 tis. Kč občanskému sdruţení D.R.A.K. v Liberci na rekonstrukci
bezbariérové přístupové terasy pro potřeby vozíčkářů a dalších postiţených osob pracujících
kromě jiného v chráněných dílnách. Asociace rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí díky
daru 50 tis. Kč vybavila tzv. „Sociální automobil“ elektrickou výsuvnou sedačkou.
Povodně
V roce 2010 zasáhly Českou republiku podobně jako v předchozím roce letní povodně.
Nejprve se tak stalo v polovině května na Moravě. Nadace pomohla občanům opakovaně
postiţené obce Troubky, kterým ve spolupráci se sdruţením Czech handicap zajistila
příspěvkem 50 tis. Kč ozdravný pobyt ve středisku Ktová v srdci Českého ráje.
O víkendu 7.-8. srpna došlo k přírodní katastrofě zcela mimořádných rozměrů v samotném
Liberecku, a to především v oblasti na západ od úpatí Jizerských hor. Postiţení obcí od
Chrastavy aţ po Hrádek nad Nisou tzv. bleskovou povodní dosáhlo zcela zničujících
rozměrů. Zasaţena byla také oblast kolem Jablonného v Podještědí i Kamenického Šenova.
Nadace pomohla celkovou částkou 750 tis. Kč, a to na několika místech. Mimořádnou výši
500 tis. Kč činil příspěvek na nový 9ti místný automobil typu transport pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů v Raspenavě. Na obnovu vytopené učebny Základní školy obce
Višňová bylo uvolněno 150 tis. Kč. Nové vybavení ZŠ v Raspenavě stálo 50 tis. Kč.
Nadace ale především pomohla celé řadě občanů, jejichţ obydlí zaplavila velká voda. Na
tuto individuální pomoc vyčlenila z rezervních fondů více neţ 2 milióny Kč (!). Přes třicet
rodin získalo zcela mimořádný příspěvek ve výši 50 tis. Kč a další více neţ dvě desítky
občanů příspěvek ve výši 20-30 tis. Kč. Na vytipování postiţených osob a řešení jejich
osobních těţkostí se do značné míry spolupodíleli personalisté i další zaměstnanci mateřské
firmy Preciosa. Mezi zaměstnanci skupiny společností Preciosa vznikla jako spontánní
iniciativa sbírka, která posílila nadační prostředky o více neţ 340 tis. Kč.
Ulehčení ţivota seniorů
Nadace pozorně sleduje i generační hledisko. Významná je pomoc nejrůznějším aktivitám ke
zpříjemnění a ulehčení ţivota starší generace. Jedná se především o provozování
pečovatelské sluţby, penzionů pro důchodce a dalších charitativních činností.
Nadace finančně podporuje různé místní a oblastní spolky, jejichţ členskou základnu tvoří
převáţně senioři. Mezi ně patří Svaz postiţených civilizačními chorobami, Svaz diabetiků,
Svaz onkologických pacientů a Svaz zdravotně postiţených. Například jablonecká pobočka
Svazu diabetiků pořádá kaţdoročně za významné podpory Nadace rekondiční pobyt.
Pozornost dětem a mládeţi
Podstatná část darovaných finančních prostředků Nadace je určena nejmladší generaci.
Přímá i nepřímá podpora sportovních a kulturních činností a dalších zájmových
mimoškolních aktivit určených pro děti a mládeţ má z pohledu Nadace vysokou prioritu.
Příspěvek ve výši 80 tis. Kč pomohl například Ski klubu Břízky v Jablonci nad Nisou k
organizování kaţdoročních zimních výcvikových táborů a k účasti na závodech v běhu na
lyţích. Podporu dostávají od Nadace opakovaně různá zájmová sdruţení, sportovní oddíly a
kluby, které se práci s mládeţí soustavně věnují. Příkladem je kaţdoroční podpora Taneční
skupiny Takt v Liberci, která v roce 2010 obdrţela příspěvek 50 tis. Kč na výrobu kostýmů a
dopravu na vystoupení. Další příspěvky obdrţely například Dětský pěvecký sbor Skřivánek
v Jablonci n.N., Carola v Liberci a školní sbor při ZŠ v Chomutově.
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Podpora vědy a výzkumu
Důleţitou součástí programu Nadace je podpora české vědy a výzkumu. Příkladem je
dlouhodobá spolupráce s Katedrou sklářských strojů a robotiky Technické univerzity
v Liberci. Významné finanční prostředky jsou poskytovány Ústavu skla a keramiky Fakulty
chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na zlepšení odborné
vybavenosti, slouţící především pro studium procesů tavení skla i další vědeckou práci. Dary
Nadace doplňují předchozí vybavování ústavu různými badatelskými přístroji, například
elektronovým mikroskopem. Dlouhodobě Nadace podporuje Českou sklářskou společnost, a
to jak při vydávání odborného časopisu Sklář a keramik, tak při konání odborných seminářů.
Nadace udrţuje spolupráci s Akademií věd ČR. Dochází k prohlubování spolupráce
s Inţenýrskou akademií ČR, v jejíţ prospěch Nadace kaţdoročně přispívá 50 tis. Kč na
udílení ceny za vynikající realizované technické dílo. Za Nadaci je členem této prestiţní
organizace Ing. Jiří Koucký, CSc., FEng. - správce fondu na podporu vědy a výzkumu.
Vzdělávání mladé generace
Podporu výchovy a vzdělanosti mladé generace povaţuje Nadace za jednu z nejdůleţitějších
činností. Vzdělání není pouze osobní hodnotou, ale i hodnotou celonárodní. Proto jsou
kaţdoročně doplňovány stipendijní fondy pro studenty a doktorandy, vytvořené Nadací jiţ ve
druhé polovině 90. let na vybraných technických vysokých školách ČR. Systém udělování
stipendií funguje jiţ čtrnáctý akademický rok (od roku 1996 na VŠCHT Praha a od r. 1997 na
TU Liberec). Tyto školy obdrţely na stipendia v roce 2010 celkem 450 tis. Kč. Cílem je
zvýšení zájmu o studium vybraných technicky zaměřených oborů zejména strojírenských,
elektrotechnických a materiálových. V součinnosti s Nadací uvedené vysoké školy zajišťují
práci stipendijních komisí, které na třech vybraných školách projednaly 91 ţádostí studentů a
udělily 63 stipendií. Většinou šlo o studenty posledních ročníků denního studia a v nemalé
řadě i o doktorandy.
Nadace významně podporuje i střední odborné a umělecké školství, a to především
v libereckém regionu, kde celá řada nadací podpořených škol má jako zřizovatele krajský
úřad. Příkladem mimořádné pomoci byl dar 200 tis. Kč Střední umělecko průmyslové škole
sklářské v Kamenickém Šenově na vybavení počítačové učebny a tavení skla. Dar 60 tis. Kč
byl určen pro rozvoj sklářských a biţuterních dílen Katedry designu Technické univerzity
v Liberci. Na podporu výuky produktového designu na SUPŠ v Ţelezném Brodě přiděleno
55 tis. Kč. Finanční pomoc směřovala také ve prospěch řady místních základních škol.
Ceny Nadace Preciosa
Nadace ve spolupráci s vedením několika významných technických vysokých škol pokračuje
v tradici udělování ocenění Nadace Preciosa vybraným studentům a doktorandům za
nejlepší nebo mimořádné bakalářské, diplomové a disertační práce. V roce 2010 došlo
k udílení těchto cen při slavnostních promocích koncem akademického roku jiţ tradičně na
Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha, na fakultách strojní, mechatroniky a
ekonomické TU Liberec, na třech fakultách VUT Brno a na strojní a jaderné nebo
elektrotechnické fakultě ČVUT Praha. Ve spolupráci s Nadací bylo absolventům těchto škol
v rámci promocí uděleno celkem 14 ocenění, se kterými je spojena finanční odměna ve výši
aţ 10 tisíc Kč.
Mezi pravidelné aktivity Nadace patří kaţdoroční udílení ocenění předním účastníkům
soutěţí v rámci Studentské vědecké konference na Fakultě chemické technologie VŠCHT
Praha konané v měsíci listopadu, v březnu na Strojní fakultě ČVUT Praha a v dubnu na
Katedře sklářských strojů a robotiky Fakulty strojní TU v Liberci.
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Hospodaření a správa majetku
-----------------------------------------------------------

Majetek Nadace
Majetek je tvořen nadačním jměním a ostatním majetkem. Nadace pro svoji činnost pouţívá
zejména výnosy z nadačního jmění a jí poskytnuté dary, které získala především od jejího
zřizovatele Preciosy, a.s. se sídlem v Jablonci nad Nisou.
Struktura majetku Nadace byla ke konci roku 2010 následující:
Nadační jmění - v rejstříku zapsaný majetek (cenné papíry, term. vklady)

100.754 tis. Kč

Ostatní majetek - ve finanční podobě (peněţní prostředky, přechodné účty,

173.532 tis. Kč

v nadačním rejstříku nezapsané cenné papíry - státní dluhopisy, inv. fondy)

Ostatní majetek - ve věcné podobě (umělecká díla a materiál na skladě)
Celkový majetek Nadace Preciosa (ke 31.12.2010)

4.276 tis. Kč
278.562 tis. Kč

Nadační jmění
Trvalým základem majetku Nadace je nadační jmění, jehoţ výše a struktura je předmětem
zápisu v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Je to část
majetku, kterou nelze spotřebovávat, pouze se uţívají jeho výnosy. Po příspěvcích přijatých
postupně od roku 1999 z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF), poskytnutých
tehdy Fondem národního majetku ČR, dosáhla celková výše zapsaného nadačního jmění
100.754 tis. Kč. Nadační jmění se skládá z 35.000 tis. Kč vlastních finančních prostředků,
poskytnutých zřizovatelem, a 65.754 tis. Kč prostředků z NIF. V průběhu roku 2010 byla
zachována výše, ale došlo ke změně struktury nadačního jmění. Došlo k ukončení správy
majetku ve výši 35.000 tis. Kč na základě smlouvy s investiční společností Atlantik.
Správní rada Nadace rozhodla, ţe nadační jmění v celkové výši 35.000.000 Kč bude uloţeno
formou investice do dvou cenných papírů, a to v obou případech státních dluhopisů
vedených v českých korunách a vydaných Českou republikou zastoupenou Ministerstvem
financí. Jedná se o státní dluhopis 3,75/2020 označený ISIN CZ0001001317 v celkové
nominální hodnotě 10.000.000 Kč (1000 kusů dluhopisů v nominální výši 10.000 Kč/ks) a
státní dluhopis Float 10/2016 označený ISIN CZ0001002331 v celkové nominální hodnotě
25.000.000 Kč (2500 kusů dluhopisů v nominální výši 10.000 Kč/ks).
Dále bylo rozhodnuto ukončit uloţení finančních prostředků ve výši 13.465.000,- Kč na
zvláštním depozitním účtu č. 89.746 u The Royal Bank of Scotland N.V. (zkráceně RBS,
dříve ABN AMRO Bank N.V.), pobočky Praha. Tato peněţní část nadačního jmění byla
uloţena na nově zřízeném termínovaném vkladu k účtu číslo 5007700475/5500 u
Raiffeisenbank, a to prostřednictvím její pobočky v Liberci.
Prostředky z NIF získané do r. 2003 v celkové výši 52.289 tis. Kč byly bezprostředně po
přijetí investovány do podílových listů Balancovaného fondu nadací Pioneer investiční
společnost, a.s., otevřený podílový fond (původně investiční společnosti ŢB-Trust, a.s.).
Později získané prostředky z NIF ve výši 13.465 tis. Kč jsou uloţeny odděleně na zvláštním,
k tomu účelu zřízeném, depozitním termínovaném účtu u Raiffeisenbank a.s. Praha.
Ostatní majetek
Kromě uvedeného nadačního jmění dosáhl ostatní majetek Nadace hodnoty téměř 178
miliónů Kč. Tvořily jej operativní peněţní prostředky uloţené na běţných i termínovaných
bankovních účtech, zejména korunové vklady v praţské pobočce The Royal Bank of
Scotland N.V. (zkráceně RBS), běţný korunový účet vedený jabloneckou pobočkou
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Komerční banky, termínovaný účet u J&T Banka s výší vkladu 2,5 mil. Kč na dobu tří let, ale
také hotovost na pokladně Nadace. Dále jej tvoří státní dluhopisy (v nominální hodnotě 50
mil. Kč splatné v roce 2012 a v nominální hodnotě 20 mil. Kč splatné v roce 2013) a
darované podílové listy fondů investiční společnosti Pioneer určených pro nadace.
Movitým majetkem jsou především obrazy a jiná umělecká díla v celkové hodnotě téměř
2.766 tis. Kč, která představují základ vlastní galerijní sbírky Nadace a také materiál na
skladě (převáţně křišťálové výrobky a polotovary).
Celková aktiva, resp. majetek Nadace k 31.12.2010 činil 278.562 tis. Kč, coţ představovalo
mírné navýšení oproti předchozímu roku. Byla dosaţena nejvyšší hodnota aktiv za celou
dobu existence Nadace. Bez rozlišení, zda jde o nadační jmění nebo ostatní majetek, byla
většina majetku uloţena postupně v cenných papírech. Druhou nejvýznamnější poloţkou
jsou aktiva uloţená na peněţních účtech několika bank, jen malou část představují movité
věci (umělecká díla a sklad výrobků).
Výsledky hospodaření
Nadace řádně pečovala o svěřené prostředky. Ve sledovaném období dosáhla celkového
kladného výsledku hospodaření ve výši 6.654 tis. Kč. Na tomto výsledku se v roce 2010
podílely především výnosy z dlouhodobě drţených cenných papírů ve výši 7.727 tis. Kč a
přijaté úroky z účtů v bankách, které činily přibliţně 272 tis. Kč.
Výnosy z podílových listů Balancovaného fondu nadací (BFN) byly 1,98% (o něco více, neţ-li
v předchozím roce) a Růstového fondu nadací (RFN) 3,53% (coţ bylo významně méně
oproti předchozímu roku 2009, kdy byly výnosy tohoto fondu mimořádně vysoké v důsledku
zotavení akcií po všeobecné finanční krizi). Člen správní rady Nadace Ing. Stanislav Vohlídal
je členem Výboru podílníků společně investujících nadací ve fondech spravovaných Pioneer
investiční společností a.s., coţ Nadaci umoţňuje prostřednictvím zástupce lépe sledovat
způsob a stav zhodnocování významné části aktiv.
U smluvně svěřené části nadačního jmění ve výši 35.000 tis. Kč v podstatné části roku
spravované společností Atlantik Asset Management, a.s. přineslo na rozdíl od krizového
roku 2008 pokračování zhodnocení prostředků Nadace investovaných do cenných papírů, a
to z důvodu růstu cen na akciových i dluhopisových trzích po předchozím hlubokém
celosvětovém poklesu.
Jako nejvýnosnější se v roce 2010 ukázalo investování majetku Nadace do českých státních
dluhopisů, kde ojediněle bylo dosaţeno výnosu aţ kolem 3,5% p.a. Naopak úroky z vkladů
v bankách po předchozím prudkém poklesu v průběhu roku 2010 dlouhodobě stagnovaly na
víceletých minimech.
Činnost členů statutárních orgánů Nadace a správců fondů byla vykonávána bezplatně.
Dary Nadaci
Dary přijaté Nadací v průběhu kalendářního roku 2010 dosáhly celkové hodnoty 11.189 tis.
Kč. Jednalo se převáţně o jednotlivé dary finanční, ale v posledních letech narůstá význam
darů materiálních. V roce 2010 představovaly materiální dary zřizovatele hodnotu přes 672
tis. Kč. Jednalo se zejména o výrobky Preciosa Figurky, s.r.o. nebo skleněné polotovary
Preciosy, a.s. V březnu 2010 akciová společnost Preciosa poskytla jednorázově zcela
mimořádně vysoký dar ve výši 10 miliónů Kč, určený převáţně na podporu zdravotnictví.
Nadace si váţí také peněţních darů od jednotlivých zaměstnanců Preciosy, kteří přispívají
pravidelnými měsíčními platbami. V průběhu roku 2010 opakované sráţky ze mzdy dosáhly
celkem přibliţně 87 tis. Kč. Nejvíce těchto příspěvků věnovali zaměstnanci Preciosy z lokality
v Jablonném v Podještědí a dále zaměstnanci závodu v Liberci.
Rok 2010 byl mimořádný sbírkami mezi kolektivy zaměstnanců skupiny společností Preciosa
na zmírnění následků letních ničivých povodní (v květnu na Moravě a v srpnu na Liberecku).
Celkově výtěţek těchto sbírek dosáhl částky 374 tis. Kč.
Přehled dárců spolu s výší darů je uveden v příloze v tabulce “Přehled dárců a darů“.
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Poskytování nadačních příspěvků
Základní účel činnosti Nadace představuje poskytování nadačních příspěvků. Nadace
v průběhu roku 2010 obdrţela 711 ţádostí a podnětů o udělení nadačního příspěvku. Bylo to
o mnoho více neţ v předchozím roce. V průběhu roku Nadace poskytla 462 smluvně
uzavřených nadačních příspěvků, coţ je výrazně více, neţ-li v předchozích letech, přičemţ
vyhověla přibliţně 65% ţadatelů.
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila 16.122 tis. Kč, průměrná výše
jednoho nadačního příspěvku dosáhla přibliţně 35 tis. Kč. Počet poskytnutých příspěvků byl
v roce 2010 výrazně vyšší, neţ-li v roce předchozím. Svůj podíl na tom měl i mimořádný
počet ţadatelů po povodních na Liberecku v srpnu 2010 a tím i výrazný růst počtu
individuálních nadačních příspěvků. Podobně tomu bylo v oblasti sociální a humanitární.
Vysoký byl také počet věcných (nepeněţitých) nadačních příspěvků o celkové hodnotě 512
tis. Kč, jejichţ zdrojem jsou především dary od zřizovatele, například jde o jeho výrobky a
polotovary.
Na nadačních příspěvcích v rekordní celkové výši přes 16 miliónů Kč se významně podíleli
mimořádné finanční příspěvky nemocnicím v Jablonci nad Nisou a Liberci, kterým Nadace
poskytla peněţní částku téměř 6 miliónů Kč. Jednalo se o zdravotní přístroje a další
vybavenost pro zlepšení zdravotní péče.
Úplný výčet jednotlivých nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2010 je uveden ve formě
tabulek v příloze.
Náklady na správu
Celkové základní reţijní náklady Nadace v roce 2010 dosáhly výše 1.170 tis. Kč. Na těchto
nákladech se ovšem také podílí hodnota vyskladněného zboţí z produkce zřizovatele
daného do spotřeby ve výši 638 tis. Kč, které se pouţívá na drobné věcné dary jeţ mají také
charakter nadační činnosti. Při jejich nezapočítání reţijní a správní náklady na vlastní činnost
Nadace dosáhly částky jen 532 tis. Kč. V těchto nákladech jsou obsaţeny zejména faktury
za poskytnuté a nakupované sluţby (vedení administrativy a účetnictví, doprava), pronájem
prostor sídla Nadace, cestovné, audit, bankovní výlohy, drobné nákupy spotřebního zboţí.
Tyto reţijní a správní náklady za rok 2010 představují přibliţně 3,3% z celkem poskytnutých
nadačních příspěvků (dosahujících přibliţně 16,1 miliónu Kč) a pouze 0,5% z celkové
hodnoty nadačního jmění. Limit pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace,
stanovený při zápisu Nadace do rejstříku ve výši 9% z hodnoty nadačního jmění (které činí
přes 100 miliónů Kč) při dosaţených nákladech na správu nebyl vyčerpán.
Vedení účetnictví
Nadace vede účetnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění a vyhláškou č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání.
Po datu účetní závěrky nedošlo v Nadaci k ţádným mimořádným událostem. Nadace
organizuje svoji činnost podle plánu odpovídajícího svým zaměřením a finanční strukturou
předchozím letům činnosti.
Audit
Po skončení účetního období kalendářního roku 2010 proběhl audit hospodaření Nadace
provedený auditorskou firmou BDO Audit s.r.o. sídlem v Praze. Auditor v závěru své zprávy
konstatoval, ţe podle jeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Nadace Preciosa k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období
od 1.1. do 31.12. roku 2010, v souladu s českými účetními předpisy.
Auditor se vyjádřil téţ samostatně k nakládání s příspěvky z prostředků NIF a jejich výnosy.
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Zpráva nezávislého auditora a jím ověřená roční účetní závěrka k 31.12.2010 tvoří
samostatnou přílohu této výroční zprávy.

Hospodaření s příspěvkem z NIF
Nadace se stala na základě úspěšné účasti ve výběrových řízeních příjemcem finančních
příspěvků z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) České republiky. V první
etapě rozdělování prostředků z NIF obdrţela příspěvek 22.481 tis. Kč určený tehdy pro
grantování v oblasti sociální. Ve druhé etapě rozdělování získala příspěvky ve výši 43.273
tis. Kč určené pro vzdělávání. Celková hodnota Nadací přijatých prostředků z NIF ke konci
roku 2010 činila 65.754 tis. Kč. Celá tato částka je vloţena - zapsána do nadačního jmění.
V roce 2010 v rámci vyhlášeného otevřeného grantového řízení Nadace obdrţela celkem
173 ţádostí. Z tohoto počtu přispěla na 31 vybraných projektů. Pro oblast sociální bylo
Nadací z 152 ţádostí vybráno 19 ţadatelů a mezi ně rozděleno 550 tis. Kč. V oblasti
vzdělávání bylo podáno celkem 21 ţádostí a z nich bylo vybráno 12 projektů, na jejichţ
podporu bylo rozděleno 450 tis. Kč. Celkově tak byla rozdělena částka 1.000 tis. Kč, coţ
bylo více neţ celkový stanovený povinný výnos k rozdělení, který podle smluvních dodatků,
uzavřených s Ministerstvem financí ČR za rok 2009 činil 1,18% (určeno podle průměru
z měsíčních hodnot roční bankovní sazby Pribid). Podle výše zapsaného nadačního jmění
pocházejícího z prostředků NIF tak měla Nadace rozdělit minimálně 776 tis. Kč.
Přehled grantového řízení na rozdělování výnosů z NIF včetně hospodaření se svěřenými
prostředky v roce 2010 je uveden ve zvláštní příloze věnované prostředkům z NIF.
Nadace je připravena v průběhu roku 2011, podobně jako v předchozích letech, rozdělit více
neţ smluvně určený minimální výnos, který za rok 2010 vychází cca 0,75%, čemuţ odpovídá
částka ve výši přibliţně 491 tis. Kč (na základě vzorce ve tvaru: 0,5 x aritmetický průměr
dvanácti měsíčních hodnot sazeb ČNB roční Pribid pro první dny v měsíci x 1/100 x
nadačním rejstříkem zapsaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč ke 31.12.2010).
Správní rada rozhodla, ţe na základě výsledků veřejných grantových řízení bude rozdělena
částka celkem 650 tis. Kč, a to přibliţně rovnoměrně na podporu oblasti vzdělávání (určeno
300 tis. Kč) a sociální (určeno 350 tis. Kč). Plánovaná celková částka pro rozdělení je
podstatně vyšší, neţ by odpovídalo výnosům k rozdělení spočteným na základě smlouvy
uzavřené mezi Nadací a Ministerstvem financí ČR. Nadace svým hospodařením v roce 2010
zajistila dostatečné finance (výnosy nadačního jmění) pro realizaci grantových řízení.

Závěr
---------Nadace Preciosa by v dalším období měla realizovat svoji činnost ve stejném duchu jako
v předchozích letech. Bude respektovat dlouhodobě stanovené základní cíle a hlavní směry
orientace nadačních příspěvků do jednotlivých oblastí ţivota společnosti. Největší pozornost
bude i nadále věnována regionu, kde firma i Nadace sídlí. Vyváţené hospodaření mezi
příjmy a výdaji by mělo zajistit poskytování nadačních příspěvků na přibliţně dosavadní
úrovni. Úkolem zůstává trvalá snaha o udrţení dosavadní výše majetku Nadace.
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Přílohy výroční zprávy Nadace PRECIOSA za rok 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Základní informace o Nadaci Preciosa a sloţení jejich orgánů (uvedeny před úvodem)
Přílohy základní - dokumentující celkovou roční činnost
1. Účelové fondy Nadace Preciosa a charakteristika jejich činnosti
2. Přehled jednotlivých dárců a hodnoty darů přijatých Nadací
3. Struktura přijatých ţádostí a udělených nadačních příspěvků
4. Příspěvky nadace podle místa a druhu podporované činnosti
5. Soupis jednotlivých poskytnutých nadačních příspěvků podle fondů
Přílohy věnované prostředkům z NIF (Nadačního investičního fondu ČR)
1. Správa prostředků z NIF a rozdělování výnosů z nich
2. Rozdělení výnosů z prostředků NIF - vyhodnocení grantového řízení
3. Grantová pravidla vyhlášená pro rok 2010 (rozdělení výnosu za rok 2009)
4. Nadační příspěvky z výnosu NIF přidělené v roce 2010 (samostatný přehled)
5. Rozbor nadačních příspěvků poskytnutých z NIF
6. Rozdělení výnosů z prostředků NIF v oblasti sociálně humanitární
7. Rozdělení výnosů z prostředků NIF v oblasti vzdělávání (škol)

Samostatná účetní příloha výroční zprávy
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2010 Nadace
obsahující roční účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) k 31.12.2010 včetně přílohy
a dále Vyjádření k poskytování nadačních příspěvků z výnosů NIF za období roku 2009,
k přijatým finančním prostředkům z NIF, k jejich investování a k zápisu v nadačním rejstříku.
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ÚČELOVÉ FONDY NADACE PRECIOSA A CHARAKTERISTIKA JEJICH ČINNOSTI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fond zdraví přispíval veřejným zdravotnickým zařízením na aktivity podporující
rekonvalescenci pacientů a nákup vybavení. Přispíval občanským neziskovým organizacím
na léčebně preventivní akce - rehabilitace a rekondiční pobyty zdravotně postiţených osob
(např. diabetiků, onkologických pacientů, nedoslýchavých nebo jinak nemocných).
Spoluorganizoval preventivní očkování proti chřipce a podporoval vzdělávání v oblasti
zdravotní péče. Poskytoval příspěvky na lékařsky odůvodněnou péči (léky, léčebné zákroky,
zdravotnické pomůcky), která není hrazena zdravotními pojišťovnami.
Fond vědy a výzkumu podporoval vybrané vědecko-výzkumné projekty. Podporoval
badatelskou činnost muzeí a tvorbu jejich sbírek. Na vysokých školách realizoval udělování
cen Nadace za významnou studentskou odbornou nebo závěrečnou práci. Podílel se na
financování zařízení pro základní i aplikovaný výzkum ve prospěch veřejnoprávních institucí
nebo vysokoškolských vědecko-výzkumných pracovišť. Dosud v minulosti nejrozsáhlejší akcí
tohoto účelu bylo darování celkem sedmi environmentálních elektronových mikroskopů
v celkové hodnotě mnoha milionů korun významným českým vědeckým institucím.
Fond tělovýchovy a sportu věnoval pozornost zejména sportovním oddílům
orientovaným na volnočasové aktivity dětí a mládeţe, působícím především v libereckém
regionu. Podílel se na úhradě nákladů na pořízení sportovního vybavení nebo obnovu
sportovních zařízení, přispíval na pořádání sportovních akcí. Významnou pozornost věnoval
především zimním sportům, např. jiţ řadu let podporuje jablonecký lyţařský oddíl Ski klub
Břízky. Fond má mnohaletý patronát nad letní prázdninovou akcí pro děti „Týdny pohybu
hrou“, konanou ve sportovním areálu vysokoškolských kolejí v Liberci - Harcově.
Fond školství a vzdělávání podporoval materiální vybavenost vysokých, středních i
základních škol, a to zejména didaktickými pomůckami a zařízením (počítačová a
audiovizuální technika). Pokračoval v projektu stipendijního systému na podporu nadaných
studentů a doktorandů vybraných technických vysokých škol a univerzit (ČVUT Praha,
VŠCHT Praha a TU Liberec). Od roku 2003 je Nadací kaţdoročně vypisováno grantové
řízení z výnosů NIF orientované na podporu uměleckých škol, technického školství i dalších
oblastí vzdělávání.
Fond kultury a umění přispíval především regionálním zájmovým sdruţením a
organizacím při realizaci různorodých kulturních aktivit, například pěveckým sborům a
hudebním souborům. Podporoval výstavnictví v oblasti umělecké tvorby a vytváření trvalých
kulturní hodnot. V předchozích letech přispěl na rekonstrukci a vybavení interiérů historicky
významných budov (např. Městské divadlo a Kostel sv. Anny v Jablonci n.N., Betlémská
kaple v Praze, Červený Hrádek u Jirkova, Divadlo F.X.Šaldy v Liberci).
Fond humanitární a sociální podporoval občanská sdruţení, kluby a instituce
pečující o různé skupiny občanů vyţadujících zvláštní péči, ochranu lidských práv, rozvoj
nejmladší generace a starostlivost o seniory. Fond v minulosti organizoval aktivity ve
prospěch katastrofami postiţených oblastí ČR, v letech 2004-6 pak i výjezdy záchranářů
z Liberecka do zahraničí. Od roku 2001 je kaţdoročně vypisováno grantové řízení na
rozdělení výnosů z NIF orientované na podporu projektů v oblasti sociální a humanitární.
Fond ekologie a ţivotního prostředí se orientoval především na organizace, jejichţ
posláním je zlepšovat ţivotní prostředí a podpora trvale udrţitelného rozvoje v oblasti
Liberecka a související publikační činnost. Fond se věnuje problematice obnovy místních
exhalacemi poškozených lesů Jizerských hor. Dlouhodobě podporuje ZOO Liberec.
Fond individuální pomoci se soustředil na pomoc zdravotně i jinak postiţeným
osobám a lidem v okamţité nouzi, přičemţ přihlíţel k naléhavosti a sociálnímu postavení
ţadatelů a jejich rodin. Od roku 2004 je udělování nadačních příspěvků fyzickým osobám
řízeno jako podfond sociální dle interních pravidel přijatých po dohodě se zřizovatelem.
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Příloha výroční zprávy Nadace Preciosa za rok 2010

Přehled dárců a výše darů ve prospěch činnosti Nadace v roce 2010
Název (jméno), sídlo (bydliště) dárce

Částka Kč

1. FINANČNÍ DARY
1.1 Právnické osoby (firmy)
Preciosa, akciová společnost, sídlem Jablonec nad Nisou
Odborová organizace Prad, sídlem Liberec
Sodexo Pass ČR a.s., Praha (spotřební poukázky)
Pioneer Investment Praha (správce nadačního majetku)
Anonym z Polska
Právnické osoby (firmy) dary nadaci celkem
1.2 Kolektivy zaměstnanců Preciosy (měsíčními platbami)
Dar zaměstnanců - ředitelství Jablonec nad Nisou
Dar zaměstnanců - závod 17 Jablonné v Podještědí
Dar zaměstnanců - závod 03 provoz Jablonné v Podještědí
Dar zaměstnanců - závod 03 Liberec
Dar zaměstnanců - závod 04 Turnov
Kolektivy zaměstnanců Preciosy celkem

10 000 000
20 000
20 000
1 020
778
10 041 798

1 140
42 358
34 904
6 480
1 940
86 822

1.3 Fyzické osoby individuálně
Mimořádné individuální dary bankovním převodem mimo povodně
Mimořádné individuální dary v hotovosti na pokladnu mimo povodně
Fyzické osoby finanční dary individuálně nadaci (mimo povodně) celkem
1.4 Sbírky mezi zaměstnanci Preciosy po povodních
Sbírka na zmírnění následků povodní na Moravě (obec Troubky, květen)
Sbírka na zmírnění následků povodní na Liberecku (srpen)

10 000
2 000
12 000

30 800
343 639

Fyzické osoby finanční dary nadaci celkem

475 261

C e l k e m finanční dary poskytnuté Nadaci Preciosa

10 517 059

2. VĚCNÉ DARY

Hodnota Kč

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

různé polotovary a výrobky
křišťálové festivalové ceny MFF Zlín
skleněné hotové výrobky
hotové výrobky do spotřeby
Věcné dary nadaci celkem

Celkové dary

poskytnuté Nadaci Preciosa

Poznámka: z toho věcné dary zřizovatele, tj. Preciosy, a.s. celkem:
z toho peněţní dar zřizovatele, tj. Preciosy, a.s.:
věcné dary a peněţní dar zřizovatele, tj. Preciosy, a.s. celkem:

12

131 332
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332 723
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672 351
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STRUKTURA ŢÁDOSTÍ A NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ v roce 2010
(podle nadačních fondů - oblastí činnosti)
Účelový fond nadace
(oblast aktivit)
Ekologie a ţivotní prostředí

Počet
Obdrţené Poskytnuté
ţádosti
příspěvky

Celkem
příspěvky
v tis. Kč

Průměrný
příspěvek
v tis. Kč

18

10

243

24,3

204

61

1842

30,2

Kultura a umění

36

28

550

19,6

Školství a vzdělávání

50

33

1478

44,8

Tělovýchova a sport

57

28

507

18,1

Věda a výzkum

28

20

550

27,5

Zdraví a zdravotnictví

57

27

6504

240,9

Individuální

211

210

3936

18,7

Věcné dary

50

45

512

11,4

711

462

16122

34,9

Humanitární a sociální

Fondy celkem

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

Z poskytnutých nadačních příspěvků činily (vybrané podskupiny)
Vlastní peněţní prostředky - bez grantových příspěvků z výnosů NIF (oblasti ozn.*)
Počet
Celkem
Průměrný
Účelový fond nadace
Obdrţené Poskytnuté
příspěvky
příspěvek
(základní oblasti aktivit)
ţádosti
příspěvky
v tis. Kč
V tis. Kč
Ekologie a ţivotní prostředí

18

10

243

24,3

Humanitární a sociální *

52

42

1292

30,8

Kultura a umění

36

28

550

19,6

Školství a vzdělávání *

29

21

1028

49,0

Tělovýchova a sport

57

28

507

18,1

Věda a výzkum

28

20

550

27,5

Zdraví a zdravotnictví

57

27

6504

240,9

Fondy celkem

277

176

10674

60,6

Granty z výnosů NIF:

Ţádosti

Příspěvky

Celkem tis. Kč

Průměr

Sociálně-humanitární

152

19

550

28,9

21

12

450

37,5

173

31

1000

32,3

Vzdělávání a školy
Grantová řízení celkem:
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PŘÍSPĚVKY NADACE PODLE MÍSTA A PODPOROVANÉ ČINNOSTI
( dle jednotlivých oblastí činnosti ve vybraných místech příjemců - ţadatelů )
rozbor za rok 2010
Přehled počtu nadačních příspěvků
Místo / Oblast Zdraví

Věda Sport Sociál. Ekol. Vzděl.

Kult.

Indiv.

Věcné

Součet

13

4

13

17

3

11

13

47

10

131

Liberecko

8

9

6

20

5

12

11

103

11

185

Turnovsko

1

0

2

4

0

1

0

16

4

28

Českolipsko

0

0

4

5

0

1

2

30

0

42

Chomutovsko

0

0

1

3

1

3

1

5

1

15

Prostějovsko

1

0

1

0

0

0

1

5

0

8

Praha

2

6

0

3

0

2

0

0

4

17

Morava (Brno)

0

1

0

3

0

0

0

1

8

13

Ostatní (Čechy)

2

0

1

6

1

3

0

3

7

23

27

20

28

61

10

33

28

210

45

462

Jablonecko

Celkem

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

Zdraví

Kult.

Indiv.

Věcné

Součet

Jablonecko

5359

95

250

307

45

311

145

467

88

7067

Liberecko

1005

200

152

1055

168

641

275

2261

123

5880

Turnovsko

22

0

15

105

0

20

0

180

19

361

Českolipsko

0

0

55

42

0

200

20

831

0

1148

Chomutovsko

0

0

15

50

5

50

100

41

12

273

Prostějovsko

22

0

10

0

0

0

10

61

0

103

Praha

28

225

0

110

0

230

0

0

40

633

Morava (Brno)

0

30

0

85

0

0

0

10

158

283

Ostatní (Čechy)

68

0

10

88

25

26

0

85

72

374

6504

550

507

1842

243

1478

550

3936

512

16 122

Celkem

Věda Sport Sociál. Ekol. Vzděl.

Poznámka: Uvedeny všechny nadační příspěvky bez rozlišení na základní, z NIFu nebo povodně.
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Přehled nadačních příspěvků za rok 2010
( uvedeno podle dílčích účelových fondů Nadace PRECIOSA )

F O N D Y
EKOLOGIE A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
====================================
Č.

Ţadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis poţadavku - účel uţití příspěvku

Přísp. Kč

1

Zoologická zahrada Liberec, Liberec

Rekonstrukce a zasíťování expozice rysů karpatských

100 000

2

Společnost pro Jizerské hory, Liberec

"Ukliďme Jizerky", vysazování stromů a ekoprogramy

30 000

3

Český rybářský svaz MO, Jablonec n.N.

Úprava rybníčků a rozvodů vody, činnost krouţku dětí

25 000

4

Časopis Krkonoše a Jiz. hory, Vrchlabí

Sponzorování čísla věnovaného Jizerským horám

25 000

5

Nadace pro záchr. a obn. Jiz. hor, Liberec

Ekologická výchova dětí na zákl. školách v Liberec. Kraji

16 000

6

Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec

Vybudování povalových chodníků na naučné stezce

12 000

7

Jizerská o.p.s., Bedřichov

Oprava dvou závor vjezdů na cestu Jizerské magistrály

10 000

8

Novoveský okrášl. spolek, Nová Ves n.N.

Oprava vitráţí kostela v Nové Vsi n.N. v majetku spolku

10 000

9

Čmelák, spol. přátel přírody, Liberec

Podpora terénní činnosti spol. přátel přírody Čmelák

10 000

10

Město Jirkov, Základní uměl. škola Jirkov

Parkové úpravy v areálu Základní umělecké školy Jirkov

5 000

příspěvky c e l k e m Kč :

243 000

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

Ţadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis poţadavku - účel uţití příspěvku

Přísp. Kč

1

Město Raspenava, Raspenava
Základní škola a MŠ, Višňová
DRAK, občanské sdruţení, Liberec
Asociace rodičů ZP dětí, Jablonec n.N.
Sdruţení Czech Handicap, Ktová
Základní škola Raspenava, Fučíkova
Ostravská organizace vozíčkářů, Ostrava
Spolu dětem o.p.s, Praha 8
TyfloCentrum,o.p.s, Karviná-Nové Město
Česká asoc. pro psychické zdraví, Praha
Hospicová péče Sv. Zdislavy, Liberec
Asociace rodičů ZP dětí, Jablonec n.N.
Máme otevřeno? o.s, Praha 10
Český červený kříţ, pobočka Liberec
Jméno neuvedeno, Hrádek nad Nisou
Centrum pro zdr. postiţené, Liberec
Celia - ţivot bez lepku o.s, Nová ves
Klub Downova syndromu, Jablonec n. N.
Tělovýchovná jednota, Tanvald
Tulipan, Liberec 1
Sdruţení Czech Handicap, Ktová
Proutek , o.s., Plasná, Kardašova Řečice
Jedličkův ústav, Liberec 1
Sbor dobrovolných hasičů Desná III

Nákup auta Volkswagen pro SDH Raspenava
^
Obnova odborné učebny inform. technologií a počítačů ^
Oprava a rekonstrukce bezbariérové přístupové terasy *
"Sociální automobil" - vybavení el. výsuvnou sedačkou *
Ozdravný pobyt dětí z Troubek ve středisku ve Ktové
^
Nákup pomůcek pro těl. vých. v ZŠ - vytopený kabinet ^
"ALDIO - alternativní doprava imobilních osob"
*
"Postav se na vlastní nohy" pro začlenění ZP dětí“
*
"Cíl:zrakově,sluchově i tělesně postiţ. nabízet aktivity" *
"Práce pro duševně nemocné, výroba a prodej dárků *
„Koncentrátor kyslíku (oxygenátor) pečovatel. sluţby“ *
Rekondiční pobyt zdravotně postiţených dětí a mládeţe
"Tranzitní program" pro začlenění ZTP osob
*
Kurz ČČK pro pečovatelky hospicové péče v Liberci
Přísp. na nákup auta pro ZTP/P dítě a vytopené sklepy
Zakoupení antidekubit. matrací půjčovně ZTP osobám
PC(notebook) pro organizaci sídlící v povodňové oblasti ^
Na dopravu a činnost klubu Downova syndromu
"Rozvoj sport. aktivit pro mentálně postiţené sportovce" *
"Zaměstnání není samozřejmost"
*
Ozdravný pobyt dětí z Liberecka a Troubek ve Ktové
^
"Stánek a pila“ - větší samostatnost chráněné dílny
*
Úhrada sluţeb canisterapeuta se psy - zkvalitnění péče
Dětský den, činnost mladých hasičů v Desné v Jiz. hor.

500 000
150 000
80 000
50 000
50 000
50 000
40 000
40 000
40 000
40 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
29 900
28 280
25 000
25 000
25 000
23 000
20 000
20 000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

TJ KARDIO, o.s., Liberec 1
Město Jirkov a Mateřská škola v Jirkově
ZŠ a MŠ speciální, Turnov
Svaz zdr. postiţených, Jablonec n.N.
Domov sv. Josefa, e.p.o.,Červ. Kostelec
Unikátní projekty, Smrţovka
Sbor dobrovolných hasičů, Lvová
Centrum Prointepo, Hradec Králové
Majda, o.s., Jirkov
DD a Středisko vých. péče Čáp, Liberec
Asociace rodičů ZP dětí - Klub Liberec
Město Jirkov, Jirkov
Svaz zdr. postiţených, Jablonec n.N.
Celia-ţivot bez lepku o.s, Nová ves
II. Mateř. škola Preciosa, o.p.s., Liberec
Svaz důchodců, Jablonec nad Nisou
ZŠ a MŠ Huntířov, Ţelezný Brod
Dětské centrum Semily, Semily
Svítání, o.s., Jablonec nad Nisou
LTD Ptáček, Cvikov
Jméno neuvedeno, Kočí, okr. Chrudim
Obzor, obč. sdruţení vozíčkářů, Liberec
Občanské sdruţ. LET, Česká Kamenice
Fokus Liberec, Liberec
IMY, Soběslav
Jméno neuvedeno, Rokytno, Sezemice
Jméno neuvedeno,Hrabětice, Janov n.N.
Sbor dobrovolných hasičů, Hejnice
Centrum denních sluţeb, Jablonec n.N.
ZŠ a MŠ pro těl. postiţené děti, Liberec
MŠ Motýlek, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Zlín
Sbor dobrovolných hasičů, Česká Lípa
SDH Pilínkov, Liberec
Mateř. škola Studánka, Jablonné v Podj.
SDH Mukařov, Malá Skála
Jméno neuvedeno, Česká Lípa

"Činnosti turistického oddílu TJK, zejména LKT a PTS" *
Venkovní herní prvky - kůň, chodící kláda...
"Vybavení třídy pro děti s kombinovaným postiţením"
*
Týdenní rekondiční, léčebný a ozdravný pobyt
" Zakoupení osobních přepravních vaků pro klienty"
*
"Podpora provozu Výtvar. centra včetně provozu dílen" *
Činnost SDH a okresní soutěţ O pohár obce Lvová
Pořízení nového dřezu pro ZŠ a MŠ s dětmi těl. postiţ.
Dětský tábor v Jizerských horách pro děti Chomutovska
Týdenní pobytový program pro rozvoj samostatnosti dětí
Na dopravu rehabilitačně ozdravného pobytu ZP dětí
Pomůcky pro zájmové vzdělávání v DDM Paraplíčko
"Lepší podmínky pro ZP - půjčovna kompenz.pomůcek" *
„Program podpory a pomoci lidem trpícím celiakií"
*
Zakoupení nového povlečení pro děti mateřské školy
Rozšiřování sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit
Nákup pomůcek pro výtvarnou a pracovní výchovu
Příspěvek na pořízení nové rehabilitační vany pro děti
Celoroční provoz hiporehabilitačního střediska (sedlo...)
Příspěvek na letní dětský tábor
Pro sociálně slabou rodinu - úprava střechy po poţáru
Příspěvek na rehabilitačně ozdravný pobyt vozíčkářů
Letní dětský tábor Kyjov pro děti z České Kamenice
"Chráněná kavárna Na půl cesty" jako zaměstnání
*
"Doplnění půjčovny pomůcek pro děti s postiţením"
*
Výpomoc pro sociálně slabou rodinu - nový kotel
Pro soc.slabou rodinu rehabilitační pomůcka pro dceru
Nákup 2 kusů slaňovacích postrojů pro záchranné psy
Doprava klientů na charit. koncert Chceme ţít s vámi
Vybavení Snoezelenu relax. prvky, křeslo Relax Mango
Hračky pro hry na pískovišti a dramatickou výchovu
Osobě ZTP na dálkové studium sociálně-právní školy
Příspěvek na 9. ročník Dětské ligy pro mladé hasiče
Dětského odpoledne pro děti 26. června v Pilínkově
Den dětí v "Pohádkové zahradě" v areálu MŠ
Uspořádání Dětského odpoledne dne v Mukařově
Naslouchadla Senso, pomoc sociálně slabé rodině

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
12 000
10 560
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
7 540
7 500
7 000
6 680
5 000
5 000
5 000
4 000
3 000
2 900

příspěvky c e l k e m Kč : 1 842 360
Z toho nadační příspěvky:

v rámci grantového řízení z NIF (označeny *) celkem:
mimořádné příspěvky na povodně (označeny ^):
ostatní základní příspěvky bez NIFu a povodní celkem:

550 000
804 900
487 460

KULTURA A UMĚNÍ
=======================
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ţadatel (název organizace, sídlo)
Divadlo F.X. Šaldy, Liberec
Město Jirkov, Nám. Dr. Eduarda Beneše
Taneční skupiny Takt, Liberec
Nár. památkový ústav, zámek Sychrov
Soubor písní a tanců Nisanka, Jablonec
ZUŠ, Podhorská, Jablonec nad Nisou
Město Hrádek n.Nis. a sdruţení Grabštejn
Big band Česká Lípa, Česká Lípa
Klub Hudební mládeţe, Liberec

Stručný popis poţadavku - účel uţití příspěvku
Výprava a kostýmy premiéry opery G.Pucciniho " Edgar"
Nové 2 lustry do rekonstruovaného Kulturního domu
Na výrobu kostýmů a dopravu na vystoupení souboru
55. roč. Hudební festival Dvořákův Sychrov a Turnov
Účast na mezinárodním folklorním festivalu v Brazílii
Příspěvek na Jablonecký muzikál - scéna, rekvizity
Benefiční koncert na záchranu kaple sv. Barbory
12. sjezd swingařů - listopad v KD Crystal Česká Lípa
20. festival Hudební mládeţe "Duhová bouře" v Liberci

16

Přísp. Kč
100 000
100 000
50 000
30 000
25 000
20 000
20 000
15 000
15 000
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dětský pěv. sbor Skřivánek, Jablonec n.N.
Městská Galerie MY, Jablonec nad Nis.
Smíš. pěv. sbor Janáček, Jablonec n.N.
Sdruţení přátel školy hudby, Jablonec n.N.
Stardust, obč. sdruţení, Jablonec n.N.
Občanské sdruţení Carola, Liberec
Oblastní galerie v Liberci, Liberec
ZŠ Broumovská - TK Tyk Tak, Liberec
Město Frýdlant, Frýdlant
Kulturní sluţby, Lidové sady Liberec
Spolek přátel obce Janov nad Nisou
Kruh přátel hudby při MCDO, Hejnice
Divadelní spolek J.K.Tyla, Josefův Důl
Městské kultur.středisko Konice, Prostějov
Jablonečanka, dech. hudba, Jablonec n.N.
DDM Smetanka, Nový Bor
Folklórní soubor Šafrán, Jablonec n. N.
Divadelní soubor Tyl, Ţelezný Brod
TJ Sokol Huntířov n.Jizerou, pěvecký sbor

Na činnost a účast na dětských pěveckých soutěţích
Výstava dvou sklářských výtvarníků k 130. výročí SUPŠ
Vánoční koncert sboru (nájem), zájezd sboru do Anglie
13. ročník mez. festivalu komorní hudby - vydání CD
Večery swingové a jazzové hudby, koncerty, festivaly
Koncertní činnost, dětské pěvecké soutěţe
"Sběratel Anton Randa" - základ galerijní grafické sbírky
Ušití kostýmů pro děti tanečního klubu (různé formace)
Veřejná sbírka „Zachraňme frýdlantský betlém“
Příspěvek na 52. koncertní sezónu komorní hudby
Akce Loučenský advent, oprava kapličky v Hraničné
25. ročník koncertů varhanní a duch. hudby v basilice
Krajská přehlídka amatérských divadelních souborů
Tradiční přehlídka dechových hudeb Ţváčkův festival
Hudební materiál, údrţba aparatury a nástrojů, cestovné
Činnost novoborských maţoretek (kostýmy, boty, hůlky)
Příspěvek na činnost souboru - 15. výročí zaloţení
150 let divadelního souboru Tyl Ţelezný Brod -Kočičí hra
Příspěvek na činnost, účast na pěveckých soutěţích

15 000
12 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
8 000
5 000
5 000
5 000
5 000

příspěvky c e l k e m Kč :

550 000

z toho nadační příspěvky pro divadla v Liberci celkem Kč:
bez DK Jirkov a libereckého divadla Kč:

100 000
350 000

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

Ţadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis poţadavku - účel uţití příspěvku

Přísp. Kč

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

TU Liberec, rektorát, studijní odd.
SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov
VŠCHT Praha, rektorát, studijní odd.
Studenti SUPŠs a TUL, Liberec
SOŠ Jablonecká 999, Liberec
TUL, Fakulta textilní, kat. designu, Liberec
SUPŠ Ţelezný Brod,
SUPŠ a VOŠ, Jablonec n.N.
ZŠ s rozšíř. výukou jazyků, Liberec
SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec
Svobodná ZŠ o.p.s., Jablonec n.N.
SPŠ technická, Jablonec nad Nisou
4.ZŠ města Jirkov, Jirkov
Český červený kříţ, pobočka Liberec
Akademie výtvarných umění, Praha
SRPDŠ při Zvláštní škole, Jablonec n.N.
Spolek Novovesan, Nová Ves
Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec
Klub rodičů a přátel 28. MŠ, Jablonec n.N.
Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec
SUPŠ a VOŠ, Turnov
Základní škola Liberec, Sokolovská
Základní škola Kokonín, Rychnovská
Základní škola, Arbesova, Jablonec n.N.
Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem
ZŠ a MŠ, Janov nad Nisou
SOŠ gastronomie a sluţeb a SOU, Liberec
Základní škola, Krušnohorská, Jirkov

Stipendijní systém vysoké školy pro akad. rok 2010/11
Vybavení pro práci s počítači a tavení skla, software školy
Stipendijní systém vysoké školy pro akad. rok 2010/11
Mistr křišťálu 2010 - ceny a poukázky Sodexo Pass
"Čistá škola - Strojaři SOŠ pro svou čistou školu"
*
“Rozvoj sklářských a biţut. dílen pro ateliérovou tvorbu“ *
Podpora výuky produktového designu
*
"Počítač. učebna pro předmět Informační technologie" *
Pořízení interaktivní tabule, dataprojektoru, notebooku
Vybavení školních dílen výpočetní a projekční technikou *
"Roztančená tabule"
*
Dovybavení učeben nástroji a výukovými programy
*
Pořízení interaktivní tabule pro výuku
Rekvalif. kurz pro pečovatelky hospicové péče v Liberci
"Prezentace ateliérů prostřednictvím akademické TV" *
Materiální vybavení spec. pomůckami pro postiţené děti
“Rozšíření nabídky keramické dílny“
*
"Neviditelné oběti komunismu - v zemi klokanů"
Na vybavení školní zahrady MŠ zahradním domkem
Projekt Čína 2010 - Mistrovství světa stř. škol, výuka AJ
Vybavení pro prakt. výuku dílny uměleckého odlévání *
Soutěţ O Zlatý štětec-rozvoj výtvar. dovedností dětí
Pořízení interaktivní tabule pro potřeby výuky školy
Finanční podpora při rozšíření počítačové učebny školy
"Ruční pneumatická bruska" pro tvorbu Ateliéru skla
*
Notebook pro tvorbu interaktivních příprav pro výuku
26. ročník Gastroden 2010 v Centru Králův Háj Liberec
Zajištění koncert. zájezdu děts. pěv. sboru ze Slovinska

250 000
200 000
200 000
68 000
60 000
60 000
55 000
49 000
48 000
45 000
40 000
40 000
35 000
33 350
30 000
30 000
28 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
14 000
13 000
10 000
10 000
10 000
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29
30
31
32
33

ProKultura o.s., Černošice
Český červený kříţ, pob. Jablonec n.N.
Zoologická zahrada Liberec, Liberec
Základní škola Písečná, DPS, Chomutov
Jméno neuvedeno, Trutnov

"Audiovizuální přednášky o uměleckých slozích"
*
Oblastní stř. ČČK - záchrana ţivota, pomoc druhému
Ekologická výuka ve vzdělávacích zařízeních ZOO
"Písničkou k přátelství" výměnný koncert pěv. sboru
Finanční podpora pro vzdělávací kurz daňové evidence

10 000
10 000
7 000
5 000
2 500

příspěvky c e l k e m K č : 1 477 850
z toho nadační příspěvky:

V rámci grantu z NIF na vzdělávání (označeny *) celkem:
Stipendijní systém na vybraných technických VŠ celkem:
Ostatní příspěvky (bez grantu z NIFu a stipendií na VŠ):

450 000
450 000
577 850

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
==========================
Čís.

Ţadatel (název organizace, sídlo)

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

Týdny pohybu hrou, sport. areál TU Liberec
Lyţařský SKI klub, Jablonec nad Nisou
TTC Jablonec nad Nisou
Jizerští draci - basketbal, Jablonec n.N.
Basketbalový oddíl Kondoři Liberec
Nadační fond Sport. gymnázia, Jablonec
TJ HC "Vlci" Jablonec nad Nisou
Odd. stolního tenisu TTC, Jablonné v Podj.
Judo Klub Jablonec nad Nisou, o.s.
1. SK Jirkov, fotbal. areál Starý Březenec
Atletický klub AC Slovan Liberec
Preciosa bike team, cyklist. odd., Nový Bor
TRI-club, Rýnovická 19, Jablonec n. Nis.
TJ Delfín, kanoistický odd., Jablonec n.N.
TJ Jiskra Brodek u Konice, okr. Prostějov
TJ Sokol, Fügnerova, Jablonec nad Nisou
Oddíl orient. běhu TJ Tatran, Jablonec n.N.
SK Bakov nad Jizerou, oddíl kopané
Podještědští pardálové, Jablonné v Podj.
Rychlostní kanoistika, o.s., Jablonec n.N.
Školní sport. klub při ZŠ, Janov nad Nisou
Sportovní klub, oddíl kopané Prysk
TJ Dukla Liberec, odd. běhu na lyţích
Zákl. sportovní škola Turnov, Skálova ul.
Klub stol. tenisu Preciosa Liberec, o.s.
Vysokoškolský SK Slavie TU Liberec
TJ Lučany n.N., oddíl kopané (FK Lučany)
TJ oddíl volejbalu, Turnov

Stručný popis poţadavku - účel uţití příspěvku
Prázdninové akce pro děti Týdny pohybu hrou v Harcově
Lyţařské soutěţe ţáků a dorosteneckých kategorií
Úhrady pronájmu pro tréninky a turnaje odd. stol. tenisu
Nájem tělocvičny, zápisné soutěţí, odměny rozhodčím
Financování pronájmu tělocvičen na zápasy a trénink
Příprava mladých sportovců klubu běţeckého lyţování
Činnost ţáků 2-5 tř. mládeţnických hokejových druţstev
Úhrada pronájmu tělocvičny v budově základní školy
Závodní a tréninková činnost ţákovských druţstev
Prázdniny s fotbalem - sportovní vyţití školní mládeţe
Memoriál Zuzany Krejčové 8.5. na stadionu v Liberci
Nové dresy pro členy amatérského cyklistického oddílu
Velká cena v terénním triatlonu Mácháčský Pohodář
Sportovní nářadí a mládeţnické závody kanoistiky
Sportovní činnost druţstva dorostenců v oddílu kopané
Nákup nového cvičebního náčiní a pomůcek pro děti
Činnost odd. dětí a mládeţe, tvorba nové závodní mapy
Nákup fotbal. míčů pro mládeţ. muţstvo v minikopané
Rekonstrukce volejbal. a tenisového kurtu v Jablonném
Sportovní příprava ţactva a mládeţe v bazénu
Odd. dětí běh na lyţích, sjezd. lyţování, hor.kola, florbal
Příspěvek činnosti fotbalového oddílu, zvláště mládeţe
Materiální vybavení ţákovských oddílů běhu na lyţích
Vybavení pro rozvoj sportovních tříd školy pro atletiku
Pronájem herny stol. tenisu ve sportovní aréně v Liberci
Rozvoj mládeţnického badmintonu, účast na soutěţích
Příspěvek na činnost mládeţnického oddílu kopané
Sportovní činnost mládeţnického oddílu volejbalu
příspěvky c e l k e m K č :

Přísp. Kč
90 000
80 000
25 000
25 000
25 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
15 000
15 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
7 000
5 000
5 000
5 000
507 000

VĚDA A VÝZKUM
Č.

Ţadatel (název organizace, sídlo)

1
2
3
4
5
6
7

Ústav skla, Fak. chem.techn. VŠCHT Praha
Česká sklářská společnost, Jablonec n.N.
S group Sport Facility Management, Liberec
Inţenýrská akademie ČR, Praha
Krajská vědecká knihovna, Liberec
TU Liberec, FS, Katedra výrobních systémů
Fakulta chem. technologie VŠCHT Praha

===================================
Stručný popis poţadavku - účel uţití příspěvku
Nákup spektrofotometru pro měření vlastností skel
Podpora vydávání odborného časopisu Sklář a keramik
Celokrajský veletrh vzdělávání studentů Educa 2010
13. ročník soutěţe o Cenu inţenýrské akademie ČR
Publikace z oborů blízkých skl. výrobě, licence databáze
Vybavení pro zkvalitnění výuky oboru Výrobní systémy
Ocenění odbor. prací na Studentské vědecké konferenci
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Přísp. Kč
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
40 000
35 000
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Česká sklářská společnost, Jablonec n.N.
Vysoké učení technické v Brně, rektorát
České vysoké učení technické, Praha
TU Liberec, katedra sklář. strojů a robotiky
Fakulta strojní ČVUT, Praha
TU Liberec, Fakulta mechatroniky a ÚITE
TU Liberec, Katedra aplik. kybernetiky
TU Liberec, katedra výrobních systémů
TU Liberec, Fakulta mechatroniky
Muzeum skla a biţuterie, Jablonec n.N.
Ústav T.G.Masaryka, o.p.s., Praha
Kruh autorů Liberecka, Liberec
Městská knihovna, Jablonec nad Nisou

Konference Historie sklářské a biţut. výroby v č. zemích
Udělování Cen Nadace za mimořádnou diplom. práci
Udělování Cen Nadace za mimořádnou diplom. práci
Ceny pro katedrové kolo soutěţe student. tvůrčí činnosti
Ocenění soutěţních prací Studentské tvůrčí činnosti
Mezinárodní symposium IEEE ETS v Praze s ČVUT
Celostátní konference "Principa Cybernetica" v Liberci
Mez. konference Výrobní systémy dnes a zítra, Liberec
Organizace a ceny 4. ročníku soutěţe Kyber robot 2010
Katalog a exponáty výstavy Skleněné vánoční ozdoby
Vydání spisů T.G.Masaryka "Univerzitní přednášky"
Historie biţuterních výstav ve sborníku "Kalmanach"
Čtečka elektronických knih pro multimediální oddělení
příspěvky c e l k e m Kč :

Další aktivity fondu:

30 000
30 000
20 000
15 000
12 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
8 000
5 000
5 000
550 000

Zvláštní ceny za odborné práce (placeno z fondu škol na stipendia):
VŠCHT Praha 1x cena 8 tis. Kč a 3x cena 10 tis. Kč 38 000
TU Liberec 2x cena 5 tis. + 3x cena 10 tis. Kč 40 000
ČVUT Praha ze zbytku financí r. 2009 1x cena 10 tis. Kč 10 000
Ceny Nadace Preciosa celkem: 88 000
Fond vědy včetně Cen nadace na VŠ celkem Kč 638 000

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

Ţadatel (název organizace, sídlo)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gastro a urolog. odd. nemocnice, Jablonec
Interní oddělení nemocnice, Jablonec n.N.
Odd. neurochirurgie krajské nem., Liberec
Odd.í plicní Krajské nemocnice, Liberec
Interní ambul.a rehabilitace, Jablonec
Mudr. Jiří Hruška, praktický lékař, Zásada
Krajská nemocnice, Liberec
Nadace rozvoje umělé výţivy, Hr. Králové
LIRTAPS o.p.s., Liberec
Krajská nemoc., Trauma centrum, Liberec
Diana-sdr. rodičů a přátel ZP dětí, Jablonec
Klub zdraví obyvatel Liberecka, Liberec
ÚO Svazu diabetiků ČR, Jablonec n. Nisou
JAKOP sdr. onkolog. pacientů, Jablonec nN
MUDr. Leoš Jirkovský, Liberec
Svaz tělesně postiţených, Jablonec n.N.
Ústav sociálního lékařství, Hradec Králové
MUDr. Uršula Severová, Turnov
MUDr. Jiří Hruška, Zásada
MUDr. Petr Marák, Brodek u Konice

21
22
23
24
25
26
27
28

MUDr. Vladimír Maryško, Kamenický Šenov
FN v Motole, Praha 5 - Motol
Roska, pob. Jablonec n.N.
Svaz zdravotně postiţených, Jablonec n.N.
Svaz neslyšících, Jablonec n. Nisou
Český červený kříţ, pobočka Jablonec n.N.
Baby Box pro odloţené děti -Statim, Praha
Jméno neuvedeno, Liberec

Stručný popis poţadavku - účel uţití příspěvku

Přísp. Kč

Vybavení digitalizace, dezinfektor, diagnostický ultrazvuk
Vybavení telemetrie, defibrilátor, monitor, sonda, softw.
Nákup operační neurochirurgické mikrovrtačky s přísluš.
Vybavení EKG, zvlhčovač dechu, sprchové lehátko
Zakoupení kombinovaného přístroje Intelect Advenced
Zakoupení zdravotního přístroje EKG Cardioline ar1200
Lepší kvalita pobytu pacienta -převazové vozíky, skříňky
Stáţ nutričních sester regionál. nemocnic v Maastrichtu
Podpora 13. celostátní psychosomat. medicíny v Liberci
Zahraniční stáţ na ortopedické klinice v Seattlu USA
Léčebně rehabilit. pobyt pro děti s kombin. vadami
"Město pro děti zdravé dítě - zdravá budoucnost"
Edukačně preventivní pobyt diabetiků v roce 2010
Zdravotně rehabilitační pobyt pro onkologické pacienty
Přístroj na CRP NycoCard Reader II pro zdr. ordinaci
14ti denní rekondiční, léčebný a ozdravný pobyt
Účast na zahraniční odborné konferenci Psychotherapy
Přístroj na CRP NycoCard Reader II pro zdr. ordinaci
Přístroj na CRP NycoCard Reader II pro zdr. ordinaci
Přístroj na CRP NycoCard Reader II pro zdr. ordinaci
Přístroj na CRP NycoCard Reader II pro zdr. ordinaci *

3 036 000
2 000 000
545 365
270 000
81 532
48 900
48 000
43 000
42 000
35 000
35 000
32 000
30 000
30 000
28 100
25 000
25 000
22 045
22 045
22 045
(22 045)*

Účast mezinár. vzdělávacím kurzu dětské onkologie
Týdenní rekondiční léčebný hiporehabilitační pobyt
Zdravotně rehabilitační pobyt v tuzemsku pro ZTP osoby
Výdaje půjčovny pomůcek pro sluchově postiţené
Akce "Pomozte nám pomáhat", ocenění dárců krve
Otevření 36. babyboxu v Nemocnici v Jablonci n.N.
Matrace Natural Duo 90x200 na speciální lůţko pro TZP

20 000
15 000
15 000
10 000
10 000
7 500
5 000

příspěvky c e l k e m K č : 6 503 532

*

Poznámka: Vybavení pořízeno do majetku nadace a do ordinace lékaře zapůjčeno, výdaj z rozpočtu fondu ne dar.
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z toho ve prospěch praktické zdravotní péče (přístroje CRP):
94 235
ve prospěch regionálních nemocnic a zdrav. zařízení: 5 851 365
ostatní příspěvky (bez reg. nemocnic a prakt. lékařů) celkem: 557 932

INDIVIDUÁLNÍ ŢÁDOSTI
================================
Č.

Ţadatel - Jméno, adresa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Očkované osoby Medicou Chrastava
Jméno neuvedeno, Kunratice, Děčín
Jméno neuvedeno, Hrádek nad Nis.
Jméno neuvedeno, Frýdlant v Čechách
Jméno neuvedeno, D.Suchá, Hrádek n.N.
Jméno neuvedeno, Velký Grunov
Jméno neuvedeno, Markvartice
Jméno neuvedeno, Frýdlant v Čechách
Jméno neuvedeno, Chrastava
Jméno neuvedeno, Chrastava
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Hrádek nad Nisou
Jméno neuvedeno, Frýdlant v Čechách
Jméno neuvedeno, Hrádek nad Nisou
Jméno neuvedeno, Chrastava
Jméno neuvedeno, Ţibřidice, Kříţany
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.
Jméno neuvedeno, Markvartice
Jméno neuvedeno, Kunratice u Cvikova
Jméno neuvedeno, Donín, Hrádek n.N.
Jméno neuvedeno, Kunratice u Cvikova
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.
Jméno neuvedeno, Chrastava
Jméno neuvedeno, Chrastava
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Cvikov
Jméno neuvedeno, Markvartice
Jméno neuvedeno, Kam. Nová Víska
Jméno neuvedeno, Jezvé, Česká Lípa
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Andělská hora.
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Nová Ves, Chrastava
Jméno neuvedeno, Nová Ves, Chrastava
Jméno neuvedeno, Oldřichov v Hájích
Jméno neuvedeno, Ţibřidice, Kříţany
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.
Jméno neuvedeno, Kunratice u Cvikova
Jméno neuvedeno, V.Valtinov, Jablonné
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.
Jméno neuvedeno, Chrastava
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.
Jméno neuvedeno, Ţibřidice, Křiţany
Jméno neuvedeno, Markv., Jablonné
Jméno neuvedeno, Rynoltice

Stručný popis poţadavku - uţití příspěvku
Vakcína vč. aplikace preventivního očkování proti chřipce
Příspěvek po záplavách z 6.6.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek na dvě operace nohou, následné léčení, léky
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
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Přísp. Kč
168 635
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
40 000
40 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.
Jméno neuvedeno, Srbská Kamenice
Jméno neuvedeno, Dětřichov
Jméno neuvedeno, Hrádek nad Nisou
Jméno neuvedeno, Chomutov
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Malá Cvikov
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Prosetín
Jméno neuvedeno, Hrádek nad Nisou
Jméno neuvedeno,Smrţovka
Jméno neuvedeno, Turnov
Jméno neuvedeno, Dětřichov, Frýdlant
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podještědí
Jméno neuvedeno, Hrádek nad Nisou
Jméno neuvedeno, Hrádek nad Nisou
Jméno neuvedeno, Jablonné v P.
Jméno neuvedeno, Turnov
Jméno neuvedeno, Bílý Kostel nad Nisou
Jméno neuvedeno, Markvartice
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Tatobity
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Horní Štěpánov
Jméno neuvedeno, Borek, Frýdštejn
Jméno neuvedeno, Desná v Jiz. horách
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Suchdol u Prostějova
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Ţernov, Rovensko
Jméno neuvedeno, Mukařov, Malá Skála
Jméno neuvedeno, Zásada
Jméno neuvedeno, Tanvald
Jméno neuvedeno, Horní Štěpánov
Jméno neuvedeno, Příšovice
Jméno neuvedeno, Turnov
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Jinolice, Jičín
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Turnov
Jméno neuvedeno, Lomnice n. Popelkou
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Turnov
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou

Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Pomoc v tíţivé soc. situaci - příspěvek na auto
Pomoc v tíţivé soc. situaci - byt. situace, doprava a léčení
Příspěvek na zubní ošetření (rekonstrukce dutiny ústní )
Příspěvek na zubní ošetření, bytová situace
Pomoc v tíţivé soc.situaci-finanční podpora pro nem. syna
Zubní ošetření (stomatologický zákrok - nové můstky)
Příspěvek na nákup zdr. pomůcky-el.vozík firmy Ott Bock
Příspěvek na nákup zdr. pomůcky-el.vozík firmy Ott Bock
Pomoc v tíţivé soc. situaci - na vybavení pokoje dítěte
Pomoc v tíţivé soc. situaci - nájem, elektřina, jízdné
Pomoc v tíţivé soc. situaci - následky poţáru domu
Příspěvek pro soc.slabou rodinu - nájem, vzdělávání dětí
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek pro soc.slabou rodinu - nájem, doplatek plynu
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Pomoc v tíţivé soc. situaci - byt.situace, nájem, léčení
Pomoc v tíţivé soc. situaci - byt.situace, vodné
Stomatologické výkony - kompletní oprava zubů
Příspěvek na nákup zdr.pomůcky - el. vozík firmy Ott Bock
Pomoc v tíţivé soc. situaci - vzdělávání syna (kolejné)
Pomoc v tíţivé soc. situaci - byt.situace, nájem, sluţby
Pomoc v tíţivé soc. situaci - příspěvek na pohřeb otce
Příspěvek na stomatolog.výkon - plastika s náhradou
Příspěvek na cévní operaci manţelky
Uhrazení částečných nákladů absolvování VOŠ Liberec
Pomoc v tíţivé soc. situaci - VŠ vzdělávání dcery
Příspěvek na zubní (protetické řešení - fixní ) ošetření
Pomoc v tíţivé soc. situaci – přísp. na pohřeb manţela
Pomoc v tíţivé soc. situaci - nákup kotle, vakcína
Pomoc v tíţivé soc. situaci - sportovní tancování syna
Příspěvek na nákup speciálního kočárku pro ZTP dítě
Pomoc v tíţivé soc. situaci-VŠ vzdělávání syna (kolejné)
Pomoc v tíţivé soc. situaci - rozvodu, nákup kotle
Příspěvek na přebudování bezbariér. sociálního zařízení
Pomoc v tíţivé soc. situaci -příspěvek na pohřeb maminky
Pomoc v tíţivé sociální situaci - výměna oken v bytě
Pomoc v tíţivé soc. situaci - příspěvek na opravu auta
Pomoc v tíţivé soc. situaci-vzdělávání 3 dcer (školné, atd.)
Tíţivé sociální situace - vzdělávání dcery, nákup postele
Kvůli soc. situaci na opravy a rekonstrukci koupelny
Příspěvek na opravu zubů, stomatologický zákrok
Finanční výpomoc v soc.situaci - SŠ vzdělávání 2 dětí
Příspěvek na nákup speciálního kočárku pro ZTP dítě
Příspěvek pro soc.slabou rodinu - pohřebné atd.
Pomoc v tíţivé sociální situaci - zaplacení nájmů a sluţeb
Pomoc v tíţivé soc. situaci, bytové probl., lyţařský výcvik
Krytí nákladů při léčbě závaţného onemocnění
Pomoc v tíţivé soc. situaci - bytová situace, vzdělávání
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30 000
30 000
30 000
30 000
25 000
25 000
25 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
19 840
18 000
16 000
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106
107
108
109
110
111
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113
114
115
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119
120
121
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123
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125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Konice
Jméno neuvedeno, Hlučín
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Turnov
Jméno neuvedeno, Kunratice, Děčín
Jméno neuvedeno, Rychnov u Jablonce
Jméno neuvedeno, Chrastava
Jméno neuvedeno, Cvikov
Jméno neuvedeno, Janov nad Nisou
Jméno neuvedeno, Lučany nad Nisou
Jméno neuvedeno, Nová Ves, Chrastava
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Tanvald
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Hodkovice n. M.
Jméno neuvedeno, Cvikov
Jméno neuvedeno, Tanvald
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Oldřichov v Hájích
Jméno neuvedeno, Horní Štěpánov
Jméno neuvedeno, Vratislavice nad Nis.
Jméno neuvedeno, Jirkov
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Janov n. N.
Jméno neuvedeno, Ohrazenice, Turnov
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Jeřmanice
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Turnov
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Podlesí, Hodkovice
Jméno neuvedeno, Chutnovka
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Smrţovka
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Smrţovka
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Raspenava
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Zdislava, Kříţany

Pomoc v tíţivé soc. situaci - nákup sporáku a pračky
Příspěvek na zubní ošetření (stomatologické zákroky)
Pomoc v tíţivé soc. situaci - školné dcery na SŠ
Příspěvek pro soc.slabou rodinu - úprava bytu po zatečení
Pomoc v tíţivé soc. situaci - příspěvek na pohřeb matky
Uhrazení částečných nákladů při absolvování VŠ Praha
Příspěvek na léčení očí manţela+vzdělávání dětí
Příspěvek po záplavách z 6.6.2010 - poškození majetku
Příspěvek na nákup mechanického vozíku firmy Ott Bock
Finanční výpomoc v soc.situaci - SŠ vzdělávání dvou dcer
Příspěvek na nákup ochranného vybavení pro děti
Finanční výpomoc v soc.situaci - SŠ vzdělávání dcery
Příspěvek na ortodontické ošetření, rehabilitační léčba
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek na účast závodů v severské kombinaci pro syna
Na očkování dcery proti rakovině děloţního čípku
Příspěvek na operaci očí laserem v oční klinice
Finanční výpomoc v soc.situaci - SŠ vzdělávání syna
Pomoc v tíţivé soc. situaci - nájem, el. energie, atd.
Částečný příspěvek na zubní ošetření (protetické práce)
Pomoc v tíţivé soc. situaci-příspěvek na pohřeb tchyně
Částečný příspěvek na zubní ošetření (nový můstek)
Pomoc v tíţivé soc. situaci - školné dcery, léčebné výlohy
Příspěvek na léčbu a léky otce při rakovině slinivky břišní
Pomoc v tíţivé soc. situaci - léčení závaţné nemoci dcery
Příspěvek na nákup zdr.pomůcky-speciální noční stolek
Příspěvek pro dceru na očkování proti rakovině děl. čípku
Příspěvek pro dceru na očkování proti rakovině děl. čípku
Částečné náklady na ozdravný pobyt v Klášterci n. Ohří
Příspěvek na pobyt v lázních pro dceru (léčení,doprava)
Příspěvek pro dceru na očkování proti rakovině děl. čípku
Příspěvek pro mě na očkování proti rakovině děl. čípku
Příspěvek na zubní ošetření (stomat. zákrok nový můstek)
Příspěvek na nové brýle, potřebuji nutně při práci
Příspěvek na další operaci ruky dcery ve FN Praha-Krč
Příspěvek na zubní ošetření (nový tříčlenný zubní můstky)
Příspěvek na zubní ošetření dcery (ortodontické aparáty)
Příspěvek na umělé oplodnění, pobyt v nemocnici apod.
Pomoc v soc. situaci, výdeje za léky, nájmy
Příspěvek na zubní ošetření (obnova zubní protézy)
Pomoc v tíţivé soc. situaci - příspěvek na pohřeb otce
Příspěvek na umělé oplodnění manţelky
Příspěvek pro dceru na očkování proti rakovině děl. čípku
Příspěvek na nákup kompenzační pomůcky pro nevidomé
Příspěvek na jednoletý kurz cizích jazyků pro dceru
Pomoc v tíţivé soc. situaci - vzdělávání dcery v angl. jazyku
Příspěvek na ošetření vodícího psa pro nevidomou dceru
Příspěvek pro dceru na očkování proti rakovině děl. čípku
Příspěvek na léčebný a ozdravný pobyt u moře pro syna
Příspěvek pro soc.slabou rodinu - výpomoc (nájem, plyn)
Příspěvek na zubní (ortodontické) ošetření pro dceru
Pomoc v tíţivé soc. situaci - nákup uhlí - proplacení faktury
Příspěvek pro dceru na očkování proti rakovině děl. čípku
Příspěvek po povodních ze 7.8.2010 - poškození majetku
Příspěvek na chirurgické ošetření-operace křečových ţil
Příspěvek pro dceru na očkování proti rakovině děl. čípku
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Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.
Jméno neuvedeno, Smrţovka
Jméno neuvedeno, Hradčany, Český Dub
Jméno neuvedeno, Hraničná, Janov n. N.
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Postřelná, Jablonné
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Podlesí, Hodkovice
Jméno neuvedeno, Turnov
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Andělka, Frýdlant v Č.
Jméno neuvedeno, Drţkov
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podještědí
Jméno neuvedeno, Turnov
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Lučany nad Nisou
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Klokočí, Turnov
Jméno neuvedeno, Smrţovka
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Velké Hamry
Jméno neuvedeno, Dlouhý Most, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Turnov
Jméno neuvedeno, Tanvald
Jméno neuvedeno, Suchdol u Prostějova
Jméno neuvedeno, Chomutov
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podještědí
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podještědí
Jméno neuvedeno, Jirkov
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Jirkov
Jméno neuvedeno, Liberec
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno , Hodkovice n. M.
Jméno neuvedeno, Jablonec nad Nisou
Jméno neuvedeno, Rynoltice
Jméno neuvedeno, Rychnov u Jablonce
Jméno neuvedeno, Jablonné v Podj.

Uhrazení nákladů autobus. dopravy dětí v mateř. škole
Na očkování dcery proti rakovině děloţního čípku
Příspěvek na zubní ošetření (nové zubní můstky)
Příspěvek na zubní ošetření (paradentóza - nové zuby)
Příspěvek na zubní ošetření dcery (ortodontické aparáty)
Příspěvek pro dceru na očkování proti rakovině děl. čípku
Pomoc v tíţivé soc. situaci - prasklá vodoinstalace
Uhrazení část. nákladů při absolvování kurzu angličtiny
Na očkování dcery proti rakovině děloţního čípku
Příspěvek na zubní ošetření (stomatolog. výkon) dcery
Příspěvek na zubní ošetření (nové korunky)
Příspěvek na zubní ošetření (protetické práce)
Pomoc v tíţivé sociální situaci - zaplacení vodného, uhlí
Příspěvek na umělé oplodnění manţelky
Příspěvek na umělé oplodnění, pobyt v nemocnici apod.
Zubní ošetření - rekonstrukce zubů
Příspěvek na naslouchací aparát
Příspěvek na očkování proti rakovině děloţního čípku
Příspěvek na očkování proti rakovině děloţního čípku
Pomoc v tíţivé soc.situaci- SŠ vzdělávání a krouţky syna
Příspěvek na zubní ošetření (metalokeramický můstek)
Příspěvek na nové brýle, potřebuji nutně při práci
Urologické problémy dcery-nákup enuretického alarmu
Příspěvek na opravu zubů
Příspěvek na opravu zubů - nový můstek
Část.náklady spojené s léčebným pobytem v Kundraticích
Příspěvek na odbornou stáţ v Itálii pro syna
Příspěvek na nové brýle, potřebuji nutně při práci
Příspěvek na nové brýle, potřebuji nutně při práci
Příspěvek pro dceru na očkování proti rakovině děl. čípku
Příspěvek pro soc.slabou rodinu – fin. výpomoc (vzdělání)
Pomoc v tíţivé soc. situaci - vzdělávání dcer (zájezd Angl.)
Část.náklady spojené s léčebným pobytem v lázních
Částečný příspěvek na zubní ošetření (zubní nástavba)
Příspěvek na zubní (ortodontické) ošetření pro dceru
Výpomoc v soc. situaci - na SŠ vzdělávání dvou dcer
Příspěvek na zubní (endodentické) ošetření
Příspěvek pro dceru na očkování proti rakovině děl. Čípku
Příspěvek na pobyt s dcerou v nemocnici
Příspěvek na onemocnění dcery, léky, doprava Ústí n. L.
Pomoc v tíţivé soc. situaci - byt.situace, nájem, školné
Příspěvek na další zubní (endodentické) ošetření
Příspěvek na zubní (ortodontické) ošetření
Příspěvek na opravu zubů, stomatologický zákrok
Příspěvek pro manţela na kontaktní čočky
Příspěvek na náklady gynekologického zákroku
Příspěvek na zubní ošetření (stomatologický zákrok)
Částečný příspěvek na zubní (ortodontické) ošetření

6 750
6 500
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 500
5 500
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4 500
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
2 500
2 200
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 500
1 500
1 500
1 200
1 000
1 000
1 000

příspěvky c e l k e m K č : 3 935 625
preventivní akce - očkování proti chřipce 168 635
povodně - na zmírnění následků 2 317 000
zdravotní péče - léky, operace, léčebné pobyty 716 540
vzdělávání a jiné školní výdaje 251 700
bydlení - byt, chod domácnosti, nájem 316 000
úmrtí - příspěvek na pohřeb rod. příslušníka
85 000
ostatní pomoc v sociální nebo jiné nouzi
80 750
nadační příspěvky bez povodní celkem 1 618 625

z toho:
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VĚCNÉ DARY
==========================
Č.

Ţadatel (název organizace, sídlo)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Obč. sdr. Abeceda (Film.fest.), Otrokovice
Světlo Slunečnice o.s. Paceřice, Sychrov
ASK Elna Počerady, Louny
Sport. klub neslyšících, Brno
KČT Tatran, oddíl turistiky, Jablonec n.N.
Školní sportovní klub ZŠ Desná v Jiz.h.
Diakonie ČCE-SKP, Praha-Vinohrady
SDH Jirkov, Jirkov
Zajíček na koni, Praha
TJ Sokol, Frýdštejn
Taneční studio IMAGE, Jablonec n. N.
Základní škola Liberecká, Jablonec n. N.
Unie rodičů ČR sdruţení při OA, Liberec
Dům kultury Ostrov, Ostrov nad Ohří
Stavovská unie studentů VŠCHT Praha
VUPŠ Ateliér skla a architektury, Praha
Č. federace florbalu vozíčkářů, J. Lázně
Město Turnov, Turnov
Čs. rybářský svaz, Jablonec nad Nisou
JUNÁK, středisko Štika Turnov
Čs. Rybářský svaz, Turnov
Taneční klub Koškovi, Liberec
Gymnastika Liberec, Liberec
Handicap centrum srdce,o.p.s.,Poděbrady
Taneční škola Twist, Říčany
Rytmus, o.s., Liberec
Centrum Babylon, a.s. Liberec
Mez. centrum Universum, o.p.s., Liberec
ZZS Libereckého kraje, Liberec
Centrum Babylon, a.s., Liberec
Charita Zábřeh, Zábřeh
TJ Sokol Jablonec nad Nisou
Diakonie ČCE, stř. Betlém, Klobouky
Město Lučany nad Nisou
TJ Turnov,Turnov
D.R.A.K. obč. sdruţení, Liberec
Centrum pro rodinu, Hodonín
TJ Jiskra, Hejnice
Mateřská škola Pěnčín, Bratříkov
Asociace TRIGON, Ostrava
OV SPMP, Bruntál
Ostrovský Macík, Horní Ţďár, Ostrov
Klub celníků, Ústí nad Labem
Studující Zuzana Šuléřová, Ostrava
TJ SOKOL Ţupa Jizerská, Zlatá Olešnice

Stručný popis poţadavku - uţití věcného daru

Přísp. Kč

Ceny mezinár. festival filmů pro děti a mládeţ ve Zlíně
World Dance Latino cap trofeje 1. místo (168 ks)
Trofeje závodů European Handbike Circuit Louny 2010
Mistrovství ČR v atletice neslyšících v průběhu května
28. ročník Novoroční výstup na Černou Studnici - 500ks
Pořádání zimní sportovní olympiády - skleněné medaile
8. ročník ocenění "Pečovatel/ka ČR roku 2010" v Praze
Soutěţ O pohár starosty města Jirkova - skl. medaile
Skleněné polotovary, korálky, perle, 2 set měs. znamení
Pořádání republikových závodů v obřím slalomu-ceny
Pořádání taneční soutěţe v březnu 2010 v Jablonci n. N.
Projekt "Naše město Jablonec nad Nis." - skleněné mugle
Soutěţ - nejhezčí pár středních škol v Centru Babylon
Ceny 42.ročník dětského film. a tel. festivalu O.Hofmana
Tradiční Kachekran studentů VŠCHT Praha
"Vytvoření skleněných objektů" - 30 kg kuliček 9,3 krystal
Mezinárodní turnaj ve florbale vozíčkářů
1. městský ples v Kulturním centru Střelnice Turnov
Pořádání Rybářského plesu v Jablonci nad Nisou
Pořádání skautského plesu v SUPŠ v Turnově
Pořádání Rybářské veselice v Turnově
Šatonové růţe pro sportovní taneční pár
Pohár olympijských nadějí - OHC Liberec 2010
5 kusů křišťálových oplatek dle návrhu jako ocenění
Módní biţuterie - náušnice pro taneční formaci TWISTIES
4. ročník soutěţe Stejná šance Zaměstnavatel roku 2010
Uspořádání XII. Repre plesu Centra Babylon - tombola
Věcné "Ceny lidství" za rok 2009 výroční akce v Koloseu
Soutěţ Jablonecká Rescue Ski 2011 - skleněné medaile
Uspořádání Silvestra 2010 v Centra Babylon - tombola
Tříkrálová sbírka - 41ks skleněných výlisků s logem sbírky
Ceny závody v moder. gymnastice, Jablonecká píšťalka
35 ks skleněných výlisků s textem "Děkujeme …"
Koncert komorní hudby v kostele v Lučanech
Nejlepší orientační sportovci ČR, KS Střelnice Turnov
Dárky na 3. společenský benefiční večer obč. sdruţení
Hodnocení firem přátelské rodině - jehlan, hranol s textem
11. ročník časovky do vrchu na kolech
2 kg šatonové růţe pro děti MŠ - výtvarná výchova
4 ceny pro 18. Evropských dnů handicapu
Pořádání soutěţí pro klienty - sklen. výlisky a medaile
Ceny pro vítěze "Hubertova jízda" (kateg. junior a senior)
Ceny pro 26. ročník mistrovství ČR v bězích Celní správy
Šatony dle specifikace na dipl. práci studentky - šperk
Šatonové růţe pro tým děvčat step - aerobiku ATZO

110 400
86 688
48 546
38 102
26 309
18 576
12 600
12 384
12 126
11 342
10 656
9 324
9 288
8 544
8 352
7 079
6 336
5 748
5 448
5 448
5 340
4 748
4 148
4 080
3 276
3 035
2 904
2 880
2 861
2 820
2 573
2 520
2 394
2 340
2 052
1 704
1 493
1 490
1 420
1 390
900
859
811
539
434

příspěvky c e l k e m K č :

512 307

V š e c h n y f o n d y nadační příspěvky za rok 2010 celkem Kč:

16 121 674
==========

Z toho finanční nadační příspěvky celkem Kč:

15 609 377
=========
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Příloha věnovaná prostředkům z Nadačního investičního fondu (NIF)

SPRÁVA PROSTŘEDKŮ Z NIF A ROZDĚLOVÁNÍ VÝNOSŮ
v roce 2010
-----------------------------------------------------------------------------------Hospodaření s příspěvky z Nadačního investičního fondu (NIF)
Prostředky z NIF jsou určeny výhradně k uloţení do nadačního jmění, Nadace je nesmí
spotřebovat. Rozdělují se pouze výnosy z nich a Nadace je povinna takto činit ve prospěch
neziskových organizací prostřednictvím veřejně vyhlášených otevřených grantových řízení.
Příspěvek z NIF a nakládání s jeho výnosy jsou v účetnictví Nadace vedeny odděleně.
Získávání prostředků z NIF a jejich uloţení
Nadace Preciosa je příjemcem finančních příspěvků z prostředků Nadačního investičního fondu
(zkratka „NIF“) původně spravovaného Fondem národního majetku ČR (zkráceně FNM), dnes
Ministerstvem financí ČR.
Tyto prostředky získala Nadace počínaje rokem 2000 na základě úspěšné účasti ve
výběrových řízeních vyhlášených Vládou ČR. V první etapě rozdělování prostředků z NIF
v roce 2000 Nadace obdrţela příspěvek 22.481 tis. Kč určený pro poskytování grantů v oblasti
sociální. V rámci druhé etapy rozdělování Nadace uspěla v oblasti vzdělávání a nejprve
v roce 2002 získala příspěvek ve výši 18.762 tis. Kč. V roce 2003 byla tato v jistém slova
smyslu dotace navýšena o další dvě částky ve výši 6.296 tis. Kč a 4.750 tis. Kč. V roce 2004
Nadace obdrţela příspěvek z NIF ve výši 11.045 tis. Kč. V roce 2006 byl získán zatím poslední
příspěvek z NIF ve výši 2.420 tis. Kč. Stalo se tak na základě Dodatků ke Smlouvě o převodu
zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro podporu
nadací ve II. etapě, uzavřeného mezi Nadací a Českou republikou - Ministerstvem financí.
Celkem bylo ve II. etapě rozdělování Nadací získáno 43.273 tis. Kč.
Získané prostředky resp. jejich investice byly postupně zapsány do nadačního jmění (formou
zvýšení nadačního jmění o příslušnou částku) u místně příslušného rejstříkového soudu v Ústí
nad Labem resp. jeho pobočky v Liberci. Celková hodnota Nadací přijatých prostředků z NIF
zapsaných do nadačního jmění od konce roku 2007 činí 65.754 tis. Kč.
Takto získané prostředky z NIF do roku 2004 byly opakovaně vloţeny do nákupu podílových
listů Balancovaného fondu nadací (zkráceně BFN), spravovaného původně investiční
společností ŢB-Trust a.s. Praha, nyní Pioneer Investment. Celkově do podílových listů BFN
investované příspěvky z NIF dosáhly výše 52.289 tis. Kč. Příspěvek z NIF ve výši 11.045 tis. Kč
získaný v roce 2004 byl nejprve na rok 2005 smluvně svěřen ke spravování na základě
„Smlouvy o správě cenných papírů tvořících součást nadačního jmění“. Od 1.1.2006 došlo k
jeho uloţení na zvláštní termínovaný účet (č. 89746) u ABN Amro Bank (dnes RBS), pobočky
Praha. V roce 2006 došlo ke zvýšení úloţky v bance o zatím poslední příspěvek z NIF ve výši
2.420 tis. Kč na celkovou výši 13.465 tis. Kč. V listopadu 2010 byl termínovaný účet s částkou
13.465 tis. Kč přesunut do Raiffeisen Bank, která nabídla vyšší míru jeho ročního úročení.
Prostředky NIF podléhají zvláštnímu reţimu odděleného spravování a rozdělování výnosů
veřejnými granty. Po roce 2000 na základě uzavřených smluv s Fondem národního majetku ČR
měla Nadace povinnost vyhlašovat tyto veřejné soutěţe pro oblasti sociální a vzdělávání.
Nadace uplatňuje pravidlo pouţití výnosu za předchozí rok v roce následujícím a snaţí se
grantovat do původně dvou smluvně přidělených oblastí přibliţně stejnou částí výnosů.
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Uţití výnosů (za rok 2009) z prostředků NIF v roce 2010
Za předchozí kalendářní rok 2009 ze získaných prostředků NIF činil celkový skutečný dosaţený
výnos 1.179 tis. Kč. Jednalo se o výnos odpovídající běţným úrokovým mírám a podstatně
vyšší neţ-li výnos za rok předchozí (r. 2008), který byl dosud nejniţší v dosavadní historii
Nadace. Základem výnosu byla dividenda ve výši 1,58% z prostředků NIF investovaných v
celkové výši 52.289 tis. Kč do Balancovaného fondu nadací, která bývá vyplacena koncem
měsíce března. Další výnos za období roku 2009 činil úrok z prostředků ve výši 13.465 tis. Kč
uloţených na termínovaném účtu, který činil 354 tis. Kč (relativní výše výnosu 2,63% p.a.).
Na rozdělení ročního výnosu byly Nadací souběţně vypsány dva veřejné granty. Vyhlášené
podmínky grantů, jejich výsledky a vyhodnocení je uvedeno následně v této samostatné příloze.
V roce 2009 se roční sazby ČNB Pribid pohybovaly od 3,54% pro první do 1,83% pro poslední
pracovní den roku. Na základě od roku 2009 nově platných smluvních pravidel uţití výnosů z
prostředků NIF byla Nadace povinna rozdělit minimální výnos, vypočtený na základě vzorce ve
tvaru: 0,5 x aritmetický průměr dvanácti měsíčních hodnot (vţdy pro první den v měsíci) ročního
Pribidu x 1/100 x nadačním rejstříkem zapsaná výše přijatých prostředků z NIF v nadačním
jmění v Kč ke konci roku. Coţ znamená po výpočtu výnos za rok 2009 relativně 1,18% z
prostředků NIF (které ke 31.12.2009 činily 65.754 tis. Kč), tedy celkem částku 775.897 Kč.
Ve veřejném grantovém řízení realizovaném Nadací v roce 2010 bylo rozhodnuto rozdělit
v oblasti sociální rovných 500 tis. Kč a v oblasti vzdělávání také 500 tis. Kč, coţ je celkem
1000 tis. Kč. Nadace tak rozdělila celkem více neţ celkový smluvně povinný minimální výnos
z prostředků NIF za předchozí rok 2009, který činil 776 tis. Kč. Na zvýšení nadačního jmění a
správu prostředků z NIF nebyly z výnosu pouţity ţádné prostředky. Náklady spojené s realizací
výběrového řízení byly kryty z vlastních resp. ostatních prostředků Nadace.
V roce 2010 v rámci otevřeného grantového řízení Nadace obdrţela celkem 173 ţádostí, z
nichţ přispěla na 31 projektů. Nadací bylo pro oblast sociální ze 152 ţádostí vybráno 19
ţadatelů, v oblasti vzdělávání bylo podáno celkem 21 ţádostí a z nich bylo vybráno 12
projektů. Na základě velkého počtu ţádostí v oblasti sociální a méně hodnotným projektům
v oblasti vzdělávání došlo k přerozdělení 50 tis. Kč a byl dosaţen poměr 550 ku 450 tis. Kč.
Přehled v grantovém řízení vybraných organizací a udělených příspěvků je uveden následně.
Předpokládané uţití výnosů z prostředků NIF v roce 2011
Na základě nově platných smluvních pravidel uţití výnosů z prostředků NIF je Nadace povinna
rozdělit minimální výnos, vypočtený na základě vzorce ve tvaru: 0,5 x aritmetický průměr
dvanácti měsíčních hodnot ročního Pribidu x 1/100 x nadačním rejstříkem zapsaná výše
příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč ke 31.12. předchozího roku. Pro rok 2010 byl
aritmetický průměr ročních sazeb ČNB Pribid pro první dny v měsíci stanoven 1,4925% z
prostředků NIF ke 31.12.2010 (které činily 65.754 tis. Kč), coţ znamená pro Nadaci po výpočtu
smluvní relativní výnos minimálně 0,74625% za rok 2010 - absolutně 490.689,23 Kč k rozdělení
v roce 2011. Skutečný výnos z prostředků NIF byl vyšší (1.204 tis. Kč) a Nadace zajistila
dostatečné finance pro realizaci grantových řízení v plném rozsahu. V předchozím roce 2009
musela naopak doplnit část financí ze svých prostředků. Hospodaření za rok 2010 tak umoţnilo
částečně kompenzovat ztráty za předchozí období způsobené všeobecnou finanční krizí.
Nadace je připravena v průběhu roku 2011, podobně jako v předchozích letech, rozdělit více
neţ smluvně určený minimální výnos. Správní rada určila, ţe na základě výsledků veřejných
grantových řízení bude rozdělena částka 650 tis. Kč, a to přibliţně rovnoměrně na podporu
oblasti vzdělávání (určeno 300 tis. Kč) a sociální (určeno 350 tis. Kč). Plánovaná celková
částka pro rozdělení je podstatně vyšší, neţ by odpovídalo výnosům k rozdělení spočteným na
základě výše uvedeného vzorce vycházejícího z průměrných měsíčních sazeb Pribid pro 1 rok,
které činí cca 0,75% z výše nadačního jmění z NIF ke 31.12.2010, čemuţ odpovídá částka ve
výši přibliţně 491 tis. Kč.
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Vyhlášení grantových řízení Nadace Preciosa pro rok 2010
Nadace PRECIOSA vyhlašuje pro rok 2010 veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků
(grantová řízení) na podporu vzdělávání a školství a na podporu humanitárních a sociálních
projektů z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za předchozí kalendářní rok.
Grantová pravidla
Nadace PRECIOSA vypisuje veřejně otevřené výběrové řízení (granty) na podporu činností
v oblastech:
1. Vzdělávání a školství:
a) Odborná a vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia
b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného středního a učňovského školství regionu
2. Sociální a humanitární:
a) Pomoc zdravotně postiţeným, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeţi
b) Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů a nebo jejich zaměstnanosti
Příjemci grantu
Příjemcem grantu můţe být pouze právnická osoba. Granty budou poskytnuty na projekty
organizacím a institucím, které jsou registrovány na území České republiky.
Do výběrového řízení se mohou přihlásit: občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti,
účelová zařízení církví, nadace (kromě těch, které jsou příjemci příspěvku FNM ČR z
prostředků NIF), nadační fondy (za podmínky, ţe nejméně 95% příspěvku bude pouţito na
nadační příspěvky třetí osobě) a organizace zřízené státní správou a samosprávou
(příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace za podmínky, ţe samy vloţí na realizaci
projektu nejméně 50% vlastních finančních prostředků).
Termíny a podmínky podávání ţádostí
Ţádost se podává na adresu Nadace PRECIOSA, Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou,
a to pro oblast vzdělávání do 31. května 2010 a pro oblast sociální do 30. června 2010.
Ţádost se podává v jednom vyhotovení a musí obsahovat list s nadací stanovenou přihláškou.
Ţadatel můţe podat v rámci grantu pouze jednu ţádost obsahující jeden projekt.
Výše nadačního příspěvku ve prospěch jednoho ţadatele (projektu) nepřekročí 100 tisíc Kč.
Ţádost musí obsahovat (resp. je nutno přiloţit):
1) Projekt činnosti, na který se grant ţádá (cíle a etapy realizace, věcné vyuţití prostředků)
2) Rozpočet projektu s uvedením objemu vlastních a případně dalších vloţených prostředků
3) Popis dosud dosaţených výsledků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán
4) Kontaktní údaje, za realizaci projektu zodpovědnou osobu a podpis statutárního zástupce
5) Doklad o platné registraci ţadatele (pro uzavření darovací smlouvy úředně ověřený).
6) Číslo bankovního účtu, kam případný nadační příspěvek zaslat.
Výsledek výběrového řízení bude sdělen ţadatelům do 31. srpna 2010
Přijaté materiály se nevracejí. Nadace není povinna sdělovat důvody nepřidělení příspěvku.
V Jablonci nad Nisou, 16. března 2010
Ing. Stanislav Kadlec v.r.
předseda Správní rady Nadace PRECIOSA
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Rozdělení výnosů z prostředků NIF v roce 2010
--------------------------------------------------------------------------------------

Vyhodnocení veřejného grantového řízení Nadace Preciosa

Nadace Preciosa vyhlásila koncem prvního čtvrtletí roku 2010 veřejné grantové řízení na
rozdělení výnosů prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2009. Stalo se tak na
základě smlouvy s Fondem národního majetku ČR na podporu subjektů, resp. konkrétních
projektů z oblastí sociálních činností a vzdělávání.
Granty mohly být poskytnuty organizacím a institucím, které jsou registrovány na území České
republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohly přihlásit: občanská sdruţení, obecně
prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a za omezujících podmínek i nadace, nadační
fondy a dále organizace zřízené státní správou a samosprávou (u příspěvkových a bývalých
rozpočtových organizací za podmínky, ţe samy vloţí nejméně 50 % finančních prostředků na
poţadovaný projekt). Vyhlášení grantových řízení bylo zveřejněno na internetu, v tisku
(regionální příloha deníku MF Dnes a podnikové Noviny Preciosy) i jiným prostřednictvím, např.
zpravodajem pro nestátní neziskové organizace.
Ţádosti o grant se podávaly do 31. května (oblast vzdělávání) resp. 30. června 2010 (oblast
sociální) na adresu sídla Nadace. Do vyhlášených grantových řízení bylo podáno celkem 173
ţádostí jak z libereckého regionu, tak i z celé České republiky. Z toho 21 ţadatelů bylo z oblasti
vzdělávání a 152 ţadatelů z oblasti sociální. Celkově poţadavky ţadatelů obou grantů přesáhly
částku 10 miliónů Kč. Vyhodnocení došlých ţádostí proběhlo ve dvou etapách v červnu a
v červenci. Výsledek výběrového řízení byl sdělen ţadatelům písemně bezprostředně po
vyhodnocení, a to v průběhu měsíců července a srpna 2010.
Souhrn ţádostí a udělených nadačních příspěvků podle oblastí činnosti byla následující.
I. Ţadatelé zaměření na vzdělávání:
a) Vybavenost a odborná vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia:
podáno 17 přihlášek, z nichţ byl udělen příspěvek na 9 projektů v celkové výši 305.000 Kč.
b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného středního a učňovského školství regionu:
podány 4 přihlášky, z nichţ byl udělen příspěvek na 3 projekty v celkové výši 145.000 Kč.
(Z důvodu menšího počtu podaných kvalitních projektů a sociálních důsledků vlivem opakovaných
povodní došlo k přerozdělení částky 50.000 Kč z oblasti vzdělávání do oblasti humanitárně sociální. )

II. Ţadatelé vykonávající sociální činnosti:
a) Pomoc zdravotně postiţeným, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeţi: podáno
54 přihlášek, z nichţ byl udělen příspěvek na 7 projektů v celkové výši 245.000 Kč.
b) Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů a nebo jejich zaměstnanosti:
podáno 98 přihlášek, z nichţ byl udělen příspěvek 12 projektům v celkové výši 305.000 Kč.
Celkem tak byly 31 vybraným ţadatelům přiděleny nadační příspěvky v souhrnné výši
1.000.000 Kč. S ohledem na mnoţství a naléhavost obdrţených poţadavků bylo rozhodnuto
přidělit na grantový program více neţ povinný výnos. Nadace Preciosa tak překročila povinnou
smluvní minimální mez peněţních prostředků k rozdělení v letošním roce, určenou podle
průměrné roční sazby Pribid vyhlášené ČNB v předchozím kalendářním roce (1,18 %).
Z hlediska rozlišení právní formy vybraných ţadatelů se jednalo o 16 občanských sdruţení, 7
příspěvkových organizací - převáţně střední školy, 1 církevní účelové zařízení, 4 obecně
prospěšné společnosti a 3 veřejné vysoké školy, ţádný nadační fond nebo nadace.
Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky byly
vybraným ţadatelům poskytnuty během července a srpna 2010.
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Nadace PRECIOSA, Jablonec n.N. - Hospodaření s finančními prostředky z NIF

ROZBOR NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z NIF POSKYTNUTÝCH V ROCE 2010
URČENÍ UŢITÍ VÝNOSU Z NIF
Oblast činnosti, v níţ nadace uspěla ve výběrovém
řízení I. a II. etapy rozdělování NIF (kde grantuje)
PROSTŘEDKY A VÝNOSY Z NIF za rok 2009
Celkové prostředky k 31. prosinci 2009 v Kč
Skutečný výnos prostředků z NIF za rok 2009
Relativní skutečný výnos prostředků z NIF za r. 2009
Smluvní výnos z NIF za r. 2009 (1,18% dle Pribid)

Nadační příspěvky
Pouţití výnosů na: Správu nadace
Navýšení nadačního jmění

I.

II.

Sociálně
humanitární

Vzdělávání
školy

I.

II.

22 481 000 43 273 000

Celkem Kč
65 754 000

354 746
1,58 %

824 245
1,90 %

1 178 992
1,79 %

265 276
550 000

510 621
450 000

775 897
1 000 000

0
0

0
0

0
0

Pozn.: většina prostředků byla uloţena u Balanc. fondu nadací PioneerInv. za r. 2009 s výnosem 1,58% p.a.
V r. 2009 nebyly získány ţádné další prostředky z NIF (nerozdělovaly se), jako tomu bylo v dřívějších letech.

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

Rozdělení podle krajů - nadační příspěvky z NIF

I.

II.

Celkem

400 000
110 000
20 000
0
0
0
20 000
0
0

38 000
40 000
0
0
0
103 000
269 000
0
0

438 000
150 000
20 000
0
0
103 000
289 000
0
0

celkem v Kč poskytnuté do kraje:
Jihočeského
Jihomoravského
Karlovarského
Královéhradeckého
Libereckého
Moravskoslezského
Olomouckého
Praha
Pardubického
Plzeňského
Středočeského
Ústeckého
Vysočina
Zlínského

I.

II.

Celkem

33 000
0
0
20 000
307 000
80 000
0
110 000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
397 000
0
0
30 000
0
0
10 000
13 000
0
0

33 000
0
0
20 000
704 000
80 000
0
140 000
0
0
10 000
13 000
0
0

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

I.
152
19
80 000
10 000
28 947

II.
21
12
60 000
10 000
34 200

Celkem
173
31
80 000
10 000
32 258
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Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2010

v oblasti sociálně humanitární
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace PRECIOSA v měsíci březnu vyhlásila pro rok 2010 grantové veřejné výběrové řízení
na podporu humanitárních a sociálních projektů rozdělením výnosů z příspěvku NIF (za rok
2009), a to pro subjekty zabývající se činností v oblastech:
a) Pomoc zdravotně postiţeným, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeţi.
b) Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů a nebo jejich zaměstnanosti.
Granty byly poskytnuty na konkrétní účelově orientované projekty organizacím a institucím,
které jsou registrovány na území České republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohla
přihlásit: občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a za
omezujících podmínek i nadace, nadační fondy a dále organizace zřízené státní správou a
samosprávou (u příspěvkových a rozpočtových organizací za podmínky, ţe samy vloţí
nejméně 50% finančních prostředků na předmětný projekt).
Vyhlášení grantu bylo zveřejněno v tisku určeném pro neziskové organizace (Grantový
kalendář ICN Praha), v novinách MF Dnes, na internetu i jiným prostřednictvím.
Ţádosti o grant se podávaly do 30. června 2010 na adresu sídla Nadace Preciosa,
Opletalova 17, 466 67 Jablonec n.Nis. Ţádosti se podávaly v jednom vyhotovení a musely
obsahovat list s nadací stanovenou přihláškou (formulářem). K ţádosti bylo nutno přiloţit:
platný doklad o registraci ţadatele, projekt činnosti, na který se grant ţádá s uvedením
věcného uţití prostředků, rozpočet s uvedením objemu vlastních i dalších prostředků
vloţených do projektu, popis dosud dosaţených výsledků v předmětné oblasti činnosti.
Do vyhlášeného grantového řízení bylo podáno celkem 152 ţádostí z celé České republiky
s poţadavky přesahujícími celkovou částku 9 miliónu Kč. Vyhodnocení došlých ţádostí
proběhlo v měsíci červenci, definitivní rozhodnutí učinila správní rada nadace dne 28.7.2010.
Výsledek výběrového řízení byl sdělen ţadatelům písemně v průběhu srpna 2010.
Výnos ze smluvně spravovaných prostředků NIF za uplynulý kalendářní rok 2009 činil 265
tis. Kč (1,18% z částky 22.481 tis. Kč získané v první etapě rozdělování a uloţené jako
nadační jmění). Z důvodu sociálních důsledků vlivem opakovaných povodní došlo
k přerozdělení částky 50.000 Kč z oblasti vzdělávání do oblasti humanitárně sociální.
Vzhledem k významu grantového řízení i vlivu všeobecné finanční krize tak Správní rada
Nadace Preciosa rozhodla přidělit na grantový program celkově 550.000 Kč. To je více neţ
smluvními podmínkami určený minimální povinný výnos.
Souhrn přihlášek o grant podle hlavní nebo převaţující orientace byla následující:
a) Pomoc zdravotně postiţeným, opuštěným a jinak diskriminovaným dětem a mládeţi:
podáno 54 přihlášek, z nich uděleny příspěvky na 7 projektů v celkové výši 245.000 Kč.
b) Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů a nebo jejich zaměstnanosti:
podáno 98 přihlášek, z nich udělen příspěvek 12 projektům v celkové výši 305.000 Kč.
Některé poţadavky nebyly přesně vyhovující co se týká vypsaných tematických okruhů.
Celkem bylo vybráno 19 sociálních projektů. Z hlediska právní formy vybraných ţadatelů
se jednalo o 14 občanských sdruţení, 1 příspěvkovou organizaci, 3 obecně prospěšné
společnosti a 1 církevní účelové zařízení.
Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky
byly poskytnuty v měsících srpen aţ září 2010.
Tabulka obsahující soupis vybraných ţadatelů a jejich projektů s uvedením schválených
nadačních příspěvků z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.
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PŘEHLED VYBRANÝCH PROJEKTŮ a nadačních příspěvků z výnosů Nadačního inv. fondu (NIF) v roce 2010
Oblast grantového řízení: humanitárně sociální
=============================
Poř.

Sk

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

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

Ţadatel (název organizace, sídlo)
Hospicová péče Sv. Zdislavy, Liberec
Sdruţení D.R.A.K., Oblačná 450, Liberec
TJ Kardio, Husova 13, Liberec 1
Asociace rodičů a přátel ZP dětí, Jablonec n.N.
Tělovýchovná jednota, Pod Špičákem, Tanvald
Org. Svazu zdravotně postiţených, Jablonec n.N.
ZŠ a MŠ speciální, Kosmonautů 1641, Turnov
Domov sv. Josefa, e.p.o., Červený Kostelec
Proutek , o.s., Plasná 3, Kardašova Řečice
Fokus Liberec, Nezvalova 662, Liberec
Ostrav. org. vozíčkářů, Horymírova, Ostrava
Unikátní projekty, Hlavní 825, Smrţovka
Spolu dětem, Křiţíkova 67, Praha 8
TyfloCentrum, U Svobodáren, Karviná -N.Město
Celia-ţivot bez lepku o.s, Nová Ves 198
Česká asoc. pro psychické zdraví, Praha 4
Máme otevřeno? - integrace osob, Praha 10
Tulipan, Sokolská 8, Liberec 1
IMY -pro postiţené, Bechyňská, Soběslav

Stručný popis poţadavku - účel uţití příspěvku

Přísp.Kč

Forma org.

Nákup koncentrátu kyslíku (oxygenátor) pro domácí péči
Oprava a rekonstrukce bezbariérové přístupové terasy střediska
Činnosti turistického oddílu zejména kardiaků a jiných postiţení
Projekt "Sociální automobil" - dovybavení o el. výsuvnou sedačku
Rozvoj sportovních aktivit pro mentálně postiţené sportovce
Lepší podmínky zdravotně postiţeným - půjčovna komp. pomůcek
Vybavení třídy o hrací prvky pro děti s kombinovaným postiţením
Zakoupení osobních přepravních vaků pro klienty Domova
Projekt "Stánek a pila" - cesta k větší samostatnosti chráněné dílny
Provoz Chráněné kavárny "Na půl cesty" - zlepšení image obsluhy
Projekt "Aldio" - alternativní doprava imobilních osob
Provoz Výtvarného centra postiţených dětí a chráněných dílen
Projekt "Postav se na vlastní nohy" - usnadnění odchodu z ústavu
Projekt zrakově, sluchově i tělesně postiţeným nabízet aktivity
Podpora a pomoc lidem trpícím celiakií - poradenství
Práce pro duševně nemocné, výroba a prodej dárků
Projekt "Tranzitní program" školení a kurzy pro integraci ZP osob
Projekt "Zaměstnání není samozřejmost" v chráněné dílně
Doplnění půjčovny pomůcek střediska pro děti s postiţením

30 000
80 000
20 000
50 000
25 000
15 000
20 000
20 000
23 000
10 000
40 000
20 000
40 000
40 000
12 000
40 000
30 000
25 000
10 000

o. p. s.
obč. sdruţ.
obč. sdruţ.
obč. sdruţ.
obč. sdruţ.
obč. sdruţ.
přísp. org.
církevní org.
obč. sdruţ.
obč. sdruţ.
obč. sdruţ.
obč. sdruţ.
o. p. s.
o. p. s.
obč. sdruţ.
obč. sdruţ.
obč. sdruţ.
obč. sdruţ.
obč. sdruţ.

Nadační příspěvky z výnosu NIF celkem : 550 000
Přehled podle oblastí grantového řízení:
a) skupina celkem 54 žádostí, vybráno 7 projektů
b) skupina celkem 98 žádostí, vybráno 12 projektů
Celkem Kč:
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245 000
305 000
550 000
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Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2010
v oblasti vzdělávání (škol)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace PRECIOSA v březnu 2010 vyhlásila veřejné grantové řízení na výběr vzdělávacích
projektů podpořených z výnosů příspěvku NIF (za rok 2009), a to cíleně pro oblasti činnosti:
a) Odborná vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia.
b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného středního a učňovského školství regionu.
Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou
registrovány na území České republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohla přihlásit:
občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a organizace
zřízené státní správou a samosprávou (u příspěvkových a rozpočtových organizací za
podmínky, ţe samy vloţí nejméně 50% finančních prostředků na předmětný projekt).
Záměrně omezující podmínky navíc byly stanoveny pro nadace i nadační fondy (přispět min.
95% ve prospěch třetí osoby).
Vyhlášení bylo provedeno prostřednictvím tisku v regionálních vydáních novin MF Dnes,
pomocí médií určených pro neziskové organizace (např. Grantový kalendář ICN Praha), na
internetových stránkách nadace i jinými způsoby.
Ţádosti o grant se podávaly do 31. května 2010 na adresu Nadace Preciosa, Opletalova 17,
466 67 Jablonec nad Nisou. Ţádosti se podávaly v jednom vyhotovení a musely obsahovat list
s nadací stanovenou přihláškou (formulářem). K ţádosti bylo nutno přiloţit: doklad o platné
registraci resp. zřízení ţadatele, projekt činnosti, na který se grant ţádá (cíle a etapy
realizace, věcné vyuţití), rozpočet s uvedením objemu vlastních prostředků vloţených do
projektu, popis dosud dosaţených výsledků a základní popisné a kontaktní údaje.
Do vyhlášeného grantového řízení bylo podáno celkem 21 ţádosti převáţně z libereckého
regionu, ale i z jiných míst České republiky, s celkovými poţadavky dosahujícími částku přes
1,2 mil. Kč. Vyhodnocení došlých ţádostí proběhlo v měsíci červnu s rozhodnutím správní
rady 17.6. Výsledek výběrového řízení byl sdělen ţadatelům písemně koncem června 2010.
Odpovídající výnos z prostředků NIF (ke konci roku 2009 celkem 43,273 mil. Kč získaných
ve druhé etapě rozdělování) za uplynulý rok činil 511 tis. Kč. Správní rada nadace rozhodla
přidělit na grantové programy více neţ smluvními podmínkami určený minimální povinný
výnos ve výši 1,18% dle vzorce a sazeb ČNB roční Pribid. S ohledem na poměrové
rozdělení realizovaného výnosu do dvou grantových oblastí a v České republice místními
povodněmi ztíţenou situaci bylo operativně rozhodnuto posílit oblast humanitární na úkor
oblasti vzdělávací. V rámci grantového řízení z oblasti vzdělávacích činností ţadatelům
rozděleno bylo celkem rovných 450.000 Kč, a to mezi 12 vybraných ţadatelů
předkládajících projekty.
Skladba přihlášek o grant podle hlavní nebo převaţující orientace byla následující:
a) Vybavenost a odborná vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia:
podáno 17 přihlášek, z nich udělen příspěvek na 9 projektů v celkové výši 305.000 Kč.
b) Zlepšení vybavenosti technicky orientovaného středního a učňovského školství regionu:
podány 4 přihlášky, z nich udělen příspěvek na 3 projekty v celkové výši 145.000 Kč.
Z hlediska rozlišení právní formy 12 vybraných ţadatelů se jednalo o 2 občanská sdruţení, 6
příspěvkových organizací (školská zařízení), 3 veřejné vysoké školy a 1 obecně prospěšnou
společnost. Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Příspěvky
z výnosu NIF byly poskytnuty bez zbytečného odkladu během měsíce července 2010.
Tabulka obsahující soupis vybraných ţádostí s uvedením schválených nadačních příspěvků
z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.
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P Ř E H L E D VYBRANÝCH PROJEKTŮ A NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ z výnosu Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2010
oblast grantového řízení:

ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ

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

Poř Sk
.
.

Ţadatel (název organizace, sídlo)

Projekt - popis poţadavku - účel uţití příspěvku

Příspěvek Forma org.

1.

a

Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem,

Projekt "Ruční pneumatická bruska" k opracování skleněných polotovarů

13 000

veřejná VŠ

2.

a

SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova ul.

Vybavení pro praktickou výuku dílny uměleckého odlévání pyrometrem aj.

20 000

přísp. org.

3.

a

Spolek volný čas Novovesan, Nová Ves

Rozšíření nabídky keramické dílny o práci na hrnčířském kruhu

28 000

obč. sdruţ.

4.

a

SUPŠ a VOŠ Horní nám., Jablonec n. N.

Projekt "Počítačová učebna pro předmět Informační technologie"

49 000

přísp. org.

5.

b

SOŠ Jablonecká ul., Liberec

Projekt "Čistá škola" - Strojaři SOŠ praktickými výrobky pro okolí školy

60 000

přísp. org.

6.

a

ProKultura o.s., Černošce, okr. Beroun

Projekt "Audiovizuální přednášky o uměleckých slozích" pro školy a veřejnost

10 000

obč. sdruţ.

7.

b

SŠ strojní, stavební a dopr., Liberec

Modernizace vybavení školních dílen výpočetní a projekční technikou

45 000

přísp. org.

8.

a

Tech. univerzita, FT, kat. designu, Liberec

Rozvoj a vybavení sklářských a biţuterních dílen pro ateliérovou tvorbu

60 000

veřejná VŠ

9.

a

Svobodná ZŠ, Rybářská, Jablonec n.N.

Projekt "Roztančená tabule" vyuţitím interaktivní tabule a tanečních podloţek

40 000

o. p. s.

10.

a

SUPŠ Ţelezný Brod, Smetanovo zátiší

Podpora výuky produktového designu pořízením vakuovacího zařízení

55 000

přísp. org.

11.

b

SPŠ technická, Belgická, Jablonec n. N.

Dovybavení učeben nástroji a výukovými programy pro kovárnu a svařovnu

40 000

přísp. org.

12.

a

Akademie výtvarných umění v Praze

Projekt "Prezentace ateliérů AVU prostřednictvím akademické TV"

30 000

veřejná VŠ

S o u č e t nadačních příspěvků c e l k e m K č :
Přehled podle oblastí grantového řízení:
a) skupina celkem 17 žádostí, vybráno 9 projektů
b) skupina celkem 4 žádostí, vybrány 3 projekty
Celkem Kč:
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450 000

305 000
145 000
450 000

Příloha výroční zprávy věnovaná mimořádné aktivitě Nadace Preciosa vyvolané přírodní katastrofou.

Pomoc Nadace Preciosa na zmírnění následků povodní v roce 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------V roce 2010 zasáhly Českou republiku letní povodně. Stalo se tak podobně jako
v předchozím roce opakovaně a na některých místech to mělo zcela katastrofální důsledky.
První povodně nastaly nečekaně jiţ v polovině května na Moravě, především na Olomoucku
a Ostravsku. Nadace pomohla nejvíce postiţeným rodinám z opakovaně zaplavené obce
Troubky, kterým ve spolupráci se sdruţením Czech handicap zajistila příspěvkem 50 tis. Kč
ozdravný pobyt dětí, konaný počátkem prázdnin ve středisku Ktová v srdci Českého ráje.
Zaměstnanci Preciosy na krytí nákladů pomohli sbírkou ve výši přes 30 tis. Kč.
O víkendu 7.-8. srpna došlo k přírodní katastrofě zcela mimořádných rozměrů v samotném
Liberecku, a to především v oblasti na západ od úpatí Jizerských hor. Postiţení obcí od
Chrastavy aţ po Hrádek nad Nisou tak zvanou bleskovou povodní dosáhlo zcela zničujících
rozměrů. Zasaţeny byly také oblasti kolem Jablonného v Podještědí a Kamenického Šenova.
Správní rada Nadace rozhodla orientovat pomoc do oblasti údolí řeky Smědé, tekoucí ze
severozápadních svahů Jizerských hor, coţ je v místech více vzdálených od správního
centra Libereckého kraje, neţ byly jiné povodní zasaţené lokality. Celkově byla uvolněna na
pomoc obcím Raspenava a Višňová částka 750 tis. Kč.
Nejvyšší příspěvek 500 tis. Kč byl určen na nákup nového 9ti místného automobilu
Volkswagen typu transport určeného pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Raspenavě,
kteří přišli o své vozidlo zatopením při zásahu během vrcholící povodně.
Ve vybrané lokalitě Nadace věnovala pozornost zajištění řádného chodu školských zařízení
zasaţených povodňovou vlnou řeky Smědé. Na obnovu vytopené učebny Základní školy
obce Višňová bylo uvolněno 150 tis. Kč. Oprava místnosti vodou poškozené učebny
v přízemí měla pro obnovu řádné výuky zásadní význam. Příspěvek 50 tis. Kč byl poskytnut
na nové sportovní vybavení tělocvičny Základní školy v Raspenavě.
Nadace ale především pomohla celé řadě občanů, jejichţ obydlí zaplavila velká voda. Na
tuto individuální pomoc vyčlenila operativně z rezervních fondů více neţ 2 milióny Kč (!).
Přes třicet rodin s úplně vyplaveným bytem získalo zcela mimořádný příspěvek ve výši 50 tis.
Kč a další více neţ dvě desítky občanů příspěvek ve výši 20-30 tis. Kč.
Na vytipování postiţených osob a řešení jejich osobních těţkostí se do značné míry
spolupodíleli personalisté i další zaměstnanci mateřské firmy Preciosa.
Mezi zaměstnanci skupiny společností Preciosa vznikla jako spontánní iniciativa sbírka, která
posílila nadační prostředky o více neţ 340 tis. Kč. Projevila se tak mimořádná občanská
solidarita zaměstnanců skupiny společností Preciosa.
Celkově bylo v roce 2010 na zmírnění následků povodní vynaloţeno z peněţních prostředků
Nadace více neţ 3 milióny Kč. Stalo se tak neplánově na úkor finančních rezerv. Nadace
přijala poděkování starostů obou uvedených postiţených obcí a řady postiţených občanů.
V rámci následné pomoci bylo rozhodnuto přispět ještě částkou 100 tis. Kč na zakoupení
nového vozidla pro dobrovolné hasiče obce Višňová. K realizaci daru a nákupu vozidla došlo
aţ v roce 2011.

Ohlédnutí za nadační činností v roce 2010
Loňský rok 2010 znamenal pro Nadaci Preciosa nejenom pokračování v dosavadních
tradičních nadačních činnostech, ale také nové výzvy. Během roku bylo uděleno přes 460
jednotlivých nadačních příspěvků v celkové hodnotě přesahující 16 miliónů Kč. Jak v počtu
nadačních příspěvků, tak v celkové jejich výši šlo o historicky rekordní rok. Bohuţel přes dvě
stě ţadatelů nebylo uspokojeno, zdroje a moţnosti Nadace jsou limitované.
I přes všeobecně nepříznivou finanční situaci, která se nemohla neprojevit i na omezení
zdrojů, dokázala Nadace podpořit většinu dlouholetých partnerů a to v celém širokém
spektru činností volnočasových, kulturních, odborných i dalších.
Zcela ojedinělé bylo přispění částkou více neţ 5 miliónů Kč ve prospěch Nemocnice
v Jablonci nad Nisou na zlepšení vybavenosti. Především oddělení interny, urologie a
gastroenterologie tak získala nové zdravotnické přístroje. Neobyčejně vysoké byly také
příspěvky ve prospěch vybavenosti Krajské nemocnice v Liberci, kam Nadace přispěla ve
prospěch tří oddělení celkem přes 800 tisíc Kč.
V rámci celostátní působnosti lze připomenout trvalou podporu odborné činnosti České
sklářské společnosti a Ústavu skla a keramiky Vysoké školy chemicko technologické
v Praze. Pokračovala tradice udělování Cen Nadace Preciosa za mimořádné diplomové
práce studentům na čtyřech vybraných technických vysokých školách.
Nadace pravidelně kaţdoročně vyhlašuje široké veřejnosti přístupná grantová řízení. Jsou
dlouhodobě orientována ve prospěch činností v oblastech sociální a vzdělávací. V rámci nich
byl na realizaci 31 projektu věnován rovný 1 milión Kč.
Nadace nezapomíná na sociální projekty ve prospěch handicapovaných spoluobčanů.
Například byla iniciativní v záleţitosti vybavení tzv. sociálního automobilu o elektrickou
výsuvnou sedačku. Automobil tak můţe plně slouţit potřebám místní pobočky Asociace
rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí.
K mimořádným výzvám roku 2010 patřily především bleskové povodně, a to v červnu na
Moravě a zejména pak v první polovině srpna na Liberecku, tedy přímo v regionu sídla
Nadace. Kromě organizace pobytu v Českém ráji pro děti z moravské obce Troubky byla
nadační pomoc orientována především na postiţené občany Libereckého kraje. Jednalo se o
bezprostřední finanční příspěvky rodinám s vyplaveným obydlím a následně šlo o pomoc
obcím, například při obnově chodu základních škol v Raspenavě a Višňové. Na těchto
aktivitách se podílela i řada zaměstnanců Preciosy. Dík patří vedoucí sekretariátu Nadace
paní Marcele Vojtíškové, která humanitární činnost koordinovala. Ve prospěch postiţených
osob bylo nad rámec předpokládaného rozpočtu vynaloţeno přes 2 milióny Kč. Nejvyšším
darem byl příspěvek půl miliónu Kč na zakoupení nového osobního vozidla typu transport
pro dobrovolné hasiče obce Raspenava, kteří při povodních přišli o své vozidlo.
Nadace Preciosa by v dalším období měla realizovat svoji činnost ve stejném duchu jako
v předchozích letech. Bude respektovat dlouhodobě stanovené základní cíle a hlavní směry
orientace nadačních příspěvků do jednotlivých oblastí ţivota společnosti. Úkolem zůstává
trvalá snaha o udrţení dosavadní výše majetku Nadace. Vyváţené hospodaření mezi příjmy
a výdaji by mělo zajistit poskytování nadačních příspěvků na přibliţně dosavadní úrovni.

Ing. Ivo Schötta,
ředitel Nadace PRECIOSA

