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ÚVOD
Dvacet let veřejně prospěšné činnosti
Nadace Preciosa
Ing. Stanislav Kadlec
předseda správní rady
Nadace Preciosa
Dámy a pánové,
v roce 2014 tomu bylo přesně dvacet let, co zahájila svoji činnost podniková nadace,
kterou se na samotném konci roku 1993 rozhodlo založit představenstvo firmy Preciosa,
a.s. Těch dvacet let existence Nadace Preciosa nás opravňuje k tomu, abychom se
ohlédli za historií a přemýšleli i o její budoucnosti.
Od doby svého založení podpořila Nadace Preciosa tisíce nejrůznějších veřejně
prospěšných činností a pomohla mnoha potřebným. Celkový objem poskytnutých darů
přesáhl 160 miliónů Kč. Nadace Preciosa tak svojí činností významně podporuje
společenskou odpovědnost Skupiny Preciosa a spoluvytváří občanskou společnost.
Od počátku existence Nadace Preciosa ji společnost Preciosa, a.s. systematicky finančně
podporuje. Mimořádně nás těší, že Nadace má silnou podporu od zaměstnanců skupiny
společností Preciosa. Mnozí z nich přispívají Nadaci pravidelně - za rok 2014 přispělo na
činnost Nadace více než 400 našich zaměstnanců, což je za celou její historii rekordní
číslo. V souladu se strategickým cílem dlouholetého předsedy správní rady profesora
Věňka Šilhána jsme vždy část obdržených příspěvků odkládali stranou. To nám umožnilo,
že v současné době můžeme nadační činnost vykonávat převážně z výnosů dlouhodobě
drženého majetku. Takovouto konzistentní nadační politiku, věříme, oceňují i naši
dlouhodobí partneři. Správní rada považuje finanční stabilitu a tím pádem určitou
nezávislost na vývoji okolí za zcela zásadní vklad do dlouhodobé existence Nadace.
Chci u příležitosti završení dvaceti let existence Nadace poděkovat všem současným i
minulým členům správní a dozorčí rady a správcům jednotlivých fondů. Někteří z nich
jsou s Nadací po celých dvacet let. Prožili jsme a prožíváme mnoho setkání a příběhů,
které jsou po celém vějíři lidského života. Od podpory talentovaných studentů po podporu
osob, které se ocitly v těžké životní situaci. Od školství přes kulturu a ekologii až po sport.
Od nemocnic až po zdravotnické dobrovolníky. Od zájmových uskupení přes instituce až
po jednotlivce. Jsem přesvědčený, že nás tato práce těší a lidsky obohacuje.
Od roku 1994 jsme se stali respektovanou a potřebnou institucí jak v rámci Libereckého
kraje, tak v mnoha ohledech i v celé České republice. Myšlenka dobročinnosti a
pospolitosti v nás zakořenila. Její síla je v dlouhodobosti a konzistentnosti našeho
chování. V tomto duchu bychom chtěli působit i v budoucnu.
V Jablonci nad Nisou, červen 2015

Ing. Stanislav Kadlec
předseda správní rady Nadace PRECIOSA
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VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE PRECIOSA ZA ROK 2014
================================================================

Principy nadační činnosti
---------------------------------------Tradice nadační činnosti
Je tomu již více než 20 let, co došlo rozhodnutím představenstva firmy Preciosa, a.s.
koncem roku 1993 k založení Nadace Preciosa (dále jen Nadace). V té době byla podniková
nadace, nesoucí jméno svého zakladatele, zcela ojedinělou iniciativou české průmyslové
firmy. Nově založená nadace byla zprvu orientovaná jen na oblast zdravotní a částečně také
sociální, ale již v roce 1995 se změnila na všeobecně orientovanou. Došlo k vytvoření
organizační struktury, která existuje do současné doby. Zaměření Nadace představuje široce
pojaté činnosti. Nadace je samostatným právním subjektem, který v letech 1998 až 2013
organizoval svoji činnost podle tehdy platného Zákona o nadacích a nyní se řídí podle
nového Občanského zákoníku. Od roku 1998 je Nadace zapsána v rejstříku nadací (oddíl N,
vložka 14), vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, dnes pobočkou v Liberci.

Organizace činnosti Nadace
Orgány Nadace jsou Správní rada a Dozorčí rada, sbor správců fondů a sekretariát Nadace.
Personální obsazení jednotlivých funkcí je uvedeno v příloze „Základní informace o Nadaci“.
Práce fondů
Hlavní činnosti Nadace zajišťuje 7 fondů, které jsou nasměrovány do těchto oblastí:
zdravotnictví a péče o zdraví, školství a vzdělávání, věda a výzkum, humanitární a sociální
péče, kultura a umění, tělovýchova a sport, ekologie a životní prostředí. 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 nadační příspěvky. Specifickou záležitostí jsou pak nadační příspěvky
věcné, mající většinou původ v darech obdržených 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 důležitým úkolem je, kromě jiného, sledování
společenských aktivit organizovaných jinými občanskými iniciativami včetně vyhledávání
možností spoluúčasti na jejich realizaci. Pro plnění záměrů v jim svěřené oblasti činnosti
mohou vytvořit i vlastní poradní komisi. Správci fondů samostatně rozhodují o příspěvcích až
do výše 50 tis. Kč. Návrhy přesahující tuto částku předkládají ke schválení Správní radě.
Nadace a veřejnost
Informace o činnosti Nadace je možno získávat na jejích vlastních webových stránkách
(www.nadace.preciosa.cz) a dále příležitostně formou různých veřejně právních tiskovin i
prostřednictvím jiných sdělovacích prostředků. Zaměstnanci firmy Preciosa i veřejnost dále
nacházejí pravidelné informace v podnikovém periodiku Noviny Preciosy. Nadace
dlouhodobě spolupracuje s různými občanskými iniciativami. Udržuje kontakty s orgány
samosprávy obcí a místní správy i organizacemi a institucemi především Libereckého kraje.
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Asociace nadací
Nadace je zakládajícím členem Asociace nadací Fóra dárců ČR se sídlem v Praze, která
sdružuje významné nadace působící na území České republiky. Hlásí se k Asociací
vyhlášenému Etickému kodexu nadací. Kromě jiného tímto mají zástupci Nadace možnost
účastnit se odborných seminářů a diskusí o právních normách v nadačním i neziskovém
sektoru, o formách a orientaci dárcovství, možnostech správy svěřených prostředků a další
problematice nestátních neziskových organizací. V rámci této organizace je Nadace nyní
zařazena do Asociace firemních nadací a fondů, kam svým podnikovým charakterem patří.

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 již osvědčily a získaly u veřejnosti potřebnou autoritu. Hlavní aktivity směřují do
zdravotnictví, školství, kultury, sportu, ekologie, vědy a sociální péče.
Od roku 2004 je věnována větší pozornost také individuální sociální pomoci fyzickým
osobám v nouzi. Pro poskytování nadačních příspěvků těmto osobám byla schválena
zvláštní pravidla a tato orientace se stala trvalou součástí základních nadačních aktivit.
Orientace nadační politiky
Nadace zpracovala svou strategii a trvale uplatňuje již osvědčené principy své nadační
politiky. Jejím základem je orientace na dlouhodobé a perspektivní projekty, snaha o
soustřeďování prostředků na významné aktivity a záměry, pomoc při vytváření a udržování
trvalých hodnot v oblastech svého působení a v případě naléhavé potřeby i operativní řešení
mimořádných událostí. Důležitým úkolem je také aktivní vyhledávání dalších potenciálních
příjemců její pomoci a spolupráce s jinými subjekty.
Důležitou součástí aktivit Nadace je grantová činnost v oblasti vzdělávání a humanity, která
je podporována ze zdrojů získaných z prostředků Nadačního investičního fondu ČR.
Spolupráce s dalšími organizacemi
Mnohé významné a prospěšné občanské aktivity mohou být úspěšně realizovány jen na
základě spolupráce řady organizací včetně přispění donátorů a nadací. Mezi tyto aktivity
patří například ochrana životního prostředí, program podpory české vědy, kultury a
vzdělanosti, péče o zdraví obyvatel, vybrané humanitární projekty a další aktivity.
Jedním z příkladů společného soustředěného úsilí jsou akce na podporu rozvoje libereckého
regionu, mimo jiné vyhlašování osobnosti nebo zaměstnavatele Liberecka nebo realizace
ekologického programu záchrany původního přírodního genofondu Jizerských hor.
Nadace pokračovala ve spolupráci s organizátory Mezinárodního festivalu filmů pro děti a
mládež ve Zlíně, pro který poskytla umělecké ceny do soutěží 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 už letitou tradici.
V oblasti ochrany kulturních památek Nadace dlouhodobě věnuje pozornost obnově hradu
Grabštejn a spolupracuje se správou zámku Sychrov pod Národním památkovým ústavem.
Trvalé místo v činnosti Nadace zaujaly také programy podpory péče o zdraví spoluobčanů.
Příspěvky regionálním nemocnicím, především v Jablonci n.N., Liberci a České Lípě, jsou
orientovány zejména na zlepšení vybavení pro diagnostikování a léčbu pacientů i humanizaci
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prostředí nemocniční péče. Mezi pravidelné příjemce nadačních příspěvků patří například
Klub pro zdraví obyvatelstva Liberecka, realizující projekty ve prospěch zdraví dětí i seniorů.
Každoročně je organizován preventivní program očkování osob proti chřipce. V době
opakovaných hrozeb pandemie, vyvolaných v minulých letech nebezpečím mimo jiné tzv.
ptačí nebo prasečí chřipky, bylo díky zdravotní akci podpořené Nadací v podzimních
měsících roku 2014 očkováno více než 650 občanů vakcínou proti sezónní chřipce.
Sdružování finančních prostředků
Společně soustředěné prostředky pomáhají vybavit mnohé instituce potřebnými přístroji
nebo zajistit finančně náročné projekty. Jako příklad sdružování finančních prostředků může
posloužit podpora aktivity s názvem ”Týdny pohybu hrou”, pořádané pro školní mládež
během letních prázdnin ve sportovním areálu Technické univerzity v Liberci - Harcově.
Nadace byla příspěvkem 90 tis. Kč dlouhodobě generálním sponzorem této akce, a to též ve
spolupráci s dalším významnými partnery, mezi nimiž byla Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Důležitý je také podíl Nadace na společné aktivitě zejména regionálních sponzorů, bez které
by neexistovalo mnohé vybavení moderními zdravotními přístroji Nemocnice v Jablonci n.N.,
Liberci a České Lípě. Podobně je tomu u vybavování venkovních zahrad školek hracími
prvky a odborných učeben škol pomůckami. Těší nás spolu s městem Jablonec n. N. a
dalšími sponzory realizovaná dlouhodobá podpora pěveckého sboru při jablonecké ZUŠ,
který má mimořádné úspěchy na mezinárodních pěveckých festivalech sborů.
Mimořádné akce realizované v roce 2014
Z jednorázových akcí můžeme jmenovat příspěvek České sklářské společnosti na konání
Mezinárodní vědecké konference o borátových a fosfátových sklech v Pardubicích. Nadace
reagovala na akutní odborné potřeby Ústavu Skla a keramiky Fakulty chemické technologie
VŠCHT v Praze tím, že částkou 100 tis. Kč financovala zlepšení vybavení laboratoře chemie
a technologie skla o nový stereomikroskop pro studium optických vlastností skel. Krajské
vědecké knihovně v Liberci Nadace přispěla 50 tis. Kč na zakoupení tištěné odborné
literatury i elektronických knih, představujících moderní formy předávání informací.
Významná byla iniciativa Nadace při organizovaní výstavy „Mezinárodní trienále skla a
bižuterie Jablonec 2014“, konané od června do října 2014 v hlavní budově a přilehlých
prostorách Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Její vernisáž se stala také
významnou společenskou událostí za přítomnosti řady osobností včetně členů Správní rady i
dalších orgánů nadace. Nadace měla na výstavě samostatnou velkorozměrnou expozici.
Ve víceleté periodě se v roce 2014 za významné podpory Nadace konal 6. ročník
Mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově, kam se sjeli výtvarníci, rytci a
studenti z několika zemí světa, aby zde společně strávili týden při autorské tvorbě a
předávání zkušeností, návštěvách sklářských firem, ateliérů i domácích dílen.
Pomoc místnímu zdravotnictví
Zcela mimořádnou aktivitou nadace posledních let byly příspěvky ve prospěch především
nemocnic v Libereckém kraji. Nadace v předchozích letech investovala vysoké částky do
vybavení regionálních nemocnic zdravotnickými přístroji. V roce 2014 neobyčejně vysoký
příspěvek 1 milión Kč získala Nemocnice v Jablonci nad Nisou, a to na zakoupení nového
přístrojového vybavení pro oddělení interny na zlepšení intenzivní péče o pacienty.
Důležitá je také podpora sociálně zdravotním zařízením, například dar celkem 280 tis. Kč ve
prospěch zakoupení polohovacích lůžek pro Hospicovou péči svaté Zdislavy sídlem v Liberci.
Stalo se tak v rámci záměru humanizace nemocničního prostředí a zlepšení vybavení pro
péči o dlouhodobě nemocných v Libereckém kraji.
Dále ve spolupráci s Nadací rozvoje umělé výživy sídlem v Hradci Králové došlo k vyslání
zdravotních sester z místních nemocnic na zahraniční stáž v holandském Maastrichtu.
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Charitativní činnost
Zcela samostatnou kapitolou je charitativní činnost, odpovídající potřebám postižených
skupin spoluobčanů. Pořadatelé evropských závodů ručně poháněných kol v Lounech získali
pro těžce zdravotně postižené účastníky - sportovce hodnotné křišťálové ceny, znázorňující
jejich kola s ručním pohonem (Handbike). Nadace přispěla částkou 50 tis. Kč občanskému
sdružení D.R.A.K. v Liberci na kompenzační pomůcky pro terénní sociální služby v rodinách
osob se ZTP. Tato partnerská organizace dělá mnoho pro zaměstnání ZTP osob, čímž
pomáhá vozíčkářům a dalším postiženým osobám v rámci projektu "Radost z práce".
Jablonecká pobočka Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí známá fungováním
své půjčovny invalidních vozíků a kompenzačních pomůcek pro děti a mládež, mohla díky
daru Nadace zajistit rekondiční pobyt pro své členy. Svaz onkologických pacientů JAKOP
zajistil ozdravný zdravotně rehabilitační pobyt svých členů v přírodě. Speciální pedagogické
centrum pro sluchově postižené v Liberci dává nadaci podněty na nákup digitálních
naslouchadel pro děti ze sociálně slabých rodin v rámci projektu Senso.
Řešení krizových situací
V roce 2014 na rozdíl od některých předchozích let nezasáhly Českou republiku žádné
mimořádné povodně nebo jiné katastrofy. Ale pokračovalo ještě řešení následků červnové
povodně roku 2013, kdy Nadace obrátila svoji pomoc ve prospěch Mateřské školy
v Terezíně, která byla po zaplavení vyřazena dlouhodobě z provozu. Tehdejší příspěvek
500 tis. Kč pomohl realizovat potřebné rekonstrukční práce a umožnil zahájení chodu školky
již před pololetím školního roku. Tato angažovanost také přispěla ke zvýšení poskytování
peněžních darů Nadaci. Roku 2014 mezi zaměstnanci skupiny společností Preciosa nebyla
organizována žádná sbírka na posílení nadačních prostředků pro humanitární pomoc.
V říjnu 2014 byla v libereckém Koloseu organizována přehlídka nadační činnosti k příležitosti
20. výročí existence Nadace, kde se za účasti veřejnosti prezentovaly stěžejní příspěvky ve
prospěch potřebných a spolupráce s významnými místními spolky a organizacemi.
Ulehčení života seniorů
Nadace pozorně sleduje i generační hledisko. Významná je pomoc nejrůznějším aktivitám ke
zpříjemnění a ulehčení života starší generace. Jedná se především o podporu subjektů
provozujících pečovatelské služby, penziony pro důchodce a další charitativní činnosti.
Nadace finančně podporuje různé místní a oblastní spolky, jejichž členskou základnu tvoří
převážně senioři. Mezi ně patří pobočky takových organizací jako jsou Unie Roska pro
podporu lidí s roztroušenou sklerózou, Svaz diabetiků, Svaz onkologických pacientů, SONS
spolek slabozrakých a nevidomých a Svaz zdravotně postižených. Například jablonecká
pobočka Svazu zdravotně postižených osob pořádá každoročně za významné podpory
Nadace rehabilitační a rekondiční pobyt pro své členy v některém lázeňském letovisku.
Pozornost dětem a mládeži
Přímá i nepřímá podpora sportovních a kulturních činností a dalších zájmových
mimoškolních aktivit určených pro děti a mládež má z pohledu Nadace vysokou prioritu.
Příspěvek 80 tis. Kč pomohl například Ski klubu Břízky v Jablonci n. N. k organizování
každoročních zimních výcvikových táborů a k účasti na závodech v běhu na lyžích.
Podporu dostávají od Nadace opakovaně různá zájmová sdružení, sportovní oddíly
tělovýchovných jednot a kluby, které se práci s mládeží soustavně věnují.
Příkladem je každoroční podpora Taneční skupiny Takt v Liberci, která obdržela příspěvek
40 tis. Kč na výrobu kostýmů a dopravu na vystoupení. Další příspěvky obdržely například
školní dětské pěvecké sbory. Neopomíjíme také pomáhat s vybavováním mateřských
školek, například herními prvky.
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Podpora vědy a výzkumu
Důležitou 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, sloužící především pro studium procesů tavení skla i další vědeckou práci.
Dlouhodobě Nadace podporuje Českou sklářskou společnost, a to jak při vydávání
odborného časopisu Sklář a keramik, tak při konání odborných seminářů.
Nadace udržuje spolupráci s Akademií věd ČR. Dochází k těsné spolupráci s Inženýrskou
akademií ČR, v jejíž prospěch Nadace každoročně přispívá 50 tis. Kč na udílení ceny za
vynikající realizované technické dílo. Za Nadaci je členem této prestižní organizace Ing. Jiří
Koucký, CSc., FEng. - správce fondu na podporu vědy a výzkumu.
Vzdělávání mladé generace
Podporu výchovy a vzdělanosti mladé generace považuje Nadace za jednu z nejdůležitějších
činností. Ve prospěch vysokoškoláků na vybraných technických vysokých školách ČR jsou
více než patnáct let každoročně doplňovány stipendijní fondy, vytvořené Nadací již ve druhé
polovině 90. let. Systém udělování stipendií funguje nyní na VŠCHT Praha a TU Liberec.
Tyto školy obdržely na stipendia v roce 2014 celkem 350 tis. Kč. Cílem je zvýšení zájmu o
studium vybraných technicky zaměřených oborů zejména strojírenských, elektrotechnických
a materiálových. V součinnosti s Nadací uvedené dvě VŠ zajišťují práci stipendijních komisí,
které na těchto školách projednaly 131 žádostí studentů a udělily 56 stipendií. Většinou šlo o
studenty posledních ročníků denního studia a v nemalé řadě i o doktorandy.
Finanční pomoc směřovala také ve prospěch řady místních základních a středních škol.
Poměrně novou aktivitou je udělování ocenění studentům a především řešícím kolektivům z
Technické univerzity v Liberci za odborné práce projektově řešící konkrétní praktická témata
vypisovaná v rámci soutěže „Preciosa Crystal Challenge“.
Ceny Nadace Preciosa
Nadace ve spolupráci s vedením několika významných technických vysokých škol pokračuje
v tradici udělování ocenění vybraným studentům a doktorandům za nejlepší nebo
mimořádné bakalářské, diplomové a disertační práce. Dochází k udílení cen Nadace při
slavnostních promocích koncem akademického roku již tradičně na Fakultě chemické
technologie VŠCHT Praha, na fakultách strojní, mechatroniky a ekonomické TU Liberec, na
třech fakultách VUT Brno a na strojní a elektrotechnické nebo jaderné fakultě ČVUT Praha.
Ve spolupráci s Nadací bylo absolventům těchto škol v rámci promocí uděleno celkem 15
ocenění, se kterými je spojena finanční odměna ve výši až 10 tisíc Kč.
Mezi opakované aktivity Nadace patří udílení ocenění předním účastníkům soutěží v rámci
Studentské vědecké konference na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha konané
v měsíci listopadu, v březnu na Strojní fakultě ČVUT Praha a v květnu na Katedře sklářských
strojů a robotiky Fakulty strojní TU v Liberci.
Podpora uměleckého školství
Nadace významně podporuje umělecké školství, a to především v libereckém regionu, kde
celá řada středních odborných škol má jako zřizovatele krajský úřad. K tomuto účelu bývá
každoročně Nadací vyhlašováno grantové řízení orientované na umělecké směry vzdělávání.
Příkladem je příspěvek 50 tis. Kč na nákup materiálu pro rozvoj školní bižuterní dílny Katedry
designu Technické univerzity v Liberci. Stejná částka byla uvolněna na vybavení počítačové
učebny pro podporu výuky produktového designu na SUPŠ v Kamenickém Šenově.
Nadace uděluje hodnotné ceny v soutěži „Mistr křišťálu“ s cílem podpořit zájem studentů
i absolventů středních a vysokých škol o vzorování ze skleněných polotovarů.
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Hospodaření a správa majetku
-----------------------------------------------------------

Majetek Nadace
Majetek nadace je tvořen nadačním jměním a ostatním majetkem. Nadace pro svoji činnost
používá zejména výnosy z nadačního jmění a jí poskytnuté dary, které postupně získala
především od svého zřizovatele Preciosy, a.s. se sídlem v Jablonci nad Nisou.
Struktura majetku Nadace byla ke konci roku 2014 následující:
Nadační jmění - v rejstříku zapsaný majetek (cenné papíry, term. vklady)

100.754 tis. Kč

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

196.794 tis. Kč

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

Ostatní majetek - věcná podoba (umělecká díla, mat. na skladě, přístroje)
Celková aktiva resp. majetek Nadace Preciosa (k 31.12.2014)

1.809 tis. Kč
299.357 tis. Kč

Nadační jmění
Trvalým základem majetku Nadace je nadační jmění, jehož výše a struktura je předmětem
zápisu v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Tuto část
majetku nelze spotřebovávat, pouze se užívají jeho výnosy. Po příspěvcích přijatých
postupně 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 pocházejících z NIF. V průběhu roku 2014 byla
zachována dosažená výše nadačního jmění, ale došlo k jedné změně jeho struktury.
Vlastní nadační jmění v celkové výši 35 miliónů Kč je dlouhodobě uloženo nyní formou dvou
dílčích investic. Počátkem roku 2013 šlo o dva druhy státních dluhopisů vedených v českých
korunách a vydaných Českou republikou zastoupenou Ministerstvem financí. Jednalo se o
státní dluhopis 3,75/2020 v celkové nominální hodnotě 10 miliónů Kč a státní dluhopis Float
10/2016 (variabilní výnos) v celkové nominální hodnotě 25 miliónů Kč (2500 kusů dluhopisů
v nominální výši 10.000 Kč/ks).
V předchozím roce 2013 bylo rozhodnuto o prodeji státního dluhopisu ČR Float 10/2016,
jehož výnos je vázán na aktuální úrokové sazby vyhlašované ČNB, které byly tč. rekordně
nízké. Tato položka nadačního jmění v celkové výši 25 miliónů Kč byla uložena formou
investice do Ministerstvem financí České republiky vydaných tříletých cenných papírů
Prémiový spořicí státní dluhopis ČR, 2013-2016, FIX % (datum splatnosti 12.06.2016).
S ohledem k dosažení vysoké ceny na kapitálových trzích dlouhodobého státního dluhopisu
ČR 3,75/2020 bylo v únoru 2013 rozhodnuto o prodeji tohoto cenného papíru v celé nadací
vlastněné nominální výši 10 miliónů Kč (1000 kusů v nominální hodnotě 10.000 Kč).
V dubnu 2014 došlo ke splacení v předchozím roce jako nadační jmění zapsaných
Hypotečních zástavních listů označených HZL Garantinvest XVI 2,80/14 evidované pod ISIN
CZ0002002280 v celkové nominální výši 10 miliónů Kč (1000 kusů HZL v nominální hodnotě
10.000 Kč/ks) vydaných roku 2011 Raiffeisenbank a.s. Praha.
Správní rada rozhodla takto uvolněné finanční prostředky ve výši 10.000.000 Kč uložit na
zvláštním termínovaném účtu č. 3000944320/5800 vedeném u J&T BANKA, a.s., sídlem
v Praze. V průběhu roku 2014 došlo k zapsání této investice do rejstříku jako nadační jmění.
Tím byla předchozí investice ve výši 10 miliónů Kč do tříletých Hypotečních zástavních listů
Raiffeisenbanky Garantinvest XVI 2,80/14 v plném rozsahu nahrazena.
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Prostředky z NIF (Nadační investiční fond ČR) získané v období let 1999 až 2003 v celkové
výši 52.289 tis. Kč byly nadací postupně investovány do podílových listů Balancovaného
fondu nadací Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Později získané
prostředky z NIF ve výši 13.465 tis. Kč byly uloženy odděleně na zvláštním, k tomu účelu
zřízeném, termínovaném depozitním účtu, původně u RBS, pak v Raiffeisenbank. Koncem
roku 2012 došlo k investování těchto prostředků do spořících státních dluhopisů České
republiky, konkrétně do 5ti letého kupónového SSD splatného v prosinci 2017.
Ostatní majetek
Kromě uvedeného nadačního jmění dosáhl ostatní majetek Nadace ve finanční a věcné
podobě hodnoty 198.603 tis. Kč. Tvořily jej operativní peněžní prostředky uložené na
korunových běžných i termínovaných bankovních účtech, zejména vklady v pražské pobočce
The Royal Bank of Scotland N.V. (zkráceně RBS), běžný účet a také spořící účet vedený
jabloneckou pobočkou Komerční banky, účet u Raiffeisenbank, termínované účty u J&T
Banka s celkovou výší vkladů 27,5 mil. Kč, ale také hotovost na pokladně Nadace.
Dále jej tvořily prostředky investované do dvou podílových fondů Pioneer investiční
společnosti – Strategic Income a Euro Strategic Bond ve výši 26 mil. Kč a 10 mil. Kč. Na
základě dříve s ČSOB investiční společností uzavřené smlouvy o obhospodařování cenných
papírů byly investovány volné finanční prostředky ve výši 15 mil. Kč do více druhů
krátkodobých cenných papírů zakoupených touto společností. Jeden druh těchto podílových
listů byl emitován v Eurech, což si vyžádalo do doby jejich prodeje v květnu 2014 provádět
měnové zajištění. Dále jsou v ostatním majetku spořící státní dluhopisy ČR, například od
roku 2013 za celkem 15 mil. Kč pořízené 5ti leté reinvestiční spořící SD, splatné v roce 2018.
Movitým majetkem v celkové hodnotě téměř 1.809 tis. Kč jsou především obrazy a jiná
umělecká díla, která představují základ vlastní galerijní sbírky Nadace a také materiál na
skladě (převážně křišťálové výrobky a polotovary). V červnu 2014 bylo na základě
doporučení auditorů provedeno přecenění hodnoty uměleckého majetku z 2.765.812,00 Kč
o 50% sníženo na 1.382.906,00 Kč, přičemž skladba tohoto majetku nebyla nijak změněna.
Ke snížení hodnoty uměleckých děl došlo z důvodu jejich pořízení již před delším časem.
Celková aktiva resp. majetek Nadace k 31.12.2014 činil 299.357 tis. Kč, což představovalo
výrazné zvýšení přibližně o 20 mil. Kč oproti předchozímu roku 2013. Bez rozlišení, zda jde o
nadační jmění nebo ostatní majetek, byla většina majetku uložena v cenných papírech.
Méně významnou položkou jsou aktiva uložená na peněžních účtech několika bank a 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 5.743 tis. Kč (po zdanění). Na tomto výsledku se
v průběhu roku 2014 podílely především výnosy z dlouhodobě držených cenných papírů ve
výši 5.291 tis. Kč, dále zisk z jejich prodeje a v jen malé míře přijaté úroky z účtů v bankách,
které činily přibližně 375 tis. Kč. Dosažené výsledky zhodnocení majetku nadace v absolutní
výši patřily historicky k těm lepším.
Největší část nadačního majetku zůstává svěřena do správy společnosti Pioneer Asset
Management, a.s. sídlem v Praze, která sloužila i jako konzultant při rozhodování o
stanovení vhodné strategie uložení finančního majetku Nadace.
Za rok 2014 výnosy z podílových listů Balancovaného fondu nadací (BFN) byly 1,97% (což
byl jen slabý průměr v porovnání s předchozími roky) a Růstového fondu nadací (RFN)
6,33%, kde pokračoval solidní výsledek oproti předchozím letům, kdy hodnota podílových
listů zažila poklesy i prudké výkyvy ovlivněné důsledky všeobecné finanční krize v roce 2008.
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Člen správní rady Ing. Stanislav Vohlídal je již po řadu let za Nadaci členem Výboru
podílníků společně investujících nadací ve fondech spravovaných Pioneer investiční
společností a.s., což Nadaci umožňuje prostřednictvím zástupce lépe sledovat způsob a stav
zhodnocování významné části aktiv.
Zajímavé výsledky, ale na správu náročné se ukázalo investování majetku do podílových
listů spravovaných investiční společností ČSOB, kde bylo dosaženo nárůstu jejich hodnoty
až přes 10%. Určitým negativem byly ještě počátkem roku 2014 pokračující vysoké náklady
na kurzová zajištění cenných papírů vedených v Eurech, které činily 60 tis. Kč (to bez vlivu
devizových intervencí ČNB vedoucí k předchozímu nárůstu kurzu koruny vůči Euru).
Úroky z vkladů v bankách nadále dlouhodobě stagnovaly na víceletých minimech.
Dary ve prospěch Nadace
Dary přijaté Nadací v průběhu roku 2014 dosáhly celkové hodnoty 22.143 tis. Kč.
Rozhodující byl mimořádný peněžitý dar zřizovatele ve výši 20 mil. Kč. Dále se jednalo
převážně o jednotlivé dary finanční, ale především v posledních letech narůstající dary
materiální. V roce 2014 měly materiální dary zřizovatele hodnotu přibližně 1.733 tis. Kč.
Jednalo se zejména o výrobky Preciosa Beauty (býv. Figurky), s.r.o. nebo skleněné
polotovary Preciosy, a.s. Mimo zřizovatele Nadaci poskytnuté finanční dary dosáhly přibližně
406 tis. Kč, což odpovídalo svou výší předchozím letům.
Nadace si váží peněžních darů od jednotlivých zaměstnanců Preciosy, kteří přispívají
pravidelnými měsíčními platbami. V průběhu roku 2014 opakované dary formou srážky ze
mzdy dosáhly celkem 239 tis. Kč. Nejvíce peněžních příspěvků takto věnovali zaměstnanci
Preciosy závodu 03 v Liberci a dále zaměstnanci z lokality v Jablonném v Podještědí.
Přehled dárců spolu s výší darů je uveden v příloze v tabulce “Přehled dárců a darů“.

Poskytování nadačních příspěvků
Základní účel činnosti Nadace představuje poskytování nadačních příspěvků. Nadace
v průběhu roku 2014 obdržela 725 žádostí a podnětů k udělení nadačního příspěvku. Bylo to
podstatně více než v předchozím roce a jejich evidování a vyřizování představovalo značnou
administrativní náročnost na nepočetný výkonný aparát nadace.
V průběhu roku Nadace poskytla 509 smluvně uzavřených nadačních příspěvků, což bylo o
něco více než v předchozích letech a podruhé v historii nadace počet smluvních nadačních
příspěvků přesáhl hranici 500 případů. Nadace vyhověla přibližně 70% žadatelů.
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila 9.751 tis. Kč, průměrná výše jednoho
nadačního příspěvku dosáhla více než 19 tis. Kč. Počet poskytnutých příspěvků a jejich
struktura v roce 2014 odpovídaly nadační činnosti v letech předchozích. Pokles počtu
příspěvků nastal pouze v oblasti individuální pomoci, ale zde stav odpovídal roku 2010, kdy
bylo hodně žadatelů po povodních na Liberecku. Vysoký byl počet věcných (nepeněžitých)
nadačních příspěvků o celkové hodnotě 1.462 tis. Kč, jejichž zdrojem jsou především dary
od zřizovatele, zejména pak jeho výrobky nebo produkce dceřiných společností. Nejvyšší
hodnotu měl věcný dar v hodnotě přes 125 tis. Kč v podobě cen na Mezinárodní festival
filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
Nejvyšší nadační příspěvek ve výši 1.000 tis. Kč byl ve prospěch Interního odd. Nemocnice
v Jablonci n. N. Další významný příspěvek bylo poskytnutí 280 tis. Kč ve prospěch
Hospicové péče v Liberci. Na poskytování stipendií studentům vybraných technických
vysokých škol bylo uvolněno celkem 350 tis. Kč. Preventivní očkování osob proti chřipce si
vyžádalo přímé náklady téměř 149 tis. Kč, kdy bohužel zdravotní pojišťovny nadále toto
preventivní očkování plošně svým klientům nehradí.
Úplný výčet jednotlivých nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2014 je uveden ve formě
přehledu a tabulek v příloze.
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Náklady na správu
Celkové základní režijní náklady Nadace v roce 2014 dosáhly výše 1.274 tis. Kč (bez
nákladů souvisejících s operacemi a kurzovým zajištěním cenných papírů v majetku
nadace). Na těchto nákladech se ovšem ve výši 426 tis. Kč podílí hodnota vyskladněného
zboží (zpravidla z produkce zřizovatele), daného do spotřeby, které se používá na drobné
věcné dary mající často také charakter nadační činnosti. Při jejich nezapočítání režijní a
správní náklady na vlastní činnost Nadace dosáhly částky jen 848 tis. Kč. To bylo sice více
než v předchozím roce, ale stalo se tak i především s ohledem na výdaje k připomenutí 20.
výročí činnosti nadace. V těchto nákladech jsou obsaženy zejména faktury za poskytnuté a
nakupované služby (vedení administrativy a účetnictví, doprava), pronájem prostor sídla
Nadace, cestovné, audit, bankovní výlohy, drobné nákupy spotřebního zboží. Tyto režijní a
správní náklady za rok 2014 představují přibližně 8,7% z celkem poskytnutých nadačních
příspěvků (dosáhly přibližně 9.751 tis. Kč) a pouze necelých 0,9% z celkové hodnoty
nadačního jmění (které činí přes 100 miliónů Kč). Limit pro omezení nákladů souvisejících se
správou Nadace, stanovený při zápisu Nadace do rejstříku ve výši 9% z hodnoty nadačního
jmění při dosažených nákladech na správu nebyl vyčerpán.
Činnost členů statutárních orgánů Nadace a správců fondů byla vykonávána bezplatně. Tak
nízké režijní náklady na vlastní činnost Nadace by nebyly možné, kdyby členové správních
orgánů nepracovali bez nároků na jakoukoliv odměnu a současně nepožadovali proplácení
cestovních ani jiných nákladů souvisejících s činností orgánů nadace. Současně je třeba
zmínit, že zřizovatel Nadace, to je firma Preciosa, a.s., poskytuje pro nadační činnost
maximálně vhodné podmínky.

Hospodaření s příspěvkem z NIF
Nadace se stala na základě úspěšné účasti ve výběrových řízeních příjemcem finančních
příspěvků z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) České republiky. V první
etapě rozdělování prostředků z NIF obdržela příspěvek 22.481 tis. Kč určený tehdy pro
grantování v oblasti sociální. Ve druhé etapě rozdělování získala příspěvky ve výši 43.273
tis. Kč určené pro vzdělávání. Celková hodnota Nadací přijatých prostředků z NIF činí
65.754 tis. Kč. Celá tato částka je vložena a zapsána do nadačního jmění.
V roce 2014 v rámci vyhlášeného otevřeného grantového řízení Nadace obdržela celkem
98 žádostí. Z tohoto počtu přispěla na 28 vybraných projektů. Pro oblast sociální bylo Nadací
ze 72 žádostí vybráno 16 žadatelů a mezi ně rozděleno 400 tis. Kč. V oblasti vzdělávání bylo
podáno celkem 26 žádostí a z nich bylo vybráno 12 projektů, na jejichž podporu bylo
rozděleno 400 tis. Kč. Celkově tak byla rozdělena částka 800 tis. Kč, což bylo mnohem více
než stanovený povinný výnos k rozdělení, který podle smluvních dodatků, uzavřených
s Ministerstvem financí ČR za předchozí rok 2013 činil 0,18625% (určeno jako polovina
průměru z měsíčních hodnot roční bankovní sazby Pribid). Podle výše zapsaného nadačního
jmění pocházejícího z prostředků NIF tak měla Nadace rozdělit minimálně 123 tis. Kč.
Přehled grantového řízení na rozdělování výnosů z NIF včetně hospodaření se svěřenými
prostředky v roce 2014 je uveden ve zvláštní příloze věnované prostředkům z NIF.
Nadace je v průběhu roku 2015 připravena rozdělit více než smluvně určený minimální
výnos, který za rok 2014 výpočtem vychází přibližně 0,0867%, čemuž odpovídá částka ve
výši přibližně 57 tis. Kč (na základě smluvního vzorce poloviny aritmetického průměr
dvanácti měsíčních hodnot sazeb ČNB roční Pribid x nadačním rejstříkem zapsaná výše
příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč k 31.12.2014). Správní rada rozhodla, že formou
grantových řízení bude rozdělena částka celkem 800 tis. Kč, a to rovnoměrně na podporu
oblasti vzdělávání (určeno 400 tis. Kč) a sociální (určeno 400 tis. Kč), přičemž tato částka
bude zacílena ve prospěch rozvoje vybraného regionu Českolipska. Plánovaná celková
částka pro rozdělení je podstatně vyšší, než by odpovídalo dříve smluvně závazným
výnosům k rozdělení na základě pravidel stanovených Ministerstvem financí ČR.
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Vedení účetnictví
Nadace vede účetnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění a vyhláškou č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání.
Po datu účetní závěrky nedošlo v Nadaci k žádným mimořádným událostem. Nadace
organizuje svoji činnost podle plánu odpovídajícího svým zaměřením a finanční strukturou
předchozím letům činnosti.
Audit hospodaření
Po skončení účetního období kalendářního roku 2014 proběhl audit hospodaření Nadace
provedený auditorskou firmou BDO Audit s.r.o. se sídlem v Praze (česká společnost, IČ
45314381, auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 018).
Auditorská firma v závěru své Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2014 Nadace PRECIOSA uvádí Výrok auditora:
“Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace
PRECIOSA k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy.“
Auditorská firma se vyjádřila též samostatně k nakládání s příspěvky z prostředků NIF a
jejich výnosy, a to v rámci Vyjádření k poskytování nadačních příspěvků z výnosů NIF za
období roku 2013, k přijatým finančním prostředkům z NIF, k jejich investování a k zápisu
v nadačním rejstříku, kde v závěru konstatovala:
„V roce 2014 nedošlo k žádným změnám v zapsané výši nadačního jmění. Nadace
PRECIOSA splňuje též povinnost vést odděleně v účetnictví příspěvek z NIF i výnosy z něj
plynoucí.“
Zpráva nezávislého auditora vydaná dne 2. dubna 2015 a jím ověřená roční účetní závěrka k
31.12.2014 tvoří samostatnou přílohu této výroční zprávy.

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 života společnosti.
Orientace na jednotlivé oblasti činnosti by měla zůstat zachována. Struktura organizačního
členění Nadace se pokládá za osvědčenou a není důvod ji měnit.
V roce 2014 dosažený počet více než 500 smluvních nadačních příspěvků představuje
mimořádné administrativní zatížení výkonného aparátu Nadace. Udržení této intenzity
nadační činnosti je časově náročné. Otázkou je, zda dále udělovat méně příspěvků, ale
vyšších a důsledně cílených nebo setrvávat v tak rozsáhlé víceméně plošné aktivitě.
Nadace svým hospodařením v roce 2014 zajistila dostatečné finance (nejen výnosy
nadačního jmění) pro realizaci své činnosti včetně plánovaných dvou grantových řízení.
Největší pozornost bude i nadále věnována regionu, kde mateřská firma Preciosa i její
Nadace sídlí. Úkolem zůstává trvalá snaha o udržení dosavadní výše majetku Nadace.
Vyvážené hospodaření mezi příjmy a výdaji by mělo zajistit poskytování nadačních příspěvků
na přibližně dosavadní úrovni.
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Přílohy výroční zprávy Nadace PRECIOSA za rok 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní informace o Nadaci Preciosa a složení 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 žádostí a udělených nadačních příspěvků
4. Příspěvky nadace podle místa a druhu podporované činnosti
5. Soupis jednotlivých poskytnutých nadačních příspěvků podle fondů

Přílohy věnované prostředkům z NIF (Nadačního investičního fondu ČR)
1. Správa prostředků z NIF a rozdělování výnosů z nich
2. Rozdělení výnosů z prostředků NIF - vyhodnocení grantového řízení
3. Grantová pravidla vyhlášená pro rok 2014 (rozdělení výnosu za předchozí rok 2013)
4. Nadační příspěvky z výnosu NIF přidělené v roce 2014 (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 31.12.2014 Nadace
obsahující roční účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) k 31.12.2014 včetně přílohy
a dále Vyjádření k poskytování nadačních příspěvků z výnosů NIF za období roku 2013,
k přijatým finančním prostředkům z NIF, k jejich investování a k zápisu v nadačním rejstříku.
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ÚČELOVÉ FONDY NADACE PRECIOSA A CHARAKTERISTIKA JEJICH ČINNOSTI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fond zdraví přispíval veřejným zdravotnickým zařízením na aktivity podporující
rekonvalescenci pacientů a nákup vybavení. Přispíval občanským neziskovým organizacím
na léčebně preventivní akce - rehabilitace a rekondiční pobyty zdravotně postižených osob
(např. diabetiků, onkologických pacientů, nedoslýchavých nebo jinak nemocných).
Spoluorganizoval preventivní očkování proti chřipce a podporoval vzdělávání v oblasti
zdravotní péče. Poskytoval příspěvky na lékařsky odůvodněnou péči (léky, léčebné zákroky,
zdravotnické pomůcky), která není hrazena zdravotními pojišťovnami.
Fond vědy a výzkumu podporoval vybrané vědecko-výzkumné projekty. Podporoval
badatelskou činnost muzeí a tvorbu jejich sbírek. Na vysokých školách realizoval udělování
cen Nadace za významnou studentskou odbornou nebo závěrečnou práci. Podílel se na
financování zařízení pro základní i aplikovaný výzkum ve prospěch veřejnoprávních institucí
nebo vysokoškolských vědecko-výzkumných pracovišť. Dosud v minulosti nejrozsáhlejší akcí
tohoto účelu bylo darování celkem sedmi environmentálních elektronových mikroskopů
v celkové hodnotě mnoha milionů korun významným českým vědeckým institucím.
Fond tělovýchovy a sportu věnoval pozornost zejména sportovním oddílům
orientovaným na volnočasové aktivity dětí a mládeže, působícím především v libereckém
regionu. Podílel se na úhradě nákladů na pořízení sportovního vybavení nebo obnovu
sportovních zařízení, přispíval na pořádání sportovních akcí. Významnou pozornost věnoval
především zimním sportům, např. již řadu let podporuje jablonecký lyžařský oddíl Ski klub
Břízky. Fond má mnohaletý patronát nad letní prázdninovou akcí pro děti „Týdny pohybu
hrou“, konanou ve sportovním areálu vysokoškolských kolejí v Liberci - Harcově.
Fond školství a vzdělávání podporoval materiální vybavenost vysokých, středních i
základních škol, a to zejména didaktickými pomůckami a zařízením (počítačová a
audiovizuální technika). Pokračoval v projektu stipendijního systému na podporu nadaných
studentů a doktorandů vybraných technických vysokých škol a univerzit (ČVUT Praha,
VŠCHT Praha a TU Liberec). Od roku 2003 byl Nadací každoročně vypisováno grantové
řízení z výnosů NIF orientované na podporu uměleckých škol, technického školství i dalších
oblastí vzdělávání.
Fond kultury a umění přispíval především regionálním zájmovým sdružením a
organizacím při realizaci různorodých kulturních aktivit, například pěveckým sborům a
hudebním souborům. Podporoval výstavnictví v oblasti umělecké tvorby a vytváření trvalých
kulturních 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 spolky (původně občanská sdružení),
kluby a instituce pečující o různé skupiny občanů vyžadujících zvláštní péči, rozvoj nejmladší
generace a starostlivost o seniory. Fond příležitostně organizoval aktivity ve prospěch
katastrofami postižených oblastí ČR, např. po povodních v roce 2002 městu Terezín a v roce
2010 na Liberecku. Od roku 2001 bylo každoročně vypisováno grantové řízení na rozdělení
výnosů z NIF orientované na podporu projektů v oblasti sociální a humanitární.
Fond ekologie a životního prostředí se orientoval především na organizace, jejichž
posláním je zlepšovat životní prostředí a podpora trvale udržitelného rozvoje v oblasti
Liberecka a související publikační činnost. Fond se věnuje problematice obnovy místních
exhalacemi poškozených lesů Jizerských hor. Dlouhodobě podporuje ZOO Liberec.
Fond individuální pomoci se soustředil na pomoc zdravotně i jinak postiženým
osobám a lidem v okamžité nouzi, přičemž přihlížel k naléhavosti a sociálnímu postavení
žadatelů a jejich rodin. Od roku 2004 je udělování nadačních příspěvků fyzickým osobám
řízeno jako samostatný podfond sociální činnosti dle zvláštních interních pravidel.
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Přehled dárců a výše darů ve prospěch činnosti Nadace v roce 2014
Název (jméno), sídlo (bydliště) dárce

Částka Kč

1. FINANČNÍ DARY
1.1 Právnické osoby (firmy)
Preciosa, akciová společnost, sídlem Jablonec nad Nisou
Anfas, spol. s r.o. Branding & Design, Praha 6 - Hradčany
Odborové sdružení zaměstnanců PRAD, Preciosa Liberec
Sodexo Pass ČR a.s., Praha (spotřební poukázky)
Právnické osoby (firmy) dary nadaci celkem
1.2 Kolektivy zaměstnanců Preciosy (měsíčně srážkami ze mzdy)
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
Dar zaměstnanců - závod 05 Jirkov, okr. Chomutov
Dar zaměstnanců - závod 13 Prysk
Dar zaměstnanců - závod 14 Výzkum, Jablonec n. N.
Dar zaměstnanců - závod 15 Liberec - Rochlice
Dar zaměstnanců - společnost Pregis, Jablonec n. N.
Dar zaměstnanců - společnost Preciosa-Figurky, Jablonec n. N.
Dar zaměstnanců - společnost Preciosa GS, Jablonec n. N.
Dar zaměstnanců - společnost Preciosa-Lustry, Kam. Šenov
Dar zaměstnanců - společnost Preciosa-Ornela, Desná
Kolektivy zaměstnanců Preciosy celkem

20 000 000
54 100
30 000
20 000
20 104 100

19 800
49 232
9 620
55 300
13 530
2 350
28 470
12 734
7 000
2 900
3 600
1 200
13 850
18 935
238 521

1.3 Fyzické osoby individuálně
Nejvyšší individuální dar nadaci (Ing. Štiller a ing. Pekař, oba Liberec)

20 000

Nejvyšší celková částka formou měsíčních darů (Ing. Mikota, Liberec)

10 080

Individuální dary osob pracujících v Preciose (mimo dary měsíčně ze mzdy)

37 390

Fyzické osoby finanční dary individuálně celkem
Sbírka mezi zaměstnanci společností Preciosa po katastrofách

0

Fyzické osoby finanční dary nadaci celkem

305 991

C e l k e m finanční dary poskytnuté Nadaci Preciosa

20 410 091

2. VĚCNÉ DARY

Hodnota Kč

Preciosa, a.s., Jablonec n.N. - festivalové ceny MFF Zlín
Preciosa, a.s., Jablonec n.N. - skleněné hotové výrobky
Preciosa, a.s., Jablonec n.N. - hotové výrobky do spotřeby (vč. skla "20let")
Věcné dary nadaci celkem
Celkové dary

67 470

poskytnuté Nadaci Preciosa

13

125 477
1 402 052
205 078
1 732 607
22 142 698
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STRUKTURA ŽÁDOSTÍ A NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ v roce 2014
( podle nadačních fondů - oblastí činnosti )
Počet

Celkem

Průměrný

Účelový fond nadace

Obdržené

Poskytnuté

příspěvky

příspěvek

(oblast aktivit)

žádosti

příspěvky

v tis. Kč

v tis. Kč

Ekologie a životní prostředí

24

12

250

20,8

Humanitární a sociální

139

74

1927

26,0

Kultura a umění

54

31

510

16,5

Školství a vzdělávání

59

33

1087

32,9

Tělovýchova a sport

61

44

665

15,1

Věda a výzkum

26

19

726

38,2

Zdraví a zdravotnictví

35

16

1553

97,1

Individuální pomoc

215

172

1571

9,1

Věcné dary

112

108

1462

13,5

Fondy celkem

725

509

9751

19,2

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

Z poskytnutých nadačních příspěvků činily (vybrané podskupiny):
Vlastní peněžní prostředky - bez grantových příspěvků z výnosů NIF (ozn. * )
Počet

Celkem

Průměrný

Účelový fond nadace

Obdržené

Poskytnuté

příspěvky

příspěvek

(základní oblasti aktivit)

žádosti

příspěvky

v tis. Kč

v tis. Kč

Ekologie a životní prostředí

24

12

250

20,8

Humanitární a sociální *

47

38

527

13,9

Kultura a umění

54

31

510

16,5

Školství a vzdělávání *

31

21

687

32,7

Tělovýchova a sport

61

44

665

15,1

Věda a výzkum

26

19

726

38,2

Zdraví a zdravotnictví

34

15

553

36,9

Fondy celkem

277

180

3918

21,8

Žádosti

Příspěvky

Celkem tis. Kč

Průměr

oblast sociálně-humanitární

72

16

400

25,0

oblast vzdělávání a škol

28

12

400

33,3

Grantová řízení celkem:

100

28

800

28,6

Granty z výnosů NIF:

Čerpání účelového daru představenstva Preciosy a.s. ve prospěch vybavení nemocnic:
Zdraví - nemocnice
1
1
1000
1000,0
Mř. akce 20 let nadace

20

20

14

1000

50,0
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PŘÍSPĚVKY NADACE PODLE MÍSTA A PODPOROVANÉ ČINNOSTI
( dle jednotlivých oblastí činnosti ve vybraných místech příjemců - žadatelů )
rozbor za rok 2014
Přehled počtu nadačních příspěvků
Místo / Oblast

Zdraví Věda

Sport

Sociál. Ekolog. Vzděl. Kultura Indiv.

Věcné

Součet

Jablonecko

9

2

20

15

5

6

13

40

22

132

Liberecko

6

8

13

24

6

19

11

88

37

212

Turnovsko

0

1

1

3

0

2

1

15

8

31

Českolipsko

0

0

5

6

0

2

1

8

7

29

Chomutovsko

0

0

1

2

0

1

0

6

5

15

Prostějovsko

0

0

1

3

0

0

1

1

2

8

Praha

0

6

0

6

0

1

2

0

10

25

Morava (Brno)

0

1

0

5

0

0

0

3

2

11

Ostatní (Čechy)

1

1

3

10

1

2

2

11

15

46

16

19

44

74

12

33

31

172

108

509

Indiv.

Věcné

Součet

Celkem

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

Zdraví

Věda

Sport

Jablonecko

1176

150

315

347

65

130

160

347

228

2918

Liberecko

360

204

230

736

170

546

260

802

504

3812

Turnovsko

0

5

10

110

0

51

10

109

62

357

Českolipsko

0

0

55

140

0

100

10

53

69

427

Chomutovsko

0

0

10

65

0

20

0

76

66

237

Prostějovsko

0

0

15

75

0

0

10

8

6

114

Praha

0

317

0

89

0

200

30

0

194

830

Morava (Brno)

0

20

0

115

0

0

0

30

155

320

Ostatní (Čechy)

17

30

30

250

15

40

30

146

178

736

1553

726

665

1927

250

1087

510

1571

1462

9751

Celkem

Sociál. Ekolog. Vzděl. Kultura
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Příloha

Přehled nadačních příspěvků za rok 2014
( podle dílčích účelových fondů Nadace PRECIOSA )

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

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1 Zoologická zahrada, Liberec

Rekonstrukce zázemí pavilonu kočkovitých šelem levhartů

100 000

2 Společnost pro Jiz. hory o.p.s., Liberec

Ekologické akce a ekolog. výchova pro veřejnost

30 000

3 Český rybářský svaz, Jablonec n. N.

Úprava líhně lososovitých ryb, činnost rybář. kroužku dětí

20 000

4 Myslivecké sdružení Nisa, Lučany n. N.

Ohradníky v exponovaných místech infrastruktury

15 000

5 Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec Obnova poval. chodníku a přístřešku v sedle Holubníku

15 000

6 Časopis Krkonoše a Jiz. hory, Vrchlabí

Vydávání KRNAP časopisu Krkonoše a Jizerské hory

15 000

7 Projizerky o.s., Jablonec n. N.

Akce v přírodě Jizerských hor, úklid, stromky, exkurze

10 000

8 Město Lučany n. N., Lučany nad Nisou

Koupě rozhledny Bramberk a přilehlých pozemků

10 000

Odvodnění lesní cesty v úseku od Buku k Nové Louce

10 000

Obnova místních drobných památek v podhůří Jiz. hor

10 000

9 Jizerská o.p.s., Bedřichov
10 Okrašlovací spolek, Nové Město p. Smr.

11 Nad. pro záchr. a obnovu Jiz. hor, Liberec Ekologická výchova dětí na zákl. školách v Liberec. kraji

10 000

12 Základní škola Kobyly, Pěnčín, Liberec

5 000

Ekolog. výuka přírodovědy, péče o studánky v Podještědí
příspěvky c e l k e m K č :

250 000

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

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Obč. sdružení D.R.A.K., Liberec

"Terénní úpravy zahrady" - zpřístupnění zahrady pro ZP

60 000

2

Charita Konice, Konice

Pronájem, el. energie a služby mateřs. centra Sluníčko

50 000

3

MěÚSS Jirkov, Jirkov

Vybavení vzdělávací místnosti seniorů osobními počítači

50 000

4

Dětské centrum, Semily

Doprava na týdenní ozdravný pobyt, vstupné (bazén atd.)

50 000

5

Centrum denních služeb, Jablonec n. N.

Nákup tabletů pro postižené klienty a polohovací postele

50 000

6

Asociace RP ZP dětí v ČR, Jablonec n. N.

Nákup dalších kompenzačních pomůcek do půjčovny

50 000

7

Svaz tělesně postižených, Jablonec n. N.

Rekondiční pobyt pro těl. postižené, vstupné do term. lázní

50 000

8

ZŠ praktická, Nový Bor

Celodenní poznávací výlet pro žáky ZŠ, dokoupení tabletů

50 000

9

Farní charita, Česká Lípa

Pořízení sociálního automobilu pro svoz postižených dětí

50 000

10 MCU KOLOSEUM, o.p.s., Liberec

"II etapa rekonstrukce a dovybavení Gastro provozu"

50 000

11 DH Liberec, o.p.s., Liberec

Materiál na pletení košů aj. činnosti v chráněné dílně

50 000

12 SOŠ Liberec, Liberec

Nákup kuchyňského nábytku, sporáku a nádobí pro výuku

50 000

13 Sdružení Tulipan, Liberec

Nákup materiálu a vybavení do chráněné dílny klientů

50 000

14 Domov pro seniory, Liberec

Aktivizace a terapie uživatelů služeb pro klienty

50 000

15 Centrum pro zdravotně post. LK, Liberec

Nákup kompenzačních pomůcek pro ZTP osoby a seniory

50 000

16 FOKUS Liberec, o.p.s., Liberec

Vybavení a nářadí pro sociálně terapeutické dílny klientů

50 000

17 MCU Koloseum, Liberec

Pracovní oblečení pro provoz Gastro a ostatní personál

50 000

18 D.R.A.K, Liberec

Kompenzační pomůcky pro ZTP osoby do půjčovny potřeb

50 000

19 Sbor jednoty bratrské, Nová Paka

Dokončení zastřešení nové budovy základní školy

50 000

20 ZŠSp a ZŠPr, Lomnice nad Popelkou

Audiovizuální technika, vybavení relaxační místnosti

50 000

21 Jedličkův ústav, Liberec

Čistička vzduchu, odpočinková místnost Snoelezen

50 000

22 Zdravotně sociální služby, Turnov

Nákup 2 ks pojízdných křesel pro klienty střediska Pohoda

50 000

23 Česká asoc. paraplegiků - CZEPA, Praha

"VozejkMap - mobilní aplikace a web pro vozíčkáře"

40 000

24 Centrum ZP Lib. kraje, o.s., Jablonec n. N. "Příspěvek na zakoupení sociálního automobilu"

16
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25 II. mateřská škola Preciosa o.p.s., Liberec

Dětské stohovatelné dřevěné postýlky aj. vybavení pro děti

30 000

26 Sdružení TULIPAN, Liberec

"Naděje na míru III." - vybavení chráněné krejč. dílny

30 000

27 Aktivní život, o.p.s., Liberec

"Sociální prádelna DUHA" - nový plynový mandl

30 000

28 Mateřská škola "Malínek", Liberec

Nákup dotykové interaktivní tabule pro postižené děti

30 000

29 Oblastní charita, Uherské Hradiště
30 Stř. SOS vzájemné pomoci, Olomouc
31 Sdr. Neratov, o.s., Rokytnice v Orl. h.

"To musím zvládnout sám…" - vybavení ubytovny ZTP
"Udržení pracovních míst pro osoby s handicapem"
"Rozvoj chráněných dílen Sdružení Neratov" - vybavení

30 000
30 000
30 000

32 Domov na zámku Bystré, Svitavy

"Naděje pro další klienty" - nová pracovní místa

30 000

33 Asociace rodičů ZP dětí, Jablonec n. N.

Rekondiční pobyt zdravotně postižených dětí a mládeže

20 000

34 Obč. sdružení Svítání, Jablonec n. N.

"Hiporehabilitace pro děti se zdrav. znevýhodněním"

20 000

35 Mateřská škola, Kamenický Šenov

"Pohádková Zahrada" - herní prvky pro děti školky

20 000

36 SVP „Čáp“, Dětský diagn. ústav, Liberec

Nábytek do pokojů internátního oddělení SVP

20 000

37 Domov pro mne, o.s., Brno

"Dovybavení kuchyňky" - asistence pro postižené děti

20 000

38 V jedné vteřině, Albrechtice u Č. Těšína

Bezbariérový přístup pro canisterapii ZTP osob

20 000

39 FOKUS - Písek, o.s. , Sušice

"Sociálně terapeutická dílna pro duš. nemocné v Sušici"

20 000

40 Farma Orlice, o.p.s., Bartošovice v Orl.h.

"Křovinořez na údržbu horských luk" - práce v CHKO

20 000

41 Dobré místo, o.s. , Praha

"Hrnčířský kruh do keramické dílny" pro duševně nemocné

20 000

42 Základní org. odborů PRAD, Minkovice

Nákup většího stanu pro prázdninový dětský tábor

19 000

43 Mateř. škola Skřípov, Konice u Prostějova

Nákup počítače s kopírkou pro malou vesnickou školku

15 000

44 Kult. vzd. a informač. zařízení, Jirkov

Prosincový "Jirkovský charitativní advent" v Kostelní ulici

15 000

45 Zdravá mateřská škola, p.o., Desná

Nákup koloběžek, tříkolek a kol pro děti mateřské školy

15 000

46 TJ Kardio o. s., Liberec

Sportovní aktivity vhodné pro kardiaky i další ZP osoby

15 000

47 Pojďte s námi, Otrokovice

"Agentura podporování zaměstnávání ZP osob"

15 000

48 Domov důchodců, Rokytnice nad Jizerou

Zajištění kuchyňského koutu pro klienty zařízení

15 000

49 Život bez bariér, o.s., Nová Paka

"Cvičná kuchyně pro klienty sociální rehabilitace"

15 000

50 Svaz těl. postižených, o.s., Jablonec n. N.

"Půjčovna kompenzačních pomůcek" zlepšení vybavení

13 000

51 SDH Brodek u Konice, Prostějov

Letní mimoškolní soustředění mladých hasičů

10 000

52 Svaz důchodců, Jablonec n. N.

Rozšiřování aktivit v oblasti sociální, vzdělávání a kulturní

10 000

53 Sdr. př. školy hudby, o.s., Jablonec n. N.

Podpora benefičních koncertů v DD a ÚSP v Liberec. kraji

10 000

54 Centrum denních služeb, Jablonec n. N.

Notebook pro komunikaci mentálně postižených klientů

10 000

55 Celia - život bez lepku o.p.s., Nová Ves

"Semináře pro pracovníky školních jídelen o dietách"

10 000

56 Obecní úřad Prysk, Dolní Prysk

Běžecké lyžařské vybavení pro děti ze ZŠ a MŠ Prysk

10 000

57 Ostrov života, o. s., Hrádek n. N.

Benefiční koncert pro ZTP občany, zdrav. pomůcky

10 000

58 Obzor, o. s. pro vozíčkáře, Liberec

Rehabilitační ozdravný pobyt vozíčkářů v Orlických horách

10 000

59 Mateřská škola Studánka, Jablonné v P.

Nákup digitálního piana pro hudební výchovu dětí MŠ

10 000

60 Dobromysl o.p.s., Beroun

"Stánek prodeje výrobků klientů sociálně terap. dílny"

10 000

61 Divadlo dětem, Hradec Králové

Benefiční divadelní představení pro děti v Turnově

10 000

62 Spolu dětem, o.p.s., Praha

"Postav se na vlastní nohy" - zařízení výchovné péče

10 000

63 Dětské centrum, Semily

Letní ozdravný týdenní poznávací pobyt v přírodě pro děti

10 000

64 ČACH Praha, Praha

Podpora taneční soutěže České asociace cheerleaders

9 000

65 Fokus Liberec, o.p.s., Liberec

"Kavárna Floriánka" - uplatnění duš. nemocných klientů

7 000

66 Diana - SRPZPD, Jablonec n. N.

Rehabilitační pobyt pro děti s kombinovanými vadami

6 000

67 Základní škola a Mateř. škola, Markvartice

"Poslední zvonění" divad. vystoupení žáků, pronájem sálu

5 000

68 Sbor dobrovolných hasičů, Česká Lípa

Třináctý ročník Dětské ligy pro mladé hasiče v České Lípě

5 000

69 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec

Doprava dětí na jednodenní výlet do Jičína

5 000

70 Mateřské centrum postiž. dětí, Hejnice

Motivace a výuka dětí pomocí Montessori pomůcek

5 000

71 SDH Pilínkov, Liberec

Uspořádání Dětského odpoledne pro děti v Pilínkově

5 000

72 ACORUS, o.s., Praha

Program charitativního pochodu Šlapeme násilí na paty

5 000

73 Cesta za snem o.s., Praha

"Opel Handy Cyklo Maraton" napříč Česko-Slovenskem

5 000

74 SDH Mukařov, Malá Skála

Uspořádání Dětského odpoledne pro děti v Mukařově

3 000

příspěvky c e l k e m K č :

1 927 000

z toho příspěvky v rámci grantového řízení z NIF Kč:
Akce 20 let nadace - darovací šek pro 20 organizací
ostatní nadační příspěvky fondu (bez NIFu) Kč :

400 000
1 000 000
527 000
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KULTURA A UMĚNÍ
=========================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Výprava premiérového představení operního souboru

120 000

2

Taneční skupina Takt, Liberec

Nové kostýmy pro skupinu a doprava na vystoupení

40 000

3

Pěvecký sbor Janáček, Jablonec n. N.

Koncerty smíšeného pěveckého sboru k 65. výročí

30 000

4

SRPDŠ při ZUŠ, Jablonec n. N.

Účast dětského pěveckého sboru ZUŠ na světové soutěži

20 000

5

Chotyně, Hrádek n.N. a Sdr. Grabštejn

Benefiční koncert na rekonstrukci kaple na Grabštejně

20 000

6

Bohemia Jazz Fest, o.p.s., Praha

Hudební vystoupení na Bohemia Jazz Festival v Liberci

20 000

7

Folklorní soubor Nisanka, Jablonec n. N.

Mezinár. folk. festival, oslava 50. výročí založení souboru

15 000

8

Městské divadlo o.p.s., Jablonec n. N.

Festival "Rok české hudby" - filharmonie Hradec Králové

15 000

9

Naivní divadlo, Liberec

Divadelní hry pro děti předškolního věku, zahr. vystoupení

15 000

10 Laguna Liberec o.p.s., Liberec

Charitativní divadelní představení v Liberci

15 000

11 Obec Tisá, Ústecký kraj

Restaurování historického lustru v kostele sv. Anny

15 000

12 Musica Florea, Líbeznice, Praha-východ

12. festivalový cyklus staré vážné hudby v Praze

15 000

13 Městské kulturní střed. Konice, Prostějov

Tradiční 19. přehlídka dechové hudby Žváčkův festival

10 000

14 Stardust, o.s., swing. kapela, Jablonec

Večery swingové a jazzové hudby, koncerty, festivaly

10 000

15 Eurocentrum s.r.o., Jablonec n. N.

Koncerty Jablonecké kulturní léto v prostorách Eurocentra

10 000

16 Dět. pěvec. sbor Skřivánek, Jablonec n.N.

Dětské pěvecké soutěže a vystoupení žákovského sboru

10 000

17 Kokonín o. s., Jablonec n.N.

Odvlhčení a rekonstrukce kaple Kokonín ke spol. užití

10 000

18 Sdr. přátel školy hudby, Jablonec n.N.

Mezinárodní festival komorní hudby v Jablonci a Liberci

10 000

19 Divadelní spolek J.K.Tyla, Josefův Důl
20 Kruh přátel DPS Vrabčáci, Jablonec n. N.

Krajská přehlídka venkovských divadelních souborů
Doprava souboru na mezinárodní pěvecký festival

10 000
10 000

21 Mez. hudební festival Lípa Musica, Č. Lípa Koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica

10 000

22 Oblastní galerie v Liberci, Liberec

Podpora vydání knihy o lázních a Oblastní galerii I. Němce

10 000

23 Spolek Frýdlantsko, Hejnice

Výstava k 160. výročí narození Franze Clam-Gallase

10 000

24 Jítrava obč. sdr., Rynoltice

Svatopankrácká pouť a kulturní program v Jítravě

10 000

25 Nadační fond MA-MA Foundation, Liberec

Exteriérová socha "Čůrající voříšek" v Kryštofově údolí

10 000

26 Obec Křesťanů, Praha

Práce restaurátora na mozaice Richarda Teschnera

10 000

27 Nár. pam. ústav, státní zámek, Sychrov

"Čaj o páté", "Dívčí válka" a festival Dvořákův Sychrov

10 000

28 Jablonečanka, dech. hudba, Jablonec n.N. Nákup hudebního materiálu, cestovné na vystoupení

5 000

29 Spolek přátel obce, Janov n. N.

Koncert Loučenský advent, betlém v kapličce

5 000

30 Město Hejnice, úřad starosty

Hejnické slavnosti s multižánrovým hudebním festivalem

5 000

31 Zachraňme kino Varšava, Liberec

"Rozmarné léto aneb 7 filmových večerů před radnicí"

5 000

příspěvky c e l k e m K č :

510 000

z toho divadlo F.X.Šaldy v Liberci Kč:
ostatní příspěvky (bez libereckého divadla) Kč:

120 000
390 000

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

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

VŠCHT Praha, rektorát, studijní odd.

Stipendijní systém VŠ chemicko technologické

200 000

2

TU Liberec, rektorát, studijní odd.

Stipendijní systém Technické univerzity pro studenty

150 000

3

SUPŠ a VOŠ, Jablonec n. N.

"Inovace dílny zaměř. design bižuterie a módní doplňky"

50 000

4

Sdr. sympozia rytého skla, Kamen. Šenov

6. ročník Mezinár. sympozia rytého skla v Kam. Šenově

50 000

5

Stř. um-prům. škola sklářská, Kam. Šenov

"Dokoupení počítačů do nové školní učebny 3D grafiky"

50 000

6

TUL, Fakulta Textilní, Liberec

"Provoz bižuterních dílen realizace studentských prací"

50 000

7

Stř. průmyslová škola str. a elektr., Liberec Univerzální sklíčidlo CNC soustruhu pro praktickou výuku

50 000

8

SUPŠ a VOŠ, Turnov

"Pořízení žaluzií pro zkvalitnění výuky výtvarné přípravy"

37 000

9

SUPŠ Sklářská, Železný Brod

"Podpora výuky - pískování skla keramickou balotinou"

30 000

"Obnovení vybavení školních šicích dílen textilní školy"

30 000

10 SRPŠ při SPŠ Textilní, Liberec

18

Výroční zpráva Nadace Preciosa za rok 2014
11 Obč.sdr. Eurytmie, Liberec

"Podpora činnosti dětských hudebních soborů ZŠ a ZUŠ"

30 000

12 Základní škola, nám. Míru, Liberec

Vybavení nového výtvarného ateliéru základní školy

30 000

13 Studenti TU Liberec, odborné katedry

Ocenění studentů TU Liberec za soutěže prací - týmy

25 000

14 Městské gymn. a ZŠ Krušnohorská, Jirkov

Vybavení laboratoře chemie pro gymnaziální výuku

20 000

15 ZUŠ, Jablonec n. N.

"Lidové vánoce" - divadelní představení žáků školy

20 000

16 SRPŠ při MŠ Korálek, Liberec

Oblastní přehlídka "Liberecká Mateřinka" pro děti

20 000

17 Základní škola Dobiášova, p.o., Liberec

Týdenní zahraniční jazykový pobyt v anglických rodinách

20 000

18 SRPŠ při MŠ Korálek, Liberec

Obl. přehlídka tvorby dětí mateř. škol Liberecká Mateřinka

20 000

19 ZŠ s výukou jazyků, Husova, Liberec

Dataprojektor do digitální učebny s jazykovou laboratoří

20 000

20 Cesty skla, o.p.s., Sázava

"Digitalizace a dokumentace sbírky skla" v depozitáři

20 000

21 Sbor Jednoty bratrské, Nová Paka

Přestavba budovy základní školy z bývalé manufaktury

20 000

22 Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

"Diamantové kotouče pro obrábění v dílně Ateliéru skla"

19 000

23 Motyčkovic klika, o.s., Liberec

Rozvoj dobrovolnictví studentů liber. škol v práci s dětmi

15 000

24 Studenti TU Liberec, odborné katedry

Ocenění studentů TU Liberec za soutěže prací - řešitelé

15 000

25 Studentky vysoké školy, TU Liberec

Soutěž Mistr křišťálu 2014 - finanční hotovost - 3x 5.000,-

15 000

26 MŠ Lísteček, Liberec, Vratislavice

Autobusová přeprava dětí do solno-jodové jeskyně

15 000

27 Spolek Dvoř. Turnova a Sychrova, Turnov

"Interpretační hudební díla mladých zájemců o tvorbu"

14 000

28 SOŠ gastronom. a služeb a SOU, Liberec

30. ročník prezentace Gastroden 2014 v Centru Králův Háj

12 000

29 Základní škola a MŠ, Janov n. N.

Rekonstrukce oplocení kolem školního pozemku

10 000

30 ZŠ a MŠ Josefův Důl, Dolní Maxov

Vybavení novými nástroji a stoly do učebny školní dílny

10 000

31 Základní škola, Jablonec n.N. - Kokonín

Digitální učebnice a další vybavení pro třídy ZŠ

10 000

32 Student. sdružení za lepší kolej, Liberec

Pronájem vybavení studentské slavnosti Majáles

5 000

Soutěž Mistr křišťálu 2014 - ocenění finanční hotovostí

5 000

33

Dvojice studentů, TU Liberec

příspěvky c e l k e m K č :
z toho: Grantové řízení v oblasti vzdělávání (NIF) celkem Kč:
Stipendijní systém na vybraných VŠ celkem Kč:
Odměny kolektivů studentů VŠ řešících témata Preciosy:
Nadační příspěvky ostatní (bez NIFu a stip. VŠ) Kč:

1 087 000
400 000
350 000
40 000
297 000

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

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1 Týdny pohybu hrou, areál TU Liberec

Prázdninové akce pro děti "Týdny pohybu hrou" v Harcově

90 000

2 Lyžařský SKI Klub, Jablonec n. N.

Lyžařské soutěže žákovských a dorosteneckých kategorií

80 000

3 Nad. fond Sport. gymnázia, Jablonec n. N.

Příprava mladých sportovců klubu běžeckého lyžování

20 000

4 TJ Sokol - Sportcentrum, Jablonec n. N.

Uspořádání příměstského tábora pro děti o prázdninách

20 000

5 Jizerští draci - basketbal, Jablonec n. N.

Nájem tělocvičny, zápisné do soutěží, odměny rozhodčím

20 000

6 Sportovní klub ZŠ, Jablonné v P.

Nákup dresů pro činnost školního atletického oddílu

20 000

7 TJ Jiskra Brodek u Konice, Prostějov

Sportovní činnost, nákup sportovního materiálu, rozhodčí

15 000

8 TJ Sokol, Jablonec n. N.

Nové cvičební náčiní a tělocvičné aktivity dětí

15 000

9 TTC odd. stol. tenisu, Jablonec n. N.

Nájem prostorů pro tréninky a turnaje oddílu tenisu

15 000

10 TJ Hokejový klub "HC Vlci", Jablonec n. N. Podpora družstva žáků a mládež. hokejových družstev

15 000

11 TRI - club, Rýnovická, Jablonec n. N.

Sportovní akce triatlonu Mácháčský Pohodář pro rodiny

15 000

12 Sportovní klub, oddíl kopané, Prysk

Podpora činnosti mládežnického fotbalového oddílu

15 000

13 Mimoňští Sršni, o.s., Česká Lípa

Triatlon a kvadriatlonový závod na Českolipsku

15 000

14 Basketbalový oddíl Kondoři, Liberec

Financování pronájmu tělocvičen na zápasy a trénink

15 000

15 Podještědští pardálové, Jablonné v P.

Vybudování kluziště s železobetonovou plochou

15 000

16 Sportovní klub Ještěd, Liberec

Střešní vak na auto pro ukládání lyží a lyžařské výbavy

15 000

17 I. Sportovní klub Jirkov, Březenec

Vybavení sportovním materiálem pro rozvoj fotbalu

10 000

18 TJ Delfín, kanoistický odd., Jablonec n.N.

Rozvoj činnosti a vybavení kanoistického oddílu

10 000

19 Odd. orient. běhu TJ Tatran,

Činnost oddílu dětí a mládeže, tvorba nové závodní mapy

10 000

20 Klub loď. modelářů Admirál, Jablonec n.N.

Činnost mládeže v Klubu lodních modelářů, soutěže

10 000

21 Judo Klub o.s., Jablonec n. N.

Provozní náklady - energie, údržba, stěhování tělocvičny

10 000
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22 Školní sportovní klub při ZŠ, Janov n. N.

Oddíly dětí sportující v lyžování, na kolech, míčové hry

10 000

23 SKI Janov - Bedřichov, Loučná

Nákup lyžařského vybavení pro děti sportovních kroužků

10 000

24 Rychlostní kanoistika, o.s., Jablonec n.N.

Příprava žactva a mládeže odd. kanoistiky v bazénu

10 000

25 TJ Vesko, odd. fotbalu, Nová Ves n. N.

Provoz sportovního hřiště a potřebné energie

10 000

26 Fotbalový klub při TJ Lučany n. N.

Letní fotbalová škola mládežnického oddílu žáků v kopané

10 000

27 Vodní záchr. služba ČČK, Jablonec n. N.

Pořádání závodů "Tvrdošíjní" a podpora výcviku mládeže

10 000

28 Unie rodičů při DDM Vikýř, Jablonec n. N.

Kostýmky pro skupinu mažoretek Jablonecká Jablíčka

10 000

29 Klub vodního lyžování, Stráž pod Ralskem
30 Bike&Ski Bakajda, Bakov nad Jizerou

Trénink a závodní činnost talentované mládeže

10 000

Veřejné cyklistické závody pro děti a mládež v Bakově

10 000

31 Diana Sport, o.s., Liberec

Pronájem plaveckého bazénu v Liberci pro trénink

10 000

32 TJ Dukla, odd. běh na lyžích, Liberec

Materiální vybavení žákovských oddílů běhu na lyžích

10 000

33 Klub stolního tenisu Preciosa, o.s., Liberec Úhradu pronájmu herny stolního tenisu ve sportovní aréně

10 000

34 TJ VK Dukla Liberec, volejbal. akademie

Akce a vybavení pro mládežnické složky minivolejbalu

10 000

35 Atletický klub AC Slovan Liberec

Memoriál atletky Zuzany Krejčové na stadionu v Liberci

10 000

36 Fotbal. akademie MAHO sport, Lvová

Nákup fotbalových dresů pro členy fotbalové akademie

10 000

37 Česká Freestyle Fotbal. asociace, Liberec

MS ČFFA ve Freestyle Fotbalu "Superball 2014" v Liberci

10 000

38 Asociace firem. sportů a zdraví, H. Králové Finanční příspěvek na celostátní akci Maminy Cup Kladno

10 000

39 TJ Sokol, Sokoleč, Poděbrady

10 000

Nové materiální vybavení pro sport mládeže a gymnastiku

40 Lomnický florbalový klub, Lomnice n. Pop. Pronájem haly, pořádání turnajů a sportovní vybavení

10 000

41 ATB Česana Rohozec, cykl. odd., Turnov

Výroba 50ti cyklistických dresů pro členy oddílu

10 000

42 Florbalový odd. Sokol Bzí, Jablonec n.N.

Sport. činnost florbalového oddílu, startovné, pronájem

5 000

43 Pod. spolek biatlonu ČR, K. Šenov

Příspěvek na závodní činnost pro žáky, dorostence

5 000

44 Fitness U Pešků, Liberec

Reprezentace Svazu kult. a fitness na závodech v Madridu

5 000

příspěvky c e l k e m K č :

665 000

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

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

1

Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n. N.

Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2014

100 000

2

Labyrint Bohemia, o.p.s., Liberec

Expozice Optický koutek v sekci Věda v domě iQLandie

100 000

3
4

Matematickofyzikální fak., UK, Praha
Ústav skla, VŠCHT Praha

Grant na řešení Preciosou zadaných úkolů pro studenty
Stereomikroskop pro studium optických vlastností skel

100 000
100 000

5

Česká sklářská společnost, Jablonec n.N.

Podpora vydávání odborného časopisu Sklář a keramik

50 000

6

Krajská vědecká knihovna, Liberec

Nákup elektronických i tištěných odborných knih

50 000

7

Inženýrská akademie ČR, Praha

Cena inženýr. akademie za realizované technické dílo

50 000

8

Fakulta chem. technologie VŠCHT, Praha

Ocenění odborných prací Studentské vědecké konference

35 000

9

Univ. Pardubice, fak. chem.-technolog.

Mezinár. konfer. o borátových a fosfátových sklech

30 000

10 Vysoké učení technické, Brno

Ceny Nadace Preciosa za mimořádnou diplomovou práci

20 000

11 České vysoké učení technické, Praha

Ceny Nadace Preciosa za mimořádnou diplomovou práci

20 000

12 ČVUT Praha, fakulta strojní

Ocenění prací Studentské tvůrčí činnosti na Strojní fakultě

12 000

13 TU, fakulta mechatroniky, Liberec

Workshop PhD studentů "Návrh a diagnostika el. obvodů"

10 000

14 Kat. výrobních systémů, TU Liberec

Konference "Výrobní systémy dnes a zítra" na TU

10 000

15 Katedra informatiky, TU Liberec

Mezinárodní konference "Liberecké informatické fórum"

10 000

16 TU Liberec, fakulta mechatroniky

Organizace a ceny studentské soutěže KyberRobot na TU

10 000

17 Spolek přátel Ostašova, Liberec

Kopie křížové cesty z Kostela sv. Vojtěcha - podmalba

9 000

18 Kruh autorů Liberecka, Liberec

Sborník autorů Libereckého kraje "Kalmanach 2014/15"

5 000

19 Paměť Českého ráje a Podještědí, Turnov

Sklářská a bižuterní tématika ve sborníku Českého ráje

5 000

příspěvky c e l k e m K č :

726 000

Další aktivity fondu

Zvláštní ceny za odborné práce (placeno z fondu škol na stipendia):
ceny 2x 12 tis. + 6 tis. + 10tis. Kč =
40 000
na TU Liberec:
ceny 2x 5 a 3x 10 tis. Kč =
40 000

na VŠCHT Praha:

Fond vědy včetně Cen Nadace na VŠ celkem Kč
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ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
====================================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč
1 000 000

1

Interní odd. nemocnice, Jablonec n. N.

Nákup zdravotnické techniky pro zkvalitňování interní péče

2

Hospic. péče sv. Zdislavy o.p.s., Liberec

Polohovací lůžka Altura pro lepší péči o nemocné

280 000

3

Svaz tělesně postižených, Jablonec n.N.

Rekondiční, léčebný a ozdravný pobyt v Podhájské

35 000

4

JAKOP, sdr. onkolog. pac., Jablonec n.N.

Zdravotně rehabilitační pobyt pro onkologické pacienty

33 000

5

Inst. psychosom.medicíny, Liberec

Celostátní konference psychosomatické medicíny v Liberci

32 000

6

Svaz zdravotně postiž., Jablonec n. N.

Zdravotně rehabilitační pobyt v tuzemsku pro ZTP osoby

25 000

7

Roska, Jablonec n.N.

Týdenní rekondiční léčebný hiporehabilitační pobyt

20 000

8

Asoc. rodičů ZP dětí, Jablonec n. N.

Půjčovna dětských inv. vozíků a kompenzačních pomůcek

20 000

9

Klub zdraví obyvatel Liberecka, Liberec

"Žijeme s vámi, ne vedle vás" v Jedličkově ústavu

20 000

10 Nadace rozvoje umělé výživy, H. Králové

Zahraniční stáž sester regionálních nemocnic

17 000

11 SONS - zrakově postiž., Jablonec n. N.

Ozdravné činnosti spolku slabozrakých a nevidomých

15 000

12 Český červený kříž, Jablonec n. N.

Vybavení humanitárního stanoviště a projekty pro děti

15 000

13 Nemocnice Liberec, traum.-ort. centrum

Psychosociální péče o pracovníky urgentní medicíny

15 000

14 Nemocnice v Jablonci n.N., odd. urologie

Celostátní odborný Jizerskohorský urologický seminář

13 000

15 ORL a Foniatrie MUDr. Jan Adam, Liberec

Zakoupení systému pro vyšetření sluchu malých dětí

7 000

16 Svaz neslyš. a nedoslýchavých, Liberec

Baterie do sluchadel sluchově postiženým členům

Poznámky:

příspěvky c e l k e m K č :

6 000
1 553 000

z toho regionální nemocnice a zdravotnická zařízení:
bez regionálních nemocnic a zdravotnických zařízení:
z toho kryto z účelového daru představenstva Kč:

28 000
525 000
1 000 000

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

Žadatel - Jméno, adresa

Stručný popis požadavku - užití příspěvku

Přísp. Kč

1 Medica Sever s.r.o., Chrastava

Příspěvek na vakcínu a preventivní očkování proti chřipce

148 520

2 E. D., Mukařov, Praha-východ

Soc. slabá rodina - péče o děti, nábytek, školní pomůcky

30 000

3 D. K., Jablonec n. N.

Bezbariérový přístup do bytu pro rodinného příslušníka

25 000

4 L. V., Jirkov

Tíživá sociální situace - nájem a el. energie

20 000

5 H. H., Česká Kamenice

Nutné stavební opravy bytu po hašení půdních prostor

20 000

6 B. K., Liberec -Vratislavice

Nehrazené zdravotní pomůcky pro ZTP/P děti

20 000

7 Z. R., České Budějovice

Rehabilitační pobyt pro těžce nemocného syna

20 000

8 L. R., Vyskeř

Vynucená náročná rekonstrukce střešního pláště domu

20 000

9 J. D., Ohrazenice, Turnov

Sociální pomoc - vzdělávání dcery (školné VŠ)

20 000

10 A. K., Liberec

Laserová operaci očí při pobytu ve FN Hradec Králové

18 000

11 Z. M., Kostelec nad Ohří

Tíživá soc. situace, el.energie, nájem, vzděl. ZŠ dcery

15 000

12 P. K., Jirkov

Dlouhodobé onemocnění dcery, doplatky nákupu léků

15 000

13 M. L., Železný Brod

Problémy splácet hypotéku na bydlení po úmrtí manžela

15 000

14 K. Z., Jablonec n. N.

Vzdělávání a doprava těžce zdravotně postižené osoby

15 000

15 Manželé V., Desná v Jiz. Horách

Atletické soutěže a mezinárodní soustředění dcery

15 000

16 J. K., Jablonec n. N.

Příspěvek na výdaje související s pohřbem manžela

15 000

17 P. T., Jablonec n. N.

Sociální pomoc na vzdělávání dětí (školné, plavání)

15 000

18 V. V., Rychnov n. N.

Výdaje související s pohřbem otce a pobytem v léčebně

15 000

19 K. D., Tanvald

Naléhavá situace vybavení pokoje syna onkologicky nem.

15 000

20 P. Š., Hejnice

Osobní asistentka pro ZTP/P dojíždějící dceru Denisu

15 000

21 L. G., Liberec

Úhrada nákladů spojených s pohřbem otce

15 000

22 M. P., Liberec

Vynaložené náklady na pobyty v nemocnici, léky

15 000

23 A. S., Liberec

Příspěvek na laserovou operaci očí, pobyty v ÚVN Praha

15 000

24 I. S., Liberec

Špatná situace z důvodu zařizování dvou pohřbů v rodině

15 000

25 P. K.., Jeřmanice

Příspěvek na výdaje související s pohřbem manžela

15 000

26 V. M., Liberec

Krytí nákladů při gynekologickém léčení v Gennet Liberec

15 000

27 L. J., Liberec

Výdaje související se zajištěním pohřbu otce

15 000
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28 M. Ž., Liberec

Mimořádné výdaje související se zajištěním pohřbu matky

15 000

29 P. K., Liberec

Úhrada stomatologických výkonů, nový zubní můstek

15 000

30 G. R., Liberec

Laserová operace očí pobytem v Ref. Centru Praha

15 000

31 I. K., Liberec

Řešení stěhování v důsledku tíživé bytové sociální situace

15 000

32 S. B., Jesenice u Prahy

Lázně Adeli pro motoricky postiženou dceru

15 000

33 M. H., Kamenická N. Víska , Děčín

Zajištění bydlení po úmrtí partnera ve spol. domácnosti

15 000

34 A. M., Holice v Čechách

Ozdravný pobyt u moře pro ZTP/P syna

15 000

35 V. H., Semily

Zubní ošetření vedoucí k rozsáhlé zubní náhradě chrupu

15 000

36 B. H., Liberec

Financování plateb za pohřeb maminky

14 000

37 V. D., Jirkov

Sociální příspěvek na nákup postelí, batohů a bot pro děti

13 000

38 M. Ch., Jablonec n. N.

Příspěvek na úhradu faktury za pohřeb otčíma

13 000

39 P.M., Jablonec n. N.

Příspěvek na gynekologické léčení neplodnosti

13 000

40 J. Š., Liberec

Tíživá bytová situace nájem, poplatky a půjčka

12 000

41 S. K., Jirkov

Ozdravný pobyt u moře pro nemocného syna (alergika)

10 000

42 Bc. P. H., Jablonec n. N.

Školné magisterského studia řízení lidských zdrojů

10 000

43 P. D., Desná v Jiz. horách

Tíživá soc.í situace - nákup uhlí, el. energie, vzděl.dcery

10 000

44 M. T., Rychnov n. N.

Tíživá soc. situace SŠ vzděl. dcery, kolejné a stravné

10 000

45 D. H., Jablonec n. N.

Tíživá soc. situace, zaplacení el. energie, nájmu apod.

10 000

46 K. S., Velké Hamry

Osobní asistence pro těžce zdravotně postiženého syna

10 000

47 A. K., Jablonec n. N.

Pojištění automobilu pro převoz ZTP/P syna

10 000

48 J. D., Jablonec n. N.

Sociální zaplacení nájmu, fondu oprav a zubní ošetření

10 000

49 M. M., Frýdštejn

Výstavba nového komínu, dosavadní v havarijním stavu

10 000

50 R. H., Rádlo, Jablonec n. N.

Pořízení léčebného rehabilitačního přístroje Motren Duo 2

10 000

51 J. L., Jablonec n. N.

Řešení sociální tíživé situace v důsledku rozvodu

10 000

52 P. Z., Jablonec n. N.

Tíživá bytová situace v důsledku rozvodu - stěhování

10 000

53 F. Š., Česká Kamenice

Pořízení nehrazených brýlí pro syna a mimoškolní aktivity

10 000

54 P. K., Kryštofovo údolí, Liberec

Aktivní invalidní vozík pro zlepšení mobility ZTP občana

10 000

55 K. W., Hrádek n. N.

Osobní asistence pro ZTP dítě do 1. třídy ZŠ

10 000

56 M. S. B., Fojtka

Rehabilitace dcery po mozkové obrně v lázních

10 000

57 I. F., Šimonovice

Laserová operace očí zdravotní pojišťovnou nehrazena

10 000

58 I. D., Liberec

Pánské inkontinenční pomůcky a zdravotní katetry

10 000

59 N. Š., Liberec

Sociální zaplacení nedoplatku plynu a nájmu bydlení

10 000

60 K. W., Hrádek n. N.

Zaplacení doplatku na logopedii pro zlepšení řeči syna

10 000

61 J. S., Liberec

Doplatek invalidního vozíku Otto Bock

10 000

62 A. H., Liberec

Ergonomická zdravotní židle pro invalidního občana

10 000

63 J. M., Liberec

Příspěvek na výdaje související s pohřbem matky

10 000

64 D. S., Cvikov

Nákup dioptrických brýlí nutných pro výkon zaměstnání

10 000

65 M. S., Liberec

Rehabilitace dcery v Centru Fisczer Skl. Poreba Polsko

10 000

66 M. K., Liberec

Sociální pomoc při vzdělávání dcery a zubní ošetření

10 000

67 M. K., Liberec

Nákup notebooku pro VŠ vzdělávání dcery

10 000

68 P. H., Liberec

Vzdělávání syna na SŠ - notebook a školní pomůcky

10 000

69 K. M., Liberec

Rehabilitační zdravotní pomůcky postiženého ZTP/P syna

10 000

70 M. K., Jeřmanice

Rehabilitačně-lázeňský pobyt dcery v Lázních Klímkovice

10 000

71 Z. P., Liberec

Příspěvek na stomatologické výkony - nový můstek

10 000

72 F. Š., Zlín

"Skládanka - kavárnička pro zdravotně postižené"

10 000

73 E. M., Přerov

Léčebný rehab. pobyt ZP dcery v Adeli centru Piešťany

10 000

74 M. S., Hlučín, Opava

Pomoc soc. slabé rodině - nákup postele a stolu dětem

10 000

75 J. J., Pardubice

Zdravotní pomůcka - speciální matrace pro ZTP osobu

10 000

76 D. H., Varnsdorf

Úhrada doplatku nového lehčího vozíku pro ZTP/P osobu

10 000

77 J. P., Lomnice nad Pop.

Doplatek mechanického vozíčku pro rostoucí ZTP dítě

10 000

78 A. M., Holice v Čechách

Sociální pomoc na zdravotní pomůcky syna (pleny, atd.)

10 000

79 P. V., Kadeřavec, Turnov

Nutné dodělání rekonstrukce elektroinstalace domu

10 000

80 B. K., Turnov

Tíživá soc. situace, zaplacení elektrické energie

10 000

81 V. P., Turnov

Sociální pomoc na náklady VŠ vzdělávání dcery

10 000

82 P.K., Liberec

Tíživá soc. situace -VŠ vzděl. syna, nové brýle pro dceru

9 000
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83 P. K., Liberec

Tíživá soc. situace -VŠ vzděl. syna a SŠ dcery, rovnátka

9 000

84 L. M., Liberec

Vzdělávání dcery na SŠ - nákup notebooku, učebnic atd.

9 000

85 M. P., Liberec

Náklady na zajištění pohřbu matky žadatele

9 000

86 L. P., Turnov

Doplatek na zajištění digitální zvětšovací lupy pro dceru

9 000

87 R. Š., Brodek u Konice

Stomatologické ošetření dcery, nová zubní rovnátka

8 000

88 M. V. a Z. M., Hraničná, Janov

Náklady spojené s ozdravným pobytem v Poděbradech

8 000

89 L. B., Jablonec n. N.

Finančně náročná rekonstrukce většiny zubů

8 000

90 K. Ž., Liberec

Tíživá sociální situace - energie, postel, oblečení dětem

8 000

91 P. E., Liberec

Příspěvek na pohřeb maminky v krematoriu Liberec

8 000

92 J. K., Jablonné v P.

Příspěvek na stomatologické výkony (5 zubních korunek)

8 000

93 A. H., Kunratice u Cvikova

Nehrazené stomatol. výkony pro manželku - rovnátka

8 000

94 P. S., Janov nad Nisou

Pomoc v tíživé soc. situaci na zaplacení nedoplatku vody

7 000

95 D. K., Jablonec n. N.

Zdravotní pomůcka - nákup sluchadel pro ZP syna

7 000

96 T. K., Jablonec n. N.

Pořízení dvou dioptrických brýlí pro zlepšení vidění

6 000

97 Z. F., Jablonec n. N.

Pomoc v tíživé sociální situaci - zaplacení nájmů a služeb

6 000

98 E. P., Zákupy u České Lípy

Rehabilitační židlička firmy Otto Bock pro invalidní dítě

6 000

99 R. F., Liberec

Nákup notebooku a lyžařský kurz pro syna

6 000

100 V. Š., Chrastava

Léčebný rehab. pobyt ZTP/P dcery v Sarema Liberec

6 000

101 P. B., Cvikov

Pojišťovnou nehrazené vytvoření můstku po ztrátě zubů

6 000

102 J. H., Frýdlant v Čechách

Příspěvek na vzdělávání ZP osoby - nákup notebooku

6 000

103 M. M., Liberec

Tíživá soc. situace, zaplacení rozvodu a nájmu

6 000

104 M. K., Liberec

Sociální pomoc na rekvalifikaci syna (svářečský kurz)

6 000

105 I. J., Liberec

Příspěvek na stomatologické výkony

6 000

106 L. P., Řevnice

Tíživá soc. situace, zaplacení dopravy a nájmu

6 000

107 E. Č., Jablonec n. N.

Peněžní výdaje na bezlepkovou dietu ze zdr. důvodů

5 000

108 K. Č., Jablonec n. N.

Osobní asistentka pro ZTP/P dítě ve školce

5 000

109 O. F., Jablonec n. N.

Doplatek zdravotní pomůcky sluchadel pro dceru ZTP/P

5 000

110 H. P., Nová Ves n. N.

Výuka dětí v lidové škole umění, problémy s dýcháním

5 000

111 M. D., Desná v Jiz. Horách

Finančně náročná rekonstrukce většiny zubů chrupu

5 000

112 H. J., Stráž pod Ralskem

Zdravotní plastika očních víček - profese náročná na zrak

5 000

113 D. K., Stráž pod Ralskem

Tíživá soc. situace - zaplacení nájmu, elektřiny, školné

5 000

114 J. S., Stráž pod Ralskem

Sociální pomoc se vzděláváním tří dětí na ZŠ a SŠ

5 000

115 L. K., Liberec

Tíživá soc. situace - VŠ vzdělávání syna, školní pomůcky

5 000

116 M. M., Nová Ves, Chrastava

Uhrazení zdravotnického materiálu k inzulínové pumpě

5 000

117 M. U., Liberec

Zdravotnické pomůcky a výdaje na vzdělávání dvou dcer

5 000

118 J. F., Chrastava

Tíživá soc. situace - na zaplacení elektřiny, plynu, vody

5 000

119 L. Š., Jablonné v P.

Zařizování pohřbu vnoučete v těžké situaci celé rodiny

5 000

120 N. K., Liberec

Doplatek na aplikaci plazmy při otop. operaci kolena

5 000

121 R. Z., Liberec

Opravy chrupu, můstek a korunka

5 000

122 M. P., Liberec

Zaplacení ubytovny při změně zaměstnání

5 000

123 Z. C., Minkovice

V nouzi příspěvek na úhradu nákladů pohřbu tchyně

5 000

124 E. Š., Liberec

Vzdělávání dcery na ZŠ - kroužky, družina, MHD atd.

5 000

125 V. H., Liberec

Sociální pomoc při vzdělávání syna na SOŠ

5 000

126 M. N., Liberec

Sociální příspěvek na nákup nové pračky

5 000

127 I. Š., Liberec

Příspěvek na pohřeb babičky v krematoriu Podbořany

5 000

128 G. Ch., České Budějovice

Doplatek invalidního vozíku syna postiženého obrnou

5 000

129 O. S., Turnov

Pomoc v tíživé soc. situaci - vzdělávání dcery VŠ (kolejné)

5 000

130 D. P., Turnov

Tíživá sociální situace - nájem a zaplacení el. energie

5 000

131 E. P., Liberec

Stomatologické ošetření nehrazené zdravotní pojišťovnou

4 500

132 L. Č., Jablonec n. N.

Stomatologické zubní ošetření a zubní náhrada

4 000

133 H. H., Liberec

Nákup paruky jako důsledku onkologického onemocnění

4 000

134 A. S., Liberec

Léčebný rehab. pobyt ZTP syna v Arpidě Č. Budějovice

4 000

135 P. L., Jirkov

Stomatologické výkony, ortodoxní aparát pro dceru

3 000

136 L. K., Smržovka

Stomatologické ošetření dcery, nová zubní rovnátka

3 000

137 J. S., Tanvald

Nedoplatek za teplo a vodu v tíživé sociální situaci

3 000
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138 V. Ž., Cvikov

Zdravotní stomatologické výkony (ortodoxní aparát)

3 000

139 J. H., Liberec

Doplatek na protetickou rekonstrukci zubů

3 000

140 E. A., Liberec

Nový zubní můstek v rámci stomatologického výkonu

3 000

141 P. M., Hrádek n. N.

Příspěvek na stomatologické ošetření nové zubní korunky

3 000

142 Š. S., Jablonné v P.

Nové dioptrické brýle pro zlepšení vidění při práci

3 000

143 P. A., Liberec

Sociální pomoc pro dceru (dětská výživa, pleny, atd.)

3 000

144 J. P., Liberec

Zdravotní pomůcka chodítko pro špatně chodící osobu

3 000

145 I. H., Liberec

Stomatologické ošetření, výdaje na opravu zubu

2 200

146 K. R., Jablonec n. N.

Kurz němčiny - získání certifikátu jazykového vzdělávání

2 000

147 D. L., Brniště

Příspěvek na pořízení nových brýlí - zhoršení zraku

2 000

148 J. S., Liberec

Aplikace injekcí nehrazených zdravotní pojišťovnou

2 000

149 L. K., Česká Ves, Jablonné v P.

Ze zdravotních důvodů operace očních víček

2 000

150 J. Z., Velký Valtínov, Jablonné v P.

Metalokeramický můstek v rámci stomatol. zákroku

2 000

151 P. N., Chrastava

Příspěvek na stomatologické výkony - nové korunky

2 000

152 J. Č., Bašov, Semily

Sociální pomoc na SŠ vzdělávání dcery v Turnově

2 000

153 P. H., Příšovice

Očkování proti rakovině děložního čípku pro dceru

1 500

154 J. K., Jablonné v P.

Stomatologické výkony u zubaře (celková dolní náhrada)

1 500

155 L. F., Liberec

Sociální pomoc při vzdělávání dcery, školní pomůcky

1 500

156 L. N., Lvová, Jablonné v P.

Příspěvek na stomatol. výkony (nová zubní náhrada)

1 500

157 A. M., Oldřichov v Hájích

Tíživá soc. situace, vzdělávání syna – školní pomůcky

1 500

158 K. K., Rynoltice

Kurz plavání dětí ze Základní školy Rynoltice

1 100

159 P. H., Lučany n. N.

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

160 J. B., Jenišovice

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

161 J. H., Lučany n. N

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

162 J. K., Jablonec n. N.

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

163 I. M., Česká Kamenice

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

164 E. R., Příšovice

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

165 L. K., Liberec

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

166 R. K., Liberec

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

167 Ing. L. K., Liberec

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

168 O. P., Turnov

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

169 R. P., Turnov

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

170 M. V., Mašov, Turnov

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

171 J. K., Turnov

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

172 L. M., Turnov

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě

500

Individuální příspěvky c e l k e m K č :
z toho:
Užití sociální pomoci:

Preventivní hromadné očkování proti chřipce
Preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě
Zdravotní péče - léky, operace, léčebné pobyty
Stomatologie - péče o zuby
Vzdělávání a jiné školní výdaje
Bydlení - byt, chod domácnosti, nájem
Úmrtí - příspěvek na pohřeb rod. příslušníka
Ostatní pomoc v sociální nebo jiné nouzi
Katastrofy, povodně, požáry
Součet

1 570 820
148 520
7 000
505 500
139 700
243 100
302 000
174 000
31 000
20 000
1 570 820

VĚCNÉ DARY
========================
Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

Stručný popis požadavku - užití věcného daru

Přísp. Kč

1

D.R.A.K., Liberec

Soubor polotovarů ke zpracování v dílnách ZTP osob

132 741

2

Obč. sdružení Abeceda, Zlín, Otrokovice

Ceny 54. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín

125 477

3

TAKT Liberec, Liberec

Listopadová ligová taneční soutěž Liberec Dance Cup

71 554

4

Odborové sdružení PRAD, Liberec

140 ks dárků pro účastníky konference OS PRAD

59 290

5

TJ Sokol, Sportcentrum, Jablonec n. N.

Mistrovství ČR v moderní gymnastice v Jablonci

49 005
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6

Discgolf club Hunters, Liberec

Trofeje na Discgolfový turnaj ve Vesci u Liberce

43 318

7

Svaz lyžařů ČR, Praha

Dárky na MS v letech na lyžích v Harrachově

41 509

8

Lyžařský klub Slovan, Jirkov

Odměny pro vítěze In-line slalom v 10 kategoriích

39 857

9

Zlatý oříšek, Praha

Soutěž nadaných dětí Zlatý oříšek, finále v Brně

38 720

10 Světlo slunečnice, Paceřice, Sychrov

Světový šampionát World Champ. WADF Babylon Lib.

36 421

11 Enliven Centre, Doksy

Mistrovství ČR speciál tance v Latino disciplínách

35 218

12 Dům DM, Hradec Králové

Věcné ceny do turnaje v judu sada medailí

29 814

13 Asociace Trigon, Ostrava-Poruba

Ocenění Křišťálový kamínek a Mezinár. dny handicapu

29 040

14 Tělovýchovná jednota Sokol, Frýdštejn

Lyžařské závody obří slalom pro děti a veterány

26 197

15 TJ Baník, odd. kopané, Rtyně v Podkrk.

8. ročník zimního Turnaje "Sportem proti drogám"

25 755

16 TJ Elektro-Praga, Jablonec n. N.

Turnaj včetně akce k 50. výročí házené v Jablonci

25 229

17 ASK Elma Počerady, Louny

Trofeje pro evrop. soutěž vozíč. Handbike Louny

25 180

18 Blind Sport Club, zrak. postiž., Praha

Mezinárodní turnaj zrakově postižených v golballu

19 880

19 SRP zam. MZV o.s., Praha

Charitativní benefiční akce v hotelu Hilton Praha

19 850

20 Sportovní klub stol. tenisu, Liberec

Dárky a trofeje na soutěže

17 672

21 ČČK, Rychnov nad Kněžnou

Upomínkové předměty na soutěž Mladých zdravotníků

16 819

22 Dům kultury, Ostrov n. Ohří

Ceny šaton a pierot 46. DFTF Oty Hofmama v Ostrově

16 698

23 Ztracené kobylky o.s., Plzeň

Cykloorientační závod Machův mlýn Chříč

16 426

24 SRP zam. MZV o.s., Praha

Charitativní předvánoční listopadový bazar ve Varšavě

16 408

25 TJ Lokomotiva-odd. šerm, Liberec

Významné soutěže šermířů v Liberci, Ještědský pohár

16 335

26 Grex-Sever Liberec, Frýdlant

Bižuterní materiál na historické kostýmy šermířů

15 212

27 PSP-Klub Koloběhu, Plzeň

Mistrovství světa v koloběhu a závod v koloběhu v ČR

15 004

28 Vysoká škola ekonomická, Praha

Volejbalová liga mezi fakultami VŠE 2014 - trofeje

13 752

29 SDH Dalešice, Rychnov u Jablonce n. N.

130 let výročí od založení SDH Dalešice - trofeje

13 431

30 Český svaz tanečního sportu, Praha

Prosincový Galavečer tanečního sportu v Kroměříži

13 250

31 Sbor dobrovolných Hasičů, Horní Tanvald

19. ročník soutěže v hasičském sportu - požární útok

12 820

32 Dětský domov se ZŠ a ŠJ, Hamr na j.

41. ročník celost. Sportovní olympiády děvčat z DD

12 584

33 "Liberecké fórum", sdružení, Liberec

Hudební festival národnostních menšin v Liberci

12 524

34 Dobrovolní hasiči, Držkov

Ceny na místní hasičskou soutěž v Držkově

12 161

35 Měst. ústav soc. služeb, Jirkov

"Společně proti předlužování" pro žáky a seniory

12 106

36 Klub Domino, Praha

Ceny Zlatý Ámos 19. ročník ankety o nej. učitele

12 070

37 Folklorní soubor Šafrán, Jablonec n. N.

Dárky pro stávající a bývalé členy tanečního souboru

11 949

38 Spinfit, o.s., Liberec

Medaile pro dětský cyklistický seriál v Liberci

11 943

39 AC Slovan Liberec, o.s.

Fotbalový turnaj "Slovánek" žáků 1. tř. ZŠ Liberecka

11 798

40 Základní škola, Křížanská, Liberec

Ostašovský jarmark "Křížem krážem kraji ČR"

10 612

41 BPW Praha II, Praha

5. konference úspěšných žen v hotelu Praha

10 442

42 TJ Sokol Jablonec n. N.

Skl. komponenty na dresy děvčat v moderní gymnastice

10 000

43 Sport dětem, o.s., Strančice, Praha

Zimní Sportovky v jabloneckém areálu Břízky

9 722

44 Taneční skupina Black Shadow, Nový Bor

Taneční soutěž Dance of live o Pohár města Nový Bor

8 621

45 Jiskra Raspenava, Raspenava

Oslavy 50 let Stolního tenisu v Raspenavě

8 591

46 Horská služba ČR, o.p.s., Liberec

Turistický pochod na Ještěd pro veřejnost

8 422

47 Taneční škola Twist, Říčany

MS v rokenrolu pro juniorky náušnice a bílé rukavice

8 160

48 Nadační fond Kolečko, Praha

Světové sympozium dětských úrazových center

8 047

49 Asociace firem. sportů a zdraví, H. Králové

Dárečky pro účastníky akce Maminy Cup na Kladně

7 708

50 Českomorav. myslivec. jednota, Chomutov Myslivecký den na zámku Červený hrádek u Jirkova

7 381

51 Rytmus Liberec, o.p.s., Liberec

Ceny soutěže "Stejná šance - Zaměstnavatel 2014"

7 079

52 Klub agility, Turnov

Koza Cup závody cvičených psů v Turnově

7 048

53 DH-FR racing, Tanvald

"Bobovka cup 2014" v areálu bývalé bobové dráhy

6 897

54 Sbor dobrovolných hasičů, Smržovka

Dětská soutěž v hasičském sportu "Mladý hasič"

6 776

55 OS Sportys, Ondřejov

Mistrovství republiky v americkém a klasickém stepu

5 772

56 Lyžařský SKI Klub, Jablonec n. N.

Dětské závody na lyžích v Břízkách ceny malé figurky

5 663

57 Taneční klub Koškovi, Liberec

Šatonové růže pro sportovní soutěžní taneční páry

5 516

58 Centrum rozvoje o.p.s., Česká Skalice

Udělování ceny Ladislava Čerycha v České Skalici

5 179

59 Český rybářský svaz, Jablonné v P.

Pořádání Rybářské zábavy v Jablonném v Podještědí

5 022

60 JRS Medical, o.s., Jablonec n. N.

Mez. konference zdravotnických záchranných služeb

5 009

25

Výroční zpráva Nadace Preciosa za rok 2014
61 Charita Konice, Konice

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

62 MěÚSS Jirkov, Jirkov

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

63 Svaz tělesně postižených, Jablonec n. N.

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

64 Centrum denních služeb, Jablonec n. N.

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

65 ARPZP dětí v ČR, Jablonec n. N.

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

66 Farní charita, Česká Lípa

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

67 ZŠ praktická, Nový Bor

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

68 Sdružení Tulipán, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

69 SOŠ Liberec, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

70 Jedličkův ústav, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

71 Domov pro seniory, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

72 Fokus Liberec, o.p.s., Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

73 Centrum pro zdravotně post. LK, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

74 MCU Koloseum, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

75 DH Liberec, o.p.s., Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

76 D.R.A.K, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

77 Sbor jednoty bratrské, Nová Paka

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

78 ZŠSp a ZŠPr Lomnice n. P.

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

79 Zdravotně sociální služby, Turnov

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

80 Dětské centrum, Semily

Soutěž k 20.výr. nadace -výroba vánočních dekorací

4 840

81 ÚS IPA Liberec, Policie Liberec

Společenský večer Policie ČR v Centru Liberec

3 449

82 Junák, středisko Štika, Turnov

Pořádání tradičního skautského plesu v Turnově

3 146

83 Český rybářský svaz, Jablonec n. N.

Pořádání a tombola Rybářského plesu v Jablonci n. N.

2 965

84 Centrum Babylon, Liberec

XVI. Reprezentační ples Centra Babylon v Liberci

2 904

85 Město Turnov, Turnov

Pátý městský ples v Kult. centru Střelnice Turnov

2 856

86 ZastenRock, festival Zásada

Cena pro nejoblíbenější skupinu festivalu v Zásadě

2 541

87 TJ Velké Hamry

XII. Ročník Fotbalového plesu TJ Velké Hamry

1 755

88 Aeroklub Letiště Hodkovice nad Mohelkou

XIX. Letecký ples v KD Hodkovice nad Mohelkou

1 755

89 Charita Konice, Konice

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

90 MěÚSS Jirkov, Jirkov

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

91 Svaz tělesně postižených, Jablonec n. N.

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

92 Centrum denních služeb, Jablonec n. N.

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

93 ARPZP dětí v ČR, Jablonec n. N.

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

94 Farní charita, Česká Lípa

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

95 ZŠ praktická, Nový Bor

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

96 Sdružení Tulipán, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

97 SOŠ Liberec, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

98 Jedličkův ústav, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

99 Domov pro seniory, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

100 FOKUS Liberec, o.p.s., Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

101 Centrum pro zdravotně post. LK, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

102 MCU Koloseum, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

103 DH Liberec, o.p.s., Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

104 D.R.A.K, Liberec

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

105 Sbor jednoty bratrské, Nová Paka

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

106 ZŠSp a ZŠPr, Lomnice n. Pop.

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

107 Zdravotně sociální služby, Turnov

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

108 Dětské centrum, Semily

Soutěž k 20.výr. nadace - roll up propagující organizaci

1 573

Všechny fondy

věcné příspěvky c e l k e m K č :

1 462 315

nadační příspěvky za rok 2014 celkem

9 751 135
======

Z toho peněžní nadační příspěvky celkem Kč:
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Příloha věnovaná prostředkům z Nadačního investičního fondu (NIF)

SPRÁVA PROSTŘEDKŮ Z NIF A ROZDĚLOVÁNÍ VÝNOSŮ
v roce 2014
--------------------------------------------------------------------------------------Hospodaření s příspěvky z Nadačního investičního fondu (NIF)
Prostředky z NIF jsou určeny výhradně k uložení do nadačního jmění a nesmí se 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 analyticky odděleně.
Získávání prostředků z NIF a jejich uložení
Nadace Preciosa je příjemcem finančních příspěvků z prostředků Nadačního investičního fondu
(zkratka „NIF“) původně spravovaného Fondem národního majetku ČR (zkráceně FNM), dnes
Ministerstvem financí ČR.
Tyto prostředky získala Nadace počínaje roky 1999 až 2000 na základě úspěšné účasti ve
výběrových řízeních vyhlášených Vládou ČR. V první etapě rozdělování prostředků z NIF
v roce 2000 Nadace obdržela příspěvek 22.481 tis. Kč určený pro poskytování grantů v oblasti
sociální. V rámci druhé etapy rozdělování Nadace uspěla v oblasti vzdělávání a nejprve
v roce 2002 získala příspěvek ve výši 18.762 tis. Kč. V roce 2003 byla tato v jistém slova
smyslu dotace navýšena o další dvě částky ve výši 6.296 tis. Kč a 4.750 tis. Kč. V roce 2004
Nadace obdržela příspěvek z NIF ve výši 11.045 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 (stav od roku 2007).
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
postupně zapsaných do nadačního jmění v současné době činí 65.754 tis. Kč.
Takto získané prostředky z NIF byly do roku 2004 opakovaně vloženy do nákupu podílových
listů Balancovaného fondu nadací (zkráceně BFN), spravovaného původně investiční
společností ŽB-Trust, 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 uložení na
zvláštní termínovaný účet (č. 89746) u ABN Amro Bank (dnes RBS), pobočky Praha. V roce
2006 došlo ke zvýšení úložky v bance o zatím poslední příspěvek z NIF ve výši 2.420 tis. Kč na
celkovou výši 13.465 tis. Kč. V listopadu 2010 byla tato částka přesunuta na termínovaný účet
do Raiffeisenbank. Koncem roku 2012 došlo k další změně uložení těchto prostředků ve výši
13.465 tis. Kč, a to jejich investováním do 5tiletých spořících státních dluhopisů.
Prostředky NIF podléhaly zvláštnímu režimu odděleného spravování a rozdělování výnosů
veřejnými granty. Na základě po roce 2000 uzavřených smluv s Fondem národního majetku ČR
měla Nadace povinnost vyhlašovat tyto veřejné soutěže pro oblasti sociální a vzdělávání.
Nadace uplatňovala pravidlo použití výnosu za předchozí rok v roce následujícím a snaží se
grantovat do obou původně smluvně přidělených oblastí přibližně rovnocennou částí výnosů.
Tyto povinnosti v souvislosti s platností nového Občanského zákoníku a na základě smlouvy
uzavřené s Ministerstvem financí ČR v roce 2014 skončily.
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Vyhlášení grantových řízení Nadace Preciosa pro rok 2014
Nadace PRECIOSA vyhlásila pro rok 2014 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:
Odborná a vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia
2. Sociální a humanitární:
Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů
Příjemci grantu (žadatelé):
Nadační příspěvky z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) mohou být
poskytnuty na předložené projekty pouze právnickým osobám (organizacím a institucím), které
jsou registrovány na území České republiky.
Do výběrového řízení se mohou přihlásit: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,
účelová zařízení církví, nadace (kromě těch, které jsou příjemci příspěvku FNM ČR z
prostředků NIF), nadační fondy (za podmínky, že nejméně 95% příspěvku bude použito na
nadační příspěvky třetí osobě) a organizace zřízené státní správou a samosprávou
(příspěvkové a rozpočtové veřejnoprávní organizace za podmínky, že samy vloží na realizaci
projektu nejméně 50% vlastních finančních prostředků).
Termíny a podmínky podávání žádostí
Žádost se podává na adresu Nadace PRECIOSA, Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou,
a to pro 1. oblast (vzdělávání) do 31. května 2014 a pro 2. oblast (sociální) do 30. června 2014.
Žádost se podává v jednom vyhotovení a musí obsahovat list s nadací stanovenou přihláškou
(formulář). Žadatel může podat v rámci grantu pouze jednu žádost obsahující jeden projekt.
Výše nadačního příspěvku ve prospěch jednoho žadatele (projektu) nepřekročí 60 tisíc Kč.
Žádost musí obsahovat (resp. je nutno přiložit):
1) Projekt činnosti, na který se grant žádá (cíle a etapy realizace, věcné využití prostředků).
2) Rozpočet projektu s uvedením objemu vlastních a případně dalších vložených prostředků.
3) Popis dosud dosažených výsledků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán.
4) Kontaktní údaje, za realizaci projektu zodpovědnou osobu a podpis statutárního zástupce.
5) Doklad o platné registraci žadatele (pro uzavření darovací smlouvy úředně ověřený).
6) Číslo bankovního účtu, kam případný nadační příspěvek zaslat.
Výsledek výběrového řízení bude sdělen žadatelům do 31. srpna 2014.
Nadace není povinna sdělovat důvody nepřidělení příspěvku. Přijaté materiály se nevracejí.
V Jablonci nad Nisou, březen 2014
Ing. Stanislav Kadlec v.r.
předseda Správní rady Nadace PRECIOSA
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Rozdělení výnosů z prostředků NIF (grantové řízení) v roce 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------Vyhodnocení veřejného grantového řízení nadace v oblasti humanitární a vzdělávací
Nadace Preciosa vyhlásila koncem prvního čtvrtletí roku 2014 veřejné grantové řízení na
rozdělení výnosů prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2013. Stalo se tak na
základě smlouvy s Fondem národního majetku ČR na podporu subjektů, resp. konkrétních
projektů z oblastí sociálních činností a vzdělávání.
Granty mohly být poskytnuty organizacím a institucím, které jsou registrovány na území České
republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohly přihlásit: občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, za omezujících podmínek nadační fondy i
nadace (nejméně 95% prostředků použít na nadační příspěvky třetí osobě) a dále organizace
zřízené státní správou a samosprávou (u příspěvkových a bývalých rozpočtových organizací za
podmínky, že sami vloží nejméně 50 % finančních prostředků na požadovaný projekt).
Vyhlášení grantových řízení bylo zveřejněno na internetu, v tisku (regionální příloha deníku MF
Dnes a podnikové Noviny Preciosy) i jiným prostřednictvím, např. zpravodajem pro nestátní
neziskové organizace.
Žádosti o grant se podávaly do 31. května (oblast vzdělávání) resp. 30. června 2014 (oblast
sociální) na adresu sídla Nadace. Do vyhlášených grantových řízení bylo podáno celkem 98
žádostí jak z libereckého regionu, tak i z celé České republiky. Z toho 26 žadatelů bylo z oblasti
vzdělávání a 72 žadatelů z oblasti sociální. Celkově požadavky žadatelů v obou grantech
dosáhly částku téměř 4 milióny Kč. Vyhodnocení došlých žádostí proběhlo ve dvou etapách
v červnu a v červenci. Výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně
bezprostředně po vyhodnocení, a to v průběhu měsíců červenec a srpen 2014.
Skladba přihlášek o grant podle charakteru formy subjektivity žadatelů byla následující:
I. Žadatelé zaměření na vzdělávání (zaměření na umělecké školy a obory studia):
a) Školská zařízení podala 12 přihlášek, příspěvky na 8 projektů v celkové výši 286.000 Kč.
b) Ostatní organizace podaly 16 přihlášek, příspěvky na 4 projekty v celk. výši 114.000 Kč.
II. Žadatelé vykonávající sociální činnosti (podpora začleňování handicapovaných osob):
a) Občanská sdružení podala 42 přihlášek, příspěvky 9 projektům v celk. výši 220.000 Kč.
b) Ostatní organizace podaly 30 přihlášek, příspěvky na 7 projektů v celk. výši 180.000 Kč.
Celkem v grantovém řízení byly 28 vybraným žadatelům přiděleny nadační příspěvky
v souhrnné výši 800 000 Kč. Bylo rozhodnuto do obou vyhlašovaných oblastí grantových
programů přidělit stejný obnos peněz, výsledně pak mnohem více než smluvní výnos.
Nadace Preciosa tak výrazně překročila povinnou smluvní minimální mez peněžních prostředků
z NIF k rozdělení v roce 2014 (přibližně 122,5 tis. Kč), určenou podle smluvního vzorce
z průměru dvanácti měsíčních hodnot sazeb roční Pribid, vyhlášených ČNB v předchozím
kalendářním roce 2013 (výsledně dle smluvního vzorce 0,18625 %).
Z hlediska rozlišení právní formy vybraných žadatelů se jednalo o 12 občanských sdružení,
7 příspěvkových organizací - převážně střední školy, 2 veřejné vysoké školy, 1 církevní účelové
zařízení, 6 obecně prospěšných společností a žádný nadační fond ani nadace.
Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky byly
vybraným žadatelům poskytnuty během července a srpna 2014.
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Nadace PRECIOSA, Jablonec n.N. - Hospodaření s finančními prostředky z NIF

ROZBOR NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z NIF POSKYTNUTÝCH V ROCE 2014
URČENÍ UŽITÍ VÝNOSU Z NIF
Oblast činnosti, v níž nadace uspěla ve výběrovém
řízení I. a II. etapy rozdělování NIF (kde grantuje)

I.

II.

Sociálně
humanitární

Vzdělávání
školy

I.

II.

Celkem Kč

22 481 000

43 273 000

65 754 000

Skutečný výnos prostředků z NIF za rok 2013
Relativní skutečný výnos prostředků z NIF za r. 2013
Smluvní výnos z NIF za r. 2013 (0, 18625 % dle Pribid)

262 870
1,17 %
41 871

483 000
1,12 %
80 596

745 870
1,14 %
122 467

Nadační příspěvky
Použití výnosů na: Správu nadace

400 000

400 000

800 000

0
0

0
0

0
0

PROSTŘEDKY A VÝNOSY Z NIF za rok 2013
Celkové prostředky k 31. prosinci 2013 v Kč

Navýšení nadačního jmění

Poznámka: většina prostředků byla uložena u Balanc. fondu nadací Pioneer Inv. za r. 2013 s výnosem 1,17% p.a.
V r. 2013 nebyly získány žádné další prostředky z NIF (nerozdělovaly se), výše nadačního jmění vč. NIF se nezměnila.

Právní formy příjemců - nadační příspěvky

Počet

I.

II.

Celkem

určené následujícím typům právnických osob:

Občanským sdružením (o.s.)
Obecně prospěšným společnostem (o.p.s.)
Církevním právnickým osobám (účelovým)
Nadacím (omezení mimo příjemce NIF)
Nadačním fondům
Org. složkám státu (veřejné vysoké školy)
Příspěvkovým organizacím
Jiným právnickým osobám
Fyzickým osobám

I. | II.
9
3
5
1
1
2
1
6
-

Přísp. Kč
220 000
120 000
30 000
0
0
0
30 000
0
0

Přísp. Kč
94 000
20 000
69 000
217 000
0

Přísp. Kč
314 000
140 000
30 000
0
0
69 000
247 000
0
0

Rozdělení podle krajů - nadační příspěvky

Počet

z NIF celkem v Kč poskytnuté do kraje:

I. | II.
1
1
2
4 10
1
3
1
1 1
1
2
-

I.

II.

Celkem

20 000
20 000
0
50 000
125 000
0
30 000
70 000
30 000
0
10 000
0
0
45 000

0
0
0
0
361 000
0
0
0
0
0
20 000
19 000
0
0

20 000
20 000
0
50 000
486 000
0
30 000
70 000
30 000
0
30 000
19 000
30 000
45 000

I.
72
16
50 000
10 000
25 000

II.
26
12
50 000
14 000
33 333

Celkem
98
28
50 000
10 000
28 571

Jihočeského
Jihomoravského
Karlovarského
Královéhradeckého
Libereckého
Moravskoslezského
Olomouckého
Praha
Pardubického
Plzeňského
Středočeského
Ústeckého
Vysočina
Zlínského

Vybrané údaje z I. a II. grantového řízení
Celkový počet žádostí (podaných projektů)
Celkový počet podpořených subjektů (příspěvků)
Nejvyšší
Nadační příspěvek v Kč
Nejnižší
Průměrný
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Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2014
v oblasti sociálně humanitární
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nadace PRECIOSA v měsíci březnu vyhlásila pro rok 2014 grantové řízení na podporu
humanitárních a sociálních projektů z výnosů příspěvku NIF (za rok 2013), a to pro subjekty
zabývající se činností v oblasti:
Podpora začleňování handicapovaných osob do společnosti.
Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou
registrovány na území České republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohla přihlásit:
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a za omezujících
podmínek i nadace, nadační fondy a dále organizace zřízené státní správou a samosprávou
(u příspěvkových a rozpočtových organizací za podmínky, že samy vloží nejméně 50%
finančních prostředků na předmětný projekt).
Vyhlášení grantu bylo zveřejněno v tisku určeném pro neziskové organizace (Grantový
kalendář), v novinách MF Dnes, na internetu i jiným prostřednictvím.
Žádosti o grant se podávaly do 30. června 2014 na adresu sídla Nadace Preciosa,
Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou. Žádosti se přijímaly v jednom vyhotovení a
musely obsahovat list s přihláškou (formulářem) stanovenou nadací. K žádosti bylo nutno
přiložit: platný doklad o registraci žadatele, projekt činnosti, na který se grant žádá
s uvedením věcného užití prostředků, rozpočet s uvedením objemu vlastních i dalších
prostředků vložených do projektu, popis dosud dosažených výsledků v předmětné oblasti
činnosti.
Do vyhlášeného grantového řízení bylo podáno celkem 72 žádostí z celé České republiky
s požadavky představujícími celkovou částku 2,9 miliónu Kč. Vyhodnocení došlých žádostí
proběhlo během měsíce července, definitivní rozhodnutí učinila správní rada nadace dne
23.7.2014. Výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně počátkem srpna
2014.
Výnos ze spravovaných prostředků NIF za uplynulý kalendářní rok 2013 smluvně činil
41.871,- Kč (0,18625% z částky 22,481 mil. Kč získané v první etapě rozdělování a uložené
jako nadační jmění). Správní rada Nadace Preciosa i s ohledem na důležitost grantového
řízení rozhodla přidělit na grantový program 400.000 Kč. Při výběrovém řízení bylo vzhledem
k významu mnoha předložených projektů účelově rozděleno celkově 400.000 Kč, což je o
mnoho více než smluvními podmínkami určený minimální povinný výnos.
Skladba žadatelů o grant podle právní formy byla následující:
a) Občanská sdružení podala 42 přihlášek, příspěvky na 9 projektů v celk. výši 220.000 Kč.
b) Ostatní organizace podaly 30 přihlášek, příspěvky na 7 projektů v celk. výši 180.000 Kč.
Některé požadavky podle převažující orientace nebyly přesně vyhovující co do splnění
vypsaného tematického okruhu „Podpora soběstačnosti handicapovaných skupin občanů“.
Celkem bylo vybráno 16 sociálních projektů. Z hlediska právní formy vybraných žadatelů
se jednalo o 9 občanských sdružení, 5 obecně prospěšných společností, 1 církevní účelové
zařízení, 1 příspěvková organizace a žádný nadační fond nebo nadace.
Se všemi vybranými subjekty byly uzavřeny darovací smlouvy. Finanční nadační příspěvky
byly poskytnuty do konce měsíce srpna 2014.
Tabulka obsahující soupis vybraných žadatelů a jejich projektů s uvedením schválených
nadačních příspěvků z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.
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PŘEHLED vybraných PROJEKTŮ a nadačních příspěvků z výnosů Nadačního investiční fondu (NIF) v roce 2014
Oblast grantového řízení:

HUMANITÁRNĚ SOCIÁLNÍ
==========================

Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

1

MCU Koloseum, o.p.s., Gen.Svobody, Liberec

2

Stručný popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

Forma org.

II. etapa rekonstrukce a dovybavení Gastro provozu - kotel

50 000

O. p. s.

Sdružení TULIPAN, Sokolská, Liberec

"Naděje na míru III." - vybavení chráněné krejčovské dílny

30 000

Spolek

3

Život bez bariér, o.s., Lomená, Nová Paka

Vybudování cvičné kuchyně pro klienty soc. rehabilitace

15 000

Spolek

4

Dobromysl o.p.s., Bezručova, Beroun

Nákup stánku - prodej výrobků klientů sociálně terap. dílny

10 000

O. p. s.

5

„POJĎTE S NÁMI“, ul. SNP, Otrokovice

Agentura podporovaného zaměstnávání postižených osob

15 000

Spolek

6

Česká asoc. paraplegiků - CZEPA, Praha 10

Projekt „VozejkMap“ - mobilní aplikace a web pro vozíčkáře

40 000

Spolek

7

Oblastní charita, Uherské Hradiště

“To musím zvládnout sám…“ - nové vybavení ubytování ZTP

30 000

Církevní

8

Sdružení Neratov, Rokytnice v Orl. horách

Rozvoj chráněných dílen Sdružení Neratov - nové vybavení

30 000

Spolek

9

Dobré místo, o.s., Českobrodská, Praha 9

Hrnčířský kruh keramické dílny - pro duševně nemocné

20 000

Spolek

10

FOKUS - Písek, o.s. (STD Sušice)

Sociálně terapeutická dílna pro duševně nemocné v Sušici

20 000

Spolek

11

Středisko SOS vžij. pomoci občanů, Olomouc

Udržení pracovních míst pro osoby s handicapem

30 000

Spolek

12

Aktivní život, o.p.s., ul. Oblačná, Liberec 5

Sociální prádelna DUHA - vybavení novým plyn. mandlem

30 000

O. p. s.

13

Farma Orlice, o.p.s., Rokytnice v Orl. horách

Křovinořez na údržbu horských luk - práce v CHKO

20 000

O. p. s.

14

Spolu dětem, o.p.s., Peckova, Praha 8

Postav se na vlastní nohy - zařízení výchovné péče

10 000

O. p. s.

15

Domov pro mne, o.s., Kounicova, Brno

Dovybavení kuchyňky pro postižené děti - osobní asistence

20 000

Spolek

16

Domov na zámku Bystré, Zámecká, Bystré

Naděje pro další klienty - nová chráněná pracovní místa

30 000

Přísp. org.

Součet nadačních příspěvků z NIF
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Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2014
v oblasti vzdělávání a školství
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nadace PRECIOSA v březnu 2014 vyhlásila veřejné grantové řízení na výběr vzdělávacích
projektů podpořených z výnosů příspěvku NIF (za rok 2013), a to cíleně pro oblasti činnosti:
Odborná vzdělávací činnost uměleckých škol a umělecky zaměřených směrů studia.
Granty byly poskytnuty na konkrétní projekty organizacím a institucím, které jsou registrovány
na území České republiky. Do veřejného výběrového řízení se mohla přihlásit: občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a organizace zřízené státní
správou a samosprávou (u příspěvkových a rozpočtových organizací za podmínky, že samy
vloží nejméně 50% finančních prostředků na předmětný projekt). Záměrně omezující
podmínky navíc byly stanoveny pro nadace i nadační fondy (přispět min. 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), na
internetových stránkách nadace i jinými způsoby.
Žádosti o grant se podávaly do 31. května 2014 na adresu sídla Nadace Preciosa, Opletalova
17, 466 67 Jablonec nad Nisou. Žádosti se podávaly v jednom vyhotovení a musely
obsahovat list s přihláškou (formulářem) stanovenou nadací. K žádosti bylo nutno přiložit:
doklad o platné registraci resp. zřízení žadatele, projekt činnosti, na který se grant žádá (cíle a
etapy realizace projektu, věcné využití), rozpočet s uvedením objemu vlastních prostředků
vložených do projektu, popis dosud dosažených výsledků a základní popisné a kontaktní
údaje.
Do vyhlášeného grantového řízení bylo podáno celkem 28 žádostí převážně z libereckého
regionu, ale i z jiných míst České republiky. Celkem přijaté požadavky dosáhly částky přes
1 milión Kč. Vyhodnocení došlých žádostí proběhlo v měsíci červnu s rozhodnutím správní
rady 25.6. Výsledek výběrového řízení byl sdělen žadatelům písemně koncem června 2014.
Odpovídající smluvní výnos z prostředků NIF v nadačním jmění (celkem 43,273 mil. Kč
získaných ve druhé etapě rozdělování) za uplynulý rok 2013 činil 81 tis. Kč. Správní rada
nadace rozhodla přidělit na grantové programy více než smluvními podmínkami určený
minimální povinný výnos ve výši cca 0,18625% dle vzorce z měsíčních sazeb ČNB roční
Pribid. S ohledem na poměrové rozdělení realizovaného výnosu do dvou grantových oblastí
bylo operativně rozhodnuto posílit oblast humanitární na úkor oblasti vzdělávací. V rámci
grantového řízení z oblasti vzdělávacích činností bylo žadatelům rozděleno celkem rovných
400.000 Kč, a to mezi 12 vybraných žadatelů resp. předložených projektů.
Skladba přihlášek o grant podle charakteru formy subjektivity žadatelů byla následující:
a) Školská zařízení podala 12 přihlášek, příspěvky na 8 projektů v celkové výši 286.000 Kč.
b) Ostatní organizace podaly 16 přihlášek, příspěvky na 4 projekty v celk. výši 114.000 Kč.
Z hlediska rozlišení právní formy 14 vybraných žadatelů se jednalo o 3 občanská sdružení,
6 příspěvkových organizací (školská zařízení), 2 veřejné vysoké školy a 1 obecně prospěšná
společnost, žádný nadační fond nebo nadace. Se všemi vybranými subjekty byly na přelomu
počátkem července uzavřeny darovací smlouvy. Příspěvky z výnosu NIF byly poskytnuty bez
zbytečného odkladu do konce července 2014.
Tabulka obsahující soupis vybraných žádostí s uvedením schválených nadačních příspěvků
z výnosu NIF je uvedena na samostatném listu.
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P Ř E H L E D vybraných PROJEKTŮ a nadačních příspěvků z výnosu Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2014
Oblast grantového řízení:

ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ
============================

Č.

Žadatel (název organizace, sídlo)

1

Sdružení sympozia rytého skla, Kam. Šenov

2

Projekt - popis požadavku - účel užití příspěvku

Přísp. Kč

Právní forma

6. ročník Mezinárodního sympozia rytého skla

50 000

Obč. sdruž.

Spolek přátel Dvořákova Turnova a Sychrova

Interpretační hudební díla mladých zájemců o tvorbu

14 000

Obč. sdruž.

3

SRPŠ při SPŠT, Tyršova 1, Liberec

Obnovení vybavení školních šicích dílen textilní školy

30 000

Přísp. org.

4

Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n. L.

Diamantové kotouče pro obrábění v dílně Ateliéru sklo

19 000

Veřejná VŠ

5

SUPŠ a VOŠ, Horní nám. 1, Jablonec n. N.

Inovace dílny zaměření Design bižuterie a módní doplňky

50 000

Přísp. org.

6

CESTY SKLA, o.p.s., Na Kácku 218, Sázava

Digitalizace a Dokumentace sbírky skla

20 000

O. p. s.

7

Technická univerzita, Fak. Textilní, Liberec

Provoz bižuterních dílen realizace studentských prací

50 000

Veřejná VŠ

8

Obč.sdr. EURYTMIE, Jabloňová, Liberec

podpory činnosti dětských hudebních soborů ZŠ a ZUŠ

30 000

Obč. sdruž.

9

SUPŠ Sklářská, Železný Brod

Podpora výuky - pískování skla keramickou balotinou

30 000

Přísp. org.

10

ZUŠ Jablonec, Podhorská, Jablonec n. N.

Lidové vánoce - divadelní představení žáků školy

20 000

Přísp. org.

11

SUPŠ a VOŠ, Skálova, Turnov

Pořízení žaluzií, zkvalitnění výuky výtvarné přípravy

37 000

Přísp. org.

12

Stř. uměleckoprům. škola sklářská, K. Šenov

Dokoupení počítačů do nové školní učebny 3D grafiky

50 000

Přísp. org.

Nadační příspěvky v rámci grantového řízení celkem:
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Ohlédnutí za nadační činností v roce 2014
Kalendářní rok 2014 znamenal pro Nadaci Preciosa nejen pokračování v dosavadních
tradičních nadačních činnostech, ale také nové výzvy. Během roku byl udělen rekordní počet
více než 500 jednotlivých smluvních nadačních příspěvků v celkové hodnotě dosahující
9.751 tisíc Kč. Počet nadačních příspěvků byl za celou historii činnosti nadace nejvyšší,
dokonce o několik desítek případů vyšší, než tomu bylo v roce 2010, který byl ovlivněn
rozsáhlou pomocí k odstranění následků povodní na Liberecku. Bohužel i tak více než 200
žadatelů nebylo uspokojeno, neboť zdroje a možnosti Nadace jsou vždy limitované.
Přes pokračující všeobecně nepříznivou finanční situaci, která se také projevila i omezením
zdrojů, dokázala Nadace podpořit naprostou většinu dlouholetých partnerů, a to v celém
širokém spektru činností volnočasových, kulturních, sociálních, odborných i dalších aktivit.
Bylo pokračováno ve zcela ojedinělé pomoci ve prospěch nemocnic v Libereckém kraji. Za
několik posledních let příspěvky v řádech miliónů Kč získala Nemocnice v Jablonci nad
Nisou na zlepšení její vybavenosti. Především oddělení interny, ale také urologie a ortopedie
získaly nové zdravotnické přístroje - v roce 2014 to byl 1 milión Kč na zakoupení nového
zdravotnického vybavení pro zajištění intenzivní péče. Vysoké byly také předchozí příspěvky
ve prospěch Nemocnice s poliklinikou v České Lípě a Krajské nemocnice v Liberci.
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 každoročně vyhlašuje široké veřejnosti často i z celé České republiky
přístupná grantová řízení. Jsou dlouhodobě orientována ve prospěch činností v oblastech
sociální a vzdělávací. V jejich rámci byl na realizaci 28 projektů věnováno 800 tisíc Kč.
Nadace nezapomíná na sociální projekty ve prospěch handicapovaných spoluobčanů.
Příkladem je spolupráce s mnoha občanskými svépomocnými sdruženími osob s různým
druhem postižení nebo nemocí, a to nejen na různé jimi pořádané akce, ale i vybavenost,
například půjčoven zdravotních a kompenzačních pomůcek.
Naštěstí v roce 2014 nedošlo v Čechách k mimořádným událostem, obdobným jako byly
bleskové povodně v letech 2009 až 2013. Zatím naposledy počátkem června 2013 řádila
velká voda, a to hlavně v oblasti povodí Labe. Nadace tehdy realizovala pomoc při
znovuobnovení chodu Mateřské školy v Terezíně, kdy věnovala dar 500 tis. Kč na
rekonstrukční práce, které byly dokončeny až v průběhu roku 2014.
Významná byla iniciativa Nadace při zorganizovaní akce k 20. výročí zahájení nadační
činnosti v Preciose. V prostorách hlavní budovy Kolosea v Liberci se 24. října 2014 konala
výstava prací organizací dlouhodobě podporovaných nadací a využívajících firemních
polotovarů. Její vernisáž a následný kulturní program se staly také významnou společenskou
událostí a přehlídkou nadační činnosti za přítomnosti řady osobností.
Nadace Preciosa by v dalším období měla realizovat svoji činnost ve stejném duchu jako
v předchozích letech. Bude respektovat dlouhodobě stanovené základní cíle a hlavní směry
orientace nadačních příspěvků do jednotlivých oblastí života společnosti. Úkolem zůstává
trvalá snaha o udržení dosavadní výše majetku Nadace. Vyvážené hospodaření mezi příjmy
a výdaji by mělo zajistit poskytování nadačních příspěvků na přibližně dosavadní úrovni.
V Jablonci nad Nisou, červen 2015

Ing. Ivo Schötta,
ředitel Nadace PRECIOSA
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