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VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ,
pohodlně se usaďte a u šálku dobrého čaje či kávy se začtěte
do dalšího vydání Výroční zprávy ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ
NADACE. Rádi bychom vás seznámili s klíčovými aktivitami,
které se nám s vaší pomocí podařilo realizovat v roce 2015.
Cílem ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ NADACE je vytvářet pevné
spojení jednotlivých článků uvnitř komunity, a to díky vám,
našim dárcům, díky vám, našim partnerům a také díky vám,
realizátorům projektů.
Podporujeme sdílení a propojování lidí, myšlenek i prostředků,
neboť jsme přesvědčeni, že díky tomu vznikají projekty s trvalými
hodnotami, které po sobě zanecháme pro naše budoucí generace.
Zaměřujeme se na propojení historie – současnosti – budoucnosti
a směřujeme k zanechání odkazů dalším generacím. To nás vedlo
k myšlence realizovat opětovné zpřístupnění šikmé věže kostela
Nanebevzetí Paní Marie. Naším cílem je obnovit přístup
do Šikmé věže a moci tak stoupat po stopách našich předků,
umožnit pohled na naše město z nové perspektivy.
Máme hodně nápadů a plánů, které směřují k tomu, aby se nám
v našem kraji lépe žilo, abychom si více uvědomovali naše spojení
s místem, kde žijeme a abychom vytvářeli a upevňovali svoje
kořeny v něm.

Andrea Bednářová
*8. 5. 1974
Vystudovala Fakultu životního prostředí
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
V roce 1998 založila společnost
ENVIROCONT s.r.o., která zajišťuje
služby v oblasti shody s právními požadavky
životního prostředí a služby v oblasti
integrovaných systémů řízení. Je vdaná a má
dvě děti. S nadací spolupracuje od roku
2001 a od roku 2014 je členkou jejích
orgánů.

Abychom vytvořili ještě silnější a stabilnější tým, rozhodli jsme
se posílit řady správní a dozorčí rady o naše dlouholeté partnery
a dárce.
Věříme, že i díky skládání, propojování a sdílení budeme společně
stoupat po pomyslných schodech směrem vzhůru a společně
se nám podaří dosáhnout našeho cíle, a to rozdělovat do roku
2018 10 mil. Kč na dobročinné projekty.
Vydejte se na tuto cestu spolu s námi!

Andrea Bednářová
místopředsedkyně správní rady
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NA POČÁTKU BYL

NÁPAD

Příběh Ústecké komunitní nadace se začal psát v roce 1993,
kdy jsme založili nadaci Regionální fond. V Regionálním
fondu se nám podařilo vytvořit rovnocenné společenství
odborníků z neziskového sektoru, především z občanského
sdružení Fokus Ústí nad Labem, a ředitelů státních institucí
a obchodních společností v Ústí nad Labem. Začali jsme
podporou projektu komunitní péče o duševně nemocné,
drogově závislé a mentálně postižené.

Po setkání s Petrem de Courcy Hero, předsedou Národního
výboru pro komunitní nadace v USA v roce 1996, jsme začali
intenzivně pracovat na transformaci Regionálního fondu
do komunitní nadace a od počátku roku 1998 jsme začali
plnit všechny základní funkce komunitní nadace.
A tak jsme se stali první českou komunitní nadací a druhou
nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě.
Své sídlo máme v Ústí nad Labem.

O NÁS

PROGRAMY

Poslání
Ústecká komunitní nadace je nevládní nezisková organizace, která
usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života
v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Dárcovský program
Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro
řešení dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základním kamenem snad každé komunitní nadace. Naší strategií je,
kromě vybudování ekonomické nezávislosti nadace, zajistit dostatečně širokou dárcovskou základnu především z řad firemních
a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo
jinak působí. Za tímto účelem jsme uspořádali X. benefiční večeři
s Janem Pirkem, IV. dobročinný golfový turnaj a spravovali 18 dárcovských fondů.

Ústecká komunitní nadace toho dosahuje:
• podporováním různorodých společenství, propojováním
veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní komunity;
• spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání
a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané,
podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy;
• přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a rozdělováním finančních prostředků prostřednictvím
nadačních příspěvků do oblasti kultury, ekologie, vzdělávání,
sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje.

Grantový program
Grantový program, tedy rozdělování nadačních příspěvků, chápeme především jako otevřený proces, ve kterém se setkává hned
několik pohledů. Od prodloužené ruky dobročinnosti místních
dárců přes podporu projektů vybraných v soutěži na základě širších
diskusí odborníků až po zviditelnění přístupů nadace k věcem
veřejným. V loňském roce jsme tak podpořili 123 projektů v celkové částce téměř 1,9 mil. korun.
Podpora neziskového sektoru
Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj místního neziskového
sektoru jen poskytováním nadačních příspěvků je z pohledu komunitní nadace nedostačující. Myslíme si, že schopnost dlouhodobě
udržitelného rozvoje neziskového sektoru se odvíjí od možnosti
pravidelného vzdělávání, schopnosti organizací připravovat projekty, od znalosti dostupných finančních zdrojů potřebných pro jejich
realizaci a od vzájemné informovanosti neziskových organizací
o jejich záměrech a cílech. V roce 2015 jsme uspořádali například
IX. ročník putovní výstavy projektů realizovaných za podpory naší
nadace a také jsme formou konzultací pomáhali neziskovým
organizacím s přípravou jejich žádostí o finanční prostředky.
Program Dialog
Myslíme si, že kvalita života naší komunity se odvíjí od kvality
vztahů, od toho, jak spolu dokážeme komunikovat, hledat a sdílet
společné hodnoty, respektovat své odlišnosti a nést svůj podíl
na společné odpovědnosti. Pokud jsou lidé schopni se spojit na řešení konkrétního úkolu, investovat do něj svoji energii a vytrvat při
něm, vzniká z takové interakce mnohem víc než hmatatelný
výsledek. Vzniká společenství založené na partnerství a důvěře,
vzniká prostor, ve kterém se lidé mohou setkat a společně tvořit.
S tímto cílem jsme se podíleli na činnosti Asociace komunitních
nadací v ČR či Fóra dárců, které je celorepublikovým sdružením
zastřešující dárce v České republice.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
J

Správní rada

Luděk Masopust
Předseda

J

Andrea Bednářová
Místopředsedkyně
(od 22. ledna 2016,
do té doby členka
dozorčí rady)

Miloslav Brejcha
Místopředseda

Ivan Beránek
Člen

Jiří Exner
Předseda

Daniel Bouška
Člen
(od 22. ledna 2016)

Martin Vošta
Člen
(od 22. ledna 2016)

Zaměstnanci

Tomáš Krejčí
Ředitel nadace
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Martin Sameš
Člen

Dozorčí rada
Členství ukončená
k 22. lednu 2016
Alena Bošková
Ladislav Hruška

J

Martin Jonáš
Člen

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Kateřina Valešová
Manažerka pro
vztah s dárci
(do 7. srpna 2015
rodičovská dovolená)

Petr Veselý
Programový
manažer

J

Fundraisingová & PR komise
Andrea Bednářová
Ivan Beránek
Martin Jonáš
Martin Krsek
Tereza Nováková
Josef Vejlupek
Martin Vošta

J

Investiční komise
Andrea Bednářová
Miloslav Brejcha
Luděk Masopust

J

Nominační komise
Andrea Bednářová
Ivan Beránek
Luděk Masopust

Michaela
Hofmanová
Programová
asistentka
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DALI JSME
HLAVY

DOHROMADY
Na začátku roku 2012 jsme se rozhodli uskutečnit ojedinělou analýzu s názvem „100 problémů – 100 příležitostí pro
ústecký region”. Na jejím základě jsme chtěli identifikovat,
zformulovat a nalézt shodu na několika konkrétních tématech, která „hýbají“ naši komunitou a promítnout je následně do svých nově vyhlašovaných grantových programů.
Na pomoc jsme si přizvali stovku moudrých hlav a po půl
roce intenzivní práce jsme ustavili nový grantový rámec
nadace, který pomyslně završuje naši předchozí dvacetiletou
etapu poskytování nadačních příspěvků široce pojatou jako
„podpora budování občanské společnosti“ a vymezuje etapu
novou, zaměřenou na „podporu místních priorit stanovených místními lidmi“.

GRANTOVÝ RÁMEC
Rámec grantové podpory vyjadřuje dlouhodobou strategii naší nadace,
podle které se od roku 2013 řídí udělování nadačních příspěvků
neziskovým organizacím či jednotlivcům.
Vize grantové podpory
Ústecká komunitní nadace na základě závěrů
z výzkumu „100 problémů – 100 příležitostí
pro ústecký region“ nově formuluje svou vizi
grantové podpory nadace:

VZKVÉTAJÍCÍ MÍSTA V LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI
A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI
Ta vycházejí ze tří široce sdílených tvrzení
(tzv. teorií změn) extrahovaných z výzkumu:

I.

III.

Když budeme mít rádi své místo, budeme
o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo
žít a vzkvétat.

Když se otevřeme novým inspiracím,
dovednostem a trendům, dáme perspektivu
mladým a budeme přistupovat citlivě
a s rozmyslem k sobě, společnosti
i životnímu prostředí, pak přispějeme
k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti
naší komunity.

II.
Když se budeme chovat slušně a odpovědně
a půjdeme druhým příkladem, pak
prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních,
kteří se postupně přidají, a společně se nám
povede zlepšovat naše mezilidské vztahy
a posilovat sousedskou vzájemnost.
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PROGRAMOVÉ PILÍŘE
V souladu s celkovou vizí a teoriemi změn nadace ustavila
tři programové pilíře, jejichž prostřednictvím bude nově
uskutečňovat svou grantovou podporu:

Programový pilíř I.

Programový pilíř II.

Programový pilíř III.

LIDÉ A MÍSTO

LIDÉ S LIDMI

Posilování vztahu k místu

Budování lidské vzájemnosti

LIDÉ
K BUDOUCNOSTI
Směřování k dlouhodobé udržitelnosti

Moje obec, můj kraj, můj domov
Budování vztahu k místu. Hledání
a vytváření identity, pocitu sounáležitosti
a patriotismu ve vykořeněném regionu.
Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování
jeho image.
Tady to žije!
Vytváření míst a zázemí k setkávání občanů
a společnému trávení času. Zvelebování,
zkrášlování a oživování míst, vytváření
příjemné atmosféry center měst. Podpora
zdravého životního stylu a sportovního
vyžití široké veřejnosti. Podpora nekomerční
a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti.

Budu dobrý, buďme dobří
Posilování mravních hodnot, slušnosti
a odpovědnosti jednotlivce. Podpora a šíření
pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí
v boji s pasivitou a lhostejností. Motivace
k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví.
Žijeme spolu
Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných vazeb
a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti
lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování
napětí ve společnosti.

Mladým otevřeno
Slaďování vzdělávání s potřebami trhu
práce. Podpora rozvoje učňovského školství
a řemeslných oborů a perspektivního
pracovního uplatnění pro absolventy škol
a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek
a příležitostí pro zdravý růst mladé generace.
Podpora mládežnických iniciativ.
Udržitelná budoucnost
Podpora inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí.
Vytváření a využívání nástrojů pro přenos
a sdílení know-how, zkušeností a informací.
Podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podpora dlouhodobě
udržitelných procesů a řešení.

Naše obec – naše věc
Dialog ve veřejném prostoru. Podpora
společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu
fungování veřejné správy, posilování její
transparentnosti a veřejné kontroly.
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VYTVÁŘÍME
SPOLEČENSTVÍ

SKVĚLÝCH
LIDÍ

Každoročně se na nás obrací desítky
zástupců místních neziskových organizací
a neformálních skupin a stejně tak
i jednotlivců s žádostí o finanční podporu.
Jsou to lidé nejrůznějších profesí, různého
věku, s různým zázemím, nicméně mají
jedno společné. Nevzdali se a buď sami
bojují s nepřízní osudu, anebo se stali
těmi, kteří, ať již jako profesionálové nebo
dobrovolníci, pomáhají ostatním. Jako
magnet přitahují další, kterým nejsou
lidé a dění v našem regionu lhostejné.
Díky jejich nadšení jsou opravené drobné
památky, senioři se setkávají u různých
přednášek a aktivit, děti mohou studovat
a mnoho dalšího.
V roce 2015 nám bylo ctí a potěšením,
že jsme mohli vyhovět 123 žadatelům
a rozdělit mezi ně částku 1 889 088 Kč.

POSKYTNUTÉ
NADAČNÍ
PŘÍSPĚVKY

TJ Lokomotiva Teplice, z.s.
(15 000 Kč)
Podpora činnosti žákovského
a juniorského oddílu alpského
lyžování v roce 2016.

PROGRAMOVÝ PILÍŘ I.

Ústecká freeridová organizace, o.s.
(5 000 Kč)
Uspořádání festivalu
HTC UL-LET 2015.

Lidé a místo – Posilování vztahu k místu
„Chvojensko“ (20 000 Kč)
Kříž při odbočce na Nakléřov –
II.etapa – restaurování litinového
kříže

Lidé s lidmi – Budování lidské
vzájemnosti

„Kaplička“ (39 000 Kč)
Kaplička

”Chvojensko” (20 000 Kč)
Chvojensko sobě!

Josef Kostelecký (30 000 Kč)
Ústí jako dílna lidskosti

Asociace středoškolských klubů
České republiky, o. s. (10 500 Kč)
Místo setkávání a tvoření – altán pro
venkovní činnosti

„Pro Zahořany“ (7 000 Kč)
Klub deskových her Křešice

Mateřská škola
Zvoneček Krupka,
Lípová 528
(40 000 Kč)
Zasadíme si svůj strom, aby byl
ve školce znovu les

Činoherák Ústí, spolek
(30 000 Kč)
Dotkni se divadla
MAS Labské skály, z.s.
(50 000 Kč)
Obnova kříže patronů Knínic
sv. Petra a Pavla
Občanské sdružení pro záchranu
a konzervaci kulturní památky
Dolský mlýn (38 000 Kč)
Historie vepsaná do kamene
SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Chudoslavice (21 000 Kč)
Pojďme vybudovat ohniště
Spolek de Mimo (40 000 Kč)
Bike park pro všechny!

PROGRAMOVÝ PILÍŘ II.

BICYKL KŘÍŽ TEAM ÚSTÍ NAD
LABEM o.s. (21 000 Kč)
Rozjeď to s námi na Střížáku!
Člověk v tísni, o.p.s. (40 000 Kč)
Jeden svět 2016 v Ústí nad Labem
Demosthenes, o.p.s. (20 000 Kč)
Se zvířátky do pohádky aneb pes
a kůň pro zdraví
Ladislava Filipová (28 885 Kč)
Všichni na hřiště!
K-Garten z.s. (30 000 Kč)
Pohádka učí děti být lepší
Krajská zdravotní, a.s. (50 000 Kč)
Příspěvek na renovaci prostor
oddělení dětské chirurgie
v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem.

Festival HTC UL-LET 2015

NADĚJE (12 000 Kč)
Noc venku 2016 Litoměřice
Občanské sdružení
– „DRUG-OUT Klub“
(50 000 Kč)
Terapeutická dílna pro
adiktologickou ambulanci
Oblastní charita Šluknov
(20 000 Kč)
Murinel o bov – postavme pec
Poradna pro integraci, z. ú.
(42 000 Kč)
Mluvme o migraci

Poradna pro rodinu a mezilidské
vztahy, o.p.s. (12 500 Kč)
Dračí plavba po Labi 2016
Psychiatrická nemocnice
Horní Beřkovice (20 000 Kč)
Beřkovický podzim 2015
R-PROJEKT CZ, z.s. (37 000 Kč)
VOSA – Výsadba ovocných stromů
– Alej Doubice
REGIOcentrum, o.p.s.
(30 000 Kč)
Vícegenerační den
SAYFY, z.s (30 000 Kč)
Živá ulice
Spolek LiPen (13 100 Kč)
Zapomenutí sousedé
Spolek přátel Samorostu
(34 139 Kč)
Za plotem!
Ústecký dětský sbor, občanské
sdružení (10 000 Kč)
Podpora projektu „Zpíváme pro tebe“.

PROGRAMOVÝ PILÍŘ III.
Lidé k budoucnosti – Směřování
k dlouhodobé udržitelnosti
Agáta M. z Rumburku (15 000 Kč)
Nákup učebních pomůcek a úhrada
části životních nákladů studia
(ubytování, strava a doprava).
Aleš H. z Lipové u Šluknova
(15 000 Kč)
Nákup grafického tabletu.

Slavnostní předání šeku zástupci organizace
Člověk v tísni, o.p.s.
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NADĚJE

Andrea N. z Varnsdorfu
(15 000 Kč)
Náklady na první ročník studia
na Pedag. fakultě UJEP v Ústí n. L.
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Asociace středoškolských klubů
České republiky, o. s. (20 000 Kč)
Odborné vzdělávání učňovské
mládeže.

Michaela Klihavcová (3 000 Kč)
Zajištění obecně prospěšných aktivit
neformální občanské iniciativy
„Reformát“.

Asociace středoškolských klubů
České republiky, o. s. (10 000 Kč)
Mistr svého oboru – 4. ročník

Klub stolního tenisu Kalich
Litoměřice (5 000 Kč)
Memoriál Míry Vostrého

Asociace turistických oddílů
mládeže, TOM 19028 Sluníčka,
pobočný spolek (5 000 Kč)
Cesta za poznáním

Michal Kormunda (5 000 Kč)
Rekonstrukce pumptrackové dráhy
a dirtů

Asociace turistických oddílů
mládeže, TOM 19028 Sluníčka,
pobočný spolek (5 000 Kč)
Velikonoční putování
BcA. Tomáš Brychta (5 000 Kč)
Zajištění výstavního programu
neziskové galerie Up Gallery a její
propagace.
Culture line o. s. (5 000 Kč)
Realizace komunitního food
festivalu v Ústí nad Labem.
Daniela H. ze Starých Křečan
(15 000 Kč)
Nákup knih a studijních pomůcek
a úhrada části životních nákladů
studia.

Jaroslav Kruliš (5 000 Kč)
Výstava fotografií
Stipendista Pavel Kirs

Jan Kvapil (5 000 Kč)
Zpřístupnění kaple sv. Víta
v Sinutci.

Šárka Hlaváčková (5 000 Kč)
SAVE-SKATE benefice na obnovu
skateparku

Ing. Hana Lísalová (5 000 Kč)
S klokánkem na koně popáté

Julie Hrnčířová (30 000 Kč)
Financování nákladů spojených
se studijním pobytem ve Francii.

Jan Mareš (20 000 Kč)
Financování nákladů spojených
se studijním pobytem v Německu.

Anita Neumannová (30 000 Kč)
Financování nákladů spojených
se studijním pobytem v Dánsku.

Jana Š. z Mostu (13 491,50 Kč)
Nákup notebooku.

Marie O. z Ústí nad Labem
(12 999 Kč)
Nákup přenosného počítače
a tabletu v jednom.

Filip Obermajer (5 000 Kč)
No Waves festival: Liťák

Junák – český skaut, středisko
Radobýl Litoměřice, z. s.
(5 000 Kč)
Indiánské léto

Pavel Hajduch (5 000 Kč)
Tvorba prezentační videonahrávky
pro motivaci mladých lidí
k modernímu tanci.

KINOKLUB OSTROV, o.s.
(5 000 Kč)
Incendio 2015

Šárka Hlaváčková (5 000 Kč)
Benefice na obnovu skateparku
v Litoměřicích.

Pavel Kirs (35 000 Kč)
Studijní pobyt v Izraeli na Tel Aviv
University Buchmann-Mehta School
of Music.

Šárka Hlaváčková (5 000 Kč)
Zajištění obecně prospěšných aktivit
neformální občanské iniciativy
„Na SCÉNU“.

Michaela Klihavcová (5 000 Kč)
Reformát zabývající se
znovuvyužíváním odpadového
papíru v uměleckém pojetí.

Martina K. z Kadaňského
Rohozce (13 491,50 Kč)
Nákup notebooku.
Pavel Matoušek (5 000 Kč)
Zajištění chodu venkovní galerie In
Vitro v Ústí nad Labem.
Pavel Matoušek (24 000 Kč)
Studijní pobyt v Portugalsku
na Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto.
Milan M. z Teplic (10 000 Kč)
Platba školného na 1. KŠPA
v Litoměřicích.

Rekonstrukce pumptrackové
dráhy a dirtů

Pavlína K. z Děčína (15 000 Kč)
Nákup pomůcek a oblečení
do školy, platba za sportovní
činnost.
Pavlína R. z Žatce (31 690 Kč)
Nákup notebooku.
Barbora Petrásková (25 000 Kč)
Studijní pobyt v Německu
na Technické univerzitě v Chemnitz.
Potápěčský klub KRAKEN
LITOMĚŘICE (5 000 Kč)
Ekoakce
Tereza Rosenkrancová (5 000 Kč)
Jednoduše spolu

Litoměřická letní ﬁlharmonie 2015
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Slavoj Litoměřice zapsaný spolek,
lezecký oddíl (5 000 Kč)
Litoměřický LEZEC 2015
Slunečnice, o.s. (40 000 Kč)
Adoptuj si Slunečnici
Jana Stejskalová (25 000 Kč)
Studijní pobyt v Portugalsku
na Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto.
Středisko křesťanské pomoci
Klubíčko (5 000 Kč)
Softball pro děti
Jan Šípal (5 000 Kč)
Jarní očistný festival aneb Jezuitská
žije
Bc. Hedvika Vavřincová (5 000 Kč)
NADĚJE na pohádkové stezce
Bc. Hedvika Vavřincová (5 000 Kč)
Příměstský tábor pro nadějné děti
2015

Litoměřický LEZEC 2015

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
POSKYTNUTÉ MIMO
PROGRAMOVÉ PILÍŘE
A PŘÍSLUŠNÉ OBLASTI
PODPORY

Věra H. z Bíliny (13 491,50 Kč)
Nákup notebooku.
Adam Vomáčka (5 000 Kč)
Středokros 2016
Petr Vomáčka (5 000 Kč)
Lanový park – „rozloučení
s prázdninami“
Pavel Zajíček (5 000 Kč)
Prázdninový koncert mužského
sboru Concentus Ludibundus
Základní umělecká škola
Litoměřice (5 000 Kč)
Litoměřická letní filharmonie 2015

„občanské sdružení
The Boom“
(5 000 Kč)
Propagace a realizace 25. Vánočního
koncertu The Boom Beatles Revival
Band and Orchestra.
Arkadie, o.p.s. (4 000 Kč)
Vybavení prostor pro poskytování
sociální služby „Chráněné bydlení“
pro osoby se zdravotním
postižením.

Český kynologický svaz ZKO
Zabrušany – 658
(5 000 Kč)
Obnova a nákup výcvikových
pomůcek a na uspořádání
kvalifikačního závodu
pro nominaci účastníků
na MS dobrmanů ve Švédsku.

Roman Dietz (5 000 Kč)
Zajištění koncertní sezóny na zámku
Trmice v roce 2015.

Český svaz ochránců přírody
ZS Falco
(100 000 Kč)
SOS Ježek

Fotbalový klub Chmel Blšany,
občanské sdružení (20 000 Kč)
Jako vejce vejci

FK Ústí nad Labem – mládež, o.s.
(5 000 Kč)
Uspořádání mezinárodního turnaje
ADVISO CUP 2015.

Fotbalová škola Litvínov, o.p.s.
(30 000 Kč)
Revitalizace hrací plochy s umělou
trávou.

Tomáš Helísek (3 000 Kč)
Šíření osvěty v otázce soužití
handicapovaného člověka a bull psa
a jeho výcviku.
Vladimír Kubát (15 000 Kč)
Organizace 25. ročníku Grand Prix
Ústí nad Labem v tanečních sportech.
Tomáš Lumpe (1 500 Kč)
Podpora studia Tomáše Lumpeho
v roce 2015.
Mateřská škola Trmice, Lovecká
600 příspěvková organizace
(3 000 Kč)
Rekonstrukce školní zahrady –
zakoupení nových herních prvků.

Litoměřická letní
ﬁlharmonie 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
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Litoměřická letní ﬁlharmonie 2015

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem, Malátova 12,
příspěvková organizace (3 000 Kč)
Zřízení relaxačních koutků pro děti
s diagnózou ADD, ADHD.

POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
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Pavel Matoušek (800 Kč)
Podpora studia Pavla Matouška
v roce 2015.

Miroslav Smrčka (10 000 Kč)
Úhrada nákladů spojených s účastí
na MS v Anglii.

Daniela Šrámková (2 500 Kč)
Podpora studia Daniely Šrámkové
v roce 2015.

Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor (5 000 Kč)
Podpora činnosti nadace.

SPOLEČNÝ ŽIVOT (12 500 Kč)
Cílená pomoc a poradenství při
řešení bytové otázky.

Občanské sdružení „Porozumění“
(12 500 Kč)
Jarní a letní příměstský tábor pro
zdravotně postižené děti a mládež
z Mostecka.

Sportovní klub policie Sever
Ústí nad Labem, občanské
sdružení (5 000 Kč)
Organizování přeborů oddílu SKP
pro dětské kategorie.

TyfloCentrum
Ústí nad Labem o.p.s. (5 000 Kč)
Poskytování průvodcovských
a předčitatelských služeb a sociální
rehabilitace pro osoby se zrakovým
postižením.

Oblastní charita Most (30 000 Kč)
Nejsme na to sami

Sportovní klub POLICIE
Nymburk, o.s. (4 000 Kč)
Organizace atletických závodů
a zajištění cen pro výherce závodu
„Běh Lipovou alejí“.

Okresní fotbalový svaz
Ústí nad Labem (5 000 Kč)
Financování satelitních turnajů
přípravek v rámci OFS UL pro
ročníky 2005 a mladší v sezoně
2015/2016.
Římskokatolická farnost
Petřvald u Karviné (4 000 Kč)
Zajištění rozvoje dětského klubu
stolních her pro děti a mládež
a na realizaci dětského dne
otevřeného široké veřejnosti.

Statutární město Děčín (4 000 Kč)
Zajištění rekonstrukce kotců
v Městském útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata.
Ivana Stebilová (10 000 Kč)
Zajištění pobytu u moře pro děti
s ADHD a děti s Tourettovým
syndromem.

Sdružení pro vzdělávání komunit
(29 000 Kč)
Zajištění vybraných činností
programu „Dialog“.

Střední škola obchodu, řemesel,
služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace
(5 000 Kč)
Uspořádání odborné exkurze
do Národního parku České
Švýcarsko pro studenty školy.

SK Volejbal Ústí nad Labem
(5 000 Kč)
Nákup volejbalových pomůcek, cen,
pohárů a medailí pro vítěze.

Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s. místní organizace
Podbořany (20 000 Kč)
Za krásami do jižních Čech

TyfloCentrum Ústí nad Labem
o.p.s. (10 000 Kč)
Zajištění činnosti ústeckého
střediska pro osoby nevidomé
a těžce zrakově postižené a jim
poskytovaných služeb.
Unie rodičů ČR – sdružení
při Gymnáziu Děčín (4 000 Kč)
Zajištění příprav a realizace
maturitního plesu třídy C4.B.
Výchovný ústav, středisko
výchovné péče a střední škola
Buškovice (15 000 Kč)
Volnočasové aktivity střediska
výchovné péče ČTYŘLÍSTEK
Základní škola, Milovice u Hořic,
okres Jičín (4 000 Kč)
Nákup sportovního vybavení.
Základní škola a Mateřská škola
Děčín VIII, Vojanova 17812,
příspěvková organizace (4 000 Kč)
Zajištění herních nebo cvičebních
prvků na zahradě školy.
Základní škola Kryry,
okres Louny (20 000 Kč)
Bylinková zahrada
Základní umělecká škola
Podbořany, okres Louny
(20 000 Kč)
Pohybem ke zdraví

korun, která byla rozdělena
na 10 projektů. Věříme totiž, že
„když budeme mít rádi své místo,
budeme o ně pečovat, starat se o ně,
pak bude místo žít a vzkvétat“.
Dále jsme přispěli k posilování
mravních hodnot a odpovědnosti
jednotlivce, rozvoji místní občanské
angažovanosti, budování dobrých
mezilidských a sousedských
vztahů a ke snižování sociálního
napětí částkou 597 624 korun
rozdělenou mezi 22 projektů.
Věříme totiž, že „když se budeme
chovat slušně a odpovědně
a půjdeme druhým příkladem, pak
prolomíme pasivitu a lhostejnost
ostatních, kteří se postupně přidají,
a společně se nám povede zlepšovat
naše mezilidské vztahy a posilovat
sousedskou vzájemnost.“
V neposlední řadě jsme přispěli
ke zdravému růstu a přípravě
mladé generace pro aktivní život,
k možnostem jejího perspektivního
pracovního uplatnění, rozvíjet
inovace a spolupráci v rámci
osobního rozvoje a podporovat
koncepční, odborná a dlouhodobě
udržitelná řešení problémů
podporou částkou 567 163,50
korun na realizaci 51 projektů.
Věříme totiž, že „když se otevřeme
novým inspiracím, dovednostem
a trendům, dáme perspektivu
mladým a budeme přistupovat
citlivě a s rozmyslem k sobě,
společnosti i životnímu prostředí,
pak přispějeme k prosperitě
a dlouhodobé udržitelnosti naší
komunity.“
Mimo výše uvedená témata jsme
na základě dohod s dárci prostředků
podpořili dalších 40 projektů
v celkové výši 455 800 Kč.

Zámek Děčín, příspěvková
organizace (5 000 Kč)
Zajištění provozu sezony 2015
zámku Děčín.

KOMENTÁŘ

Zajištění chodu venkovní galerie In Vitro v Ústí nad Labem
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V roce 2015 jsme přispěli
k posilování sounáležitosti
a vztahu k místu, kde žijeme,
k jeho oživení aktivním zapojením
místních lidí a ke zvýšení
jejich zájmu o veřejný prostor
a spoluodpovědnosti za správu
věcí veřejných částkou 268 500

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Darovat prostředky nadaci, která je následně rozdělí na dobročinné
projekty, dárcům již dávno nestačí. Dárce si přeje stále častěji být tzv.
u toho. Přeje si sledovat vliv své dobročinnosti na dané místo, na danou
komunitu, případně na život určité skupiny lidí.
Proto jsme již v roce 2003 zavedli tzv. systém fondů. Ten představuje
transparentní a jednoduchou cestu darování šitou na míru specifickým
požadavkům jednotlivých dárců a zároveň umožňuje, v případě zájmu,
aby byl dotyčný vtažen do procesu budování fondu, výběru projektů,
jejich hodnocení a následného vyhodnocení.
Systém fondů vytváří pestrou mozaiku témat, nápadů, životních
příběhů, uskutečněných přání a snů, který propojuje ty, kteří mohou
pomoci s těmi, kdo pomoc potřebují. Avšak přes svou pestrost mají
všechny fondy jedno společné, směřují k naplňování našeho poslání.
A tím je naše dlouhodobá snaha, aby se nám všem na Ústecku žilo lépe.
V roce 2015 bylo založeno pět nových fondů.

PROPOJUJEME
RŮZNÉ

SVĚTY

VLASTIMIL PAVLÍČEK,
obchodní ředitel společnosti Air Products
pro Českou republiku a Slovensko, který stál
u zroddu Foonddu Air Products.
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„Mezilidské vztahy a sousedská
vzájemnost jsou pro nás
klíčové hodnoty v dnešní
uspěchané době.“

SYSTÉM FONDŮ
Systém fondů lze stručně charakterizovat následovně:
J

Každý dar do nadace je vložen do některého z fondů.

J

Každý nadační příspěvek z nadace je vydán z některého z fondů.

J

Z hlediska nakládání s majetkem fondu má většina fondů
tzv. permanentní a dočasnou část.

J

Permanentní část fondu není určena k čerpání, pravidelně
se zhodnocuje a výnosy z jejího zhodnocení se připisují
do dočasné části.

J

Dočasná část fondu je využívána k dosahování cílů a poslání
fondu.

J

Poskytování nadačních příspěvků z fondů se řídí grantovou
politikou fondů a pravidly grantových výborů fondů. Některé
fondy vyhlašují otevřená grantová kola, jiné fondy poskytují
nadační příspěvky bez otevřených výběrových řízení.

J

Každý fond má svůj statut, ve kterém jsou podrobně popsána
pravidla hospodaření fondu, jeho grantová politika a další
organizačně právní náležitosti.

V roce 2015 nadace spravovala tyto fondy:
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Fond AIR PRODUCTS
Fond ARMEX ENERGY nový
Fond Black & Decker
Fond CDL SYSTEM
Fond CENTROPOL
Fond HENNLICH
Fond Jotun
Fond KS Kolbenschmidt CZ
Fond LOGIT nový
Fond Miroslava Dušánka
Fond NYYLO
Fond Pavly a Pavla Redlichových
Fond Šikmá věž nový
Fond Terezky a Sáry
Fond Zlomenej pes nový
Otevřený grantový fond
Stipendijní fond Renesance
Vzdělávací fond HEURÉKA nový

Beřkovický podzim 2015

Soutěž „Mistr svého oboru“

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

SYSTÉM FONDŮ
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PŘEHLED FONDŮ
Fond
AIR PRODUCTS
Děčínská společnost AIR
PRODUCTS spol. s r.o. se
rozhodla v roce 2013 založit svůj
dárcovský fond s názvem Fond AIR
PRODUCTS. V rámci fondu jsou
shromažďovány finanční prostředky
a ty jsou každoročně rozdělovány
na projekty, které prokazatelně
přispívají k zlepšování podmínek
života v okresech Děčín, Litoměřice,
Teplice a Ústí nad Labem.
Dárce:
AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Obdarovaní:
PODPORA PROJEKTŮ
28. OTEVŘENÉHO
GRANTOVÉHO KOLA
Mateřská škola Zvoneček Krupka,
Lípová 528
Zasadíme si svůj strom, aby byl
ve školce znovu les
Příspěvek na svépomocnou obnovu
přírodní stěny ze stromového
porostu oddělující areál mateřské
školky Zvoneček v Krupce
od hřbitova.
NADĚJE
Noc venku 2016 Litoměřice
Příspěvek na uspořádání osvětové
akce s názvem „Noc venku“, při
které budou moci lidé z Litoměřic
na vlastní kůži zakusit, co obnáší
„život na ulici“ a upozornit tak
veřejnost na problematiku lidí
bez domova i na způsoby, jak jim
pomoci.
Poradna pro rodinu a mezilidské
vztahy, o.p.s.
Dračí plavba po Labi 2016
Podpora ojedinělé akce zahrnující
celodenní plavbu parníkem po Labi
z Děčína do německého Wehlenu
a zpět, při které se při workshopech
s odborníky na téma výchovy
a péče o děti potkají rodiny s dětmi
v náhradní rodinné péči s rodinami,
které se o tuto oblast péče vážně
zajímají.
Spolek přátel Samorostu
Za plotem!
Podpora svépomocné iniciativy
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členů a rodičů proboštovské lesní
školky o výstavbu zahradního
plotu umožňujícího pro děti zřídit
nápaditější herní zázemí včetně
králíkárny s králíky a morčaty.
Komentář:
Společnost AIR PRODUCTS
spol. s r.o. a dobročinný Fond AIR
PRODUCTS se staly generálními
partnery 28. otevřeného grantového
kola zaměřeného na podporu
veřejně prospěšných projektů
přispívajících k budování lidské
vzájemnosti. Společnost si vybrala
čtyři projekty v celkové výši
98 639 Kč.
FOND
AIR PRODUCTS LITVÍNOV
Občanské sdružení
„Porozumění“
Jarní a letní příměstský tábor pro
zdravotně postižené děti a mládež
z Mostecka.

Statutární město Děčín
Zajištění rekonstrukce kotců
v Městském útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata.

Marie O. z Ústí nad Labem
Nákup přenosného počítače
a tabletu v jednom ASUS
Transformer Book.

Unie rodičů ČR – sdružení
při Gymnáziu Děčín
Zajištění příprav a realizace
maturitního plesu třídy C4.B.

Milan M. z Teplic
Platba školného na 1. KŠPA
v Litoměřicích.

Základní škola
a Mateřská škola Děčín VIII,
Vojanova 17812, příspěvková
organizace
Zajištění herních nebo cvičebních
prvků na zahradě školy.
Základní škola, Milovice u Hořic,
okres Jičín
Nákup sportovního vybavení pro
žáky školy s cílem rozvíjet jejich
pohybové aktivity, obratnost,
vytrvalost a spolupráci v týmu.

Fotbalová škola Litvínov, o.p.s.
Revitalizace hrací plochy s umělou
trávou.

Fond ARMEX ENERGY
Děčínská společnost ARMEX
ENERGY, a.s. se rozhodla založit
Fond ARMEX ENERGY, jehož
cílem je podpora dětí a mladých
lidí, kterým nepříznivé životní
podmínky ztěžují optimální
všestranný osobní rozvoj
a znevýhodňují je v přístupu
ke kvalitnímu vzdělání.

Oblastní charita Most
Nejsme na to sami

Dárce:
ARMEX ENERGY, a.s.

FOND
AIR PRODUCTS
PRO ZAMĚSTNANCE

Obdarovaní:
1. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO

Arkadie, o.p.s.
Vybavení prostor pro poskytování
sociální služby „Chráněné
bydlení“ pro osoby se zdravotním
postižením.

Agáta M. z Rumburku
Nákup učebních pomůcek a úhrada
části životních nákladů studia
(ubytování, strava a doprava).

SPOLEČNÝ ŽIVOT
Cílená pomoc a poradenství při
řešení bytové otázky.

Římskokatolická farnost
Petřvald u Karviné
Zajištění rozvoje dětského klubu
stolních her pro děti a mládež
a na realizaci dětského dne
otevřeného široké veřejnosti.
Sportovní klub POLICIE
Nymburk, o.s.
Organizace atletických závodů
a zajištění cen pro výherce závodu
„Běh Lipovou alejí“.

Aleš H. z Lipové u Šluknova
Nákup grafického tabletu.
Andrea N. z Varnsdorfu
Náklady na první ročník studia
na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí
nad Labem – nákup studijních
pomůcek, náklady na ubytování
a dopravu.
Daniela H. ze Starých Křečan
Nákup knih a studijních pomůcek
a úhrada části životních nákladů
studia (ubytování, strava a doprava).

Pavlína K. z Děčína
Nákup pomůcek a oblečení
do školy, platba za sportovní
činnost.
Komentář:
Do 1. otevřeného grantového
kola Fondu ARMEX ENERGY
zaměřeného na podporu mladých lidí,
které nepříznivé životní podmínky
znevýhodňují v přístupu ke kvalitnímu
vzdělání, bylo ke dni uzávěrky
25. května 2015 přijato celkem
9 žádostí o nadační příspěvek v celkové
požadované hodnotě 127 999 Kč.
Ústecká komunitní nadace
s ohledem na množství zajištěných
finančních prostředků podpořila
celkem 7 žádostí fyzických osob
v celkové výši 97 999 Kč. Rozdělené
finanční prostředky pocházejí z daru
společnosti ARMEX ENERGY, a.s.
Podpořené aktivity budou realizovány
v období od 1. července 2015
do 30. června 2016.
Fond
Black & Decker
Uvědomujeme si, že prostředí,
ve kterém naši zaměstnanci žijí
a pracují, významným způsobem
ovlivňuje úspěch společnosti Black
& Decker. Proto se naše společnost
rozhodla založit dárcovský fond
na podporu obecně prospěšných
aktivit konaných na území okresu
Ústí nad Labem.
Dárce:
Black & Decker (Czech) s.r.o.
Obdarovaní:
Asociace středoškolských klubů
České republiky, o. s.
Mistr svého oboru – 4. ročník
Vladimír Kubát
Organizace 25. ročníku Grand
Prix Ústí nad Labem v tanečních
sportech.
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PODPORA PROJEKTŮ
28. OTEVŘENÉHO
GRANTOVÉHO KOLA
Asociace středoškolských klubů
České republiky, o. s.
Odborné vzdělávání učňovské
mládeže
Podpora přípravy učňovské mládeže
z ústecké Střední průmyslové školy
stavební a Střední odborné školy
stavební a technické.
R-PROJEKT CZ, z.s.
VOSA – Výsadba ovocných
stromů – Alej Doubice
Podpora místní svépomocné
iniciativy pro posílení mezilidských
vztahů a komunity v obci Doubice
v oblasti Českého Švýcarska
založené na společné výsadbě
a následné péči o ovocnou alej.

kola zaměřeného na podporu
veřejně prospěšných projektů
přispívajících k dlouhodobé
udržitelnosti. Společnost si
vybrala tři projekty v celkové výši
83 000 Kč.
PODPORA PROJEKTŮ
27. OTEVŘENÉHO
GRANTOVÉHO KOLA
Asociace středoškolských klubů
České republiky, o. s.
Místo setkávání a tvoření – altán
pro venkovní činnosti
Projekt se zaměřuje především
na rozvoj praktických dovedností
(manuálních) s cílem seznámit žáky
střední školy s uceleným postupem
práce při výstavbě altánu.

Slunečnice, o.s.
Adoptuj si Slunečnici
Podpora realizace veřejné kampaně
směřované na udržitelnou
dlouhodobou podporu
financování rozvoje služeb pro
osoby s mentálním postižením
v Děčínském sdružení Slunečnice.

Spolek de Mimo
Bike park pro všechny!
Neformální skupina mladých
lidí participujících na vytváření
volnočasových a kulturních aktivit
pro místní komunitu chce ukázat
občanům obce Chlumec, že veřejný
prostor patří jim a mohou
ho dle potřeb měnit, tvarovat
a přizpůsobovat.

Komentář:
Společnost Black & Decker
(Czech), s. r. o. a dobročinný Fond
Black & Decker se staly generálními
partnery 28. otevřeného grantového

Komentář:
Fond Black & Decker se stal
partnerem 27. otevřeného
grantového kola zaměřeného
na podporu veřejně prospěšných

projektů přispívajících k posilování
vztahu k místu. Zástupci Fondu si
vybrali dva projekty v celkové výši
30 500 Kč v oblasti podpory „Tady
to žije!“ a to na základě nabídky tzv.
zásobníku projektů.
Fond
CDL SYSTEM
Fond CDL SYSTEM byl založen
členem správní rady nadace
a spolumajitelem společnosti
CDL SYSTEM a.s. v jedné osobě,
již v roce 2007. Z každoročně
vložených finančních prostředků
je podporován jak rozvoj nadace,
tak neziskové organizace, na jejichž
činnosti se podílejí zaměstnanci
společnosti.
Dárce:
CDL SYSTEM a.s.
Obdarovaní:
Ústecká freeridová organizace, o.s.
Uspořádání festivalu HTC UL-LET
2015.
TJ Lokomotiva Teplice, z.s.
Podpora činnosti žákovského
a juniorského oddílu alpského
lyžování v roce 2016.
Fond
CENTROPOL – Energie pomáhá

Fond CENTROPOL – Energie
pomáhá založila v roce 2011
ústecká společnost CENTROPOL
ENERGY, a.s. První čtyři roky
věnoval fond prostředky zejména
na budování vztahu k ústeckému
regionu. Od roku 2015 fond
podporuje projekty se zaměřením
na posílení rodinných vazeb
a mezigeneračního soužití.
Dárce:
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Obdarovaní:
Demosthenes, o.p.s.
Se zvířátky do pohádky aneb pes
a kůň pro zdraví
Krajská zdravotní, a.s.
Příspěvek na renovaci prostor
oddělení dětské chirurgie
v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem.
Psychiatrická nemocnice Horní
Beřkovice
Beřkovický podzim 2015
Ústecký dětský sbor, občanské
sdružení
Podpora projektu „Zpíváme
pro tebe, jehož cílem je formou
benefičního koncertu pomoci
rodině zdravotně postiženého dítěte.
PODPORA PROJEKTŮ
28. OTEVŘENÉHO
GRANTOVÉHO KOLA
Ladislava Filipová
Všichni na hřiště!
Podpora neformální skupiny
občanů z okrajové části Ústí
v záměru zapojit místní obyvatele
do opravy zdejšího zanedbaného
hřiště.
Josef Kostelecký
Ústí jako dílna lidskosti
Podpora neformální iniciativy
ústeckých občanů usilujících
prostřednictvím realizace série
veřejných osvětových akcí
o zviditelnění pozitivních vzorů
a místních příkladů projevů
lidskosti.

Beřkovický podzim 2015
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Živá ulice
Příspěvek na uspořádání sousedské
slavnosti v Teplicích s cílem
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oživit a přetvořit městské plochy
v Havlíčkových sadech a okolí
v místo kulturního a společenského
života, v místo pro setkávání
a rozvíjení sousedských vztahů.
Spolek LiPen
Zapomenutí sousedé
Podpora projektu kladoucího si
za cíl seznámit seniory a další občany
Litoměřicka s pohnutými osudy
německých antifašistů a pásmem
osvětových akcí vzbudit zájem o toto
téma a připomenout, že tito lidé
bývali našimi nejbližšími sousedy.
Komentář:
Společnost CENTROPOL
ENERGY a.s. a dobročinný Fond
CENTROPOL – Energie pomáhá
se staly generálními partnery
28. otevřeného grantového kola
zaměřeného na podporu veřejně
prospěšných projektů přispívajících
k budování lidské vzájemnosti.
Společnost si vybrala čtyři projekty
v celkové výši 101 985 Kč.
Fond HENNLICH
V roce 2005 založila firma
Hennlich Industrietechnik, spol.
s r.o. (nyní HENNLICH s.r.o.)
dobročinný Fond HENNLICH,
jehož základní program nese název
„Litoměřice – live city jsi ty“
a je zaměřen na podporu aktivit
mladých lidí ve věku 15 až 25 let
na Litoměřicku.
Dárce:
HENNLICH s.r.o.

Indiánské léto s Junákem
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Obdarovaní:
11. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ
KOLO „LITOMĚŘICE
– LIVE CITY JSI TY“
Asociace turistických oddílů
mládeže, TOM 19028 Sluníčka,
pobočný spolek
Cesta za poznáním
Výprava do Národního parku
Slovenský ráj.
Asociace turistických oddílů
mládeže, TOM 19028 Sluníčka,
pobočný spolek
Velikonoční putování
Výprava do Jizerských hor.
Šárka Hlaváčková
SAVE-SKATE benefice na obnovu
skateparku
Cílem projektu není jen poskytnout
zábavu ale upozornit na litoměřický
skatepark a jeho kritický stav.
Junák – český skaut, středisko
Radobýl Litoměřice, z. s.
Indiánské léto
Tři běhy letního skautského tábora
pro rodiče s dětmi. Táborů se
zúčastní na 80 dětí ve věku od 3
do 17 let.
KINOKLUB OSTROV, o.s.
Incendio 2015
Festival je zaměřen na mladé
žongléry z volnočasových
kurzů a z žonglérských skupin.
Cílem je rozvinutí žonglérských
a pohybových dovedností formou
workshopů s lektory.

Klub stolního tenisu Kalich
Litoměřice
Memoriál Míry Vostrého
Jedná se o třetí ročník turnaje
mládeže uspořádaného na počest
dlouholetého trenéra a funkcionáře
stolního tenisu v Litoměřicích.
Michal Kormunda
Rekonstrukce pumptrackové
dráhy a dirtů
Po loňském zvětšení pumptrackové
dráhy se opět zvýšil zájem o její
využití nejen staršími jezdci, ale
především dětmi ve věku od 2 let.
Cílem projektu je dráhu zdokonalit
a zrekonstruovat pro starší jezdce.
Jaroslav Kruliš
Výstava fotografií
Výstava fotografií autora, který se
snaží přiblížit tvorbu mladých lidí
pro širokou veřejnost.
Ing. Hana Lísalová
S klokánkem na koně popáté
Projekt chce ukázat zájem
o znevýhodněnou skupinu dětí,
které žijí odloučeně od rodiny.
Zároveň je zaměřen na snahu
o integraci a zapojení těchto dětí
do běžného života.
Filip Obermajer
No Waves festival: Liťák
Festival mladých kapel, divadel
a lidí. Vstup zdarma. Vystupující
budou převážně méně známé
kapely, protože jsou vybírány
i na základě toho, že v dané lokalitě
ještě nevystupovaly. Cílem projektu
je, aby si na festivalu našel každý

své, neboť možnost prezentovat se je
nabízena v podstatě komukoli.
Potápěčský klub KRAKEN
LITOMĚŘICE
Ekoakce
Ekoakce je již tradiční úklidová akce
pořádaná klubem potápěčů Kraken
na pomoc jezeru v Píšťanech
u Litoměřic. Hlavním cílem je
očista jezera od civilizačního
odpadu jak na břehu, tak i pod
vodou.
Tereza Rosenkrancová
Jednoduše spolu
Společná dovolená dobrovolníků
a klientů služeb Chráněné bydlení
Klobouk Terezín a Podpora
samostatného bydlení Diakonie
ČCE Litoměřice.
Slavoj Litoměřice zapsaný spolek,
lezecký oddíl
Litoměřický LEZEC 2015
III. ročník dětské lezecké soutěže
pořádané lezeckým oddílem
Brabenci Slavoje Litoměřice – jedná
se o závody v lezení na rychlost
i obtížnost.
Středisko křesťanské pomoci
Klubíčko
Softball pro děti
Ve dnech 19. – 27. 7. 2015 bude
pořádat SKP Klubíčko softbalový
camp pro děti.
Jan Šípal
Jarní očistný festival aneb
Jezuitská žije
Jarní očistný festival bude
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dvoudenním festivalem, který
propojí prostor Jezuitské ulice
v Litoměřicích s přilehlými parkány
Jozé Rizala.
Bc. Hedvika Vavřincová
NADĚJE na pohádkové stezce
Jedná se o zábavný dětský den pro
rodiny s dětmi.
Bc. Hedvika Vavřincová
Příměstský tábor pro nadějné děti
2015
Jedná se o příměstský tábor pro děti
žijící v azylovém domě pro rodiny
NADĚJE v Litoměřicích.
Adam Vomáčka
Středokros 2016
Outdoorová akce a cykloorientační
závod doplněný o adrenalinové
aktivity v Českém středohoří.
Petr Vomáčka
Lanový park – „rozloučení
s prázdninami“
Stavba mobilního lanového centra
v prostoru lesoparku Mostná hora
v Litoměřicích a lesoparku Osmička
v Lovosicích a jeho provoz pro
širokou veřejnost.
Pavel Zajíček
Prázdninový koncert mužského
sboru Concentus Ludibundus
Zajištění kompletních sborových
kostýmů na prázdninový koncert,
který bude vyvrcholením příprav
pro účast sboru na Evropských
hudebních hrách v Magdeburgu
2015.
Základní umělecká škola
Litoměřice
Litoměřická letní filharmonie
2015
Litoměřická letní filharmonie
je společné hudební těleso
talentovaných žáků ZUŠ Litoměřice
a Musikschule des Landkreises
Meißen a jejich učitelů, a nově
také dalších hudebních škol
litoměřického a míšeňského
regionu.
Komentář:
Ke dni uzávěrky 23. března 2015
nadace obdržela 27 projektových
žádostí v celkové požadované
hodnotě 135 000 Kč.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Komunitní nadace s ohledem
na množství zajištěných finančních
prostředků podpořila celkem 21
projektů v celkové výši 105 000 Kč,
které budou realizovány po dobu
maximálně 1 roku, tzn. od 15. května
2015 do 14. května 2016.
Fond Jotun
Společnost Jotun Powder
Coatings (CZ) a.s. získala
v roce 2013 od nadace ocenění
v kategorii „Skokan dvacetiletí“
za vytvoření dlouhodobé dárcovské
strategie a největšího meziročního
nárůstu darovaných prostředků.
Vyvrcholením dlouhodobé
spolupráce s nadací bylo založení
dárcovského Fondu Jotun
na podporu mladé generace.
Dárce:
Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.
Obdarovaní:
PODPORA PROJEKTŮ
28. OTEVŘENÉHO
GRANTOVÉHO KOLA
BICYKL KŘÍŽ TEAM ÚSTÍ
NAD LABEM o.s.
Rozjeď to s námi na Střížáku!
Podpora svépomocné iniciativy
ke zřízení nového sportovního
resortu v Ústí nad Labem
zaměřeného na cyklistiku.
Člověk v tísni, o.p.s.
Jeden svět 2016 v Ústí nad Labem
Příspěvek na realizaci 17. ročníku
festivalu filmů o lidských právech
v Ústí nad Labem.
K-Garten z.s.
Pohádka učí děti být lepší
Příspěvek na přípravu dramatizace
pohádky „Boudo, budko“, jež bude
formou workshopů představena
dětem z mateřských školek
z Teplicka a Ústecka.
Komentář:
Společnost Jotun Powder Coatings
(CZ) a.s. a dobročinný Fond
Jotun se staly generálními partnery
28. otevřeného grantového kola
zaměřeného na podporu veřejně
prospěšných projektů přispívajících
k budování lidské vzájemnosti
a k dlouhodobé udržitelnosti.
Společnost si vybrala tři projekty
v celkové výši 87 000 Kč.
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Mezinárodní turnaj v kopané ADVISO CUP 2015

PODPORA PROJEKTŮ
27. OTEVŘENÉHO
GRANTOVÉHO KOLA

kraj, můj domov“, a to na základě
nabídky tzv. zásobníku projektů.

Činoherák Ústí, spolek
Dotkni se divadla
Cílem projektu je vytvoření
vzdělávacího programu na bázi
volnočasové pedagogiky, který
bude účastníky – především
rodiny s dětmi a školní skupiny –
seznamovat s činností divadla, jeho
historií a prostory.

Fond
KS Kolbenschmidt CZ
Se společností KS Kolbenschmidt
Czech Republic, a.s. (do roku 2007
Metal Ústí n. L., a.s.) spolupracuje
nadace již od roku 1994. Není
tedy s podivem, že to byla právě
tato firma, která si u nadace v roce
2003 jako vůbec první založila svůj
dobročinný fond.

Spolek de Mimo
Bike park
pro všechny!
Neformální skupina mladých
lidí participujících na vytváření
volnočasových a kulturních aktivit
pro místní komunitu chce ukázat
občanům obce Chlumec, že
veřejný prostor patří jim a mohou
ho dle potřeb měnit, tvarovat
a přizpůsobovat tak, aby se v něm
cítili dobře.
Komentář:
Fond Jotun se stal partnerem
27. otevřeného grantového kola
zaměřeného na podporu veřejně
prospěšných projektů přispívajících
k posilování vztahu k místu.
Zástupci Fondu si vybrali dva
projekty v celkové výši 50 000 Kč
v oblasti podpory „Moje obec, můj

Dárce:
KS Kolbenschmidt Czech
Republic, a. s.
Obdarovaní:
„občanské sdružení The Boom“
Propagace a realizace 25. Vánočního
koncertu The Boom Beatles Revival
Band and Orchestra.
Český kynologický svaz ZKO
Zabrušany – 658
Obnova a nákup výcvikových
pomůcek a uspořádání
kvalifikačního závodu pro nominaci
účastníků na MS dobrmanů
ve Švédsku.
FK Ústí nad Labem – mládež, o.s.
Uspořádání mezinárodního turnaje
ADVISO CUP 2015.
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Roman Dietz
Zajištění koncertní sezony
na zámku Trmice v roce 2015.

SK Volejbal Ústí nad Labem
Nákup volejbalových pomůcek, cen,
pohárů a medailí pro vítěze.

Tomáš Helísek
Šíření osvěty v otázce soužití
handicapovaného člověka a bull psa
a jeho výcviku.

Miroslav Smrčka
Úhrada nákladů spojených s účastí
na MS v Anglii.

Mateřská škola Trmice,
Lovecká 600
příspěvková organizace
Rekonstrukce školní zahrady –
zakoupení nových herních prvků.
Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
Zřízení relaxačních koutků pro děti
s diagnózou ADD, ADHD.
Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor
Podpora činnosti nadace – motivace
škol a organizací pracujících
s mládeží v činnostech zaměřených
na ekologickou výchovu
a regionální problémy.
Okresní fotbalový svaz
Ústí nad Labem
Financování satelitních turnajů
přípravek v rámci OFS UL pro
ročníky 2005 a mladší v sezoně
2015/2016.

Sportovní klub policie Sever Ústí
nad Labem, občanské sdružení
Organizování přeborů oddílu SKP
pro dětské kategorie.
Ivana Stebilová
Zajištění pobytu u moře pro děti
s ADHD a děti s Tourettovým
syndromem.
Střední škola obchodu, řemesel,
služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace
Uspořádání odborné exkurze
do Národního parku České
Švýcarsko pro studenty školy.
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
Poskytování průvodcovských
a předčitatelských služeb a sociální
rehabilitace pro osoby se zrakovým
postižením.
Fond
LOGIT
V roce 2014 se vedení společnosti
LOGIT s.r.o. se sídlem

v Hlubanech rozhodlo založit
dobročinný Fond LOGIT při
naší nadaci a to s cílem otevřít se
vůči místní komunitě a umožnit
místním neziskovým organizacím
žádat o finanční prostředky
na aktivity, které mají za cíl, aby se
lidem na Podbořansku žilo lépe.
Dárce:
LOGIT s.r.o.
Obdarovaní:
Fotbalový klub Chmel Blšany,
občanské sdružení
Jako vejce vejci
Cílem projektu je poskytnout
fotbalové mládeži stejné podmínky
pro rozvoj jejího potenciálu bez
ohledu na rozdílné sociální poměry.
Proto je snahou sdružení zajistit pro
mládež stejné sportovní soupravy
a vybavení.
Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s. místní organizace
Podbořany
Za krásami do jižních Čech
Umožnit seniorům a zdravotně
postiženým poznat krásy jižních
Čech, umožnit jim zařazení
do zdravé společnosti a získat
mnoho kulturních zážitků.
Výchovný ústav, středisko
výchovné péče a střední škola

Buškovice
Volnočasové aktivity střediska
výchovné péče ČTYŘLÍSTEK
Volnočasové aktivity dětí ze
Střediska výchovné péče Čtyřlístek.
Jedná se o děti, které mají výchovné
problémy, děti s poruchami učení,
děti z neúplných rodin nebo
z pěstounských rodin.
Základní škola Kryry, okres
Louny
Bylinková zahrada
Bylinková zahrada na ZŠ Kryry
bude součástí výuky pracovních
činností, přírodovědných předmětů
a environmentální výchovy
na základní škole.
Základní umělecká škola
Podbořany, okres Louny
Pohybem ke zdraví
Získat kvalitní náčiní
na gymnastickou a pohybovou
průpravu dětem tanečního
oboru. Začlenit sociálně slabší
a diskriminované děti do běžného
kolektivu formou pohybu.
Fond
Miroslava Dušánka
Rodina Miroslava Dušánka,
nevidomého, který i přes
svůj handicap dokázal žít
plnohodnotným životem,
se rozhodla uctít jeho památku
založením dobročinného fondu.
Z fondu Miroslava Dušánka jdou
každoročně prostředky na pomoc
lidem se zrakovým postižením.
Dárce:
Alza a.s.
IZOLACE BERAN s.r.o.
Obdarovaní:
7. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Jana Š. z Mostu
Nákup notebooku.
Martina K. z Kadaňského
Rohozce
Nákup notebooku.
Pavlína R. z Žatce
Nákup notebooku.

Koncert na zámku v Trmicích
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Věra H. z Bíliny
Nákup notebooku.

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fond
Terezky a Sáry
V roce 2008 se rozhodl předseda
naší správní rady založit dobročinný
fond, který neváhal pojmenovat
po svých dcerách Terezce a Sáře.
Na co budou z fondu finanční
prostředky uvolňovány bude již
záležet pouze na jejich společném
rozhodnutí.
Obdarovaný:
PODPORA PROJEKTŮ
27. OTEVŘENÉHO
GRANTOVÉHO KOLA

Fotbalový klub Chmel Blšany

Komentář:
Do 7. otevřeného grantového
kola grantového programu
na podporu zrakově postižené
mládeže z Ústeckého kraje byly
přijaty celkem 4 žádosti o nadační
příspěvek v celkové požadované
hodnotě 84 990 Kč.

Dárce:
NYYLO a.s.

Ústecká komunitní nadace
s ohledem na množství zajištěných
finančních prostředků vyhověla
všem žádajícím a předala jim věcné
dary v celkové hodnotě 72 165 Kč.

PODPORA PROJEKTŮ
27. OTEVŘENÉHO
GRANTOVÉHO KOLA

Projekty budou realizovány
v období od 1. srpna 2015
do 31. ledna 2016.
Hodnoticí komise:
Nikol Aková – vedoucí střediska
Tyfloservis, o.p.s.
Helena Beranová – zakladatelka
fondu
Lenka Jonová – tyflopedka
TyfloCentrum
Ústí nad Labem, o.p.s.
Zajištění činnosti ústeckého
střediska pro osoby nevidomé
a těžce zrakově postižené a jim
poskytovaných služeb.
Fond
NYYLO
Společnost NYYLO a.s. se v roce
2013 rozhodla rozšířit řady našich
dárců a založila svůj dobročinný
Fond NYYLO.
Jeho cílem je trvale podporovat
nejrůznější veřejně prospěšné
aktivity na ústecku s důrazem
na podporu témat, která aktuálně
trápí ústecký region.
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Obdarovaní:
„občanské sdružení The Boom“
Propagace a realizace 25. Vánočního
koncertu The Boom Beatles Revival
Band and Orchestra.

„Chvojensko“
Kříž při odbočce na Nakléřov –
II. etapa – restaurování litinového
kříže
Předmětem projektu je II. etapa
restaurování jedinečné památky –
liboucheckého kříže při odbočce
na Nakléřov.
Občanské sdružení pro záchranu
a konzervaci kulturní památky
Dolský mlýn
Historie vepsaná do kamene
Oprava kamenných náhrobků
ve Všemilech je nedílnou součástí
záměru postupné záchrany bývalého
hřbitova původních obyvatel obce
s cílem vytvořit důstojné pietní
místo, jako připomínku těsného
soužití Čechů a Němců v oblasti
Sudet.
Komentář:
Fond NYYLO se stal partnerem
27. otevřeného grantového kola
zaměřeného na podporu veřejně
prospěšných projektů přispívajících
k posilování vztahu k místu.
Zástupci Fondu si vybrali dva
projekty v celkové výši 10 000 Kč
v oblasti podpory „Moje obec, můj
kraj, můj domov“, a to na základě
nabídky tzv. zásobníku projektů.

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Fond
Pavly a Pavla
Redlichových
On byl včelař, ona zase členka
rozmanitých kulturních spolků.
Sourozenci Pavla a Pavel Redlichovi,
na jejichž památku byl založen
v roce 2008 fond, který se zaměřuje
na rozvoj včelařství a opravy
drobných kulturních památek.
Dárci:
Eva Bärtlová a Jiří Matějka
Martin Jonáš
Jana Vaňková
Kateřina Valešová
Obdarovaný:
PODPORA PROJEKTŮ
27. OTEVŘENÉHO
GRANTOVÉHO KOLA
MAS Labské skály, z.s.
Obnova kříže
patronů Knínic
sv. Petra a Pavla
Předmětem projektu je zapojení
místní komunity do realizace
záchrany kriticky ohrožené památky
místního významu, kříže patronů
Knínic sv. Petra a Pavla.
Komentář:
Fond Pavly a Pavla Redlichových
se stal partnerem 27. otevřeného
grantového kola zaměřeného
na podporu veřejně prospěšných
projektů přispívajících k posilování
vztahu k místu.
Zástupci Fondu si vybrali projekt
v celkové výši 10 000 Kč v oblasti
podpory „Moje obec, můj kraj, můj
domov“, a to na základě nabídky
tzv. zásobníku projektů.

MAS Labské skály, z.s.
Obnova kříže patronů Knínic
sv. Petra a Pavla
Předmětem projektu je zapojení
místní komunity do realizace
záchrany kriticky ohrožené památky
místního významu, kříže patronů
Knínic sv. Petra a Pavla.
Komentář:
Fond Terezky a Sáry se stal partnerem
27. otevřeného grantového kola
zaměřeného na podporu veřejně
prospěšných projektů přispívajících
k posilování vztahu k místu. Zástupci
Fondu si vybrali projekt v celkové výši
25 000 Kč v oblasti podpory „Moje
obec, můj kraj, můj domov“, a to
na základě nabídky tzv. zásobníku
projektů.
Fond
Šikmá věž
Posláním fondu je pomoci
opětovnému zpřístupnění šikmé
věže kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Ústí nad Labem, zajistit
potřebnou péči o tuto dominantu
města a podporovat vybrané obecně
prospěšné aktivity, které povedou
k jejímu oživení a zatraktivnění pro
veřejnost.
Dárci:
ENVIROCONT s.r.o.
JUROS s.r.o.
Anna Slámová
Kateřina Valešová
Fond
Zlomenej pes
V roce 2015 se společnost ARMEX
ENERGY, a.s. rozhodla založit
fond s názvem Zlomenej pes, jehož
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posláním je pomáhat zvířatům
v tísni, opuštěným, nechtěným,
týraným či jinak trpícím a následně
je umísťovat do nových a pro jejich
další život vhodných podmínek.
Dárci:
ARMEX ENERGY, a.s.

Tomáš Novák
NYYLO a.s.
REHAMEDIKA s.r.o.
Martin Sameš
Surgipa Medical spol. s r.o.
Martin Vošta

Otevřený grantový
fond
Základní fond nadace, jehož cílem
je podporovat otevřená grantová
kola a operační programy nadace,
které jsou v souladu s jejím
posláním

Dárci, kteří přijali pozvání
na IV. dobročinný golfový turnaj:
Ad – vise s.r.o.
Ivan Beránek
CDL SYSTEM a.s.
JEDNIČKY s.r.o.
MIBCON a.s.
NYYLO a.s.
Jiří Pohanka
RAVEK s.r.o.

Dárci, kteří přijali pozvání
na benefiční večeři
s MUDr. Janem Pirkem:
Ad – vise s.r.o.
AIR PRODUCTS, s.r.o.
Eva Bärtlová & Jiří Matějka
Andrea Bednářová
Ivan Beránek
Jaroslav Beránek
Black & Decker (Czech), s. r. o.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Martin Čekal
Václav Doleček
Pavel Dvořák
Vítězslav Ernest
Jiří Exner
Marek Fišer
Iveta Krupičková

Dárci, kteří dlouhodobě
podporují otevřená grantová kola
a operační programy nadace:
Ivan Beránek
Milan Boháček
Alena Bošková
Jaroslav Bukáček
Greif Czech Republic a.s.
Jan Hadraba
Jupiter Consulting s.r.o.
KOVOBEL a.s.
Tomáš Krejčí
Petr Roubíček
Schoeller Křešice s.r.o.
Surgipa Medical spol. s r.o.
TBG Plzeň Transportbeton s.r.o.
Josef Vejlupek
ŽIVOT 90 (koncern RWE)

Obdarovaní:
27. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Moje obec, můj kraj, můj domov
„Chvojensko“
Kříž při odbočce na Nakléřov –
II. etapa – restaurování litinového
kříže
Předmětem projektu je II. etapa
restaurování jedinečné památky –
liboucheckého kříže při odbočce
na Nakléřov.
MAS Labské skály, z.s.
Obnova kříže patronů Knínic
sv. Petra a Pavla
Předmětem projektu je zapojení
místní komunity do realizace
záchrany kriticky ohrožené památky
místního významu, kříže patronů
Knínic sv. Petra a Pavla.
Občanské sdružení pro záchranu
a konzervaci kulturní památky
Dolský mlýn
Historie vepsaná do kamene
Oprava kamenných náhrobků
ve Všemilech je nedílnou součástí
záměru postupné záchrany bývalého
hřbitova původních obyvatel obce,
s cílem vytvořit důstojné pietní
místo jako připomínku těsného
soužití Čechů a Němců v oblasti
Sudet.

Tady to žije
„Kaplička“
Kaplička
Opravou kapličky z první poloviny
19. století vytvořit místo setkávání
obyvatel Nového Hraběcí, ale také
turistů a dalších návštěvníků této
části okresu Děčín.
Asociace středoškolských klubů
České republiky, o. s.
Místo setkávání a tvoření – altán
pro venkovní činnosti
Projekt se zaměřuje především
na rozvoj praktických dovedností
(manuálních) s cílem seznámit žáky
střední školy s uceleným postupem
práce při výstavbě altánu.
Činoherák Ústí, spolek
Dotkni se divadla
Cílem projektu je vytvoření
vzdělávacího programu na bázi
volnočasové pedagogiky, který
bude účastníky – především
rodiny s dětmi a školní skupiny –
seznamovat s činností divadla, jeho
historií a prostory.
SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Chudoslavice
Pojďme vybudovat ohniště
Obsahem projektu je společné
vybudování osvětlení a ohniště
s posezením na veřejném
prostranství občany a členy SDH
obce Chudoslavice.
Spolek de Mimo
Bike park pro všechny!
Neformální skupina mladých
lidí participujících na vytváření
volnočasových a kulturních aktivit
pro místní komunitu chce ukázat
občanům obce Chlumec, že
veřejný prostor patří jim a mohou
ho dle potřeb měnit, tvarovat
a přizpůsobovat tak, aby se v něm
cítili dobře.

Beneﬁční večeře s MUDr. Janem Pirkem na zámku v Děčíně
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Hodnoticí komise:
Jakub Michal – Člověk v tísni, o.p.s.
Michal Polesný – „Centrum
komunitní práce Ústí nad Labem“
Pavel Raška – Přírodovědecká
fakulta Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
Dana Štechová – kavárna Houpací
Koník
Rita Vlčková – Městský úřad
Litoměřice

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Komentář:
Do 27. otevřeného grantového kola
zaměřeného na podporu veřejně
prospěšných projektů přispívajících
k posilování vztahu k místu bylo
ke dni uzávěrky 26. března 2015
přihlášeno celkem 31 žádostí
o nadační příspěvek v celkové výši
1 138 850 Kč.
Ústecká komunitní nadace
s ohledem na množství zajištěných
finančních prostředků podpořila
celkem 8 projektů neziskových
organizací v celkové výši
248 500 Kč. Maximální výše
podpory dosahovala 50 000 Kč
na jeden projekt. Projekty budou
realizovány v období od 1. července
2015 do 30. června 2016.
28. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
„Lidé s lidmi – Budování lidské
vzájemnosti“
Budu dobrý, buďme dobří
BICYKL KŘÍŽ TEAM ÚSTÍ
NAD LABEM o.s.
Rozjeď to s námi na Střížáku!
Podpora svépomocné iniciativy
ke zřízení nového sportovního
resortu v Ústí nad Labem
zaměřeného na cyklistiku, s cílem
poskytnout místním dětem
a mladým lidem příležitost k trávení
volného času formou aktivního
pohybu, vést je ke sportování
a předávat jim zkušenosti.
Člověk v tísni, o.p.s.
Jeden svět 2016 v Ústí nad Labem
Příspěvek na realizaci 17. ročníku
festivalu filmů o lidských právech
v Ústí nad Labem.
K-Garten z.s.
Pohádka učí děti být lepší
Příspěvek na přípravu dramatizace
pohádky „Boudo, budko“, jež bude
formou workshopů představena
dětem z mateřských školek
z Teplicka a Ústecka.
Josef Kostelecký
Ústí jako dílna lidskosti
Podpora neformální iniciativy
ústeckých občanů usilujících
prostřednictvím realizace série
veřejných osvětových akcí
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Hosté IV. dobročinného golfového turnaje

o zviditelnění pozitivních vzorů
a místních příkladů projevů
lidskosti.
Mateřská škola Zvoneček Krupka,
Lípová 528
Zasadíme si svůj strom, aby byl
ve školce znovu les
Příspěvek na svépomocnou obnovu
přírodní stěny ze stromového
porostu oddělující areál mateřské
školky Zvoneček v Krupce
od hřbitova.
NADĚJE
Noc venku 2016 Litoměřice
Příspěvek na uspořádání osvětové
akce s názvem „Noc venku“, při
které budou moci lidé z Litoměřic
na vlastní kůži zakusit, co obnáší
„život na ulici“ a upozornit tak
veřejnost na problematiku lidí
bez domova i na způsoby, jak jim
pomoci.

mezigeneračních vztahů a aktivizaci
místních seniorů.
”Chvojensko”
Chvojensko sobě!
Příspěvek na realizaci celoročního
pásma aktivit podněcujících
k vzájemné spolupráci a sousedské
výpomoci a podporujících
sdružování obyvatel Chvojenska
na Ústecku.
Ladislava Filipová
Všichni na hřiště!
Podpora neformální skupiny
občanů z okrajové části Ústí
v záměru zapojit místní obyvatele
do opravy zdejšího zanedbaného
hřiště a přispět tím k navázání
dobrých sousedských vztahů
a aktivizaci místních k péči o své
okolí.

Žijeme spolu

Oblastní charita Šluknov
Murinel o bov – postavme pec
Podpora iniciativy dávající
příležitost romské mládeži
ve Šluknově společně si postavit
pec a naučit se péct chleba
Zprostředkovat jim takto pozitivní
zkušenost, že lze společně vlastníma
rukama něco dokázat a změnit
k lepšímu ve svém okolí a motivovat
je tak k aktivnímu přístupu
k životu.

„Pro Zahořany“
Klub deskových her Křešice
Podpora občanské iniciativy
v Křešicích na Litoměřicku
v rozjezdu Klubu deskových her
určených pro seniory s jejich
vnoučaty s cílem přispět ke zlepšení

Poradna pro integraci, z. ú.
Mluvme o migraci
Příspěvek na zajištění a realizaci
pásma vzdělávacích multikulturních
programů pro žáky a studenty 15
škol na území euroregionu Labe
s cílem předat jim fakta a znalosti

Spolek přátel Samorostu
Za plotem!
Podpora svépomocné iniciativy
členů a rodičů proboštovské lesní
školky o výstavbu zahradního
plotu umožňujícího pro děti zřídit
nápaditější herní zázemí včetně
králíkárny s králíky a morčaty.

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Hosté IV. dobročinného
golfového turnaje

o tématu integrace cizinců, aby
tuto problematiku pochopili
v souvislostech a mohli si utvářet
názor i jinak než skrze masmédia.
Poradna pro rodinu a mezilidské
vztahy, o.p.s.
Dračí plavba po Labi 2016
Podpora ojedinělé akce zahrnující
celodenní plavbu parníkem po Labi
z Děčína do německého Wehlenu
a zpět, při které se při workshopech
s odborníky na téma výchovy
a péče o děti potkají rodiny s dětmi
v náhradní rodinné péči s rodinami,
které se o tuto oblast péče vážně
zajímají.
REGIOcentrum, o.p.s.
Vícegenerační den
Podpora pásma výletních aktivit
určená zejména pro osamělé
seniory z Rumburku a okolí s cílem
umožnit jim v rámci tematicky
zaměřených putování přírodou
setkat se se svými příbuznými
a dalšími lidmi z řad mladších
generací.
SAYFY, z.s
Živá ulice
Příspěvek na uspořádání sousedské
slavnosti v Teplicích s cílem
oživit a přetvořit městské plochy
v Havlíčkových sadech a okolí
v místo kulturního a společenského
života, v místo pro setkávání
a rozvíjení sousedských vztahů.
Spolek LiPen
Zapomenutí sousedé
Podpora projektu kladoucího
si za cíl seznámit seniory a další
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občany Litoměřicka s pohnutými
osudy německých antifašistů
a pásmem osvětových akcí vzbudit
zájem o toto téma a připomenout,
že tito lidé bývali našimi nejbližšími
sousedy.
„Lidé k budoucnosti – Směřování
k dlouhodobé udržitelnosti“
Mladým otevřeno
Asociace středoškolských klubů
České republiky, o. s.
Odborné vzdělávání učňovské
mládeže
Podpora přípravy učňovské mládeže
z ústecké Střední průmyslové
školy stavební a Střední odborné
školy stavební a technické, a to
formou realizace odborných
soutěží přispívajících ke zlepšení
dovedností, vědomostí, manuální
zručnosti, zdravého sebevědomí
i hrdosti na svůj obor.
Udržitelná budoucnost
R-PROJEKT CZ, z.s.
VOSA – Výsadba ovocných
stromů – Alej Doubice
Podpora místní svépomocné
iniciativy o posílení mezilidských
vztahů a komunity v obci Doubice
v oblasti Českého Švýcarska
založené na společné výsadbě
a následné péči o ovocnou alej.

Slunečnice, o.s.
Adoptuj si Slunečnici
Podpora realizace veřejné kampaně
směřované na udržitelnou
dlouhodobou podporu
financování rozvoje služeb pro
osoby s mentálním postižením
v Děčínském sdružení Slunečnice.
Záměrem kampaně, do které
se zapojí i místní studenti, je
i lidem v Děčíně ukázat, jak lidé
s postižením žijí, jaké mají potřeby,
starosti i radosti a čím přispívají
k lepšímu životu Děčína.
Hodnoticí komise:
Lukáš Herich – Probační
a mediační služba, středisko Děčín
Jakub Michal – Člověk v tísni, o.p.s.
Tereza Nováková – dobrovolnice
Michal Polesný – „Centrum
komunitní práce Ústí nad Labem“
Martina Svobodová – AIR
PRODUCTS spol. s r.o.
Komentář:
Do 28. otevřeného grantového kola
zaměřeného na podporu veřejně
prospěšných projektů přispívajících
k budování lidské vzájemnosti
a směřující k dlouhodobé
udržitelnosti bylo ke dni uzávěrky
29. září 2015 přihlášeno celkem
36 žádostí o nadační příspěvek
v celkové výši 1 306 906 Kč.
Komunitní nadace s ohledem
na množství zajištěných finančních

Komunitní food festival v Ústí nad Labem

prostředků podpořila
celkem 19 projektů neziskových
organizací v celkové výši
507 624 Kč. Maximální výše
podpory dosahovala 50 000 Kč
na jeden projekt.
Projekty budou realizovány
v období od 1. ledna 2016
do 31. prosince 2016.
LÍDŘI
Cílem projektu s názvem „Podpora
lídrů v komunitách“ bylo podpořit
a dát prostor aktivním lidem
a skupinám, kteří se zabývají
aktivitami ve veřejném prostoru,
jsou kreativní a svým způsobem
„začínají“. Projekt běžel na čtyřech
místech České republiky. Nositelem
projektu bylo A.K.N. – občanské

sdružení (Asociace komunitních
nadací v ČR) a finanční zajištění
projektu realizovalo Velvyslanectví
Spojených států Amerických
v Praze.
Dárci:
A.K.N. občanské sdružení
Ad – vise s.r.o.
Tomáš Knaibl
Tomáš Krejčí
Surgipa Medical spol. s r.o.
Martin Vošta
Obdarovaní:
BcA. Tomáš Brychta
Zajištění výstavního programu
neziskové galerie Up Gallery a její
propagace.
Culture line o. s.
Realizace komunitního food
festivalu v Ústí nad Labem.
Pavel Hajduch
Tvorba prezentační videonahrávky
pro motivaci mladých lidí
k modernímu tanci.
Šárka Hlaváčková
Benefice na obnovu skateparku
v Litoměřicích.
Šárka Hlaváčková
Zajištění obecně prospěšných aktivit
neformální občanské iniciativy
„Na SCÉNU“ a podpora rozvoje
jejích členů.

Komunitní food festival v Ústí nad Labem
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Michaela Klihavcová
Reformát zabývající se
znovuvyužíváním odpadového
papíru v uměleckém pojetí.
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Michaela Klihavcová
Zajištění obecně prospěšných aktivit
neformální občanské iniciativy
„Reformát“ a podporu rozvoje jejích
členů.
Jan Kvapil
Zpřístupnění kaple sv. Víta
v Sinutci.
Pavel Matoušek
Zajištění chodu venkovní galerie In
Vitro v Ústí nad Labem.
PROJEKTY PODPOŘENÉ
NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ
NADACE
Obdarovaní:
Tomáš Lumpe
Podpora studia Tomáše Lumpeho
v roce 2015.
Pavel Matoušek
Podpora studia Pavla Matouška
v roce 2015.
Sdružení pro vzdělávání komunit
Zajištění vybraných činností
programu „Dialog“.
Daniela Šrámková
Podpora studia Daniely Šrámkové
v roce 2015.
Zámek Děčín, příspěvková
organizace
Zajištění provozu sezony 2015
zámku Děčín.
PROJEKT
ČTENÍ POMÁHÁ
Dárci:
Nadace Martina Romana
Obdarovaní:
Občanské sdružení – „DRUGOUT Klub“
Terapeutická dílna pro
adiktologickou ambulanci

světový rozhled, kvalitní jazykové
vybavení, vzdělání a vědomí vlastní
hodnoty, má po návratu z ciziny
zpět domů veškeré předpoklady se
úspěšně zapojit do ekonomického,
vědeckého, kulturního,
společenského či politického života
Ústecka a přispět tak k rozvoji své
komunity.
Dárce:
Martin Hausenblas
Obdarovaní:
4. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Julie Hrnčířová
Financování nákladů spojených
se studijním pobytem ve Francii
na l‘École nationale supérieure de
la photographie d‘Arles při studiu
v bakalářském programu oboru
Fotografie.
Pavel Kirs
Studijní pobyt v Izraeli na Tel
Aviv University Buchmann-Mehta
School of Music.
Jan Mareš
Financování nákladů spojených
se studijním pobytem v Německu
na Europa Universität Viadrina
ve Frankfurtu nad Odrou, při
studiu v magisterském programu
oboru Kultur und Geschichte
Mittel- und Osteuropas.
Pavel Matoušek
Studijní pobyt v Portugalsku
na Faculdade de Belas Artes
da Universidade do Porto.
Anita Neumannová
Financování nákladů spojených
se studijním pobytem v Dánsku
na Aarhus University, Business and
Social Sciences (AU Herning) při
studiu v bakalářském programu
oboru ekonomie.

Český svaz ochránců přírody ZS
Falco
SOS Ježek

Barbora Petrásková
Studijní pobyt v Německu
na Technické univerzitě
v Chemnitz.

Stipendijní fond
Renesance
Máme za to, že člověk, který získá

Jana Stejskalová
Studijní pobyt v Portugalsku
na Faculdade de Belas Artes
da Universidade do Porto.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Komunitní food festival v Ústí nad Labem

Hodnoticí komise:
Alfréd Dytrt – ředitel gymnázia Ústí
nad Labem, Jateční 22
Daniel Kroupa – čestný člen
komise, vedoucí Katedry politologie
a filosofie, UJEP Ústí nad Labem
Martin Krsek – historik a publicista
Radka Michelová – Katedra sociální
práce, Fakulta sociálně-ekonomická,
UJEP Ústí nad Labem
Zbyněk Smetana – publicista
Tomáš Vlach – stipendista
ze 3. ročníku Stipendijního fondu
Renesance

předmětů a podnítili tak zájem žáků
a studentů o další studium. To je
hlavním cílem Vzdělávacího fondu
HEURÉKA, který byl založen
MUDr. Evou Lohniskou v roce
2015.
Dárce:
REHAMEDIKA s.r.o.

Komentář:
Do 4. otevřeného grantového kola
Stipendijního fondu Renesance bylo
k datu 10. listopadu 2014 přijato
celkem 15 žádostí o stipendium
v požadované hodnotě téměř
1 150 000 Kč.
Na základě pohovorů bylo
hodnoticí komisí navrženo
a následně správní radou Ústecké
komunitní nadace schváleno udělit
všem 10 žadatelům příslib stipendia
k podpoře jejich studia v zahraničí
ve školním roce 2015/2016, a to
v souhrnné částce 318 600 Kč.
Vzdělávací fond HEURÉKA
Přispívat ke vzdělávání učitelů
základních a středních škol
na Ústecku, tak, aby své nabyté
znalosti a zkušenosti využívali
ve prospěch zkvalitnění
a zatraktivnění výuky daných
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SVĚŘENÉ FINANCE

SPOJUJEME
I ZÚROČUJEME
Spojujeme nejen lidi a nápady, ale také finanční
prostředky. Menší částky, které by samy o sobě příliš
nezmohly, shromažďujeme do větších sum. Díky
synergickému efektu tak i menší dary pomáhají
realizovat řadu užitečných projektů. Část finančních
prostředků uchováváme v podobě nadační jistiny.
Tu pravidelně investujeme a usilujeme o její každoroční
zhodnocení. Tím krůček po krůčku přispíváme
k zajištění trvalé udržitelnosti nadace a jejím
prostřednictvím podporovaných aktivit.
V roce 2015 se nám celkem podařilo získat 3 088 223,25
korun. Z toho 256 305,25 korun jsme přijali od nadací
a dalších institucí. Částku 2 223 190 korun se nám podařilo
získat od osmadvaceti firem a právnických osob z regionu.
Sumu 608 728 korun pak věnovala třicítka jednotlivců.

LENKA A ALEŠ GRAFOVI,
stáli před pěti lety u zrodu dobročinného
fondu CENTROPOL
– ENERGIE POMÁHÁ.
Společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., která patří k největším
firmám v severních Čechách, sídlí od svého vzniku v Ústí nad
Labem a je největším zaměstnavatelem ve městě. Před pěti lety se
manželé Lenka a Aleš Graf rozhodli, že už nechtějí jen pasivně
přihlížet a ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací založili
dárcovský fond CENTROPOL – ENERGIE POMÁHÁ. „Severní
Čechy jsou přírodou obdařeny mnoha krásami a žije tady spousta
skvělých lidí. Přesto jsme měli s manželem pocit, že trochu začínáme zaostávat za zbytkem země. Nechtěli jsme jen kritizovat nebo
pasivně přihlížet. Proto jsme se rozhodli, že začneme podporovat
projekty, které budou přispívat ke zlepšení života kolem nás,“ říká
Lenka Graf. Tato slova potvrzuje i její manžel.
„Kritizovat a nedělat nic, to není umění. My jsme chtěli dát impuls
a motivaci pro všechny aktivní jednotlivce i skupiny. Teď máme
oba obrovský pocit zadostiučinění – když vidíme, jak desítky
podpořených projektů spojily lidi různých zájmů a profesí a přispěly ke vzniku řady společenských akcí, k obnově turistických stezek
a památek v širokém okolí.“

„Chtěli jsme podpořit
rozvoj kraje, ze kterého
oba pocházíme a přispět
k tomu, aby se nám všem
tady lépe žilo.“

PŘIJATÉ DARY A PŘÍSPĚVKY
A.K.N. občanské sdružení (38 000 Kč)
Otevřený grantový fond - Lídři
Příspěvek na projekt Podpora lídrů v komunitách
Ad – vise s.r.o. (14 000 Kč)
Otevřený grantový fond – IV. dobročinný golfový turnaj
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Academy for the Development of Philanthropy in Poland, V4
program – projekt s názvem „Move on“ (236 305,25 Kč)
AIR PRODUCTS, s.r.o. (361 500 Kč)
Fond AIR PRODUCTS
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Alza a.s. (31 690 Kč)
Fond Miroslava Dušánka
Janik Andrzej (428 Kč)
Stipendijní fond RENESANCE
ARMEX ENERGY, a.s. (160 000 Kč)
Fond ARMEX ENERGY
Fond Zlomenej pes
Eva Bärtlová & Jiří Matějka (4 000 Kč)
Fond Pavly a Pavla Redlichových
Andrea Bednářová (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Ivan Beránek (8 500 Kč)
Otevřený grantový fond
Otevřený grantový fond – IV. dobročinný golfový turnaj
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Jaroslav Beránek (6 000 Kč)
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Helena Beranová (10 000 Kč)
Fond Miroslava Dušánka
Black & Decker (Czech), s. r. o. (135 000 Kč)
Fond Black & Decker
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Milan Boháček (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond
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Alena Bošková (3 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Jaroslav Bukáček (3 000 Kč)
Otevřený grantový fond
CDL SYSTEM a.s. (60 000 Kč)
Fond CDL SYSTEM
Otevřený grantový fond – IV. dobročinný golfový turnaj
CENTROPOL ENERGY, a.s. (340 000 Kč)
Fond CENTROPOL – Energie pomáhá
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Martin Čekal (4 000 Kč)
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Václav Doleček (4 000 Kč)
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Pavel Dvořák (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
ENVIROCONT s.r.o. (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž
Vítězslav Ernest (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Jiří Exner (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Marek Fišer (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Greif Czech Republic a.s. (60 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Jan Hadraba (2 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Martin Hausenblas (420 000 Kč)
Stipendijní fond RENESANCE
HENNLICH s.r.o. (110 000 Kč)
Fond HENNLICH
IZOLACE BERAN, s.r.o. (100 000 Kč)
Fond Miroslava Dušánka

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE
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JEDNIČKY s.r.o. (10 000 Kč)
Otevřený grantový fond – IV. dobročinný golfový turnaj

RAVEK s.r.o. (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond – IV. dobročinný golfový turnaj

Martin Jonáš (2 400 Kč)
Fond Pavly a Pavla Redlichových

REHAMEDIKA s.r.o. (90 000 Kč)
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Vzdělávací fond HEURÉKA

Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. (100 000 Kč)
Fond Jotun
Jupiter Consulting s.r.o. (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond
JUROS s.r.o. (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž
Tomáš Knaibl (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond – Lídři
KOVOBEL a.s. (15 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Tomáš Krejčí (12 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Iveta Krupičková (2 000 Kč)
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře

Petr Roubíček (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Martin Sameš (4 000 Kč)
Otevřený grantový fond – IV. dobročinný golfový turnaj
Schoeller Křešice s.r.o. (10 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Anna Slámová (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž
Surgipa Medical spol. s r.o. (24 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. (20 000 Kč)
Otevřený grantový fond

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. (100 000 Kč)
Fond KS Kolbenschmidt

Kateřina Valešová (31 000 Kč)
Fond Pavly a Pavla Redlichových
Fond Šikmá věž

LOGIT s.r.o. (130 000 Kč)
Fond LOGIT

Jana Vaňková (2 400 Kč)
Fond Pavly a Pavla Redlichových

MIBCON a.s. (30 000 Kč)
Otevřený grantový fond – IV. dobročinný golfový turnaj

Josef Vejlupek (2 000 Kč)
Otevřený grantový fond

Nadace Martina Romana (150 000 Kč)
Otevřený grantový fond – Projekt Čtení pomáhá

Martin Vošta (9 000 Kč)
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Otevřený grantový fond – Lídři

Tomáš Novák (4 000 Kč)
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře

ŽIVOT 90 (koncern RWE) (60 000 Kč)
Otevřený grantový fond

NYYLO a.s. (34 000 Kč)
Fond NYYLO
Otevřený grantový fond – X. benefiční večeře
Otevřený grantový fond – IV. dobročinný golfový turnaj
Jiří Pohanka (10 000 Kč)
Otevřený grantový fond – IV. dobročinný golfový turnaj
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FINANČČ
NÍ
ZPRÁVA

ROZVAHA K 31. 12. 2015
Aktiva
Stavby

Kč

1

1 500,00

Podílové listy Pioneer Strategic Income CZK (PSI)

12 554 298,65

Podílové listy Fondu korporátních dluhopisů ČP Invest (FKD)

24 287 769,42

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – vklad ARREL

1 000,00

Pokladna

11 037,54

Bankovní účty

1 560 842,16

Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky

51 066,65
120 000,00

Č-

Náklady příštích období

29 909,31

Opravná položka k pohledávkám

Aktiva celkem

-100 000,00

38 517 423,73

Pasiva

Kč

Dodavatelé

-3 607,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

-68 252,00

Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení

-38 490,00

Přijaté zálohy

-20 320,00

Ostatní přímé daně

-9 135,00

Výdaje příštích období

-2 074,97

Výnosy příštích období

-177 546,25

Dohadné účty pasivní

-29 000,00

Vlastní jmění

-36 886 197,46

Permanentní části fondů
Dočasné části fondů

2

2

-873 371,97

Fond výsledku hospodaření minulých let

88 545,12

Oceňovací rozdíly z přeceněného majetku

-88 996,61

Účet hospodářského výsledku

Pasiva celkem

1

-1 841 589,55

1 432 611,96

-38 517 423,73

) Nemovitost v Chřibské (rekreační zařízení) byla pořízena za symbolickou kupní cenu 1 500 Kč. Nemovitost je předmětem vkladu do nadačního jmění Ústecké komunitní nadace
ve znalcem odhadnuté ceně 4 900 000 Kč. Proto je v rozvaze tato nemovitost vedena v účetní hodnotě 1 500 Kč a na rejstříkovém soudu v odhadní ceně 4 900 000 Kč.

2

) Rozklad položek do jednotlivých fondů je zachycen v tabulce Přehled majetku ve fondech k 31. 12. 2015.
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PŘEHLED MAJETKU VE FONDECH K 31. 12. 2015
Majetek fondů

Kč
permanentní části

dočasné části

Fond AIR PRODUCTS

59 750,00

80 081,00

Fond ARMEX ENERGY

13 000,00

8 364,44

Fond Black & Decker

84 000,00

1 746,66

Fond CDL SYSTEM

50 000,00

11 238,91

Fond Centropol

65 000,00

70 437,86

Fond Hennlich

92 329,00

48 196,73

Fond Jotun

32 000,00

2 706,72

123 360,00

3 478,24

Fond LOGIT

13 000,00

11 634,61

Fond Miroslava Dušánka

50 000,00

53 590,61

6 000,00

20 957,63

11 040,00

21 347,12

0,00

100 000,00

Fond Terezky a Sáry

8 500,00

2 726,78

Fond Zlomenej pes

3 000,00

26 850,28

Fond KS Kolbenchmidt CZ

Fond NYYLO
Fond Pavly a Pavla Redlichových
Fond Šikmá věž

Otevřený Grantový Fond

1 033 511,37

0,00

Stipendijní fond Renesance

179 099,18

249 604,12

Vzdělávací fond HEURÉKA

18 000,00

160 410,26

1 841 589,55

873 371,97

Majetek fondů celkem

Komentář k rozdílu zůstatku fondů a stavu finančních prostředků:
Nadace vykazuje k 31. 12. 2015 částečně finančně nekryté fondy. K 31. 12. 2015 vykázala zůstatek stavu fondů ve výši 2 714 961,52 Kč, zatímco
stav finančních prostředků (bez prostředků v nadačním kapitálu) činil 1 440 253,70 Kč. Rozdíl ve výši 1 274 707,82 Kč představuje dočasné použití
prostředků fondů na krytí provozu, a to po dohodě s vybranými konkrétními dárci, kteří souhlasili s dočasným využitím volných prostředků ke krytí
provozních nákladů nadace.
Za účelem doplnění finančních prostředků a zachování dárcovských fondů tak, jak jsou dnes nastaveny, potřebuje nadace generovat zisk z nadační
jistiny, popř. z činností nadace. Nadace proto přijala opatření, která umožní generování vyšších výnosů z nadační jistiny. Nadace se též zaměří
na efektivní správu dárcovských fondů s případnou možností navýšení krytí provozních nákladů nadace.
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PŘEHLED NADAČNÍHO KAPITÁLU K 31. 12. 2015
Výše zapsaného nadačního kapitálu a darů do nadačního kapitálu čekajícího na zapsání do nadačního rejstříku k 31. 12. 2015
činila 41 784 697,46 Kč.
Jeho složení je tvořeno následujícím výčtem majetku:
• peněžní vklad na spořícím vkladovém účtu č. 124736271/5100 ve výši 131 626,00 Kč;
• 9 475,586 ks podílových listů Pioneer funds-Strategic Income CZK, pořízených za nákupní cenu 12 746 150,00 Kč;
• rekreační objekty a dřevěné chatičky čp. 22 a čp.18 v k.ú. Krásné Pole u Chřibské, obec Chřibská, okres Děčín, na pozemcích
ppč. 144 a 125. Znalcem zjištěná cena: 4 900 000,00 Kč;
• 12 482 151 PL Fondu korporátních dluhopisů v celkové výši 24 006 921,46 Kč.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2015
Výnosy

Kč

Tržby ostatní – pronájem nemovitosti
Úroky z bankovních účtů
Úroky z termínovaných vkladů
Kurzové zisky

100 000,00
129,26
1 117,19
105,34

Jiné ostatní výnosy

0,21

Zúčtování fondů – poplatky za správu fondů

118 017,04

Přijaté příspěvky – právnické osoby

184 474,28

Výnosy celkem

403 843,32

Náklady

Kč

Spotřeba materiálu a PHM

38 690,00

Spotřeba energie

37 547,34

Opravy a údržba

24 212,89

Cestovné

622,00

Náklady na reprezentaci

90 669,73

Nájem

120 000,00

Náklady na ostatní služby

244 759,69

Mzdové náklady

961 489,00

Náklady na sociální a zdravotní pojištění

287 470,00

Ostatní daně a poplatky

1 500,00

Ostatní náklady – poplatky bance, pojištění

19 494,63

Poskytnuté členské příspěvky

10 000,00

Náklady celkem

1 836 455,28

Hospodářský výsledek
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ZHODNOCENÍ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ
SOUVISEJÍCÍCH SE SPRÁVOU NADACE
Statutem nadace je stanoveno omezení nákladů souvisejících
se správou nadace, a to následovně:

„Celkové roční náklady Ústecké komunitní nadace související se
správou nadace nesmí převýšit 30 % nadačního kapitálu podle
jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.“

Zhodnocení roku 2015
Náklady související se správou Ústecké komunitní nadace za rok 2015 činily 1 836 455,281, tj. 4,4 % z nadačního kapitálu Ústecké
komunitní nadace k 31. 12. 2015.
1

Náklady na správu nadace zahrnují i náklady na vlastní programy nadace.
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KONTAKTNÍ INFORMACE
J

Adresa
Ústecká komunitní nadace
Koněvova 1697/18
400 01 Ústí nad Labem
GPS: 50°40‘03.37“ N, 14°01‘50.7“ E

J

Kontakt
Tel.: +420 475 201 023
Fax: +420 475 201 023
E-mail: info@komunitninadace.cz
www.komunitninadace.cz
IČ: 44 55 22 54
ČSOB, a.s. č. ú. – 157 699 63/0300
Ústecká komunitní nadace je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
rejstřík nadací a nadačních fondů, oddíl N, vložka 7.
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MOŽNÁ JSTE JIŽ SLYŠELI, ŽE...
... naším cílem v dalších letech je zajistit obnovení
přístupu do šikmé věže kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Ústí nad Labem a moci tak stoupat
ve stopách našich předků a umožnit pohled na naše
město z nové perspektivy.

