VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

ČR

100 let
tradice

§

516 15
nadací nadací
ÚK

č. 89/2012 Sb.

Nejsme na to sami…

OBSAH
O nás ............................................................................................................................... 4
Poslání .......................................................................................................................... 5
Programy...................................................................................................................... 5
Organizační struktura ................................................................................................... 6
Podporujeme ................................................................................................................ 7
Grantový rámec ............................................................................................................ 8
Programové pilíře ......................................................................................................... 9
Poskytnuté nadační příspěvky.................................................................................... 10
Spravujeme ................................................................................................................. 23
Systém fondů ............................................................................................................. 24
Přehled fondů............................................................................................................. 25
Získáváme ................................................................................................................... 33
Seznam dárců ............................................................................................................. 34
Finanční zpráva .......................................................................................................... 36
Rozvaha k 31. 12. 2016 .............................................................................................. 37
Přehled majetku ve fondech k 31. 12. 2016 ............................................................... 38
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016 ............................................................................... 39
Přehled nadačního kapitálu k 31. 12. 2016 ................................................................ 40
Zpráva nezávislého auditora ...................................................................................... 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

ÚVODNÍ SLOVO

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

3

Vážené dámy a pánové,
rok uběhl jako voda a my vám znovu předkládáme výroční zprávu
ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ NADACE. Obsahuje mnoho důležitých
informací o naší činnosti za rok 2016. Je to takové skládání účtů
o nás, o vás a o komunitě, v níž žijeme.
Základním předpokladem úspěchu je dělat věci SPOLEČNĚ. Kde
není společenská aktivita, pracovití lidé, donátoři a chuť, nemůže
vzkvétat komunita ani společnost. Cílem ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ
NADACE je spojovat zájmy jednotlivců ve prospěch celku a vytvářet
trvale udržitelné hodnoty, na které můžeme být i zítra pyšní.
Již v minulém roce jsme zahájili práce na opětovném zpřístupnění
šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Jde
to pomalu, ale nepřestáváme se posouvat kupředu. Podporujeme
množství projektů ve všech oblastech společenského života. Od studentů přes kulturu, sport až po životní prostředí. Naši dobroběžci
běželi Ústecký ½ maraton, uskutečnila se již tradiční benefiční večeře
a proběhl další úspěšný dobročinný golfový turnaj. Za každým
projektem je aktivní realizátor, dárce a lidé z nadace. Těm všem patří
velký dík. Bez žádného z vás by to nešlo.
V uplynulém roce 2016 se nadaci dařilo plnit její dlouhodobé cíle
ve většině oblastí. Jak při práci s dárci, tak ve zhodnocování nadačního jmění i při hledání vhodných projektů a realizátorů.
Síla nadace je zejména v její trvalé transparentnosti, spolehlivosti, ale
také ve schopnosti shromáždit dostatečné množství prostředků, zhodnocovat nadační jmění a v neposlední řadě zajistit trvalost podpory
neziskových projektů. Právě potřeba trvalosti nás přivedla na myšlenku
kampaně „Major donors“, kterou bychom vás chtěli v nadcházejícím
roce oslovit, stejně jako dalšími již poněkud tradičnějšími projekty.
Přejeme vám vše dobré v roce 2017 a budeme se těšit na užitečnou
SPOLUpráci.

Martin Vošta
Člen dozorčí rady

Martin Vošta
*4. 11. 1977
Vystudoval Dopravní fakultu
ČVUT v Praze. Přes železniční
odbor ministerstva dopravy,
ústeckou dopravní firmu
VIAMONT a nadnárodní AWT
se dostal do Děčína, kde v roce
2012 převzal vedení společnosti
RYKO, která opravuje železniční
nákladní vozy. Společnost má více
než 250 zaměstnanců a poskytuje
služby majitelům vozů zejména
ze zahraničí. Je ženatý a má dvě
děti. Od roku 2014 spolupracuje
s nadací a je členem dozorčí rady
nadace.
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O NÁS
Nadace v České republice se řídí novým občanským
zákoníkem (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník), a to zejména paragrafy § 306 až § 393
o nadacích a dalšími paragrafy týkajícími se například
darování.
K 31. 12. 2016 bylo registrováno dle výše uvedeného
zákona na soudech 516 nadací1. Z toho 15 nadací
mělo své sídlo v Ústeckém kraji.
Naše nadace, jejíž historie sahá do roku 1993, je
druhou nejstarší nadací v našem regionu.

1

Zdroj: Český statistický úřad
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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.
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 oblastí kultury, ekologie, vzdělávání,
sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje.

PROGRAMY
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 XI. benefiční večeři s Jaroslavem Svěceným, V. dobročinný golfový turnaj, sestavili tým
55 dobroběžců na Ústecký
půlmaraton a spravovali
21 dárcovských fondů.

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 130 projektů v celkové
částce téměř 2,7 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 2016 jsme
uspořádali například X. ročník
putovní výstavy projektů
realizovaných za podpory naší
nadace a nebo 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 pro 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 zastřešujícím dárce
v České republice. V roce 2016
jsme také převzali záštitu nad
přípravou Znovuzpřístupnění
šikmé věže kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Ústí nad Labem.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
J

Správní rada

Luděk Masopust
Předseda

Andrea Bednářová
Místopředsedkyně

Miloslav Brejcha
Místopředseda

Ivan Beránek
Člen

Martin Jonáš
Člen

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

J

Dozorčí rada
Alena Bošková
Členkou do 22. 1. 2016

Ladislav Hruška
Členem do 22. 1. 2016

Stanislav Kuře
Jiří Exner
Předseda

J

Daniel Bouška
Člen

Martin Vošta
Člen

(od 22. 1. 2016)

(od 22. 1. 2016)

Nikol Smiley
PR manažerka

Kateřina Valešová
Manažerka pro vztah
s dárci

Zaměstnanci

Tomáš Krejčí
Ředitel nadace

(od 1. 2. 2017)

(od 17. 7. 2016
mateřská dovolená)

J

Členem od 9. 12. 2016 do 13. 1. 2017

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

Petr Veselý
Programový
manažer

Michaela
Hofmanová
Programová
asistentka

J

Nominační komise
Andrea Bednářová
Ivan Beránek
Luděk Masopust

Martin Sameš
Člen

PODPORUJEME…
150 nejvýznamnějších nadací v ČR rozdělilo
v roce 2015 částku převyšující 1 miliardu korun2.
Nejvíce prostředků směřovalo do oblasti vzdělávání,
humanitární pomoci a na kulturu a památky.
My jsme podpořili 130 dobročinných projektů
realizovaných nejčastěji v okresech Děčín,Litoměřice,
Teplice, Ústí nad Labem a Louny částkou téměř
2,7 mil. korun, což nás řadí mezi padesátku
nejštědřejších nadací v ČR. Největší objem
prostředků směřoval do vzdělávání.

2

Zdroj: Fórum dárců
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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 vychází ze tří široce sdílených tvrzení (tzv. teorií změn) extrahovaných z výzkumu:

I.

II.

III.

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

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.

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.
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PROGRAMOVÉ PILÍŘE
V souladu s celkovou vizí a teoriemi změny 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

LIDÉ
K BUDOUCNOSTI

Posilování vztahu k místu

Budování lidské vzájemnosti

Směřování k dlouhodobé udržitelnosti

MOJE OBEC, MŮJ KRAJ,
MŮJ DOMOV

BUDU DOBRÝ, BUĎME DOBŘÍ

MLADÝM OTEVŘENO

Budování vztahu k místu. Hledání
a vytváření identity, pocitu sounáležitosti
a patriotismu ve vykořeněném regionu.
Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image.

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.

TADY TO ŽIJE!

ŽIJEME SPOLU

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.

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.

Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných
vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování
bezpečnosti lidí. Eliminace rizikového
chování. Snižování napětí ve společnosti.

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.

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.

9
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ABYCHOM SE TU CÍTILI JAKO DOMA…
V roce 2016 jsme přispěli k posilování sounáležitosti
a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor
a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných částkou
963 584 korun, která byla rozdělena mezi 30 projektů.

PROGRAMOVÝ PILÍŘ I.
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu
Dolský mlýn, z.s. (22 400 Kč)
Truchlící dívka – symbol pietního místa
Příspěvek na obnovu torza jediné dochované
sochy v areálu historického hřbitova původních obyvatel obce Všemily, jež je připomínkou těsného soužití Čechů a Němců v oblasti
Sudet.
podpořil Fond AIR Products
Martin Grűner (50 000 Kč)
Park žije celý rok
Příspěvek neformálnímu klubu přátel
přírody Horáci Děčín na realizaci kampaně
a pásma zážitkových aktivit pro místní
obyvatele zaměřených na znovuoživení
parku podél Wolkerovy ulice ve městě
Děčín.
podpořil Fond AIR Products
Hrady Českého středohoří, z.s.
(33 500 Kč)
Adopce hradní věže
Podpora svépomocné obnovy malé části
hradního areálu zříceniny Kalich na Třebušínsku s cílem posílit sounáležitost místních
obyvatel s hradem, jeho historií a jeho
budoucností.
podpořila společnost Schoeller Křešice s.r.o.
a tým dobroběžců z van Eupen Repair
Czech s.r.o. skrze Otevřený grantový fond
Vladimír Hůda (25 000 Kč)
Neznámé Ústí
Příspěvek na výrobu a distribuci cyklu
krátkých videodokumentů s názvem

„Neznámé Ústí“ s cílem upozornit místní
obyvatele na poněkud pozapomenuté
příklady unikátní architektury ve městě
Ústí nad Labem a jeho okolí.
podpořil Fond Black&Decker
a Fond CENTROPOL
Karel Karika (14 000 Kč)
Za město bez odpadků;
Zameťme si před svým prahem
Podpora neformální iniciativy ústeckých
patriotů na zajištění svépomocných úklidových akcí v lokalitách Klíše, Vaňov, Předlice
a Všebořice s cílem povzbudit místní obyvatele k péči o své okolí.
podpořila společnost ENVIROCONT s.r.o.
a účastníci dobročinného golfového turnaje
skrze Otevřený grantový fond
Lenka Kahuda Klokočková (30 000 Kč)
Magazín 2017 – terezínské zázemí kultury
a vzdělávání
Příspěvek na zajištění celoročního pásma
veřejných kulturně-společenských a vzdělávacích aktivit s cílem oživení dění ve městě
Terezín.
projekt nebyl realizován
Mandavan, z.s. (35 000 Kč)
Tour de Zeleňák 2017, 33. ročník
Příspěvek na zajištění amatérského cyklistického závodu pro širokou veřejnost včetně
dětí a mládeže s cílem oživení a udržení
Šluknovského výběžku „v pohybu“.
podpořil Fond JOTUN

Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle
(20 000 Kč)
Ekozahrada – zahrada pro ekologickou
výchovu v Nepomyšli
Příspěvek na zřízení zahrady pro ekologickou
výchovu na území bývalé školní zahrady
v Nepomyšli. Do úprav zahrady se kromě
zaměstnanců městyse Nepomyšl svépomocně
zapojili i rodiče a děti z Mateřského centra
Jablíčko, přírodovědného kroužku Pandíci.
podpořil Fond LOGIT
Obec Prackovice nad Labem (30 000 Kč)
Zázemí multifunkčního hřiště
Litochovice nad Labem
Příspěvek na částečně svépomocné zbudování
venkovního přístřešku sloužícího pro místní
občanské iniciativy v obci Litochovice jako
zázemí k setkávání a pořádání většiny
společenských, kulturních a sportovních
aktivit pro místní obyvatele.
podpořil Fond JOTUN
OKAP Podbořany, z. s. (20 000 Kč)
Meditační zahrada
Podpora místní iniciativy usilující o vytvoření
nové veřejné zahrady situované v blízkosti
kostela Božího Spasitele v Podbořanech.
podpořil Fond LOGIT
OKAP Podbořany, z. s. (20 000 Kč)
Meditační zahrada II
Příspěvek na dokončení revitalizace nevyužívané zahrady situované v blízkosti kostela
Božího Spasitele v Podbořanech s cílem otevřít
ji pro veřejnost k odpočinku i společenskokulturním aktivitám pro místní občany.
podpořil Fond LOGIT
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R-PROJEKT CZ, z.s. (3 000 Kč)
Koňský den – Děti nejenom pro děti
Příspěvek na terénní úpravy v areálu školní
koňské stáje v Doubici.
podpořila společnost ENVIROCONT s.r.o.
skrze Otevřený grantový fond
Karolína Ranglová (40 000 Kč)
Sál
Podpora místní neformální občanské iniciativy, která má v záměru prostřednictvím
realizace řemeslného workshopu přírodního
stavitelství vybudovat v hospodě u Šimonů
kvalitní zázemí pro realizaci společných
aktivit pro sousedy, turisty a širokou veřejnost z obcí Levousy a Křesín.
podpořil Fond CENTROPOL a účastníci
dobročinného golfového turnaje skrze Otevřený
grantový fond
REGIOcentrum, o.p.s. (50 000 Kč)
České Švýcarsko jako obrázek
Příspěvek na rekonstrukci čtyř opuštěných
výklenkových skalních kapliček na území
Českého Švýcarska s cílem připomenout
jejich historii místním obyvatelům i návštěvníkům tohoto regionu.
podpořil Fond AIR Products a Fond JOTUN
Rodinné a mateřské centrum Jonáš
(15 000 Kč)
Kdo si hraje, nezlobí
Příspěvek na zajištění rozjezdu pásma
dramatické výchovy pro děti předškolního
a mladšího školního věku.
podpořil Fond LOGIT
Římskokatolická farnost – Arciděkanství
Ústí nad Labem (101 640 Kč)
Věcný dar – výstupy geodetického zaměření
objektu kostela nanebevzetí Panny Marie
v Ústí nad Labem nezbytného pro zpracování architektonické studie, která je součástí
projektu opětovného zpřístupnění věže
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad
Labem.
podpořil Fond Šikmá věž
Římskokatolická farnost – Arciděkanství
Ústí nad Labem (133 100 Kč)
Věcný dar – architektonická studie k zpřístupnění věže kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Ústí nad Labem.
podpořil Fond Šikmá věž

Římskokatolická farnost Jeníkov
(50 000 Kč)
Restaurování varhan – Etapa 2. – obnova
vzduchové soustavy + ventilátor + skříň
Příspěvek na před finální etapu renovace
varhan v poutním kostele sv. Petra a Pavla
v Jeníkově na Teplicku.
podpořil Fond Black&Decker
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Vroutek (20 000 Kč)
„SOPTÍCI“
Příspěvek na zajištění pásma odpoledních
a víkendových volnočasových aktivit pro
mladé hasiče a hasičky působící ve Vroutku
pod Jednotkou sboru dobrovolných hasičů.
podpořil Fond LOGIT
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Výchovný ústav, středisko výchovné péče
a střední škola Buškovice (10 000 Kč)
Učení je hra
Příspěvek na pořízení populárně naučných
knih a stolních her pro děti z výchovného
ústavu v Buškovicích s cílem podnítit u nich
rozvoj školních dovedností a zájem o vzdělávání zábavnou, nenásilnou formou.
podpořil Fond LOGIT
Výchovný ústav, středisko výchovné péče
a střední škola Buškovice (15 000 Kč)
Ve zdravém těle zdravý duch
Dovybavení nového multifunkčního hřiště
ve výchovném ústavu – středisku výchovné
péče v Buškovicích, jež bude sloužit ke sportovnímu vyžití všech klientů tohoto zařízení.
podpořil Fond LOGIT

Sousedský spolek Merboltice (39 499 Kč)
Vznik Röslerovy naučné historické stezky
a uceleného turistického značení v Merbolticích
Podpora vzniku naučné historické stezky
a obnovy chybějícího turistického značení
v obci Merboltice a jejím okolí nacházející se
na hranici CHKO České středohoří. Cílem
je nenásilnou formou u místních občanů
podnítit zájem o „zapomenutou“ předválečnou historii této oblasti a současně i o péči
o krajinu a prvky v ní.
podpořil Fond Black&Decker a společnost
Schoeller Křešice s.r.o. skrze Otevřený grantový
fond

Za záchranu kostela sv. Jiljí, zapsaný
spolek (20 000 Kč)
Charitativní festival v Libyni u Lubence
Podpora konání charitativního hudebnědivadelního festivalu na podporu oprav
gotického kostela v Libyni. Festival je
programově věnován zejména dětem a jeho
hlubším záměrem je pospojovat místní lidi
při společenské zábavě a naučit je, že dobrovolnická pomoc či darování na dobrou věc je
„normální věcí“.
podpořil Fond LOGIT

Střekovské matky z. s. (29 000 Kč)
Střekov žije
Příspěvek na projekt, jehož cílem je vytvoření
aktivní komunity, která bude nositelem
společenských, kulturních a sportovních
aktivit se záměrem oživit veřejný prostor
v městském obvodu Střekov.
podpořil Fond JOTUN

Za záchranu kostela sv. Jiljí, zapsaný
spolek (20 000 Kč)
Světlo pro osmý div světa
Příspěvek na podporu oprav gotického
kostela v Libyni, a to konkrétně na zajištění
osvětlení obrovského vitrážového prosvětleného stropu v hlavní lodi kostela, která bude
v budoucnu sloužit jako unikátní muzeum
vitráží.
podpořil Fond LOGIT

Ústecká kulturní platforma 98, z. s.
(50 000 Kč)
Historické dálkové turistické trasy
v okrese Ústí nad Labem
Příspěvek na projekt, který si klade za cíl
zábavnou formou poodkrýt obyčejným
lidem další kus historie Ústecka, a to prostřednictvím pořádání putovních výstav
o místní historii rozšířených o informace
zachycující historické dálkové turistické trasy
v severním Polabí.
podpořil Fond CENTROPOL

Základní škola a mateřská škola Petrohrad,
okres Louny, příspěvková organizace
(20 000 Kč)
Modernizace školní knihovny
Příspěvek na modernizaci školní knihovny
v ZŠ a MŠ Petrohrad s cílem rozšířit její
využití i pro relaxační a odpočinkové aktivity
rodičů a žáků, které mohou přispět k rozvoji
otevřeného dialogu mezi nimi a školou.
podpořil Fond LOGIT
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Základní škola Kryry, okres Louny
(20 000 Kč)
Instalace zabezpečovacího zařízení
Instalace zabezpečovacího zařízení k zajištění
bezpečnosti žáků ve školní družině základní
školy v Kryrech.
podpořil Fond LOGIT

realizace a následné péče o prostředí kolem
stezky žáky místní školy v rámci celoškolního
projektu, a to s cílem využít získaných
znalostí ve výuce a podpořit i jejich výchovu
k vnímání tradic a přírodního bohatství
regionu.
podpořil Fond LOGIT

Základní škola Kryry, okres Louny
(20 000 Kč)
Školní naučná stezka
Příspěvek na zřízení naučné stezky vedoucí
od základní školy na Schillerovu rozhlednu
v Kryrech. Záměrem je zapojit do přípravy,

Základní škola Všehrdova 1, Lovosice
(7 445 Kč)
Čtyřlístek poznává České středohoří
Příspěvek na realizaci literární a výtvarné
soutěže pro žáky základní školy z Lovosic,
která je tematicky spjatá s krajinou a památ-

kami Českého středohoří a zážitkovou
formou vzbudit u místní mládeže zájem
o historii svého regionu a prohloubit tak
jejich vztah k místu, kde žijí.
podpořili účastníci dobročinného golfového
turnaje skrze Otevřený grantový fond

Bateau z.s.
LIFE´N´PLAY

Jatečfond
Ústecký FESTival aneb Stáčíme kulturu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Dívčí komorní sbor PF UJEP
v Ústí nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
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ABY SE NÁM TU SPOLEČNĚ DOBŘE ŽILO…
Přispěli jsme k posilování mravních hodnot a odpovědnosti
jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování
dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování
sociálního napětí částkou 319 350 korun rozdělenou mezi
13 projektů.

PROGRAMOVÝ PILÍŘ II.
Lidé s lidmi
– Budování lidské vzájemnosti
Bateau z.s. (33 532 Kč)
LIFE´N´PLAY
Unikátní forma pomoci a podpory dětem
handicapovaným ztrátou či odloučením
od rodiče/čů.
podpořil Fond CENTROPOL
Člověk v tísni, o.p.s. (20 000 Kč)
Jeden svět 2017 v Ústí nad Labem
Příspěvek na realizaci festivalu filmů o lidských právech v Ústí nad Labem s cílem
oslovit mladé lidi a formou dokumentů jim
představit zásadní sociální a politická témata
a konkrétními příběhy inspirovat a posilovat
ty, jež věří, že osobní občanská angažovanost
může přinést skutečnou a pozitivní změnu
pro rozvoj našeho regionu.
podpořila společnost Surgipa Medical,
spol. s r.o. skrze Otevřený grantový fond
Dívčí komorní sbor PF UJEP
v Ústí nad Labem (40 000 Kč)
Nákup sborového oblečení.
podpořil Fond CENTROPOL
Dobrá rodina o.p.s. (19 663 Kč)
Letní dětský pobyt pro děti z pěstounských
rodin z Ústeckého kraje.
podpořil Fond CENTROPOL
DRUG-OUT Klub, z.s. (22 600 Kč)
Spokojený domov
Podpora edukačních služeb pro rodiče
z Ústecka, kteří se ambulantně léčí ze

závislosti na návykových látkách, alkoholu
a gamblingu s cílem dopomoci jim, aby se
mohli znovu stát plnohodnotnými rodiči.
podpořil Fond NYYLO a tým dobroběžců
z PIERBURG s.r.o. skrze Otevřený grantový
fond
EGOO s.r.o. (15 000 Kč)
Účast v 7. ročníku charitativní akce
Redken-Střihaton 2016
Jejím cílem je z výtěžku kadeřnického maratonu
podpořit neziskovou organizaci Pferda, která
poskytuje sociální služby dospělým s mentálním
postižením z Rychnovska a Náchodska.
podpořil Fond CENTROPOL
Jatečfond, nadační fond (25 000 Kč)
Ústecký FESTival aneb Stáčíme kulturu.
podpořil Fond CENTROPOL
Krajská zdravotní, a.s. (10 000 Kč)
Zajištění redesignu prostor oddělení dětské
chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem s cílem zkulturnit prostředí dětského
nemocničního oddělení a uzpůsobit ho
potřebám dětí všech věkových kategorií.
podpořil Fond CENTROPOL
Krásnolipský spolek (10 000 Kč)
Babičko, dědečku, pojďte se mnou na jógu
Zaměřeno na posílení mezigeneračních
vztahů a spolupráci v rodině, osvětou
k motivaci k péči o zdraví.
podpořil Fond CENTROPOL
Mgr. Helena Landová (30 000 Kč)
Setkávání generací
Příspěvek neformální iniciativě seniorů

ze Šluknovska na podporu celoročního
pásma poznávacích, soutěžních a turistických aktivit zaměřeného na rozvoj mezigeneračního dialogu zejména mezi aktivními
seniory a dětmi.
podpořil spolek ŽIVOT 90 skrze Otevřený
grantový fond
Ondřej M. (50 000 Kč)
Zajištění komplexní zdravotní a sociální
péče těžce nemocnému členu domácnosti
příjemce.
podpořil Fond CENTROPOL
REFORMÁT – MgA. Michaela
Klihavcová (18 555 Kč)
Papírnictví z druhé ruky – pojízdná papírová
dílna
Vytvoření „pojízdné papírové dílny“ umožňující neformální občanské iniciativě na Děčínsku zrealizovat pásmo tvořivých workshopů zejména pro děti, mladé lidi a rodiny
s dětmi s cílem vdechnout odpadovému
materiálu „druhý život“, ale především
společnou rukodělnou tvorbou spojovat lidi.
podpořili účastníci dobročinného golfového
turnaje skrze Otevřený grantový fond
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (25 000 Kč)
25 let UJEP – slavnostní představení pro
zaměstnance.
podpořil Fond CENTROPOL

14

PODPORUJEME

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

A MYSLÍME I NA NAŠI BUDOUCNOST…
K zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní
život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjení inovací a spolupráce v rámci osobního rozvoje
a podpoře koncepčního, odborného a dlouhodobě udržitelného
řešení problémů jsme přispěli částkou 746 660,99 korun
na realizaci 49 projektů.
PROGRAMOVÝ PILÍŘ III.
Lidé k budoucnosti – Směřování
k dlouhodobé udržitelnosti

nejlepších účastnických fotografií.
podpořil Fond HENNLICH
Asociace turistických oddílů mládeže ČR,
TOM 19028 Sluníčka (5 000 Kč)
Tábornický víceboj
Cílem projektu je, aby si mohly děti vyzkoušet přežití v divočině, naučily se v ní chovat
a respektovat její zákonitosti.
podpořil Fond HENNLICH
Asociace turistických oddílů mládeže ČR,
TOM 19028 Sluníčka (5 000 Kč)
Zajištění obecně prospěšných aktivit Turistického oddílu TOM Sluníčka, číslo oddílu
19028.
podpořil Fond HENNLICH
Petr Bartoš (35 000 Kč)
Financování nákladů spojených se studijním
pobytem v Belgii na College of Europe
ve městě Bruggy v oboru European Legal
Studies.
podpořil Stipendijní fond Renesance

Barbora Beranová
Bleší trh a Směnný trh Litoměřice

Asociace turistických oddílů mládeže ČR,
TOM 19028 Sluníčka (5 000 Kč)
Vlastním pohledem
Projekt Vlastním pohledem je cyklem kurzů
věnovaných teoretické i praktické výuce
práce s fotoaparátem a pořizování fotografií
s důrazem na fotografii zachycující přírodu
a člověka v ní. Cyklus bude uzavírat výstava

Barbora Beranová (3 000 Kč)
Bleší trh a Směnný trh Litoměřice
Cílem projektu je, aby se alespoň jedno
sobotní dopoledne v měsíci lidé sešli, popovídali si, dali si koláč, případně si něco koupili
nebo prodali. Zároveň se tento projekt rozšíří
o Směnný trh. Jedná se o místo, kam si lidé
přicházejí vyměňovat své výrobky. Marmeláda
za chléb, máslo za koláč, víno za maso, čaj
za buchtu, paštiku za sádlo atd...
podpořil Fond HENNLICH

Barbora Beranová (5 000 Kč)
Výtvarná dílna D65
Projekt D65 v sobě zahrnuje magazín
(kulturní přehled), ale zejména Výtvarný
Ateliér D65. Pořádají se zde pravidelně
výtvarné workshopy. Cílem je umožnit
zájemcům různých věkových kategorií
vyzkoušet si neobvyklé techniky, knihařinu,
linoryt a další grafické techniky.
podpořil Fond HENNLICH
Radek Brudna (10 000 Kč)
Odměna pro Víta Brudnu za úspěšnou
obhajobu zpracovaného zadání soutěže
TECHNOWIZZ.
podpořil Fond AGC Automotive Czech
Michal Bürgermeister (13 700 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oboru etické
výchovy.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA
Kamila Dadoková (5 000 Kč)
Mikulášská besídka s programem pro děti
z Dětského domova
Mikulášská besídka se spoustou zábavy,
soutěžemi a zábavným programem pro děti
nejenom z dětského domova. Cílem této
akce je integrace dětí z dětského domova
mezi děti žijící v rodinách.
podpořil Fond HENNLICH
Veronika G. (15 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících k optimálnímu všestrannému osobnímu rozvoji
a rozvoji vzdělání dcery a syna příjemkyně.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
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Barbora Marková
Příměstský koňský tábor pro děti

Adéla Marková
Sportovní a zábavné odpoledne pro seniory

Daniela H. (15 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících k optimálnímu všestrannému osobnímu rozvoji
a rozvoji vzdělání dcery příjemkyně.
podpořil Fond ARMEX ENERGY
Markéta H. (14 020,33 Kč)
Realizace záměru napomáhajícímu k rozvoji

Hedvika Vavřincová
Příměstský tábor pro nadějné děti 2016

vzdělanosti zrakově postižené dcery.
podpořil Fond Miroslava Dušánka
Dita Henzlová (8 000 Kč)
Vzdělávání v oboru písemné a elektronické
komunikace.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Šárka Hlaváčková (5 000 Kč)
SAVE-SKATE II.
Akce na záchranu skateparku zahrnuje
skatové závody, divadelní představení a několik koncertů. Při minulém ročníku bylo
vybráno 8 500 Kč. Získané finanční prostředky
putují na 3D model nového skateparku.
podpořil Fond HENNLICH
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Karel Horák (5 000 Kč)
Odměna za přípravu a dovedení týmu
studentů Střední školy AGC a.s. k účasti
a úspěšné obhajobě zpracovaného zadání
v 1. ročníku soutěže TECHNOWIZZ.
podpořil Fond AGC Automotive Czech
Bc. Veronika Jelínková (5 000 Kč)
Incendio 2016
Festival Incendio je zaměřen na mladé
žongléry z celé České republiky. Součástí
akce je doprovodný program v podobě
živých kapel a zpěváků, her pro děti a vystoupení dalších umělců jak na denní scéně,
tak na večerní galashow.
podpořil Fond HENNLICH
Junák – český skaut, středisko Radobýl
Litoměřice, z. s. (5 000 Kč)
Rozloučení s prázdninami
Jedná se o stavbu mobilního lanového parku
pro širokou veřejnost. Cílem projektu je
naplnění volného času dětí a rozvoj jejich
pohybových aktivit.
podpořil Fond HENNLICH
Klub stolního tenisu
Kalich Litoměřice, z. s. (5 000 Kč)
Memoriál Míry Vostrého, 4. ročník
Memoriál Míry Vostrého ve stolním tenisu
pro kategorii staršího žactva je organizován
na počest dlouholetého funkcionáře a trenéra, který se v Litoměřicích věnoval výchově
stolně tenisové mládeže.
podpořil Fond HENNLICH
Veronika Jelínková
Incendio 2016

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Karolína Kobrlová (10 000 Kč)
Odměna pro Ondřeje Treglera za úspěšnou
obhajobu zpracovaného zadání soutěže
TECHNOWIZZ.
podpořil Fond AGC Automotive Czech
Michal Kormunda (5 000 Kč)
Bikrosová dráha pro všechny
Cílem projektu je zdokonalit, přiblížit
a zpříjemnit bikrosový areál všem věkovým
skupinám, jejich doprovodu a široké veřejnosti v Litoměřicích.
podpořil Fond HENNLICH
Jan Košek (70 000 Kč)
Financování nákladů spojených se studijním
pobytem v Belgii na University College
Leuven-Limburg v oboru Business Management Across Europe.
podpořil Stipendijní fond Renesance
Ladislav Kovář (6 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oblasti metod
rozvíjení matematické gramotnosti žáků.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA
Regina Krchňáková (39 600 Kč)
Financování nákladů spojených se studijním
pobytem v Německu na Hochschule für
Musik und Theater v Lipsku.
podpořil Stipendijní fond Renesance
Martin Kyncl (9 250 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oblasti práce
v programu Inventor.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Ing. Hana Lísalová (5 000 Kč)
„S Klokánkem na koně pošesté“
Cílem projektu je pro děti z FOD – Klokánek uspořádat den plný zábavy, na který
nezapomenou. Na jedné straně se žáci naučí
vypracovat projekt a vytvoří program pro
děti z FOD – Klokánek. Na straně druhé
zažijou tyto děti výjimečný den na ranči 3V
v Třebušíně.
podpořil Fond HENNLICH
Bc. Adéla Marková (5 000 Kč)
Sportovní a zábavné odpoledne pro seniory
Cílem projektu Sportovní a zábavné odpoledne pro seniory je ukázat této věkové kategorii
jejich přednosti, znovuobjevit někdy ztracenou chuť a elán pro nové věci, probudit
v seniorech sportovního a soutěživého ducha.
Senioři si budou moci vyzkoušet hned
několik sportovních aktivit, například jógu,
rehabilitační cvičení, alpinning, squash
a ukázku vhodných posilovacích cviků.
podpořil Fond HENNLICH
Barbora Marková (5 000 Kč)
Příměstský koňský tábor pro děti
Příměstský koňský tábor pro děti z Litoměřic
bude zaměřen na základy jezdectví, péči
o koně a pro pokročilé budou nabídnuté
tréninky parkurového ježdění. V průběhu dne
bude pro děti připraven zábavný a sportovní
program. Cílem je dětem ukázat jiný způsob
trávení volného času na čerstvém vzduchu
a v přírodě.
podpořil Fond HENNLICH
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Slavoj Litoměřice
Litoměřický LEZEC 2016

Jonáš Mlejnek (97 900 Kč)
Financování nákladů studijního pobytu
na Royal College of Art London.
podpořil Stipendijní fond Renesance
Andrea N. (5 000 Kč)
Podpora aktivit napomáhajících
k optimálnímu všestrannému osobnímu
rozvoji a rozvoji vzdělání příjemkyně.
podpořil Fond ARMEX ENERGY
Jitka N. (11 000 Kč)
Podpora aktivit napomáhajících
k optimálnímu všestrannému osobnímu
rozvoji a rozvoji vzdělání syna příjemkyně.
podpořil Fond ARMEX ENERGY
Zuzana Pavelková (70 000 Kč)
Financování studijního pobytu v Maďarsku
na Central European University v Budapešti
při studiu v magisterském pogramu oboru
Human Rights.
podpořil Stipendijní fond Renesance
Barbora Petrásková (30 000 Kč)
Financování nákladů spojených se studijním

pobytem v Ruské federaci na Uralské
federální Univerzitě v Jekatěrinburgu.
podpořil Stipendijní fond Renesance
Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s.
(5 000 Kč)
Ekoakce
Ekoakce je úklidová akce pořádaná klubem
potápěčů Kraken na pomoc jezeru v Píšťanech u Litoměřic. Cílem projektu je očista
jezera od civilizačního odpadu, jak na břehu,
tak i pod vodou.
podpořil Fond HENNLICH
Tereza Rosenkrancová (5 000 Kč)
Společně v přírodě
Hlavním cílem projektu je podpořit lidi se
zdravotním znevýhodněním, aby strávili
zajímavou dovolenou spolu se svými přáteli
a při tom se zajímavou formou dozvěděli
o přírodě a ekologii. Vedlejším cílem je také
vybudovat novou skupinku mladých dobrovolníků, kteří budou navázáni na klienty
Chráněného bydlení a Podpory samostatného
bydlení.
podpořil Fond HENNLICH

Iva S. (14 020,33 Kč)
Realizace záměru napomáhajícímu
k rozvoji vzdělanosti zrakově postižené
dcery příjemkyně.
podpořil Fond Miroslava Dušánka
Kostyantyn S. (10 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících
k optimálnímu všestrannému osobnímu
rozvoji a rozvoji vzdělání dcery příjemce.
podpořil Fond ARMEX ENERGY
Lukáš S. (15 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících
k optimálnímu všestrannému osobnímu
rozvoji a rozvoji vzdělání příjemce.
podpořil Fond ARMEX ENERGY
Radka Sirotková (9 150 Kč)
Příspěvek na vvzdělávání v oblasti cizích
jazyků.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA
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Slavoj Litoměřice, z.s. (5 000 Kč)
Litoměřický LEZEC 2016
Cílem projektu je navázat na předchozí
úspěšné ročníky dětských lezeckých závodů
pořádaných v Litoměřicích. Akce se mohou
opět zúčastnit „zkušení lezci“ i široká veřejnost ve věku od 4 do 16 let.
podpořil Fond HENNLICH
Slavoj Litoměřice, z.s. (5 000 Kč)
Štít města Litoměřic
Tradiční závod malých sportovních i kajutových plachetnic na řece Labi s účastí závodících dětí a mládeže.
podpořil Fond HENNLICH
Slavoj Litoměřice, z.s. (5 000 Kč)
Vánoční taneční show s Funky Dangers
Cílem projektu je v předvánoční době
obohatit kulturní program v Litoměřicích.
Jedná se o vánoční taneční show, která každý
rok přiláká 600 diváků. Programu se účastní
vždy asi 200 dětí ve věku 4–18 let, které
pravidelně navštěvují kurzy taneční skupiny
Funky Dangers.
podpořil Fond HENNLICH
Slavoj Litoměřice, z.s. (3 000 Kč)
Víkendové soustředění
Cílem akce, která se bude konat na Písečném
ostrově a jeho okolí, je připravit sportovní
disciplíny, na kterých si děti vyzkouší různé
druhy sportů a vylepší si tak svou fyzickou
kondici a koordinaci pohybů.
podpořil Fond HENNLICH
Střední škola AGC a.s. (30 000 Kč)
Vybavení Střední školy AGC – vítězné školy
v 1. ročníku soutěže TECHNOWIZZ, s cílem
podpory rozvoje středních škol zaměřených
na technické obory v Ústeckém kraji.
podpořil Fond AGC Automotive Czech
Romana Š. (14 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících k optimálnímu všestrannému osobnímu rozvoji
a rozvoji vzdělání syna příjemkyně.
podpořil Fond ARMEX ENERGY
Martin Šipula (10 000 Kč)
Odměna za účast a úspěšnou obhajobu
zpracovaného zadání v 1. ročníku soutěže
TECHNOWIZZ.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Slavoj Litoměřice
Litoměřický LEZEC 2016

Barbora Švarcová (50 000 Kč)
Financování nákladů spojených se studijním
pobytem v Číně na Beijing Foreign Studies
University se zaměřením na intenzivní
univerzitní kurz čínského jazyka.
podpořil Stipendijní fond Renesance
Hedvika Vavřincová (5 000 Kč)
Příměstský tábor pro nadějné děti 2016
Projekt je určen dětem z rodin žijících v azylovém domě NADĚJE v Litoměřicích. Cílem
projektu je prevence sociálně patologických
jevů v podobě smysluplného trávení volného
času v době letních prázdnin. Dalším cílem je
zejména integrace v podobě výletů, návštěv
zajímavých míst a přímého styku s veřejností.

Tento projekt slouží také jako příležitost pro
mladé lidi k získání zkušeností v sociální
a pedagogické oblasti formou možnosti zapojit
se jako dobrovolník.
podpořil Fond HENNLICH
Daniel V. (14 020,33 Kč)
Realizace záměru napomáhajícímu k rozvoji
vzdělanosti zrakově postiženého příjemce.
podpořil Fond Miroslava Dušánka
Petra V. (15 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících k optimálnímu všestrannému osobnímu rozvoji
a rozvoji vzdělání syna příjemkyně.
podpořil Fond ARMEX ENERGY
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ MIMO
PROGRAMOVÉ PILÍŘE A PŘÍSLUŠNÉ OBLASTI
PODPORY
Mimo výše uvedená témata jsme na základě dohod s dárci
prostředků podpořili dalších 38 projektů v celkové výši
644 207,10 Kč.

„občanské sdružení The Boom” (5 000 Kč)
Příspěvek na propagaci a realizaci
26. Vánočního koncertu The Boom
Beatles Revival Band and Orchestra.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Roman Dietz (5 000 Kč)
Zajištění koncertní sezony na zámku Trmice
v roce 2016.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Arkadie, o.p.s. (5 000 Kč)
Vybavení prostor pro poskytování sociální
služby „Chráněné bydlení“ pro osoby se
zdravotním postižením.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
(3 000 Kč)
Příspěvek na přípravu a realizaci letního
tábora rodičů a dětí Albrechtice.
podpořil Fond Black & Decker

Athletic Club Ústí nad Labem o.s. (5 000 Kč)
Nákup dresů a atletického vybavení pro
členy Athletic Clubu Ústí nad Labem.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Radka F. (50 000 Kč)
Odstranění následků záplav, které zasáhly

Atletika Litvínov, z.s. (15 000 Kč)
Podpora sportování atletické mládeže.
podpořil Fond AIR PRODUCTS
Demosthenes, o.p.s. (100 000 Kč)
Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro
zdraví – andělé v psím kožíšku.
podpořila Nadace Martina Romana skrze
Otevřený grantový fond
Dětský domov „Země dětí“ a školní
jídelna Česká Kamenice, Komenského
491, příspěvková organizace (50 000 Kč)
Podpora dětí v dětském domově „Země dětí“.
podpořil Fond AIR PRODUCTS
Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov
47, příspěvková organizace (30 000 Kč)
na zajištění zájmové činnosti dětí z dětského
domova v Tuchlově v roce 2016
podpořil Fond AGC Automotive Czech

nemovitosti/dům příjemkyně.
podpořil Fond AIR PRODUCTS
FK Ústí nad Labem – mládež, z.s.
(5 000 Kč)
Uspořádání mezinárodního turnaje ALBIM
CUP 2016.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ
Hroší kůže, z.s. (15 000 Kč)
Podpora za účelem tvorby krátkých
videospotů a podpory cestovatelského
portálu ZaNosem.cz.

FK Ústí nad Labem – mládež, z.s.
Uspořádání mezinárodního turnaje ALBIM CUP 2016
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Obec Zabrušany (2 000 Kč)
Příspěvek na přípravu a realizaci 3. ročníku
neckyády.
podpořil Fond Black & Decker
Plavecký klub Litvínov, z.s.
(5 000 Kč)
Pořízení sportovního vybavení pro členy
PK Litvínov, z.s. s cílem rozvíjet jejich
pohybové aktivity, obratnost a vytrvalost.
podpořil Fond AIR PRODUCTS
Romano jasnica, spolek (5 000 Kč)
Příprava a realizace akce s názvem
Různobarevný festival.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ
Nikola Fialová Seifrtová (8 000 Kč)
Podpora profesního a osobního rozvoje
příjemkyně – Nikoly Fialové Seifrtové,
předsedkyně SAYFY z.s. v podobě odborných konzultací kouče.
podpořil Ondřej Suchý skrze Otevřený
grantový fond
Miroslav Smrčka (10 000 Kč)
Úhrada nákladů spojených s účastí na POH
2016 v Riu de Janeiru.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ
Sociální agentura, o.p.s.
(36 790 Kč)
Finance pod kontrolou.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Ústecká freeridová organizace, z.s.
Uspořádání zážitkového festivalu kU-Le.

Mateřské centrum Sovička, z.s. (4 000 Kč)
Vybavení herny pro děti v mateřském
centru.
podpořil Fond Black & Decker

Spolek rodičů WMŠ Dusíkova
(4 000 Kč)
Zkvalitnění zahrady školy.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Pavel Kavánek (3 000 Kč)
Příspěvek na přípravu a realizaci výroční
akce k příležitosti 25 let výročí „Sci-fi klubu
Drakonián“.
podpořil Fond Black & Decker

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských
hor (5 000 Kč)
Podpora činnosti nadace – motivace škol
a organizací pracujících s mládeží v činnostech zaměřených na ekologickou výchovu
a regionální problémy.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Spolek rodičů WMŠ Dusíkova
(5 000 Kč)
Příspěvek na projekt Zahrada pro pět smyslů
a možná ještě víc – nákup stavebního materiálu,
nářadí a sazenic či jiného vybavení pro
dokončení vrbičkové chýše na pozemku školy.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem,
Sukova 1174/1, příspěvková organizace
(4 000 Kč)
Nákup pomůcek pro logopedickou prevenci
dětí v MŠ.
podpořil Fond Black & Decker

Občanské sdružení EKOFORUM Ústí
nad Labem (5 000 Kč)
Příspěvek na propagaci a realizaci oslav
k 130. výročí založení Obchodní akademie
v Pařížské ulici v Ústí nad Labem.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s.
(5 000 Kč)
Příspěvek na propagaci a realizaci Běhu
Lipovou alejí 2017.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Junák – český skaut, středisko Valašské
Meziříčí, z. s. (5 000 Kč)
Nákup nového vybavení a proškolení vedoucích
střediska v souvislosti s rozšířením členské
základny spolku – Benjamínci oddílu Sedmička.
podpořil Fond AIR PRODUCTS
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Sportovní klub policie Sever
Ústí nad Labem z.s. (5 000 Kč)
Příspěvek na organizování přeborů oddílu
SKP pro dětské kategorie.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ
Ivana Stebilová (10 000 Kč)
Zajištění pobytu u moře pro děti s ADHD
a děti s Tourettovým syndromem.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ
Střední škola AGC a.s. (50 000 Kč)
Pořízení didaktické pomůcky pro výuku
automatizace, která bude sloužit k podpoře
technického vzdělávání studentů školy.
podpořil Fond AGC Automotive Czech
Střední škola obchodu, řemesel, služeb
a Základní škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace (5 000 Kč)
Uspořádání exkurze do vybraného místa
v Německu pro studenty Vzdělávacího
střediska Trmice.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Plavecký klub Litvínov, z.s.
Pořízení sportovního vybavení pro členy

Svaz tělesně postižených v České republice,
z.s., místní organizace Ústí nad Labem č. 4
(5 000 Kč)
Příspěvek na přípravu a realizaci vzájemně
prospěšných akcí pro seniory se zdravotním
postižením.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ
Šance zvířatům z.s.
(26 627,10 Kč)
Zajištění potřebné veterinární péče ve spolupráci
s MVDr. Jiřím Jiroudkem – Veterina Oblačná
Liberec na podporu záchrany opuštěných,
nechtěných, týraných či jinak trpících zvířat.
podpořil Fond Zlomenej pes
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
(65 000 Kč)
Odečítací program pro nevidomé – JAWS.
podpořila Nadace Martina Romana skrze
Otevřený grantový fond
Ústecká freeridová organizace, z.s.
(5 000 Kč)
Uspořádání zážitkového festivalu kU-Le.
podpořil Fond CDL SYSTEM
Petr V. (52 010 Kč)
Zajištění komplexní zdravotní a sociální

Obec Zabrušany
Příspěvek na přípravu a realizaci 3. ročníku neckyády.

péče a dalších nezbytných služeb, včetně
vybavení pro syna příjemce.
podpořil Otevřený grantový fond
Jan Vašat (21 780 Kč)
Podpora profesního a osobního rozvoje
příjemce – Jana Vašata, předsedy Fido Dido
o.s. v podobě odborných konzultací kouče.

podpořila společnost Ing. JAN NOVÁK s.r.o.
skrze Otevřený grantový fond
Židovská obec Teplice (4 000 Kč)
Úhrada tisku a dalších nákladů související
s vydáním publikace CESTA DO Modrého.
podpořil Fond Black & Decker
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VRÁCENÉ ČI NEDOČERPANÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Asociace středoškolských klubů
České republiky z.s.
(32 Kč)
Místo setkávání a tvoření – altán
pro venkovní činnosti
Projekt se zaměřoval především na rozvoj
praktických dovedností (manuálních)
s cílem seznámit žáky střední školy s uceleným postupem práce při výstavbě altánu.
Činoherák Ústí, spolek
(30 000 Kč)
Dotkni se divadla
Cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacího
programu na bázi volnočasové pedagogiky,
který by účastníky – především rodiny
s dětmi a školní skupiny – seznamoval
s činností divadla, jeho historií a prostory.

Fotbalová škola Litvínov, o.p.s.
(310 Kč)
Celoroční sportování
Zajištění celoročního souboru tréninkových
aktivit a halových turnajů mládežnických
družstev Fotbalové školy Litvínov.
Aleš Hofman
(1 Kč)
Nákup grafického tabletu.
Lenka Kahuda Klokočková
(30 000 Kč)
Magazín 2017 – terezínské zázemí kultury
a vzdělávání
Příspěvek na zajištění celoročního pásma
veřejných kulturně-společenských a vzdělávacích
aktivit s cílem oživení dění ve městě Terezín.

Ladislav Kovář
(800 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oblasti metod
rozvíjení matematické gramotnosti žáků.
Poradna pro rodinu a mezilidské
vztahy, o.p.s.
(1 500 Kč)
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 potkaly rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči s rodinami, které se
o tuto oblast péče vážně zajímají.

SPRAVUJEME…
První komunitní nadace vznikla v roce 1914
v Clevelandu (USA). Bankéř Frederick Goff si všiml, že
v místních bankách leží mnoho drobných fondů, které
jsou určeny na konkrétní dobročinnost, ale že řada
z nich leží ladem, protože jejich účel již není aktuální.
Přišel s nápadem, že by se drobné fondy mohly
sloučit do jednoho víceúčelového fondu pro Cleveland
a zrodila se první komunitní nadace na světě.
I po více než 100 letech naše nadace funguje
na stejném principu, na principu správy fondů.
Administrujeme jich 21 a jejich počet každý rok
narůstá.
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SYSTÉM FONDŮ

Systém fondů lze stručně charakterizovat následovně:
• Každý dar do nadace je vložen do některého z fondů.

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

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

• 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.

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

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

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

V roce 2016 nadace spravovala tyto fondy:
• Fond AGC Automotive Czech – nový

• Fond Karolínka – nový

• Fond Terezky a Sáry

• Fond AIR PRODUCTS

• Fond KS Kolbenschmidt CZ

• Fond Zlomenej pes – zrušen

• Fond ARMEX ENERGY

• Fond LOGIT

• Otevřený grantový fond

• Fond Black & Decker

• Fond Miroslava Dušánka

• Stipendijní fond Renesance

• Fond CDL SYSTEM

• Fond NYYLO

• Vzdělávací fond HEURÉKA

• Fond CENTROPOL

• Fond Pavly a Pavla Redlichových

• Fond HENNLICH

• Fond Pomník Julia Payera – nový

• Fond Jotun

• Fond Šikmá věž

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

SPRAVUJEME

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

25

PŘEHLED FONDŮ

Dárci:
• AGC Automotive Czech a.s.
• Jan Hadraba

• Petr Veselý – manažer Ústecké
komunitní nadace
• Kateřina Valešová – manažerka
Ústecké komunitní nadace
• Pavel Vaněk – zástupce společnosti AGC Automotive Czech a.s.
• Lukáš Vavřina – zástupce
společnosti AGC Automotive
Czech a.s.
• Vítězslav Výborný – zástupce
společnosti AGC Automotive
Czech a.s.
• Petr Ženčica – odborný konzultant Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Olomouc

Obdarovaní:
• Dětský domov a Školní jídelna,
Tuchlov 47, příspěvková
organizace
• Sociální agentura, o.p.s.
• Střední škola AGC a.s.

Obdarovaní:
• Radek Brudna
• Karel Horák
• Karolína Kobrlová
• Martin Šipula
• Střední škola AGC a.s.

J

Fond AGC Automotive
Czech

Posláním Fondu AGC Automotive Czech je zejména přispívat
k přípravě mladé generace pro
aktivní život a k možnostem
jejího perspektivního pracovního uplatnění. Důraz je kladen
zejména na podporu technického vzdělání a možnosti dalšího
uplatnění těchto absolventů
ve vystudovaných oborech.

I. ROČNÍK SOUTĚŽE
TECHNOWIZZ
I. ročník soutěže Technowizz byl
vyhlášen 7. března 2016. Komise, která zasedla na konci května,
rozhodla takto: Cenu pro vítěze
si odnesla Střední škola AGC.
Tři její studenti, Martin Šipula,
Vít Brudna a Ondřej Tregler
pod vedením jejich učitele Karla
Horáka vytvořili průmyslovou
databázi brusných kotoučů.
Po deseti tisících si odnesli
přímo studenti, pět tisíc získal
učitel, který jejich projekt vedl.
Škola získá na nákup technických pomůcek 30 000 Kč.
Vítězům gratulujeme.
Hodnoticí komise:
• Tomáš Brokeš – zástupce
společnosti AGC Automotive
Czech a.s.

29. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Společnost AIR PRODUCTS
spol. s r.o. a dobročinný Fond
AIR PRODUCTS se staly
generálními partnery 29. otevřeného grantového kola. Společnost si z doručených žádostí
vybrala tři projekty přispívající
k posilování vztahu k místu
v celkové výši 100 056 Kč.
Podrobné informace
o 29. otevřeném grantovém kole
najdete na stránce 31.
Obdarovaní:
• Dolský mlýn, z.s. – Truchlící
dívka – symbol pietního místa
• Martin Grűner – Park žije celý
rok
• REGIOcentrum, o.p.s. – České
Švýcarsko jako obrázek
FOND AIR PRODUCTS
PRO LITVÍNOV

J

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, které 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:
• Dětský domov „Země dětí“
a školní jídelna Česká Kamenice, Komenského 491,
příspěvková organzace
• Radka F.

Obdarovaní:
• Atletika Litvínov, z.s.
FOND AIR PRODUCTS
PRO ZAMĚSTNANCE
Obdarovaní:
• Arkadie, o.p.s.
• Junák - český skaut, středisko
Valašské Meziříčí, z. s.
• Plavecký klub Litvínov, z.s.
• Spolek rodičů WMŠ Dusíkova
• Sportovní klub POLICIE
Nymburk, z.s.

J

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.
Dárce:
• ARMEX ENERGY, a.s.
2. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Do 2. 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
20. května 2016 přijato celkem
10 žádostí o nadační příspěvek
v celkové požadované hodnotě
127 530 Kč.
Ústecká komunitní nadace
s ohledem na množství
zajištěných finančních
prostředků podpořila celkem
8 žádostí fyzických osob
v celkové výši 100 000 Kč.
Rozdělené finanční prostředky
pocházejí z daru společnosti
ARMEX ENERGY, a.s.
Podpořené aktivity jsou realizovány v období od 1. července
2016 do 30. června 2017.
Obdarovaní:
• Veronika G.
• Daniela H.
• Andrea N.
• Jitka N.
• Lukáš S.
• Kostyantyn S.
• Romana Š.
• Petra V.

26

SPRAVUJEME

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

• Dívčí komorní sbor PF UJEP
v Ústí nad Labem
• Dobrá rodina o.p.s.
• Krajská zdravotní, a.s.
• EGOO s.r.o.
• Jatečfond, nadační fond
• Krajská zdravotní, a.s.
• Krásnolipský spolek
• Ondřej M.
• Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

XI. benefiční večeře
Jaroslav Svěcený s našimi hosty, při večeři v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem

J

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.
FOND BLACK & DECKER
PRO ZAMĚSTNANCE
Obdarovaní:
• Dům dětí a mládeže a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace
• Pavel Kavánek
• Mateřská škola Střekov, Ústí
nad Labem, Sukova 1174/1,
příspěvková organizace
• Mateřské centrum Sovička, z.s.
• Obec Zabrušany
• Židovská obec Teplice

29. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Společnost Black & Decker
(Czech), s. r. o. a dobročinný
Fond Black & Decker se stali
generálními partnery 29. otevřeného grantového kola. Společnost si z doručených žádostí
vybrala tři projekty přispívající
k posilování vztahu k místu
v celkové výši 92 499 Kč.
Podrobné informace
o 29. otevřeném grantovém kole
najdete na stránce 31.
Obdarovaní:
• Vladimír Hůda
• Římskokatolická farnost
Jeníkov
• Sousedský spolek Merboltice

J

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:
• Hroší kůže, z.s.
• Ústecká freeridová
organizace, z.s.

29. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Společnost CENTROPOL
ENERGY a.s. a dobročinný
Fond CENTROPOL – Energie
pomáhá se stali generálními
partnery 29. otevřeného grantového kola. Společnost si z doručených žádostí vybrala tři
projekty přispívající k posilování
vztahu k místu v celkové výši
100 000 Kč. Podrobné informace o 29. otevřeném grantovém
kole najdete na stránce 31.
Obdarovaní:
• Vladimír Hůda
• Karolína Ranglová
• Ústecká kulturní platforma 98

J

J

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:
• Bateau z.s.

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.
12. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
„LITOMĚŘICE – LIVE CITY
JSI TY“
Společnost HENNLICH s. r. o.
a Ústecká komunitní nadace
vyhlásily ke dni 19. dubna 2016
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výsledky již 12. otevřeného
grantového kola na podporu
projektů mladých lidí ve věku
15–25 let studujících či žijících
v Litoměřicích. Maximální výše
jednoho nadačního příspěvku
činila 5 000 Kč.
Ke dni uzávěrky 14. března
2016 nadace obdržela 24 projektových žádostí v celkové
požadované hodnotě
115 000 Kč.
Komunitní nadace s ohledem
na množství zajištěných finančních prostředků podpořila
celkem 20 projektů v celkové
výši 101 000 Kč, které byly
realizovány po dobu maximálně
1 roku (od 15. května 2016
do 14. května 2017).
Obdarovaní:
• Asociace turistických oddílů
mládeže ČR, TOM 19028
Sluníčka
• Barbora Beranová
• Kamila Dadoková
• Šárka Hlaváčková
• Bc. Veronika Jelínková
• Junák – český skaut, středisko
Radobýl Litoměřice, z. s.
• Klub stolního tenisu Kalich
Litoměřice, z. s.
• Michal Kormunda
• Bc. Adéla Marková
• Barbora Marková
• Ing. Hana Lísalová
• Potápěčský klub Kraken
Litoměřice p.s.
• Tereza Rosenkrancová
• Slavoj Litoměřice, z.s.
• Hedvika Vavřincová
• Jakub Žalud
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Fond Jotun

Společnost JOTUN CZECH a.s.
(dříve Jotun Powder Coatings
(CZ) a.s.) získala v roce 2013
od nadace ocenění v kategorii
„Skokan dvacetiletí“ za vytvoření dlouhodobé dárcovské

strategie a největší meziroční
nárůst darovaných prostředků.
Vyvrcholením dlouhodobé
spolupráce s nadací bylo založení dárcovského Fondu Jotun
na podporu mladé generace.
Dárce:
• JOTUN CZECH a.s.
29. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Fond Jotun se stal partnerem
29. otevřeného grantového kola.
Zástupci Fondu si z doručených
žádostí vybrali čtyři projekty
přispívající k posilování vztahu
k místu v celkové výši
116 344 Kč. Podrobné informace o 29. otevřeném grantovém
kole najdete na stránce 31.
Obdarovaní:
• Mandavan, z.s.
• Obec Prackovice nad Labem
• REGIOcentrum, o.p.s.
• Střekovské matky z. s.

J

Fond Karolínka

V roce 2016 přátelé paní Marie
Jungové založili Fond Karolínka,
jehož posláním je napomáhat
zlepšit životní situaci její dcery
Karolínky, která se po smrti své
maminky ocitla ve složité
životní situaci, a umožnit jí vést
plnohodnotný život.
Dárci:
• Iva Buriánková
• Richard Cortes
• Martin Červenka
• Lenka Pokorná
• SITA CZ a.s.

J

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.
Dárce:
• KS Kolbenschmidt Czech
Republic, a. s.
Obdarovaní:
• „občanské sdružení
The Boom”
• Athletic Club
Ústí nad Labem o.s.
• Roman Dietz
• FK Ústí nad Labem
– mládež, z.s.
• Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor
• Občanské sdružení EKOFORUM Ústí nad Labem
• Romano jasnica, spolek
• Miroslav Smrčka
• Sportovní klub policie Sever
Ústí nad Labem z.s.
• Ivana Stebilová
• Střední škola obchodu,
řemesel, služeb a Základní
škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
• Svaz tělesně postižených
v České republice, z.s., místní
organizace Ústí nad Labem č. 4

J

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.
1. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Do 1. otevřeného grantového kola
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programu na podporu projektů,
jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména
na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit
se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci
společnosti LOGIT s.r.o. bylo
přijato celkem 16 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované
výši 286 000 Kč.
Tříčlenná hodnoticí komise
s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků
navrhla k podpoře šest projektů
v celkové výši 110 000 Kč.
Projekty byly realizovány
v období od 1. února do
31. července 2016.
Hodnoticí komise:
• Andrea Bednářová – jednatelka
společnosti ENVIROCONT
s.r.o.
• Martin Chlup – ředitel společnosti LOGIT s.r.o.
• Kateřina Valešová – manažerka
Ústecké komunitní nadace

Snímky z geodetického zaměření
šikmé věže kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Ústí nad Labem
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Obdarovaní:
• Mateřské centrum Jablíčko
z Nepomyšle
• OKAP Podbořany, z. s.
• Rodinné a mateřské centrum
Jonáš Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední
škola Buškovice
• Základní škola Kryry, okres
Louny
• Za záchranu kostela sv. Jiljí,
občanské sdružení

Projekty byly realizovány
v období od 1. září 2016
do 28. února 2017.

2. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Do 2. otevřeného grantového kola
programu na podporu projektů,
jejichž cílem je přispívat ke zlepšo-

Obdarovaní:
• OKAP Podbořany, z. s.
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vroutek
• Výchovný ústav, středisko

Hodnoticí komise:
• Andrea Bednářová
– jednatelka společnosti
ENVIROCONT s.r.o.
• Martin Chlup – ředitel
společnosti LOGIT s.r.o.
• Kateřina Valešová – manažerka
Ústecké komunitní nadace

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.
8. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Do 8. 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 69 979 Kč.

• Iva S.
• Daniel V.

J

V. dobročinný golfový turnaj
Turnaj se konal v neděli 22. 5. 2016 na golfovém hřišti Golf Resort Ústí nad Labem

vání podmínek života zejména
na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit
se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci
společnosti LOGIT s.r.o. bylo
přijato celkem 14 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované
výši 258 000 Kč.
Tříčlenná hodnoticí komise
s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků
navrhla k podpoře šest projektů
v celkové výši 110 000 Kč.

výchovné péče a střední škola
Buškovice
• Základní škola a mateřská
škola Petrohrad, okres Louny,
příspěvková organizace
• Základní škola Kryry, okres
Louny
• Za záchranu kostela sv. Jiljí,
zapsaný spolek

J

Fond
Miroslava Dušánka

Rodina Miroslava Dušánka,
nevidomého, který i přes svůj

Komunitní nadace podpořila tři
žadatele a předala jim věcné
dary v celkové hodnotě
42 061 Kč. Věcné dary byly
pořízeny díky vstřícnosti a štědrosti společnosti Alza.cz a.s.
Projekty byly realizovány
v období od 1. srpna 2016
do 31. ledna 2017.
Hodnoticí komise:
• Nikol Aková – vedoucí střediska
Tyfloservis, o.p.s.
• Helena Beranová – zakladatelka
fondu
• Lenka Jonová – tyflopedka
Obdarovaní:
• Markéta H.

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.
Dárce:
• NYYLO a.s.
Obdarovaný:
• DRUG-OUT Klub, z.s.

J

Jednalo se o projekty fyzických
osob, jejichž záměrem je poskytnout zrakově postižené mládeži
příležitost, aby mohla naplno
rozvíjet svůj osobnostní potenciál a umožnit jim rozvoj dalšího
vzdělávání a zvýšit tak jejich
šance pokračovat ve studiu
na středních či v budoucnu
na vysokých školách.
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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:
• Martin Jonáš
• Kateřina Valešová
• Jana Vaňková

J

Fond Pomník
Julia Payera

Julius Johannes Ludovicus von
Payer byl teplický rodák, významný horolezec, polárník,
objevitel, kartograf a malíř, který
se narodil 2. září 1841 v Šanově,
součásti dnešních Teplic. Na jeho
památku byl založen v roce 2016
Spolkem přátel Volby PRO!
Teplice fond, jehož posláním je
trvale podporovat vznik pomníku Julia Payera v Teplicích,
následnou péči o něj a případně
další aktivity, které se k danému
místu či osobě Julia Payera váží.
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• Michal Eisner
• Petr Gandalovič
• Martin Hausenblas
• Ladislav Hruška
• Karel Karika
• Dana a Vítězslav Kotrsovi
• Martin Krsek
• Luděk Masopust
• Lukáš Pokrupa
• Martin Sameš
• Josef Štolba
• Karolína Žákovská
Obdarovaný:
• Římskokatolická farnost
– Arciděkanství Ústí nad
Labem

J

Fond Zlomenej pes

V roce 2015 se společnost
ARMEX ENERGY, a.s. rozhodla založit fond s názvem Zlomenej pes, jehož 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.
Obdarovaný:
• Šance zvířatům z.s.
V. dobročinný golfový turnaj
Martin Sameš při odpalu

Dárci:
• Matěj Hon
• Jakub Mráček
• Spolek přátel Volby PRO!
Teplice

J

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.

J

J

Fond Šikmá věž

Posláním fondu je napomoci
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:
• AGC Automotive Czech a.s.
• Jan Baxant
• Václav Beran
• Lenka Jírová Dragounová

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 benefiční večeři s Jaroslavem
Svěceným:
• Ad-vise s.r.o.
• Air Products spol. s r.o.
• Andrea Bednářová
• Ivan Beránek
• Black & Decker (Czech), s.r.o.
• Kateřina Bradáčová
• CENTROPOL ENERGY, a.s.
• Vítězslav Ernest
• Marek Fišer
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• Dana a Vítězslav Kotrsovi
• Tomáš Novák
• Martin Sameš
• Martina Samešová
• Surgipa Medical, spol. s r.o.
• Martin Vošta
Dárci, kteří přijali pozvání na
V. dobročinný golfový turnaj:
• Ad-vise s.r.o.
• ARMEX ENERGY, a.s.
• Ivan Beránek
• CDL SYSTEM a.s.
• CENTROPOL ENERGY, a.s.
• Martin Čekal
• ENVIROCONT s.r.o.
• Kathrynn R. Festa
• Petr Gandalovič
• Martin Chlup
• JEDNIČKY s.r.o.
• Dagmar Ledererová
• Mike Longstaff
• MIBCON a.s.
• NYYLO a.s.
• Burt Ramsey
• Sapril Pro s.r.o.
• Schoeller Křešice s.r.o.
• Slemr Spedition s.r.o.
• Statical s.r.o.
• Surgipa Medical, spol. s r.o.
• Martin Vošta
• Westrans Děčín s.r.o.
• Mark Wootan
Dárci, kteří sestavili týmy
dobroběžců a běželi s námi
Ústecký půlmaraton:
• Arla Plast s.r.o.
• Andrea Bednářová
• Black & Decker (Czech), s.r.o.
• CENTROPOL ENERGY, a.s.
• Pavlína Hartmanová
• Tomáš Krejčí
• Luděk Masopust
• Michal Najman
• PIERBURG s.r.o.
• RYKO a.s.
• Surgipa Medical, spol. s r.o.
• van Eupen Repair Czech s.r.o.
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Dárci, kteří dlouhodobě podporují otevřená grantová kola
a operační programy nadace:
• Milan Boháček
• Alena Bošková
• Jaroslav Bukáček
• ENVIROCONT s.r.o.
• Greif Czech Republic a.s.
• Jupiter Consulting s.r.o.
• JUROS s.r.o.
• LIONS CLUB Ústí nad
Labem
• Petr Roubíček
• Surgipa Medical, spol. s r.o.
• ŽIVOT 90 (RWE)
29. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Do 29. otevřeného grantového
kola zaměřeného na podporu
veřejně prospěšných projektů
přispívajících k budování vztahu
k místu, budování lidské vzájemnosti a směřující k dlouhodobé udržitelnosti bylo ke dni
uzávěrky 29. září 2016 přihlášeno celkem 55 žádostí o nadační
příspěvek v celkové výši
2 097 173 Kč.
Komunitní nadace s ohledem
na množství zajištěných finančních prostředků podpořila
celkem 21 projektů neziskových
organizací v celkové výši
609 999 Kč. Maximální výše
podpory dosahovala 50 000 Kč
na jeden projekt.
Cílem 29. otevřeného grantového kola bylo v rámci pilíře „Lidé
a místo – posilování vztahu
k místu“ přispět k posilování
sounáležitosti a vztahu k místu,
kde žijeme, k jeho oživení
aktivním zapojením místních
lidí a k zvýšení jejich zájmu
o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Věříme totiž, že „když
budeme mít rádi své místo,
budeme o ně pečovat, starat se
o ně, pak bude místo žít
a vzkvétat“.

V rámci pilíře „Lidé s lidmi
– Budování lidské vzájemnosti“
přispět k posilování mravních
hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské
angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských
vztahů a ke snižování sociálního
napětí. 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 rámci pilíře „Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé
udržitelnosti“ bylo cílem přispět
k 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. 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.“
Zaměření grantového kola
vzešlo z výstupů analýzy
„100 problémů – 100 příležitostí
pro ústecký region“ a je součástí
nového grantového rámce
Ústecké komunitní nadace.
Finanční prostředky pro
29. otevřené grantové kolo
pocházejí z darů společností
AIR PRODUCTS spol. s r.o.,
Black & Decker (Czech) s.r.o.,
CENTROPOL ENERGY, a.s.,
JOTUN CZECH a.s. a darů
dalších místních dárců.

Projekty jsou realizovány
v období od 1. ledna 2017
do 31. prosince 2017.
Hodnoticí komise:
• Daniel Bouška – ředitel společnosti Surgipa Medical, spol. s r.o.
• Tereza Hajdúová – manažerka
společnosti Člověk v tísni, o.p.s.
• Lukáš Herich – zástupce
Probační a mediační služby,
středisko Děčín
• Tereza Nováková – personalista
• Michal Polesný – manažer
Centra komunitní práce,
Ústí nad Labem, z.ú.
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• Karel Karika
• Mgr. Helena Landová
• Mandavan, z.s.
• Obec Prackovice nad Labem
• Karolína Ranglová
• REFORMÁT
– MgA. Michaela Klihavcová
• REGIOcentrum, o.p.s.
• R-PROJEKT CZ, z.s.
• Římskokatolická farnost
Jeníkov
• SAYFY z.s.
• Sousedský spolek Merboltice
• Střekovské matky z. s.
• Ústecká kulturní platforma 98
• Základní škola Všehrdova 1,
Lovosice

Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem 2016
Tým dobroběžců ze společnosti RYKO a.s.

• Pavel Raška – vedoucí Katedry
geografie na PřF UJEP
• Martina Svobodová – marketingová manažerka společnosti
AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Obdarovaní:
• „Dětské centrum
MONTESSORI“
• Člověk v tísni, o.p.s.
• Dolský mlýn, z.s.
• DRUG-OUT Klub, z.s.
• Martin Grűner
• Hrady Českého středohoří, z.s.
• Vladimír Hůda

CHARITATIVNÍ
FOTBALOVÝ TURNAJ
Výtěžek byl použit na zajištění
komplexní zdravotní a sociální
péče a dalších nezbytných
služeb, vybavení i dalších potřebných nákladů pro syna
příjemce.
Dárci:
• Materialise, s.r.o.
• PIERBURG s.r.o.
• Miloš Richter
• SCHULTE malířské válečky
a plastik spol. s r.o.
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• SSI Technologies s.r.o.
• Zdeněk Španner
Obdarovaný:
• Petr V.
KOUČING
Dary v podobě zdarma vedených profesionálních konzultací,
které byly zaměřené na podporu
profesního a osobního rozvoje
lídrů místních neziskových organizací.
Dárci:
• Ing. JAN NOVÁK s.r.o.
• Ondřej Suchý
Obdarovaní:
• Nikola Fialová Seifrtová
• Jan Vašat
PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ
Projekt Čtení pomáhá rozdělí
každý rok 10 milionů korun
na dobročinné účely. O tom,
kdo pomoc obdrží, rozhodnou
dětští čtenáři.
Každý školák, který se zapojí
do projektu, získá po úspěšném
vyplnění testu kredit 50 korun,
který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.
Naše nadace je oficiálním
partnerem projektu od roku
2011.
Dárci:
• Nadace Martina Romana
Obdarovaní:
• Demosthenes, o.p.s.
• TyfloCentrum Ústí nad Labem
o.p.s.

J

Stipendijní fond
Renesance

Máme za to, že člověk, který
získá světový rozhled, kvalitní
jazykové vybavení, vzdělání
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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:
• Janik Andrzej
• Dalibor Černý
• Martin Hausenblas
5. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Do 5. otevřeného grantového
kola Stipendijního fondu
Renesance bylo k datu 16.
listopadu 2015 přijato celkem
16 žádostí o stipendium v požadované hodnotě 1 600 000 Kč.
K ústním pohovorům konaným
12. ledna 2016 postoupilo deset
nejúspěšnějších žadatelů, kteří
před pětičlennou odbornou
komisí představili a obhajovali
záměr svého studijního pobytu
v zahraničí.
Na základě pohovorů odborná
komise navrhla a následně
správní rada Ústecké komunitní
nadace schválila udělit 9 žadatelům příslib stipendia k podpoře
jejich studia v zahraničí v školním roce 2016/2017, a to
v souhrnné částce 392 500 Kč.
V roce 2016 bylo vyplaceno šest
stipendií ve výši 322 500 Kč.
Hodnoticí komise:
• Alfréd Dytrt – ředitel gymnázia
Ústí nad Labem, Jateční 22
• Petra Morvayová – profesní
a osobní kouč
• Pavel Raška – vedoucí Katedry
geografie Přírodovědecké fakulty
UJEP v Ústí nad Labem
• Zbyněk Smetana – publicista
• Kateřina Šperlová – sociální
pracovnice v Ústecké Poradně
pro integraci

• Tomáš Vlach – absolvent
Stipendijního fondu Renesance
Obdarovaní:
• Jana Baierová
• Petr Bartoš
• Jan Kapoun
• Jan Košek
• Regina Krchňáková
• Jonáš Mlejnek
• Barbora Petrásková
• Barbora Švarcová
• Petra Tikalová

J

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 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.
Dárci:
• REHABILITACE
MUDr. Eva Lohniská
• REHAMEDIKA s.r.o.
1. OTEVŘENÉ
GRANTOVÉ KOLO
Do 1. otevřeného grantového kola
Vzdělávacího fondu HEURÉKA
bylo k datu uzávěrky 27. listopadu 2015 přijato celkem 21 žádostí
v celkové výši 205 720 Kč. Cílem
grantového programu je, prostřednictvím vzdělávání učitelů
základních a středních škol
v okrese Ústí nad Labem, zkvalitnit a zatraktivnit výuku a motivovat místní žáky a studenty
k dalšímu studiu.
Tříčlenná hodnoticí komise
s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků
a kvalitu samotných žádostí
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navrhla k podpoře pět vzdělávacích záměrů učitelů z Ústecka
v celkové výši 46 100 Kč.
Vzdělávací aktivity učitelů byly
realizovány v období
od 1. února 2016 do 31. ledna
2017.
Hodnoticí komise:
• Marie Gottfriedová – ředitelka
Základní školy Trmice
• Eva Lohniská – zakladatelka
fondu
• Petr Veselý – manažer Ústecké
komunitní nadace
Obdarovaní:
• Michal Bürgermeister, Základní
škola a Mateřská škola Povrly,
okres Ústí nad Labem, p. o.
• Dita Henzlová, Gymnázium
a Střední odborná škola
dr. Václava Šmejkala,
Ústí nad Labem, p. o.
• Ladislav Kovář, Základní škola
a Mateřská škola Povrly, okres
Ústí nad Labem, p. o.
• Martin Kyncl, Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem,
Resslova 5, p. o.
• Radka Sirotková, Gymnázium
a Střední odborná škola
dr. Václava Šmejkala,
Ústí nad Labem, p. o.

J

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka na zpřístupnění
šikmé věže kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Ústí nad Labem.
Dárci:
• DMS sikmavez

ZÍSKÁVÁME…
Dárci z řad firem a jednotlivců v roce 2015 darovali
bezmála 5 miliard3 korun na dobročinnost.
K této částce patří ještě přičíst přibližně 600 mil.
korun věnovaných ve veřejných sbírkách. Průměrný
dar jednotlivce se pohyboval okolo 12 000 Kč, u firem
okolo 170 000 Kč.
Naši dárci z řad místních firem a jednotlivců nás v roce
2016 podpořili částkou 3,8 mil. korun. Tři největší
dárci věnovali v součtu na charitu přes 1 mil.
korun. Průměrný dar jednotlivce se pohyboval ve výši
17 000 Kč, u firem dosáhl částky 72 000 Kč.

3

Zdroj: Generální finanční ředitelství
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SEZNAM DÁRCŮ

Ad-vise s.r.o. (5 500 Kč)
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
AGC Automotive Czech a.s.
(350 000 Kč)
Fond AGC Automotive Czech
Fond Šikmá věž
AIR PRODUCTS spol. s r.o.
(356 000 Kč)
Fond AIR PRODUCTS
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře
Alza.cz (42 061 Kč)
Fond Miroslava Dušánka
Arla Plast s.r.o. (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond – Běh
pro dobrou věc, Ústecký půlmaraton
ARMEX ENERGY, a.s.
(132 500 Kč)
Fond ARMEX ENERGY
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Jan Baxant (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž
Andrea Bednářová (10 000 Kč)
Otevřený grantový fond – Běh pro
dobrou věc, Ústecký půlmaraton
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře
Václav Beran (6 250 Kč)
Fond Šikmá věž
Ivan Beránek (8 500 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře

Black & Decker (Czech), s.r.o.
(156 000 Kč)
Fond Black & Decker
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře
Otevřený grantový fond – Běh pro
dobrou věc, Ústecký půlmaraton
Milan Boháček (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Alena Bošková (3 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Kateřina Bradáčová
(6 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře
Jaroslav Bukáček (3 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Iva Buriánková (36 901 Kč)
Fond Karolínka
CDL SYSTEM a.s. (67 500 Kč)
Fond CDL SYSTEM
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
CENTROPOL ENERGY, a.s.
(375 000 Kč)
Fond CENTROPOL
– Energie pomáhá
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Otevřený grantový fond
– Běh pro dobrou věc, Ústecký
půlmaraton

Dalibor Černý (20 000 Kč)
Stipendijní fond Renesance

Jan Hadraba (2 000 Kč)
Fond AGC Automotive Czech

Martin Červenka (3 500 Kč)
Fond Karolínka

HENNLICH s.r.o.
(110 000 Kč)
Fond HENNLICH

Lenka Jírová Dragounová
(6 250 Kč)
Fond Šikmá věž

Matěj Hon (3 500 Kč)
Fond Pomník Julia Payera

Michal Eisner (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž

Ladislav Hruška (30 000 Kč)
Fond Šikmá věž

ENVIROCONT s.r.o.
(23 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Otevřený grantový fond

Martin Chlup (2 500 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj

Vítězslav Ernest (10 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Kathrynn R. Festa (2 500 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Marek Fišer (2 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře
Petr Gandalovič (35 000 Kč)
Fond Šikmá věž
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Greif Czech Republic a.s.
(60 000 Kč)
Otevřený grantový fond

Richard Cortes (21 334 Kč)
Fond Karolínka

Pavlína Hartmanová
(5 000 Kč)
Otevřený grantový fond – Běh pro
dobrou věc, Ústecký půlmaraton

Martin Čekal (2 500 Kč)
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře

Martin Hausenblas
(319 600 Kč)
Stipendijní fond Renesance

Ing. JAN NOVÁK s.r.o.
(21 780 Kč)
Otevřený grantový fond – koučing
IZOLACE BERAN s.r.o.
(50 000 Kč)
Fond Miroslava Dušánka
Janik Andrzej (12 Kč)
Stipendijní fond Renesance
JEDNIČKY s.r.o. (10 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Martin Jonáš (2 400 Kč)
Fond Pavly a Pavla Redlichových
JOTUN CZECH a.s.
(100 000 Kč)
Fond Jotun
Jupiter Consulting s.r.o.
(5 000 Kč)
Otevřený grantový fond
JUROS s.r.o. (10 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Karel Karika (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž
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Tomáš Krejčí (4 000 Kč)
Otevřený grantový fond
Martin Krsek (6 250 Kč)
Fond Šikmá věž
KS Kolbenschmidt
Czech Republic, a. s.
(100 000 Kč)
Fond KS Kolbenschmidt
Dana a Vítězslav Kotrsovi
(31 000 Kč)
Fond Šikmá věž
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře
Ilona Kučerová (15 000 Kč)
Fond ARMEX ENERGY
Dagmar Ledererová (10 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
LIONS CLUB Ústí nad Labem
(61 000 Kč)
Otevřený grantový fond
LOGIT s.r.o. (260 000 Kč)
Fond LOGIT
Mike Longstaff (2 500 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Luděk Masopust (50 000 Kč)
Otevřený grantový fond – Běh pro
dobrou věc, Ústecký půlmaraton
Fond Šikmá věž
Materialise, s.r.o. (2 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– charitativní fotbalový turnaj
MIBCON a.s. (42 500 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Michal Najman (2 000 Kč)
Otevřený grantový fond – Běh pro
dobrou věc, Ústecký půlmaraton
Jakub Mráček (1 137 Kč)
Fond Pomník Julia Payera

Nadace Martina Romana
(165 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– Projekt Čtení pomáhá
Tomáš Novák (6 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře
NYYLO a.s. (32 500 Kč)
Fond NYYLO
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
PIERBURG s.r.o. (35 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Otevřený grantový fond
– charitativní fotbalový turnaj
Lenka Pokorná (10 759 Kč)
Fond Karolínka
Lukáš Pokrupa (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž
Burt Ramsey (2 500 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
REHABILITACE
MUDr. Eva Lohniská
(10 000 Kč)
Vzdělávací fond HEURÉKA
REHAMEDIKA s.r.o.
(50 000 Kč)
Vzdělávací fond HEURÉKA
Miloš Richter (2 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– charitativní fotbalový turnaj
Petr Roubíček (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond
RYKO a.s. (10 000 Kč)
Otevřený grantový fond – Běh pro
dobrou věc, Ústecký půlmaraton
Martin Sameš (28 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře
Fond Šikmá věž

Martina Samešová (3 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– XI. benefiční večeře
Sapril Pro s.r.o. (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Schoeller Křešice s.r.o.
(5 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
SCHULTE malířské válečky
a plastik spol. s r.o. (2 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– charitativní fotbalový turnaj
SITA CZ a.s. (10 000 Kč)
Fond Karolínka
Slemr Spedition s.r.o. (2 500 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Spolek přátel Volby PRO!
Teplice (2 759 Kč)
Fond Pomník Julia Payera
SSI Technologies s.r.o.
(5 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– charitativní fotbalový turnaj
Statical s.r.o. (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Ondřej Suchý (8 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– koučing
Surgipa Medical, spol. s r.o.
(77 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Zdeněk Španner (31 010 Kč)
Otevřený grantový fond
– charitativní fotbalový turnaj
Josef Štolba (25 000 Kč)
Fond Šikmá věž
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Kateřina Valešová (6 000 Kč)
Fond Pavly a Pavla Redlichových
van Eupen Repair Czech s.r.o.
(34 000 Kč)
Otevřený grantový fond – Běh pro
dobrou věc, Ústecký půlmaraton
Jana Vaňková (2 400 Kč)
Fond Pavly a Pavla Redlichových
Martin Vošta (11 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Westrans Děčín s.r.o. (5 000 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Mark Wootan (2 500 Kč)
Otevřený grantový fond
– V. dobročinný golfový turnaj
Karolína Žákovská (6 250 Kč)
Fond Šikmá věž
ŽIVOT 90 (RWE) (70 000 Kč)
Otevřený grantový fond
DMS šikmá věž (199,50 Kč)
veřejná sbírka
č.j. 2030/SCKZU/2016-4
na zpřístupnění šikmé věže kostela
Nanebevzetí Panny Marie
v Ústí nad Labem
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ROZVAHA K 31. 12. 2016
Aktiva
Stavby

Kč

1

1 500,00

Podílové listy Pioneer Funds Global Multi-Asset Target Income

12 820 547,20

Podílové listy Generali Fondu korporátních dluhopisů

12 053 213,61

Finanční majetek ve správě WOOD and Company

12 254 138,36

Pokladna
Bankovní účty

5 301,98
1 897 081,43

Poskytnuté provozní zálohy

53 980,00

Jiné pohledávky

110 000,00

Náklady příštích období

214 803,27

Příjmy příštích období
Opravná položka k pohledávkám

Aktiva celkem

199,50
-100 000,00

39 310 765,35

Pasiva

Kč

Dodavatelé

5 043,00

Přijaté zálohy

24 280,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

49 996,00

Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení

28 620,00

Ostatní přímé daně

6 600,00

Výdaje příštích období

81 291,43

Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Permanentní části fondů
Dočasné části fondů
Oceňovací rozdíly z přeceněného majetku
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Účet hospodářského výsledku

Pasiva celkem

1

23 000,00
36 886 197,46
2 083 619,15
988 007,52
1 063 079,45
-1 432 611,96
-496 356,70

39 310 765,35

) 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. 2016.
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PŘEHLED MAJETKU VE FONDECH K 31. 12. 2016
Majetek fondů

Kč
permanentní části

Fond AGC Automotive Czech

dočasné části

0,00

124 844,57

Fond AIR PRODUCTS

94 750,00

127 524,47

Fond ARMEX ENERGY

27 500,00

28 183,23

Fond Black & Decker

96 900,00

1 135,58

Fond CDL SYSTEM

55 000,00

15 368,93

Fond CENTROPOL

96 500,00

1 614,17

103 329,00

34 094,40

42 000,00

5 631,04

0,00

81 739,38

133 360,00

14 148,66

Fond HENNLICH
Fond Jotun
Fond Karolínka
Fond KS Kolbenchmidt CZ
Fond LOGIT

39 000,00

2 474,29

Fond Miroslava Dušánka

55 000,00

92 916,10

8 000,00

18 570,43

12 120,00

30 523,79

739,60

6 575,02

Fond Šikmá věž

0,00

210 260,00

Fond Šikmá věž – veřejná sbírka

Fond NYYLO
Fond Pavly a Pavla Redlichových
Fond Pomník Julia Payera

0,00

199,50

Fond Terezky a Sáry

8 500,00

2 579,93

Fond Zlomenej pes

0,00

0,00

1 076 361,37

10 000,00

Stipendijní fond Renesance

210 559,18

90 265,99

Vzdělávací fond HEURÉKA

24 000,00

162 535,47

Otevřený Grantový Fond

Fond rozvoje nadace

Majetek fondů celkem

0,00

-73 177,40

2 083 619,15

988 007,55

Komentář k rozdílu zůstatku fondů a stavu finančních prostředků
Nadace vykazuje k 31. 12. 2016 částečně finančně nekryté fondy. K 31. 12. 2016 vykázala zůstatek stavu fondů ve výši 3 071 626,67 Kč, zatímco
stav finančních prostředků (bez prostředků v nadačním kapitálu) činil 1 770 757,41 Kč. Rozdíl ve výši 1 300 869,26 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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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2016
Výnosy
Tržby ostatní – pronájem nemovitosti

Kč
100 000,00

Úroky z bankovních účtů

195,49

Úroky z termínovaných vkladů

280,30

Kurzové zisky

3 095,69

Zúčtování fondů – poplatky za správu fondů

202 933,14

Zúčtování nevázaných darů v otevřeném grantovém fondu

529 559,20

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů, dluhopisů
Přijaté dary – právnické osoby

Výnosy celkem

Náklady

26 101 449,44
177 546,25

27 115 059,51

Kč

Spotřeba materiálu a PHM

64 064,00

Spotřeba energie

26 303,56

Opravy a údržba

13 456,89

Cestovné
Náklady na reprezentaci

3 725,80
75 429,59

Nájem

120 000,00

Náklady na ostatní služby

619 464,52

Mzdové náklady

984 667,00

Náklady na sociální a zdravotní pojištění

328 398,00

Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady – poplatky bance, pojištění
Prodané cenné papíry a podíly, dluhopisy
Poskytnuté členské příspěvky

1 563,00
21 207,51
25 343 136,34
10 000,00

Náklady celkem

27 611 416,21

Výsledek hospodaření

-496 356,70
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PŘEHLED NADAČNÍHO KAPITÁLU K 31. 12. 2016
Výše zapsaného nadačního kapitálu a darů do nadačního kapitálu čekajícího na zapsání do nadačního rejstříku k 31. 12. 2016 činila
41 784 697,46 Kč.
Jeho složení je tvořeno následujícím výčtem majetku:
• peněžní vklad na spořícím vkladovém účtu č. 124736271/0300 ve výši 131 626 Kč;
• 14 252,338 ks podílových listů Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income, pořízených za nákupní cenu 12 746 150 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 Kč;
• 5 976 405 podílových listů Fondu korporátních dluhopisů v celkové výši 12 006 921,46 Kč;
• 12 000 000 Kč v individuální správě portfolia prostřednictvím WOOD & Company investiční společnosti, a.s.

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 2016
Náklady související se správou Ústecké komunitní nadace za rok 2016 činily 2 268 279,871, tj. 5,4 % z nadačního kapitálu Ústecké
komunitní nadace k 31. 12. 2016.
1

) Náklady na správu nadace zahrnují i náklady na vlastní programy nadace a naopak nezahrnují náklady spojené s držbou a prodejem majetku nadace.
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KONTAKTNÍ INFORMACE
J

Adresa

J

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

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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