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Více v kapitole O nás   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Více v kapitole Co podporujeme?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Více v kapitole Podpora neziskového sektoru . . . . . . . . . . . 16

Více v kapitole Program Dialog   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Více v kapitole Co podporujeme?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Více v kapitole Finanční zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Finanční, ale i nefi nanční podporou neziskových organizací, neformálních skupin 

i jednotlivců z našeho regionu.

Spolupracují s námi desítky místních fi rem a jednotlivců, kterým záleží na tomto 

regionu. Podporují nás významné zahraniční nadace. A abychom byly nezávislou 
a stabilní organizací, budujeme a investujeme naše nadační jmění.

ODKUD ČERPÁME PROSTŘEDKY?
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DÁRCOVSKÝ PROGRAM
„Vytváření vztahů s dárci a získávání fi nančních 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 fi remních 

a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo jinak působí.“

Mgr. Kateřina Valešová

manažerka pro vztah s dárci

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.“

Bc. Petr Veselý

programový manažer

OD DÁRCE
K PŘÍJEMCI POMOCI

OD DÁRCE K PŘÍJEMCI POMOCI
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CO PODPORUJEME?

GRANTOVÝ RÁMEC 
Rámec grantové podpory vyjadřuje dlouhodobou strategii naší nadace, podle které 

se od roku 2013 řídí udělování nadačních příspěvků neziskovým organizacím či 

jednotlivcům. 

Nově zpracovaný grantový rámec byl naformulován na základě závěrů z výzkumu 

„100 problémů – 100 příležitostí pro ústecký region“.

Ústecká komunitní nadace na základě závěrů z výzkumu 
„100 problémů – 100 příležitostí pro ústecký region“ 
nově formuluje svou vizi grantové podpory nadace:

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

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.

III.
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.

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

VZKVÉTAJÍCÍ MÍSTA 
V LIDSKÉ VZÁJEMNOSTI 
A DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI

VIZE GRANTOVÉ 

PODPORY

PROGRAMOVÉ

PILÍŘE

CO PODPORUJEME?
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PROGRAMOVÝ PILÍŘ I.

LIDÉ A MÍSTO
Posilování vztahu k místu

PROGRAMOVÝ PILÍŘ II. 

LIDÉ S LIDMI 
Budování lidské vzájemnosti

PROGRAMOVÝ PILÍŘ III. 

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. 

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.

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.

CO PODPORUJEME?
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NAŠI DÁRCI  A OBDAROVANÍ

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 fi nanční 

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:

„Kultura Tisá“

Od teď troubíme dohromady

Podpora proměny zpravodaje 

obce Tisá od formálně 

působícího radničního periodika 

ke komunitnímu médiu 

zprostředkovávajícímu veřejnosti 

příležitost k vedení dialogu s obcí. 

Centrum podpory zdraví, o.s.

Aktivizace seniorů pohybovými 

aktivitami

Podpora celoročního cyklu 

pravidelného cvičení pro ústecké 

seniory působící jako aktivní 

prevence, kdy se formou zdravého 

pohybu oddaluje nástup nemocí 

a zařazení seniorů do záchytného 

sociálního systému. 

Hospic sv. Štěpána, občanské 

sdružení 

Umění doprovázet

Podpora pásma osvětových 

přednášek pro studenty středních 

škol na téma život a umírání 

s cílem vysvětlit jim danou životní 

situaci i následné způsoby řešení 

tak, aby se mohli v životě snáze 

vyrovnat s podobnou situací a lépe 

naslouchat svým blízkým. 

KČT ŠLUKNOV

Společné výlety podporují 

kamarádství a kamarádi mají dobré 

nápady. …Upravíme vrch Hrazený 

(695 m n. m.)…

Podpora celoročního turistického 

programu pro rodiče a děti 

na Šluknovsku motivovaného 

k vzájemnému poznávání místních 

aktivních lidí při společných akcích 

v přírodě. 

Sdružení na podporu pěstounských 

rodin – PAMPELIŠKA, o. s.

Od babičky po holčičku, aneb hraje 

si velký i malý

Podpora celoročního pásma 

zážitkových aktivit pro 

seniory z libochovického 

domova s pečovatelskou 

službou realizovaná mladými 

dobrovolníky z řad dětí 

navštěvujících knihovnu 

v Podsedicích.

  Komentář:

Projekty byly podpořené v rámci 

24. otevřeného grantového kola. 

Souhrnné informace o něm najdete 

na straně 12.

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:

Agora CE o.p.s.

Studentská Agora v Ústeckém kraji

Příspěvek na zajištění debatní 

soutěže středoškolských studentů 

v Ústeckém kraji. 

Střední škola obchodu, řemesel, 

služeb a Základní škola, Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace 

Starší pomáhají mladším s volbou 

povolání

Cílem projektu je pomoci žákům 

ZŠ s volbou povolání za pomoci 

pedagogů střední školy a jejích 

studentů. 

Základní škola a Mateřská 

škola Markvartice, příspěvková 

organizace

Společně za hezčí okolí

Podpora dialogu a výtvarné soutěže 

o veřejném prostoru s cílem 

nastartovat intenzivnější zapojení 

místní mládeže a dalších obyvatel 

Markvartic do dění v jejich obci 

a umožnit jim svépomocně si dle 

vítězného návrhu upravit veřejné 

prostranství.

  Komentář:

Projekty byly podpořené v rámci 

24. otevřeného grantového kola. 

Souhrnné informace o něm najdete 

na straně 12.

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 fi nančních prostředků 

je podporován jak rozvoj nadace, 

tak neziskové organizace, na jejichž 

činnosti se podílejí zaměstnanci 

společnosti. 

  Dárce: 

CDL SYSTEM a.s. 

  Obdarovaní:

Manta Ústí nad Labem, o.s. 

Podpora činnosti mládežnického 

oddílu potápění v roce 2014.

Tělovýchovná jednota Lokomotiva 

Teplice, občanské sdružení 

Zajištění činnosti žákovského 

a juniorského oddílu alpského 

lyžování v roce 2014. 

Fond CENTROPOL
Uchování kontinuity a historické 

paměti je to, co náš region 

dlouhodobě postrádá. Pomocí 

Fondu CENTROPOL chceme 

alespoň do určité míry přispět 

k větší sounáležitosti lidí s místem, 

ve kterém žijí. 

  Dárce:

CENTROPOL ENERGY, a.s.

  Obdarovaní:

Klub českých turistů Krásná Lípa 

Obnova muzea turistiky v Krásné 

Lípě, místa k setkávání

NAŠI DÁRCI A OBDAROVANÍ
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Pořízení potřebné stavebně-

projektové dokumentace důležité 

pro zřízení muzea turistiky 

Šluknovska v Krásné Lípě.

Občanské sdružení pro záchranu 

a konzervaci kulturní památky 

Dolský mlýn

DOLSKÝ MLÝN

Renovace objektů turisticky 

atraktivní kulturní památky 

Dolského mlýna situovaného 

v srdci Českého Švýcarska, o jehož 

záchranu se stará početná a stále se 

rozrůstající skupina dobrovolníků. 

Sdružení na podporu pěstounských 

rodin – PAMPELIŠKA, o. s.

S písničkou za čistější les

Podpora celoročního pásma 

zážitkových aktivit pro děti 

z Podsedic a okolí umožňujících 

jim poznat přírodu Českého 

středohoří a seznámit se 

s tématikou ekologické výchovy. 

Ústím na kole, o.s.

Navrhněte stojan!

Podpora společné iniciativy 

občanského sdružení Ústím 

na kole a Magistrátu města Ústí 

nad Labem usilující o doplnění 

veřejného prostoru o atraktivní, 

funkční, zároveň kvalitní 

cyklostojan pro ústecké hlavní 

nádraží, jež by vzešel z veřejné 

architektonicko-designové 

soutěže. 

YMCA v Ústí nad Labem

Zeleň místo asfaltu – 1.etapa

Podpora svépomocné místní 

iniciativy usilující o proměnu 

neudržovaného asfaltového plácku 

ve víceúčelové hřiště na ústeckém 

sídlišti ve Vinařské ulici.

  Komentář:

Projekty byly podpořeny v rámci 

22. otevřeného grantového kola. 

Souhrnné informace o něm najdete 

na straně 11.

Jana B. 

Pořízení skládacího mechanického 

vozíku.

Fond HENNLICH
V roce 2005 založila fi rma 

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.

  Obdarovaní:

9. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO 

„LITOMĚŘICE – LIVE CITY JSI TY“

Agility Klub Pohoda – sdružení pro 

dítě a psa, o.s.

Závody agility „Porta Bohemica Cup 

2013“

Uspořádáním závodů agility, 

při kterých mají děti a mládež 

možnost aktivně trávit volný čas se 

svým psem. 

Lukáš Balaštík

Halový turnaj malých fotbalistů

Zorganizování turnaje pro děti 

ve věku 7 až 9 let v době, kdy 

jsou ukončeny venkovní zápasy 

a současně prezentovat dovednosti 

malých fotbalistů.

Petr Bašus

Beseda o poznání národnostních 

menšin v Litoměřicích

Cílem projektu je dozvědět se 

více o romské komunitě, o jejich 

kultuře, obyvatelích, jejich 

problémech, životním stylu, 

stolování, o kočovném životě. 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn 

Litoměřice, Plešivecká 1863

1. ročník závodu krajského přeboru 

v BMX

Cílem je přiblížit BMX závodění 

začínajícím jezdcům, kteří ještě 

nemají výkonnost na mistrovství 

ČR nebo Český pohár. 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn 

Litoměřice, Plešivecká 1863

Strašidelné sklepení

Jedná se o každoroční akci 

především pro rodiče s dětmi, při 

které si účastníci projdou sklepení 

v Litoměřicích, kde na ně čekají 

strašidla.  

Dům dětí a mládeže Rozmarýn 

Litoměřice, Plešivecká 1863

Využití okolí bikrosové dráhy

Využití prostoru kolem 

bikrosové dráhy v Litoměřicích, 

kde vzniknou dvě série skoků 

a pumptrack, které budou 

moci využívat úplní začátečníci 

i pokročilí jezdci.  

Hana Hojdarová

Lanový park – „rozloučení 

s prázdninami“  

Organizace sportovně-zábavného 

dne pro místní děti a mládež, 

kteří dostanou šanci se netradičně 

rozloučit s prázdninami 

formou vyžití v lanovém centru 

zbudovaném na Mostné hoře. 

Klub stolního tenisu Kalich 

Litoměřice

Memoriál Míry Vostrého ve stolním 

tenisu mládeže

Uspořádání turnaje ve stolním 

tenisu v kategorii staršího 

a mladšího žactva. Turnaj 

by měl mládeži především 

z Litoměřic a okolí připomenout 

zásluhy Míry Vostrého, 

který se významnou měrou 

zasloužil o rozvoj stolního 

tenisu v Litoměřicích a jehož 

rukama prošla většina hráčů 

v mládežnických kategoriích 

v Litoměřicích. 

Hana Lísalová

„S Klokánkem na koňský hřbet aneb 

s Klokánkem na koně potřetí“

Záměrem je pro děti 

z litoměřického Klokánku 

uspořádat vyjížďku na koních, 

zajistit kontakt se zvířaty (koně, 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice, občanské sdružení Skládací mechanický vozík pro Janu B.

NAŠI DÁRCI A OBDAROVANÍ
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kozy a ovce) a zorganizovat 

kvízovou hru zaměřenou 

na znalosti ekologie.

Petra Merhoutová

Seznamovací taneční odpoledne

Cílem akce je umožnit dospělým 

lidem s mentálním a tělesným 

znevýhodněním a duševním 

onemocněním seznámit se 

a navázat nová přátelství. 

Dominika Pavlovská

BOSUmania

Cílem projektu je rozšíření 

a zpestření tréninkových metod 

malých fotbalistů o netradiční 

trénink na BOSU míčích. 

Jakub Pleyer

Archi|LTM 3: současná architektura 

a veřejný prostor

Podpora jednodenní akce 

prezentující studentské projekty 

vzniklé během III. ročníku 

architektonického workshopu 

Archi|LTM široké veřejnosti. Cílem 

je demonstrovat teorie a studie 

vzniklé během intenzivního 

kurzu a představit lidem možnosti 

architektury v Litoměřicích a jeho 

bezprostředním okolí. 

Potápěčský klub KRAKEN LITOMĚŘICE

EKOAKCE

15. ročník úklidové akce na pomoc 

jezeru v Píšťanech u Litoměřic 

– očista jezera od civilizačního 

odpadu, jak na břehu, tak i pod 

vodou. 

Střední škola a Mateřská škola, 

o. p. s. 

Okem mladých do světa seniorů

Komunikace mezi mladou generací 

studentů střední školy a seniory, 

formou módní přehlídky a ukázek 

soutěžních účesů budoucích 

kadeřnic. 

Adéla Štětinová

Výstava fotografi i v rámci akce 

„Náhodná setkání“

Záměrem akce je prezentace prací 

začínajících mladých umělců, také 

vzájemná setkání umělců jak ze 

stejného oboru, ale tak i odlišných 

oborů umělecké činnosti. 

Tělovýchovná jednota Slavoj 

Litoměřice občanské sdružení

Štít města Litoměřice

Cílem projektu je vedle osvojení 

znalostí ohledně ovládání lodi 

a taktiky jízdy, tak samotné 

setkání jachtařů jak dospělých, tak 

zejména dětí a mládeže z různých 

oddílů, navazování kontaktů mezi 

jednotlivými závodníky, utužování 

sportovního ducha s důrazem 

na fair play.

  Komentář:

Ke dni uzávěrky 9. otevřeného 

grantového kola programu 

„Litoměřice – Live city jsi ty“ 

25. března 2013 obdržela nadace 

19 žádostí o fi nanční podporu 

v celkové požadované hodnotě 

90 310 Kč. Po projednání žádostí 

hodnotící komisí bylo vyhověno 

16 z nich. Podpořených 16 projektů 

v celkové výši 73 310 Kč bude 

realizováno po dobu maximálně 

1 roku, a to od 15. května 2013 

do 14. května 2014. 

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 největší meziroční 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:

„Dětské centrum MONTESSORI“

Respektovat a být respektován

Podpora prožitkových seminářů 

a vzniku poradny pro rodiče 

a učitele z Roudnicka nabízející 

jim poznání modelu partnerského 

způsobu výchovy a vzdělávání 

rozvíjejícího sebeúctu i úctu 

k lidem a svému okolí s cílem 

pomoci zlepšit komunikaci 

a vztahy v rodinách a ve školách. 

Basketbalový klub Ústí nad Labem

Sportování v MŠ

Příspěvek na realizaci programu 

pravidelné pohybové průpravy 

dětí z ústeckých mateřských škol 

s cílem učit je při hře obyčejným 

společenským pravidlům 

a respektu k lidem a vzbudit u nich 

zájem o aktivní pohyb. 

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích

Besedy s menšinami

Příspěvek na realizaci pásma 

besed se zástupci vietnamské, 

ukrajinské a ruské menšiny 

připravovaného mladými studenty 

litoměřického gymnázia s cílem 

umožnění bližšího vzájemného 

poznání místní majority se zde 

žijícími menšinami vedoucího 

k odbourávání předsudků, 

respektování a lepšímu 

vzájemnému soužití.

  Komentář:

Projekty byly podpořené v rámci 

24. otevřeného grantového kola. 

Souhrnné informace o něm najdete 

na straně 12.

Fokus Labe

Věcný dar v podobě 24 ks židlí 

a 14 ks kancelářských stolů.Zajištění koncertní sezóny na zámku Trmice

NAŠI DÁRCI A OBDAROVANÍ
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Radek Šeba 

Zajištění dopravy a pobytu 

příjemce na Mistrovství světa 

v lovu dravých ryb z lodě.

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 fi rma, 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“ 

Realizace 23. vánočního koncertu 

Th e Boom Beatles Revival Band 

and Orchestra.

Roman Dietz

Zajištění koncertní sezóny 

na zámku Trmice.

Farní charita Litoměřice

Podpora festivalu dětských 

romských tanečních souborů 

„Savore Jekhetane“.

Mateřská škola speciální, Ústí nad 

Labem, Malátova 12, příspěvková 

organizace

Nákup didaktického výukového 

materiálu k podpoře všestranného 

rozvoje osobnosti předškolních 

dětí. 

Mateřská škola Trmice, Lovecká 600 

příspěvková organizace

Úprava školní zahrady a zakoupení 

herních prvků.

Nadace pro záchranu a obnovu 

Jizerských hor

Podpora mládežnických 

a dětských organizací zaměřených 

na výzkumné práce, pozorování 

živočichů či rostlin, péči 

o přírodní zajímavosti, ekosystémy 

a regionální problémy včetně 

zajištění ekologické výchovy dětí 

na školách.

Sdružení Romano jasnica

Úhrada nákladů spojených 

s realizací nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež 

M. C. Zefyríno.

Sdružení V.T.O.M. o.s. 

Zajištění putovního táboru na řece 

Moravě na Baťově kanálu.

Sportovní klub policie Sever Ústí 

nad Labem, občanské sdružení 

Zorganizování přeboru oddílu 

SKP a veřejného závodu v běhu 

na lyžích pro žactvo ve věku 

5–15 let.

Střední škola obchodu, řemesel, 

služeb a Základní škola, Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace

Uspořádání poznávacího pobytu 

studentů do Německa.

Základní škola Trmice, Tyršova 482

Zajištění zájmových kroužků 

a volnočasových aktivit dětí místní 

základní školy.

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:

IZOLACE BERAN s.r.o.

  Obdarovaní:

5. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO

Andrea V. 

Přepis učebnic do Braillova písma 

a nákup pomůcek na geometrii, 

hodinek se zvukovým výstupem 

a stolních her. 

Kateřina C.

Nákup notebooku pro studijní 

účely. 

Martina K.

Nákup notebooku pro studijní 

účely. 

Nikola S.

Nákup notebooku s ozvučením 

a zvětšovacím programem. 

Simona L.

Nákup kamerového systému 

s příslušenstvím. 

Simona M.

Nákup notebooku, soft waru 

a fl ashdisku.

  Komentář:

V roce 2013 obdržela nadace 

9 žádostí o fi nanční podporu 

v celkové požadované hodnotě 

229 509 Kč. Po projednání žádostí 

hodnotící komisí bylo vyhověno 

6 z nich v celkové výši 74 500 Kč. 

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.

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 Kudělová

Kateřina Valešová

  Obdarovaný:

Jiří Svoboda 

Příspěvek na vydání knihy 

s názvem „Tajemství Českého 

středohoří“.

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

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. 

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
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  Dárce:

Martin Hausenblas

  Obdarovaní:

3. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO

Jindřiška Martínková

Financování nákladů spojených 

se studijním pobytem v Německu 

na Technische Universität Dresden 

při studiu v bakalářském programu 

oboru sociální pedagogiky.

Karolína Plzáková 

Financování nákladů spojených 

se studijním pobytem v Německu 

na Freie Universität Berlin při 

studiu v bakalářském programu 

oboru všeobecné pedagogiky.

Vítězslav Titl

Financování nákladů spojených 

se studijním pobytem v Německu 

na Universität Siegen při studiu 

v magisterském programu 

Economic Policy.

Tomáš Vlach

Financování nákladů spojených se 

studijním pobytem ve Spojených 

státech amerických na LeMoyne 

College, NY v letním semestru 

školního roku 2013/2014.

  Komentář:

Do 3. otevřeného grantového kola 

Stipendijního fondu Renesance 

bylo k datu uzávěrky 1. listopadu 

2012 přijato celkem 9 žádostí 

o stipendium v požadované 

hodnotě téměř 800 000 Kč. 

K ústním pohovorům konaným 

8. ledna 2013 postoupilo 

všech devět žadatelů, kteří 

před sedmičlennou hodnotící 

komisí představili a obhajovali 

záměr svého studijního pobytu 

v zahraničí. 

Na základě pohovorů bylo 

hodnotící komisí navrženo 

a následně správní radou Ústecké 

komunitní nadace schváleno 

udělit celkem 5 žadatelům příslib 

stipendia k podpoře jejich studia 

v zahraničí ve školním roce 

2013/2014, a to v souhrnné částce 

218 000 Kč. Příslib využili nakonec 

čtyři uchazeči v celkové částce 

203 000 Kč. 

Fond T- Mobile
Fond T-Mobile byl založen 

v červnu 2005 společností 

T-Mobile Czech Republic a.s., 

a stal se tak další z řady aktivit, 

kterými se T-Mobile prezentuje 

jako společensky odpovědná fi rma. 

  Obdarovaní:

8. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO

„Lenešický okrašlovací spolek, o.s.“ 

Restaurování křížové cesty

Obnova obrazů křížové cesty 

románského kostela sv. Šimona 

a Judy v Lenešicích.

Obec Očihov 

NOVÉ STROMY PRO OČIHOV

Úprava parku na návsi obce 

Očihov.

VOŽEKOVO sdružení 

Letnice 2013

Obnova pohanské a později 

křesťanské tradice slavení Letnice 

v obci Košťice.

Za záchranu kostela sv. Jiljí, 

občanské sdružení 

Obnovení podlahy v kostele sv. Jiljí

Renovace podlahy kostela v Libyni 

představující další krok k jeho 

postupné proměně v unikátní 

vitrážové muzeum.

Základní škola J. A. Komenského 

Louny, Pražská 101, příspěvková 

organizace

„Školní zahrada – oáza vzdělávání 

a odpočinku“

Vybudování a proměna školní 

pozemku v permakulturní 

zahradu s přírodní učebnou, a to 

za přispění dobrovolnické práce 

rodičů, přátel a zaměstnanců školy.

  Komentář:

V polovině roku 2013 byly 

vyplaceny druhé splátky nadačních 

příspěvků ve výši 105 000 Kč.

Fond Terezky a Sáry
V roce 2008 se rozhodl předseda 

naší správní rady založit 

dobročinný fond, který neváhal 

pojmenovat po svých dcerách 

a to Terezce a Sáře. Na co budou 

z fondu fi nanční prostředky 

uvolňovány bude již záležet pouze 

na jejich společném rozhodnutí. 

  Dárce: 

Luděk Masopust

  Obdarovaní:

„Pro kompot“

Umělecky architektonický výstavní 

prostor Pop up 

Příspěvek na realizaci výstavního 

projektu pohybujícího se 

na pomezí volného umění 

a architektury, vznikajícího 

v budově bývalých veřejných 

záchodků v oblasti labského 

nábřeží na Střekově.

Občanské sdružení pod Studencem

Obnova cestního kříže (1882) 

v Horní Lísce/Česká Kamenice

Obnova cestního kříže ve vísce 

na Českokamenicku.

  Komentář:

Projekty byly podpořené v rámci 

22. otevřeného grantového kola. 

Souhrnné informace o něm najdete 

na straně 11.

Veřejná sbírka VILLA
Veřejná sbírka byla realizována 

s cílem vybavit nově postavené 

chráněné bydlení pro klienty 

s duševním onemocněním 

sdružení Fokus Labe a jejich 

rodiny. 

  Dárci:

jednotlivci, kteří poslali Dárcovskou 

sms

  Obdarovaný:

Fokus Labe

Vybavení objektu nově 

postaveného chráněného bydlení 

situovaného v ulici Tichá 394/10, 

Ústí nad Labem – Všebořice 

určeného klientům s duševním 

onemocněním a jejich rodinám. 

Otevřený grantový fond
Základní fond nadace, jehož cílem 

je podporovat otevřená grantová 

kola a operační programy nadace, 

které jsou v souladu s jejím 

posláním.VOŽEKOVO sdružení
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  Dárci, kteří přijali pozvání 

na benefi ční večeři s paní 

Evou Jiřičnou:

Ad-vise s.r.o. 

AIR PRODUCTS spol. s r.o. 

Hana Antošová 

Ivan Beránek 

CENTROPOL ENERGY, a.s.

Marek Fišer 

GRANETTE & STAROREŽNÁ 

Distilleries a.s.

Jan Hadraba 

Martin Hausenblas 

Ladislav Hruška 

REHAMEDIKA s. r. o.

Spedition Rosner, s.r.o. 

Surgipa Medical, spol. s r.o.

Martin Vošta 

Westrans Děčín s.r.o.

  Dárci, kteří přijali

pozvání na II. dobročinný 

golfový turnaj:

Ad-vise s.r.o.

AK RHK, s.r.o. 

Andrea Bednářová 

Ivan Beránek 

Philip C. Brennan 

CDL SYSTEM a.s. 

Sonnet Frisbie 

Michael Kliment 

Tomáš Knaibl 

Brian LeBlanc 

MIBCON a.s. 

Matthew Morgan 

Nick Von Mertens

ONEDESIGN s.r.o.

Martin Sameš 

Josef Vejlupek 

Westrans Děčín s.r.o.

  Dárci, kteří dlouhodobě 

podporují otevřená grantová kola 

a operační programy nadace:

Ivan Beránek 

Milan Boháček 

Alena Bošková 

Jaroslav Bukáček 

ENVIROCONT s.r.o.

Marek Fišer 

Greif Czech Republic a.s.

Jupiter Consulting s.r.o.

Tomáš Krejčí 

Luděk Masopust 

Petr Roubíček 

RWE Energie, a.s.

Surgipa Medical, spol. s r.o.

  Obdarovaní:

22. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO

„Chvojensko“

V Lučňáku na Plácku to žije a bude 

žít! Lidé a místo

Příspěvek na vybudování 

přírodního altánu s podiem, 

který bude zhotoven svépomocí 

místními obyvateli v centru obce 

Luční Chvojno. 

„Pro kompot“

Umělecky architektonický výstavní 

prostor Pop up Lidé a místo

Příspěvek na realizaci výstavního 

projektu pohybujícího se 

na pomezí volného umění 

a architektury, vznikajícího 

v budově bývalých veřejných 

záchodků v oblasti labského 

nábřeží na Střekově. 

Klub českých turistů Krásná Lípa

Obnova muzea turistiky v Krásné 

Lípě, místa k setkávání Lidé a místo

Pořízení potřebné stavebně-

projektové dokumentace důležité 

pro zřízení muzea turistiky 

Šluknovska v Krásné Lípě. 

Kruh přátel muzea Varnsdorf – 

zájmový spolek

Muzeum do ulic Lidé a místo

Podpora iniciativy přátel 

dlouhodobě zavřeného 

varnsdorfského muzea, jež mají 

v záměru ukázat veřejnosti 

netradiční formou v ulicích 

nejzajímavější muzejní exponáty 

a tím ji zaujmout a vyvolat 

diskusi o potřebě jeho opravy 

a znovuotevření pro veřejnost. 

LEVIL

Hezký kabát pro obnovenou studnu 
Lidé a místo

Příspěvek na dokončení výstavby 

repliky dřevěného přístřešku 

vybudovaného svépomocně 

místními obyvateli Střížovic 

na návsi v místě bývalé barokní 

studny. 

Mateřská škola Pohádka, 

Zalužanská 297, Chlumec – 

příspěvková organizace

„Příroda nás učí“ Lidé a místo

Podpora environmentálně-

vzdělávacích aktivit pro předškolní 

děti z Ústecka s prvky lesní 

pedagogiky ve stylu „příroda nás 

učí“. 

Občanské sdružení pod Studencem

Obnova cestního kříže (1882) v Horní 

Lísce/Česká Kamenice Lidé a místo

Obnova cestního kříže ve vísce 

na Českokamenicku. 

Občanské sdružení pro záchranu 

a konzervaci kulturní památky 

Dolský mlýn 

DOLSKÝ MLÝN Lidé a místo

Podpora renovace objektů 

turisticky atraktivní kulturní 

památky Dolského mlýna 

situovaného v srdci Českého 

Švýcarska, o jehož záchranu se 

stará početná a stále narůstající 

skupina dobrovolníků. 

POHIP.COM o.s.

Revitalizace víceúčelových prostor 

– skateboardová hala, zkušebny, 

fotoateliér, místo pro pořádání 

kulturních akcí Lidé a místo

Podpora tvůrčí iniciativy 

komunity mladých teplických 

skateboardových a hudebních 

nadšenců o svépomocnou renovaci 

prostor pro výstavy, zkoušky 

a skateboarding v hudebním clubu 

„Božák“ v Teplicích. 

Sdružení na podporu pěstounských 

rodin – PAMPELIŠKA, o. s.

S písničkou za čistější les Lidé a místo

Podpora celoročního pásma 

zážitkových aktivit pro děti 

z Podsedic a okolí umožňujících 

jim poznat místní přírodu Českého 

středohoří a seznámit s tématikou 

ekologické výchovy. 

Sdružení rodičů a přátel dětí Tisá, OS 

Historický průvodce obce Tisá Lidé a místo

Příspěvek na zajištění pásma 

veřejných besed a venkovních 

Info-panelů s cílem prezentovat 

za účasti pamětníků a historiků 

obec Tisou i jako místo 

s významnou historií podílející 

se na utváření kaleidoskopu dějin 

soužití Čechů a Němců v oblasti 

Sudet v průběhu 19. a 20. století. 

Svaz c.k.vojenských vysloužilců zemí 

Koruny české

Obnova parčíku s pomníkem 

padlých rodáků Lidé a místo

Obnova zaniklého parčíku 

s pomníkem padlým z první 

světové války v obci Rožany 

na Šluknovsku, kterou se místní 

občanské sdružení snaží dosáhnout 

obnovy památek tohoto, kdysi 

multikulturního a naprosto 

specifi ckého regionu tak, aby 

nám i následujícím generacím 

připomínaly těsné soužití Čechů 

a Němců v této oblasti. 

Středisko ekologické výchovy SEVER 

Litoměřice, o.p.s. 

Komunitní projednávání problémů 

v Úštěku Lidé a místo

Podpora dialogu o veřejném 

prostoru s cílem nastartovat 

intenzivnější zapojení místní 

mládeže a dalších obyvatel 

z města Úštěk do dění v jejich 

městě a umožnit jim podílet se 

na rozhodování o jeho dalším 

rozvoji. 

Ústím na kole, o.s.

Navrhněte stojan! Lidé a místo

Podpora společné iniciativy 

občanského sdružení Ústím 

na kole a Magistrátu města Ústí 

nad Labem usilující o doplnění 

veřejného prostoru o atraktivní, 

funkční, zároveň kvalitní 

cyklostojan pro ústecké hlavní 

nádraží, jež by vzešel z veřejné 

architektonicko-designové 

soutěže.

Váš Střekov

Budoucnost Střekova je v našich 

rukou! Lidé a místo

Podpora cyklu akcí usilujících 

o vytvoření prostoru pro 

diskusi mezi zástupci veřejnosti, 

odborníky a politiky s cílem zapojit 

občany městské části Střekov 

do procesu plánování a navrhování 

místních změn a posílit tak jejich 

zodpovědnost za její budoucí 

rozvoj. 

NAŠI DÁRCI A OBDAROVANÍ
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YMCA v Ústí nad Labem

Zeleň místo asfaltu – 1.etapa Lidé a místo

Podpora svépomocné místní 

iniciativy usilující o proměnu 

neudržovaného asfaltového plácku 

ve víceúčelové hřiště na ústeckém 

sídlišti ve Vinařské ulici.

  Komentář:

22. otevřené grantové kolo bylo 

zaměřeno na oblast „Lidé a místo 

– posilování vztahu k místu“, 

jehož cílem bylo 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.

Do veřejné soutěže bylo přihlášeno 

celkem 67 žádostí o fi nanční 

podporu od neziskových organizací 

z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice 

a Ústí nad Labem, žádající v součtu 

2 527 683 Kč. Po projednání žádostí 

hodnotící komisí bylo vyhověno 

16 z nich. Podpořených 16 projektů 

v celkové výši 450 080 Kč bude 

realizováno po dobu maximálně 

12 měsíců, a to od 1. července 2013 

do 30. června 2014. 

Finanční prostředky pro 

22. otevřené grantové kolo 

pocházejí z výnosů příspěvku 

Nadačního investičního fondu, 

z daru společnosti CENTROPOL 

ENERGY, a.s., ENVIROCONT 

s.r.o., Surgipa Medical, spol. s r.o. 

a darů dalších místních fi rem 

a jednotlivců.

24. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO

„Dětské centrum MONTESSORI“

Respektovat a být respektován
Lidé k budoucnosti

Podpora uskutečnění prožitkových 

seminářů a vzniku poradny pro 

rodiče a učitele z Roudnicka 

nabízející jim poznání modelu 

partnerského způsobu výchovy 

a vzdělávání rozvíjejícího sebeúctu 

i úctu k lidem a svému okolí s cílem 

pomoci zlepšit komunikaci a vztahy 

v rodinách a ve školách. 

„Kultura Tisá“

Od teď troubíme dohromady Lidé s lidmi

Podpora proměny zpravodaje 

obce Tisá od formálně 

působícího radničního periodika 

ke komunitnímu médiu 

zprostředkovávajícímu veřejnosti 

příležitost k vedení dialogu 

s obcí. 

Agora CE o.p.s.

Studentská Agora v Ústeckém kraji 
Lidé k budoucnosti

Příspěvek na zajištění debatní 

soutěže středoškolských studentů 

v Ústeckém kraji. 

Basketbalový klub Ústí nad Labem

Sportování v MŠ Lidé k budoucnosti

Příspěvek na realizaci programu 

pravidelné pohybové průpravy 

dětí z ústeckých mateřských škol 

s cílem učit je při hře obyčejným 

společenským pravidlům 

a respektu k lidem a vzbudit u nich 

zájem o aktivní pohyb. 

Centrum podpory zdraví, o.s. 

Aktivizace seniorů pohybovými 

aktivitami Lidé s lidmi

Podpora celoročního cyklu 

pravidelného cvičení pro ústecké 

seniory působícího jako aktivní 

prevence, kdy se formou zdravého 

pohybu oddaluje nástup nemocí 

a zařazení seniorů do záchytného 

sociálního systému. 

Člověk v tísni, o.p.s.

Jeden svět 2014 v Ústí nad 

Labem, Mezinárodní festival 

dokumentárních fi lmů o lidských 

právech Lidé k budoucnosti

Příspěvek na realizaci 15. ročníku 

festivalu fi lmů o lidských právech 

v Ústí nad Labem s cílem oslovit 

především mladé lidi a formou 

dokumentů jim představit soubor 

hodnot, na kterých je vystavěna 

svobodná a demokratická 

společnost a konkrétními příběhy 

z celého světa inspirovat a posilovat 

ty, jež věří, že osobní občanská 

angažovanost může přinést 

skutečnou a pozitivní změnu pro 

budoucí rozvoj našeho regionu. 

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích

Besedy s menšinami Lidé k budoucnosti

Příspěvek na realizaci pásma 

besed se zástupci vietnamské, 

ukrajinské a ruské menšiny 

připravovaného mladými studenty 

litoměřického gymnázia s cílem 

umožnění bližšího vzájemného 

poznání místní majority se zde 

žijícími menšinami vedoucího 

k odbourávání předsudků, 

respektování a lepšímu 

vzájemnému soužití. 

Hospic sv. Štěpána, občanské 

sdružení

Umění doprovázet Lidé s lidmi

Podpora pásma osvětových 

přednášek pro studenty středních 

škol na téma život a umírání 

s cílem vysvětlit jim danou životní 

situaci i následné způsoby řešení 

tak, aby se mohli v životě snáze 

vyrovnat s podobnou situací a lépe 

naslouchat svým blízkým. 

KČT ŠLUKNOV

Společné výlety podporují 

kamarádství a kamarádi mají dobré 

nápady. …Upravíme vrch Hrazený 

(695 m n. m.)… Lidé s lidmi

Podpora celoročního turistického 

programu pro rodiče a děti 

na Šluknovsku motivovaného 

k vzájemnému poznávání místních 

aktivních lidí při společných akcích 

v přírodě. 

Sdružení na podporu pěstounských 

rodin – PAMPELIŠKA, o. s. 

Od babičky po holčičku, aneb hraje 

si velký i malý Lidé s lidmi

Podpora celoročního pásma 

zážitkových aktivit pro seniory 

z libochovického domova 

s pečovatelskou službou 

realizovaných mladými 

dobrovolníky z řad dětí 

navštěvujících knihovnu 

v Podsedicích. 

Střední škola obchodu, řemesel, 

služeb a Základní škola, Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace

Starší pomáhají mladším s volbou 

povolání Lidé k budoucnosti

Cílem projektu je pomoci žákům 

ZŠ s volbou povolání za pomoci 

pedagogů střední školy a jejích 

studentů. 

Superstudio Předlice, o. s.

Genius loci Lidé k budoucnosti

Podpora celoročního doprovodného 

kulturního a vzdělávacího programu 

realizovaného zejména studenty 

a absolventy Fakulty umění 

a designu UJEP pro ústeckou 

veřejnost, jehož cílem je přiblížit 

místním svět umění a designu 

a umožnit na druhé straně 

studentům získat praxi v prezentaci 

a zprostředkování výsledků 

umělecké činnosti. Předávání šeků – zástupci Agora CE o.p.s.
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Základní škola Antonína Baráka 

Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres 

Litoměřice

(Ne)obyčejní hrdinové. Buďme jako 

oni! Lidé s lidmi

Podpora iniciativy žáků základní 

školy z Lovosic k vytvoření knížky 

příběhů místních (ne)obyčejných 

hrdinů s cílem seznámit veřejnost 

s příběhy lidí, kteří by svým 

chováním mohli být ostatním 

příkladem. 

Základní škola a Mateřská 

škola Markvartice, příspěvková 

organizace 

Společně za hezčí okolí Lidé k budoucnosti

Podpora dialogu a výtvarné 

soutěže o veřejném prostoru 

s cílem nastartovat intenzivnější 

zapojení místní mládeže a dalších 

obyvatel Markvartic do dění 

v jejich obci a umožnit jim 

svépomocně si dle vítězného 

návrhu upravit veřejné 

prostranství.

  Komentář:

24. otevřené grantové kolo 

bylo zaměřeno na dvě oblasti 

a to „Lidé s lidmi – Budování 

lidské vzájemnosti“, jejímž 

cílem je přispět k posilování 

mravních hodnot a odpovědnosti 

jednotlivce, rozvoji místní občanské 

angažovanosti, budování dobrých 

mezilidských a sousedských 

vztahů a ke snižování sociálního 

napětí. Druhou oblastí „Lidé 

k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti“, 

jejímž cílem je 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. 

Do veřejné soutěže bylo přihlášeno 

celkem 38 žádostí o fi nanční 

podporu od neziskových organizací 

z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice 

a Ústí nad Labem, žádající v součtu 

1 229 076 Kč. Po projednání žádostí 

hodnotící komisí bylo vyhověno 

14 z nich. Podpořených 14 projektů 

v celkové výši 365 800 Kč bude 

realizováno po dobu maximálně 

12 měsíců, a to od 1. ledna 2014 

do 31. prosince 2014. 

Finanční prostředky pro 

24. otevřené grantové kolo pocházejí 

z výnosů příspěvku Nadačního 

investičního fondu, darů společností 

AIR PRODUCTS spol. s r.o., Black 

& Decker (Czech), s. r. o. a Jotun 

Powder Coatings (CZ) a.s. a darů 

účastníků benefi ční večeře s paní 

Evou Jiřičnou a dalších místních 

dárců. 

MIMOŘÁDNÝ GRANTOVÝ PROGRAM 

„POVODNĚ 2013“

  Dárci:

Jaroslav Bukáček 

Jan Hadraba 

Heineken Česká republika, a.s.

Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.

Jaroslav Lorenc – Bytový interiér 

Lorencovi

Občanské sdružení pod Studencem

Hana Uhríková

  Obdarovaní:

„Pro Zahořany“

Oprava dětského hřiště v Křešicích 
Svépomocná obnova

Svépomocná iniciativa o záchranu 

dětského hřiště v centru obce 

Křešice poničeného povodní, 

kterému díky jeho havarijnímu 

stavu a nedostatku prostředků jeho 

provozovatele hrozí zrušení. 

Oprava dětského hřiště v Křešicích po povodních
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BASKETBALOVÝ KLUB REAL 

ROUDNICE NAD LABEM

Obnova relaxační zóny u Sportovní 

haly Odstraňování majetkových škod

Obnova silně povodněmi 

zasaženého relaxačně-

odpočinkového areálu 

u roudnické sportovní haly 

hojně navštěvovaného místními 

rodinami s dětmi. 

Camphill České Kopisty

Obnovení komunitní kuchyně – 

jídelny Preventivní opatření

Obnova povodněmi zničené 

kuchyně-jídelny v komunitním 

domově pro lidi s mentálním 

postižením v Českých Kopistech 

tak, aby se do něj co nejdříve 

mohli vrátit jeho obyvatelé a plně 

využívat chráněného bydlení 

a dalších služeb. 

KINOKLUB OSTROV, o.s. 

Oprava mobiliáře letního kina 
Svépomocná obnova

Svépomocná oprava povodněmi 

poškozených laviček v hledišti 

areálu Letního kina v Litoměřicích 

potřebná k zajištění jeho 

bezpečného znovu zprovoznění.

Klub cyklistů roudnických

Obnova cyklistického objektu 

Pod Lipou ve Vědomicích č.p. 172 

a přilehlých sportovišť Odstraňování 

majetkových škod

Rekonstrukce a obnova zatopeného 

sportoviště klubu roudnických 

cyklistů ve Vědomicích tak, aby 

mohlo brzy sloužit všem místním 

zájemcům o cyklistiku v rozsahu 

jako před povodní. 

KVS Štětí, o.s.

Přistávací plato Odstraňování majetkových škod

Zajištění nového přistávacího plata 

nezbytného pro znovu zprovoznění 

povodněmi poničené loděnice 

ve Štětí umožňující obnovit pro 

místní mladé lidi tréninky na Labi 

i konání populárních závodů 

rychlostních pramic a dračích lodí. 

Mozaika o.s.

Jedeme dál! Odstraňování majetkových škod

Obnova povodněmi postižených 

prostor (podlahy) rodinného 

centra Mozaika tak, aby se od září 

mohlo znovu stát multifunkčním 

prostorem pro vzdělávání a trávení 

volného času především pro rodiny 

s dětmi z Lovosic. 

NADĚJE

Návrat po povodni Odstraňování majetkových škod

Rekonstrukce a obnova 

povodněmi postižených prostor 

azylového domu pro ženy 

v Litoměřicích s cílem umožnit 

jejich uživatelkám brzký návrat 

do zařízení pomáhající jim řešit 

jejich nepříznivou sociální situaci 

spojenou se ztrátou bydlení. 

Spirála

Psychosociální pomoc osobám 

zasaženým povodněmi v červnu 

2013 Následná pomoc

Zajištění psychosociální pomoci 

osobám zasaženým povodněmi 

na Ústecku s cílem pomoci 

jim s opětovným začleněním 

do běžného života a s překlenutím 

krizových situací v rizikovém 

období po vzniku mimořádné 

události. 

Svobodný statek na soutoku, o.p.s.

Přední nakladač pro České Kopisty 
Odstraňování majetkových škod

Pořízení čelního nakladače 

k malotraktoru potřebného při 

odstraňování popovodňových 

nánosů, suti a naplavenin 

z postižených polí, cest a okolí 

využitelného obyvateli Českých 

Kopist i při ochraně před 

budoucími povodněmi. 

  Komentář:

Do mimořádného grantového 

programu „Povodně 2013“ bylo 

přihlášeno celkem 18 žádostí 

o fi nanční podporu od neziskových 

organizací z okresů Děčín, Litoměřice, 

Teplice a Ústí nad Labem, žádající 

v součtu 633 024 Kč. Po projednání 

žádostí hodnotící komisí bylo 

vyhověno 10 z nich. Podpořených 

10 projektů v celkové výši 320 000 Kč 

bylo realizováno od 1. srpna 2013 

do 31. prosince 2013. 

Finanční prostředky pro grantové 

kolo pocházejí z výnosů příspěvku 

Nadačního investičního fondu, 

z darů společností Heineken Česká 

republika, a.s., Jotun Powder 

Coatings (CZ) a.s. a dalších 

místních fi rem a jednotlivců.

ADRESNÁ POMOC PO POVODNÍCH 

2013

  Dárce:

Heineken Česká republika, a.s.

  Obdarovaní:

Domov pro seniory Velké Březno, 

příspěvková organizace

Revitalizace venkovních prostor 

pro volnočasové aktivity klientů 

domova pro seniory.

Oblastní spolek ČČK Teplice

Zajištění provozu oblastního 

spolku ČČK v Teplicích.

Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska Sbor dobrovolných hasičů 

Střekov

Zajištění opravy hasičských vozů 

a nákup vleku za auto pro SDH 

Střekov.

GOLFOVÝ TURNAJ SPOLEČNOSTI 

MIBCON A.S.

  Dárce:

MIBCON a.s. 

  Obdarovaní:

Kruh přátel muzea Varnsdorf – 

zájmový spolek

Zajištění venkovní výstavy 

exponátů varnsdorfského muzea.

Svaz c.k.vojenských vysloužilců zemí 

Koruny české 

Zajištění kamenických prací při 

obnově parčíku s pomníkem 

padlým rodákům v první světové 

válce lokalizované v bývalé obci 

Rožany.

NÁVRAT PŮVODNÍCH DRUHŮ 

DŘEVIN NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO 

PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

  Dárci: 

ENVIROCONT s.r.o.

GKR ENGINEERING s.r.o.

Petr Rotter

Schoeller Křešice s.r.o.  

  Obdarovaný:

České Švýcarsko o.p.s. 

„Návrat původních druhů dřevin 

na území Národního parku České 

Švýcarsko“ v roce 2013.

PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ

  Dárci:

Nadace Martina Romana

Martin Roman Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Střekov

NAŠI DÁRCI A OBDAROVANÍ
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  Obdarovaní:

Český svaz ochránců přírody, 37/02 

ZO Litoměřice

Udržení expozice trvale 

handicapovaných živočichů při 

záchranné stanici Falco.

Tyfl oservis, o.p.s.

Nevidím, ale chci umět

Nákup materiálů a pomůcek 

na výuku Braillova písma pro 

osoby zrakově postižené.

PROJEKTY PODPOŘENÉ NA ZÁKLADĚ 

INDIVIDUÁLNÍCH DOHOD S DÁRCI 

FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

  Dárci:

KONE Industrial – koncern s.r.o.

Teplárna Trmice, a.s.

Ivana Zdichyncová

  Obdarovaní:

„Aktivní rodina, o. s.“

Zajištění činnosti organizace 

„Aktivní rodina, o. s.“ v roce 2013.

Brixiho komorní soubor Teplice

Zajištění činnosti Brixiho 

komorního souboru Teplice v roce 

2013.

Český svaz ochránců přírody, 37/02 

ZO Litoměřice

Udržení expozice trvale 

handicapovaných živočichů při 

záchranné stanici Falco.

Fokus Labe 

Vybavení objektu nově 

postaveného chráněného bydlení 

situovaného v ulici Tichá 394/10, 

Ústí nad Labem-Všebořice, 

a to pro klienty s duševním 

onemocněním a jejich rodiny.

Pavel Matoušek 

Podpora studia Pavla Matouška 

v roce 2013.

Josef Procházka 

Příspěvek na vydání knihy s názvem 

„Veselý a převážně i nádherný život 

na invalidním vozíčku, když vám 

slouží zdravíčko!“, jejímž autorem je 

pan Josef Procházka.

Zámek Děčín, příspěvková 

organizace statutárního města 

Děčína

Zajištění sezóny roku 2013.

HMOTNÉ DARY  NEALKO NÁPOJE 

PRO DĚTI MAXI BUBBLE

  Dárce:

GRANETTE & STAROREŽNÁ 

Distilleries a.s.

  Obdarovaní:

„Chvojensko“

Podpora akce pro děti  – pálení 

čarodějnic a vítání jara v Lučňáku.

5.PIONÝRSKÁ SKUPINA Děčín

Podpora akce pro děti – kuličkiáda 

a pálení čarodějnic.

Asociace – klub rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v Ústí 

nad Labem 

Podpora akce s názvem „Tradiční 

plavba po Labi“ – 12. ročník.

Centrum MATÝSEK

Podpora akce den otevřených dveří 

a pálení čarodějnic.

Klub českých turistů Krásná Lípa

Podpora akcí pro veřejnost 

pořádaný KČT Krásná Lípa.

MAS Labské skály (Místní akční 

skupina Labské skály) 

Oslava Dne Země.

Mateřská škola speciální Louny, 

Školní 2428, příspěvková organizace 

Podpora akce pro děti – pálení 

čarodějnic.

Mateřské centrum Permoníček 

Krupka O.S.

Podpora akce pro děti – pálení 

čarodějnic.

Obec Kounov

Podpora akce pro děti – pálení 

čarodějnic.

PORADNA BAREVNÉ SOUŽITÍ

Podpora volnočasových aktivit dětí 

a mládeže.

Sdružení na podporu pěstounských 

rodin – PAMPELIŠKA, o. s.

Oslava „Čarodějnic“ pro děti 

z pěstounských rodin a seniory 

z Domu s pečovatelskou službou 

v Libochovicích.

Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ 

speciální v Žatci

Rej čarodějnic v MŠ speciální, pro 

rodiče a děti zdravotně postižené.

Sdružení V.T.O.M. o.s.

Podpora dětí z dětských domovů 

v Ústeckém kraji.

SK Parta Litoměřicko 

Soutěž zdravotně znevýhodněných 

sportovců.

Společnost Parkinson, o. s.

Podpora světového dne 

Parkinsonovy nemoci, výstup 

na Říp.

Za záchranu kostela sv. Jiljí, 

občanské sdružení 

Den otevřených dveří v kostele 

sv. Jiljí.

Záchranáři Žatec, o.s.

Povelikonoční pochod MŠ 

U Mašinky.

Záchranáři Žatec, o.s.

Žatecký půlmarathon a běh 

na 10 km.

Základní škola a Mateřská škola 

Liběšice, příspěvková organizace 

Oslava Dne Země.

Základní škola Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, 

příspěvková organizace 

Podpora akcí školní družiny.

NAŠI DÁRCI A OBDAROVANÍ

Český svaz ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice
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PODPORA NEZISKOVÉHO 
SEKTORU

INFORMAČNÍ PODPORA
Průběžně jsme neziskovým organizacím 
poskytovali zprávy o současném dění 
v neziskovém sektoru, a to zejména aktualizované 
informace o existujících grantových 
příležitostech, o možnosti vzdělávání a práce 
v neziskovém sektoru, včetně nabídek projektové 
spolupráce ze strany místních, celostátních 
i zahraničních neziskových organizací. 

PROPAGACE NEZISKOVÉHO SEKTORU
Od dubna do srpna roku 2013 se nám podařilo 
ve městech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad 
Labem zrealizovat VII. ročník putovní výstavy 
prezentací úspěšných projektů realizovaných 
za podpory nadace v letech 2011/12 na území 
výše uvedených okresů. Cílem výstavy bylo 
informovat o aktivitách místních neziskových 
organizací a zvýšit povědomí o jejich činnosti 
u veřejnosti. 
 

TECHNICKÁ ASISTENCE 
Průběžně jsme formou individuálních 
i hromadných konzultací pomáhali především 
začínajícím neziskovým organizacím v přípravě 
jejich projektových žádostí předkládaných 
do grantových řízení vyhlašovaných nadací.

Dalším zájemcům jsme v průběhu roku poskytli 
individuální asistenci při zakládání vlastních 
neziskových organizací, výběru vhodných 
fi nančních zdrojů pro realizaci jejich projektů či 
partnerů k vzájemné spolupráci.

„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 fi nančních zdrojů potřebných pro jejich realizaci 

a od vzájemné informovanosti neziskových organizací o jejich záměrech a cílech.“

Bc. Petr Veselý

programový manažer

PODPORA NEZISKOVÉHO SEKTORU
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ASOCIACE KOMUNITNÍCH NADACÍ V ČR
Od roku 2006, kdy jsme se stali jedním 
z iniciátorů vzniku české asociace komunitních 
nadací a komunitní nadace podporujících 
subjektů (A.K.N. – občanského sdružení), usiluje 
toto sdružení o podporu vzájemné spolupráce 
komunitních nadací v České republice, zvyšuje 
povědomí o tomto typu nadací a napomáhá 
rozvoji dalších komunitních nadací u nás. 
V roce 2013 se AKN zaměřovala především 
na téma strategické fi lantropie a rovněž na změny 
a příležitosti, které komunitním nadacím 
a dárcovství obecně přinese nový Občanský 
zákoník.
AKN zorganizovala v roce 2013 pro své členy 
dva workshopy, její zástupci se aktivně podíleli 
i na několika mezinárodních projektech a akcích, 
např. týdenní studijní cestě po rumunských 
komunitních nadacích, na londýnské společenské 
akci organizace Th e Funding Network, zabývající 
se tzv. crowdfundingem obecně prospěšných 
aktivit a dalších.

FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ, 
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY 
PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Od roku 2012 jsme akreditovaným pracovištěm 
praxe pro studenty oboru Sociální práce Fakulty 
sociálně ekonomické, Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem. S univerzitou máme 
za tímto účelem uzavřenou rámcovou smlouvu 
o dlouhodobé spolupráci. 

FÓRUM DÁRCŮ
Fórum dárců vzniklo v roce 1995 jako nezisková 
iniciativa dárců působících v České republice. 
V současné době sdružuje ve třech sekcích 
české nadace, nadační fondy a fi remní dárce. 
Naše nadace je jednou z 33 členských nadací 
sdružených v Asociaci nadací Fóra dárců.

ČLENOVÉ ASOCIACE KOMUNITNÍCH NADACÍ V ČR

Nadační část

  Jihomoravská komunitní nadace
  Komunitní nadace Blanicko – Otavská
  Nadační fond Via Vitae
  Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění 

 a civilizaci
  Ústecká komunitní nadace 

Podpůrná část

  Nadace Veronica
  Nadace VIA
  NETT o.s.
  Podnos

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.“  

Tomáš Krejčí

ředitel nadace

PROGRAM DIALOG
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PŘIJATÉ DARY A PŘÍSPĚVKY
V roce 2013 jsme získali od místních fi rem, jednotlivců a dalších institucí 2 361 338 Kč.

POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Podpořili jsme 124 projektů místních neziskových organizací v celkové výši 2 208 401 Kč.

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Název fondu v Kč

Permanentní část fondu
Poskytnuté nadační 

příspěvky v roce 2013
Zůstatek ve fondu

Fond AIR PRODUCTS 2 12 000,00 105 000,00 2 383,12

Fond Black & Decker 71 000,00 62 800,00 78 004,39

Fond CDL SYSTEM 40 000,00 40 000,00 25 305,69

Fond CENTROPOL 35 000,00 153 032,00 112 684,89

Fond HENNLICH 70 329,00 73 310,00 38 969,74

Fond Jotun 2 10 000,00 110 001,00 18 040,61

Fond KS Kolbenschmidt CZ 107 500,00 60 000,00 31 026,70

Fond Miroslava Dušánka 40 000,00 74 500,00 54 382,78

Fond Nové ústecké přehledy 1 0,00 0,00 0,00

Fond NYYLO 2 2 000,00 0,00 17 850,47

Fond Pavly a Pavla Redlichových 8 020,00 10 000,00 27 892,69

Fond Šimona Kučery 1 0,00 0,00 0,00

Fond T-Mobile 1 0,00 105 000,00 0,00

Fond Terezky a Sáry 7 500,00 47 880,00 19 280,35

Otevřený grantový fond 968 191,37 1 163 064,00 1 000,00

Stipendijní fond Renesance 109 099,18 203 000,00 50 909,22

Veřejná sbírka VILLA 0,00 814,09 0,00

Celkem 1 480 639,55 2 208 401,09 477 730,64 Kč

PŘEHLED FONDŮ A JEJICH MAJETKU K 31. 12. 2013

1 Fondy byly rozhodnutím správní a dozorčí rady k 31. 12. 2013 zrušeny. Permanentní části výše uvedených fondů ve výši 413 084 Kč, stejně tak zůstatky v dočasných částech 
ve výši 141 957 Kč byly k 31. 12. 2013 převedeny do Otevřeného grantového fondu a budou využívány nadále v souladu s posláním nadace.

2 Fondy byly založeny v průběhu roku 2013.

SYSTÉM FONDŮ 

Systém fondů představuje transparentní a jednoduchou cestu darování šitou na míru specifi ckým požadavkům 

jednotlivých dárců. Lze jej stručně charakterizovat následovně:

 Každý dar do nadace je vložen do některého z fondů. 
 Každý nadační příspěvek z nadace je vydán z některého 

z fondů. 
 Z hlediska nakládání s majetkem fondu má většina fondů tzv. 

permanentní a dočasnou část. 
 Permanentní část fondu není určena k čerpání, pravidelně 

se zhodnocuje, a výnosy z jejího zhodnocení se připisují 
do dočasné části. 

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

 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.  

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

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Předměty vkladu v Kč

Peněžní vklad na spořícím vkladovém účtu č. 124736271/5100 131 626,00

Vklad na účtu č. 3000443665.0001 u J&T Banky, a.s. 2 500 000,00

7 682,327 ks podílových listů Pioneer funds-Strategic Income CZK, pořízených dne 24. 1. 2013 za nákupní cenu 10 246 150,00

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

Peněžní prostředky na běžném účtu nadace 15769963/0300 ve výši 1 24 006 921,46

Nadační jmění celkem 41 784 697,46

PŘEHLED NADAČNÍHO JMĚNÍ K 31. 12. 2013

ZHODNOCENÍ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ 

SOUVISEJÍCÍCH SE SPRÁVOU NADACE

1 Dne 18. 12. 2013 byly odprodány všechny podílové listy Fondu korporátních dluhopisů, které tvořily součást nadačního jmění nadace (celková hodnota transakce byla 
25 259 570,96 Kč, z toho zapsaná hodnota nadačního jmění činí 24 006 921,46 Kč, zbývající část tvoří výnos z investice). Tyto prostředky byly do 10. 1. 2014 uloženy 
na bankovním účtu nadace, kdy byla část těchto peněz tvořící nadačního jmění (24 006 921,46 Kč), použita na opětovný nákup podílových listů Fondu korporátních dluhopisů. 
Smyslem „technické“ transakce bylo realizovat účetní výnos související s dlouhodobým zhodnocováním uvedené investice.

Nadační listinou nebo statutem každé nadace musí být podle 
Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. stanoveno 
omezení nákladů souvisejících se správou nadace. Naše nadace 
stanovila pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou 
nadace dle § 22 c) citovaného zákona, a to následovně:

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

ZHODNOCENÍ ROKU 2013
Náklady související se správou Ústecké komunitní nadace za rok 
2013 činily 2 044 095,062, tj. 4,89 % z nadačního jmění Ústecké 
komunitní nadace k 31. 12. 2013.

2 Náklady na správu nadace nezahrnují účetní náklady související s prodejem 
cenných papírů. Náklady na správu nadace naopak zahrnují i náklady na vlastní 

programy nadace.

FINANČNÍ ZPRÁVA
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ZHODNOCENÍ SPRÁVY PŘÍSPĚVKU
Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU NIF

NAKLÁDÁNÍ S VÝNOSY ROKU 2012
Výnosy z příspěvku z NIF za rok 2012 činily celkem 203 361,90 Kč.

Výpočet:
Výše příspěvku z NIF, tj. 36 752 150,– Kč x 0,5 x (aritmetický 
průměr 12-ti hodnot PRIBID 1 ROK, platných vždy pro první 
pracovní den každého měsíce roku 2012, tj. 1,1067 %) / 100 % = 
203 361,90 Kč. 

Výnosy roku 2012 byly během roku 2013 použity na částečnou 
úhradu nadačních příspěvků poskytnutých v rámci 
22. a 24. otevřeného grantového kola a mimořádného grantového 
programu „Povodně 2013“ (celkem bylo v souladu s podmínkami 
NIF uděleno 40 nadačních příspěvků v celkové hodnotě 
1 185 280 Kč).

Grantová pravidla a seznam příjemců nadačních příspěvků 
z výnosů NIF za rok 2012 jsou uvedeny v kapitolách věnovaných 
popisu 22. a 24. otevřeného grantového kola a mimořádného 
grantového programu „Povodně 2013“ na stranách 11–14.

NAKLÁDÁNÍ S VÝNOSY ROKU 2013
Výnosy z příspěvku z NIF za rok 2013 činily celkem 68 450,88 Kč.

Výpočet:
Výše příspěvku z NIF, tj. 36 752 150,– Kč x 0,5 x (aritmetický 
průměr 12-ti hodnot PRIBID 1 ROK, platných vždy pro první 
pracovní den každého měsíce roku 2013, tj. 0,3725 %) / 100 % = 
68 450,88 Kč. 

Výnosy z příspěvku NIF za rok 2013 nebyly v roce 2013 čerpány. 
Výnosy budou použity v roce 2014 na poskytování nadačních 
příspěvků na podporu veřejně prospěšných aktivit na Děčínsku, 
Litoměřicku, Teplicku a Ústecku. Podrobná grantová pravidla 
budou zveřejněna v roce 2014.

Ústecká komunitní nadace obdržela k 31. 12. 2013 z 1. a 2. etapy rozdělování prostředků NIF příspěvky určené 

do nadačního jmění nadace v celkové výši 36 752 150,00 Kč.

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Přijaté dary a příspěvky v Kč

Nadace a další instituce 290 689,92

Academy for the Development of Philanthropy in Poland, V4 program – projekt s názvem „Working Together for Solutions to Local Priorities Set by Local People“ 243 434,88

Academy for the Development of Philanthropy in Poland, V4 program – cestovní grant 17 255,04

Nadace Martina Romana 30 000,00

Firmy 1 600 097,00

Ad-vise s.r.o. 6 000,00

AIR PRODUCTS spol. s r.o. 124 000,00

AK RHK, s.r.o. 10 000,00

Black & Decker (Czech) s.r.o. 140 000,00

CDL SYSTEM a.s. 58 000,00

CENTROPOL ENERGY, a.s. 210 432,00

ENVIROCONT s.r.o. 18 000,00

GKR ENGINEERING s.r.o. 1 000,00

GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. 1 108 664,00

Greif Czech Republic a.s. 50 000,00

Heineken Česká republika, a.s. 217 200,00

HENNLICH s.r.o. 110 000,00

IZOLACE BERAN, s.r.o. 30 000,00

Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. 2 175 001,00

Jupiter Consulting s.r.o. 5 000,00

KONE Industrial – koncern s.r.o. 25 800,00

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. 100 000,00

MIBCON a.s. 26 000,00

NYYLO a.s. 20 000,00

Občanské sdružení pod Studencem 2 000,00

ONEDESIGN s.r.o. 6 000,00

REHAMEDIKA s. r. o. 10 000,00

RWE Energie, a.s. 100 000,00

Schoeller Křešice s.r.o.  3 000,00

Spedition Rosner, s.r.o. 6 000,00

Surgipa Medical, spol. s r.o. 20 000,00

Teplárna Trmice, a.s. 10 000,00

Westrans Děčín s.r.o. 8 000,00

Veřejná sbírka 351,00

jednotlivci, kteří poslali Dárcovskou sms 351,00

PŘIJATÉ DARY A PŘÍSPĚVKY

1 Součástí daru společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s je hmotný dar v hodnotě 104 664 Kč.
2 Součástí daru společnosti Jotun Powder Coatings (CZ) a.s .je hmotný dar v hodnotě 1 Kč. 

FINANČNÍ ZPRÁVA



23VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013      ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE      

Jednotlivci 470 200,00

Hana Antošová 5 000,00

Eva Bärtlová & Jiří Matějka 4 000,00

Andrea Bednářová 2 000,00

Ivan Beránek 8 000,00

Milan Boháček 5 000,00

Alena Bošková 3 000,00

Philip C. Brennan 2 000,00

Jaroslav Bukáček 8 000,00

Jaroslav Lorenc – Bytový interiér Lorencovi 2 000,00

Marek Fišer 5 000,00

Sonnet Frisbie 2 000,00

Jan Hadraba 5 000,00

Martin Hausenblas 222 000,00

Ladislav Hruška 10 000,00

Martin Jonáš 6 000,00

Michael Kliment 2 000,00

Tomáš Knaibl 2 000,00

Tomáš Krejčí 7 000,00

Jana Kudělová 1 200,00

Brian LeBlanc 2 000,00

Luděk Masopust 20 000,00

Matthew Morgan 2 000,00

Nick Von Mertens 2 000,00

Martin Roman 100 000,00

Petr Rotter 1 000,00

Petr Roubíček 5 000,00

Martin Sameš 8 000,00

Hana Uhríková 1 000,00

Kateřina Valešová 6 000,00

Josef Vejlupek 8 000,00

Martin Vošta 4 000,00

Ivana Zdichyncová 10 000,00

Dary a příspěvky celkem 2 361 337,92
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Poskytnuté nadační příspěvky v Kč

Neziskové organizace 1 793 469,09

"Aktivní rodina, o. s." – zajištění činnosti organizace 4 000,00

"Dětské centrum MONTESSORI" – podpora prožitkových seminářů a vzniku poradny pro rodiče a učitele NIF 25 000,00

"Chvojensko" – příspěvek na vybudování přírodního altánu NIF 30 000,00

"Chvojensko" – podpora akce pro děti – pálení čarodějnic a vítání jara v Lučňáku 1 4 410,00

"Kultura Tisá" – vydávání radničního periodika NIF 20 000,00

"Lenešický okrašlovací spolek, o.s." – obnova obrazů křížové cesty 18 000,00

"občanské sdružení The Boom" – 23. vánoční koncert 5 000,00

"Pro kompot" – podpora výstavního projektu NIF 28 000,00

"Pro Zahořany" – oprava dětského hřiště v Křešicích NIF 30 000,00

5.PIONÝRSKÁ SKUPINA Děčín – podpora akce pro děti – kuličkiáda a pálení čarodějnic 1 5 880,00

Agility Klub Pohoda – sdružení pro dítě a psa, o.s. – uspořádáním závodů agility 5 000,00

Agora CE o.p.s. – zajištění debatní soutěže NIF 20 000,00

Asociace – klub rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v Ústí nad Labem – podpora akce s názvem Tradiční plavba po Labi 1 2 940,00

BASKETBALOVÝ KLUB REAL ROUDNICE NAD LABEM – obnova relaxační zóny u Sportovní haly NIF 35 000,00

Basketbalový klub Ústí nad Labem – podpora pravidelné pohybové průpravy dětí z ústeckých mateřských škol NIF 40 000,00

Brixiho komorní soubor Teplice – zajištění činnosti organizace 4 000,00

Camphill České Kopisty – obnova povodněmi zničené kuchyně-jídelny v komunitním domově pro lidi s mentálním postižením NIF 40 000,00

Centrum MATÝSEK – podpora akce den otevřených dveří a pálení čarodějnic 1 2 940,00

Centrum podpory zdraví, o.s. – podpora celoročního cyklu cvičení pro ústecké seniory NIF 30 000,00

České Švýcarsko o.p.s. – návrat původních druhů dřevin na území národního parku 10 000,00

Český svaz ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice – udržení expozice trvale handicapovaných živočichů při záchranné stanici Falco 25 800,00

Český svaz ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice – udržení expozice trvale handicapovaných živočichů při záchranné stanici Falco 100 000,00

Člověk v tísni, o.p.s. – 15. ročník festivalu fi lmů o lidských právech NIF 42 000,00

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích – besedy s menšinami NIF 25 000,00

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace – revitalizace venkovních prostor pro volnočasové aktivity klientů 35 160,00

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 – 1. ročník závodu krajského přeboru v BMX 3 000,00

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 – podpora akcí především pro rodiče s dětmi 1 600,00

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 – využití okolí bikrosové dráhy 5 000,00

Farní charita Litoměřice – podpora festivalu dětských romských tanečních souborů 5 000,00

Fokus Labe – vybavení objektu nově postaveného chráněného bydlení 814,09

Fokus Labe – vybavení objektu nově postaveného chráněného bydlení 11 000,00

Fokus Labe – vybavení objektu nově postaveného chráněného bydlení 1 1,00

Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení – podpora přednášek pro studenty středních škol na téma život a umírání NIF 15 000,00

KČT ŠLUKNOV – podpora celoročního turistického programu pro rodiče a děti NIF 30 000,00

KINOKLUB OSTROV, o.s. – oprava mobiliáře letního kina NIF 40 000,00

Klub cyklistů roudnických – obnova cyklistického objektu NIF 10 600,00

Klub českých turistů Krásná Lípa – pořízení potřebné stavebně-projektové dokumentace NIF 20 000,00

Klub českých turistů Krásná Lípa – podpora akcí pro veřejnost pořádaný KČT Krásná Lípa 1 5 880,00

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice – uspořádání turnaje ve stolním tenisu 5 000,00

POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
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Kruh přátel muzea Varnsdorf – zájmový spolek – podpora místní iniciativy přátel dlouhodobě zavřeného varnsdorfského muzea NIF 38 000,00

Kruh přátel muzea Varnsdorf – zájmový spolek – podpora místní iniciativy přátel dlouhodobě zavřeného varnsdorfského muzea 5 000,00

KVS Štětí, o.s. – zajištění nového přistávacího plata NIF 40 000,00

LEVIL – dokončení výstavby repliky dřevěného přístřešku NIF 50 000,00

Manta Ústí nad Labem, o.s. – podpora činnosti mládežnického oddílu potápění 10 000,00

MAS Labské skály (Místní akční skupina Labské skály) – oslava Dne Země 1 11 760,00

Mateřská škola Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace – podpora environmentálně-vzdělávacích aktivit NIF 12 000,00

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace – podpora akce pro děti – pálení čarodějnic 1 1 176,00

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace – nákup didaktického výukového materiálu 5 000,00

Mateřská škola Trmice, Lovecká 600 příspěvková organizace – úprava školní zahrady 5 000,00

Mateřské centrum Permoníček Krupka O.S. – podpora akce pro děti – pálení čarodějnic 1 2 940,00

Mozaika o.s. – obnova povodněmi postižených prostor (podlahy) rodinného centra NIF 39 900,00

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor – podpora mládežnických a dětských organizací 5 000,00

NADĚJE – rekonstrukce a obnova povodněmi postižených prostor azylového domu NIF 40 000,00

Občanské sdružení pod Studencem – obnova cestního kříže NIF 19 880,00

Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn – renovace objektů NIF 50 000,00

Obec Kounov – podpora akce pro děti – pálení čarodějnic 1 2 940,00

Obec Očihov – úprava parku 20 000,00

Oblastní spolek ČČK Teplice – zajištění provozu oblastního spolku 23 440,00

POHIP.COM o.s. – revitalizace víceúčelových prostor – skateboardová hala, zkušebny, fotoateliér, místo pro pořádání kulturních akcí NIF 40 000,00

PORADNA BAREVNÉ SOUŽITÍ – podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 1 7 350,00

Potápěčský klub KRAKEN LITOMĚŘICE – úklidové akce na pomoc jezeru v Píšťanech u Litoměřic 5 000,00

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Střekov – zajištění opravy hasičských vozů a nákup vleku za auto pro SDH Střekov 58 600,00

Sdružení na podporu pěstounských rodin – PAMPELIŠKA, o. s. – podpora celoročního pásma zážitkových aktivit NIF 17 600,00

Sdružení na podporu pěstounských rodin – PAMPELIŠKA, o. s. – podpora celoročního pásma zážitkových aktivit pro seniory NIF 18 000,00

Sdružení na podporu pěstounských rodin – PAMPELIŠKA, o. s. – oslava „Čarodějnic“ pro děti z pěstounských rodin a seniory 1 2 940,00

Sdružení rodičů a přátel dětí Tisá, OS – příspěvek na zajištění pásma veřejných besed a venkovních Info-panelů NIF 14 600,00

Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ speciální v Žatci – rej čarodějnic v MŠ speciální, pro rodiče a děti zdravotně postižené 1 4 998,00

Sdružení Romano jasnica – podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 5 000,00

Sdružení V.T.O.M. o.s. – zajištění putovního táboru 5 000,00

Sdružení V.T.O.M. o.s. – podpora dětí z dětských domovů v Ústeckém kraji 1 5 880,00

SK Parta Litoměřicko – soutěž zdravotně znevýhodněných sportovců 1 2 940,00

Spirála – psychosociální pomoc osobám zasaženým povodněmi v červnu 2013 NIF 9 500,00

Společnost Parkinson, o. s. – podpora světového dne Parkinsonovy nemoci, výstup na Říp 1 4 410,00

Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení – zorganizování závodu v běhu na lyžích 5 000,00

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. – podpora dialogu o veřejném prostoru NIF 12 000,00

Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. – podpora komunikace mezi mladou generací studentů střední školy a seniory 3 710,00

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – uspořádání poznávacího pobytu 5 000,00

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – pomoc žákům ZŠ s volbou povolání NIF 32 800,00

Superstudio Předlice, o. s. – podpora celoročního doprovodného kulturního a vzdělávacího programu NIF 43 000,00

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Svaz c.k.vojenských vysloužilců zemí Koruny české – obnova parčíku s pomníkem padlých rodáků NIF 28 000,00

Svaz c.k.vojenských vysloužilců zemí Koruny české – obnova parčíku s pomníkem padlých rodáků 5 000,00

Svobodný statek na soutoku, o.p.s. – pořízení čelního nakladače k malotraktoru potřebného při odstraňování popovodňových nánosů, suti a naplavenin NIF 35 000,00

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice, občanské sdružení – zajištění činnosti žákovského a juniorského oddílu 30 000,00

Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice občanské sdružení – osvojení znalostí ohledně ovládání lodi a taktiky jízdy 5 000,00

Tyfl oservis, o.p.s. – nákup materiálů a pomůcek na výuku Braillova písma 30 000,00

Ústím na kole, o.s. – veřejná architektonicko-designová soutěž NIF 20 000,00

Váš Střekov – podpora cyklu akcí usilujících o vytvoření prostoru pro diskusi mezi zástupci veřejnosti, odborníky a politiky NIF 20 000,00

VOŽEKOVO sdružení – obnova křesťanské tradice slavení Letnice 16 000,00

YMCA v Ústí nad Labem – přestavba asfaltového plácku ve víceúčelové hřiště NIF 50 000,00

Za záchranu kostela sv. Jiljí, občanské sdružení – renovace podlahy kostela 20 000,00

Za záchranu kostela sv. Jiljí, občanské sdružení – den otevřených dveří v kostele sv. Jiljí 1 5 880,00

Záchranáři Žatec, o.s. – povelikonoční pochod MŠ U Mašinky 1 8 820,00

Záchranáři Žatec, o.s. – Žatecký půlmarathon a běh na 10 km 1 8 820,00

Základní škola a Mateřská škola Liběšice, příspěvková organizace – oslava Dne Země 1 6 762,00

Základní škola a Mateřská škola Markvartice, příspěvková organizace – podpora dialogu a výtvarné soutěže o veřejném prostoru NIF 10 000,00

Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice – vytvoření knížky příběhů místních (ne)obyčejných hrdinů NIF 15 000,00

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace – vytvoření permakulturní zahrady s přírodní učebnou 31 000,00

Základní škola Trmice, Tyršova 482 – zajištění zájmových kroužků a volnočasových aktivit 10 000,00

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace – podpora akcí školní družiny 1 4 998,00

Zámek Děčín, příspěvková organizace statutárního města Děčína – zajištění provozu sezony v roce 2013 6 800,00

  

Jednotlivci 414 932,00

Jana B. – pořízení skládacího mechanického vozíku 45 432,00

Lukáš Balaštík – zorganizování turnaje pro děti 5 000,00

Petr Bašus – beseda o poznání národnostních menšin v Litoměřicích 5 000,00

Kateřina C. – nákup notebooku pro studijní účely 15 000,00

Roman Dietz – zajištění koncertní sezóny 5 000,00

Hana Hojdarová – organizace sportovně-zábavného dne pro místní děti a mládež 5 000,00

Martina K. – nákup notebooku pro studijní účely 15 000,00

Simona L. – nákup kamerového systému s příslušenstvím 5 000,00

Hana Lísalová – odpoledne pro děti z litoměřického Klokánku 5 000,00

Simona M. – nákup notebooku pro studijní účely 15 000,00

Jindřiška Martínková – fi nancování nákladů spojených se studijním pobytem v zahraničí 60 000,00

Pavel Matoušek – fi nancování nákladů spojených se studiem 2 000,00

Petra Merhoutová – seznamovací taneční odpoledne 5 000,00

Dominika Pavlovská – rozšíření a zpestření tréninkových metod malých fotbalistů 5 000,00

Jakub Pleyer – podpora jednodenní akce prezentující studentské projekty 5 000,00

Karolína Plzáková – fi nancování nákladů spojených se studijním pobytem v zahraničí 30 000,00

Josef Procházka – příspěvek na vydání knihy 10 000,00

Nikola S. – nákup notebooku pro studijní účely 15 000,00

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Jiří Svoboda – příspěvek na vydání knihy 10 000,00

Radek Šeba – účast na Mistrovství světa v lovu dravých ryb z lodě 25 000,00

Adéla Štětinová – výstava fotografi í 5 000,00

Vítězslav Titl – fi nancování nákladů spojených se studijním pobytem v zahraničí 48 000,00

Andrea V. – nákup studijních pomůcek 9 500,00

Tomáš Vlach – fi nancování nákladů spojených se studijním pobytem v zahraničí 65 000,00

Poskytnuté nadační příspěvky celkem 2 208 401,09

1 hmotné dary oceněné na danou hodnotu 
NIF nadační příspěvky udělené v souladu s podmínkami smlouvy o udělení příspěvku z Nadačního investičního fondu. Jedná se o 40 nadačních příspěvků v celkové 

hodnotě 1 185 280 Kč.
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Aktiva v Kč

Stavby1 1 500,00

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 357 773,00

Podílové listy Pioneer Strategic Income CZK 10 247 763,28

Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek – vklad ARREL 1 000,00

Termínovaný vklad J&T Banka – součást NIF 2 500 000,00

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí –357 773,00

Pokladna 35 866,64

Bankovní účty2 27 393 070,65

Poskytnuté provozní zálohy 29 400,00

Ostatní pohledávky 8 594,00

Jiné pohledávky 150 000,00

Náklady příštích období 9 765,23

Dohadné účty aktivní 90 000,00

Opravná položka k pohledávkám –100 000,00

Součet aktiv 40 366 959,80

Pasiva v Kč

Dodavatelé –1 848,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům –41 209,00

Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení –23 312,00

Ostatní přímé daně –4 890,00

Výdaje příštích období –882,00

Dohadné účty pasivní –29 000,00

Vlastní jmění –36 886 197,46

Permanentní části fondů k 31. 12. 2013 –920 851,92

Dočasné části fondů k 31. 12. 2013 –69 669,56

Oceňovací rozdíly z přeceněného majetku –1 613,28

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 2 049 882,72

Účet hospodářského výsledku –4 437 369,30

Součet pasiv –40 366 959,80

ROZVAHA K 31. 12. 2013

1 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  Položka zahrnuje kromě běžných provozních zůstatků na bankovních účtech i mimořádný zůstatek na spořícím účtu ve výši 24 006 921,46 Kč. Ten vznikl v prosinci 2013 
v souvislosti s prodejem podílových listů Fondu korporátních dluhopisů před jejich opětovným nákupem v lednu 2014.

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Výnosy v Kč

Tržby ostatní – pronájem nemovitosti 100 000,00

Tržby ostatní 14 876,00

Úroky z bankovních účtů 1 121,54

Úroky z termínovaných vkladů 66 929,38

Kurzové zisky 117,88

Jiné ostatní výnosy 0,07

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů1 25 259 570,96

Přijaté příspěvky – fondy, nadace, granty 422 776,92

Přijaté dary – poplatky za správu fondů 71 411,36

Výnosy celkem 25 936 804,11

Náklady v Kč

Spotřeba materiálu a PHM 68 639,00

Spotřeba energie 42 739,05

Opravy a údržba 1 830,05

Cestovné 15 571,26

Náklady na reprezentaci 82 978,00

Nájem 126 001,00

Náklady na ostatní služby 319 586,33

Mzdové náklady 1 024 000,00

Náklady na soc. a zdr. pojištění 333 914,00

Ostatní daně a poplatky 1 785,00

Kursové ztráty 876,74

Ostatní náklady – poplatky bance, pojištění 21 174,63

Prodané cenné papíry a podíly1 19 455 339,75

Poskytnuté členské příspěvky 5 000,00

Náklady celkem 21 499 434,81

Hospodářský výsledek 4 437 369,30

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2013

1 V závěru roku 2013 byly odprodány všechny podílové listy Fondu korporátních dluhopisů držené v nadačním jmění.

FINANČNÍ ZPRÁVA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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HISTORIE

POSLÁNÍ
Ústecká komunitní nadace je nevládní 
nezisková organizace, která usiluje 
o otevřené lidské společenství a zlepšování 
podmínek života v okresech Děčín, 
Litoměřice, Louny, 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 fi nančních prostředků 
prostřednictvím nadačních příspěvků 
do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, 
sociálních a zdravotních služeb 
a místního rozvoje.

8. června 1993
Založení Ústecké komunitní nadace pod 
názvem nadace Regionální fond.

rok 1996
Rozhodnutí vytvořit komunitní nadaci 
a rozšířit podporu z oblasti sociálních 
služeb na oblasti kultury a umění, 
životního prostředí a vzdělávání.

rok 1998
Vyhlášení 1. otevřeného grantového 
kola, do kterého se přihlásilo 52 projektů 
od 28 neziskových organizací z okresu Ústí 
nad Labem. 

22. května 1998
Přejmenování nadace Regionální fond 
na Komunitní nadaci Ústí nad Labem 
(završení transformace do komunitní 
nadace). 

16. listopadu 1998
Zaregistrování Komunitní nadace Ústí nad 
Labem podle nového Zákona o nadacích 
a nadačních fondech č. 227/1997 Sb.

6. ledna 2000
Obdržení prvního příspěvku ve výši 
6,5 mil. korun z 1.etapy rozdělování 
příspěvků Nadačního investičního fondu 
(NIF), který byl vložen do nadačního jmění 
nadace.

rok 2001
Vyhlášení 4. otevřeného grantového kola, 
v rámci kterého se poprvé mohly o fi nanční 
prostředky ucházet i neziskové organizace 
z okresů Děčín, Litoměřice a Teplice.

rok 2003
Vznik systému dárcovských fondů. 
Do konce roku bylo založeno 11 fondů.

2. června 2011 
Přejmenování na Ústeckou komunitní 
nadaci

rok 2012
Byla zrealizována první analýza zaměřená 
na zjišťování potřeb komunity s názvem 
„100 problémů – 100 příležitostí pro 
ústecký region“. 

8. června 2013
20. výročí založení nadace

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou 

nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem.

Díky darům od desítek dárců z řad místních fi rem i jednotlivců každým rokem podpoří přes 100 projektů 

neziskových organizací v celkové výši 3 mil. Kč v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

O NÁS

O NÁS
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Luděk Masopust
Předseda 

Miloslav Brejcha
Místopředseda

Ladislav Hruška
Místopředseda
(od 15. ledna 2014, do té doby 
člen správní rady)

Ivan Beránek
Člen

Vítězslav Kotrs
Člen
(od 15. ledna 2014, do té doby 
místopředseda správní rady)

Martin Sameš
Člen 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Jiří Exner
Předseda

Andrea Bednářová 
Členka
(od 15. ledna 2014)

Alena Bošková
Členka

Členství ukončená k 15. lednu 2014
Petr Gandalovič
Josef Vejlupek

  SPRÁVNÍ RADA

Andrea Bednářová
Ivan Beránek
Ladislav Hruška

Martin Jonáš
Martin Krsek
Josef Vejlupek

  INVESTIČNÍ KOMISE

Nikol Aková
Helena Beranová 
Alfréd Dytrt
Věrka Frimlová
Marek Hošek
Petr Hrubý

Lenka Jonová
Anna Kinovičová 
Daniela Klimešová
Jan Kotěra
Daniel Kroupa
Marcela Lysáčková

Pavel Matoušek
Jakub Michal 
Radka Michelová
Petra Morvayová  
Jakub Mráček
Jiří Mydlil

Michal Polesný
Zbyněk Smetana
Michaela Svojanovská
Jan Tříska 

  DOZORČÍ RADA

  ZAMĚSTNANCI

  DOBROVOLNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

  FUNDRAISINGOVÁ & PR KOMISE   GRANTOVÁ KOMISE

Lenka Černá 
Jiří Exner 
Milan Jeřábek
Luděk Masopust

Tomáš Krejčí
Ředitel nadace

Kateřina Valešová
Manažerka pro 
vztah s dárci
(od 30. června 2013 do 11. ledna 
2014 mateřská dovolená)

Petr Veselý
Programový 
manažer

Michaela 
Hofmanová
Programová 
asistentka
(od 1. srpna 2013)

Jana Hahndorfová 
(Kováčová)  
Grantová referentka
(od 21. března 2014 do 2. října 2014 
mateřská dovolená)

Miloslav Brejcha
Vítězslav Kotrs
Luděk Masopust

O NÁS
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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 oblastí integrovaných systémů 
řízení. Je vdaná a má dvě děti. 
Spolupracuje s nadací od roku 
2001 a od roku 2014 je členkou 
dozorčí rady. 

VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ,

Uvědomění si „problémů“ našeho regionu 
a hledání příležitostí ke změně bylo jedním 
z klíčových témat činnosti Ústecké komunitní 
nadace v letech 2012-2013. Na základě výsledků 
realizace rozsáhlého projektu, pracovně 
označeného „100 problémů – 100 příležitostí 
pro Ústecký region“, který byl realizován 
za spolupráce stovky místně angažovaných 
představitelů společenského, ekonomického, 
kulturního a politického života, byly 
identifi kovány problémy, jejichž řešení se pro 
místní společenství jeví jako klíčové.  

Na základě tohoto byla vytvořena nová vize 
grantové podpory. Ta se promítla nejen 
do vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí 
o fi nanční podporu, kde si mohou požádat 
o podporu lidé, kteří chtějí v tomto regionu něco 
změnit. Nový grantový rámec slouží i mnohým 
dárcům nalézat odpověď na otázku, kde je třeba 
pomáhat a kam nejlépe nasměrovat své dary.  

Nadace však v minulém roce prokázala také 
svou schopnost reagovat na nečekané události, 
kterými se staly červnové povodně. Za necelé 
dva týdny po opadnutí vody byla zveřejněna 
výzva k předkládání žádostí. Někdo by mohl 
namítnout, že rozdělených 320 000 Kč není 
mnoho. Důležité je si však uvědomit, že i „malá“ 
pomoc ve správný okamžik může mít „velký“ 
přínos a efekt. Přeci pocit, že jsme pomohli 
„dobré věci“ je hřejivý.

Ústecká komunitní nadace se za dobu 
svého působení stala 20-ti letou dámou 

s bohatými zkušenostmi a zároveň plnou 
energie a zajímavých nápadů. Pro mě je ctí 
s ní spolupracovat jako dárce a nově i jako 
členka statutárního orgánu nadace a podílet se 
na realizaci jejích vizí a plánů.

A přitom můj příběh spojený s nadací začal tak 
jednoduše. Oslovila mě se žádostí o spolupráci 
dcera mé kamarádky, v té době 17 letá studentka, 
jejímž cílem bylo získat fi nanční prostředky 
na podporu drobných projektů. Zaujala mě tato 
aktivita mladých lidí a ráda jsem jim pomohla. 
Působila jsem i v hodnotící komisi a věřte mi, 
byla to nesmírně náročná a zodpovědná práce 
vybrat k podpoře „ty pravé“ projekty. Nicméně 
možnost se osobně přesvědčit, „na vlastní 
oči“ vidět a „na vlastní kůži“ zažít výsledky 
podpořeného projektu mají pro mne stále 
vysokou přidanou hodnotu. Mým cílem je 
zapojovat stále více do fi lantropie i mé kolegy 
ve fi rmě a Ti to vítají. Věříme totiž v naši 
společnou cestu při zlepšování místa, kde 
společně žijeme a působíme.

Na závěr mi dovolte poděkovat Vám 
za pozornost, kterou Ústecké Komunitní nadaci 
věnujete již tím, že nahlížíte do této zprávy. 

Ing. Andrea Bednářová
dlouholetá dárkyně nadace

a členka dozorčí rady

listovali jste výroční zprávou ÚSTECKÉ KOMUNITNÍ NADACE za rok 2013. 

Jejím prostřednictvím jsme Vás chtěli seznámit s aktivitami, kterým jsme se 

v uplynulém roce věnovali, a s výsledky, jichž jsme za přispění mnohých z Vás 

dosáhli.

ZÁVĚREČNÉ SLOVO
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