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ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Vážené dámy a pánové,
otevíráte výroční zprávu Ústecké komunitní nadace, která shrnuje poněkud
hektický rok 2021. Pokud jsme předcházející rok charakterizovali jako plný
změn a převratných událostí, ten loňský nezůstal pozadu.

Luděk Masopust
*14. 7. 1965
V roce 1992 dokončil studium
na Vysoké škole ekonomické.
Od roku 1994 do roku 2021
pracoval pro společnost Greif
Inc. V současné době žije se
svou rodinou v Ústí nad Labem.
V orgánech nadace působí od
roku 2001.

Jedním z důležitých milníků minulého roku byla rekonstrukce naší vily z roku
1932 na Střekově. Po více než 18 měsících strávených v domácí kanceláři jsme
se mohli nastěhovat do moderních prostor v podkroví. Rádi vás v nich přivítáme.
Jen co jsme se trochu zabydleli, přehnalo se obcemi na Lounsku na konci června
tornádo. Vlna solidarity, se kterou jsme se setkali, byla obrovská a my jsme
vyrazili pomáhat a koordinovat pomoc s ostatními hráči v místě neštěstí.
Ale nebyla to pouze pomoc na Lounsku. Za rok 2021 jsme pomohli na svět 165
projektům v celkové částce 2 322 883 korun. Pokračovali jsme například v úsilí,
které snad jednoho dne povede k zpřístupnění šikmé věže kostela v Ústí nad
Labem, navázali jsme spolupráci s pražskou organizací Můžeš podnikat, která
inspiruje studenty k podnikavosti i v Ústeckém kraji a rozdali dvě desítky
notebooků, aby děti mohly pokračovat ve svém vzdělávání z domova. Na tomto
místě se sluší poděkovat našim trvalým podporovatelům, i těm, kteří se rozhodli
podpořit třeba i menší projekt nárazově. Vědomí, že solidarita funguje a vzájemně se nenecháme na holičkách, dává velkou naději do budoucna.
Mnohé jsme se také v této těžké době naučili. Nyní víme, že pokud chceme
v obdobných krizových situacích obstát, musíme mít dobře nastavené procesy
uvnitř fungování nadace, znát svoje silné a slabé stránky a být součástí širších sítí
ať už v podobě Asociace nadací ČR či Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje. Sami o sobě v takových chvílích totiž nic nezmůžeme, na druhou stranu
jsme si vědomi, že není v našich silách spasit svět. Jako nadace musíme být
funkčním kolem a součástí celého mechanismu pomoci v oblasti, kterou umíme
nejlépe, a to je dárcovství a podpora místních neziskových organizací a jednotlivců. Jednotlivé krize totiž ukázaly, že neziskový sektor má svoje pevné místo
ve společnosti a je její nedílnou součástí.
S úctou a poděkováním všem, se kterými máme čest spolupracovat

Luděk Masopust
předseda správní rady
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ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

O nás
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.

g

Ústecká komunitní nadace toho dosahuje:
g
podporováním různorodých společenství, propojováním
veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb
a problémů místní komunity;

g

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.

Nabízíme
g

Profesionalita a individuální přístup
Nabízíme kompletní servis od poradenství dárci při formulaci
dárcovského záměru, přes vyřízení veškerých administrativních záležitostí, zajištění PR a publicity darovacímu aktu
a podporovaným aktivitám až po dohled nad realizací
projektů a zajišťování průběžné informovanosti dárce, včetně
zajištění řádného vyúčtování a vyhodnocení podpořených
projektů.

g

g
g

Synergický efekt a kontinuita
Jsme schopni zajistit synergický efekt darování tím, že
propojíme síly více dárců při podpoře vybraných veřejně
prospěšných projektů. Zajímavou nabídkou darování je
i možnost poskytnutí permanentního daru nebo jeho části,
která nebude nikdy utracena, a k vámi stanovenému účelu
z ní budou využívány pouze každoroční výnosy. Tím lze
zachovat kontinuitu daru a trvalou vzpomínku na vaši
dobročinnost i v případě, že v budoucnu ukončíte své
přispívání prostřednictvím nadace.

4

Transparentnost
Jsme transparentním nástrojem pro darování, pořádáme
otevřená grantová kola, každoročně zveřejňujeme výroční
zprávu, účtujeme v podvojném účetnictví, procházíme
každoročním nezávislým auditem i dalšími kontrolami. Jsme
spolutvůrcem a signatářem Etického kodexu nadací ČR
a zakládajícím členem Fóra dárců – asociace českých nadací.
Znalost prostředí
Máme velmi dobrou znalost prostředí místního neziskového
sektoru, ročně identifikujeme kolem dvou set nejrůznějších
obecně prospěšných projektů, jsme připraveni poskytnout
informace o prioritách a potřebách v jednotlivých oblastech
veřejného sektoru a můžeme vám poradit, kam prostředky
nasměrovat.
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ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Organizační struktura
g

Správní rada

Luděk Masopust
předseda

g

Andrea
Bednářová
místopředsedkyně

Miloslav Brejcha
místopředseda

Martin Jonáš
člen

Dozorčí rada

Pavel Kulesa
člen

g

Martin Sameš
člen

Fundraisingová & PR komise
Andrea Bednářová
Martin Jonáš
Martin Krsek
Josef Vejlupek

Jiří Exner
předseda

g

Daniel Bouška
člen

Pavlína Slámová
členka

Tomáš Petr
PR manažer
(od 1. 5. 2022)

Petr Veselý
programový
manažer

g

Andrea Bednářová
Miloslav Brejcha
Luděk Masopust
Martin Vošta

Zaměstnanci

Kateřina Valešová
ředitelka

Finanční & investiční komise

Alena Licková
asistentka
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ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

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.
V roce 2021 jsme spolupracovali
s představiteli ostatních komunitních
nadací v rámci spolku A.K.N. (Asociace
komunitních nadací ČR) a následně
od dubna 2020 jsme se zapojili do realizace víceletého projektu na posílení
negrantujících rolí komunitních nadací.
Nadále pokračujeme ve spolupráci
s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem. Angažovali jsme se i v rámci
Fóra dárců v ČR, které je celorepublikovým sdružením zastřešujícím dárce
v České republice. Od roku 2021 jsme
členy Sítě k ochraně demokracie
a přidali jsme se tak mezi desítky firem
a neziskových organizací, které se chtějí
podílet na ochraně demokratických
hodnot.
Benefiční večeře. Ředitelka Ústecké komunitní nadace, Kateřina Valešová, s generálem Petrem Pavlem.
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ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

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 roce 2021 jsme udělili celkem 165 nadačních příspěvků v celkové hodnotě
2 322 883 Kč.

Podpora projektů vybraných v soutěži
na základě širších diskusí odborníků
g

	Program na podporu

rozvoje Ústecka
Jedná se o stěžejní program
nadace, který se zaměřuje
na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících
k posilování vztahu k místu,
k budování lidské vzájemnosti
a směřování k dlouhodobé
udržitelnosti místních komunit.
Do 34. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných
projektů přispívajících
k posilování vztahu k místu,
k budování lidské vzájemnosti
a směřování k dlouhodobé
udržitelnosti místních komunit
bylo ke dni uzávěrky 1. října
2021 přihlášeno celkem 36

g

	Lidé a místo – posilová-

ní vztahu k místu
Moje obec, můj kraj,
můj domov

žádostí o nadační příspěvek
v celkové výši 1 480 068 Kč.

Diakonie ČCE – Středisko
křesťanské pomoci
v Litoměřicích
Putování za hodnotami
(25 000 Kč)
Příspěvek na vybudování
naučné stezky z Litoměřic
na Radobýl se 14 zastaveními,
z nichž každé představuje
jednu z hodnot, které ovlivňují
lidský život.

Komunitní nadace s ohledem
na množství zajištěných
finančních prostředků podpořila
celkem 17 projektů v celkové
výši 383 100 Kč. Maximální výše
podpory dosahovala 50 000 Kč
na jeden projekt.
Finanční prostředky pocházely
z darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o., ENVIROCONT s.r.o., Greif Czech
Republic, JOTUN CZECH a.s.,
KONE Industrial – koncern
s.r.o., NYYLO a.s., Surgipa
Medical, spol. s r.o. a TETA s.r.o.

Malečovský rozhled z. s.
Renovace kovového kříže
s kamenným podstavcem
v Malečově (40 000 Kč)
Příspěvek na obnovu kříže
a aktivizaci místní komunity
v oblasti péče o drobné
sakrální památky.

Seznam podpořených
projektů:
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Spolek pro obnovu kaple
Botschen
Brána do kaple (20 000 Kč)
Příspěvek místní iniciativě
na další etapu záchrany
secesní kaple rodiny Botschen
z konce 19. století ukryté
uprostřed lesoparku nedaleko
Libouchce.
Spolek Dolský mlýn, z. s.
Dveře dokořán (20 000 Kč)
Příspěvek místní iniciativě
na výrobu a osazení kované
mříže, jež umožní nechávat
dveře hřbitovní kaple
ve Všemilech dokořán.
Projekt je nedílnou součástí
jejich záměru postupné
záchrany bývalého hřbitova
původních obyvatel obce a je
připomínkou těsného soužití
Čechů a Němců v oblasti
Sudet.
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Spolek Pod Studencem, z. s.
Malba obrazu Nejsvětější
trojice do Rollbushkapelle
v Lipnici (15 000 Kč)
Příspěvek na částečně
svépomocnou obnovu unikátní
a po dlouhou dobu téměř
zapomenuté skalní kaple
v Lipnici/Kunratice u České
Kamenice.
Spolek pro Zahořany, z. s.
Koncert pro zachránce
kostela Nejsvětější Trojice
v Zahořanech (19 000 Kč)
Příspěvek lokálnímu spolku
angažujícímu se v záchraně
místního kostela.
Tady to žije
Lucie Melničáková – neformální občanská iniciativa
Festival Nádhera 2022
(25 000 Kč)
Příspěvek neformální iniciativě
Promyky angažující se

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

především v městské části Ústí
Klíše, k zajištění sousedské
akce formátu hudebního
festivalu, připravované
místními pro místní, s cílem
oživit veřejný prostor parku.

ném a sousedsko-komunitním
projektu život ve veřejném
prostoru, prostřednictvím
divadelního dne ve Vrchlického sadech v Ústí nad Labem.
Olga Jarolímková – neformální občanská iniciativa
Adventní Dobrotrh
(9 100 Kč)
Příspěvek neformálnímu
uskupení Promyky z Klíše
v Ústí na uspořádání komunitního Adventního Dobrotrhu
ve Vrchlického sadech v Ústí
nad Labem.

Levínská keramika, z. s.
Levínská keramika =
keramika pro Levín
(10 000 Kč)
Příspěvek na zajištění spolkové akce v Levíně v rámci
mezinárodního dne otevřených keramických dílen
„Dobrý den keramiko!“,
s cílem aktivně zapojit místní
a okolní obyvatele do tvorby
keramiky a aktivizovat jejich
zájem o místní řemeslnou
tradici.

g

Lidé s lidmi – budování
lidské vzájemnosti

Budu dobrý, buďme dobří

Michaela Valášková – neformální občanská iniciativa
Divadlo (o)všem (25 000 Kč)
Neformální uskupení Promyky
obohatí v dalším svépomoc-

Člověk v tísni, o.p.s.
Jeden svět v Ústí nad Labem
2022 – Mezinárodní festival
dokumentárních filmů
(20 000 Kč)
Příspěvek na realizaci doprovodného programu festivalu
filmů o lidských právech v Ústí
nad Labem

Fond LOGIT. Dětský den Na kopci pro děti z Podbořan.

Maják – platforma pro
rozvoj, z. s.
Mentoring pěstounů
v Ústeckém kraji 2022
(50 000 Kč)
Příspěvek na zlepšení fungování
systému péče o ohrožené děti
a podporu stávající komunity
pěstounů i nově příchozích.
Zelená pro planetu, z.s.
Jeden svět 2022 v Děčíně
(20 000 Kč)
Příspěvek na propagaci
a doprovodné akce 12. ročníku
filmového festivalu Jeden svět
v Děčíně.
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Žijeme spolu
NADĚJE
Letní tábor jinak (15 000 Kč)
Příspěvek na zajištění letního
tábora zaměřeného na zvýšení
finanční gramotnosti dětí
a mládeže ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Jarmark sociálních služeb
(25 000 Kč)
Příspěvek na zajištění aktivit
s cílem zapojit místní širokou
veřejnost společně s uživateli
sociálních služeb do činností,
které mají dopomoci k odbourání předsudků většinové
společnosti vůči handicapovaným osobám.
g

Lidé k budoucnosti
– směřování k dlouhodobé udržitelnosti

Mladým otevřeno
Asociace středoškolských
klubů České republiky, z.s.
Mistři svého oboru
(15 000 Kč)
Podpora přípravy učňovské
mládeže z ústecké Střední
průmyslové školy stavební
a Střední odborné školy
stavební a technické formou
realizace odborných soutěží,
které přispívají frekventantům
ke zlepšování jejich dovedností, vědomostí, manuální
zručnosti, zdravého sebevědomí i hrdosti na svůj obor.
g

Udržitelná
budoucnost

Institut technického vzdělávání, z.u.
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SDÍLNA v Litoměřicích
(30 000 Kč)
Příspěvek na rozšíření aktivit
dřevařské a šicí sdílené dílny
s cílem spojit místní lidi
různých profesí, sociálního
postavení, věku, znalostí
a dovedností prostřednictvím
nabídky aktivit komunitní
dílny.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nepomyšl
(3 500 Kč)
Hasičský prapor jako výraz
naší existence a aktivního
života
Prostředky na zajištění nového
vyšívaného hasičského
praporu pro sbor dobrovolných hasičů v Nepomyšli.

Program Fondu LOGIT
podporující rozvoj
mikroregionu
Podbořansko

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vroutek
(14 000 Kč)
Kladina pro požární sport
mladých požárníků
Prostředky na pořízení
kladinové překážky, sloužící
mladým požárníkům k nácviku
štafetového běhu.

g

Do již 10. otevřeného
grantového kola 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 248 000 Kč.
Hodnoticí komise se zapojením zaměstnanců společnosti
LOGIT s ohledem na množství zajištěných finančních
prostředků navrhla k podpoře šest projektů v celkové
výši 70 000 Kč.
Seznam podpořených
projektů:
Ing. Bc. Martina Bláhová
(6 000 Kč)
Dětský den na kopci 2021
Příspěvek na zajištění svépomocně organizovaného
dětského dne pro místní děti
z Podbořan.

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Výchovný ústav, středisko
výchovné péče a střední
škola Buškovice (6 500 Kč)
Hop nebo trop
Prostředky na pořízení
venkovní skákací trampolíny
pro cca 40 dětí z buškovického výchovného ústavu.

Fond AGC. Momentka práce Salesiánů s mládeží v Teplicích.

Základní škola a mateřská
škola Petrohrad (20 000 Kč)
Lezem, lezem, až tam
vlezem
Prostředky na pořízení
pyramidového herního prvku
Herold do prostoru školní
zahrady ZŠ a MŠ v Petrohradě
k rozvoji tělesné zdatnosti dětí
z celé obce.

g

Program Fondu
HENNLICH podporující
aktivity mladých lidí
na Litoměřicku

Ve spolupráci se společností
HENNLICH s. r. o. se již 16 let
zaměřujeme na podporu
projektů mladých lidí ve věku
15–25 let studujících či žijících
v Litoměřicích. V roce 2021
jsme obdrželi 15 projektových
žádostí v celkové požadované
hodnotě 119 100 Kč.

Základní škola T. G. Masaryka Podbořany (20 000 Kč)
Vyvýšené záhony
Příspěvek na vybudování
vyvýšených záhonů na školním
pozemku k zlepšení názornosti
výuky pracovních činností
místních dětí.

Podpořeno bylo všech
15 projektů v celkové výši
100 000 Kč.
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Seznam podpořených
projektů:
Kateřina Bártová
Letní příměstský skákací
tábor II. (5 000 Kč)
Cílem projektu je nabídnout
litoměřickým dětem týdenní
sportovně-zábavní vyžití
pomocí skákacích bot formou
tzv. kangoo jumpingu,
proloženého táborovými
výlety.
Diakonie ČCE – Středisko
křesťanské pomoci
v Litoměřicích

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 0 2 1
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Základní prvky do ekozahrady (6 000 Kč)
Pořízení a instalace vermikompostéru, pítka pro ptáky,
pozorovacích dlaždic a hmyzích domků pro budoucí
ekozahradu realizovanou
na půdě Gymnázia Josefa
Jungmanna v Litoměřicích.
Institut technického vzdělávání, z. u.
Rozšíření sítě online meteostanic o tři další stanice
(8 000 Kč)
Příspěvek na rozšíření stávající
sítě online meteostanic o další
tři lokality pro dlouhodobé
sledování meteorologických
veličin.
Jessica Kabelková
Litoměřice open (6 000 Kč)
Cílem projektu je umožnit
mladším žákům, kteří nejsou
registrovaní a nedosahují
prozatím závodní úrovně
zahrát si na “skutečném”
tenisovém turnaji. Akce se
bude konat v areálu tenisových kurtů Střelecký ostrov
Litoměřice.

Fond AIR PRODUCTS Litvínov, Ivanka dětem. Pomoc potřebným dětem
a jejich rodinám.

Rozvíjíme pouto s přírodou
(7 840 Kč)
Příspěvek umožní klientům
Diakonie, dospělým lidem
s mentálním postižením, letní
dovolenou, kterou by si bez
finanční pomoci a podpory
druhých (dobrovolníků)
nemohli sami dovolit.

Kurz tvůrčího psaní v rámci
literární soutěže Máchovou
stopou (8 000 Kč)
Studenti gymnázia v Litoměřicích uspořádají kurz tvůrčího
psaní pro účastníky 13. ročníku
literární soutěže Máchovou
stopou, kterou pořádá
Knihovna Karla Hynka Máchy
v Litoměřicích.

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvková organizace
Litoměřická debatní liga
(8 000 Kč)
Studenti Gymnázia v Litoměřicích pořádají další ročník
debatní soutěže pro družstva
ze základních škol litoměřického okresu.

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvková organizace
Menšiny mezi námi (8 000 Kč)
Studenti Gymnázia v Litoměřicích pořádají v rámci projektu
Menšiny mezi námi veřejnou
debatu s hosty, reprezentujícími konkrétní menšinu.

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvková organizace

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvková organizace

KST Kalich Litoměřice, z.s.
Memoriál Míry Vostrého
ve stolním tenisu mládeže
(6 000 Kč)
9. ročník Memoriálu Míry
Vostrého se hraje na počest
dlouholetého trenéra mládeže
a funkcionáře, který se podílel
na výchově několika generací
stolních tenistů v Litoměřicích.
Miroslav Nesládek
Vytoužené léto (4 000 Kč)
Projekt je zaměřen na podporu smysluplného a plnohodnotného prožití letních
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prázdnin dětem a mládeži ze
sociálně znevýhodněného
prostředí.
Středisko křesťanské pomoci
Litoměřice
Softbal kemp a následný
softbal kroužek (5 000 Kč)
Cílem projektu je umožnit
dětem z Litoměřic a spádové
oblasti trávit čas v osobním
kontaktu s ostatními, nalézat
kamarádství a realizovat se
v nenáročném sportu v rámci
letního příměstského sofbalového kempu.
Jan Šípal
Divadelní soubor Vanabí
Litoměřice (8 000 Kč)
Cílem projektu je nazkoušet
a pro diváky v Litoměřicích
a okolí uvést novou divadelní
hru a reprízovat ty starší, které
sbor vzhledem k opatřením
proti šíření nemoci COVID –
19 nemohl veřejně představit.
Tomáš Tesařík
Realizace 2. části pumptracku (8 000 Kč)
Bikros je sezónní sport
a realizací druhé části
pumptracku se výrazně
prodlouží tréninkové období
o zimní měsíce.
Turistický oddíl TOM
Sluníčka Litoměřice 19028
Tábor 2021C (8 000 Kč)
Cílem projektu je naučit mladé
členy Turistického oddílu
Sluníčka Litoměřice základům
samostatnosti, týmové
spolupráce, orientace
v přírodě, včetně toho, jak se
v ní chovat v rámci letního
tábora.

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 0 2 1

Vox Luminas, z. s.
Soutěž Incendio 2021
(5 000 Kč)
Projekt se soustředí na obnovu kulturního života v Litoměřicích a alespoň online formou
chce dosáhnout toho, aby se
žongléři, bez rozdílu věku,
zaměření nebo úrovně, opět
vrátili do procesu vymýšlení
choreografií i kostýmů, příprav
a trénování na vystoupení.
g

Program Fondu ARMEX ENERGY pomáhající usnadnit cestu
ke vzdělání dětem
a mladým lidem

Fond ARMEX ENERGY se
zaměřuje na podporu mladých
lidí, kterým nepříznivé životní
podmínky znevýhodňují
přístup ke kvalitnímu vzdělání.
V roce 2021 jsme přijali 58
žádostí o nadační příspěvek
v celkové požadované

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

hodnotě 734 117 Kč. S ohledem na množství zajištěných
finančních prostředků
podpořila 38 žádostí
mladých lidí a předala jim
celkově 23 notebooků
a nadační příspěvky na zajištění školních potřeb ve šk.
roce 2021/2022, a to
v souhrnné výši 134 000 Kč.

bydlí v Ústeckém kraji, kde
má společnost ARMEX
ENERGY své zákaznické
centrum.
Seznam podpořených
projektů:
Jakub Ch. z okresu Děčín
(9 000 Kč)
Příspěvek na řidičský průkaz
skupiny B.

Rozdělené finanční prostředky pocházejí od společnosti
ARMEX ENERGY, a.s., AZM
CONSULT s.r.o., dárcovského
fondu Miroslava Dušánka
a drobných místních dárců.
Věcné dary v podobě
notebooků pak darovaly
společnosti Česko.Digital, z. ú.
zajišťující projekt Česko
online a Nadační fond
pomoci Karla Janečka.
Grantové kolo bylo určeno
školou povinným dětem
a studujícím mladým lidem
do 25 let s tím, že upřednostněni byli žadatelé, kteří

Petr H. z okresu Teplice
notebook
Adéla P. z okresu Most
notebook
Aneta J. z okresu Ústí nad
Labem
notebook

Anna N. z okresu Děčín
(5 000 Kč)
Příspěvek na pořízení vybavení
potřebného ke kadeřnické
praxi.
Zdeňka K. z okresu Děčín
(10 000 Kč)
Příspěvek na školní ubytování
a stravování.
Adam Z. z okresu Chomutov
notebook
Anežka K. z okresu Děčín
notebook
Šimon Č. z okresu Ústí nad
Labem (4 000 Kč)
Pořízení školních pomůcek
a notebooku.

Viktor V. z okresu Litoměřice
notebook

Daniela a Hana L. z okresu
Děčín
2 ks notebooků

Klára B. z okresu Teplice
notebook

Patrik R. z okresu Litoměřice
notebook

Program fondu HENNLICH.
Fond ARMEX ENERGY. Příspěvek na školní pomůcky.

Podpora projektů mladých lidí studujících či žijících v Litoměřicích.
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Dominik T. z okresu Ústí nad
Labem (6 000 Kč)
Pořízení potřebných školních
pomůcek a úhrada kurzu
anglického jazyka.
Nikola Ch. z okresu Teplice
(10 000 Kč)
Příspěvek na vysokoškolské
ubytování.
Samuel Č. z okresu Mělník
(8 500 Kč)
Příspěvek na školní pomůcky,
školní stravování, družinu
a kroužky.
Natálie B. z okresu Mělník
(8 000 Kč)
Příspěvek na školní pomůcky,
školní stravování, družinu
a kroužky.
František K. z okresu Mělník
(10 500 Kč)
Příspěvek na školní pomůcky,
školní stravování, edukační

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

a rehabilitační pomůcky
a rekondiční pobyt.

Příspěvek na pořízení potřebného vybavení k oboru
kadeřník a cestovné do školy.

Jaroslav B. z okresu Mělník
(7 000 Kč)
Příspěvek na školní pomůcky,
kroužky a tábor.

Jiří V. z okresu Teplice
notebook
Josef K. z okresu Teplice
notebook

Martin R. z okresu Chomutov (8 000 Kč)
Příspěvek na svářečský kurz,
školní stravování a cestovné
do školy.

Miroslava H. z okresu
Chomutov (5 000 Kč)
Nákup školních pomůcek
a potřebného vybavení, školní
stravování a věcný dar
v podobě notebooku.

Adéla a Tomáš Ch. z okresu
Chomutov
2 ks notebooků

Liliana P. z okresu Chomutov
notebook
Tommy L. z okresu Ústí nad
Labem (10 000 Kč)
Příspěvek na jazykové
doučování a školní pomůcky.
Klára C. z okresu Teplice
notebook
Anh D. z okresu Ústí nad
Labem (4 000 Kč)
Příspěvek na doučování
a věcný dar v podobě
notebooku.

Dominika R. z okresu
Chomutov
notebook

Iva H. z okresu Chomutov
notebook

Karolína N. z okresu
Ústí nad Labem (10 000 Kč)
Příspěvek na vybavení pro
školní přípravu a úhrada kurzu
německého jazyka.

Dagmar H. z okresu
Chomutov
notebook
Gabriela Č. z okresu Děčín
(6 000 Kč)

Veřejná sbírka společnosti a zaměstnanců Black & Decker na podporu
osob, které se ocitnou v nouzi.

Fond AIR PRODUCTS. Pořízení přenosných židliček pro Junák – český skaut.

12

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 0 2 1

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

nahoře: Fond RYKO. Sbor dobrovolných hasičů Hřensko.

dole: Fond HENNLICH. Příspěvek na letní příměstský skákací tábor v Litoměřicích.
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Podpora projektů
vybraných ve spolupráci s dárci prostředků
g

Fond AGC Automotive
Czech

Azyl pro opuštěné kočky
LUCKY, z.s. (2 500 Kč)
Zajištění provozu Azylu pro
opuštěné kočky LUCKY.
MVDr. Zuzana Hlavová
(2 500 Kč)
Příspěvek na veterinární péči
o nalezené kočky v okrese
Teplice.

Fond CHART FEROX. Ukázka hypoterapie v projektu DDM Děčín.

Město Hodonín (178 635 Kč)
Pomoc městu Hodonín
v souvislosti s živelnou
pohromou – tornádem.

Fond HENNLICH.
Středisko křesťanské pomoci Litoměřice. Podpora softbalového tábora.

Martin O. (100 000 Kč)
Zajištění zdravotních pomůcek
pro dceru Elizabethu (sluchadla OTICON apod.).
Salesiánské středisko
Štepána Trochty – DDM
(20 000 Kč)
Pokrytí nákladů spojených se
zajištěním aktivit příjemce.
Sociální agentura, o.p.s.
(198 000 Kč)
Projekt „Nejen finance pod
kontrolou“ je zaměřen
na podporu zaměstnanců
firmy v oblasti finanční
gramotnosti a dluhového
poradenství, sociálně právního
minima a sociálně zdravotní
oblasti.
Tomáš V. (4 000 Kč)
Příprava tematického zadání
pro 5. ročník dovednostní
soutěže Technowizz.
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g

Soutěž Technowizz

Lea H. (5 000 Kč)
Odměna za vedení týmu
studentů v soutěži
Technowizz.
Andrea P. (10 000 Kč)
Odměna za účast v soutěži
Technowizz.
Daniel Š. (10 000 Kč)
Odměna za účast v soutěži
Technowizz.
Střední průmyslová škola
technická Jablonec n. Nisou
(30 000 Kč)
Příspěvek na zajištění vybavení
školy.
g

Fond AIR PRODUCTS
Litvínov

Ivanka dětem (10 000 Kč)
Pomoc potřebným dětem
a jejich rodinám.
Junák-český skaut, středisko
Oheň Most, z.s. (10 000 Kč)
Pořízení přenosných dřevěných venkovních židliček,
které poslouží dětem ze
skautského oddílu při realizaci
různých programů a aktivit
v přírodě.
MY Litvínov, z.s. (10 000 Kč)
Podpora komunitních aktivit
spolku MY Litvínov v roce 2021.
Oblastní charita Most
(10 000 Kč)
Máme rádi přírodu je projekt,
který se zaměřuje na děti
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Fond CHART FEROX. Podpora sportovního spolku TJ Libouchec z.s.

a mládež ze sociálně vyloučené lokality Janov a vzdělává je
v oblasti ekologie.
Senses Litvínov, z.s.
(10 000 Kč)
Vybavení relaxační místnosti.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
(10 000 Kč)
Pomoc sociálně znevýhodněným klientům při hledání
práce na Litvínovsku.
g

Fond AIR PRODUCTS
pro zaměstnance

Občianske združenie Pre
partnerské mestá Rožňavy
(6 000 Kč)
Příspěvek na realizaci mezinárodního malířského sympozia
v roce 2022 v Rožňave.

Arkadie, o.p.s. (10 000 Kč)
Dovybavení chráněné dílny
na výrobu svíček umožňující
zaměstnání patnácti osob se
zdravotním postižením.
Lesní klub Na Paloučku
(10 000 Kč)
Vybavení lesního klubu pro
aktivity v přírodě (pracovní
a edukativní pomůcky).

Tělovýchovná jednota Žatec,
z.s. (8 000 Kč)
Zajištění III. ročníku žateckého
tenisového Family Cupu – turnaje čtyřher rodinných
příslušníků.

Na-horu, z.s. (10 000 Kč)
Zajištění campingové kuchyně,
přístřešku a jejího zařízení pro
aktivity lezeckého oddílu.

TJ Sokol Nusle Praha
(6 000 Kč)
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Podpora volejbalového
družstva žen TJ Sokol Nusle.
g

Fond Chart Ferox

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, z.s. (11 767 Kč)
Pořízení tiskárny pro Centrum
služeb a pomoci AVAZ.
FK Jílové, z.s. (15 000 Kč)
Podpora mládežnického
fotbalu.
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nahoře: Vývrat v obci Stebno, kterou poškodila vichřice.

dole: Fond HENNLICH. Umožnil dětem, které nejsou registrované zahrát si
skutečný tenisový turnaj, jak ho znají z televizní obrazovky.
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ZUŠ Děčín IV-Podmokly, p.o,
(50 000 Kč)
Pořízení hudebního nástroje
– pianina pro žáky ZUŠ Děčín.
g

Fond Chart Ferox pro
zaměstnance

Basketbalový klub Děčín, z.s.
(15 000 Kč)
Sportovní vybavení pro
tělocvičny a haly využívané
k činnosti týmu.
DDM Děčín IV.,Teplická
344/38, p.o. (13 000 Kč)
Zajištění hippoterapie
a návštěv solné jeskyně pro
handicapované děti.
FK Jílové, z.s. (15 000 Kč)
Zajištění pronájmu tělocvičny
na zimní část sezóny pro
mladé fotbalisty klubu.
FK Junior Děčín, z.s.
(10 000 Kč)
Zajištění pomůcek pro
mládežnické kategorie (10–18
let) klubu fotbalistů.
Jílovská Sovička, z.s.
(12 000 Kč)
Zajištění edukačních pomůcek
do provozů dětských skupin
Jílovské Sovičky.
SK Březiny, z.s.
(10 000 Kč)
Obnova a doplnění tréninkových a zápasových pomůcek
pro mladé fotbalisty klubu.
TJ Libouchec, z.s.
(25 000 Kč)
Zkvalitnění tréninkových
podmínek mládeže, podpora
trenérů a zajištění sportovního
rozvoje.

g
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Fond KAROLÍNKA

Iva Buriánková (2 000 Kč)
Zajištění hodin tance pro
Karolínu.
g

Fond Miroslava
Dušánka

Dana K. (10 000 Kč)*
Pomůcky – stimulační,
didaktické a motivační pro
rozvoj motoriky, řeči a jazyka.

Alena D. (5 180 Kč)
Zajištění podpůrné zdravotní
péče.

TJ Libouchec, z.s. (15 000 Kč)
Nákup vybavení pro žákovské
fotbalové mužstvo TJ Libouchec – mládežnická přípravka.

Zlatuše H. (8 488 Kč)
Pomoc v tíživé životní situaci.

g

Veřejná sbírka společnosti a zaměstnanců
Black & Decker

Veřejná sbírka společnosti
a zaměstnanců Black & Decker
č.j. 1342/SCKZU/2018-4
na podporu osob, které se
ocitnou v nouzi či jiné tíživé
životní situaci

TyfloCentrum Ústí nad
Labem, o.p.s. (10 000 Kč)
Koncert nevidomé klavíristky
v rámci akce Orientační
pochod tmou v Ústí nad
Labem 2021.

Vladislava B. (10 000 Kč)
Zajištění podpůrné zdravotní
péče.

*) podpořeno v rámci programu na pomoc dětem k cestě
ke vzdělání Fondu ARMEX
ENERGY
g

Zakoupení dataprojektoru,
plátna, audio vybavení pro
skautskou základnu Mauglí.

Dana B. (6 500 Kč)
Zajištění podpůrné zdravotní
péče.

Fond RYKO pro
zaměstnance

Charitní sdružení Děčín, z.s.
(20 000 Kč)
Zajištění vybavení pro děti
z nízkoprahového zařízení
Sklep v České Kamenici.

Michaela H. (5 180 Kč)
Zajištění podpůrné zdravotní
péče.
Miroslav H. (5 180 Kč)
Zajištění podpůrné zdravotní
péče.
Jakub K. (600 Kč)
Pomoc v tíživé životní situaci.
Andrea M. (3 000 Kč)
Pomoc v tíživé životní situaci.
Michaela P. (4 000 Kč)
Zajištění podpůrné zdravotní
péče pro potřeby dcery
příjemce.

Dobroběžkyně se účastnily Mattoni 1/2 Maraton v Ústí nad Labem.

DDM Děčín IV.,Teplická
344/38, p.o. (25 000 Kč)
Obnova tatami pro DDM judo
Děčín poničeného po povodních v červenci 2021.
Futsal Děčín, z.s.
(10 000 Kč)
Platby startovného rozhodčím,
členské příspěvky futsalovému
svazu, pronájem hracích ploch.
Junák-český skaut,středisko
Sojčáci Děčín,z.s. (20 000 Kč)
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Ivan P. (11 948 Kč)
Zajištění podpůrné zdravotní
péče.

Bohumil V. (10 999 Kč)
Pomoc v tíživé životní situaci
rodiny.

Lucie P. (4 989 Kč)
Pomoc v tíživé životní situaci.

Bohumil V. (2 999 Kč)
Pomoc v tíživé životní situaci
rodiny.

Marcela R. (2 580 Kč)
Zajištění podpůrné zdravotní
péče.
Markéta Š. (10 000 Kč)
Zajištění podpůrné zdravotní
péče.

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Šárka V. (4 000 Kč)
Zajištění podpůrné zdravotní
péče.

Martin V. (600 Kč)
Pomoc v tíživé životní situaci.

Šárka V. (10 000 Kč)
Zajištění bytové přestavby –
úprava koupelny pro manžela
trpícího Parkinsonovou
chorobou.

Bohumila V. (5 180 Kč)
Zajištění podpůrné zdravotní
péče.

Lenka Z. (10 000 Kč)
Pomoc v tíživé životní situaci
příjemkyně.
Společnost Alza darovala notebooky pro distanční výuku dětí ZŠ Neštěmice.

Adresné nadační příspěvky
g

Koučing

Koučing v podobě zdarma
vedených profesionálních
konzultací, které byly zaměřené na podporu profesního
a osobního rozvoje lídrů
vzdělávacích institucí.
Tomáš Daněk (5 000 Kč)
Odborný koučink – kouč
Lenka Štrymplová.
Ivana Kopřivová (13 000 Kč)
Odborný koučink – kouč
Ondřej Suchý.
Eva Synková (11 000 Kč)
Odborný koučink – koučka
Lenka Simerská.
g

On-line výuka v době
Covid – 19

Pomoc studentům zvládat

on-line výuku v době pandemie Covid – 19. Program
běžel za podpory společnosti
Alza.cz, Česko Digital a Česká
spořitelna a.s.
DD a Školní jídelna Krupka,
Libušín 151
Notebook HP 640 pro
vzdělávací potřeby Petra M.

450 pro vzdělávací potřeby
dcery Medy.

booku HP EliteBook 820 pro
účely vzdělávání dětí příjemce.

Markéta F.
Notebook HP 650 pro
vzdělávací potřeby Davida G.

Jana L. (11 378 Kč)
Vybavení pro distanční výuku
dcery Natali – notebook Acer
Chromebook 712.

Michaela F.
Notebook Lenovo Thinkpad
450 pro vzdělávací potřeby
Anety K.

Ilona Č.
Notebook HP 640 pro
vzdělávací potřeby syna
Michala G.

Anna G.
Notebook HP 640 pro vzdělávací potřeby syna Rudolfa A.

Edita D.
Notebook Lenovo Thinkpad
T460 pro vzdělávací potřeby
Dominiky D.

Radka H. (11 378 Kč)
Vybavení pro distanční výuku
dcery Julie – notebook Acer
Chromebook 712.

Jana D.
Notebook Lenovo Thinkpad

Jan L.
Zapůjčení použitého note-
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Markéta K. (11 377 Kč)
Vybavení pro distanční výuku
syna Michala – notebook Acer
Chromebook 712.
Monika N.
Notebook Lenovo Thinkpad
X260 pro vzdělávací potřeby
Kláry N.
Pavlína N.
Notebook HP 650 pro
vzdělávací potřeby Jakuba H.
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Martin R.
Notebook HP 650 pro
vzdělávací potřeby příjemce.
Jiřina Ř.
Notebook HP 640 pro
vzdělávací potřeby Pavla Ř.
Milena Z.
Notebook HP 650 pro
vzdělávací potřeby Matyáše Z.
g

Pomoc lidem
z poničených obcí
na Lounsku

Mnoho dobrovolníků
pomáhalo s likvidací škod
po ničivém tornádu na jižní
Moravě. Ve stínu těchto
událostí zůstala skutečnost,
že tornádo zasáhlo ve stejný
den i obce Blatno, Stebno
a Petrohrad v Ústeckém kraji.
Proto jsme spustili sbírku
na pomoc při odstraňování
ničivých následků.
Jaroslav G. (32 720 Kč)*
Pomoc při odstranění škod
způsobených živelnou
pohromou.

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

způsobených živelnou
pohromou.

do skládání své vlastní tvorby.
Po pouhých čtyřech letech
byla přijata na Berklee College
of Music, a uspěla v celosvětové konkurencí nejlepších
mladých hudebníků.

Lukáš P. (29 379 Kč)*
Zmírnění následků živelné
pohromy v obci Stebno.
Pavel P. (23 240 Kč)*
Zmírnění následků živelné
pohromy v obci Stebno.

Adriana Holanová
(78 500 Kč)
Zajištění studia na Berklee
College of Music v roce 2021.

Lukáš P. (57 863 Kč)*
Zmírnění následků živelné
pohromy v obci Stebno.

g

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.,
Infekční oddělení (1 576 Kč)
Kytice růží jako projev díku
za odvedenou práci v době
pandemie Covid-19 pro
zaměstnance infekčního

SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Kryry (46 088 Kč)
Materiální zajištění pro zásahy
při mimořádných událostech.
Jaroslav S. (130 835 Kč)*
Zmírnění následků živelné
pohromy v obci Stebno.

Roman O. (10 961 Kč)*
Pomoc při odstranění škod
způsobených živelnou
pohromou.
Jaroslav P. (2 979 Kč)*
Pomoc při odstranění škod
způsobených živelnou
pohromou.
Lukáš P. (18 724 Kč)*
Pomoc při odstranění škod

MŮŽEŠ PODNIKAT, spolek
(40 000 Kč)
Zajištění rozjezdu a rozvoje
vzdělávacího programu
MŮŽEŠ PODNIKAT v Ústeckém kraji.
Spolek A.K.N. (15 000 Kč)
Realizace projektu „Nové role
komunitních nadací“ podpořeného Nadací OSF vzdělání
a osobností rozvoj.
Zámek Děčín, příspěvková
organizace (6 000 Kč)
Zajištění provozu sezony 2021.

Oprava vichřicí poničené budovy ve Stebně.

Ladislav S. (3 883 Kč)*
Zmírnění následků živelné
pohromy v obci Stebno.
*) financováno z veřejné sbírky sp.
zn. KUUK/095188/2021 povolené
Krajským úřadem Ústeckého kraje
za účel získání příspěvků právnických a fyzických osob k jejich využití

Jaroslav G. (2 078 Kč)*
Zmírnění následků živelné
pohromy v obci Stebno.

Ostatní

oddělení Masarykovy
nemocnice.

ke zmírnění následků živelné
pohromy, které zasáhla na konci
června 2021 obce na Lounsku.
g

Sbírka pro Adrianu

Adriana odmalička toužila
po studiu hudby, ale cesta
k němu byla náročná. Navzdory úrazu ruky s trvalými
následky a po ukončení studia
lékařské fakulty se ve 22
letech začala intenzivně
věnovat hudbě. Absolvovala
pěvecký výcvik, učila se
na piano a kytaru a pustila se
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Vrácené či nedočerpané nadační příspěvky
Her Majesty, z.s. (15 000 Kč)
Příspěvek na kostýmy pro
členy taneční skupiny,
startovné a nájem prostor.
Nikola Ch. (10 000 Kč)
Příspěvek na ubytování na
VŠ koleji.
pULec-První ústecké
environmentální centrum, z.s.
(9 900 Kč)
Příspěvek ústeckému environmentálnímu centru na zajištění
pásma seminářů pro pedagogy z Ústecka, Děčínska
a Teplicka.

Jana Švecová (8 945 Kč)
Příspěvek na zřízení skladu
dětských věcí pro pěstounské
rodiny v Teplicích s cílem
posilovat vztahy mezi pěstouny, motivovat veřejnost
k pěstounství a pomáhat tím
ohroženým dětem.

Sociální agentura, o.p.s.
(52 271 Kč)
Projekt „Nejen finance pod
kontrolou“ je zaměřen
na podporu zaměstnanců firmy
v oblasti finanční gramotnosti
a dluhového poradenství,
sociálně právního minima
a sociálně zdravotní oblasti.
Střekovské matky, z.s.
(4 164 Kč)
Příspěvek na celoroční pásmo
aktivit, jejichž cílem bylo,
za pomoci místních oživit
veřejný prostor v městském
obvodu Střekov.
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Vox Luminas, z.s. (5 000 Kč)
Projekt s akcentem na obnovu
kulturního života v Litoměřicích. S cílem dosáhnout toho,
aby se žongléři, bez rozdílu
věku, zaměření nebo úrovně,
opět vrátili do procesu
vymýšlení choreografií
a kostýmů a trénování
na vystoupení alespoň online
formou.
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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.
Vzhledem k epidemiologickým opatřením proti šíření COVID
– 19 byla většina konzultací s žadateli přenesena do on-line
světa. Konzultace se týkaly již podpořených projektů vyžadující
časté změny ve smluvním ošetření (prodlužování realizačního
období, posunování aktivit, změny čerpání příspěvků v důsledku rušení aktivit či změn priorit a možností v reakci na proticovidová opatření).
Zároveň jsme fungovali v roli zprostředkovatele informací
o změnách, příležitostech a dalších možnostech spolupráce
pro neziskový sektor i pro širokou veřejnost, a to zejména
v oblastech zajištění technického vybavení pro distanční
vzdělávání a materiálové podpory rodin samoživitelů.

Fond AIR PRODUCT. Projekt Ivanka dětem. Pomoc potřebným dětem a jejich
rodinám.
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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.
V roce 2021 jsme získali dary a příspěvky v celkové hodnotě 3 269 485 Kč od více
než 300 dárců z řad místních firem a jednotlivců.

rodinou Redlichových
Martin Jonáš (2 400 Kč)
Jana Vaňková (2 400 Kč)
Kateřina Valešová (6 000 Kč)

Přijaté dary a příspěvky

Fond AGC
Automotive Czech
zaměstnanci společnosti AGC
Automotive Czech na pomoc
sluchově postižené Elizabethě
(26 500 Kč)
g

Fond AIR PRODUCTS
pro Děčínsko, Litvínov a okolí
AIR PRODUCTS spol. s r.o.
(340 000 Kč)

g

Fond JOTUN
podporující organizace
na Ústecku
JOTUN CZECH a.s.
(75 000 Kč)

Zuzana Dytrychová (1 000 Kč)
Přemysl Jarolímek (2 000 Kč)
Jan Nesměrák (5 000 Kč)

g

Fond HENNLICH
podporující aktivity mladých
lidí na Litoměřicku skrze
program „Litoměřice – Live
city – jsi ty“
HENNLICH s.r.o. (110 000 Kč)

g

Fond LOGIT
podporující rozvoj mikroregionu Podbořansko
LOGIT s.r.o. (220 000 Kč)
g

Fond Chart Ferox
podporující organizace,
ve kterých se angažují jejich
zaměstnanci
Chart Ferox, a. s. (100 000 Kč)

Fond RYKO
pro své zaměstnance
a Děčínsko
THOMAS s.r.o. (239 000 Kč)

g

Fond ARMEX ENERGY
pomáhající usnadnit cestu
ke vzdělání dětem a mladým
lidem
ARMEX ENERGY, a.s.
(130 000 Kč)
AZM CONSULT s.r.o.
(5 000 Kč)
g

Panny Marie v Ústí nad Labem
Vladimír Černil (25 000 Kč)
Václav Houfek (25 000 Kč)
JOTUN CZECH a.s. (25 000 Kč)
Jan Kohout (25 000 Kč)
Ivana Kubešová (25 000 Kč)
Vladimír Pek (25 000 Kč)
František Petrů (25 000 Kč)
Markéta Prokšová (50 000 Kč)
Josef Svoboda (25 000 Kč)
Jan Zedník (25 000 Kč)

g

Fond Šikmá věž
shromažďující prostředky
na znovuzpřístupnění šikmé
věže kostela Nanebevzetí

g

Fond Pavly a Pavla
Redlichových
založený na jejich památku

g
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Sbírka pro Adrianu
Adriana odmalička toužila
po studiu hudby, ale cesta
k němu byla náročná. Přes
úraz ruky s trvalými následky
a ukončení studia lékařské
fakulty se ve 22 letech začala
intenzivně věnovat hudbě.
Absolvovala pěvecký výcvik,
učila se na piano a kytaru
a pustila se do skládání své
vlastní tvorby. Po pouhých
čtyřech letech byla přijata

g
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na Berklee College of Music,
a uspěla tak nad celosvětovou
konkurencí těch nejlepších
mladých hudebníků.
Petr Bela (1 000 Kč)
CENTRUM ZDRAVÍ (2 000 Kč)
Hana Dvořák Farkačová
(1 000 Kč)
Petra Fialová (1 000 Kč)
Jitka Holovská (50 000 Kč)
Markéta Chodura (300 Kč)
Blanka Kotková (200 Kč)
Bára Kučerková (500 Kč)
Lucie Aira Martáková (500 Kč)
Alessandro Mereu (100 Kč)
Ivana Ulichová (500 Kč)
Olga Vonková (2 000 Kč)
Milan Vontorčík (20 000 Kč)
Pomoc lidem z poničených obcí na Lounsku
Mnoho dobrovolníků pomáhalo s likvidací škod po ničivém
tornádu na jižní Moravě.
Ve stínu těchto událostí však
zůstala skutečnost, že tornádo
zasáhlo ve stejný den i obce
Blatno, Stebno a Petrohrad
na Lounsku. Proto jsme
spustili sbírku, aby pomohla
lidem v těchto obcích se
s ničivými následky bouře
vyrovnat.
g

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Studio DVA divadlo
(60 000 Kč)

člen AGC Group (29 500 Kč)
AIR PRODUCTS spol. s r.o.
(10 000 Kč)
ENVIROCONT s.r.o.
(15 000 Kč)

Program na podporu
rozvoje Ústecka
Jedná se o stěžejní program
nadace, který se zaměřuje
na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících
k posilování vztahu k místu,
k budování lidské vzájemnosti
a směřování k dlouhodobé
udržitelnosti místních komunit.
g

Ostatní dárci
Milan Boháček (7 500 Kč)
Alena Bošková (3 000 Kč)
Alena Dubcová (200 Kč)
Zdenka Duplinská (1 000 Kč)
Petr Gandalovič (10 000 Kč)
Jan Hadraba (2 500 Kč)
Přemysl Jarolímek (6 000 Kč)
Jupiter Consulting s.r.o.
(5 000 Kč)
Bronislav Převrátil (500 Kč)
Petr Roubíček (5 000 Kč)
RYKO a.s. (10 000 Kč)
Viterra Czech s.r.o. (429 600 Kč)
anonymní dárce (700 Kč)

ENVIROCONT s.r.o.
(13 000 Kč)
Greif Czech Republic a.s.
(100 000 Kč)
KONE Industrial – koncern
s.r.o. (20 000 Kč)
NYYLO a.s. (10 000 Kč)
Surgipa Medical, spol. s r.o.
(25 000 Kč)
TETA s.r.o. (10 000 Kč)

Výtěžek z veřejné sbírky sp. zn.
KUUK/095188/2021 povolená
Krajským úřadem Ústeckého
kraje za účel získání příspěvků
právnických a fyzických osob
k jejich využití ke zmírnění
následků živelné pohromy,
které zasáhla na konci června
2021 obce na Lounsku
(317 953 Kč)

Hosté benefiční večeře
s generálem Petrem Pavlem
Eva Bärtlová (8 000 Kč)
Kateřina Bradáčová (7 000 Kč)
Bytový interiér Lorencovi
(7 000 Kč)
Vítězslav Ernest (30 000 Kč)
Fyziotoncar s.r.o. (3 000 Kč)
Martin Hausenblas (6 000 Kč)
Pavlína Hušková (6 000 Kč)
Martin Chlup (6 000 Kč)
Martin Jonáš (4 000 Kč)
Jaroslav Lohniský (8 000 Kč)
Luděk Masopust (15 000 Kč)
Surgipa Medical, spol. s r.o.
(6 000 Kč)
TETA s.r.o. (8 000 Kč)
Alice Toncarová (3 000 Kč)
Martin Vošta (6 000 Kč)
Roman Weiss (3 000 Kč)

Black & Decker (Czech) s.r.o.
(214 820 Kč)
MIBCON a.s. (107 000 Kč)

Týmy dobroběžců na Mattoni
1/2 Maraton Ústí nad Labem
AGC Flat Glass Czech a.s.,

Podpora osob v nouzi
Veřejná sbírka společnosti
a zaměstnanců Black & Decker
č.j. 1342/SCKZU/2018-4
na podporu osob, které se
ocitnou v nouzi či jiné tíživé
životní situaci.
zaměstnanci (17 730 Kč)
Black & Decker (Czech) s.r.o.
(21 971 Kč)

g

Věcné dary
Věcné dary od Alza.cz
(46 084 Kč)
Projektor Optoma ML750ST
Chromebook Acer Chromebook 712 – (3 ks)
g

Notebooky
Nadační fond pomoci (3 ks)
Česko.Digital, z. ú. (14 ks)

Fond HENNLICH. Turnaj Klubu stolního tenisu Kalich Litoměřice.
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Systém fondů

Systém fondů lze stručně charakterizovat následovně:
g

g

g

g

	Každý dar do nadace je vložen do některého z fondů.

g

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

g

	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.

g

	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.

V roce 2021 nadace spravovala tyto fondy:
	Fond AGC Automotive Czech
	Fond AIR PRODUCTS
g	
Fond ARMEX ENERGY
g	
Fond Black & Decker
g	
Fond Solitea CDL*
g	
Fond HENNLICH
g	
Fond Chart Ferox
g	
Fond Jotun
g	
Fond Karolínka
g	
Fond KS Kolbenschmidt CZ
g	
Fond LOGIT
g	
Fond Miroslava Dušánka

	Fond NYYLO
	Fond Pavly a Pavla Redlichových
g	
Fond Renesance Martina Hausenblase
g	
Fond RYKO
g	
Fond Surgipa
g	
Fond Šikmá věž
g	
Fond Terezky a Sáry
g	
Otevřený grantový fond
g	
Vzdělávací fond HEURÉKA*

g

g

g

g

*) Fondy byly k 31. 12. 2021 rozhodnutím správní rady zrušeny.
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nahoře: Fond HENNLICH.

dole: Mattoni 1/2 Maraton v Ústí nad Labem.

Ukázka z besedy o menšinách, moderovaná litoměřickými gymnazisty.

V roce 2021 běželo za Ústeckou komunitní nadaci přes třicet dobroběžců.
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Finanční zpráva

26

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 0 2 1

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Rozvaha k 31. 12. 2021
AKTIVA

V KČ

Stavby

15 211 826,95

Samost. movité věci a soubory mov. věcí

99 214,00

Pozemky

1 673 183,00

Dlouhodobý finanční majetek

20 255 165,86

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

– 99 214,00

Pokladna

3 713,32

Bankovní účty

1 618 285,40

Pohledávky

141 360,90

Náklady příštích období

7 749,58

Aktiva celkem

38 911 285,01

PASIVA

V KČ

Závazky

– 173 897,33

Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi soc. zabezpečení
Ostatní přímé daně

– 98 075,00
– 4 335,00

Jiné pohledávky a závazky

– 43 100,00

Výdaje příštích období

– 49 015,96

Dohadné účty pasivní

– 2 340,00

Vlastní jmění
Permanentní části fondů

– 36 886 197,46
– 1 575 576,68

1

– 2 398 093,50

Dočasné části fondů 1
Oceňovací rozdíly z přeceněného majetku

119 351,40

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

2 199 994,52

Pasiva celkem

1

– 38 911 285,01

Rozklad položek do jednotlivých fondů je zachycen v tabulce Přehled majetku ve fondech k 31. 12. 2021.
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Přehled majetku ve fondech k 31. 12. 2021
MAJETEK FONDU

V KČ

Fond AGC Automotive Czech

permanentní části

dočasné části

0,00

324 300,57

Fond AIR PRODUCTS

256 527,00

450 629,88

Fond ARMEX ENERGY

95 500,00

7 144,82

Fond Black & Decker

96 900,00

8 260,52

Fond Black & Decker – veřejná sbírka

0,00

100,00

Fond HENNLICH

158 329,00

35 492,53

Fond Chart Ferox

94 761,50

33 378,97

Fond Jotun

57 500,00

– 8 579,50

0,00

70 652,24

Fond KS Kolbenchmidt CZ

153 360,00

16 349,29

Fond LOGIT

152 000,00

137 047,57

Fond Miroslava Dušánka

70 000,00

95 782,94

Fond NYYLO

22 000,00

22 329,20

Fond Pavly a Pavla Redlichových

22 040,00

15 462,27

296 059,18

6 377,96

85 100,00

203 953,94

7 000,00

5 185,01

0,00

66 965,69

Fond Karolínka

Fond Renesance Martina Hausenblase
Fond RYKO
Fond Surgipa
Fond Šikmá věž
Fond Terezky a Sáry
Otevřený Grantový Fond
Celkem

8 500,00

3 025,60

0,00

904 234,00

1 575 576,68

2 398 093,50

Komentář k majetku fondů a stavu finančních prostředků.
Nadace má majetek ve fondech krytý finančními prostředky na účtech a částečně cennými papíry. Prostředky v otevřeném grantovém
fondu II ve výši 472 013,27 byly použity na snížení ztráty roku 2021 a prostředky v otevřeném grantovém fondu I ve výši 258 792,28
byly použity rovněž na snížení ztráty roku 2021. Prostředky ve výši 982 520,59 v otevřeném grantovém fondu I byly zaúčtovány jako
oprava účtování min. let proti účtu 932 – Neuhrazená ztráta/zisk min. let, dary tohoto fondu měly být v minulých letech použity
na úhradu nákladů nadace.
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Přehled nadačního kapitálu nadace k 31. 12. 2021
Výše zapsaného nadačního kapitálu a darů do nadační jistiny čekajícího na zapsání do nadačního rejstříku
a její složení k 31.12.2021 činí 41 784 697,46 Kč.
Reálná hodnota nadačního kapitálu k 31. 12. 2021 činí 45 072 318,35 Kč.

SLOŽENÍ NADAČNÍHO KAPITÁLU
individuální správa portfolia prostřednictvím WOOD & Company investiční
společnosti, a. s.
finanční majetek ve správě Českomoravská projektová

V KČ
8 176 977,46
3 000 000,00

rekreační objekty a dřevěné chatičky p.č. 22 a p.č. 18 v k.ú. Krásné Pole u Chřibské,
obec Chřibská, okres Děčín, na pozemcích ppč. 144 a 125
bytový dům se zahradou, Karla IV. 400/11, Ústí nad Labem – Střekov na pozemku
p.č. 1568 a p.č. 1569
Celkem

16 056 160,00
14 551 560,00
41 784 697,46
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2021
VÝNOSY

V KČ

Tržby za vlastní výkon a za zboží

266 717,42

Ostatní výnosy

1 174 609,21

Tržby z prodeje majetku

1 809 995,91

Přijaté příspěvky

29 000,00

Celkem

3 280 322,54

NÁKLADY

V KČ

Spotřebované nákupy

232 512,34

Služby

345 240,23

Osobní náklady

1 331 534,00

Daně a poplatky

10 000,00

Ostatní náklady

239 239,40

Prodané cenné papíry a podíly, dluhopisy

1 121 796,57

Celkem

3 280 322,54

Hospodářský výsledek

0,00

30

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 0 2 1

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Zpráva nezávislého auditora

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace Ústecká komunitní nadace

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Ústecká komunitní nadace (dále také
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021,
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny
v bodě I. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Ústecká
komunitní nadace k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro
audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V
souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na
Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme
se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních
informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by
bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že


ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a


ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost správní rady a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Správní rada Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.
Při sestavování účetní závěrky je správní rada Organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, ev. číslo KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz
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případů, kdy správní rada plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá
jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální)
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol správní radou.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom
mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti správní rada Organizace uvedla v příloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní
radou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost
Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v
příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.
Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
ev. číslo KAČR č. 277
V Ústí nad Labem, dne 6. června 2022

Ing. Miroslava Nebuželská
ev. číslo KAČR č. 2092

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2021
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
 Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021
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Kontaktní informace
Adresa
Ústecká komunitní nadace
Karla IV. 400/11
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

Kontakt
Tel.: +420 731 474 688
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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