Přehled nadačních příspěvků za rok 2018
Oblast

Podpoření partneři a aktivity

Priorita

Částka

Elixír do škol, z.ú. - centra pro učitele informatiky: pomoc s rozjezdem systému regionálních center
podle vzoru úspěšné sítě center aktivních fyzikářů. Učitelé se scházejí, vyměňují si zkušenosti
s výukou ICT, zvou si lektory, zkoušejí si nové pomůcky a SW. První 3 pilotní centra v Liberci, Praze
a Brně.
Podpora aktivních učitelů

Minigranty pro aktivní učitele: administrativně nenáročné příspěvky pro učitele z jabloneckých ZŠ
na vlastní vzdělávání, aktivity se žáky, exkurze, pomůcky či školení
Cena Bezva učitel: 50tis. Kč odměna pro vybraného aktivního a úspěšného učitele Ma/Fy/Che/IT
na ZŚ v Jablonci (nominují žáci, rodiče, kolegové)
Vybavení pro aktivní "hnízda": ZŠ Rýnovice - robotika a 3D tisk; DDM Vikýř - mechatronika; ZŠ
a DDM Frýdlant - robotika a 3D tisk; YMCA - vybavení pro elektrokroužek

Vzdělávání

Podpora tvořivosti
a aktivity dětí

Podpora organizátorům soutěží: AMAVET Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Libereckém
kraji (2.roč); Kyberrobot na TU Liberec; Národní cena za studentský design; celostátní kolo fyzikální
olympiády v Jablonci
Lepší místo ve škole v Jablonci (finále 30.1.2019) - veřejnost a porota hlasují a 2 nejlepší nápady
školních týmů získaly 50tis Kč na realizaci. V první fázi se v rámci školy hlasuje o 1 nejlepší nápad
pro finále. Účast 7 ZŠ v JBC, celkem několik tisíc nápadů a hlasujících

Podpora systémových změn ve
vzdělávání

EDUin - podpora informačního portálu "Rodiče vítáni" a další jejich novinářské práce ve vzdělávání,
Nadační fond EDUzměna - příspěvek na úvodní přípravy fondu, Otevřeno - podpora studentů
snažících se zlepšit výuku na pedagogických fakultách

Informační gramotnost

Vzdělávání studentů v mediální gramotnosti (Zvolsi.info): workshopy o mediální gramotnosti (jak
rozpoznat fakenews apod.) se studenty ZŠ a SŠ

Ostatní

Jeden svět - podpora projekcí pro studenty v Jablonci s diskuzemi, Můžeš podnikat - podpora
přednášek pro studenty, Sudbury škola
Živá komunita (Nadace Via): podpora projektů v lokálních komunitách po celé ČR (komplexní
podpora pro aktivní místní lídry - metodická podpora fundrisingu, mentoring minulými podpořenými)

Podpora aktivních lidí
Podpora občanské společnosti

Nebojme se komunální politiky (Nadace Via): další forma aktivizace lidí, kteří dlouhodobě něco
dělají pro své okolí - jednak pomoc těm, kteří jsou již čerstvě v místních samosprávách (vzdělávání,
networking, předávání zkušeností od pozitivních příkladů již aktivních politiků) a snaha příště přimět
ke kandidatuře další takové. Úvodní průzkum a regionální setkání, začátek 4letého projektu
s vrcholem před příštími komunálními volbami.

460 000 Kč

193 558 Kč
50 000 Kč

133 000 Kč

395 000 Kč

250 000 Kč

240 000 Kč
33 000 Kč
240 000 Kč

500 000 Kč

107 500 Kč

Umění darovat (Nadace Via): časopis o dárcovství - pozitivní příklady

Pomoc lidem v nouzi

Region Jablonecko

2 000 Kč

Protikorupční aktivity

Protikorupční akademie (NFPK): workshopy se studenty SŠ a VŠ - jak mohou kontrolovat lokální
politiky, jaké jsou obvyklé negativní praxe

Lidé bez domova

Zimní noclehárna Vackov (Naděje): poskytování noclehu lidem bez domova
v zimním období, 80 lůžek, zdravotní péče

360 000 Kč

Zdravotnictví

přístrojové vybavení pro nemocnici; činnost ČČK v Jablonci

415 000 Kč

Kultura

Jablonecké kulturní léto; AvantgArt Zauhlovačka; Dětský pěvecký sbor Skřivánek; DPS Iuventus,
Gaude! aj.

140 000 Kč

Přírodní památky, životní prostředí

výsadba aleje; spolek Patron (obnova pomníčků apod.); podpora výsadby původních dřevin na
Liberecku; příspěvky na vydání: dokumentu o Jizerkách (Správa CHKO) / ročenky Jizersko-ještědského horského spolku / knihy O Věčných proměnách lesa

Amatérský sport

Jizerská magistrála - podpora provozu

Sociální oblast

prevence gamblerství (Jablonec bez hazardu); nábytková banka; Domov a centrum denních služeb
- aktivizace postižených dětí

70 000 Kč
191 000 Kč

CELKEM
Další formy podpory:

50 000 Kč

61 700 Kč
3 891 758 Kč

Pravidelná péče o louky v majetku nadace v Jizerských horách, zachování jejich krajinného rázu, ochrana před případnými nežádoucími záměry.
Některé finanční a věcné dary poskytují také přímo jednotlivé firmy skupiny JABLOTRON GROUP, jako např. dar dalších 10 Částicových kamer MX-10
z JABLOTRON ALARMS a.s. do center fyzikářů Elixír.

Vzdělávání

1 994 558 Kč

Podpora občanské společnosti

659 500 Kč

Pomoc lidem v nouzi

360 000 Kč

Region Jablonecko (vyjma vzdělávání)
CELKEM

877 700 Kč
3 891 758 Kč

