
Oblast Priorita Podpoření partneři a aktivity  Částka 

Školství
Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání - dokončení budovy centra sebeřízeného vzdělávání; 

Muhu, z.s. - rekonstrukce zázemí pro lesní školku v Jablonci nad Nisou               1 050 000 Kč 

Podpora systémových změn ve 

vzdělávání

Nadační fond EDUzměna - příspěvek na regionální pilotní projekt; EDUin - podpora informačního 

portálu "Rodiče vítáni" (nově EDUzín), a dalších aktivit jejich informačního centra pro vzdělávání
                 850 000 Kč 

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.                  500 000 Kč 

Minigranty pro aktivní učitele: administrativně nenáročné příspěvky pro učitele

ZŠ na Jablonecku na vlastní vzdělávání, aktivity se žáky, exkurze, pomůcky či školení                  153 163 Kč 

Cena Bezva učitel: 50 tis. Kč odměna pro vybraného aktivního a úspěšného učitele ze ZŠ 

Jablonecka (nominují žáci, rodiče, kolegové)                    50 000 Kč 

Post Bellum: Příběhy našich sousedů                  200 000 Kč 

Soutěže: AMAVET Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Libereckém kraji; Národní cena za 

studentský design                  270 000 Kč 

Vybavení pro výuku a vzdělávání: Klub lodních modelářů Admiral - nákup elektronických součástek
                   10 000 Kč 

Aktivní mládež: Můžeš podnikat - motivační besedy                    30 000 Kč 

Lepší místo ve škole: studenti navrhují, prosazují, prezentují a vítězné týmy nakonec také realizují 

(za získanou finanční odměnu) vlastní nápady na vylepšení svých škol                  150 000 Kč 

Ostatní

natáčení dokumentárního filmu Helios o práci prof. M. Druckmüllera za účelem propagace a 

popularizace české vědy a vzdělávání dětí (astronomie, fyzika); Pionýr, z.s.; Technické muzeum 

Liberec; YMCA Liberec; Jeden svět - promítání filmů o aktuálních tématech s diskusemi
                 248 000 Kč 

Nebojme se komunální politiky (Nadace Via): novátorský program podporující různými formami 

aktivní lidi, kteří mají zájem o místo, kde žijí, a uvažují o vstupu do komunální politiky - vzdělávací 

setkání (právní minimum, participace apod.), networking a mentoring

s již zvolenými zastupiteli, pozitivní příběhy místních hybatelů v médiích.                  750 000 Kč 

Živá komunita (Nadace Via): podpora projektů v lokálních komunitách po celé ČR (komplexní 

podpora pro aktivní místní lídry - metodická podpora fundraisingu, mentoring minulými podpořenými)
                 500 000 Kč 

Lidé bez domova Naděje: zimní krizové středisko Vackov - celodenní ubytování pro lidi bez domova s hendikepem
                 464 000 Kč 

Armáda spásy v České republice, z.s.: provoz lékařské ordinace pro chudé v Ostravě                    50 000 Kč 

Zdravotnictví
Nemocnice Jablonec nad Nisou: přístrojové vybavení; L. Havrdová: vývoj a výroba návleků pro 

pacienty s PICC katétrem                  420 000 Kč 

Kultura
Dětské pěvecké sbory Iuventus, Gaude! a Skřivánek, Městské divadlo Jablonec n. N., Jablonecké 

kulturní léto                  135 000 Kč 

Přírodní památky, životní prostředí
Společnost pro Jizerské hory - Ukliďme Jizerky; Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody - 

záchrana Sedmihorských mokřadů                    50 000 Kč 

Sport dětí
Baseball club Blesk - nákup vybavení na tréninky s dětmi; Florbal Jablonec - podpora činnosti pro 

nejmenší děti                    15 000 Kč 

Sociální oblast Domov a centrum denních služeb                      8 000 Kč 

CELKEM               5 903 163 Kč 

Další formy podpory:

Vzdělávání               3 511 163 Kč 

Podpora občanské společnosti               1 250 000 Kč 

Pomoc lidem v nouzi                  514 000 Kč 

Region Jablonecko (bez vzdělávání)                  628 000 Kč 

CELKEM               5 903 163 Kč 

Některé finanční a věcné dary poskytují také přímo jednotlivé firmy skupiny JABLOTRON GROUP, jako např. dary neziskovým organizacím zaměřeným na boj 

proti korupci v celkové hodnotě 100.000 Kč či podpora studentské soutěže Start-up TUL částkou 50.000 Kč z JABLOTRON aj. ALARMS a.s.

Přehled nadačních příspěvků za rok 2019

Podpora aktivních učitelů

Podpora občanské společnosti

Region Jablonecko

Podpora aktivních lidí

Pravidelná péče o louky v majetku nadace v Jizerských horách, zachování jejich krajinného rázu, ochrana před případnými nežádoucími záměry.
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Vzdělávání, věda a výzkum
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