Přehled nadačních příspěvků za rok 2020
Oblast

Částka
1 200 000 Kč
1 000 000 Kč

Svobodná základní škola, o.p.s., Jablonec nad Nisou - podpora vzniku 2. stupně SZŠ
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze - badatelská činnost

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

Podpora aktivních učitelů
Vzdělávání, věda a výzkum

Podpora tvořivosti
a aktivity dětí

Ostatní

Podpora občanské společnosti

Podpoření partneři a aktivity

Priorita
Školství
Věda a výzkum

Podpora aktivních lidí

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.
Minigranty pro aktivní učitele: administrativně nenáročné příspěvky pro učitele
ZŠ na Jablonecku na vlastní vzdělávání, aktivity se žáky, exkurze, pomůcky či školení
Cena Bezva učitel: 50 tis. Kč odměna pro vybraného aktivního a úspěšného učitele ze ZŠ
Jablonecka (nominují žáci, rodiče, kolegové)
Post Bellum: Příběhy našich sousedů
Soutěže: Národní cena za studentský design, Středoškolák roku, Start-up TUL
Vybavení pro výuku a vzdělávání: Elixír Liberec - Lego WE DO; Veselá věda - vybavení pro
zážitkové badatelské kurzy pro děti
Aktivní mládež: Můžeš podnikat - motivační besedy; NFPK - Protikorupční akademie
podpora vzniku výukových materiálů k dokumentárnímu filmu Helios, podpora dílčí realizace
nevítězného projektu Lepší místo ve škole
Nebojme se komunální politiky (Nadace Via): novátorský program poodporující 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.
Živá komunita (Nadace Via): podpora projektů v lokálních komunitách po celé ČR (komplexní
podpora pro aktivní místní lídry - metodická podpora fundrisingu, mentoring minulými podpořenými)

Rozvoj sítě filantropie v ČR
Pomoc lidem v nouzi

Lidé bez domova

50 000 Kč
150 000 Kč
80 000 Kč
56 912 Kč
40 000 Kč
85 000 Kč

750 000 Kč

500 000 Kč
5 000 Kč
146 000 Kč

Zdravotnictví
Kultura

přístrojové vybavení pro jabloneckou nemocnici
Dětské pěvecké sbory Iuventus, Gaude! a Skřivánek, Městské divadlo Jablonec n. N.
Živá voda - zadržování vody v krajině; Společnost pro Jizerské hory - Ukliďme Jizerky; Nadace
Ivana Dejmala pro ochranu přírody - záchrana Sedmihorských mokřadů; Jizersko-ještědský horský
spolek - ročenka
Judo klub - pronájem tělocvičen; Skauti - rekonstrukce části klubovny na malou tělocvičnu; TJ Sokol nákup vybavení
Domov seniorů U Přehrady; Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí; Up Hill Run;
Domov a centrum denních služeb
Nasvícení dalších přechodů pro chodce v Jablonci (2x ul. Palackého, 1x ul. Ladova)

1 618 000 Kč
68 595 Kč

CELKEM

8 376 692 Kč

Sport dětí
Sociální oblast
Ostatní

109 000 Kč
400 000 Kč
165 000 Kč

110 000 Kč
240 000 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 roušek s nanofiltrem do zdravotnický zařízení
v hodnotě 1,25 mil. Kč z JABLOTRON ALARMS a.s.

Vzdělávání

4 265 097 Kč

Podpora občanské společnosti

1 255 000 Kč

Pomoc lidem v nouzi

Region Jablonecko
(bez vzdělávání)

Vzdělávání

Podpora občanské
společnosti

203 185 Kč

Covid-krize: Vaříme nepostradatelným, Diakonie, Nábytková banka, Český červený kříž Jablonec

Přírodní památky, životní prostředí

Pomoc lidem v nouzi

500 000 Kč

Akutní pomoc

Region Jablonecko

Další formy podpory:

Nadační fond Via Clarita
Naděje: zimní noclehárna Vackov - prodloužení zimní sezony 2019/20 o 1 měsíc kvůli covidu; zimní
opatření (potravinová pomoc, oblečení)

900 000 Kč

255 000 Kč

Region Jablonecko (bez vzdělávání)

2 601 595 Kč

CELKEM

8 376 692 Kč

