
Oblast Priorita Podpoření partneři a aktivity  Částka 

Podpora systémových změn ve 

vzdělávání

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

portálu EDUzín a dalších aktivit jejich informačního centra pro vzdělávání (Global Teacher Prize, 

Učiteling - pilotní projekt)               1 100 000 Kč 

Elixír do škol, z.ú. - organizace Science on Stage 2022  v Praze; 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.               1 250 000 Kč 

Učitel naživo, z.ú. - podpora účasti vedení jablonecké ZŠ v programu Ředitel naživo                    40 000 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                  350 000 Kč 

Aktivní mládež: Můžeš podnikat - motivační besedy; Make more - festival inovátorů, vynálezců a 

tvůrců Maker Faire; AMAVET - Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Libereckém kraji; 

vzdělávací rubrika na portálu O Divadle                    90 000 Kč 

Soutěže: Národní cena za studentský design, Start-up TUL                    70 000 Kč 

Post Bellum: Příběhy našich sousedů (odměny učitelům)                    30 000 Kč 

Vybavení pro výuku a vzdělávání: YMCA Liberec - materiál pro elektrokroužek                    10 000 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)
                 250 000 Kč 

formou zajištění zázemí: ubytování a stravování pro cca 40 osob v prvních měsících, později 

pomoc s úhradou samostatného ubytování pro menší počet rodin               2 000 000 Kč 

formou finančních příspěvků: přímá i zprostředkovaná (např. skrze TUL poskytující zázemí na 

univerzitních kolejích či Sokolku, integrační centrum v Jablonci nad Nisou)                  182 000 Kč 

Zdravotnictví přístrojové vybavení pro jabloneckou nemocnici a pro urologickou ambulanci                  800 000 Kč 

Kultura
obnova morového sloupu nejsvětější trojice; obnova Kostela Nejsvětější trojice ve Bzí; Městské 

divadlo Jablonec n. N.; Haškova velocipiáda; dětské pěvecké sbory na Jablonecku
                 654 425 Kč 

Přírodní památky, životní prostředí Společnost pro Jizerské hory - Ukliďme Jizerky; Jizersko-ještědský horský spolek - ročenka
                   35 000 Kč 

Sport dětí judo klub Jablonec nad Nisou; JBC SUP club; sportovní tábor; TJ LIAZ; Florbal Jablonec                  190 000 Kč 

Sociální oblast

Domov seniorů U Přehrady; FOKUS Liberec - podpora jablonecké kavárny Floriánka; Diakonie ČČE 

- letní pobyt pro děti ze sociálně slabých rodin, příspěvek ZTP kolegovi prostřednictvím Konta 

bariéry pod Nadací Charty 77               4 763 300 Kč 

Ostatní
jednorázová pomoc uprchlíkům z Afghánistánu; vzdělávací workshopy Fak(e)ticky pro děti 

jabloneckých škol; činnost ČČK v Jablonci nad Nisou a Horské služby v Liberci                    50 800 Kč 

CELKEM             12 615 525 Kč 

Další formy podpory:

Vzdělávání               2 940 000 Kč 

Podpora občanské společnosti               1 000 000 Kč 

Pomoc lidem v nouzi               2 182 000 Kč 

Region Jablonecko (bez vzdělávání)               6 493 525 Kč 

CELKEM             12 615 525 Kč 

Některé finanční a věcné dary poskytují také přímo jednotlivé firmy skupiny JABLOTRON GROUP, jako např. v roce 2022 příspěvek na zabezpečovací a 

kamerový systém pro klášter v Hejnicích (244.000 Kč) či příspěvky protikorupčním organizacím (100.000 Kč).

Přehled nadačních příspěvků za rok 2022

Podpora občanské společnosti Podpora aktivních lidí

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

V roce 2022 intenzivní péče o stromy na nadačních pozemcích v hodnotě cca 276.130 Kč.

Podpora tvořivosti a aktivity dětí
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