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ÚvOdní slOvO ÚvOdní slOvO 

Každý přicházíme na svět s něčím, co nás odlišuje od ostatních, 
co nás činí jedinečnými a nezaměnitelnými. 

Někdy však dostáváme do vínku odlišnost, která nám z barevné mozaiky života ubírá skleněný střípek. 
Možná modrý, možná červený. Té odlišnosti říkáme handicap či postižení. Můžeme se s ní narodit, 
můžeme si ji přivodit vlastní lehkomyslností, můžeme ji získat nemocí, stářím… Nikdy nemáme jisto-
tu, že zrovna nám se vyhne. Bylo by krásné, kdybychom však měli jistotu, že v okamžiku, kdy takováto 
odlišnost vstoupí do našeho života, najdeme v něm zároveň lidi, organizace či instituce, které nám 
pomohou ten skleněný střípek nahradit jiným, byť třeba jen průhledným, který ale udrží naši mozaiku 
pohromadě, a dovolí nám se z toho barevného obrázku radovat.

54

SLOvO hejtmana LibereckéhO kraje 

pro mne je důležité, že nadace EUronISa patří mezi velmi seriózní charitativní organizace, které podporují nejvíce nezis-
kových organizací v našem kraji, a navíc mě těší jako předsedu české části Euroregionu nisa, že právě v našem regionu 
rozděluje nejvíce finančních prostředků mezi zde fungujícími nefiremními nadacemi. právem je držitelem známky kvality 
udělované Fórem dárců.

oceňuji, že v minulém roce podpořila nadace 90 projektů a mezi 87 neziskových organizací a 14 fyzických osob rozdělila 
celkem 2 009 280 Kč, které zůstávají tam, kde byly vybrány. rád proto přijímám záštitu nad tak významnými dobročin-
nými akcemi, jako je již benefiční aukce uměleckých předmětů, která se pravidelně koná od roku 2007 v sídle Krajského 
úřadu libereckého kraje v liberci, také mě oslovuje veřejná sbírka „pozvedněte slabé“ nebo Velikonoční benefiční prodej 
pečiva jidášů. zaměstnancům a dobrovolníkům nadace EUronISa za jejich práci děkuji, vážím si jich a gratuluji jim 
ke krásným výsledkům jejich činnosti. Věřím, že i s novým vedením bude charitativní dílo nadace EUronISa i nadále 
úspěšně pokračovat ve prospěch slabých, zdravotně handicapovaných, dětí a seniorů žijících v libereckém kraji a Šluk-
novském výběžku. 

martin Půta
hejtman libereckého kraje

SLOvO míStOPřeDSeDy SPrávní raDy 

Vážení přátelé,

v roce 2013 pokračovala nadace EUronISa v úsilí pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, 
sociálním postavení a zdravotním stavu.

V devadesáti projektech jsme podpořili stovky potřebných ve všech věkových skupinách od malých dětí až po seniory, 
mentálně a tělesně postižené i organizace, které se zabývají prevencí negativních jevů. rozdělili jsme celkem 2 miliony 
korun. V roce 2014 chceme oslovit a získat nové dárce i dobrovolníky a také ve větší míře podporovat i fyzické osoby 
a tím pomáhat v konkrétních lidských příbězích. 
 
náš velký dík patří Vám všem, kteří jste nadaci podpořili finančně, dobrovolnou prací, poskytnutím uměleckých děl, 
či radou.

ing. miroslav řehák
místopředseda správní rady

SLOvO PatrOna Sbírky „POZveDněte SLabé!“

Když jsem v roce 1972, krátce po absolutoriu DaMU nastoupil do liberecké Ypsilonky, kde jsem prožil krásných 7 let, 
netušil jsem, že se po mnoha letech do liberce vrátím. tentokrát ne jako herec, ale jako patron nadace EUronISa.  
Když mě před lety Ing. aleš rozkovec oslovil a sdělil mi, že tato nadace pomáhá nemocným, starým a opuštěným lidem 
v jejich každodenním životě, zlepšuje a obohacuje život tělesně a mentálně postiženým, pomáhá rodinám s dětmi 
v nouzi, podporuje programy prevence aIDS, drog a jiných negativních jevů, nezaváhal jsem a patronaci jsem slíbil. 

Myslím si, že pokud máte možnost, síly a prostředky pomoci nadaci, která má takové ušlechtilé cíle, nic nebrání tomu, 
abych mohl i já této nadaci trochu pomoci. Do dalších let jí přeji mnoho dobrých grantů a mnoho lidí a organizací, které 
také tak pomáhají. Myslím, že název sbírky „pozvedněte slabé!“ mluví za všechno. 

váš jiří Lábus
herec

Foto ObčanSké SDružení Svítání 
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rOk 2013 v číSLech a SLOvem

Finanční prostředky, které nadace EUronISa získala v roce 2013 z výnosů nadačního jmění, z benefičního velikonočního 
prodeje pečiva v oC Forum, 17. benefiční aukce uměleckých předmětů, dvoukolové veřejné sbírky „pozvedněte slabé!“, 
výtěžku charitativní akce během golfového turnaje regie radio Music a od sponzorů a jednotlivých dárců – celkem 
2 009 280 Kč, byly rozděleny ve dvou veřejných grantových kolech – jarním a podzimním, individuálním žadatelům 
a mezi neziskové organizace, které se zapojily do sbírky „pozvedněte slabé!“ v osmi městech Euroregionu nisa. 

nadace EUronISa podpořila ve dvou grantových kolech 88 projektů 85 neziskových organizací a 14 jednotlivců. 
Dále byla podpořena MŠ a zŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu z výtěžku benefičního velikonočního prodeje 
pečiva a VIa tEMpora noVa o.s. částí výtěžku benefiční aukce uměleckých předmětů za díla, které sdružení do aukce 
darovalo. z 10. ročníku letního a podzimního kola veřejné sbírky „pozvedněte slabé!“ bylo podpořeno 8 neziskových 
organizací.

nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské v liberci v roce 1995 jako nadace podporující sociální aktivity 
v Euroregionu nisa. Do 31. 12. 2013 rozdělila granty v celkové hodnotě 27 888 218 Kč mezi 293 neziskových 
organizací a 16 fyzických osob v libereckém kraji a Šluknovském výběžku. Bylo podpořeno celkem 1 376 projektů.

cílem nadace eurOniSa je získávat finanční prostředky, které jsou následně použity 
v souladu s posláním nadace, tedy především na podporu činností v oblasti:

• Sociální a zdravotní
– pomoc lidem se zdravotním postižením,
– podpora sociálně slabých, ohrožených a znevýhodněných skupin (senioři, osamělé matky s dětmi, týrané 
 a zneužívané děti, sociálně slabí apod.).
• Kulturní
– rozvoj kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou.
• Vzdělávací
– preventivní programy směřující k rozvoji zdravé osobnosti člověka.

získané finanční prostředky jsou rozdělovány neziskovým organizacím a fyzickým osobám, které se stávají 
příjemci grantů. tito příjemci jsou vybíráni na základě splněných podmínek pro udělení grantu oprávněným 
žadatelům ve veřejných grantových kolech, které nadace vyhlašuje 1x–2x ročně. podmínky pro poskytování 
nadačních příspěvků organizacím a individuálním žadatelům naleznete na www.euronisa.cz.

Posláním nadace eurOniSa je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich 
věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. nadace podporou projektů a činností 
jednotlivých organizací a fyzických osob v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti mj. 

– pomáhá starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každodenním životě,
– zlepšuje a obohacuje život tělesně a mentálně postižených lidí,
– pomáhá rodinám s dětmi v tísni,
– podporuje programy prevence aIDS, drog a jiných negativních jevů.

Do povědomí lidí v regionu vstoupila nadace EUronISa také benefičními aukcemi uměleckých předmětů a každoroční 
sbírkou „pozvedněte slabé!“, jejíž patronem je herec Jiři lábus. tradicí se také stal benefiční prodej velikonočního pečiva 
v oC Forum liberec, v letošním roce pomáhali prodávat pečivo fotbalisté FC Slovanu liberec Martin Frýdek a Vladimír 
Coufal.

nadace EUronISa podporuje nejvíce neziskových organizací a rozděluje 
nejvíce finančních prostředků mezi nefiremními nadacemi v české části 
Euroregionu nisa.

nadace eurOniSa je držitelem známky kvality 
udělované Forem dárců.

• Benefiční prodej velikonočního pečiva v oC Forum – výnos akce 20 tisíc Kč
• 11. ročník sbírky „pozvedněte slabé!“ – letní a podzimní kolo – výnos akce 137 tisíc Kč 
• Charitativní akce během golfového turnaje regie radio Music – prodej předmětů 
  z chráněných dílen a dražba dresů Bílých tygrů a Slovanu liberec – výnos akce 13 tisíc Kč 
• 17. benefiční aukce uměleckých předmětů – výnos akce 629 tisíc Kč
• získané finanční prostředky od firem, individuálních dárců – výnos 611 tisíc Kč
• Výtěžek z nadačního jmění – 2 625 tisíc Kč
 
v březnu jsme si připomněli 18. výročí založení nadace eurOniSa. 

nadační příspěvky z výnosů prostředků nadačního investičního fondu 250 000 Kč
nadační příspěvky z prostředků nadace EUronISa 1 406 190 Kč
nadační příspěvky z prostředků vybraných v rámci 10. ročníku veřejné sbírky „pozvedněte slabé!“ 130 000 Kč
nadační příspěvky z prostředků nadace EUronISa fyzickým osobám 223 090 Kč
celkem 2 009 280 kč

alBErt SchweitZer (1875–1965)
 
„nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby 
projevil svému bližnímu opravdový humanismus, 
na němž záleží budoucnost lidstva.“

Foto hOSPicOvá Péče Sv. ZDiSLavy
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beneFiční PrODej veLikOnOčníhO Pečiva

V týdnu před velikonočními svátky proběhl již tradiční a úspěšný 
prodej pečiva v obchodním centru Forum v liberci, letos s podporou 
fotbalistů FC Slovan liberec. zisk dosáhl částky 20 000 Kč. Výtěžek 
benefičního prodeje velikonočního pečiva podpořil MŠ a zŠ pro 
tělesně postižené při Jedličkově ústavu.

11. rOčník veřejné Sbírky 
„POZveDněte SLabé!“ – Letní kOLO 

pod patronací herce Jiřího lábuse a pod záštitou hejtmana libe-
reckého kraje Martina půty zahájila nadace EUronISa již jedenáctý 
ročník veřejné sbírky „pozvedněte slabé!“. Dobrovolníci na ulicích ve 
vybraných městech prodávali bílé gerbery a zároveň byl otevřen 
stánek ve vchodu do obchodního centra Forum v liberci. Celkový 
výtěžek této části letní sbírky dosáhl bezmála 80 000 Kč. 
        
   
GOLF PrO naDaci eurOniSa 

Stejně jako v loňském roce pořádala pro své partnery skupina regie 
radio Music na hřišti v liberci – Machníně golfový turnaj. nadace 
se podílela na turnaji prodejem golfových předmětů. Vzhledem 
k vydatnému dešti mnoho hráčů turnaj vzdalo, přesto se díky příjem-
né a vlídné atmosféře podařilo vybrat 10 000 Kč. nejvíce se prodávaly 
misky vyráběné v chráněné dílně D.r.a.K. po vyhlášení výsledků se 
dražily dresy Bílých tygrů a Slovanu liberec. Dva dresy byly věnovány 
do dražby zdarma a každý z nich získal nového majitele za 3 000 Kč. 
Vybrané peníze byly použity na podporu sociálních a charitativních 
aktivit v regionu.

jarní GrantOvé kOLO PrO neZiSkOvé a PříSPěvkOvé OrGaniZace

Do jarního grantového kola poslalo žádost o příspěvek celkem 59 organizací. Správní rada na svém zasedání dne 
27. 5. 2013 rozhodla o podpoře 47 projektů. Celkem 45 neziskových organizací ze sociální, zdravotní, kulturní 
a vzdělávací oblasti získalo dohromady 798 000 Kč. Mezi organizace s nejvyšší podporou v tomto jarním granto-
vém kole patří Hospicová péče svaté zdislavy a Diakonie Dubá.

PODZimní GrantOvé kOLO PrO neZiSkOvé a PříSPěvkOvé OrGaniZace

V rámci podzimního grantového kola bylo nadací EUronISa přijato 48 žádostí o podporu projektů v celkové výši 
1 735 466 Kč. V grantovém řízení bylo rozděleno 760 000 Kč. Správní rada rozhodla dne 29. 10. 2013 na svém 
zasedání o podpoře 41 projektů 40 organizací.

beneFiční aukce uměLeckých PřeDmětů

V pořadí 17. benefiční aukce uměleckých předmětů se uskutečnila v sobotu 23. listopadu 2013 v prostorách Krajského 
úřadu v liberci. I letos se konala ve spolupráci s občanským sdružením VIa tEMpora noVa, sdružením pro obnovu 
zámku lipová na Šluknovsku. aukce se zúčastnil i předseda sdružení Jan rapin. podobně jako v předchozích ročnících 
se i letos dražilo 180 děl, které byly poskytnuty od 119 autorů. Úhrnná cena děl byla 883 000 Kč.

nejdražším dílem letošní aukce se stal cínový objekt s názvem „Bludná duše“ od olbrama zoubka. z původní vyvolávací 
ceny 23 000 Kč se vyšplhal až na 60 000 Kč. nejvyšší nárůst z vyvolávací ceny do konečné kupní ceny mělo dílo „anděl 
modrý“ od paní Marie Sokolové. toto keramické dílo se z původních 550 Kč dostalo až na konečných 9 000 Kč. Celkem 
se za odpoledne prodalo 114 děl za 596 050 Kč. nevydražená díla mohli zájemci zakoupit v doprodeji na webových 
stránkách nadace EUronISa.

11. rOčník veřejné Sbírky „POZveDněte SLabé!“ – PODZimní kOLO 

V podzimním kole jedenáctého ročníku regionální veřejné sbírky „pozvedněte slabé!“ nadace podpořila 9 organizací 
z osmi měst v české části Euroregionu nisa. před Vánočními svátky byly v ulicích liberce k vidění dobrovolníci se sbírko-
vými pokladničkami. Hlavním centrem sbírky však byl stánek v obchodním centru Forum, kde se prodávaly dobré 
a voňavé koláčky od paní Jahodové. Sbírka v liberci podpořila občanské sdružení D.r.a.K. a Fokus liberec. podzimní 
veřejná sbírka vynesla téměř 60 000 Kč. Se žádostí o podporu byli v zapojených městech osloveni také poslanci, senátoři 
i sponzoři.

veřejná Sbírka „POZveDněte SLabé!“ 

Vznik: –  v roce 2003.
Cíl: –  získat prostředky zejména od individuálních dárců pro místní neziskové organizace.
Účel: –  zlepšovat a obohacovat život tělesně a mentálně postiženým lidem,
 –  pomáhat starým, nemocným a opuštěným lidem,
 –  podporovat rodiny s dětmi v tísni.
principy: –  průhlednost = dárci předem ví, komu a na co přispívají,
 –  zachování regionality = prostředky získané v konkrétním městě jsou poskytnuty
  místním neziskovým organizacím.
Úspěchy: –  za 11 let fungování projektu bylo vybráno přes 6 milionů Kč,
 –  celkem bylo podpořeno 118 neziskových organizací, které z vybraných finančních 
  prostředků realizovaly 245 projektů.

Mnoho dalších významných českých výtvarníků věnovalo do aukce zdarma svá 
díla a všem také patří poděkování nejen jménem nadace EUronISa, ale hlavně 
jménem všech potřebných, kterým v našem regionu každoročně výtěžek 
z benefiční aukce pomůže zlepšit kvalitu života. 

tradiční konání benefičních aukcí tak za 17 let vyneslo již přes 12 500 000 Kč. 
čistý výtěžek letošní aukce byl použit, stejně jako v minulých letech, zejména 
na podporu sociálně zaměřených neziskových organizací působících 
v libereckém kraji a Šluknovském výběžku.

Zpráva O CinnOsti 
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POSkytnuté Dary jeDnOtLivcům

jméno město / obec PoužitíGrant (kč)

Barbora H. Elektrické polohovací lůžko 20 000Liberec

Pavel J.              Digitální sluchadlo4 250Liberec

Patrik H. Kompenzační pomůcka – Amethyst Bio-Mat  
podložka15 730Liberec

Nikola T.     Baterie do el. vozíku12 000Liberec

Michaela J. Kabely ke kochleárnímu implantátu7 500Jablonec n. N.

Martin K.        Kompenzační pomůcka – Amethyst Bio-Mat  
podložka25 000Mimoň

Lenka M. Kompenzační pomůcka – Amethyst Bio-Mat  
podložka15 730Liberec

Klára Z. Elektricky polohovatelné lůžko23 000Jablonec n. N.

Kevin J.    Příspěvek na lázeňský pobyt v Klimkovicích pro 
chlapce s kombinovaným postižením40 000Liberec

Ivan D.        Baterie Dryfit MINI k el. vozíku6 000Liberec

Pavel S.       Kompenzační pomůcka – Amethyst Bio-Mat  
podložka15 730Liberec

celkem 223 090

Silvie D.      Naslouchadlo3 150Liberec

Vojtěch S.        Osobní asistence pro kombinovaně postiženého chlapce15 000Velké Hamry

Zbyněk J.      Vozík mechanický Avantgarde20 000Liberec

OrGaniZace PODPOřené Z PrOStřeDků vybraných v rámci 
10. rOčníku veřejné Sbírky „POZveDněte SLabé!“

žadatel město / obec název projektuGrant (kč)

Centrum zdrav. postižených Libe-
reckého kraje o.s. – Hrádek n. N. Aby byl domov domovem9 600Hrádek n. N.

Nová naděje, o.s. The Bouda13 900Turnov

Mateřská škola speciální 
Semily p.o.

Ozdravný pobyt v Krkonoších pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami7 400Semily

Klub náhradních rodin 
Libereckého kraje o.s. Šťastný domov pro všechny děti25 100Česká Lípa

Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s. Daruj sestru30 500Liberec

Diakonie CČE o.s. 
– středisko v Jablonci n. N. Provoz pečovatelské služby12 600Jablonec n. N.

Diakonie Beránek o.s. „Služba seniorům“30 500Liberec

Centrum zdrav. postižených Libe-
reckého kraje o.s. – Lomnice n. P. Aby byl domov domovem400Lomnice n. P.

celkem 130 000

OrGaniZace PODPOřené Z výnOSů PrOStřeDků Z naDačníhO inveStičníhO FOnDu 

Celkový výnos k rozdělení v roce 2013 činil 248 596,07 Kč*.

žadatel město / obec PoužitíGrant (kč)

ARCUS Liberec – spol. onkol. pac., 
jejich rod. příslušníků a přátel o.s.

Zlepšení života onkologických pacientů 
– rekondiční ozdravný pobyt Harrachov15 000Liberec

Svaz tělesně postižených 
Jilemnice a okolí o.s. Rekondiční pobyt v Jánských Lázních15 000Jilemnice

Svaz postižených civil. chorobami 
v ČR, o.s – z.o. kardiaků Liberec Edukační pobyt pro kardiaky ve Stráži pod Ralskem10 000Liberec

Svaz postižených civil. chorobami 
v ČR, o.s. – Z.O. DIA Liberec Ozdravný pobyt diabetiků ve Sloupu v Čechách10 000Liberec

Regionální organizace zdravotně 
postižených – Liberec Sever o.s. Buď fit senior10 000Liberec

Oblastní charita Liberec o.s. Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince30 000Liberec

Občanské sdružení SVÍTÁNÍ HIPOREHABILITACE30 000Jablonec n. N.

FOKUS Liberec o.s. „Dofinancování sociální služby Podpora 
samostatného bydlení“20 000Liberec

Diakonie Dubá o.s. Centrum sociální rehabilitace50 000Dubá

Centrum pro ZP Libereckého 
kraje o.s.

Nákup kompenzačních, rehabilitačních 
a didaktických pomůcek – pokračování (2013)20 000Liberec

Svaz tělesně postižených v ČR, 
MO č. 3 Jablonec n. N. o.s. Bezpečná cesta ke zdraví10 000Jablonec n. N.

celkem 250 000

Unikátní projekty o.s. Výtvarné centrum pro postižené děti 
– Sněženka – výtvarné potřeby, energie a mzdy30 000Smržovka

*  Výnos je na základě Smlouvy s převodcem prostředků (Ministerstvo financí čr) stanoven ve výši 0,5 % úrokové sazby  
 prIBID pro 1 rok. pro účely této smlouvy se úroková sazba prIBID stanoví jako aritmetický průměr dvanácti hodnot 
 v roce, zveřejněných českou národní bankou a platných vždy pro první pracovní den v měsíci. tento výnos byl 
 rozdělen v průběhu roku 2013.

OrGaniZace PODPOřené Z PrOStřeDků naDace eurOniSa

žadatel město / obec název projektuGrant (kč)

ACET ČR, o.s. „Zvol si život“ prevence rizikového chování30 000Semily

Česká unie neslyšících o.s., 
oblastní organizace Liberec Sociálně aktivizační služby10 000Liberec

Centrum volného času Moštárna, 
o.s. Senior Klub10 000Hejnice

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, 
o.s. Veselá školička20 000Turnov

Celia-život bez lepku o.s. Webové stránky pro celiaky a širokou veřejnost 
o problematice celiakie8 000Nová Ves

CEDR – komunitní centrum, 
občanské sdružení Zachovat si šanci na práci10 000Krásná Lípa

As. rodičů a přátel zdrav. pos. dětí 
v ČR, o.s. – klub Liberec Letní ozdravný tábor pro ZTP děti10 000Liberec

As. rodičů a přátel zdrav. pos. dětí 
v ČR, o.s. – Klub Jablonec n. N.

Letní rekondiční pobyt zdravotně postižených dětí 
a mládeže20 000Jablonec n. N.

ARCUS Liberec – spol. onkol. pac., 
jejich rod. příslušníků a přátel o.s.

Zlepšení života onkologických pacientů 
– rekondiční ozdravný pobyt Sezimovo Ústí15 000Liberec

Aktivní život o.p.s. Uplatnění ZP osob v sociální prádelně10 000Liberec

Diakonie Beránek o.s. „Aktivní kavárna“10 000Liberec

Poskytnuté nadační příspěvky podle regionů rok 2013 (kč)
liberecko                  1 024 590  
Jablonecko                    271 100  
Semilsko                    301 300  
Šluknovský výběžek                    130 190  
českolipsko                    300 100
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žadatel město / obec název projektuGrant (kč)

Diakonie Beránek o.s. „Podzim života“40 000Liberec

Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s. Hospicový vůz50 000Liberec

FOKUS Turnov o.s., sdr. pro péči 
o duš. nem. a zdrav. postižené Vstříc potřebným – pokračování20 000Turnov

FOKUS Turnov o.s., sdr. pro péči 
o duš. nem. a zdrav. postižené Vstříc potřebným – pokračování20 000Turnov

FOKUS Semily o.s. Terapie na zahradě20 000Semily

FOKUS Semily o.s. Sociálně terapeutická dílna10 000Semily

Dům dětí a mládeže Vikýř, p.o. Podpora zájmového vzdělávání handicapovaných 
v Jablonci n. N.8 000Jablonec n. N.

Diakonie Dubá o.s. Centrum sociální rehabilitace40 000Dubá

Diakonie Beránek o.s. „Aktivní kavárna“10 000Liberec

Diakonie Beránek o.s. „Podzim života“40 000Liberec

Junák – svaz skautů a skautek ČR 
o.s., STŘEDISKO Lužan Varnsdorf Kairos 201310 000Varnsdorf

pOskytnUté nadaCní príspevky

KLIK – a přijďte k nám, o.s. Radostní senioři 220 000Doksy

KLIK – a přijďte k nám, o.s. Rodinné centrum STONOŽKA30 000Doksy

Kormidlo, o.s. Učebna12 000Šluknov

MAJÁK o.p.s. Jdi dál! – program prevence kriminality dětí40 000Liberec

MAREVA o.s. Spokojený senior10 000Liberec

Mateřská škola a Základní škola 
Sluníčko p.o. Muzikoterapie pomáhá všem30 000Turnov

Mateřská škola p.o., Hrádek n. N., 
Oldřichovská ul. 462 Logopedická poradna10 000Hrádek n. N.

Mateřské a dětské centrum 
MAJÁK o.s. Hudební hrátky v Majáku10 000Tanvald

Mateřské centrum Korálek o.s. Klub předškolák10 000Nové Město 
p. S.

„Naše město“ občanské sdružení Primární prevence pro ZŠ10 000Česká Lípa

Nová naděje o.s. Mládež žije10 000Turnov

Nová naděje o.s. Rodinné centrum Bouda20 000Turnov

Občanské sdružení COMPITUM COMPITALIE10 000Jablonec n. N.

Občanské sdružení D.R.A.K. Psychosociální pobyt pro rodiny s dětmi v rámci 
projektu „D.R.A.K. radí a učí být dobrými rodiči“10 000Liberec

Občanské sdružení LAMPA Centrum LAMPA20 000Mimoň

Občanské sdružení LAMPA Centrum LAMPA20 000Mimoň

Občanské sdružení Svítání 
Jablonec n. N.

Hiporehabilitace pro děti se zdravotním znevýhod-
něním20 000Jablonec n. N.

Oblastní charita Liberec o.s. Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince 
„Bezpečný domov“30 000Liberec

Podkrkonošská spol. přátel dětí 
zdravotně postižených o.s., Semily Patříme k sobě 201420 000Semily

POCHODEŇ, občanské sdružení 
pro pomoc zdravotně postiženým Provoz chráněných dílen20 000Liberec

POCHODEŇ, občanské sdružení 
pro pomoc zdravotně postiženým Provoz chráněného bydlení20 000Liberec

Regionální organizace zdravotně 
postižených Sever Liberec o.s. Buď fit senior 10 000Liberec

Regionální sdružení zdravotně 
postižených NISA o.s. Rehabilitační cvičení a plavání v bazénu10 000Liberec

žadatel město / obec název projektuGrant (kč)

Reva o.p.s. Asistenční služby seniorům30 000Liberec

Sdružení TULIPAN o.s. Točím, točíš, točíme…20 000Liberec

Sdružení TULIPAN o.s. Zaměstnání není samozřejmost V20 000Liberec

Sdružení občanů při vých. a vzdě-
lávacím zařízení Alvalída o.s.

Zajištění pracovní a výtvarné terapie 
v Denním stacionáři Alvalída10 000Liberec

SALEM občanské sdružení KLUBY DOBRÉ NADĚJE – pro děti ze znevýhodněného 
kulturně sociálního prostředí10 000Jablonec n. N.

Roska Liberec o.s. Podpora činnosti pacientské organizace10 000Liberec

Roska Liberec o.s. Podpora činnosti pacientské organizace10 000Liberec

Rodinné centrum Žirafa o.s. S Žirafou za novými objevy20 000Liberec

Rodina v centru, o.s. Preventivní aktivity na podporu fungující rodiny 
na Novoborsku20 000Nový Bor

Reva o.p.s. Asistenční služby seniorům30 000Liberec

Sdružení zdravotně postižených 
v ČR o.s.

10. ročník dne dětí se ZP, Krajské sportovní hry osob 
se ZP20 000Česká Lípa

Sdužení zdravotně postižených 
v ČR o.s. Rehabilitační masáže a plavání10 000Česká Lípa

Senior fittnes občanské sdružení Zdraví senioři, přínos celé společnosti10 000Praha 5

Slunce všem o.s. Centrum denních služeb SLUNCE VŠEM začíná20 000Turnov

SONS ČR o.s., oblastní odbočka 
Jablonec n. N. Kulturní a sportovní vyžití zrakově postižených10 000Jablonec n. N.

SONS ČR o.s., oblastní odbočka 
Jablonec n. N. Ozdravný a rekondiční pobyt pro zrakově postižené10 000Jablonec n. N.

SONS ČR o.s., oblastní pobočka 
Semily Ozdravný pobyt v lázních Kunratice10 000Semily

SPCCH v ČR, o.s. ZO Nový Bor Rozvoj kulturní činnosti10 000Nový Bor

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 
MO Český Dub Aktivní ZP senioři10 000Český Dub

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 
MO Český Dub Máme 30 let a jedeme dál10 000Český Dub

Svaz tělesně postižených v ČR o.s., 
OO Liberec

Rehabilitační program pohybových aktivit seniorů 
a TP ve věku 65–90 let20 000Liberec

Teen Challenge International ČR 
Šluknov o.s. 

Dětské centrum Klokan Teen Challenge International 
Šluknov20 000Šluknov

Tělovýchovná jednota Kardio 
Liberec o.s.

A) Kondiční a zdravotní cvičení  
B) Kondiční plavání v bazénu10 000Liberec

Tyfloservis, o.p.s. Lidé z těžkým zrakovým postižením Libereckého 
kraje20 000Liberec

Unikátní projekty o.s. Výtvarné centrum pro postižené děti – Sněženka 
– výtvarné potřeby,energie a mzdy, výtah35 000Smržovka

VIA TEMPORA NOVA, o.s. Oprava zámku Lipová78 190Šluknov

Zajíček na koni o.s. Se zajíčkem na hory10 000Liberec

Základní škola a mateřská škola 
pro tělesně postižené, p.o. Učíme se s postižením20 000Liberec

Základní škola Nové Město pod 
Smrkem, p.o. Asistent pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky10 000Nové Město 

p. S.
Základní škola speciální a mateř-
ská škola speciální p.o., Turnov S námi to zvládnete lépe30 000Turnov

ZŠ praktická a ZŠ speciální p.o., 
Liberec, Orlí 140/7 Škola Orlí – pro rozvoj dětem10 000Liberec

Život bez bariér, o.s. Hraní bez hranic10 000Nová Paka

Život bez bariér, o.s. Hry bez hranic IX. 201410 000Nová Paka

celkem 1 406 190

pOskytnUté nadaCní príspevky



14 15priJaté dary priJaté dary

Děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří Nadaci EURONISA podpořili finančním darem.

Děkujeme všem umělcům, kteří darovali umělecká díla do 17. ročníku benefiční aukce uměleckých 
předmětů. 

Děkujeme všem, kteří podpořili nadaci zakoupením uměleckého díla, příspěvkem ve veřejné sbírce 
„Pozvedněte slabé!“ i nákupem velikonočního pečiva. 

Bez finančních darů od Vás bychom nemohli podpořit uvedený 
počet projektů, organizací a jednotlivců. 

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám poskytli produkty a služby zdarma a pomohli nám tímto šetřit 
prostředky a snižovat provozní náklady. 

Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na akcích pořádaných nadací.

Děkujeme Martinovi Frýdkovi a Vladimíru Coufalovi – fotbalistům Slovanu Liberec, Tomášovi Vurstovi 
a Veronice Šramotové, kteří pomáhali při benefičním prodeji velikonočního pečiva v OC Forum. 

Děkujeme Bílým tygrům a FC Slovanu Liberec, kteří poskytli dresy do dražby během golfového turnaje 
Regie Radio Music a dobrovolnici Veronice Beránkové i všem hráčům, kteří přispěli nadaci příspěvkem 
při golfovém turnaji.

Děkujeme všem sponzorům a partnerům 17. ročníku benefiční aukce uměleckých předmětů:
licitátorovi Pavlu Vurstovi a dobrovolníkům Lukášovi a Ondřejovi Dlabolovým, Michaele Kozové, 
Samuelovi a Tomášovi Maštálkovým, Michaele Nevečeřalové, Elišce, Eunice a Evě Rozkovcovým, Andree 
Schejbalové, Markétě Maštrlové, Jakubovi Drbohlavovi a Pavlovi Holubcovi, kteří pomohli s organizací 
aukce.

Děkujeme studentům a žákům základních a středních škol a školám, které uvolnily své žáky  
a studenty pro veřejnou sbírku „Pozvedněte slabé!“ i všem obchodníkům a institucím za ochotu umístit 
sbírkovou kasičku. Poděkování patří také dobrovolníkům občanského sdružení D.R.A.K. a občanského 
sdružení FOKUS Liberec, kteří pomáhali vybírat příspěvky do pokladniček v ulicích. 

SPOnZOři a inDiviDuáLní Dárci

J & T BANKA, a.s.

Pekařství a cukrářství 
Jiří Bláha, s.r.o.

Severočeská vodárenská 
společnost a.s.

KASRO spol. s.r.o.

INISOFT s.r.o.

ČSOB a.s.

Občanské sdružení pro zbudování 
hospice v Jablonci n.N.

A.RAYMOND

WARMNIS spol. s r.o.

KNORR-BREMSE s.r.o.

Ing. Václav Melan

EUROVIA CS a.s., odštěpný závod 
oblast Čechy střed, Liberec

KUŘÁKŮV SEN

LUCID spol. s r.o.

TRW Automotive Czech s.r.o. 

Ing. Karel Kapoun

Liberecký kraj

Pekařství Jahůdka s.r.o.

Gamma soft s.r.o.

Kancl.cz 

Jiří Lábus

Ing. Pavel Vít

Vladimír Veselý

AB TRIO, spol. s r.o.

DIMATEX CS, spol. s r.o.

LIBRAX s.r.o.

183 600

21 493

30 000

30 000

30 000

45 000

33 000

40 000

60 000

100 000

15 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

8 542

6 292

5 492

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Antonín a Helena Svobodovi

PhDr. Jaromír Jermář

Miroslav Dědek

SEMPRO-SŠL, spol. s r.o.

Ing. Aleš Rozkovec

MUDr. Jitka Gogárová

Ing. Miroslav Řehák

OZO, spol. s r.o.

Projektová kancelář VANER s.r.o.

ACRA, s.r.o.

AGENTURA PLUS – ŽIVNÁ EVA

Alexandr Kadavý

Jaroslav Dvořák – Autobazary 
JoLaCar

Zdeněk Fejfar

Zdena Kafková

Jana Kovaříková

Simona Pikálková, Ph D.

GALVANOTECHNA, družstvo

Jaroslav Rada

Iveta Kudrnová

Josef Marek

Dagmar Rajnová

PhDr. Milan Svoboda

Ing. Václav Toman

Alexandra Nezdarová

2 000

2 000

2 400

3 000

3 000

3 000

3 000

3 606

5 000

2 000

2 000

1 500

1 500

1 200

1 200

1 200

1 000

1 000

600

600

600

600

360

200

200

Media CZ s.r.o. 5 000

Manželé Huškovi 100

Foto maják o.p.s. Foto ObčanSké SDružení D.r.a.k.



16 17

autOři, kteří věnOvaLi Svá DíLa DO 17. beneFiční aukce uměLeckých PřeDmětů 

priJaté dary priJaté dary

Hůrka Vendi M.

Kadlecová Zuzana 

Jurek František

Jirsová Magdaléna

Jirků Martin

Jícha Josef Ladislav

Jelínek Bohdan

Jarešová Jitka

Istler Josef

Chvojková Leona

Kahovcová Vlasta

Kavan Jan

Klingelhöferová Ilsa

Kocum Václav

Kodet Kristian

König Milan

Králová Martina

Křivánková Irena

Kubínová Silvie

Kužel Břetislav

Lamr Aleš

Landa Michal

Landa Miroslav

Lejsek Petr

Lhotský s.r.o.

Lindovský Zdeněk

Malivánek Karel

Matoušová Ludmila

Míč Bohumil

Mužíček Vlastimil

Nepasický Jiří

Nikl Petr

Nováková Věra

Odvárka Jan

Oliva Ladislav

Postupová Zuzana

Postupa Ladislav

Podhůrská Markéta

Plechatý Václav

Petr Zdeněk

Pečinka Miroslav

Papén

Paleček Josef

Pačinek Jiří

Preclík Vladimír

Prokeš Ladislav

Přibík Oldřich (František PON)

Příkaský Vít

Radozo

Rapin Jan

Roučka Pavel

Salaba Jiří

Satrapa Pavel

Saudková Sára

Serafínová Jana

Slíva Oldřich

Sokolová Marie

Souček Jan

Spider Glass Novotný Josef

Srna Jiří

Srncová Barbora

Srncová Emma

Svoboda Jaroslav

Šafář Karel

Ševčík Miloš

Šimorda Miroslav

Šinkmanová Eva

Škapík Štefan

Anderle Jiří

Brett Luboš

Brázda Pavel

Bradáček Lukáš

Brabenec Jan

Bouda Jiří

Born Adolf

Blažíček František

Bím Tomáš

Autratová Iveta

Cajthamlová-Jelínková Barbora

Demel Karel

Doležel Miroslav

Dräger Martin

Drahoňovský Tomáš

Dudycha Jiří

Egermann s.r.o.

Eliáš Bohumil

Exnar Jan

Flídrová Dana

Foltýn Petr

Frýz Zdeněk

Gardiánová Pavlína

Greiner Renata

Hadomský Vladimír

Halva Michal

Hašková Eva

Hlavička Tomáš

Hoffmanová Anna

Höhmová Zdena

Honzík Josef

Horáček Václav

Hörstová Věra

Hubáčková Simona

Valečka Jaroslav

Werner Pavel

Vysušil Karel

Vyleťalová Olga

Veselý Prokop

Velčovský Josef

Zábranská Marie

Zoubek Olbram

Zíka Josef

Zábranský Vlastimil

Šlapáková Alena

Tománek Bohumil

Švihla Jaroslav

Švejdová Vlasta

Švabinský Max

Štěpánek Daniel

Firmy, které věnOvaLy Svá DíLa DO 17. beneFiční aukce uměLeckých PřeDmětů

Karel Malivánek Glass

Lhotský s.r.o.

Sklářský atelier SPIDERGLASS, 
Novotný Josef

VIA TEMPORA NOVA, o.s

www.internationalartgallery.org

Egermann s.r.o

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
KNL CATERING

Proflor

OZO, spol. s r.o.

Multi Mall Management Liberec s.r.o.

MIRMI Liberec

Město Liberec

Listdesign, s.r.o.

Krajský úřad Libereckého kraje

Regie Radio Music

Zemská vinotéka

UNIQA pojišťovna, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,

V-klub při DDM Větrník Liberec

Kancl.cz

SALMA creativ team s.r.o.

Reklamní ateliér Švébiš

Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

Ing. Pavel Čapek

Gamma soft s.r.o.

FC Slovan Liberec a.s.

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

DPMLJ a.s.

ČSOB a.s

Clarion Grandhotel Zlatý Lev

SPOnZOři a Dárci neFinančních PrOStřeDků 

SPOnZOři a Dárci neFinančních PrOStřeDků 

Foto čeSká unie neSLyšících
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vybrané ÚDaje Z rOZvahy

Bilance k 31. 12. 2013, Ičo: 46748504

nadace EUronISa, rumjancevova 3, 460 01 liberec 
právní forma: nadace 
poslání nadace: podpora sociálních a charitativních aktivit

a. Dlouhodobý majetek celkem 2013

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 12

Účty v bankách 1 279

Pokladna 36

Pohledávky celkem 361

Materiál na skladě 70

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem -139

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem -12

Dlouhodobý finanční majetek celkem 48 500

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 139

Peníze na cestě 0

Náklady příštích období 106

Příjmy příštích období 560

b. krátkodobý majetek celkem 2013

aktiva ceLkem (vždy k 31. 12. v tisících Kč) 50 912

aK tIVa

a. vlastní zdroje celkem 2013

Vlastní jmění 50 432

Jiné závazky 15

Ostatní přímé daně 12

Závazky k institucím SZ a ZP 48

Výsledek hospodaření 170

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0

Fondy 162

b. cizí zdroje celkem 2013

PaSiva ceLkem (vždy k 31. 12. v tisících Kč) 50 912

paSIVa

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 73

 vybrané ÚDaje Z výkaZu ZiSku a Ztráty

Bilance k 31. 12. 2013, Ičo: 46748504

nadace EUronISa, rumjancevova 3, 460 01 liberec 
právní forma: nadace 
poslání nadace: podpora sociálních a charitativních aktivit

výnosy 2013

Příspěvky od obchodních společností 593

Zúčtování fondů 185

Tržby z prodeje služeb (reklama) 38

Příspěvky od individuálních dárců 18

Výnos z benefiční aukce 629

Dotace 10

výnOSy ceLkem (vždy k 31. 12. v tisících Kč) 4 449

VýnoSY

náklady 2013

Spotřeba materiálu 58

Prodané cenné papíry a podíly 0

Odpisy DNHM 0

Sociální a zdravotní pojištění 352

Pojištění majetku 2

Propagace, výroba tiskovin 173

Opravy a udržování 17

nákLaDy ceLkem (vždy k 31. 12. v tisících Kč) 4 279

náKlaDY

Mzdové náklady 1 223

Výnosy z nadačního jmění a ostatní finanční výnosy 2 976

Náklady na ostatní služby 410

Poskytnuté nadační příspěvky 2 009

Ostatní náklady 35

Cena uměleckých předmětů darovaných do aukce 0

výSLeDek hOSPODaření (vždy k 31. 12. v tisících Kč) 170
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výrOk auDitOra 

nadace dodržela dle §22 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech ustanovení o omezení 
nákladů souvisejících se správou nadace. toto omezení je stanoveno do výše maximálně 10 % z hodnoty nadačního 
jmění k 31. 12. běžného roku. náklady související se správou nadace bez započtení nákladů na projekty činily 
v roce 2013 částku 1 522 300 Kč, tzn. 3,14 % z hodnoty nadačního jmění ve výši 48.500.000 Kč.

ZPráva DOZOrčí raDy

na svých zasedáních se dozorčí rada zaměřila na kontrolu poskytování nadačních příspěvků a to v souladu se smlouva-
mi a rozhodnutím správní rady. Kontrola proběhla v rámci účetních dokladů, jejich schvalování, inventarizace účtů 
a roční účetní závěrky. Dozorčí rada konstatuje, že nadace plní své povinnosti dané zákonem. 

ing. milada hejná
předsedkyně dozorčí rady
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Správní rada 
zdeněk Fejfar předseda
Ing. Miroslav Řehák místopředseda 
rnDr. Karel Brodský člen, ekolog, vodohospodář, DIaMo, státní podnik, Stráž pod ralskem 
JUDr. Jaroslav Kašpar člen, jednatel, EUroCzECH s.r.o., liberec 
Mgr. Stanislav Staněk člen, ředitel pobočky čSoB, a.s.
Ing. Jaroslav zámečník, CSc. člen, jednatel Euroregionu nisa, liberec.

Dozorčí rada 
Ing. Milada Hejná předsedkyně
rnDr. Jarmila Sýkorová členka, referentka Žp, Krajský úřad libereckého kraje, liberec
Ing. David Mareček člen, jednatel Inisoft s.r.o. liberec (od 5/2013)
   
Pracovníci nadace
Ing. aleš rozkovec  ředitel 
Jana Kovaříková asistentka ředitele, grantová manažerka 
tomáš Maštálko  pr manažer, koordinátor projektu „pozvedněte slabé!“ (do 8/2013)
Ing. pavel Markovič  pr manažer, koordinátor projektu„pozvedněte slabé!“ (od 9/2013 do 12/2013)
Dagmar rajnová účetní 

Poradní sbor
Ing. oto Chuchlík 1. náměstek ředitele, KSSz pro liberecký kraj, liberec rnDr. 
zdeněk Kadlas strategické plánování, agentura regionálního rozvoje s. r. o., liberec 
Mgr. Marie Matyášová psycholožka, liberec
phDr. František novotný novinář a publicista, praha
alena Sebránková galerista, praha 
Doc. phDr. Jiří Šetlík, CSc. historik umění, praha 
Ing. pavel Valčík ředitel, CEBalSol s.r.o., Velim 

rumjancevova 3, liberec 1, 460 01
Bankovní spojení: čSoB a. s., pobočka liberec
číslo účtu: 5801683/0300
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic, a. s., pobočka liberec
Sbírkový účet: 705705705/2700
Ič: 467 48 504, tel.: 485 100 218, nadace@euronisa.cz

www.euronisa.cz
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