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SLOvO hEjtmANA LIbEREckéhO kRAjE 

Stejně jako vloni si vážím toho, že nadace Euronisa i pod vedeném nové ředitelky Blanky nedědické zůstala seriózní, zod-
povědnou a důvěryhodnou charitativní organizací, která je známa tím, že vybrané finanční prostředky putují tam, kde byly 
její humanitární sbírky  a další dobročinné akce pořádány.
oceňuji, že i v roce 2014 nadace Euronisa podporovala nejvyšší počet neziskových organizací v našem kraji, a navíc při-
spěla i mnoha příspěvkovým organizacím Libereckého kraje, za což jí patří veliký dík.
I proto jsem neváhal zaštítit významné dobročinné aktivity, jako je již tradiční benefiční aukce uměleckých předmětů, kte-
rá se  v sídle  Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci nebo v jeho příspěvkových organizacích, koná již od roku 2007, 
a  také pravidelně podporuji veřejnou sbírku  „pozvedněte slabé!“ 
Všem pracovníkům, dobrovolníkům a příznivcům nadace Euronisa děkuji za jejich trpělivou, neocenitelnou a nezištnou 
činnost a  zároveň jim blahopřeji k  úspěšným výsledkům jejich práce.
Doufám, že i po odchodu Blanky nedvědické, za jejíž roční úspěšnou práci jí patří mimořádné poděkování, bude pod no-
vým vedením nadace Euronisa nadále pracovat ve prospěch zdravotně handicapovaných obyvatel či seniorů žijících v Li-
bereckém kraji a Šluknovském výběžku.

martin Půta
hejtman Libereckého kraje  

SLOvO PAtRONA vEŘEjNé SbíRky „POZvEdNětE SLAbé!“ jIŘíhO LÁbUSE

K regionu Liberecka a Šluknovského výběžku mám dlouhodobě osobní vztah, a když jsem byl osloven nadací EUronISa, 
abych tento kraj finančně podpořil, tak jsem to samozřejmě přislíbil. Jsem rád, že každoročně nějakým drobným příspěv-
kem nebo účastí na benefiční akci nadace EUronISa můžu pomoct. přispívám, protože je to je skutečně pro lidi, kteří pe-
níze hodně potřebují, ať je to hospic nebo třeba dětské domovy a jsem velmi rád, že můžu pomoct. 
Dozvěděl jsem se, že nadace Euronisa pomáhá v regionu už 20 let, že se vybraly takové finanční prostředky a že tolika li-
dem pomohly. přeji nadaci, aby tento trend trval i dál, a i když dneska finanční situace není pro mnoho lidí dvakrát přízni-
vá, tak si myslím, že by každý mohl najít aspoň něco, alespoň maličkou sumičku, a když se ta maličká sumička přidá k su-
mičce, nakonec to je ta velká suma. 
Velmi si přeji, aby nadace dál pokračovala ve své záslužné práci, a aby měla takové úspěchy jaké dosud má, ne-li ještě větší.

váš jiří Lábus

Úryvek z rozhovoru v Městském divadle v Jablonci nad nisou dne 20. 2. 2015.

ÚvOdní slOvO ÚvOdní slOvO 54

SLOvO SPRÁvNí RAdy 

Vážení přátelé,

přinášíme vám výroční zprávu za rok 2014 spolu s konkrétními informacemi o práci a fungování nadace.
V loňském roce se nadace mohla opět významně posunout dopředu v mnohých ohledech, za což jsme velmi rádi. 
naší snahou bylo navázat na to dobré a zlepšit to, co bylo potřeba zlepšit. Děkujeme také všem, kteří se na tom spolu
s námi podíleli.
Co se dělo prakticky:
- v účetní oblasti došlo k úpravě a snížení nákladů nadace a hledali jsme nové cesty jak a kam nadaci posunout, 
- v personální oblasti došlo ke změnám ve správní radě a na místo ředitelky nadace nastoupila 
 Ing. Blanka nedvědická,
- v oblasti grantů správní rada upravila podmínky pro poskytování nadačních příspěvků organizacím, o to více se  
 otevřela pomoci a podpoře jednotlivců, kteří se ocitli v  závažné životní situaci,
- na základě nového občanského zákoníku, který upravuje fungování nadací, jsme začali intenzivně pracovat 
 na úpravě nadačních dokumentů,
- zaměřili jsme se více na propagaci při všech vhodných příležitostech a na různých úrovních,
- velkou výzvou pro nás byla aukce uměleckých předmětů, která se tentokrát konala netradičně v novém 
 prostředí  Galerie Lázně.
Máme toho za sebou hodně, ale o to víc teprve stojí před námi. S očekáváním vyhlížíme další vývoj nadace a vám všem, 
kteří jste nás až doposud podporovali jak finančně, tak volným časem nebo dobrou radou, velice děkujeme. 

Lydie halamová
za správní radu  



POslání nadace eUROnIsa 76

nadace EUronISa podporuje nejvíce neziskových organizací a rozděluje nej-
více finančních prostředků mezi nefiremními nadacemi v české části Eurore-
gionu nisa.

Nadace EURONISA je držitelem známky kvality udělované 
Forem dárců.

ROk 2014 v číSLEch A SLOvEm

Finanční prostředky, které nadace EUronISa získala v roce 2014 z výnosů nadačního jmění, z benefičního velikonočního 
prodeje pečiva v oC Forum, výtěžku charitativní akce během 2 golfových turnajů v Golf Clubu Ještěd, benefičního kon-
certu Štěpána a Matěje rakových v kavárně pošta v Liberci, benefičního divadelního představení Jaroslava Duška čtyři do-
hody v Městském divadle v Jablonci nad nisou, 18. benefiční aukce uměleckých předmětů a doprodeje děl, distribuce ka-
lendáře nadace EUronISa 2015, veřejné sbírky „pozvedněte slabé!“, dražby díla Bořka Šípka a od sponzorů a jednotlivých 
dárců, byly rozděleny neziskovým a příspěvkovým organizacím ve dvou veřejných grantových kolech – jarním a podzim-
ním, individuálním žadatelům a mezi neziskové organizace, které se zapojily do sbírky „pozvedněte slabé!“ a do benefiční-
ho prodeje velikonočního pečiva. 

nadace EUronISa podpořila v jarním a podzimním grantovém kole 70 neziskových organizací a 12 jednotlivců. Dále byla 
podpořena částkou 20 000 Kč asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí čr, klub Liberec z výtěžku benefiční-
ho velikonočního prodeje pečiva, při kterém dobrovolníci z této organizace sami pomáhali pečivo prodávat. z 11. ročníku 
letního a podzimního kola veřejné sbírky „pozvedněte slabé!“ bylo podpořeno 10 neziskových organizací celkovou část-
kou 120 000 Kč. 

-  Během benefičního prodeje velikonočního pečiva v oC Forum  bylo získáno 20 125 Kč, Liberecký kraj podpořil tuto  
akci částkou 10 000 Kč. 

- 11. ročník sbírky „pozvedněte slabé!“vynesl 187 929 Kč.
- Během dvou charitativních akcí na golfových turnajích v Golf Clubu Liberec bylo vybráno 4 952 Kč.
- Kytarovým benefičním koncertem Štěpána a Matěje rakových v kavárně pošta v Liberci bylo získáno 23 680 Kč.
-  Benefiční divadelní představení Jaroslava Duška čtyři dohody v Městském divadle v Jablonci nad nisou přineslo pro  

nadaci 186 098 Kč, diváci poslali během představení dárcovské SMS ve výši 4 161 Kč.
- zisk z 18. benefiční aukce uměleckých předmětů včetně doprodeje dosáhl 521 600 Kč.
- Dražba díla Bořka Šípka vynesla pro nadaci 32 000 Kč.
- Strom splněných přání v rámci sbírky „pozvedněte slabé!“  získal pro Jedličkův ústav 2 175 Kč. 
- Distribuce kalendářů nadace EUronISa v rámci sbírky „pozvedněte slabé!“ za benefiční příspěvek vynesla 18 864 Kč.
- od firem, individuálních dárců nadace získala 644 022 Kč.
- Výtěžek z nadačního jmění v roce 2014 činil 2 613 995 Kč.

nadační příspěvky z výnosů prostředků nadačního investičního fondu    85 000 
nadační příspěvky z prostředků nadace EUronISa                     942 800
nadační příspěvky z prostředků vybraných v rámci 10. ročníku veřejné sbírky „pozvedněte slabé!“               120 000
nadační příspěvky z prostředků nadace EUronISa fyzickým osobám                   246 674
celkem                      1 394 474

Nadace EURONISA pomáhá lidem v Euroregionu Nisa žít plnohodnotný život nezávisle na je-
jich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Podporuje projekty a činnosti jednotlivých 
organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti - zlepšuje a obohacuje život tělesně a men-
tálně postižené mládeže, pomáhá starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každoden-
ním životě a podporuje programy prevence AIdS, drog a jiných negativních jevů.

nadaci založil Sbor Jednoty bratrské v Liberci v roce 1995 jako nadaci podporující sociální aktivity v Euroregionu nisa. 
Do 31. 12. 2014 rozdělila nadace příspěvky v celkové hodnotě 28 810 628 Kč mezi 304 neziskových organizací v Liberec-
kém kraji a Šluknovském výběžku. od roku 2012 přispěla 28 fyzickým osobám, mezi které rozdělila 483 164 Kč.  Celkem 
nadace podpořila 1468 projektů.

ZPRáva O cInnOstI 

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 pouze ve spojení 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 příjem-
ci grantů. Tito příjemci jsou vybíráni na základě splněných podmínek pro udělení grantu oprávněným žadatelům 
ve veřejných grantových kolech, které nadace vyhlašuje 1x – 2x ročně. Fyzické osoby si můžou požádat o nadač-
ní příspěvek v průběhu celého roku. 
podmínky pro poskytování nadačních příspěvků organizacím a individuálním žadatelům naleznete na 
www.euronisa.cz
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11. ROčNík vEŘEjNé SbíRky „POZvEdNětE 
SLAbé!“ 

Dne 30. 4. 2014 byl ukončen již 11. ročník sbírky „pozvedněte sla-
bé!“. Tato sbírka je unikátní tím, že se zaměřuje pouze na region 
Libereckéh okraje a Šluknovského výběžku. Řídí se heslem: „Co 
se v místě vybere, to se zde i rozdělí!“  od svého 5. ročníku je sbír-
ka pod patronátem herce Jiřího Lábuse.
Sbírka je zaměřena na neziskové organizace, které jejím pro-
střednictvím mohou získávat další prostředky na svou činnost. 
Celková částka, získaná v rámci 11. ročníku sbírky je 187 929 Kč. 
Děkujeme školám za uvolnění dobrovolníků i samotným stu-
dentům za pomoc při realizaci sbírky.

ZPRáva O cInnOstI 

kALENdÁŘ NAdAcE EURONISA PRO ROk 2015 

Společně s předními fotografy z Libereckého kraje, kteří věno-
vali nadaci zdarma své snímky s tematikou přírodních krás regi-
onu, vydala nadace EUronISa kalendář pro rok 2015. Kalendá-
řem byli obdarování umělci, kteří věnovali zdarma svá díla 
do benefiční aukce, sponzoři za benefiční příspěvek mohli zá-
jemci kalendář získat během charitativních akcí nadace EUro-
nISa v rámci sbírky „pozvedněte slabé!“. Výnos z kalendářů činil 
do koce roku 2014 celkem 18 864 Kč. 
část kalendářů v rámci sbírky „pozvedněte slabé!“ distribuova-
ly za benefiční příspěvek i neziskové organizace, kterým byl ten-
to výnos rozdělen. 

bENEFIčNí PROdEj vELIkONOčNíhO PEčIvA

Ve dnech 16. - 18.4. 2014 v oC Forum se uskutečnila již tradič-
ní akce – benefiční velikonoční prodej pečiva, kterou svou účastí 
podpořili herec pavel Liška a dvojnásobný olympijský medailista 
ze Soči biatlonista Jaroslav Soukup. čistý zisk po odečtení nákla-
dů na výrobu pečiva byl 20 125 Kč. Během 3 dnů se podařilo pro-
dat 1500 jidášů dodaných pekařstvím Jiřího Bláhy.
záštitu nad akcí převzal i hejtman Libereckého kraje Martin půta, 
Liberecký kraj finančně podpořil akci částkou 10 000 Kč.
Výtěžek Velikonočního prodeje pečiva byl určen asociaci rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí čr – Klub Liberec. Dobrovol-
níci z této organizace pomáhali při prodeji pečiva.

GOLF PRO NAdAcI EURONISA 

Dne 29. 5. a 1. 6. 2014 uspořádala nadace EUronISa charita-
tivní akci během golfových turnajů v Golf Clubu Ještěd. Každý 
účastník, který během turnaje přispěl do nadační kasičky, obdr-
žel drobný upomínkový předmět s golfovou tematikou vyrobe-
ný v chráněných dílnách. Výtěžek z obou turnajů činil 4 952 Kč.

bENEFIčNí kONcERt ŠtěPÁNA A mAtějE 
RAkOvÝch

Koncert kytarových virtuosů Štěpána a Matěje rakových, který 
uspořádala nadace dne 24. 9. 2014 v Kavárně pošta 
v Liberci ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie čr, navští-
vilo 170 diváků. Výtěžek koncertu dosáhl částky 23 680 Kč.
Děkujeme řediteli Policie Libereckého kraje Vladislavu Husákovi za 
poskytnutí prostor Kavárny Pošta pro benefiční koncert.

bENEFIčNí PŘEdStAvENí jAROSLAvA dUŠkA 
čtyŘI dOhOdy

před vyprodaným hledištěm v Městském divadle v Jablonci nad 
nisou proběhlo dne 21. 11. 2014 benefiční představení Jarosla-
va Duška čtyři dohody, které uspořádala nadace EUronISa ve 
spolupráci s Městským divadlem v Jablonci nad nisou. 
před představením předal pan Dušek 3 dárcovské šeky na kom-
penzační pomůcky panu Tomášovi z Jablonce nad nisou, adél-
ce z nového Boru a Jaroslavovi z Frýdlantu. Výtěžek z představe-
ní dosáhl výše 186 098 Kč. Diváci se zapojili do podpory nadace 
také prostřednictvím dárcovských sms zpráv, nadace získala tím-
to způsobem 4 161 Kč. 
Děkujeme řediteli Městského divadla v Jablonci nad Nisou Pavlovi 
Žurovi za poskytnutí prostor divadla pro benefiční představení.
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18. bENEFIčNí AUkcE UměLEckÝch PŘEdmětů

Tradiční benefiční aukce nadace EUronISa se uskutečnila 29. 11. 2014. Vý-
stava i samotná aukce se poprvé uskutečnily v prostorách oblastní galerie 
Liberec v rekonstruovaných městských lázních.  aukce vynesla na pomoc 
potřebným 466 200 Kč. zájem byl velký, sál pod bazénovou halou byl zapl-
něn, do dražby se zapojilo šest desítek dražitelů. aukce nabídla 180 děl od 
120 umělců z celé republiky s vyvolávací cenou 800 000 Kč. 
při aukci se prodalo 107 výtvarných děl. největší souboj tentokrát dražitelé 
svedli o anděla s krajkovými křídly od paní Jany Serafínové. Cena obrázku se 
z původních 1 000 Kč zvedla v licitaci téměř pětinásobně na 4 600 Kč. V ná-
sledném období zájemci zakoupili 8 děl a nadace tak získala dalších 
55 400 Kč.  18 ročníků benefiční aukce uměleckých předmětů vyneslo na 
podporu potřebných již více jak 13 milionů korun. 
nadace EUronISa děkuje všem umělcům a donátorům, kteří věnovali svá 
díla zdarma do aukce. 
Děkujeme všem sponzorům a partnerům 18. ročníku benefiční aukce umělec-
kých předmětů: licitátorovi Pavlu Vurstovi, řediteli Oblastní galerie Liberec Janu 
Randáčkovi za poskytnutí prostor galerie pro výstavu a 18. benefiční aukci umě-
leckých předmětů a kurátorce Markétě Kroupové za odbornou pomoc.
Děkujeme firmě TEXO PLUS s.r.o. za zapůjčení výstavních vitrín a pomoc při in-
stalaci a deinstalaci výstavy.

dRAŽbA díLA bOŘkA ŠíPkA vE PROSPěch 
NAdAcE EURONISA

Dne 12. 12. 2014 proběhlo slavnostní otevření nejnovějšího architektonic-
kého projektu známého architekta, výtvarníka a designéra Bořka Šípka v Li-
berci nazvaného Databox Živý dům. akci zahájila vernisáž výstavy Bořka Šíp-
ka a dražba jeho skleněné vázy, kterou vedl Michael Kocáb. Dražba vynesla 
32 000 Kč a částka byla použita na zakoupení odlehčeného invalidního vozí-
ku pro pana Marcela z Velkých Hamrů.

StROm SPLNěNÝch PŘÁNí PRO jEdLIčkův ÚStAv

Ve dnech  2. - 18. 12. 2014 nadace podpořila akci Strom splněných přá-
ní v oC nISa v rámci 12. ročníku veřejné sbírky „pozvedněte slabé!“.  Vý-
těžek ve výši 2 175 Kč  byl věnován klientům Jedličkova ústavu v Liberci

POskytnUté nadacní PRísPevky

POSkytNUté PŘíSPěvky jEdNOtLIvcům

jméno město / obec PoužitíGrant (kč)

Pavel B. Motomed30 000Liberec

Marcel M.   Příspěvek na doplatek mechanického vozíku21 194Velké Hamry

Alena H. Židle Spinalis ERGONOMIC13 850Liberec

Jaroslav H. Speciální notebook15 000Frýdlant

Zdeněk H. Doplatek elektrického vozíku a jeho příslušenství27 000Liberec 

Roman H. Motomed30 000Rádlo

Jana H. Elektronický bidet Cleanet DB - 752 NA Handicap8 900Liberec

Bohumila D. Podložka Amethyst BioMat mini15 730Poniklá

Lenka B. Příspěvek na mechanický invalidní vozík20 000Raspenava

Adéla B.   Řečový procesor30 000Česká Lípa 

Tomáš P.    Příspěvek na pořízení invalidního vozíku MEYRA ZX115 000Jablonec n. N.

celkem 246 674

Petra T.  Rehabilitační stůl20 000Jablonec n. N.

ORGANIZAcE POdPOŘENé Z PROStŘEdků vybRANÝch v RÁmcI 
11. ROčNíkU vEŘEjNé SbíRky „POZvEdNětE SLAbé!“

Žadatel město / obec Název projektuGrant (kč)

Centrum pro rodinu Náruč, z.s. 
Turnov Podpora náhradní rodinné péče15 800Turnov.

Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Mateřské centrum2 700Lomnice nad 
Popelkou

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci 
nad Nisou

Provoz pečovatelské služby7 000J a b l o n e c 
nad Nisou

Dětský Domov Frýdlant, Větrov 
3005, příspěvková organizace Poznávání krás a historie našeho kraje1 400Frýdlant

Denní a pobytové sociální služby, 
příspěvková organizace

Polohovací vak, rehabilitační a masážní pomůcky16 900Česká Lípa

Centrum pro ZP Libereckého 
kraje o.p.s.

Aby byl domov domovem - Hrádek nad Nisou8 600Liberec

Centrum pro ZP Libereckého 
kraje o.p.s. Aby byl domov domovem - Semily7 300Liberec

Centrum pro ZP Libereckého 
kraje o.p.s.

Komplexní odborná pomoc ohroženým rodinám s 
dětmi na Českolipsku a Novoborsku8 600Liberec

celkem 120 000

Občanské sdružení D.R.A.K. Centrum ucelené rehabilitace pro osoby s tělesným 
znevýhodněním D.R.A.K. Liberec28 400Liberec

FOKUS Liberec o.p.s. Kavárna Floriánka Jablonec nad Nisou 23 300Liberec

POSkytNUté NAdAčNí PŘíSPěvky POdLE REGIONů 
Liberecko ( včetně Frýdlantska a Hrádku nad nad nisou )                                                                                        765 050
Jablonecko                                                                                                                                                                         209 194
Semilsko                                                                                                                                                                              156 230
Šluknovský výběžek                                                                                                                                                          206 000
českolipsko                                                                                                                                                                           58 000
Příspěvky celkem                                                                                                                                                      1 394 474



KLIK - a přijďte k nám, o.s. X - klub - Klubovna pro děti a mládež10 000Doksy

Junák - svaz skautů a skautek ČR 
- středisko LUŽAN

Kairos 201410 000Varnsdorf
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ORGANIZAcE POdPOŘENé Z vÝNOSů NAdAčNíhO INvEStIčNíhO FONdU 

Celkový výnos k rozdělení v roce 2014 činil  83 676,54 Kč. *

Žadatel město / obec Název projektuGrant (kč)

Centrum pro ZP Libereckého kra-
je o.p.s. 

Pořízení elektrických polohovacích postelí a antide-
kubitních matrací pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením „dožívající“ v domácím prostředí

33 000Liberec

Občanské sdružení SALEM Letní 3 denní kluby pro děti ze znevýhodněného kul-
turně sociálního prostředí7 000Jablonec nad Nisou

Nová naděje, o.s. Mládež žije10 000Turnov

Občanské sdružení SVÍTÁNÍ Hiporehabilitace pro děti se zdravotním znevýhod-
něním20 000Jablonec nad Nisou

Rodina24 Důstojný život doma15 000Jablonec nad Nisou

celkem 85 000

* Výnos je na základě Smlouvy s převodcem prostředků (Ministerstvo financí čr) stanoven ve výši 0,5 úrokové sazby prI-
BID pro 1 rok. pro účely této smlouvy se úroková sazba prIBID stanovuje jako aritmetický průměr dvanácti hodnot v roce, 
zveřejněných českou národní bankou a platných vždy pro první pracovní den v měsíci.
Tento výnos byl rozdělen do konce roku 2014.

ORGANIZAcE POdPOŘENé Z PROStŘEdků NAdAcE EURONISA - jARNí GRANtOvé kOLO

Žadatel město / obec Název projektuGrant (kč)

1. turnovská chráněná dílna o.s. Vybudování podlahy18 000Turnov

DIANA - sdružení rodičů a přátel po-
stižených a handicapovaných dětí

Rekondiční pobyt pro děti a mládež se zdravotním 
postižením + jejich doprovody6 000J a b l o n e c 

nad Nisou

Diakonie Dubá Centrum sociální rehabilitace16 000Dubá

DH Liberec, o.p.s. Oddechový koutek - vklad lidí s hendikepem obci12 000Liberec

Česká unie neslyšících Sociálně aktivizační služby8 000Liberec

Centrum volného času Moštár-
na o.p.s. Senior klub9 100Hejnice

Centrum Generace, o.p.s. Pomáháme slabším zvládnout školu8 000Liberec

Celia - život bez lepku o.p.s. Aktivity směřující ke zlepšení života lidí s celiakií10 000Chrastava

CEDR – komunitní centrum, o.s. Zachovat si šanci na práci 201410 000Krásná Lípa

Asociace rodičů a přátel ZP dětí v 
ČR, Klub Jablonec n.N.

Letní rekondiční pobyt  zdravotně postižených dětí a 
mládeže20 000J a b l o n e c 

nad Nisou

Dolmen, o.p.s. Agentura pro chrá-
něné bydlení

Udržení kvality života uživatelů služeb chráněné byd-
lení s vysokou mírou podpory20 000Liberec

Fokus Turnov, z.s. Vstříc potřebným - pokračování5 000Turnov

FOKUS Semily Práce, zábava, relax13 000Semily

FOKUS Liberec o.p.s Rekondiční pobyt pro duševně nemocné10 000Liberec

Dům dětí a mládeže Vikýř Podpora volnočasových aktivit pro handicapované v 
Jablonci nad Nisou10 000J a b l o n e c 

nad Nisou

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. Hospicový vůz35 000Liberec

HoSt Home-Star Česká republi-
ka, o.s.

Podpora rodin s dětmi do 6 let v Liberci10 000Praha 2 - Vinohrady

Žadatel město / obec Název projektuGrant (kč)

Laxus o.s. Růstová terapeutická skupina ve Věznici Stráž 
pod Ralskem5 600Nymburk.

Kostka Krásná Lípa, p.o. Hudební dílna8 000Krásná Lípa

Kormidlo o.p.s. Nový pracovní program5 000Šluknov

Komunitní středisko KONTAKT 
Liberec, příspěvková organizace

Dobrovolnické centrum AMIKUS pomáhá potřebným 
libereckým občanům5 000Liberec

Mateřská škola a Základní ško-
la Sluníčko S námi to zvládnete lépe30 000Turnov

Mateřské centrum Korálek Vzděláváme se s Korálkem8 000Nové Město 
pod Smrkem

Mateřské a dětské centrum  
Maják Tanvald

Příměstské tábory pro děti ze sociálně slabých rodin15 000Tanvald

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 
285/1, příspěvková organizace

DOMEČEK 3 - provoz logopedické poradny5 000Liberec

Mateřská škola Hrádek nad Nisou, 
Oldřichovská 462, okres Liberec

Logopedická poradna5 000Hrádek nad Nisou

Maják o.p.s. Preventivní programy pro ZŠ A SŠ v Liberci70 000Liberec 

Občanské sdružení LAMPA Centrum LAMPA - NAPŘÍČ ULICÍ15 000Mimoň

Oblastní spolek Českého červe-
ného kříže

POMÁHÁM, POMÁHÁŠ, POMÁHÁME. Kroužek mla-
dých zdravotníků a studijní středisko, výuka první po-
moci na základních školách

10 000Jablonec 
nad Nisou

Oblastní charita Liberec Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince15 000Liberec

Občanské sdružení OBZOR 
Liberec

Ozdravný rekondiční a rehabilitační pobyt 20148 000Liberec

Občanské sdružení COMPITUM COMPITALIE 20143 000J a b l o n e c 
Nad Nisou

Rodina v centru, o.s. Klub rodičů v komunitním centru10 000Nový Bor

Sdružení TULIPAN Zaměstnání není samozřejmost VII10 000Liberec .

Sdružení tělesně postižených Čes-
ká Lípa o.p.s. Aktivita je život8 000Česká Lípa

ROSKA Liberec Podpora činnosti pacientské organizace4 400Liberec

ROSKA Česká Lípa, region.org. 
Unie Roska v ČR Ozdravný rekondiční pobyt osob s RS6 500Nový Bor

Podkrkonošská společnost přátel dětí 
zdravotně postižených Semily NA ŽALÝ ZA MIKULÁŠEM I V ROCE 201410 000Semily

SNÍLEK, o.p.s. PRIMA PARTA, PRIMA TÁBOR10 000Staré Splavy

Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s., Místní organizace Český Dub I s handicapem aktivně5 000Český Dub

Společnost pro podporu náhradní 
rodinné péče AMINA o.p.s.

Snížení psychických handicapů dětí v pěstounské 
péči5 000Frýdlant

Spokojený domov o.p.s. Osobní asistence ve škole pro děti s autismem10 000Mnichovo Hradiště

SONS Semily Zachování a zlepšování poskytovaných služeb8 000Semily

Služby sociální péče TEREZA, p.o. Pořízení dvou výukových tabletů pro starší klienty5 000Benešov u Semil

Unikátní projekty o.s
Výtvarné centrum pro postižené děti - Sněženka - 
energie, mzdy,výtah, výtvarné potřeby25 000Smržovka

Základní škola a Mateřská škola Josefův 
Důl, okres Jablonec n. N., p.o. Kurzy tvoření pro seniory5 000Josefův Důl

Světlo z hor, o.p.s. „Spolu až do konce“ - podpora paliativní péče10 000Smržovka Nad 
Nisou

celkem 592 800
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ORGANIZAcE POdPOŘENé Z PROStŘEdků NAdAcE EURONISA 
- POdZImNí GRANtOvé kOLO

jméno město / obec Název projektuGrant (kč)

ADRA o.p.s.,pobočka Česká Lípa
-Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum na podporu sociálně
handicapovaných skupin40 000

Rodinné centrum Žirafa Rodičovství je poslání15 000Liberec

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

Lumen vitae, z.s. Kulturní dílna Kale jakha10 000Česká Lípa

Jedličkův ústav Rozšíření výtvarných dílen Centra denních služeb20 000Liberec 

Diakonie Beránek o.s. „Podzim života“75 000

Centrum pro rodinu Náruč, z.s. Dáváme dětem šanci10 000Turnov

AMICIA Společně v akci15 000Praha

Amelie, o.s. Centrum pro onkologicky nemocné a jejich blízké 
v Libereckém kraji30 000Liberec

Aktivní život o.p.s. 20 000Liberec 

Shotokan Sport Centrum 
Česká Lípa

Sportovní dětský klub10 000Česká Lípa

celkem 330 000

Teen Challenge - středisko Šluknov Dětské centrum Klokan Teen Challenge International
Šluknov25 000Šluknov

Uplatnění zdravotně postižených osob v sociální
prádelně

Liberec 

Základní a Mateřská škola pro 
tělesně postižené, p.o.

Muzikoterapeutický atelier30 000Liberec

Česká Lípa

ORGANIZAcE POdPOŘENé Z PROStŘEdků NAdAcE mImO GRANtOvé kOLO
- vÝtěŽEk Z bENEFIčNíhO PROdEjE vELIkONOčNíhO PEčIvA

jméno město / obec Název projektuGrant (kč)

Asociace rodičů a přátel ZP dětí v 
ČR, klub Liberec

Volnočasové aktivity zdravotně postižených20 000Liberec

FOtO??

SPONZOŘI A INdIvIdUÁLNí dÁRcI

J & T BANKA, a.s.

EUROVIA a.s. odštěpný závod 

Ing. Václav Melan

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

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Aktivní stavby, s.r.o.

INISOFT s.r.o.

A.RAYMOND

Lesy České republiky, s.p.

KNORR-BREMSE s.r.o.

TRW Automotive Czech s.r.o.

LUCID spol. s r.o.

LIBRAX  s.r.o.

Sbor Jednoty bratrské v Liberci

Conseq Investment Management, a.s.

MUDr. Jitka Gogárová

Miroslav Dědek

ACRA, s.r.o.

183 600

11 000

15 000

20 126

30 000

32 000

35 000

40 000

50 000

100 000

10 000

10 000

7 000

5 000

5 000

3 000

2 400

2 000

Jaroslav Rada

Iveta Kudrnová

Ing. Aleš Rozkovec

Josef Marek

PhDr. Milan Svoboda

Neznámý dárce

Zdeněk Fejfar

Fórum dárců

600

600

500

450

360

300

200

143

Ing. Leopold Kusak 30

Flora Zdislav

Ing. Jaroslav Zámečník CSc.

Jaroslav Dvořák - Autobazary JoLaCar

Jana Kovaříková

Zdena Kafková

Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR

Ing. Miroslav Řehák

Česká unie neslyšících

2 000

1 800

1 500

1 200

1 200

1 000

1 000

800

Dagmar Rajnová 600

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

PRIJaté daRy
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AUtOŘI, ktEŘí věNOvALI SvÁ díLA dO 18. bENEFIčNí AUkcE UměLEckÝch PŘEdmětů 

PRIJaté daRy PRIJaté daRy

Novotný Petr - AJETO s.r.o.

Novotný Josef - Spiderglass

Immrová Monika

Kasalová Jana ml.

Kalousková Nataša

Kalousek Jaroslav

Kaloč Robin

Jurík Stanislav (Juríková Anna)

Jirsová Magdaléna

Jelen Oldřich

Jakubíčková Eliška

Jakobsen Martin

Klíma Vladimír

Kodet Kristián

Komárek Vladimír

Komárek Vladimír (Vinklát Josef )

Kopal Ondřej

Koželuhová Marie

Králová Martina

Křen Ivo

Kubínová Eva

Kužel Břetislav

Lamr Aleš

Lhotský Zdeněk

Machek Roman

Malivánek Karel

Mareš Dominik (VTN)*

Matoušová Ludmila

Matoušová Vlasta

Maupicová Michaela

Mézl Zdeněk (Vinklát Josef )

Nepasický Jiří

Nikl Petr

Novotná Vaňová Jaroslava

Plechatý Václav

Piačke Igor (VTN)*

Pečínka Miloslav (Magdaléna Jirsová)

Patočka František

Pánková Dagmar

Pačinek Jiří

Pokorný Václav (Vinklát Josef )

Pošvic Miroslav  (VTN)*

Rapin Jan

Róna Jaroslav

Růžičková Zuzana

Ryvola Jiří (VTN)*

Řeháková Zdena Šafka

Řízek Tomáš

Salaba Jiří

Salajka Jiří (VTN)*

Satrapa Pavel

Sazama Josef

Serafínová Jana

Skuhravá Kamecová Jitka

Smutný Dalibor

Sokolová Marie

Srna Jiří

Stacho Petr

Svoboda Jaroslav

Šinkmanová Eva

Šípek Bořek

Škapík Štefan

Šlapáková Alena

Šlechtová Marie (VTN)*

Adensamová Blanka

Born Adolf

Bocher Jaroslav (VTN)*

Blažíček František

Bím Tomáš

Bílek Ilja

Bednářová Ivana

Autratová Iveta

Fiala Kaiser Anuschka (PhDr. Nedvědická 
Marta)

Anderle Jiří

Bouda Jiří

Brázda Pavel

Brejcha Šimon

Brett Luboš

Březina Karel

Císařovský Tomáš

Dostál Jiří

Eliáš Bohumil

Exnar Jan

Flídrová Dana

Franta Karel (VTN)*

Frýz Zdeněk

Gardiánová Pavlína

Glückaufová Marie

Hadomský Vladimír

Halva Michal

Hanvald David

Hofmanová Anna

Hömová Zdena

Honzík Josef

Horáček Václav

Hušková Zdenka

Chválová Ilona

Chvojková Leona, Mgr.

Valčík Aleš (VTN)*

Vaňura Karel

Valečka Jaroslav

Véla Vladimír 

Vičar Jan

Velíšek Martin

Velčovský Josef

Šnobl Ivan

Vyleťalová Olga

Vik Karel (Ing. Svatava Loucká)

Zábranská Marie

Werner Pavel

Zábranský Vlastimil

Zoubek Olbram

Zíka Josef

Zárybnický Rostislav

Rengl, s.r.o.

Český svaz biatlonu

Kancl.cz

Ing. Pavel Čapek 5Q Gamma soft s.r.o.

SPONZOŘI A dÁRcI NEFINANčNích PROStŘEdků 

ČSOB, a.s.

EUROVIA a.s.

Reklamní atelier Švébiš

Policie České republiky

Unitcredit Bank Czech Republic, a. s.

mEdIÁLNí PARtNEŘI

Trčková Šárka

Trs Zdeněk

Trantina Dan

Terlecká Jana Betty

Švejdová Vlasta

Švabinský Max

Štefková Hrušková Helena

* VTN – VIA TEMPORA NOVA, z. s.

Tůma Lukáš



vybRANé ÚdAjE Z  vÝROčNí ZPRÁvy ZA ROk 2014

Toto jsou vybrané údaje z Výroční zprávy za rok 2014. Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky a přílohy k účetní 
závěrce sestavené k 31. 3. 2015 je uložen v sídle nadace a na Krajském soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec.

nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 356 zákona 
č. 89/2012 Sb. náklady související se správou nadace  a náklady na  projekty  činily  v roce 2014 částku 1 484 967,04 Kč, 
tzn. 3,06 %  z hodnoty nadačního jmění ve výši 48 500 000 Kč.

vybRANé ÚdAjE Z ROZvAhy

Bilance k 31. 12. 2014, Ičo: 46748504

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

A. dlouhodobý majetek celkem 2014

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 12

Jiná aktiva celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem

784

Pohledávky celkem

1  009

Zásoby celkem

97

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -151

Dlouhodobý finanční majetek celkem 49 486

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 139

b. krátkodobý majetek celkem

70

AktIvA cELkEm (vždy k 31. 12. v tisících Kč) 51 446

aK TIVa

A. vlastní zdroje celkem 2014

Jmění celkem 49 995

Výsledek hospodaření 1 358

b. cizí zdroje celkem 2014

PASIvA cELkEm (vždy k 31. 12. v tisících Kč) 51 446

paSIVa

Rezervy 0
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 vybRANé ÚdAjE Z vÝkAZU ZISkU A ZtRÁty

Bilance k 31. 12. 2014, Ičo: 46748504

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

výnosy 2014

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 11

Provozní dotace celkem 10

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 83

Ostatní výnosy celkem 3 224

Aktivace celkem 0

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0

vÝNOSy cELkEm (vždy k 31. 12. v tisících Kč) 3 566

VýnoSY

Náklady 2014

Spotřebované nákupy celkem 11

Daň z příjmu celkem 0

Poskytnuté příspěvky celkem 1

Daně a poplatky celkem 1

Osobní náklady celkem 1 537

Služby celkem 643

NÁkLAdy cELkEm (vždy k 31. 12. v tisících Kč) 2 208

náKLaDY

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 1

Přijaté příspěvky celkem 238

Ostatní náklady celkem 14

vÝSLEdEk hOSPOdAŘENí (vždy k 31. 12. v tisících Kč) 1 358

2014

Dlouhodobé závazky celkem 0

Krátkodobé závazky celkem 93

Jiná pasiva celkem 0

ZPRÁvA dOZORčí RAdy
na svých zasedáních se dozorčí rada zaměřila na kontrolu poskytování nadačních příspěvků a  to v souladu se smlouvami 
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. 

V Liberci dne 27. 5. 2015

Ing. milada hejná
předseda dozorčí rady
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Správní rada 
zdeněk Fejfar předseda, ve funkci do 3. 3. 2014, člen do 6. 3. 2014
Ing. Miroslav Řehák místopředseda, ve funkci předsedy od 4. 3. 2014 do 31. 12. 2014
rnDr. Karel Brodský člen, ekolog, vodohospodář, DIaMo, státní podnik, Stráž pod ralskem 
Ing. Jaroslav zámečník, CSc člen, jednatel Euroregionu nisa, Liberec
JUDr. Jaroslav Kašpar člen, jednatel, EUroCzECH s.r.o., Liberec 
Mgr. Stanislav Staněk člen, ředitel pobočky čSoB, a.s. Liberec, člen do 16. 5. 2014
Bc. petr Dušák  člen od 26. 5. 2014, obchodní ředitel Jizerské pekárny spol s.r.o., Liberec
Lydie Halamová   členka od 11. 8. 2014, vedoucí archívu Jednoty bratrské, 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 
   
Pracovníci nadace
Ing. aleš rozkovec  ředitel do 28. 2. 2014
Ing. Blanka nedvědická ředitelka od 1. 3. 2014
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 ŕegionálního rozvoje s. r. o., Liberec
Mgr. Marie Matyášová psycholožka, Liberec
phDr. František novotný  novinář a publicista, praha
alena Sebránková       galerista, praha
Doc. phDr. Jiří Šestlík CSc. historik umění, praha
Ing. pavel Valčík Liberec

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



„POJďME SPOLU MěNiT DěTSKé SLzy V DěTSKý úSMěV“
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