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Úspěšní vysokoškoláci opět získali nadační stipendia
Tradice udělování stipendií trvá 
v Nadaci Preciosa více než deset 
let. Rok 2013 nebyl výjimkou, 
fi nanční podporu při studiu 
získalo 54 studentů z TU Liberec 
a VŠCHT Praha.

Skupina stipendistů na VŠCHT Praha při předávání dekretů (22. 11. 2013)Cílem je zvýšení zájmu o studium náročných, technicky zaměře-
ných oborů (např. strojírenských a chemických), jejichž absolventi 
nalézají uplatnění ve skupině společností Preciosa. V tomto aka-
demickém roce 2013/14 nadace udělila stipendia 29 studentům 
TU Liberec a 25 studentům VŠCHT Praha, přičemž v jednotlivých 
stipendijních komisích bylo projednáno celkem 110 žádostí.

Většinou šlo o  studenty posledních ročníků denního studia 
a v nemalé řadě i o doktorandy. Nejvíce stipendií získali studující 

Technické univerzity v  Liberci, kde se  zájem nadace soustředí 
na podporu studentů oborů konstrukce strojů a zařízení, sklář-
ské stroje a  robotika, výrobní systémy, automatizované řízení, 
informatika, design a obory ekonomické vč. mezinárodního ob-
chodu. Na VŠCHT se nadace soustředí na studující oborů garan-
tovaných ústavem skla této vysoké školy. Ivo Schötta 

Ohlédnutí za nadační 
činností v roce 2013
Na pět set příspěvků v celkové 
hodnotě několika miliónů korun 
přidělila v loňském roce Nadace 
Preciosa.
I tak lze vyčíslit nadační práci v uplynulém roce. Opět jsme do-
kázali podpořit většinu dlouholetých partnerů Preciosy. Trvalá 
je spolupráce s místními kulturními institucemi, jako je liberecké 
divadlo a zoologická zahrada.

Díky nadaci měli zaměstnanci naší společnosti šanci umístit 
své děti za výhodných podmínek na letní příměstský prázdni-
nový pobyt v Liberci a Jablonci. Nebyla opomenuta ani forma 
speciál ních grantových řízení s cílem podpořit místní umělecké 
školy a  sociální projekty ve  prospěch handicapovaných spo-
luobčanů. Stali jsme se  předním sponzorem Mezinárodního 
sklářského kongresu v  Praze pořádaného Českou sklářskou 
společností. Loni nejvyšší nadační příspěvek 450 tis. Kč umožnil 
Nemocnici v Jablonci nad Nisou zakoupit nový HD artroskopic-
ký systém pro zlepšení operací na oddělení ortopedie. 

Během roku 2013 nadace pomohla více než 150 zaměstnancům 
skupiny Preciosa v nouzi. Byly to především případy tíživé soci-
ální situace, zdravotní komplikace i úmrtí v rodině nebo vzdělá-
vání dětí. Žádosti zaměstnanců byly v naprosté většině kladně 
vyřízeny. Řešení těchto problémů se řídí zvláštními pravidly, kte-
rá budou platit v nezměněné podobě i v roce 2014. Pravidelně 
se konala preventivní akce očkování zaměstnanců proti chřipce, 
kterou do konce loňského roku využilo přibližně 750 osob.

Mezi mimořádné výzvy patřily loňské červnové povodně. 
Zaměstnanci na ně reagovali organizováním samostatných sbí-
rek. Získané prostředky navýšené nadací byly použity na zno-
vuobnovení chodu vyplavené Mateřské školy v Terezíně, která 
po rozsáhlé rekonstrukci přízemí mohla od listopadu opět slou-
žit místním dětem. 

Nadace bude nadále pomáhat především v lokalitách, kde má 
Preciosa své provozovny a kde působí její lidé. Věřím, že i v roce 
2014 se dostanou nadační příspěvky do potřebných rukou. 

Ivo Schötta 

Zaměstnanci skupiny Preciosa nejsou pouze příjemci 
nadační pomoci, ale mnozí jsou sami dárci fi nančních 

prostředků. Již více než 400 zaměstnanců přispívá 
na konto nadace formou srážek z měsíční mzdy. 

Za loňský rok tak bylo soustředěno přes 200 tisíc Kč. 
Jak počet dárců, tak i darovaná částka jsou rekordní 
v dosavadní historii nadace a všichni dárci si zaslouží 

poděkování za tento angažovaný přístup.

Specifi ckou činností nadace je udělování věcných darů 
a cen při různých soutěžích. Jedná se zpravidla o výrobky 
zhotovené ve společnosti Preciosa Figurky. Připojený snímek 
zachycuje křišťálový fotoaparát, který byl jednou z hlavních cen 
na fotografi cké soutěži FotoFest 2013 pořádané MFF UK Praha.


