VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TIPSPORT ZA ROK 2017

ÚVODEM
Tipsport o založení nadace uvažoval delší dobu. Nemalé částky plynoucí na dobročinné účely
z různých divizí, oddělení i od jednotlivců sice pomáhaly, ale společnosti v oblasti CSR chyběl
jasný směr. Peníze většinou směřovaly k jiným nadacím, od pomoci znevýhodněným přes
pomoc českému sportu až k podpoře filmu.
Nadace Tipsport byla založena proto, aby dobročinné aktivity skupiny Tipsport sjednotila a
přidala jasnou profilaci. Z řady návrhů byl jako klíčový pro první léta fungování nadace
projekt Tipsport pro legendy: systematická dokumentace životních a sportovních osudů
legend československého sportu, jejich medializace a zároveň finanční podpora sportovců.
Dalším významným cílem nově založené nadace je pomoc a podpora našim zaměstnancům,
zkvalitňování života obyvatel Berounska, podpora amatérského sportu, pomoc seniorům a
další dobročinné aktivity, které by do budoucna chtěla vyvíjet.
Nadace Tipsport byla založena v říjnu 2017. První tři měsíce své existence věnovala pozornost
především sestavováním agendy, zadministrování přijatých prostředků a začleněním
profilového projektu Tipsport pro legendy do nadace. Proběhlo první zasedání správní rady a
byly rozděleny první dva dary. Byly tak položeny solidní základy k plnému rozvoji činnosti
nadace pro následující rok.
Václav Sochor
předseda správní rady Nadace Tipsport

STATUT NADACE TIPSPORT
Preambule
Smyslem nadace TIPSPORT (dále jen „Nadace TIPSPORT“) je zájem na sdružení neziskových a dobročinných
aktivit skupiny společností Tipsport, do které patří zejména společnosti TIPSPORT a.s., Tipsport.net a.s. a
CHANCE a.s. Nadací TIPSPORT získané prostředky budou spravovány a používány v zájmu realizace výše
uvedených aktivit zejména s ohledem na podporu dále v tomto statutu uvedených činností blíže vymezujících
účel, pro který je Nadace TIPSPORT založena. Zakladatelé Nadace TIPSPORT jsou společnosti TIPSPORT a.s. a
CHANCE a.s.

§1
Nadační listina
1.

Nadační listinou Nadace TIPSPORT je zakládací listina vyhotovená ve smyslu § 309 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), formou notářského zápisu, která
stanovuje základní náležitosti Nadace TIPSPORT.

2.

Zakladatelé Nadace TIPSPORT si vyhrazují změnit nadační listinu, a to v celém jejím rozsahu.

§2
Název, sídlo a postavení
1.

Název: Nadace TIPSPORT

2.

Sídlo Nadace TIPSPORT: Beroun

§3
Veřejná prospěšnost, účel Nadace TIPSPORT
1.

Nadace je ve smyslu § 146 OZ veřejně prospěšnou právnickou osobou.

2.

Veřejně prospěšným cílem Nadace TIPSPORT je všestranná podpora a rozvoj v těchto oblastech:
•

zájem na zachování kulturního dědictví, zejména sportovní historie České republiky a
Československa s důrazem na podporu bývalých špičkových sportovních reprezentantů a
informování o jejich úspěších a občanských postojích

•

podpora morálky a etiky v občanské společnosti

•

podpora demokratických hodnot, podpora fungování právního státu

•

podpora mladých sportovních i jiných talentů, sportovní akademie

•

podpora hendikepovaných sportovců

•

podpora fyzických osob v těžkých životních situacích zejména vzniklých v důsledku nezaviněných
zdravotních a sociálních potíží

•

podpora výchovy a vzdělávání s důrazem na IT obory, studentská akademie

•

podpora zájmových a sportovních organizací s důrazem na činnost dětí a mládeže

3.

•

podpory ochrany životního prostředí

•

podpora vědy a výzkumu

•

podpora lokálních projektů, jejichž cílem je zkvalitňovat život obyvatel Berounska

Nadace TIPSPORT má zájem na spolupráci se všemi podobnými subjekty, organizacemi, zájmovými
sdruženími sledujícími stejné nebo obdobné cíle a účely jako Nadace TIPSPORT.

§4
Majetek, nadační kapitál
1.

Nadace TIPSPORT používá k dosahování svého účelu výnosů z nadační jistiny a ostatní majetek Nadace
TIPSPORT.

2.

Dle zakládací listiny představuje nadační jistinu nadační kapitál ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun
českých)

3.

Ostatní kapitál představuje zejména:
•

Výnosy z nadačního kapitálu

•

Výnosy z ostatního majetku Nadace TIPSPORT

•

Dary fyzických a právnických osob

•

Výnosy z podnikání, účelových akcí, veřejných sbírek a jiných příspěvků veřejnosti

•

Granty a dotace

•

Dědictví

4.

Nadace TIPSPORT realizuje naplnění svého účelu a dosahování cílů formou nadačních příspěvků.

5.

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě rozhodnutí správní rady, nezmocní-li správní rada
k takovému rozhodnutí grantovou komisi.

6.

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku,
schváleného návrhu člena správní rady či v rámci konkrétního projektu Nadace TIPSPORT či vypsaných
grantových řízení.

7.

Nadační příspěvek může být poskytnut fyzické či právnické osobě a může mít podobu peněžního
příspěvku nebo jiné majetkové hodnoty.

8.

Na poskytnutí nadačního prostředku není právní nárok.

9.

Příjemce nadačního prostředku je povinen jej použít výhradně v souladu s podmínkami stanovenými
Nadací TIPSPORT a je povinen, není-li dohodnuto jinak, prokázat, že byl poučit stanoveným způsobem
v souladu se stanovenými podmínkami. Pokud by byl nadační prostředek jeho příjemcem použit
v rozporu se stanovenými podmínkami, popř. by byl použit proti oprávněným zájmům Nadace
TIPSPORT, je příjemce povinen nadační prostředek na výzvu Nadace TIPSPORT vrátit.

10. Nadační příspěvek nemůže být poskytnut členům orgánů Nadace TIPSPORT, zaměstnancům Nadace
TIPSPORT ani osobám jim blízkým.

11. Ostatní majetek a výnosy z nadačního kapitálu slouží pro účely navyšování nadačního kapitálu a
hrazení nákladů správy a provozu Nadace TIPSPORT.
12. Prostředky Nadace TIPSPORT nemohou být použity jinak, než pro naplňování účelů a cílů Nadace
TIPSPORT.
13. Nadace vede účetnictví dle zvláštních právních předpisů.

§5
Správní rada
1.

Správní rada Nadace (dále jen „správní rada“) je nejvyšším a statutárním orgánem Nadace, který
spravuje majetek Nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadace, které nejsou tímto
statutem svěřeny do působnosti jinému orgánu Nadace.

2.

Správní radu tvoří tři členové, kteří ze svého středu volí předsedu.

3.

Členy první správní rady jsou:
a)

Dagmar Veselá, nar. dne 13. 10. 1964, trvale bytem Česká 63/2, Beroun-Centrum, 266 01
Beroun

b)

Ing. Jan Čumpelík, nar. dne 19. 10. 1980, trvale bytem U Voborníků 382/3, 190 00 Praha
9

c)

Mgr. Václav Sochor, nar. dne 23. 3. 1973, trvale bytem Křižíkova 159/56, 186 00 Praha 8
– Karlín

4.

Funkční období členů správní rady je pětileté.

5.

Členy správní rady volí a odvolávají zakladatelé Nadace TIPSPORT. Nejsou-li tu zakladatelé, volí a
odvolává členy správní rady správní rada.

6.

Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

7.

Členství ve správní radě zaniká:
•

uplynutím funkčního období,

•

úmrtím,

•

odvoláním, jestliže člen správní rady nesplňuje podmínky pro členství, nebo porušil-li
závažným způsobem nebo opakovaně OZ, nebo statut Nadace TIPSPORT,

8.

•

odstoupením na základě písemného projevu vůle doručeného Nadaci TIPSPORT,

•

dohodou o ukončení členství ve správní radě.

Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí
správní rada nového člena do tří měsíců. Neučiní-li tak jmenuje nového člena správní rady na návrh
dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, a to na dobu, dokud správní rada nezvolí nového
člena.

9.

Jestliže v důsledku zániku členství ve správní radě nemá Nadace TIPSPORT statutární orgán nebo ve
správní radě zůstal pouze jeden její člen, na návrh zakladatele nebo i bez návrhu jmenuje nové členy
správní rady soud.

10. Správní rada se schází na svých pravidelných jednáních nejméně však jednou ročně.
11. Jednání správní rady svolává, řídí a jeho pořad určuje předseda správní rady, v případě jeho
nepřítomnosti první člen podle pořadí v seznamu členů správní rady.
12. Termín a program jednání se oznamuje členům správní rady písemnou pozvánkou rozeslanou
nejpozději 15 dnů přede dnem jeho konání. Místo, datum a hodina jednání musí být určeny tak, aby
podstatně neomezovaly možnosti členů správní rady účastnit se jednání.
13. Správní rada je schopna se usnášet, účastní-li se nadpoloviční většina hlasů všech členů správní rady. K
platnému rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů zúčastněných členů správní rady,
pokud tímto statutem není stanoveno jinak.
14. K platnému rozhodnutí správní rady o změně statutu Nadace TIPSPORT, o sloučení Nadace TIPSPORT s
jinou nadací, o zvolení a odvolání člena správní rady, ředitele a volby dozorčí rady Nadace TIPSPORT a
o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu je zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů členů správní rady.
15. Každý člen správní rady má jeden hlas.
16. Jednání správní rady jsou oprávněni se zúčastnit členové dozorčí rady Nadace TIPSPORT a ředitel
Nadace TIPSPORT s hlasy poradními a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
17. Z jednání správní rady se pořizuje zápis. Ten podepisují předsedající a zapisovatel a doručuje se
předsedovi správní rady, řediteli Nadace TIPSPORT a jedno vyhotovení zápisu se zakládá do archivu
Nadace TIPSORT, kde je k nahlédnutí všem členům správní rady a dozorčí rady Nadace TIPSPORT.
18. Správní rada může stanovit podrobnější procesní pravidla upravující jednání správní rady a volbu
předsedy správní rady.

§6
Působnost správní rady
1. Do působnosti správní rady patří zejména:
a) rozhodovat o změnách statutu v plném rozsahu bez účasti zakladatelů
b) schvalovat rozpočet a jeho změny
c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen výroční
zpráva)
d) rozhodovat o sloučení Nadace TIPSPORT
e) volit členy správní rady
f) schvalovat kandidáty na členy dozorčí rady Nadace TIPSPORT
g) odvolávat členy správní rady a dozorčí rady Nadace TIPSPORT, pokud přestanou splňovat
podmínky členství nebo funkce

h) jmenovat a odvolávat ředitele Nadace TIPSPORT
i) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, členů dozorčí rady Nadace TIPSPORT a
ředitele Nadace TIPSPORT
j) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu po předchozím souhlasu dozorčí rady
k) schvalovat interní předpisy Nadace TIPSPORT.
2. Za Nadaci TIPSPORT je pověřen jednat předseda správní rady nebo společně její dva členové.

§8
Dozorčí rada
1.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace TIPSPORT. Členy dozorčí rada volí sama dozorčí rada, s
tím, že návrhy kandidátů předem schválí správní rada Nadace TIPSPORT. Funkční období členů dozorčí
rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.

2.

Dozorčí rada je tříčlenná.

3.

Členy první dozorčí rady jsou:
a)

Ing. Vratislav Randa, nar. dne 1. 6. 1962, trvale bytem Na Vinici 877/28, Beroun-Město,
266 01 Beroun

b)

Ing. Václav Havlíček, nar. dne 13. 7. 1958, trvale bytem Nerudova 811/3, Beroun-Město,
266 01 Beroun

c)

Jiří Dragoun, nar. dne 18. 11. 1956, trvale bytem K Dědu 1644, Beroun-Město, 266 01
Beroun

4.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Předseda
podepisuje zápisy z jednání dozorčí rady. Zápisy jsou v jednou stejnopise předávány předsedovi
správní rady.

5.

Dozorčí rada zejména
a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost
účetnictví vedeného Nadací TIPSPORT
b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu
c) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem Nadace
d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

6.

Členové dozorčí rady jsou v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněni zejména nahlížet do
účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadace TIPSPORT.

7.

Dozorčí rada je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadace
TIPSPORT, pokud tak neučiní předseda správní rady.

8.

Pro ukončení členství v dozorčí radě se použije obdobně ustanovení o ukončení členství ve správní
radě.

§9
Ředitel nadace
1.

Ředitel Nadace TIPSPORT (dále jen „ředitel“) působí v Nadaci TIPSPORT na základě pracovněprávního
nebo obdobného smluvního vztahu dle rozhodnutí předsedy správní rady.

2.

Ředitel koordinuje a zajišťuje činnost Nadace TIPSPORT mezi zasedáními správní rady, je jí odpovědný
a přísluší mu zejména
a) provedení rozhodnutí správní rady a praktická realizace činností zajišťovaných Nadací, včetně
administrativní agendy a zajištění vedení účetnictví
b) obsahová a organizační příprava jednání správní rady
c) zpracování výroční zprávy
d) soustřeďování a evidování požadavků na poskytnutí prostředků Nadace TIPSPORT
e) běžné operativní dispozice s majetkem Nadace TIPSPORT
f)

rozhodování o zaměstnaneckých záležitostech pracovníků Nadace TIPSPORT

g) vykonávat další působnost, kterou na něj správní rada přenesla.
3.

Bližší podrobnosti činnosti ředitele může stanovit organizační řád Nadace nebo další interní předpisy
Nadace TIPSPORT.

4.

Ředitel zastupuje Nadaci TIPSPORT navenek ve vztahu k třetím osobám na základě plné moci udělené
správní radou.

§ 13
Partner Nadace TIPSPORT
1.

Partnerem Nadace TIPSPORT mohou být význačné veřejně známé osobnosti zejména u oblasti sportu
a kulturního života, pokud přijme nabídku správní rady.

2.

Partner Nadace TIPSPORT je čestnou, neplacenou funkcí.

3.

Partnera Nadace TIPSPORT může správní rada kdykoliv odvolat.

4.

Partner Nadace TIPSPORT se může též své funkce vzdát.

§14
Pravidla kolektivních orgánů Nadace TIPSPORT
1.

Rezignuje-li člen kolektivního orgánu na svou funkci, skončí jeho členství v orgánu uplynutím dvou
měsíců po doručení rezignace, popř. sdělení rezignace do zápisu z jednání příslušného orgánu.

2.

Kolektivní orgány rozhodují ve věcech jim svěřeným ve sboru s výjimkou případů, kdy je působnost
jednotlivých členů orgánu rozdělena do konkrétních oblastí.

3.

Kolektivní orgán může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k
rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu nebo jím pověřený člen ostatním členům orgánu.
Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena,

kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per
rollam” podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o
rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.
4.

Jednání kolektivního orgánu se mohou jejich členové zúčastnit i s využitím technických prostředků,
které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

5.

Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval,
jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn
dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

§ 15
Hospodaření Nadace TIPSPORT
1.

Majetek Nadace TIPSPORT smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v
tomto statutu jako nadační příspěvek, k zajištění vlastní činnosti k naplnění svého účelu, k úhradě
nákladů na zhodnocení nadační jistiny a k úhradě nákladů na vlastní správu Nadace TIPSPORT.

2.

Nadační příspěvek lze, v souladu s účely a cíli Nadace TIPSPORT uvedených v § 3 tohoto statutu,
poskytnout fyzickým či právnickým osobám. Nadační příspěvek se poskytuje na základě doporučení
člena správní rady anebo na základě žádosti uchazeče o nadační příspěvek. O přidělení nadačního
příspěvku rozhoduje správní rada. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavře Nadace TIPSPORT s
destinatářem písemnou smlouvu, která musí obsahovat kromě náležitostí stanovených obecně
závaznými předpisy konkrétní vymezení účelu poskytnutí nadačního příspěvku a závazek osoby, které
byl nadační příspěvek poskytnut, že v případě nedodržení zákonných a smluvních podmínek nadační
příspěvek vrátí nebo vrátí náhradu v penězích ve lhůtě stanovené Nadací. Nadační příspěvek je
poskytován bankovním převodem na účet destinatáře.

3.

Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů Nadace TIPSPORT, zaměstnancům Nadace
TIPSPORT, státu a státním orgánům.

4.

Nadace vede podvojné účetnictví ve smyslu zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. Roční účetní závěrka Nadace TIPSPORT musí být ověřena auditorem.

5.

Nadace TIPSPORT vypracovává výroční zprávu do šesti měsíců po skončení uplynulého kalendářního
roku. Nadace TIPSPORT uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu u rejstříkového
soudu a zpřístupní ji v sídle Nadace TIPSPORT.

§ 16
Závěrečná ustanovení
1.

Změna tohoto statutu je možná pouze písemnou formou.

2.

Nadace TIPSPORT může být zrušena bez likvidace fúzí sloučením s jinou nadací, sloučením nadačním
fondem, je-li Nadace TIPSPORT nástupnickou nadací, nebo s likvidací, a to rozhodnutím soudu z
důvodu dle § 377 OZ nebo rozhodnutím správní rady, je-li dosaženo účelu nadace.

3.

Likvidátor bude při likvidaci postupovat podle příslušných ustanovení OZ. Zpeněží likvidační podstatu
pouze v rozsahu, který bude nutný k vyrovnání dluhu Nadace TIPSPORT.

4.

Likvidační zůstatek se převede na nadaci zabývající podobnými účely a cíli podle rozhodnutí správní
rady.

5.

Není-li v tomto statutu uvedeno jinak řídí se právní poměry Nadace TIPSPORT obecně závaznými
předpisy, zejména OZ.

6.

Toto úplné znění statutu se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, které budou
založeny v dokumentaci Nadace TIPSPORT. V digitalizované podobě bude založen do sbírky listin
rejstříkového soudu.

Zakladatelé: TIPSPORT a.s., CHANCE a.s.

ČINNOST NADACE
V roce 2017 Nadace Tipsport vykonávala tyto aktivity:
• Založení nadace 3. října
• Přijetí darů od Tipsportu a Chance, založení nadačního účtu a administrace spojená se
založením
• Zasedání správní rady 14. listopadu
• Přidělení nadačního příspěvku M. Ustohalovi
• Přidělení nadačního příspěvku A. Tarabové
• Zmapování dobročinných aktivit napříč skupinou Tipsport
• Příprava projektu Tipsport pro Berounsko
• Začleňování projektu Tipsport pro legendy do Nadace Tipsport
• Plánování činnosti na rok 2018
DARY
Nadace Tipsport obdržela krátce po svém vzniku dar od společnosti Chance ve výši 250.000
korun a od společnosti Tipsort.net 5.000.000 korun.
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK MIROSLAVU USTOHALOVI
Správní rada rozhodla o přidělení nadačního příspěvku ve výši 40 tisíc korun bývalému
Zaměstnanci Tipsportu Miroslavu Ustohalovi, který se potýká se zákeřnou chorobou ALS. O
pomoc požádali kolegové p. Ustohala.
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK ANDREE TARABOVÉ
Tipsport v roce 2017 postihla těžká ztráta: náhle zemřel ředitel Tipsportu SK Jaroslav Taraba.
Správní rada v souladu s návrhem vedení Tipsportu rozhodla o přidělení nadačního příspěvku
pozůstalé rodině ve výši 260.997 korun. Příspěvek byl vyplacen vdově po Jaru Tarabovi.

TIPSPORT PRO LEGENDY
Od ledna 2017 Tipsport financuje systematické natáčení příběhů československých
sportovních reprezentantů. Po svém založení tuto neziskovou aktivitu postupně přebrala
Nadace Tipsport. Během prvního roku byly v rámci projektu Tipsport pro legendy
zaznamenány životní osudy dvanácti sportovců a každý měsíc budou přibývat další. Někteří
z nich jsou dodnes legendami, na jiné už veřejnost zapomněla – a právě jejich příběhy patří
k těm nejcennějším. Sportovní veteráni se natáčejí v televizním studiu sdružení Post Bellum
na Kampě v Praze, pamětník před kamerou většinou stráví půlden nebo celý den. Každý rok
se studio na několik týdnů přesune do Bratislavy, aby bylo možné zaznamenat osudy na
Slovensku žijících reprezentantů. Nejčastěji jde o osobnosti, které sportu obětovaly vše:
někdy nestihly dokončit školy, nestačily si vybudovat kariéru mimo sport, navíc vrcholné
výkony podávaly v době komunistického režimu, který je za jejich medaile odměňoval jen
symbolicky. Dnes řada z nich žije z nejnižších důchodů. Nadace Tipsport proto ty, kteří to
potřebují, podporuje každý měsíc podstatnou částkou na přilepšenou.
Po prvním roce natáčení má nadace dostatek zajímavých příběhů k tomu, aby je mohla
nabídnout médiím. V jednání je jejich otiskování v deníku Sport a také seriál pro Českou
televizi.
Zásadní pro úspěšnou realizaci projektu bylo zapojení o. p. s. Post Bellum – organizace, která
už téměř dvacet let buduje Paměť národa – sbírku vzpomínek konkrétních osobností,
fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá
tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupna široké veřejnosti. Z ní
Post Bellum čerpá materiál například pro rozhlasový cyklus hodinových Příběhů 20. století,
nejzajímavější osudy zpracovalo i pro Českou televizi, pravidelně se objevují v tisku.
Sportovců nicméně mělo ve svém archivu jen pár. To změnil až Tipsport pro legendy.
TIPSPORT PRO BEROUNSKO
Odstartoval projekt Tipsport pro Berounsko, jehož cílem je zkvalitňování života obyvatel
Berounska a zviditelnění Tipsportu jako dobrého souseda.
Podstatou projektu je grantová výzva na 250.000 korun, o kterou může požádat kdokoli se
zajímavým nápadem, iniciativou, která zlepší život místních obyvatel. Může jít jak o neziskový
projekt, tak o podnikatelskou aktivitu. O vítězi grantového řízení rozhodne v roce 2018 rada
složená z významných osobností Berounska.
Na propagaci grantové výzvy byla zakoupena inzerce v lokálních médiích ve výši 9.000 korun.
DALŠÍ
Správní rada v roce 2017 nerozhodla o jmenování ředitele nadace. Činnost nadace tak provozuje
přímo správní rada. Jejím předsedou byl zvolen Václav Sochor.
Za referenční částku, která bude základem pro posuzování konkrétní výše pomoci
zaměstnancům, případně dalším jednotlivcům, byla stanovena na 40.000 korun.

