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Poslání a historie
Nadace Sophia
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NADACE SOPHIA
Nadace Sophia byla zřízena za stanoveným účelem 7. ledna 2002. Jejím
zřizovatelem je akciová společnost Dimension, která jako silná a zisková
privátní společnost v oblasti finančních služeb cítí svoji společenskou
povinnost přispívat k rozvoji vzdělávacích aktivit, i k individuální motivaci ke
vzdělávání především u mládeže.
Poslání
Posláním Nadace Sophia je všestranná podpora vzdělávání mládeže,
především podpora rozvoje, rozšiřování a zvyšování úrovně vzdělanosti.
Cíle:
a) podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení
b) vytváření a poskytování stipendií
c) podpora stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a
zahraničí
d) podpora publikační činnosti
e) podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů
f) zajišťování finančních prostředků pro uvedené účely
Historie
V roce 2002 byly Nadací Sophia poskytnuty první nadační příspěvky.
Jednalo se o podporu vývoje informačního systému pro statistické řízení
jakosti, podpora při zajištění počítačové techniky, a v neposlední řadě
podpora kurzu: Právo pro agrární management a administrativu.
Nadační příspěvek nadace také poskytla Oční klinice dětí a dospělých UK,
2. LF a FN Motol na podporu vědecké činnosti a výzkumu. Příspěvek byl
použit na nákup moderní výpočetní techniky nezbytné pro výzkumnou
činnost a pro zkvalitnění výuky studentů.
V roce 2003 ve své činnosti Nadace Sophia úspěšně pokračovala. Pomocí
nadace mohli uskutečnit studenti zahraniční stáže a aktivně se zúčastnit
různých mezinárodních konferencí. Nadace také podpořila vzdělávací
aktivity v rámci ESF MU v Brně. Podílela se především na financování
Parazitologické expedice v Keni, na vydání publikace antické mytologie a
podílela se i na pořádání několika vědeckých konferencí.
Nadace Sophia
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V roce 2004 poskytla nadace finanční příspěvky na další zahraniční studijní
pobyty, podpořila účast studentů na mezinárodních konferencích, přispěla k
vydání sborníku a finančně přispěla například k vydání publikace: „Manifesty
ruského symbolismu“. Prostřednictvím nadace se také uskutečnil společný
semestrální kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a
Marquette university, za účelem poznání ekonomického prostředí a dalších
specifik druhé země. Součástí projektu bylo také zlepšení odborné jazykové
terminologie.
V roce 2005 rozšířila Nadace Sophia ještě více svoji činnost v oblasti
vzdělávání mládeže a podpořila celkem 22 projektů zaměřených na podporu
zahraničních stáží nadaných studentů, pořádání vědeckých konferencí,
vydávání publikací apod. Mezi projekty podporované nadací patřil např. 1.
ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference, Mezinárodní vědecká
konference „Češi a Němci – sousedé ve společném státě 1918 – 1933“ a
výstava studentů 5. ročníku ústavu nábytku, designu a bydlení.
V roce 2006 podpořila celkem 30 projektů částkou 433 tisíc Kč. Tato částka
byla rozdělena mezi zahraniční stáže pro nadané studenty, pořádání
vědeckých konferencí, nákup odborné literatury, vydání vědeckých sborníků,
natáčení studentského filmu a vydání výukového DVD.
Nadace Sophia podpořila ojedinělý projekt organizace Pevnost-České centrum
znakového jazyka, která vydala interaktivní učebnici češtiny pro neslyšící v
českém znakovém jazyce. Dalším zajímavým projektem byl třetí ročník
mezinárodní Baťovy konference, která byla určena studentům doktorských
studijních programů ekonomického zaměření, ale rovněž dala příležitost
zástupcům z praxe konfrontovat své názory s dalšími vědeckými pracovníky.
Během roku 2007 nadace podpořila vysokoškolská studia nadaných studentů
v České republice, Velké Británii, Austrálii a dalších zemích světa. Mezi
zajímavé akce patřila například 13. celostátní vědecká konference HISTORIE
2007 určená studentům doktorského studia vybraných středoevropských
univerzit, jejímž pořadatelem byla Masarykova univerzita.
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Nadace podpořila také týdenní vzdělávací kurz určený mládeži k prohloubení
angličtiny „Let´s speak!!!“ a přispěla na vzdělávání pracovníků Občanského
sdružení Gaudolino, které se snaží vytvářet u dětí vztah k přírodě.Dalším
projektem, který Nadace Sophia v roce 2007 financovala, bylo vydání
sborníku referátů z mezinárodní vědecké konference věnované osobnosti
prof. Jana Patočky. Pořadatelem konference byla Pekařova společnost
Českého ráje, občanské sdružení.
Mezi projekty, na které Nadace Sophia přispěla v roce 2008, patřil projekt
„Knihovna pro dětské pacienty KDCHOT“, jehož cílem bylo zřízení knihovny
pro jednotlivá oddělení Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN
Brno. Tvůrcem projektu byl Nadační fond Modrý hroch, jehož dalším
podporovaným projektem byla výtvarná akce „Maluji pro hrocha“, v rámci
které proběhly v dětské nemocnici tři výtvarné víkendy s následnou vernisáží.
Finanční pomoc poskytla Nadace Sophia i při realizaci projektu „Hrou k
vědomostem“, jehož autorem byla Mateřská škola, Základní škola a Praktická
škola Trhové Sviny. V rámci projektu byly zakoupeny počítače s dotykovým
monitorem a vhodnými výukovými programy, které pomohou zkvalitnit výuku
dětí se specifickými potřebami vzdělávání.
V roce 2009 se Nadace Sophia v rámci svého cíle podporovat především
talentové studenty a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva
rozhodla podpořit Václava Trejbala při studiu kurzů rozvíjejících znalosti v
oblasti mezinárodního obchodního práva, dějin obchodního práva a
mezinárodního právního řádu. Finanční podporu na svá studia získal od
nadace i Adam Růžička, který na jedné z pěti nejlepších britských univerzit
University of St. Andrews absolvuje studium ekonomiky a matematiky.
Nadace Sophia pomohla i Odbornému učilišti a Praktická škole Chroustovice
při realizaci projektu „I my chceme šanci na trhu práce“. Podstatou projektu je
snaha osvobodit žáky od povinnosti nákupu pomůcek na vlastní náklady, a
tím usnadnit jejich cestu k odbornému vzdělávání.
V roce 2010 nadace Sophia podpořila v souladu se svými cíli celkem 17
projektů a to celkovou částkou 266.000,- Kč.
Nadace se věnovala podpoře individuálních talentů při studiích na
zahraničních univerzitách zejména v oborech ekonomie a práva, podpořila
však i dva studenty v oboru hudebním a to konkrétně ve hře na bicí a housle.
V rámci podpory kolektivů byl poskytnutý příspěvek budoucím právníkům k
účasti na prestižní soutěži studentů právnických škol White and Case
InternationalRounds of the Jessup Competition ve Washingtonu. Podpořeny
byly i sportovní aktivity a příspěvkem Sportovnímu klubu Draci Brno, kteří se
úspěšně věnují výchově mladých basebalistů.
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Nadace Sophia v roce 2010 věnovala pozornost i oblasti publikační činnosti a to
podporou
vydávání časopisu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
„Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance a AUCO Czech
Economic Review, podporou vydání publikace „Řízení platební schopnosti
podniku“ od Vysokého učení v Brně, Fakultou podnikatelskou, časopis
„Regionální studia“ od Vysoké školy ekonomické v Praze, Národohospodářské
fakulty a vydání DVD „Brána poznání – Vesmír a naše planeta v českém
znakovém jazyce“ od Občanského sdružení Perspektivy, o.s.
V roce 2011 Nadace Sophia pokračovala ve své v podpoře jak individuálních
studijních záměrů a publikační činnosti jednotlivců – např. vydání publikace
„Internetová kriminalita páchaná na dětech“, tak i nadále věnovala pozornost
vzdělávacím institucím jako jsou již tradičně Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd s vydáváním svého časopisu Finance a úvěr – Czech
Journal of Economics and Finance a AUCO Czech Economic Review nebo
Masarykova univerzita v Brně a to v oblasti aktualizace studijní literatury v oboru
ekonomie, managementu a marketingu v Knihovně univerzitního kampusu nebo
podporou soutěže pro studenty v seminárních pracích na téma „Strategie řízení
podniku.“
V roce 2012 Nadace Sophia pokračovala ve své tradiční podpoře individuálních
projektů nadaných studentů, podpoře soutěže pro studenty na Masarykově
univerzitě a podpoře vydávání časopisů Univerzity Karlovy v Praze, fakulty
sociálních věd.
V roce 2013 Nadace Sophia podpořila již tradiční zahraniční studijní pobyty, ale
i prezentaci výsledků vědecké činnosti na mezinárodní konferenci v Kyjově či
několik výzkumných stáží v různých oborech. Zůstala i obvyklá institucionální
podpora vysokým školám. Nadace Sophia ále podpořila organizaci Tyfloservis,
o.p.s. příspěvkem na kurz instruktorů prostorové orientace a samostatného
pohybu nevidomých a slabozrakých a rovněž se zapojila do finanční podpory
projektu obce Dolní Vilémovice zaměřeného na rekonstrukci, opravu, zřízení a
provoz „Rodného domu Jana Kubiše“.
V roce 2014 podpořila Nadace Sophia celkem deset žádostí, včetně žádosti od
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, které poskytla
příspěvek na studentskou soutěž o nejlepší seminární práci ze Strategického
řízení podniku. V roce 2014 byla tato soutěž navíc obohacena o týmy z
partnerské Ekonomické univerzity v Bratislavě. Částkou 10.000,- Kč podpořila
navíc Nadace studium pana Ondřeje Filipa na New Economic School v Moskvě
se zaměřením na instrumenty finančního trhu.
Nadace Sophia
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V roce 2015 kromě jiných Nadace Sophia podpořila žádost Mgr. Veroniky
Zuskáčové, studentky 3. ročníku prezenční formy doktorského studia regionální
geografie na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Mgr. Zuskáčová se
účastnila studijně výzkumného pobytu zaměřeného na přípravu a testování
metodiky
dizertačního
výzkumu
mobilních
elit,
resp.
prostorové
(ne)spravedlnosti generované dopravními technologiemi, na Royal Holloway
University of London. Závěry svých metodologickcýh zjištění a výsledky testů
hodlá publikovat v mezinárodním odborném periodiku Journal of Transport
Geography a také prezentovat na britské konferenci „There and back again“: An
Interdisciplinary Postgraduate Workshop on Travel na University of Nottingham.
Nadace Sophia rovněž částečně financovala magisterské studium Bc. Alice
Nušlové na University of St. Gallen ve Švýcarsku, programu Strategy and
International Management. Na tento program byla přijata po dokončení
bakalářského oboru Ekonomické teorie na Institutu ekonomických studií v
Praze.
Michala Prause, absolventa bakalářského studia Ekonomie na Institutu
ekonomických studií v rámci Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově v
Praze, podpořila Nadace Sophia při jednoletém magisterskému studiu Finanční
ekonomie na University of Oxford.
Částkou 10.000,- Kč podpořila Nadace Sophia Bc. Gabrielu Kalousovou, a
umožnila jí tak absolvovat výměnný zahraniční studijní pobyt se zaměřením na
bankovnictví, finanční inženýrství a finanční trhy na Ross School of Business na
University of Michigan ve Spojených státech amerických.
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Údaje o nadaci
Obchodní jméno:

Nadace Sophia

Sídlo:

Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

Datum vzniku:

7. 1. 2002

IČ:

26273853

DIČ:

CZ26273853

Spisová zkratka:

N.248, zapsaná Krajským soudem v Brně

Základní kapitál:

500 000 Kč

Správní rada:
předseda správní rady

Ing. Ivo Hložánek

člen správní rady

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

člen správní rady

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Revizor:

Ing. Hana Loja Doležalová

Zřizovatel:
Obchodní jméno: Dimension, a.s.
Sídlo: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
IČ: 44992211
DIČ: CZ44992211
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Přehled schválených
žádostí
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V roce 2015 obdržela Nadace Sophia 197 žádostí o příspěvek, z nichž 11
podpořila celkovou částkou 96.000,- Kč.
Žadatel:
Účel:
Výše příspěvku:

Bc. Alice Nušlová
Magisterské studium na University of St. Gallen,
program strategie a mezinárodní management
7.000,- Kč

____________________________________________

Žadatel:
Účel:
Výše příspěvku:

Dominika Čižnárová
Dvouleté studium Double Degree Master in Public
Economics and Public Finance ve Francii, Itálii a ve
Finsku
7.000,- Kč

____________________________________________

Žadatel:
Účel:
Výše příspěvku:

Bc. David Polach
Studium magisterského programu International
Business Taxation na univerzitě v nizozemském
Tilburgu, obor Daně v podnikání
7.000,- Kč

____________________________________________

Žadatel:
Účel:
Výše příspěvku:

Mgr. Veronika Zuskáčová
Postgraduální studijní pobyt na Royal Holloway
University of London v oboru dopravní geografie
10.000,- Kč

____________________________________________

Žadatel:
Účel:
Výše příspěvku:

Nadace Sophia

Masarykova Univerzita v Brně, Ekonomicko-správní
fakulta, Katedra podnikového hospodářství
Podpora studentské soutěže o nejlepší seminární práci
ze Strategického řízení podniku
10.000,- Kč
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Žadatel:
Účel:
Výše příspěvku:

Michal Prause
Studium jednoletého magisterského programu v oblasti
Finanční ekonomie na University of Oxford
10.000,- Kč

_____________________________________________

Žadatel:
Účel:
Výše příspěvku:

Eva Liberdová
Intenzivní roční studium angličtiny přes internet
založené na vizuální formě
5.000,- Kč

_____________________________________________

Žadatel:
Účel:
Výše příspěvku:

Martin Pátek
Magisterský program Finance na Stockholm School of
Economics ve Švédsku
10.000,- Kč

_____________________________________________

Žadatel:
Účel:
Výše příspěvku:

Eduard Kollert
Studium hry na housle na Zakhar Bron Academy
10.000,- Kč

_____________________________________________

Žadatel:
Účel:
Výše příspěvku:

Bc. Gabriela Kalousová
Jednosemestrální studijní pobyt na Ross School of
Business, University of Michigan, USA se zaměřením
na bankovnictví, finanční inženýrství a finanční trhy
10.000,- Kč

_____________________________________________

Žadatel:
Účel:
Výše příspěvku:

Nadace Sophia

Junior Golf o.s.
Podpora Morava Cup 2015 – série golfových turnajů pro
děti a mládež
10.000,- Kč
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Účetní závěrka
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NADACE SOPHIA
Pražákova 1008/69
Štýřice, 639 00 Brno
IČ: 26273853
DIČ: CZ26273853
Telefon: +420 542 135 351
E-mail: sophia@dimension.cz
Web: www.nadacesophia.cz
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