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Vážení příznivci nadačního fondu Zelený poklad,
Rád bych se Vám přiznal, že jakkoliv nemám rád pravidelné události
a opakované rituály, stále netrpělivěji každoročně očekávám příchod
jara. Považuji toto období za osvobození a probuzení, za uvolnění
z pevného sevření mrazivých dní, za konec z dlouhé cesty podsvětím. Miluji jaro, protože mi přináší reflexi životem kypící přírody.
V posledních letech mi však idylu osvobozující se země kazí pohled
na naši pozimní či předjarní krajinu. Občas si připadám, že se
nepohybuji v zemi kulturních a inteligentních lidí, ale na neřízené
skládce. Všudypřítomné odpadky jsou z hlediska skutečného vlivu
na životní prostředí možná jen nepatrným problémem, ale svědčí
o situaci mnohem kritičtější, která se dá nazvat jako bezohlednost
ke svému prostředí a nezájem o okolní svět.

Krásné jaro a celý rok 2011
Milan Svoboda,
předseda správní rady

Nadační fond Zelený poklad má za sebou již dlouhou historii. Jeho
hlavní snahou je vzbudit zejména v dětech a mladých lidech přístup
k prostředí zcela opačný než jsem popisoval výše – zodpovědný
a tvůrčí.
S jarem bilancujeme práci nadačního fondu. Za správní radu bych
chtěl říci, že ji považujeme za přínosnou. Chtěl bych tímto poděkovat statutárnímu městu Plzeň a společnosti Panasonic AVC Network
Czech s. r. o. za finanční podporu našich aktivit v roce 2010. A všem
ostatním za důvěru a podporu morální.
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O Nadačním fondu Zelený poklad

Posláním Nadačního fondu
Zelený poklad je pomáhat
nevládním neziskovým
organizacím, školám a dalším
subjektům v péči o životní
prostředí s důrazem na projekty
zaměřené na ekologickou
výchovu nejen dětí a mládeže,
ale6 i široké veřejnosti.

Nadační fond Zelený poklad
vznikl v roce 1999 jako nástupce
Nadace životního prostředí
města Plzně – Zelený poklad,
zřizovatelem je město Plzeň.
Město Plzeň je největším dárcem nadačního fondu, každoročně na projekty věnuje jeden
milion korun českých, od roku
2006 do roku 2008 se podpora
zvýšila na dva miliony. Tyto
finanční prostředky jsou investovány do projektů zlepšujících
životní prostředí Plzně.
Od doby svého vzniku v roce
1996 podpořil formou nadačních příspěvků ve výši přes
čtrnáct milionů korun už téměř
200 projektů nevládních neziskových organizací, jednotlivců,
škol a dalších institucí.
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Programy Nadačního fondu Zelený poklad
V roce 2010 bylo podpořeno 13 projektů
v celkové částce 974 334 Kč.
Nadační fond Zelený poklad podporuje ochranu životního
prostředí prostřednictvím těchto grantových programů:
––
––
––
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Základní grantový program
Zelené školní zahrady
Ekologická výchova ve školní zahradě

Projekty podpořené v programu
Zelené školní zahrady
Grantový program podporuje zakládání, výstavbu a rozvoj ekologických školních zahrad. Ekologické školní zahrady vytvářejí kladný
vztah dětí k přírodě, podporují moderní trendy výchovy a zdravý
životní styl dětí. V roce 2010 podpořil Nadační fond Zelený poklad pět
projektů ekologických školních zahrad částkou ve výši 339 319 Kč.
––
Číslo smlouvy:
Obdarovaný:
Projekt:
Částka:
Dárce:

5/2010
5. mateřská škola Plzeň, Zelenohorská 25
Voda pro rostliny, ptáčky, broučky a děti
199 519 Kč
Město Plzeň a Panasonic AVC Network Czech s. r. o.

Námět vznikl podle nápadu dětí, kterým chybí na zahradě vodní
pramínek nebo tůňka, ze které by mohly zalévat bylinky a zeleninu
na vlastních záhonech. Prameniště je zdrojem vláhy pro okolní
vodomilné rostliny a sloužilo by jako pítko pro ptáky a hmyz. Děti
by se zde seznamovaly i s různými druhy kamenů, které by tvořily
základ prameniště. Korýtka by děti inspirovala ke hře s vodou (přelévání, zatarasení toku, síla vody, mlýnek…). Prolézačka z loubí se
skrýší a torzo koruny, jako stromový dům poslouží ke hře dětí v přírodě. Pamatováno je i na vytvoření místa pro pozorování – nášlapné
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kameny a lavička z opracovaného kmene. Jezírko bylo na podzim
budováno ve spolupráci s dětmi a rodiči. Zahrada je využívána nejen
k environmentální výchově, ale i k společným akcím (zavírání zahrady a ukládání klíče na zimu, otevírání zahrady a vítání jara…)
––
Číslo smlouvy:
Obdarovaný:
Projekt:
Částka:
Dárce:

8/2010
Bolevecká základní škola Plzeň
Zelená školní zahrada – krůček ke zdraví
16 000 Kč
Město Plzeň

Projektová dokumentace k ekologické školní zahradě se zapojením
veřejnosti.
––
Číslo smlouvy:
Obdarovaný:
Projekt:
Částka:
Dárce:

10/2010
28. základní škola Plzeň
Jezírko – rozšíření zelené školní učebny
91 800 Kč
Město Plzeň

Rozšíření stávající ekologické učebny o další prvky – užitkovou
a bylinkovou zahradu, vřesoviště, travní step, suchou zídku, růžový
záhon, ohniště s posezením a další.
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Číslo smlouvy:
Obdarovaný:
Projekt:
Částka:
Dárce:

11/2010
21. mateřská škola Plzeň
Včelka Mája na naší zahradě
12 000 Kč
Město Plzeň

Projektová dokumentace k ekologické školní zahradě se zapojením
veřejnosti.
––
Číslo smlouvy:
Obdarovaný:
Projekt:
Částka:
Dárce:

13/2010
25. mateřská škola Plzeň
Živá voda
20 000 Kč
Město Plzeň

Podpořené projekty
v Základním grantovém programu
Základní grantový program podporuje projekty, které zlepšují životní
prostředí na území města Plzně. Projekty se zaměřují jak na přímé
realizace, tak na projekty ekologické výchovy. Podporovány jsou
uskutečnitelné projekty se širokým dopadem na bezprostřední okolí.
V roce 2010 bylo podpořeno pět projektů v celkové výši 507 320 Kč.
––
Číslo smlouvy:
Obdarovaný:
Projekt:
Částka:
Dárce:

2/2010
ENVIC,občanské sdružení
Plzeňské farmářské trhy
187 320 Kč
Město Plzeň

Projektová dokumentace k ekologické školní zahradě se zapojením
veřejnosti.

Bylo uspořádáno devět Plzeňských farmářských trhů, které navštívilo zhruba 27 000 osob, zájem nekolísal ani v závislosti na počasí.
Na trzích se představilo více než 60 prodejců, kteří nabídli ty nejkvalitnější produkty nejen v rámci kraje, ale i ČR. V rámci projektu
byl připraven koncept trhů, který je postaven na možnosti prodeje
místních potravinářských produktů. Byli osloveni vhodní prodejci,
kterým byly vytvořeny prodejní podmínky – příprava výstavního
prostoru, výroba 10 ks stánků. Byla vytvořena i jednotná grafická
koncepce trhů, webové stránky (www.plzensketrhy.cz)
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––
Číslo smlouvy: 3/2010
Obdarovaný: Česká mountainbiková asociace
Projekt:
Vypracování prováděcí dokumentace pro přírodě
blízkou rekreační stezku okolo odkaliště
Částka:
30 000Kč
Dárce:
Město Plzeň
Prováděcí dokumentace pro realizaci přírodě blízké stezky okolo
odkaliště bude sloužit jako podrobný předpis pro realizaci stezky
v drobných úsecích, zhotovený podle dobré praxe ustálené pro projekty podobného charakteru. Projekt Přírodě blízká rekreační stezka
okolo odkaliště je partnerským záměrem Správy veřejného statku
města Plzně (SVS MP) – Oddělení městských lesů a České mountainbikové asociace, o. s., který chce do nejbližšího přírodního okolí
Plzně přinést v zahraničí mnohokrát osvědčený koncept přístupné
přírodě blízké rekreační stezky vhodné pro cyklisty. Základní myšlenkou je nabídnout návštěvníkům zábavnou, kvalitní a přístupnou
rekreaci a možnost aktivního pohybu v přírodě na horském kole.

––
Číslo smlouvy:
Obdarovaný:
Projekt:
Částka:
Dárce:

6/2010
ENVIC, občanské sdružení
Biodožínky v Plzni 2010
100 000 Kč
Město Plzeň

Biodožínky 2010 byly navštíveny celkem 3000 osobami, které nejen
nakupovaly biopotraviny, ale navštívily i tematické přednášky.
Přednášky byly směřovány do oblastí souvisejících s ekologickým
zemědělstvím, biopotravinami, jejich značením, kontrolou, praktickými zkušenostmi života na farmě. Součástí projektu byla také
kuchařská show s ochutnávkou, ekovýchovné aktivity a divadlo pro
děti, informační stánky zaměřené na témata ŽP a dva workshopy
„Vaříme z bio a místních potravin“.
––
Číslo smlouvy:
Obdarovaný:
Projekt:
Částka:
Dárce:

7/2010
OCET, o. p. s.
Vezmi třídu do přírody
45 000 Kč
Město Plzeň

Tvorba metodického materiálu pro učitele 1. stupně ZŠ ukazující
možnost propojení pobytu v přírodě, pohybu a výuky českého
jazyka (čtení a literatury). Bude zpracováno deset témat odpovídají14
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cích probíranému učivu (po dvou tématech pro každý ročník) např.
bajky, pohádky, písmenka… Uskuteční se 15 testovacích vycházek
pro plzeňské školy.
––
Číslo smlouvy:
Obdarovaný:
Projekt:
Částka:
Dárce:

9/2010
Svoboda zvířat Plzeň
Environmentální výchova Svobody zvířat
145 000 Kč
Město Plzeň

Podpora minimálně 100 ekovýchovných programů na základních
školách v Plzni. Dle zájmu budou školám nabízeny následující programy: Domácí mazlíčci, Zvířata na farmě, Cirkusy a ZOO, Pokusy
na zvířatech. Všechny programy jsou přizpůsobeny věku cílové
skupiny, nenásilnou a citlivou formou ukazují i na negativní stránky
lidského chování ke zvířatům.

Projekty podpořené v programu Ekologická
výchova ve školní zahradě
V roce 2010 byl vyhlášen 1. ročník programu Ekologická výchova
ve školní zahradě. Cílem grantového programu je podpořit realizaci
projektů environmentální výchovy dětí a mládeže, které mají úzký vztah
ke školní zahradě. Může jít o projektové vyučování, ekologické výukové
programy a podobné aktivity rozvíjející ekologické povědomí žáků.
V roce 2010 jsme podpořili dva projekty v celkové výši 77 695 Kč.
––
Číslo smlouvy: 1/2010
Obdarovaný: Tyršova základní a mateřská škola Plzeň,
příspěvková organizace
Projekt:
Příroda pod lupou
Částka:
27 695 Kč
Dárce:
Město Plzeň
Snahou tohoto projektu je podněcovat vlastní aktivitu a tvořivost
žáků a vyvolat v nich zájem o zkoumání přírody v regionu, kde žijí.
Žáci budou poznávat ekosystém lesa zážitkovou formou, zúčastní se
exkurzí, projektových dnů ve školní zahradě. Celý projekt bude zhodnocen žáky školy a bude vytvořen sborník podpůrných materiálů.
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––
Číslo smlouvy:
Obdarovaný:
Projekt:
											
Částka:
Dárce:

4/2010
Odborné učiliště a Praktická škola Plzeň
Obohacení školní zahrady o prvky sloužící
pro výuku environmentální výchovy
50 000 Kč
Město Plzeň

Na stávající školní zahradě budou vybudovány následující
prvky – přírodní vodní plocha a bylinková skalka.
Při zakládání těchto prvků bude dbáno na to, aby se žáci co nejvíce
podíleli na jejich navrhování (vhodné rostliny daného stanoviště)
a zakládání. Poté se tyto prvky stanou aktivní přírodní „učebnou“
pro široký okruh žáků.
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Hodnocení projektů
Všechny podpořené projekty jsou pravidelně kontrolovány a monitorovány. Každý projekt prostřednictvím průběžných a závěrečných
zprávy a samozřejmě finanční zprávy. Zároveň jsou projekty vyhodnocovány přímo v místě realizace. V roce 2010 byly hodnoceny
tyto projekty: 2/2010, 5/2010, 6/2010, 10/2010. Všechny hodnocené
projekty byly hodnoceny jako příklady dobré praxe. Projekt 5/2010
5.mateřské školy je hodnocen jako velmi dobrý příklad pro realizaci
environmentální výchovy u předškolních dětí. Pozitivní je i spolupráce rodičů na četných akcích, které se v zahradě konají. Projekty
2/2010 a 6/2010 Plzeňské farmářské trhy a Biodožínky občanského
sdružení ENVIC pomohly nastartovat v Plzni kulturu farmářských
trhů a byly velmi nadšeně přijaty plzeňskou veřejností. Pozitivně
hodnotíme pečlivý výběr prodejců, způsob organizace a osvětovou
práci (přednášky, workshopy), které na trzích probíhaly.
Ostatní projekty podpořené v roce 2010 budou hodnoceny v roce
2011, kdy proběhne i převážná část jejich realizace.
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Finanční zpráva
ROZVAHA (v Kč)

1. 1. 2010

31. 12. 2010

0

99 998

AKTIVA

1 805 808

Krátkodobý majetek celkem

1 805 808

1 926 368

Termínovaný bankovní účet

1 400 000

1 400 000

PASIVA

1 805 808

2 026 366

Fondy

1 718 132

1 954 730

Dlouhodobý majetek celkem
Běžný bankovní účet
Ostatní pohledávky

Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření minulých let

405 808
0

1 754 976

1 177

2 026 366

525 588
780

1 991 484
1 177

Výsledek hospodaření roku 2010

35 667

35 577

Závazky z obchodního styku

48 750

33 500

Cizí zdroje celkem
Ostatní závazky
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50 832
2 082

34 882
1 382

Aktiva nadačního fondu jsou
tvořena dlouhodobým majetkem
nabytým za účelem poskytnutí
jiné osobě a dále peněžními
prostředky na běžném a termínovaném vkladu.
Pasiva nadačního fondu jsou tvořena především Fondy, na kterých jsou evidovány přijaté
dary a dotace nabyté za účelem
jejich poskytnutí jiným osobám
a peněžní prostředky získané
do správy nadačního fondu.
Fondy jsou pomocí analytické
evidence členěny dle jednotlivých poskytovatelů darů
a dotací. Zbývající část pasiv je
tvořena závazky do splatnosti.
Nadační příspěvky poskytnuté
jiným osobám jsou účtovány
v okamžiku poskytnutí platby
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podle vyhlášky Ministerstva
financí ČR č. 504/2002 a dle Českých účetních standardů přímo
z Fondů, takže nejsou uvedeny
ve výsledovce.
Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě oboustranného
podpisu smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku. Většina
plateb nadačních příspěvků je
prováděna ve třech splátkách,
poslední splátka je poskytnuta
po obdržení závěrečné zprávy
s vyúčtováním projektu. Nevyplacené příspěvky účetní jednotka eviduje v knize finančních
příspěvků.

HOSPODAŘENÍ S FONDY (v Kč)

STAV FONDŮ K 1. 1. 2010 celkem
Z toho:

Zdroje k rozdělení získané v minulých letech
Zdroje na správu získané v minulých letech
Stabilizační fond**

1 718 132
265 506
52 626

1 400 000

** vklad do stabilizačního fondu od programu CEE Trust „Podpora regionálních nadací
a nadačních fondů“, vklad není určen k rozdělení, pouze úroky z něj

PLZEŇ, statutární město

Panasonic Czech Republic, s.r.o.

Výsledek hospodaření roku 2009 ***

Z toho na správu a rozvojové projekty nadačního fondu
PLZEŇ, statutární město na správu
Panasonic Czech Republic, s.r.o.

Nadační příspěvky schválené v minulých letech
Nadační příspěvky schválené v roce 2010
Náklady na správu nadačního fondu

96 805

Stabilizační fond

1 400 000

Z toho:

Určeno k rozdělení v roce 2011

100 000
35 668

100 000
30 000

*** upřesnění: úroky ze stabilizačního fondu a běžného účtu inkasované v roce 2008,
o převodu do Fondů rozhodnuto správní radou v roce 2009
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647 000

1 954 730

Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou
900 000

185 265

STAV FONDŮ K 31.12.2010 celkem

Určeno na správu nadačního fondu

ZDROJE INKASOVANÉ DO FONDŮ BĚHEM ROKU 2010
Z toho k rozdělení:

POUŽITÍ FONDŮ BĚHEM ROKU 2010
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85 821

385 434
83 475

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč)
A. NÁKLADY CELKEM

I. Spotřebované nákupy celkem
II. Služby

96 805
870

Účetní služby, audit

12 400

Náklady související s výroční zprávou

17 500

Administrace, fundraising
Poplatky za web doménu
Poštovné

Ostatní služby
Služby celkem

III. Osobní náklady celkem

IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady

57 000
2 971
1 183
127

91 181
0

100

Bankovní poplatky

3 154

Ostatní náklady celkem

4 654

Členské příspěvky
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B. VÝNOSY CELKEM

Úroky z běžného účtu

132 382
157

Úroky z termínovaného účtu

35 420

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

35 577

Přijaté dotace

96 805

Výsledek hospodaření je tvořen především úroky z termínovaného
vkladu, které jsou v následujících letech poskytnuty jiným osobám
v souladu s hlavní činností nadačního fondu.
Náklady na správu nadačního fondu ve výši 96 805 Kč jsou hrazeny
z darů a dotací. Výši daru nebo dotace určené k úhradě nákladů
na správu nadačního fondu určuje její poskytovatel.

1 500
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Lidé a partneři Nadačního fondu Zelený poklad
Správní rada Nadačního fondu Zelený poklad
RNDr. Milan Svoboda (předseda správní rady)
RNDr. Jindřich Duras, PhD.
Radmila Samcová
RNDr. Eva Fajfrová
Ing. arch. Lenka Fischerová
Ing. Zdeněk Kovařík

Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad
Mgr. Petra Kacovská (předsedkyně dozorčí rady)
Ing. Petr Náhlík
Ing. Petr Baloun
MUDr. Oldřich Sojka
Doc. Ing. František Zvoneček
Jaroslav Kojzar

Administrace Nadačního fondu Zelený poklad
Mgr. Tereza Pelclová
Ing. Jindřiška Pejšová (účetní)
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Nadační fond Zelený poklad děkuje
za podporu následujícím firmám a institucím
–

Nadační fond Zelený poklad
nám. Republiky 1
301 00 Plzeň

Program CEE Trust „Podpora regionálních nadací a nadačních fondů
V neposlední řadě děkujeme všem, kdo usilují o zlepšování
životního prostředí ve městě Plzni

administrace
CpKP Západní Čechy
Americká 29
301 38 Plzeň
tel./fax: 377 329 558
info@zelenypoklad.org
č.ú.: 4821630227/0100
Komerční Banka, a. s.
www.zelenypoklad.org

