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Vážení a milí příznivci Nadačního fondu Zelený poklad,

4

na úvod mi dovolte připomenout, že Nadační fond Zelený poklad byl založen
již v roce 1996. Na rozdíl od řady dalších nadačních fondů, které rovněž
vznikly v 90. letech, však NFZP do dnešního dne dosud působí a město
Plzeň jeho činnost nadále finančně podporuje. Jsme přesvědčeni, že naše
působení a námi podporované projekty mají hlubší smysl, u mnohých lze
bez nadsázky říci i celospolečenský význam. Troufám si tvrdit, že to tak
necítíme pouze my, členové správní rady. Potvrdil to i velký úspěch výstavy,
která na podzim minulého roku před Státní vědeckou knihovnou představila
dvacet let činnosti Nadačního fondu Zelený poklad.
Cítím, že dnešní doba je v něčem jiná. Je velmi rychlá. Byť má den
stále stejných 24 hodin, jsme vnějšími okolnostmi, a někteří i svým vnitřním
nastavením, nuceni stíhat stále více věcí, plnit více úkolů, rychle myslet,
rychle jednat, rychle mluvit, rychle jíst… Žijeme v době, která přeje rychlým
řešením, instantním vztahům, projektům a výrobkům s mlžnou perspektivou a životností. Ve spirále, která nás pohlcuje, je o to důležitější, zároveň
ale i o to těžší vědomě zpomalit, zastavit se a hledat cestu zpět. K sobě,
ke kořenům, k základům, jinými slovy k hodnotám, které jsou skutečně
důležité. A právě to je cílem projektů, které podporujeme. Snaží se obrátit
naši pozornost zpět k přírodě, učí nás naslouchat jejím rytmům v ruchu
betonového města, umožňují nám si osvojit tradiční dovednosti našich
předků a předávají dětem skutečně důležité znalosti.
Za loňský rok jsme podpořili v rámci našich již zavedených grantových
programů dvanáct projektů, v Základním grantovém programu bylo podpořeno osm projektů, v programu Nás učí příroda byly podpořeny čtyři projekty.
Blíže se s nimi můžete seznámit na dalších stránkách výroční zprávy.
Co je však důležité, podařilo se nám odstartovat zbrusu nový grantový program s názvem Ani kapka nazmar. Tímto programem se snažíme
reagovat na nutnost intenzivně řešit hospodaření s dešťovými vodami.
Srážky již dávno nejsou rozloženy rovnoměrně do celého roku, ale přichází
nepravidelně, nárazově ve vyšších úhrnech. Často pak následují delší
období sucha. Čím dříve se nám podaří zachytit srážky v místě jejich
dopadu a nepustit je do kanalizace a následně do koryt řek bez užitku,
tím lépe budeme připraveni na rostoucí extrémy počasí. Hospodárným
nakládáním s dešťovou vodou navíc prokážeme naší české krajině obrov-

skou službu. Na podzim jsme vyhlásili grantový program poprvé a velmi
nás překvapil velký zájem, s nímž se u našich žadatelů setkal. Již v první
výzvě jsme podpořili dva projekty, jejichž cílem je hospodaření s dešťovou
vodou na zahradách mateřských a základních škol a osvěta dětí k tomuto
tématu. Dvěma žadatelům jsme přispěli na zpracování projektové dokumentace na komplexní řešení hospodaření se srážkami na předmětném
pozemku. K tématu jsme poskytli budoucím zájemcům o grant nespočet
konzultací.Kromě výše zmíněných projektů jsme se již popáté spolupodíleli
na organizaci stále oblíbenější červnové akce Víkend otevřených zahrad.
Z veřejné sbírky pro Luftovu zahradu jsme přispěli na pořízení nových laviček. Velkou příležitostí je pro nás nový přeshraniční projekt realizovaný
opět s bavorským střediskem pro ekologickou výchovu Lias-Grube. Projekt
s názvem MINT od mala je zaměřen na sdílení zkušeností pedagogů v oblasti
polytechnické výchovy v kontextu trvale udržitelného rozvoje. Projekt je
podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU v rámci Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014–2020. Projektové aktivity budou probíhat v následujících třech
letech a v roce 2017 se uskuteční několik odborných exkurzí a workshopů.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům správní rady za jejich
obrovské nasazení. Velký dík patří zejména panu Jindřichu Durasovi, hlavnímu myšlenkovému otci nového grantového programu Ani kapka nazmar.
Dále děkuji statutárnímu městu Plzni, našemu hlavnímu donoru, i soukromým dárcům, bez nichž by nic z výše uvedeného nebylo možné realizovat.
Pevně doufáme v jejich další podporu i v roce 2017. Rovněž děkuji našim
již dlouholetým spolupracovníkům grafikovi Martinu Buškovi, fotografce
Petře Burzové a nově i Michalu Fantovi. Přeji Vám, ať v roce 2017 nepadne
nazmar ani jedna kapka Vašeho snažení.
Lucie Davídková, předsedkyně správní rady
Nadačního fondu Zelený poklad
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V roce 2016 jsem poprvé vyhlásili7
grantovou výzvu Ani kapka nazmar.

PROGRAMY
NADAČNÍHO FONDU
ZELENÝ POKLAD
Nadační fond Zelený poklad podporuje ochranu životního prostředí prostřednictvím následujících grantových programů:
– Základního grantového programu
– Ani kapka nazmar
– Nás učí příroda
Součástí Základního grantového programu mohou být dílčí výzvy na specifická témata. Cílem je zviditelnění některých důležitých témat a iniciace
nových projektů. Nový grantový program Ani kapka nazmar reaguje na aktuální klimatickou situaci a je určen pro projekty s témamatem hospodaření
s dešťovými vodami.

V roce 2016 bylo podpořeno
16 projektů celkovou
částkou 1 037 908 Kč.
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PROJEKTY PODPOŘENÉ
V ZÁKLADNÍM GRANTOVÉM
PROGRAMU
Základní grantový program je klíčovým programem Nadačního fondu Zelený
poklad. Z jeho prostředků jsou podporovány projekty, které významně zlepšují životní prostředí na území města Plzně. Podporu získávají jak přímé
realizace, tak i projekty environmentální výchovy zaměřené nejenom
na děti a mládež, ale i na širokou veřejnost.

V roce 2016 bylo podpořeno
8 projektů částkou
v celkové výši 540 760Kč.
Naší snahou je pomáhat rozvíjet podporované projekty dlouhodobě, proto
jsme podruhé podpořili Plzeňské ozvěny Ekofilmu a budeme rádi pokud
se v Plzni festival zavede a bude mít u diváků úspěch. Jedná se o reprezentativní přehlídku environmentálně zaměřených filmů, jehož pořadatelem
je Ministerstvo životního prostředí. Letošní téma 42. ročníku je totiž velmi
aktuální, a to Voda a sucho. Mezi další projekty, které byly opakovaně
podpořeny, patří komunitní zahrada na terase Mezigeneračního a dobrovolnického centra v Totemu, environmentální programy od sdružení ENVIC
na 15. základní škole, která se v mezičase stala první Ekoškolou v Plzni
nebo naučné DVD organizace DESOP Co se děje kolem nás? Pět pravdivých
příběhů ze života volně žijících živočichů.
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Číslo smlouvy: 1/2016
Obdarovaný: SK ASK ČR cestovatelů Plzeň
Projekt: Do práce na kole
Částka: 89 000 Kč
Dárce: město Plzeň a individuální dary

Číslo smlouvy: 2/2016
Obdarovaný: Správa veřejného statku města
Projekt: Lavičky do Luftovy zahrady
Částka: 35 000 Kč
Dárce: veřejná sbírka NF Zelený poklad (individuální dary)

„Jak jezdíte do práce? Dostáváte se autem do zácpy? Vadí vám smog
a hluk v ulicích Plzně? Sedíte v autě nebo v MHD a pak chodíte běhat nebo
do posilovny? Jezděte do práce na kole!“ To byl slogan loňské kampaně
Do práce na kole, která obdržela v roce 2016 finanční podporu z prostředků
NFZP. Záměrem programu Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí,
aby pravidelně používali jízdní kolo jako běžný dopravní prostředek pro
cesty po městě. Když lidé přesedlají z aut na kola a další bezmotorové
prostředky, zlepší si nejen kondici, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale
společně přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějším, bezpečnějším a zdravějším městům

Veřejná sbírka probíhala již od roku 2013, díky návštěvníkům a příznivcům
Luftovy zahrady se podařilo získat 83 200 Kč. Finanční prostředky byly
použity na obnovu zahradního altánu v Luftově zahradě a pořízení nových
laviček. V květnu 2015 byla dokončena stavba nového zahradního altánu
v Luftově zahradě. Původní altán zde byl postaven někdy na počátku 20.
století. Tento nádherný zahradní prvek byl obnoven podle dochované fotografie přibližně z roku 1920 a nákresu pořízeného podle zřícené stavby
v roce 1996. Stavba vznikala pod dohledem památkářů na základě projektu Atelieru Soukup, s.r.o. Realizací byla pověřena společnost mladých
řemeslníků Deforma, z.s., kteří se svého úkolu zhostili velmi dobře. Celkové
náklady na stavbu činily 469 897 Kč. Díky individuálním darům se podařilo
získat 48 200 Kč. Veřejná sbírka pokračovala i v roce 2016. Návštěvníci
a příznivci Luftovy zahrady přispěli částkou 35 000 Kč. Finance byly využity na nákup nových laviček.

Soutěž Do práce na kole je celostátní týmovou soutěží pro firmy a instituce,
do které se může zapojit každý, kdo sestaví tým o dvou až pěti členech
a pravidelně spolu s kolegy dojíždí během května do práce na kole. Soutěž se konala již pošesté. Kampaň míří i na management firem a institucí,
protože jsou to právě zaměstnavatelé, kteří mohou svým přístupem
zaměstnance k dojíždění do práce na kole výrazně motivovat, třeba tím, že
jim k tomu poskytnou co nejlepší podmínky, např. sprchy, úschovu kol apod.
V Plzni se soutěž Do práce na kole konala již počtvrté. Letos měla akce rekordní
účast, zúčastnilo se jí celkem 515 soutěžících ze 142 firem a za měsíc květen
dohromady najeli přes 95 tisíc kilometrů. „Je vidět, že lidé mají o městskou
cyklistiku zájem. Trend je vzrůstající,“ říká Eva Haunerová z iniciativy Plzeň
na kole, která kampaň v Plzni koordinovala.
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Číslo smlouvy: 4/2016
Obdarovaný: Dobrovolný ekologický spolek –
ochrana ptactva, Záchranná stanice živočichů Plzeň
Projekt: Co se děje kolem nás? Pět pravdivých příběhů
ze života volně žijících živočichů
Částka: 100 000 Kč
Dárce: město Plzeň
Podpořili jsme vznik výukového DVD Co se děje kolem nás? Pět pravdivých
příběhů ze života volně žijících živočichů a deset tématicky zaměřených
doprovodných klipů. „Všem se nejvíce líbil příběh selete divokého prasete
Otíka, kterého namluvil Pavel Liška. Slzy a dojetí se pak zmocnily několika
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diváků v závěru příběhu bobra Břéti v podání výborného pana Josefa Somra.
Vlaštovka Vlaďka, namluvená neméně skvělou paní Martou Issovou, zase
zaujala nejenom textem, ale i perfektní kamerou Vladimíra Nového a místy,
kde se příběh natáčel. Čáp Kamil, jemuž propůjčil svůj hlas Jiří Lábus, zase
zaujal množstvím leteckých záběrů z ptačí perspektivy a výkonem pana
Lábuse. Své diváky si pak získal i napínavý a do posledního momentu
poutavý příběh užovky obojkové Simony, kterou nám krásně namluvila
paní Taťjana Medvecká. Kromě výborného výkonu všech umělců, kteří
nám s projektem bezplatně pomohli a propůjčili našim zvířecím hrdinům
svůj hlas, vévodila celé akci nádherná a na míru složená parádní hudba
od hudebního skladatele Varhana Orchestroviče Bauera.“ Převzato z TZ
organizace DESOP.

Číslo smlouvy: 7/2016
Obdarovaný: Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.
Projekt: Palmový olej
Částka: 61 500 Kč
Dárce: město Plzeň
Studenti Gymnázia Františka Křižíka se v rámci dvou projektových dnů
zabývali palmovým olejem, jeho získáváním a využíváním. Napříč třídami
a ročníky byli rozděleni do 16 skupin o přibližně 12 lidech. Výstupem jejich
práce byla výstava, kterou studenti sami připravili včetně propagačního
videa a letáku. Výstava se konala v ZOO Plzeň v září 2016 a nyní putuje
po plzeňských i mimoplzeňských školách. Na projektu škola spolupracovala se ZOO Plzeň a také se Stanislavem Lhotou, předním odborníkem
na ochranu biodiverzity na Borneu, který se zúčastnil vernisáže výstavy.
Veškeré práce spojené s přípravou a organizací výstavy zajišťovali sami
studenti včetně sběru dat, prezentace a tvorby webových stránek. Podívejte se na ně zde: http://www.krizik.eu/palmoil/.
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Číslo smlouvy: 8/2016
Obdarovaný: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s.
Projekt: Podpora městského komunitního zahradničení v Plzni
Částka: 72 200 Kč
Dárci: město Plzeň
Podpořili jsme rozvoj a fungování městské zahrady na terase Totemu, která
vznikla díky podpoře NF Zelený poklad na jaře 2015. O zahradu se společně
starají děti ze 7. MŠ Kralovická a dobrovolníci z řad seniorů z Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. Pro obě cílové skupiny je zahrada
místem mezigeneračního setkávání. Děti i senioři zde společně zlepšují své
dovednosti v městském zahradničení a prostřednictvím zahrady se rozvíjejí i vzájemné mezigenerační vazby. Dalším cílem projektu je formou
odborných workshopů, společenských akcí či pobídek směrem k veřejnosti
podpořit městská sídliště v možnostech zahradničení, ať už v centru,
na městské zahradě nebo u sebe doma.

Číslo smlouvy: 10/2016
Obdarovaný: ENVIC, občanské sdružení
Projekt: Ze zahrady na talíř
Částka: 80 300 Kč
Dárce: město Plzeň
Cílem tohoto výukového programu je rozvoj odpovědného spotřebitelského
chování žáků základních škol. Žáci by měli pochopit, jakou cestou vybrané
potraviny putují na náš talíř a jaký vliv má způsob jejich pěstování na naše
zdraví a životní prostředí. V rámci tohoto projektu si osvojí i základní kompetence, jak vybrané plodiny ekologicky pěstovat. Program Ze zahrady
na talíř je strukturován podle tří významných složek jídelníčku: ovoce,
zelenina, bylinky. Teoretické i praktické aktivity jsou zaměřeny zejména
na žáky prvního stupně ZŠ. Tři třídy, tzv. Mentoři, navštíví zemědělské
farmy, aby se seznámily s tím, co pěstování vybraných plodin obnáší
a jak vypěstovat co nejšetrněji k životnímu prostředí i lidskému zdraví.
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Na kuchařských kurzech se žáci naučí pěstované plodiny zpracovávat.
V rámci projektu vzniknou pracovní listy a na školní zahradě 15. základní
školy budou založeny ukázkové pěstební plochy (zeleninové záhonky, jedlý
les a bylinková zahrádka).

Číslo smlouvy: 11/2016
Obdarovaný: Sdružení přátel Arboretum Sofronka
Projekt: Obnova arboreta Sofronka
Částka: 4400 Kč
Dárce: veřejná sbírka Nadačního fondu Zelený poklad (individuální dary)
Veřejná sbírka probíhala již od roku 2013, díky návštěvníkům a příznivcům
arboreta Sofronka byla získána částka 4400 Kč, která byla využitá k další
obnově arboreta.

Číslo smlouvy: 12/2016
Obdarovaný: Johan, zapsaný ústav
Projekt: Plzeňské ozvěny Ekofilmu
Částka: 98 360 Kč
Dárce: město Plzeň
Plzeňští diváci měli možnost zhlédnout nejvýznamnější snímky z festivalu
Ekofilm, který má za sebou jednačtyřicetiletou historii a je tak nejstarším
filmovým festivalem s environmentálním zaměřením v Evropě. Pořadatelem
festivalu je Ministerstvo životního prostředí ČR. Týdenní program nebyl
zaměřen jen na širokou veřejnost. Pro plzeňské střední školy byly připraveny speciální projekce spojené s besedami s tvůrci jednotlivých snímků.
Festival se konal v termínu 13.-16. června 2016 v prostorách Moving station.
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PROJEKTY PODPOŘENÉ
V GRANTOVÉ VÝZVĚ
ANI KAPKA NAZMAR
V roce 2016 byly podpořeny
4 projekty částkou
v celkové výši 244 890 Kč.
Výzva Ani kapka nazmar podporuje přípravu a realizaci výchovných a vzdělávacích projektů, které se zabývají problematikou hospodaření s dešťovými
vodami v lokálním i širším měřítku. Vítané jsou prakticky zaměřené projekty,
které využijí některé techniky hospodaření s dešťovými vodami nebo jejich
kombinaci (zelená střecha, vertikální zahrada, zasakování, jímání srážkové
vody a její využití k závlaze či jako užitkové vody) a které budou propojeny
se vzdělávací aktivitou.
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Číslo smlouvy: 9/2016
Obdarovaný: Občanské sdružení Ametyst
Projekt: Dešťovka je kamarád
Částka: 68 230 Kč
Dárce: město Plzeň

Číslo smlouvy: 14/2016
Obdarovaný: 15. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Projekt: Lepší sudy než žlaby
Částka: 131 660 Kč
Dárce: město Plzeň

Děti z 15 plzeňských mateřských škol se zapojí do nového výukového programu o šetrném zacházení s vodou. Děti budou na školní zahradě pátrat
po přítomnosti vody. Několik jednoduchých opatření přispěje k využití
dešťové vody: do každé zahrady bude umístěn sud na jímání dešťové
vody, děti vytvoří v zahradě pítko a koupátko pro ptáky a hmyz. Součástí
projektu je informační kampaň o využití dešťové vody v městských zahradách zaměřená na rodiče a zainteresovanou veřejnost.

Název projektu velmi dobře vystihuje, co se na 15. základní škole plánuje.
Na pozemku školy budou rozmístěny velkokapacitní nádoby na zachytávání
dešťové vody. Součástí projektu je i nákup školní meteostanice se srážkoměrem, od čehož si na škole slibují mimo jiné i poměrně přesné zjištění,
kolik se jim za rok podařilo uspořit vody. Plánují také vysázet nové druhy
ovocných stromů a keřů. Pro sklizené ovoce, stejně jako dosud pěstované
bylinky a dýně se najde využití ve školní jídelně, na kroužku Ekoškoláček
a v pracovních činnostech (ukázka výroby marmelády apod.). 15. základní
škola je momentálně jedinou školou v Plzni, která se pyšní mezinárodním
titulem Ekoškola, pro obhájení titulu ve školním roce 2016/2017 si škola
zvolila téma vody.

Číslo smlouvy: 13/2016
Obdarovaný: 61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3, příspěvková organizace
Projekt: Neposedné kapičky – 1.etapa
Částka: 15 000 Kč
Dárce: město Plzeň
Jedná se o poměrně ambiciózní projekt, jehož cílem je změnit současné
řešení. Nyní je dešťová voda sváděna betonovými svody rovnou do kanálu.
V první etapě byla podpořena projektová dokumentace. Poté se můžeme
těšit na realizaci, plánována je první dešťová zahrada v plzeňské školce.
Počítá se, že úpravy zahrady budou realizovány za pomoci rodičů a dalších příznivců školky.
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Číslo smlouvy: 15/2016
Obdarovaný: Základní škola a mateřská škola Plzeň – Božkov,
Vřesinská 17, příspěvková organizace
Projekt: Voda je život – 1.etapa
Částka: 30 000 Kč
Dárce: město Plzeň
Cílem projektu je ukázat dětem využitelnost dešťové vody na pozemcích
školy, řešený pozemek zatím slouží ke sportovním aktivitám a využívá ho
i družina. Zpracovávaná projektová dokumentace ukáže možnosti jeho využití k výuce, především přírodovědy, prvouky a pěstitelských prací, které
probíhaly prozatím pouze v prostorách školy. Počítá se, že úpravy školního
pozemku budou uskutečněny za pomoci rodičů a dalších příznivců školy.
17

PROJEKTY PODPOŘENÉ
V GRANTOVÉM PROGRAMU
NÁS UČÍ PŘÍRODA
„Poskytnout dětem setkání s přírodou a trvale udržitelné jednání je možné
v každém zařízení denní péče o děti. Pokud ne na vlastní zahradě, pak
stačí i výlet do parku nebo jednou týdně navštívit blízký les. Přírodu
můžeme před vlastním prahem prožívat po celý rok. Hravým zážitkem je
pro děti pozorovat, jak se příroda proměňuje při střídání ročních období.
Osvojí si přitom ekologické souvislosti ve svém každodenním životě.
Příroda se tak stane samozřejmou průvodkyní všedního dne života dítěte.“
(Zdroj:Ekologická stanice Lias-Grube Unterstürmig)

V roce 2016 byly podpořeny
4 projekty částkou
v celkové výši 252 258 Kč.
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Číslo smlouvy: 3/2016
Obdarovaný: 38. mateřská škola Plzeň, Spojovací 14, příspěvková
organizace
Projekt: Neleníme, pěstujeme
Částka: 48 000 Kč
Dárce: město Plzeň
Děti z mateřské školky budou mít nově k dispozici vyvýšené záhony, aby
je mohly společně s rodiči osázet a samy pěstovat bylinky, kytičky nebo
zeleninu. Děti se budou podílet nejen na pěstování, ale v přiměřené míře
i na údržbě vyvýšených záhonů a celé zahrady. Vypěstované bylinky a zeleninu samozřejmě ve školce také zužitkují. Děti se naučí ochutit si chléb
nebo oběd, samy si připraví zeleninový salát, bylinkový čaj nebo pomazánku.

Číslo smlouvy: 5/2016
Obdarovaný: Mateřská škola Malý svět
Projekt: Pejsek a kočička zahradníkem
Částka: 83 630 Kč
Dárce: město Plzeň
Nově založená bylinková a ovocná zahrada dětem umožní ve spolupráci
se zaměstnanci školní jídelny připravovat marmelády ze sklizeného ovoce
a zpracovávat bylinky pro přípravu obědů. Doprovodný výukový program
děti provede zahradou ve čtyřech ročních obdobích. Děti založí herbář
a kroniku zahrady, budou besedovat se zahradníkem a proběhne i křest
bylinkové a ovocné zahrady. Díky celému projektu se zvýší počet hodin,
které děti budou trávit venku na zahradě.
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Číslo smlouvy: 6/2016
Obdarovaný: Junák – český skaut, středisko STOPA Plzeň, z.s.
Projekt: Rok se skřítkem Lesníčkem
Částka: 49 748 Kč
Dárce: město Plzeň

VLASTNÍ ČINNOST
NADAČNÍHO FONDU
ZELENÝ POKLAD

Lesní školka Medvíďata systematicky pracuje s přírodou jako s přirozeným
prostředím pro všestranný rozvoj dítěte. Své výchovné cíle sleduje naplňováním celoročního plánu, který vychází z cyklu ročních období. Medvíďata
se pohybují v okolí Boleveckých rybníků,v jedné z nejhezčích oblastí Plzně.
Zázemí mají v prostorné skautské klubovně u Seneckého rybníka.

MINT od mala

Číslo smlouvy: 16/2016
Obdarovaný: Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov,
Vřesinská 17, příspěvková organizace
Projekt: Příroda je život, život je příroda… Tak otevři oči a nastav dlaň!
Částka: 70 880 Kč
Dárce: město Plzeň
Jedná se o přeměnu dvorku, jehož povrch dnes tvoří udusaná stavební
šterkodrť, na zelenou plochu. Školka na přeměně spolupracuje s jedním
z rodičů, který je architekt. Počítá se zatravněním plochy, vytvořením
bylinkových záhonů, stavbou vrbového přístřešku a dalších prvků, které
do zahrady přilákají drobné živočichy a hmyz.

„Pro úspěch vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj je rozhodující motivace
vychovatelek a odborných pedagogických pracovníků se s dětmi vydat
na společnou cestu a uvědomit si, že jsou pro ně vzorem.“
(Zdroj: Ekologická stanice Lias - Grube Unterstürmig)
V roce 2016 jsme mohli opět navázat na spolupráci s bavorskou stanicí
ekologické výchovy Lias-Grube (Umweltstation Lias–Grube Unterstürmig).
Tentokrát jsme se rozhodli na žádost spolupracujících učitelů a učitelek
zaměřit na dnes velmi populární témata z polytechnického vzdělávání 1,
v rámci našeho projektu se s nimi ale budeme zabývat v kontextu výchovy
k trvale udržitelnému rozvoji. Jak se do zásuvky dostane proud? Co je to
klima? Proč jsou stromy zelené? Jak funguje počítač? Jak vzniká mikroténový sáček? Co je to vlastně chemie? Tyto otázky patří k naší každodennosti,
a i všednímu dni dětí každého věku v jeslích a školce, stejně jako na základní
škole a v družině. Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit
s výchovou k trvalé udržitelnosti v mateřských školách a na prvním stupni
základní školy, popřípadě i v družině? Jak lze témata polytechnické výchovy
v dlouhodobé perspektivě uvádět do praxe, aby se naše děti těmito zdánlivě

1	Převzato z anglického termínu: Science, Technology, Engineering, and
Mathematics, v české terminologii je spíš využíván termín polytechnická
výchova a v němčině termínu MINT, proto i název projektu MINT od mala.
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těžkými a suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně?
Jaké jsou zkušenosti v České Republice a jaké v Německu? Pod vedením
lektorek z Ekologické stanice Lias-Grube se s těmito otázkami střetneme
na vzdělávacích setkáních a workshopech v Německu i v České Republice.
Pro politické představitele, zástupce zřizovatele školních zařízení všech
stupňů připravujeme taktéž vzdělávací exkurzi s představením příkladů
dobré praxe. Více k termínům chystaným akcím najdete na našich webových stránkách www.zelenypoklad.org

Víkend otevřených zahrad v Plzni a v blízkém okolí 2016
O druhém červnovém víkendu se i v Plzni a v blízkém okolí otevřely běžně
nepřístupné nebo málo známé zahrady. Doprovodný program se skládal
z komentovaných prohlídek, přednášek, ale třeba i divadelních představení
nebo koncertů v netradičním prostředí. Jsme rádi, že s rostoucím počtem
návštěvníkůse zvyšuje i počet míst, která se pro veřejnost otevřou. Pro
návštěvníky je stále velmi lákavá klášterní zahrada na Jiráskově náměstí.
Sdružení Paradisus společně s Masarykovou základní školou a klášterem
dominikánů opět připravilo program ve znamení bylin. Dále se nabízela
poetická prohlídka Luftovy zahrady nebo nespočet borovic v arboretu
Sofronka. Prohlídky a inspiraci nabízejí i školní a školkové zahrady v přírodním stylu, případně zahrady permakulturní. Zásluhou sdružení ENVIC
byla otevřena střešní zahrada, první plzeňská komunitní a soukromá
zahrada Na Sudech. Benefiční rozměr mělo opět otevření Luftovy zahrady
a arboreta Sofronka. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout obnovený
zahradní altánek, na jehož stavbu přispívali. Více najdete na www.vikendotevrenychzahrad.cz
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Hodnocení projektů
Každý z podpořených projektů je pravidelně kontrolován a monitorován,
a sice prostřednictvím průběžných a závěrečných zpráv včetně zprávy
finanční. Projekty se vyhodnocují přímo v místě realizace. Hodnocení
se aktivně účastní členové správní rady, společně s odpovědným pracovníkem NF Zelený poklad. Z podpořených projektů z roku 2015 jsme v místě
projektu kontrolovali projekty č. 2/2015, 3/2015, 4/2015, 6/2015, 8/2015,
9/2015, 10/2015 a 12/2015. Z podpořených projektů z roku 2016 byly průběžně hodnoceny projekty 1/2016, 2/2016, 4/2016,6/2016, 11/2016 a 13/2016.
Ostatní projekty, na něž jsme přispěli v roce 2016, budou hodnoceny v roce
2017, kdy proběhne i převážná část jejich realizace. Bližší informace k hodnocení jsou k dispozici v kontaktním místě NF Zelený poklad.
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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.

FINANČNÍ ZPRÁVA
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ROZVAHA (v Kč)

1. 1. 2016

31. 12. 2016

AKTIVA
Dlouhodobý majetek cekem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

2 592 032
0
2 592 032
0
80 599
2 511 433

2 416 370
0
2 416 370
0
453 817
1 962 553

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Hospodářský výsledek ve schval.říz.
Cizí zdroje celkem
Závazky

2 592 032
2 570 345
0
2 574 938
1 177
-5 771
21 688
21 688

2 416 370
2 274 534
0
2 324 871
1 177
-51 514
141 836
141 836

Aktiva nadačního fondu jsou tvořena především peněžními prostředky
na běžném účtu. 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 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

HOSPODAŘENÍ S FONDY (v Kč)
STAV FONDů K 1. 1. 2016 celkem

2 574 938

Z toho:
Stabilizační fond**
Určeno na správu nebo činnost nadačního fondu
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou
Určeno k rozdělení nebo na činnost nadačního fondu

1 400 000
108 315
288 903
777 720

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

ZDROJE PŘIJATÉ DO FONDů BĚHEM ROKU 2016

1 015 726

Z toho k rozdělení
PLZEŇ, statutární město
Sbírka VVŽÚ/4334/13
Výsledek hospodaření roku 2015 ***

850 000
21 497
- 5 771

Z toho na správu a činnost nadačního fondu
PLZEŇ, statutární město na správu

150 000

*** výsledek hospodaření 2015, o převodu do Fondů
rozhodnuto správní radou v roce 2016.
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VYPLACENO Z FONDů BĚHEM ROKU 2016

1 265 793

Nadační příspěvky schválené v minulých letech
Nadační příspěvky schválené v roce 2016
Náklady na správu a činnost nadačního fondu
STAV FONDů K 31.12.2016 celkem

2 324 871

Z toho:
Stabilizační fond
Určeno na správu nadačního fondu
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou
Určeno k rozdělení nebo na činnost nadačního fondu

1 400 000
84 239
244 334
596 298

VÝKAZ ZISKU
A ZTRÁTY (v Kč)
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211 543
875 400
178 850

NÁKLADY CELKEM
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

CELKEM
729 548
9 415
376 929
337 759
3 945
1 500

SPRÁVA
34 634
728
30 661
0
3 245
0

ČINNOST
694 914
8 687
346 268
337 759
700
1 500

VÝNOSY CELKEM
Tržby za vlastní výkony
Změna stavu zásob
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Přijaté dotace

678 034
0
0
175 107
40 000
462 927

33 471
0
0
33 471
0
0

644 563
0
0
141 636
40 000
462 927

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -51 514

-1 163

-50 351

Náklady na správu nadačního fondu ve výši 34 634 Kč jsou hrazeny z darů
a dotací. Výši daru nebo dotace určené k úhradě nákladů na správu nadačního fondu určuje její poskytovatel.
Z vlastní činnosti fondu byla vykázána ztráta ve výši 50 351 Kč. Tato ztráta
vznikla z titulu realizace projektu MINT od mala. Jedná se o výši spolufinancování, na kterou byla v roce 2016 podána žádost o dotaci na kofinancování
tohoto projektu. K datu účetní závěrky nebylo o dotaci rozhodnuto. V případě, že dotace bude získána, měla by krýt i náklady vzniklé v roce 2016.
Pokud dotace nebude přiznána, nadační fond disponuje dostatečnou výší
vlastních zdrojů na kofinancování tohoto projektu.
Audit účetní závěrky provedl dne 14. 3. 2017 auditor Ing. Pavel Holub, číslo
osvědčení 1397.
Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv
a pasiv nadačního fondu Zelený Poklad k 31. 12. 2016 a nákladů, výnosů
a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými
účetními předpisy.
V rámci vlastní činnosti fond realizoval zakázky/projekty:
Cíl EÚS Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
pod názvem „MINT od mala“,
Víkend otevřených zahrad 2016,
Fundraising a PR nadačního fondu,
Administrace nadačních příspěvků.
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LIDÉ
Správní rada Nadačního fondu Zelený poklad
RNDr. Milan Svoboda (předseda správní rady do 10. 3. 2016)
Ing. Lucie Davídková (předsedkyně správní rady od 10. 3. 2016)
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Ing. Zdeněk Kovařík
Pavla Dusíková Jindrová, MSc.
Ing. Markéta Stuchlová
Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad
Prof. MUDr. Miloš Pešek (předseda dozorčí rady)
Mgr. Martin Baxa
Bc. Michal Chalupný
Mgr. Lucie Saláková
Mgr. Chaloupek Václav
Milan Šupík
Administrace a rozvoj Nadačního fondu Zelený poklad
Mgr. Tereza Pelclová
Mgr. Kristýna Fantová
Šárka Fremrová
Ing. Jindřiška Šilhánková
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V 61. mateřské škole je dešťová voda sváděna
betonovými svody rovnou do kanálu
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Podpořili jsme projektovou dokumentaci, dešťová voda bude33
více zasakována na pozemku, vznikne dešťová zahrádka.

Program Nás učí příroda podporuje pobyt
dětí v lese. Foceno v Lesní školce Medvíďata.
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V programu Nás učí příroda jsou děti podporovány
v zahradničení. Foceno v 55. mateřské škole.
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Program Nás učí příroda podporuje bádání a experimentování
38
v přírodě. Foceno v soukromé mateřské školce Božkov.
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V Nadačním fondu Zelený poklad
jsme již 21 let oddáni našemu
poslání. Pomáháme nevládním
neziskovým organizacím, školám,
předškolním zařízením a dalším
subjektům v péči o životní
prostředí s důrazem na projekty
zaměřené na environmentální
výchovu nejen dětí a mládeže,
ale i široké veřejnosti. Můžete
pomáhat s námi. Podívejte
se na www.zelenypoklad.org

Sídlo
Nadační fond
Zelený poklad
Nám. Republiky 1
301 00 Plzeň

Administrace
Americká 29
301 38 Plzeň
Tel./fax: 377 329 558
info@zelenypoklad.org

www.zelenypoklad.org

Děkujeme

